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Vikerkaaremissal kandis risti Pauli Lölja 

Vikerkaaremissa Helsinki Alppila kirikus tõi kokku tavalisest rohkem rahvast, 

kuna esimest korda missade ajaloos oli jutlustamas piiskop. Irja Askola jutlus 

käsitles jutustust Jeesusest, kes kõndis vee peal (Mt 14, 22-33). 

- Täna on Alppila kirikus just praegu palju teadmisi ja kogemust selle 

kohta, mis on tormi keerises olemine, ütles Askola oma jutluses. 

Askola peatas kaks korda oma kõne, paludes kogudust vaikselt mõelda 

evangeeliumi teksti poolt esile tõstetud teemadele. Esimesel vaikuse ajal 

meenutati, „kes on meid aidanud ja kuidas meie tormides“. 

Teise vaikuse teema oli usaldus.  

- Mis võiks juhtuda, kui lubaksime usaldusel laskuda meie keskele; 

tajuksime oma öös paistvat hommikut ja hajuvaid pilvi, ütles Askola 

vaikusse juhatades. 

Jutluses kordusid Jeesuse sõnad „ärge kartke“. 



 

Armulauda jagasid liturg Jaana Partti ja piiskop Askola. 

Armulaua jagamise ajal said otsa peekrid, sest kohal oli palju rohkem kogudus, 

kui arvati. Liturg Jaana Partti tuli altarist välja ja piiskop Askola jagas armulauda 

üksi, kastes leiba veini sisse.  

- See oli väga südantsoojendav üritus – see tõi kokku rohkem rahvast kui 

jõulukirik, ütles Jukka Vesa naeratades pärast missat. Jukka on Kaalio 

koguduse aseliige (varajäsen) ja käinud sageli Vikerkaaremissal. 

- Muidugi tõi piiskop rahvas kohale. Askola kõneleb alati inimestele otse ja 

südamlikult, kommenteeris Vesa jutlust. 

 

Jukka Vesa rõõmustas õhtuse Vikerkaaremissa üle. 

 

 

 



Askola: Hindan kõrgelt Vikerkaarekogukonna tegevust 

Johannes Iljas 26.01.2011 22.06 

Vikerkaaremissal Soomes esimese kiriku piiskopina jutlustav Helsinki piiskop 

Irja Askola ütleb, et ta tahab konkretiseerida kirikukogu ühist hoiakut selles, et 

mingisugune homoviha ei kuulu kristlaseks olemisse. 

- Meie usaldusväärsuse seisukohast selles on põhjust anda konkreetseid 

näiteid, tunnistab ta. 

Helsinki piiskopkonna piiskop Irja Askola jutlustab teatavast esimese Soome 

luterliku kiriku piiskopina vikerkaaremissal Soomes. Ta jutlustab uleval 

nädalavahetusel Helsinki Kallio koguduse Vikerkaaretöö korraldatud missal 

Alppila kirikus. 

Askola ütleb, et ta hindab kõrgelt Vikerkaarkogukonna tegevust. 

- Nad on meie kiriku osa ja nad on vastutustundlikult, targalt ja 

kannatlikult kandnud taaka, mida kirik ja paljud kristlased on nende ja 

nende lähedast peale heitnud. Tänu Vkerkaarerahvale! 

Askola tõdeb ka, et on loomulik, et piiskop jutlustab oma piiskopkonnas 

erinevatel missadel. 

Kui piiskop keelduks jutlustamisest oma piiskopkonnas, oleks pigem see 

ebaloomulik. 

Askola ütleb, et on lubanud jutlustada ka näiteks Metallimissal. 

- Meie kiriku strateegia esimene punkt ütleb:“hoolitseme seele eest, et 

koguduste jumalateenistuselu on mitmekülgne…“ Seda taotlust tahand 

tugevdada ja seda meie kirik vajab. 

- Minu jaoks on eriline rõõm see, et võin olla Vikerkaaremissal siis, kui see 

siirdub Alppila kirikusse. Alppila kogudus oli minu kodukogudus ligi 10 

aastat. Selle igapühapäevastel kirikukohvidel teostus arutlev 

kodanikuühiskond, mida paljud poliitikud ja organisatsiooniaktivistid 

ihkavad. 

 



Irja Askola jutlustab vikerkaaremissal 

Johannes Iljas, 26.01.21.40 

Helsinki piiskop Irja Askola on teatavasti esimene Soome Luterliku Kiriku 

piiskop, kes jutlustab Soomes vikerkaaremissal. 

 

Askola peab jutluse tuleval nädalavahetusel Helsinki Kallio koguduse Alppila 

kirikus. Piiskop Wille Riekkinen on varem jutlustanud vikerkaaremissal, kuid 

välismaal.  

- Vikerkaaremissa saab viimaks heakskiidu, kui piiskopkonna piiskop Irja 

Askola nii nähtavalt sellest osa võtab. Sel pole vaja võidelda enda 

õigustamiseks, ütleb Kallio koguduse õpetaja Riitta Männistö. 

- Tegelikult polnud vaja ka eelmise piiskopi tõttu võidelda. Ta kiitis 

tegevuse heaks. Meil polnud mingeid raskusi ka temaga. Männistö 

jätkab, viidates Askola  eelkäijale Eero Huovinen’ile. 

 

Vikerkaaretööd on korraldatud Kallio kirikus juba üle kümne aasta. Männistö 

arvates osutab Askola jutlustamine missal, et vikerkaaretöö on kiriku tegevus ja 

et vikerkaarevähemus on piiskopi südame ligi. 

 


