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Kastejuhla herkistää, mutta huumoria ja
kommelluksiakin voi päivään mahtua.

Sitä hetkeä en unohda ikinä!
”

”

Valokuvia katsellessamme
huomasimme, että lapsemme
kastejuhlasta oli otettu kuva
vauvasta isomummojen kanssa. Harmi vain, että kuvassa
oli vieraana olleen ystävämme
vauva eikä meidän.”

”

Paras ystäväni yllätti
meidät kaikki ja meni
naimisiin lapsensa
ristiäisissä. Hetki oli
liikuttava, kun tajusimme
olevamme myös keskellä
vihkiäisiä.”

”

Kuopuksen ristiäisissä
esikoisemme heitti vauvan
pään kuivaamiseen tarkoitetun
liinan ilmaan ja totesi ’sinne
meni’. Kaikkia nauratti, ja
pappi tokaisi: Tällä kertaa
oli lentävä liina.”

” hyvin.
todella

Rankkoja leikkauksia läpikäynyt esikoisemme sai nenämahaletkun pois ristiäisten
kunniaksi. Näin hänen kasvonsa ensimmäistä kertaa syntymän jälkeen ilman yhtäkään
teippiä, piuhaa tai letkua.”

”

Molempien lastemme
ristiäisissä äitini herkistyi kuultuaan lasten
nimet. Siinä oli itselläkin
vaikea pidätellä itkua.”

”

Esikoisemme oli kova
piereskelemään. Kun oli aika
kastaa, koko kirkkoväki hiljeni.
Juuri silloin poikamme päästi
mitä suurimman pörinän.
Kaikilla – jopa papilla – oli
vaikeaa olla hymähtämättä.”
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”

Pappi kysyi lapsen
nimeä ja mieheni sanoi
lapsen toisen nimen
väärin.”

Pappi kertoo

”

Toisinaan vauvat
ovat hymyilleet ja katsoneet
silmiin, kun olen siunannut
ristinmerkillä. Kerran vauvalta
putosi tutti kastemaljaan
kastepuheen aikana.”

”

Piirrokset Creative Market

stressata!”

juhla
ensimmäinen

Marja Erkkilä

Kaikki meni

Ei olisi tarvinnut

”

Mieheni vanhemmat ovat
eronneet ja heidän välinsä
ovat kylmät. Harmitti, kun
anoppi ei osannut käyttäytyä
ristiäisissä.”

Vauvan

Seurakunnassamme
on pappi, joka saa tunnelman
niin ihanaksi, että kaikilla on
varmasti todella lämmin olo.
Meidän lapsemme kastajaisissa papin puhe sai
mieheni itkemään. Se oli
hyvin koskettavaa.”

Yhteistyössä Suomen ev. lut. kirkko ja Vauva.fi. ❚ Koordinointi Henna Ahlfors/Kirkkohallitus
❚ Suunnittelu ja tuotanto Marjo Vuorinen/Better Days Oy
❚ Ulkoasu Leena Pälviä/Workshop Pälviä Oy ❚ Kannen kuva Annina Segerman Photography
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Uusilapsi
lapsituli
tulisukuun
sukuun
Uusi
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PAPIN YLLÄTYS & LAULUA
ISÄN KOTIKIELELLÄ

”

kastoi rippipappineiti, vauva kansi”ni.Gabrielin
” Meidänei ollut
Kastekeskustelussa paljaskuvassa,
lainkaan itkuisa
tui, että hän oli asunut lapsena
Tansaniassa samassa kaupungissa kuin minä ja kenialainen
mieheni Edwin!
Pappi ehdotti meille afrikkalaistaustaisia virsiä, joita löytyy
yllättäen jopa suomalaisesta
virsikirjasta. Lauloimme myös
kenialaisen popbändin swahilinkielisen gospel-laulun, jonka
sanat monistimme. Lauluun
yhtyivät kaikki vieraat.
Meille oli tärkeää, että kummit edustavat kahta kulttuuria
ja ristiäiset olivat suomeksi sekä
englanniksi.
Gabriel käyttäytyi juhlissa
nimensä mukaisesti kuin enkeli:
nukkui koko ajan.”
Saara Saturo

Sulonen

3

RISTIÄISET JA MINIHÄÄT
SAMALLA KERTAA
Parisuhteemme rekisteröintijuhla oli vuonna 2013 baarissa.
Kun lapsemme syntyi, halusimme pitää klassisemmat juhlat
perhepiirissä.
Uusi avioliittolaki oli juuri
astunut voimaan. Tuttu pappi
kysyi, haluaisimmeko samalla
rukouksen liitollemme. Leian
ristiäisistä tuli siis myös minihääjuhla. Seremonia oli kaunis.
Jousikvartetto soitti, eikä ollut
yhtään vierasta, jolla ei olisi ollut
roskia silmissä.
Kun meillä ei rahassa kylvetä,
suvussamme on perinteenä tehdä juhliin valtava määrä karjalanpiirakoita, munavoita sekä
mansikkatäytekakkua.
Maaliskuussa saamme toisen
lapsen. Ihanaa!”
Tuuli Hoppi
22

2

Sampsa

Sampsa

Sulonen

Kaste
rakkauden
juhla,
jossa
iloitaan
elämästä
Kaste
on on
rakkauden
juhla,
jossa
iloitaan
elämästä
ja ja
lapsesta
– elämän
ihmeestä.
Ristiäisissä
lapsi
toivotetaan
lapsesta
– elämän
ihmeestä.
Ristiäisissä
lapsi
toivotetaan
tervetulleeksi
sukuun
ja perheeseen.
tervetulleeksi
sukuun
ja perheeseen.

KANSIKUVAVAUVA
KANSIKUVAVAUVA
HILJENI
PAPIN
LAULUSTA
HILJENI
PAPIN
LAULUSTA

vauva, mutta hän huusi koko
kastejuhlan ajan, ellen minä
pitänyt häntä sylissäni. Tyttö
kuitenkin siunattiin ja kastettiin kummin käsivarsilla – itkun
säestyksellä.
Kun pappi ihan lopuksi aloitti
laulun Jumalan kämmenellä,
Elsi hiljeni kuin salama kirkkaalta taivaalta. Olemmekin
nauraneet, että nyt tiedämme,
millä hänet saa rauhoitettua
jatkossakin.
Kolmevuotias isoveli kuivasi
kasteliinalla siskon pään. Ristiäiset tekivät veljeen suuren
vaikutuksen. Hän muisti juhlan
viikkokaupalla ja kyseli, että
mikä se on se Jumala.”
Henrika Berg

Felixin
ristiäisissä
Felixin
ristiäisissä
pelattiin
golfia
pelattiin
golfia
ja ja
lähetettiin
seremonia
lähetettiin
seremonia
livenä
mummille,
joka
livenä mummille, joka
asuu
Espanjassa.
asuu
Espanjassa.

Voi

onnea!

Kuvat Siru Danielsson
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A

Alun perin Martina Grénman, 34, ja Samuli
Seppälä, 37, pohtivat pojalleen nimiäisiä. Martina
kuuluu kirkkoon, Samuli ei. Pariskunta halusi
pitää rennot juhlat ystävilleen ja pienelle joukolle
sukulaisia. Pari päätyi kuitenkin ristiäisiin.
”Halusin jatkaa sukumme perinnettä. Meidän
suvun kastemalja on kiertänyt vuodesta 1903
ja kastemekko on myös vuosikymmeniä vanha,
minunkin päälläni ollut. Lisäksi pidän ristiäisiä
nimiäisiä juhlavampana”, Martina sanoo.
Samulille se sopi. Hänenkin lapsuudenperheessään piltit on kastettu, ja hän on itsekin kummi.
Martinasta on mukavaa ja hieno traditio, että
Felixillä on nyt virallisesti kummit. Muuta kovin
virallista ei kastejuhlaan sitten tahdottukaan.
”Kutsuimme paikalle ihmisiä, joita on kiva
nähdä ja joiden toivomme olevan jatkossakin
elämässämme. Se oli tietyllä tapaa sitouttamista”,
pari pohtii.
RISTIÄISPÄIVÄ AUKESI golfkentältä, jossa
Samuli on töissä ja jossa ristiäiset pidettiin.
”Ehkä tämä oli vähän erilainen aloitus, mutta
meidän näköinen. Yhdessäoloa ulkona”, Martina
toteaa.
Golfaavat ystävät ja perhe lähtivät heti aamutuimaan pelaamaan kierroksen. Osa vieraista tuli
pelkästään kävelylle aurinkoiseen kevätsäähän.
Sitten saunottiin ja käytiin poreammeessa.
Sillä aikaa Samulin äiti hoiti päivänsankaria
juhlatilassa ja Martinan täti huolehti kukista,
kastemaljasta ja kynttilöistä.
”Ja murehti jälkikäteen, että kastemekon henkari roikkuu taustalla kaikissa valokuvissa – ihan
meidän tyylistä”, Martina nauraa.
4
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Miksi ristiäiset?

”Felix on iloinen
ja vauhdikas
lapsi”, vanhemmat
kertovat.

Sylikummi Anna
on Martinan
serkku ja rakas
lapsuudenystävä.

Vauvarakas ystävä puolestaan huolehti kastemekon pukemisesta vauvan päälle.
”Onneksi apua tuli monesta suunnasta. Minulle
tuli hoppu hiustenlaitossa, kun viihdyin liian
pitkään poreissa. Muistan, kuinka meillä kaikilla
oli myös kauhea jälkihiki.”
KELLO KOLMELTA ALKOI ristiäisten virallinen osuus, kun pappi tuli paikalle. Martina halusi
naispuolisen papin.
”Kun kävin tapaamassa häntä, kerroin ristiäistemme rennosta hengestä ja että puolet
vieraista ei taida kuulua kirkkoon. Kukaan ei
tulisi paikalle kovat kaulassa, sillä Samuli oli
antanut pukukiellon.”
Martina kiittelee papin suhtautumista ja apua
juhlan suunnittelussa. Pappi ohjeisti, mitä kastejuhlan pakolliseen kaavaan kuuluu.
”Loput sain sitten valita. Virreksi löysin kivan
Ystävä sä lapsien, jota lauletaan koulussakin.”
Ristiäiset olivat kaksikieliset. Ennakkoon oli
sovittu, mikä puhutaan suomeksi ja mikä ruotsiksi.
Nimenanto tapahtui molemmilla kielillä.
Etukäteen pari ei stressanut järjestelyistä,
sillä he olivat yksinkertaisesti niin väsyneitä.

”

”Meillä oli aika rankka arki koliikki- ja refluksivauvan kanssa. Lapsi valvotti, joten ajatus ei
kauheasti toiminut. Paikan päällä tajusin, että
aikataulu ei pidä. Kaikki sujui kuitenkin.”
”Niin kuin aina sujuu”, siippa lohduttaa.

Oli luontevaa järjestää kastejuhla, koska meidät molemmat
vanhemmat on kastettu. Lapset
saavat sitten vanhempana
päättää itse uskostaan.”

KUMMEIKSI PARI PYYSI erilaisia persoonallisuuksia: Martinan värikkään taiteilijaserkun,
jonka kanssa Martina oli jo alle teini-ikäisenä
päättänyt, että olisivat toistensa lasten kummit.
Heidän vanhempansakin ovat ristiin kummeja.
Kummeiksi valittiin myös Samulin lapsirakas,
urheileva ja musisoiva ystävä sekä Samulin veli
ja tämän vaimo – luottokaksikko, jolla on kahden
pojan verran kokemusta lapsista.
Espanjassa asuvalle Martinan äidille juhla
lähetettiin live-videoyhteydellä, jotta hän pääsi
olemaan juhlassa mukana. Martinan perheestä
paikalla oli pikkusisko. Isä on kuollut.
Martinalle herkkä hetki olikin, kun hänen
tätinsä tuli sanomaan, että isäsi olisi halunnut
nähdä tämän päivän.
”Isäni olisi varmasti nauttinut. Hän toivoi tosi
paljon poikaa, mutta sai kolme tytärtä.”
Koskettavin hetki koettiin juuri ennen nimen
lausumista. Riku-kummin syvä liikutus laukaisi
ketjureaktion: silmät kostuivat pappia myöten
kastemaljan ympärillä.
”Poikakaan ei huutanut siinä vaiheessa, vaikka
oli huutanut kaksi kuukautta putkeen”, Martina
hymähtää.

Lapsen kastaminen ja
siunaaminen rauhoittaa,
vaikka en pidä itseäni kovin
uskonnollisena.”

NIMEN VALINTA, FELIX VIGGO, jäi viimeiseen iltaan ennen ristiäisiä.
Televisiosta hyppäsi silmiin ketsuppimainoksen Felix, joka näytti hauskalta nimeltä. Viggo
Mortensen puolestaan esittää Samulin yhtä
Taru Sormusten herran lempihahmoa, Aragornia.
”Kuulosti tosi jännittävältä, kun pappi sanoi
nimen ääneen”, Martina toteaa.
Vasta myöhemmin pari tajusi, että samaisella
golfkentällä, josta ristiäisaamu alkoi, komeilee
Felix-mainoksia.u

”
”

Se on tärkeä kerran elämässä
-tilaisuus. Ainutlaatuinen osa
lapsen elämää.”

”

Lapsen syntymä on tapahtuma, josta on syytä olla kiitollinen. Tuntui hyvältä kokoontua
sukulaisten kanssa yhteen ja
iloita tästä elämän ihmeestä, joka
totisesti ei ole meidän omassa
vallassamme.”

”

Ristiäiset on kaunis tilaisuus,
ja tuntuu hyvältä, että lapsi saa
siunauksen.”

”

Minulle on tärkeää, että lapsi
liitetään kirkkoon ja Jumalan
lapseksi. Ja että tätä ovat juhlistamassa läheiset ja sukulaiset.”

Papin ajatuksia

”

Kasteessa
pyydetään, että Jumala
antaa lapsen elämään kaikkea
hyvää ja pitää hänestä huolta.
Lähipiiri ja seurakunta ovat lapsen
tukena. Kasteessa Jumalan
rakkaus ja armo tulevat todeksi
ja näkyväksi.”
Katri Vappula
5
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Muistilista
Muistilista

Uusia
ideoita
& &
Uusia
ideoita
rakkaita
traditioita
rakkaita
traditioita

Kastekeskustelussa
pappi kuulee
toiveesitoiveesi
ja
Kastekeskustelussa
pappi kuulee
ja
auttaa ristiäisiin
liittyvissä
yksityiskohdissa.
auttaa ristiäisiin
liittyvissä
yksityiskohdissa.

Pappi sopii kanssasi kastekeskustelusta ja vie kasteen
jälkeen lapsen nimen kirkonkirjoihin ja väestörekisteriin.
Valitse vähintään kaksi kirkkoon
kuuluvaa kummia. Yksikin
riittää kirkkoherran luvalla.

Laulut

Kastevesi Kastevedeksi

sopii tavallinen hanavesi.
Jotkut käyttävät pullotettua tai
omaa lähdevettä. Laita vesi
maljaan tosi lämpimänä, sillä
se jäähtyy nopeasti.

Kastepuku
Ei hätää, jos
Kastepuku
Ei hätää, jos
omaa kastemekkoa
ei ole.
omaa kastemekkoa
ei ole.
Moni seurakunta
lainaa kasteMoni seurakunta
lainaa kastepukua. Vauvan
oma
vaatekin
pukua.
Vauvan
oma vaatekin
käy. Pitkä käy.
valkea
kastemekko
Pitkä
valkea kastemekko
kuvaa sitä,kuvaa
kuinka
Jumalan
sitä,
kuinka Jumalan
armo peittää
meidät
kokonaan.
armo
peittää
meidät kokonaan.

Pappi tuo

kastekynttilän,

kummi- ja kastetodistukset.

Kastevirret.fissä pääset kuuntelemaan
lastenvirsiä. Sieltä saat tulostettua sanat ja nuotit.
Kännykästä löydät virret osoitteesta virsikirja.fi.

6
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Adobe Stock

suvun vanhaa tai lainattua
– valinta on kastemaljan
suhteen vapaa. Olennaista on,
että maljassa on vettä. Muista
liina pään pyyhkimiseen.

Adobe Stock

Malja&liina Jotain uutta,

PAPPI VOI ANTAA vieraille
erivärisiä rukouskiviä, jotka
saa tuoda alttarille rukouksena
lapsen puolesta. Usein pappi kysyy, mitä asioita lähipiiri toivoo
lapselle ja pyytää kertomaan
ne ääneen. Terveiset voi myös

t vir

ret &sopivat

l

499 Jumalan kämmenellä
517 Herra, kädelläsi
809 Juhla on nyt riemullinen
Egotrippi: Mestaripiirros
Suurlähettiläät: Tyhjä taulu
Yö: Ihmisen poika

Meidän perheen traditio
z Kummi kaataa kasteveden tietyn puun alle. z Lapsi kastetaan
kirkossa. z Suvun kastemekkoon
kirjaillaan aina uusi nimi. z Sisa-

rus kuivaa vauvan pään, lukee
rukouksen tai laulaa. z Kastevesi
otetaan talteen.z Ristiäistossut
säilytetään. z Lapsella on nimikkokukka ja nimikoitu kasteliina.

Adobe Stock

Kastepöytä Valkoinen
liina, kastemalja, kynttilä,
Raamattu ja halutessasi
kukkia – siinä kaikki tarvittava
kastepöytään.

Kuvat Hannu Jukola

Pappi & kummit

Vauva on Vauva
päivänon
sankari
juuri
päivän
sankari juuri
sellaisenasellaisena
kuin on, tyytyväisekuin on, tyytyväisenä, nälissään
tai kentiestai
vatsanä, nälissään
kenties vatsakipuisena.kipuisena.
Toimitus voidaan
Toimitus voidaan
keskeyttääkeskeyttää
syöttämisen
ajaksi.
syöttämisen
ajaksi.

kirjoittaa tai piirtää – syntyy
pysyvä muisto. Eräs perhe pyysi
vieraita kirjoittamaan kirjeen,
toivotuksen tai elämänohjeen.
Ne lapsi saa luettavakseen kun
tulee täysi-ikäiseksi.
Kirkkojen kastepuut ovat
ihastuttaneet väkeä. Lapsi saa
nimensä puun lehteen, lintuun
tai enkeliin. Kerran vuodessa
puu tyhjennetään, ja vuoden
sisällä syntyneet kutsutaan
jumalanpalvelukseen ja symbolit pääsevät kotiin. u

t
aulu

Vauvan synnyttyä saat postia
seurakunnasta tai maistraatista. Soita seurakuntaan ja
varaa kastepäivä. Nimi pitää
rekisteröidä kolmen kuukauden sisällä. Useimmiten lapsi
kastetaan ennen sitä. Kaste
onnistuu myöhemminkin,
vaikka aikuisena.

Sankari itse

Kuvat Hannu Jukola

Kastepäivä

”

On tärkeää suunnitella
juhlaa perheen omasta
elämästä käsin. Myös toiminnallisuus on lisääntynyt”, sanoo pappi ja kouluttaja Kaisa
Aitlahti.
Kun Aitlahti astuu sisään
kastetilaan, jossa on lapsia,
hän avaa pian aarrearkkunsa,
kastelaatikon. Sieltä löytyy
tärkeitä kastepäivän symboleja: esimerkiksi sydän, jotain
valkoista, vesipisara, risti, pussillinen siemeniä ja kyyhkynen.
Kun joku lapsista noukkii valkean liinan, lähdetään etsimään
muita valkoisia asioita: kastemekosta ainakin löytyy. Valkea
on puhtauden ja anteeksiannon
väri. Sydän taas kertoo, että Jumala on rakkaus, ja siitä uusi
elämäkin saa alkunsa.
Laulujen ajaksi pappi jakaa
pikkuväelle soittimia. Kun hypistellään pussillista siemeniä,
mietitään, ketkä tukevat juuri
tämän lapsen kasvua. Alttaripöytä on saatettu valmistella
yhdessä. Kummi tai sukulainen
on kaatanut kasteveden maljaan
ja sytyttänyt kynttilän.

itu

koti, seurakunnan tilat, mökki
tai vaikka Puijon torni. Juhlapaikoissa vain mielikuvitus on
rajana. Varaa paikka ajoissa
ja muista tarkistaa, sopiiko
päivämäärä ja paikka papille.

Kastejuhlaan
on tullut
kokemuksellisuutta
ja toimintaa.
Kastejuhlaan
onlisää
tullut
lisää kokemuksellisuutta
ja toimintaa.

Suos

Juhlapaikka Mummola,

-

VANHEM
M
T O IV O V A A T
T
VA U VA .
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Mitä lahjaksi?

1 Syntymäjulistetaulu
2 Lahjakortti vauvauintiin
tai valokuvaukseen

3 Söpö vauvatavara, kuten
tyylikäs säästölipas, minilenkkarit tai kummilusikka

4 Yhteislahja isompaa
tarvetta varten

5 Kastesormus tai koru
aikuisena käytettäväksi

6 Rahalahja, jolla saa ostaa
mitä haluaa tai säästää

7 Istutetaan puu lapselle
8 Lastenhoitoa ja

sunnuntailounas

9 Käytännön lahjoja:

vaippoja, vaatteita tai leluja

10 Kysymällä osuu oikeaan

k Lisää vanhempien vinkkejä vauva.fi/kaste
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huolehtiva ihminen, jolle olen
aina pystynyt puhumaan.”
IITU OLI kolmetoista, kun hänen isänsä kuoli. Marjo kutsui
tytön usein yökylään, jotta
yksinhuoltajaksi jäänyt Anne,
rakas nuoruudenystävä, sai välillä omaa aikaa. Iitu puolestaan
pääsi pulahtamaan ammeeseen
ja syömään lettuja.

Ihanakummini!
kummini!
Ihana

O

”Olemme
onnistuneet
hyvinsuhteessa.
tässä suhteessa.
”Olemme
onnistuneet
hyvin tässä
Ei ole
vain toisesta
kiinni,
se on säilynyt”,
Ei ole vain
toisesta
meistä meistä
kiinni, että
seettä
on säilynyt”,
Iitu Mikkonen
ja kummi
Marjo Mutanen.
sanovatsanovat
Iitu Mikkonen
ja kummi
Marjo Mutanen.

ma paikka kummin
sohvannurkassa, mökkireissut,
saunominen ja ruoanlaitto. Siinä Iitu Mikkosen, 24, ja Marjo
Mutasen, 51, kummisuhteen
rakennuspalikat.
Vuosien mittaan limppari ja
vohvelit ovat kaksikolla vaihtuneet kuohuviiniksi ja blineiksi,
8
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mutta kummin mökillä tehdään
lettuja yhä Iitun äidin suosikkireseptillä.
”Emme me oikeastaan tee
mitään niin ihmeellistä. Välillä
käymme konserteissa tai ulkona, mutta ykkösasia on yhteinen
aika ja toiseen keskittyminen”,
Marjo-kummi sanoo.

Tämä ei-mitään-ihmeellistä
merkitsee Iitulle pääsyä spesiaalihemmoteltavaksi, mikä
tuntui varsinkin pikkutyttönä,
kolmilapsisen perheen esikoisena erityisen ihanalta.
”Marjo on todella tärkeä osa
minun ja koko meidän perheen
elämää. Hän on turvallinen ja

Siru Danielsson

Siru Danielsson

aika
”onYhteinen
ykkösasia.”
”Vaikka kummius on lapseen,
ajattelen, että se on suhde koko
perheeseen”, Marjo sanoo.
Hänellä on kolme muutakin
kummilasta. Iitun kummi hänestä tuli 26-vuotiaana.
”Silloin ei ollut selvää, ettei
minulle tule lapsia. Nyt ajattelen, että kun omaa perhettä ei
ole ollut, on ollut mahdollisuus
käyttää aikaa kummiuteen.”
Marjo iloitsee siitä, että on
aina ollut tervetullut Iitun perheen arkeen ja elämään – joskus
kun yksineläjä pudotetaan perheiden juhlista ja tapahtumista.
Yksi kivoista traditioista on
ollut joulupäiväkyläily.
”Iitun äiti on hienosti sanonut, että ystävyyden lisäksi
meitä yhdistää pieni suku. Elämän tärkeät ihmiset voivat olla
muitakin kuin verisukulaisia.”
Siitä myös Iitu on kiitollinen.
”Olen äidin kanssa tosi läheinen, mutta on tärkeää voida

puhua toisen aikuisen kanssa
ja saada toisenlaista näkökulmaa. Mitä vanhemmaksi tulen,
sitä enemmän osaan arvostaa
kummisuhdetta.”
Iitulla on toinenkin läheinen
kummi. Kun Iitu on kertonut
kavereilleen, mitä kaikkea hän
kummiensa kanssa puuhaa ja
puhuu, se herättää ihastusta.
”Moni kaveri on jopa kadehtinut minua ja sanonut, että voi,
olisipa minullakin tuollainen
kummi.”
KUMMISUHDE ON muuttunut Iitun aikuistuttua lähemmäksi ystävyyssuhdetta. Eikä
Marjon elämään tullut puoliso
ole hidastanut tahtia.
”Kummius on kahteen suuntaan toimiva suhde, mahdollisuus, jossa voi itsekin oppia.
Se on elämäntaitoja, vuorovaikutusta, toisen huomioimista.
Sillä miten Iitulla menee, on
minulle todella merkitystä”,
Marjo sanoo.
Hän työskentelee lastensuojelussa ja näkee siellä aikuissuhteiden merkityksen.
”Lasten ihmissuhteet ovat
tärkeitä. Kummien vertaisryhmät tai kurssitukset saattaisivat
kiinnostaa monia aikuisia.”
MARJO-KUMMI ON saanut
kuulla ensimmäisten joukossa
kummitytön ihastuksista ja
elämää kuohuttavista asioista.
Yhdessä on kirjoitettu työhakemus, käyty Tallinnassa ja
Tunisiassa.

Suhde sisältää myös erilaisten vaihtoehtojen näyttämistä.
”Olen sanonut tälle emännälle, että pystyt, osaat, voit”,
Marjo sanoo.
”Nyt vanhempana tajuan, että
olet näyttänyt minulle toisenlaista, itsenäisen ja itsellisen,
naisen mallia. Olet tosi fiksu,
lempeä ja empaattinen”, Iitu
jatkaa.

Tämä suhde ei
”lopu
koskaan.”
Iitu ei osaa edes kuvitella, että
kummisuhde loppuisi joskus.
Sitten kun Marjo on mummo,
Iitu aikoo kuljettaa häntä hautausmaalle kynttilöitä viemään.
”Lupaan tulla joka kesä tekemään pihatöitä, kun sinä ja
Kari istutte kiikkustuolissa.”
Itse Iitu haluaisi olla yhtä
hyvä kummi kuin omansa.
”Jos saan omia lapsia, olisi
ihanaa, että itselläni on ystäviä, jotka voisin valita samaan
tehtävään. Olisi ihana ajatella,
että lapsillani on useita tärkeitä
aikuisia elämässään.” u
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■ ”Hyviä kummeja on monenlaisia, ja jokainen

voi löytää oman tapansa toimia kummina. Rooli
toteutuu kummin elämäntilanteeseen sopivalla
tavalla.
Kyseessä on elinikäinen ystävyyssuhde. Kummin on hyvä ajatella, miten voi olla läsnä lapsen
elämässä – miten olla kummi merkityksellisellä
tavalla. Etäällä asuminenkaan ei tee suhteesta
huonoa.
Vanhempien puolestaan kannattaa miettiä,
millainen on sopiva kummi juuri heidän lapselleen.
Tulevalle kummille kannattaa kertoa, millaisia
ajatuksia vanhemmilla on kummin roolista. Jos
kummiehdokas kokee, ettei pysty tai halua oman
elämäntilanteensa takia tai muista syistä ottaa
tehtävää vastaan, sekin on ok sanoa.”
Pappi Jari Pulkkinen

Leirejä, pelejä & retkiä

■Mitä tehdä kummilapsen kanssa? Monenlaista
kivaa yhteistä tekemistä löytyy myös seurakunnista. On kummileiriä, urheiluseurojen kanssa
järjestettyjä kummipelejä, konsertteja, lastentapahtumia ja retkiä.

”

Kesäkuun ensimmäinen sunnuntai
on valtakunnallinen kummipäivä.”
Valtakunnallisena kummipäivänä – kesäkuun
ensimmäisenä sunnuntaina – kannustetaan
kummeja ja kummilapsia viettämään yhteistä
aikaa. Useat seurakunnat järjestävät ohjelmaa.
Yhteistyökumppaneina on ollut muun muassa
museoita, kahviloita ja elämyspuistoja.
Miten sinä viettäisit kummipäivää? Tervetuloa
ideoimaan Kumminkaa-sivustollemme!
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k Lue lisää

Kumminkaa.fi

että kummit ovat
” Toivomme,
lapselleni
aikuisia ystäviä, joihin
voi tarpeen tullen turvautua.”

”

En kaipaa ’lahjakummia’, vaan
aktiivisuutta ja kiinnostusta lapsen
asioihin.”

”

Toivon yhteydenpitoa, luottamusta ja iloisia hetkiä lapselle ja
kummille yhdessä. Ja apua myös
vanhemmille, jos on vaikeita hetkiä.”

”

Valitsin lapsellemme kummit,
jotka ovat elämässämme varmasti
mukana pitkään. Siksi kummit
pyydettiin lähisuvusta.”

”

Nuorimmaisellani on unelmakummi. Hänelle voi aina soittaa.
Hän kuuntelee vanhempien ja
lasten murheet.”

Papin vinkki

”

Yritän sanoittaa
kummeille, että pienikin
ajatus kummilapsen puolesta
on rukousta ja hyvän
toivomista omalle
kummilapselle.”
Auli Härkönen

kurinen

kurinen

Hessu Hei
u Jukola ja
Kuvat Hann

KUKA SOPII KUMMIKSI?

Hessu Hei

”

Soitin ystävälleni positiivisen
raskaustestin tehtyäni ja hän
vakuutti minut siitä, että lapsi sopii
elämääni, vaikkei vauva täysin
suunniteltu ollutkaan siinä elämänvaiheessa. Oli selvää, että kannustajastani tuli lapseni kummi.”

u Jukola ja

Tätä toivon
kummilta
Tätä toivon
kummilta

Kuvat Hann

Kuva Hannu Jukola

EE T
P E R HO VAT
T
K E RVA U VA . F I

Kaikki valmiina vanhemmille

jos ristiäiset
on järjestetty
valmiiksi
ja perheiden
Mitäpä Mitäpä
jos ristiäiset
on järjestetty
valmiiksi
ja perheiden
tarvitsee
vain
tulla
paikalle?
Tampereella
ja useissa
tarvitsee vain tulla paikalle? Tampereella ja useissa
muissakin
seurakunnissa
muissakin
seurakunnissa
näin on.näin on.

VV

auvaperheen paikoitellen
vaativa arki oli mielessä, kun
idea avaimet käteen -ristiäisistä eli Aamukasteesta, alkoi
kehittyä Tampereella.
”Halusimme kokeilla, miten
vauvaperheitä voisi auttaa ristiäisten järjestämisessä”, sanoo
pappi Jussi Laine.
Lapsen ensimmäisinä kuukausina vanhempien voimat
tai rahat saattavat olla vähissä.
Arki täyttyy muista asioista tai
koti voi olla ahdas.
”Ei ole mikään yllätys, jos
kakkujen leipominen ei tunnu
siinä vaiheessa tärkeimmältä
tehtävältä.”
Laine muistuttaa, että ristiäisissä vähempikin riittää.
”Valitse asiat, jotka tuntuvat
teille oikeilta. Kasteessa keskitytään lapseen, rakkauteen ja
hyvinvointiin.”
AJATUS Aamukasteesta syntyi muutama vuosi sitten. Nykyään yhteiskasteita järjestetään

Tampereella pari kertaa vuodessa. Perheiden ei tarvitse muuta
kuin ilmoittautua tilaisuuteen.

”

Tänne voi tulla ilman
paineita perinteisistä
perhemielikuvista.”
Samassa ristiäishetkessä kastetaan kahdesta neljään lasta.
Kun kaikki ryhmän lapset on
kastettu, väki siirtyy seurakunnan kakkukahveille. Kirkkosalissa alkaa seuraava kastehetki.

Kas

teen sanoja

Kynttilän
antaminen symboloi
Jeesuksen sanoja: ”Minä
olen maailman valo. Se,
joka seuraa minua, ei kulje
pimeässä, vaan hänellä
on elämän valo.”
Joh 8:12

”Tämä on kiva yhdistelmä
yksityistä ja yhteisöllistä juhlaa.
Jokainen on vuorollaan oman
lähipiirinsä kanssa kastemaljan
ääressä. Muut perheet istuvat
penkeissä”, Laine sanoo.
Yhteinen hetki perheiden
kesken on saanut osallistujilta
kiitosta.
”Se luo tunnelmaa, ja kasteen
äärellä viivytään pidempään.”
NYKYÄÄN moni Aamukasteelle tulevista kävelee itse kastemaljan ääreen. Ikähaarukka
on taaperosta murrosikäiseen.
”Suositus on kastaa lapsi parin kuukauden ikäisenä, mutta
koskaan ei ole liian myöhäistä.”
Pappi Jussi Laineesta on
todella hienoa, että Aamukaste
on luonut matalan kynnyksen
mahdollisuuden kasteeseen.
”Ristiäiset voi viettää myös
sylivauvavaiheen jälkeen, ilman
tiukkaa juhlakaavaa. Tänne voi
tulla ilman paineita perinteisistä perhemielikuvista.” u
11

MMAT MMAT
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Suvun uuden tulokkaan nimen
löytämiseen on monta väylää.

Miten käy kahden, kun
joukkoon liittyy kolmas?

T

Kun vauva syntyy, muuttuu myös parisuhde ja arki.

uoreiden vanhempien ei kannata pelästyä,
jos tunteet ovat yhtä vuoristorataa. Joskus
vauva-arki sujuu, joskus se on kaaos. Tunteiden
kirjo – pelko, ilo, huoli, pettymys, viha ja liikutus
– saattaa yllättää.
Uusi tilanne on monen tekijän summa: millainen vauva syntyy, millainen on parisuhteen
ja kummankin vanhemman oma historia. Tai
millaiset ovat olosuhteet nyt.
”On tärkeää ymmärtää, että mielen myllerrys kertoo asioiden ja tunteiden etsivän uusia
paikkojaan. Mitään suuria ratkaisuja ei kannata
tehdä sen perusteella, miltä sillä hetkellä tuntuu”,
sanoo Kirkon perheneuvoja Helena Toppari.
Äidillä hormonit ovat vielä sekaisin, ja väsymys saattaa painaa molempia vanhempia. Kyky
käsitellä asioita on hetkellisesti heikentynyt.
Äiti saattaa tarvita enemmän hoivaa kuin
kumppani osaa uudessa tilanteessa ajatellakaan. Näinä hetkinä on tilausta niin ymmärrykselle kuin valmiille voileiville tai kotitöiden
tekemiselle.
”Tilanne asettuu vähitellen. Tulee enemmän
voimia ajattelutyöhön ja sopeutumiseen. Näin
on kautta aikojen ollut”, Toppari lohduttaa.
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Vanhempien täytyy lapsen myötä oppia sietämään sivussa olemista ja toisen erilaisuutta. Äiti
ei välttämättä osaa antaa isän rauhassa muodostaa
omaa suhdetta lapseen. Vanhempi saattaa joskus
myös uppoutua lapseen ja unohtaa parisuhteen
hoitamisen. Vaarana on, että tilanne ratkaistaan
erolla tai uudella suhteella.
Topparin mukaan vanhemmat ovat aiempaa
enemmän yksin. Ennen suvut olivat suurempia.
Nyt lähiverkosto voi asua kaukana ja isovanhemmat saattavat olla vielä työelämässä. Myös omien
vanhempien ero voi heikentää yhteyttä sukuun.
Kastejuhla on mahdollisuus kerätä verkostoa
ympärilleen ja pyytää siunausta sekä tukea arkeen.
Topparista juhla voisi olla tilaisuus, jossa alleviivataan, että lähipiiri kannattelee koko perhettä.
”Olisi hienoa, että kulttuuri menisi tähän
suuntaan. Esimerkiksi ruoan tuominen sopisi
ristiäisiin. Ruokahan on hoivan ja yhteyden
symboli, kannattelun ele.” u

k Jos
k Jos voimat
voimat
kysy vinkkejä
eivät
ainaeivät
riitä,aina
kysyriitä,
vinkkejä
kirkon perheneuvojilta
kirkon perheneuvojilta
parisuhteenparisuhteen
pulmiin: pulmiin:
vauva.fi/parisuhdeneuvola
tai
vauva.fi/parisuhdeneuvola
tai
www.kirkonkeskusteluapua.fi
www.kirkonkeskusteluapua.fi

”

Nimi löytyi meidän lempisarjastamme. Se on sopivasti
erilainen, mutta käy suomalaiseen suuhun.”

KASTEESSA JUMALA
KUTSUU NIMELTÄ
että
KasteessaKasteessa
ajatellaan,ajatellaan,
että
Jumala
kutsuu
lapsen nimeltä
Jumala kutsuu
lapsen
nimeltä
ja tuntee meidät
omakseenomakseen
ja tuntee meidät
jokaisen henkilökohtaisesti.
jokaisen henkilökohtaisesti.
Siitä on se,
merkkinä
Siitä on merkkinä
että se, että
kastettaessa
nimi.
kastettaessa
lausutaan lausutaan
nimi.
Nimeä ei
tarvitse pitää
Nimeä ei tarvitse
pitää
salassa,
vaan
sen voi ottaa
salassa, vaan
sen voi
ottaa
käyttöön
ennen ristiäisiä.
käyttöön ennen
ristiäisiä.

”

Tyttäremme etunimi on
äidin toivenimen ensimmäinen tavu plus isän toivenimen
lopputavu. Nimeä väännettiin
aika pitkään. Itse olisin halunnut nimeksi Hilman, isänsä
toivoi Liljaa. Nimeksi valikoitui
siis Hilja. Nyt sukuni vanhin ja
nuorin henkilö ovat molemmat
Hilja-nimisiä.”

Vuoden 2019 alusta
lähtien lapselle saa
antaa kolmen sijaan
neljä nimeä.

”

Piirrokset Creative Market

Adobe Stock

Mirkku, Michelle vai Martta?

ARVAA NIMI!
ARVAA NIMI!

isolle
Piirrä ristikkoPiirrä
isolleristikko
paperille
ja paperille ja
ripusta Pyydä
se seinälle.
Pyydä ristiäisripusta se seinälle.
ristiäisvieraita arvaamaan
kirjaimia. Täytä
vieraita arvaamaan
kirjaimia. Täytä
ristikkoa,
nimi paljastuu.
ristikkoa, kunnes
nimikunnes
paljastuu.

Etunimi tulee mieheni jo
kuolleen isän mukaan. Toisen
nimen mieheni bongasi
hautakivestä.”

”

Reissussa mieheni näytti kiinnostavan lehtijutun
amerikkalaistytöstä. Painoin
nimen mieleeni. Se oli kaunis ja näytti suomalaiselta.
Ajattelin, että jos joskus saan
lapsen, siinä hänelle nimi. Tulin
sillä ulkomaanmatkallamme
raskaaksi.”

”

Tykkään kasveista ja luonnosta – Lilja on kaunis nimi.”

”

Nimi löytyi vanhasta nimikirjasta ja sattui olemaan
lempikirjailijani kirjasarjan
päähenkilön nimi.”

”

Samana päivänä kun
lapsemme syntyi, Julius
Yego voitti keihäänheiton
maailmanmestaruuden.
Siitä keksimme pojalle
toisen nimen, Julius.”

”

Koska olemme kaksikielisiä, halusimme nimet,
jotka sanotaan samoin
suomeksi ja ruotsiksi.”

”

Nimi on vähän hormonihuuruisena valittu. Kehottaisin
miettimään nimeä ajoissa.”

KELPAAKO NIMI?

Jos epäröit, hyväsytäänkö
lapsellesi ajateltu nimi,
tarkista se nimilautakunnasta.
oikeusministerio.fi/
nimilautakunta

120120
000000

nimeä
on käytössä
Suomessa
tänä päivänä.
nimeä on
käytössä
Suomessa
tänä päivänä.
Niiden Niiden
on kasvanut
hurjasti,
sillä 1900-luvulla
etunimiä
oli 50 000.
määrä määrä
on kasvanut
hurjasti,
sillä 1900-luvulla
etunimiä
oli 50 000.
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Katja

Alkumalja joka makuun
Prosciutto-peltigalette
eli kinkkupeltipiirakka
Tomaatti-juustoquiche

Helppoa &
takuuvarmaa

Ranskalainen salaattipeti

Ohjeet Ohjeet

Tämän himobrownien
Tämän himobrownien
ja ohjeet
juhlamenun ohjeet
ja juhlamenun
saat osoitteesta
saat osoitteesta
soppa365.fi. soppa365.fi.

Gluteeniton himobrownie

Säästä euroja
Tee etukäteen

Juhlaan kannattaa valita
kakku, jonka voi tehdä
vaikka pari päivää etukäteen.
Juustokakku sopii mainiosti,
samoin kuvan himobrownie
tai porkkanakakku.

i Ristell
äiv
Kuva P

äivi Ris
Kuva P

tell

Leivo pellille

Vuokaan tai leivinpellille leipominen on kätevää. Ei tarvitse
miettiä, pysyykö kakku kasassa, ja pellillä syntyy kerralla annos isollekin porukalle. Kuvan
gluteeniton himobrownie on
kestosuosikki – takuuvarma
ja helppo tehdä. Tarjoile sen
kanssa kermavaahtoa, marjoja
tai hedelmiä. Jos leivonnaisen
ei tarvitse olla gluteeniton,
käytä tavallisia vehnäjauhoja.

Tuunaa valmiista

Pakastetut cocktailpiirakat saa
juhlakuntoon lohimoussella.
14
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Konditoriasta tilatun, lapsen
nimellä koristellun kastekakun
sijaan hanki tavallinen kakku.
Koristele se esimerkiksi tikkujen väliin viritetyllä viirinauhalla, jossa on vauvan nimi.

Hanki juomat ajoissa

Maljoja nostellaan nykyään
myös ristiäisissä. Alkoholiton
kuohuva on trendikäs alkujuoma, joka sopii kaikille.
Makuina on mm. mesiangervoa, karpaloa, kuusenkerkkää
ja valkoherukkaa. Koristele
juoma mintunlehdillä.

Varaa tarpeeksi

Osta kahvia puoli kiloa
25 henkilöä kohden. Nosta
pöytään maidon ja kerman
lisäksi kauramaitoa.

Tarjoa lapsivieraille

im
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Menu

Toiseksi vaihtoehdoksi sopii
perinteinen munavoi. Tai osta
leipomosta hyvä maalaisleipä,
ja hanki lisukkeiksi voita, graavilohta, maukasta kinkkua ja
mummonkurkkuja. Pöydästä
jokainen saa koota mieleisensä leivän.
Leivän kanssa sopivat myös
trendikkäät tahnat ja levitteet.
Laita ne kauniiseen astiaan,
koristele yrteillä, öljytilkalla tai
pähkinärouheella.
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Kymmentä erilaista tarjottavaa ei
tarvita. Pari kätevästi valmistuvaa
sorttia riittää, ja yksi kiva kakku.

n vinkit

Katja

Ota rennosti

1

Ykkösneuvoni on: ota iisisti,
ettei juhla jää järjestämättä.
Ristiäisissä kukaan ei odota,
että kaikki on tehty itse. Pyydä
isovanhemmilta ja kummeilta
leipomis- ja valmisteluapua.
Monet järjestävät jo nyyttäreitä.

2

Älä yliarvioi omia voimiasi
juhlapäivänä. Pyydä joko
apulainen keittiöön tai sovi
etukäteen, kuka huolehtii kahvipöydän täydentämisestä. Näin
lähipiirikin saa rauhassa juhlia
uutta sukulaista.

3

Hyödynnä kattauksessa
vuodenaikaa. Käytä
luonnosta kerättyjä kasveja,
luonnonkiviä ja käpyjä. Kukkia
ei aina tarvita, voit käyttää
myös pelkkää vihreää.
Kuva Henna Aaltonen

”

Kupit, aterimet
ja liinat saavat olla
rennosti eriparisia.”

Kasvistikut ja dipit ovat nyt
suosiossa. Limsan sijaan
maistuu mehu.
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