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Nuorten hartaus: Niko, Juki, Jere ja mä 

Sirpa Viherä, Riihimäen seurakunnan kirkkoherra 

 

 

 

Me seisoskeltiin siinä Seuriksen portilla, Niko, Juki, Jere ja mä. Oli perjantai-iltapäivä ja viikonloppua 

pukkasi. Kouluviikko oli onneksi takana, eikä ennen maanantaita ollut mistään huolta.  

 

Niko rummutti aidantolppaa, toisessa kädessä sillä oli rullalle taivutettu kemian vihko ja toisessa 

joku kepakko.  Mistä lie puistosta löytänyt. 

 

Niko on aika hyvä rumpali.  Soittaa seurakunnan nuorten bändissä, Avoimessa Portissa. Olen mäkin 

siellä bändikämpällä aina välillä notkunut. Kitarasta löydän ceemollin ja aaduurin ja mitä näitä nyt 

on. Mutta ei musta soittajaksi ole. Enemmän se on ajanvietettä. Ja sitä paitsi: kitaristipoikien 

ympärille kertyy aina tyttöjä. Ihan riippumatta siitä, osaako oikeasti soittaa. 

 

Seurakunnan nuortenilloissa ja muissa kinkereissä me Jukin ja Nikon kanssa kuljetaan joka 

viikonloppu ja välillä viikollakin.  Ainakin, jos Seuriksella jotain tapahtuu. Jereä siellä ei ole näkynyt, 

ei sitten viime talven, jolloin me kaikki käytiin riparin ennakkokäyntejä ennen kesän leiriä. 

 

Nyt näytti jotenkin siltä, että Jerellä oli asiaa. Ei vaan saanu sitä sanottua, vaikka selvästi joku kiersi 

mielessä. Oltiin jo lähdössä himaan, kun se kakaisi ulos: 

 

– Meinaatteko taas illalla sinne… no, sinne nuorteniltaan? Tonne Seurikselle? 

 

– Joo, totta kai, sanoi Juki.  

 

– Mennään ainakin ottamaan selvää, kuka on paras pallon upottaja biljardissa.  

 

– Siellä on tänään joku Reilun kaupan ilta. Puhutaan noista kansainvälisen vastuun asioista, you know, 

sanoi Niko tietävästi. 

 

– Tuu säkin, huomasin sanovani, vaikken ollut kyllä yhtään sellaista suunnitellut. 

 

– Niiin, no voishan sitä tietty… Jere venytteli vastaustaan kuin aamuista purukumia. 

 

– Kyllä mä muuten voisin, mutta kun en mä oikein tiedä niistä Jeesus-jutuista. 

 

– Mitä sä et niistä tiedä, uteli Niko. 
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– No että mitä mä niistä oikein ajattelen. Että uskonko mä kaikkiin niihin juttuihin, mitä riparilla 

puhuttiin. Ja minkälainen äijä se Jeesus oikein oli? 

 

Yhtäkkiä mulle tuli mieleen yksi iltahartaus. Se taisi olla joskus viime syksynä, isoskoulutuksessa 

kuultu. 

 

– Mä muistan, että se Jeesus sano olevansa portti. 

 

Sivusilmällä huomasin, että Jere katteli mua haavi auki. Mutta jatkoin, kun olin kerran alkuun 

päässyt. 

 

– Se tarkottaa sitä, että sen jengiin – niinkun vaikka tähän Seuriksen porukkaan – pääsee sisälle ja 

mukaan sen itsensä kautta. Että ottamalla selvää siitä, kuka se Jeesus oikein on ja mitä se meille 

tahtoo, pääsee osalliseks jostain ihmistä suuremmasta. 

 

Melkein hengästytti. Mä nyt en mikään saarnamies ollut, en tosiaan. Mutta Juki jatko juttua. 

 

– Seuriksen porukoihin voi kuule hyvin tulla vaikka vaan kattelemaan. Se Jeesus-portti on aika 

köykäinen avata. 

 

Jere näytti siltä, että halusi sanoa jotain, mutta ei sitten sanonutkaan. Mä sen sijaan sanoin: 

 

– Tuutko illalla? 

 

– Saatan tullakin, sanoi Jere ja potkaisi kiven jaloistaan. 

 

Kello oli jo yli neljän. Me lähettiin siitä kävelemään kotiin päin. Niko, Juki, Jere ja mä. 

 


