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Saarivaaran tsasounassa 6.8.1981 olimme aloittamassa toista pitkää 
vaellusristisaattoa, joka on modostunut katkeamattomaksi perinteeksi 
tuolla Runon ja Rajan tien osuudella Saarivaaran ja Hoilolan välillä. 
Pienen tsasounan temppelijuhlan liturgian jälkeen suuresti kunnioitettu ja 
rakastettu Joensuun piispa Aleksi piti puheen, jossa hän tyhjentävästi 
selvitti mistä ristisaatossa on kyse. 
Koska tätä puhetta ei ole hänen opetuspuheittensa kokoelmassa ”Usko, 
elämän voima” (Valamon luostari 2014), luen sen nyt meille: 

Tapa suorittaa ristisaatoiksi kutsuttuja pyhiä kulkueita on ikivanha ja on 
peräisin kristinuskon ensimmäisiltä vuosisadoilta. Näissä pyhissä 
saattueissa kuljetaan ristiä, kirkkolippuja ja ikoneja kantaen lyhyempiä tai 
pitempiä matkoja. 
Ortodoksisen kirkon jokaisen yksityisen jäsenen elämä alkaa oikeastaan 
ristisaatosta. Ajatus rististä, ristin tiestä ja kilvoituksesta on luonnollinen, 
kun puhutaan Kristuksen seuraajista, kristityistä. “Joka ei ota ristiänsä ja 
seuraa minua, se ei ole minulle sovelias”, sanoo Kristus seuraajilleen.(Mt 
10:38) 
Jo vainojen kestäessä, mutta erityisesti niiden lakattua IV vuosisadan 
alussa kristillinen kirkko alkoi voimakkaasti ilmaista uskoaan myös 
jumalanpalveluspaikkojen ulkopuolella tapahtuvina menoina, saattoina ja 
kulkueina, joihin liittyi rukouksia ja kirkkolauluja. - Ennen 
pääsiäisyöpalvelusta kastetut tulivat juhlallisena kulkueena pyhäkköön 
osallistuakseen ensimmäistä kertaa Pyhään Ehtoolliseen. Tästä 
käytännöstä saivat nykyisin tuntemamme pääsiäisyön ristisaatot alkunsa.  
- Vanhan kristillisen juhlan, teofanian eli loppiaisen viettoon kuuluu tapa 
mennä ristisaatossa lähteelle, järvelle tai joelle suorittamaan 
vedenpyhitys. Samankaltainen toimitus tapahtuu, mikäli mahdollista, 
veden äärellä myös kirkkojen tai tsasounien vuosijuhlina. 
Ristisaatto ilmaisee jotain oleellista kristillisestä uskosta ja kirkosta. Se ei 
ole - niinkuin saatetaan helposti luulla - jonkinlainen ohjelmanumero tai 
näytös. 1400-luvulla elänyt Tessalonikan arkkipiispa Simeon kirjoittaa: 
“Rukoilemme teillä ja teiden risteyksissä, että puhdistuisivat kaikki tiet ja 
niiden risteykset, jotka ovat saastuneet meidän synneistämme. Tuomme 
ulos temppeleistä pyhiä ikoneja, kannamme kunniallisia ristejä ja 
toisinaan, missä on, pyhien ihmisten jäännöksiä, pyhittääksemme sekä 
ihmiset että kaiken mikä on heille tarpeen elämää varten: rakennukset, 
tiet, veden, ilman ja itse maan, joka on syntisten tallaama ja saastuttama. 
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Teemme tämän siksi, että asuinpaikkamme ja koko maa tulisivat osallisiksi 
jumalallisesta armosta…” 
Simeon Tessalonikalaisen sanoissa ilmenee selvästi ajatus, että 
ristisaatossa Jumala on läsnä siunaten ja pyhittäen. Siellä missä Jumala 
saa olla läsnä ihmisten elämässä, siellä saadaan myös kokea Jumalan 
läsnäolon tuoma siunaus ja rauha. 
Ristisaatto on uskon todistusta maailmalle. Siinä ihmiset ovat 
kokoontuneena Jumalan kansana, kirkkona, antamassa todistusta 
uskostaan. Kirkon toiminta ei voi rajoittua pelkästään kirkkorakennusten 
seinien sisäpuolelle. Kirkko ja sen jäsenet on lähetetty maailmaan. 
Ristisaatto on ilmausta tästä kirkon lähetystehtävästä eli missiosta. Joku 
onkin sattuvasti todennut, että ristisaatto itse asiassa on hurskas 
mielenosoitus. 
Ristisaatto on myös liikkeellä oleva seurakunta. Pyhä saatto kertoo, että 
kristityt ovat muukalaisia, vaeltajia maan päällä. Kristityt kulkevat ajassa 
kohti ajatonta ja pysyvää. Ristisaatto on vaeltajille suunnan antajana. 
Edellä kulkee risti, kristittyjen voiton merkki. Näin osoitetaan, että 
kristityn on kuljettava Kristusta seuraten ja Kristuksen kanssa. Kirkossa 
Kristus kuljettaa ja johdattaa meitä pelastuksen tietä. Me olemme 
liikkeellä kohti Jumalan valtakuntaa. 
Saakoon nyt alkava ristisaatto olla elävänä muistutuksena Jumalan 
läsnäolosta, pyhityksestä ja siunauksesta niin juhlana kuin arkenakin. 
Antakoon se hyvän todistuksen uskostamme ja toivostamme. Kuljettakoon 
se meitä kappaleen kohti taivasten valtakuntaa ja Jumalan pyhän tahdon 
toteutumista. Olkoon sen meille siunauksen, voiman ja ilon lähteenä. 

Kuulemaamme piispa Aleksin puhetta olen siteerannut monesti ja siitä on 
tullut eräänlainen ristisaattojen ”Pääsiäissaarna”. 

Kirkkomme ei ole humanitaarinen yhdistys eikä sen toiminta rajoitu vain 
hengelliseen mietiskelyyn. Kirkon ytimessä ovat pyhät mysteeriot, joihin 
sisältyy liikkuminen ja rukous, kuljemme ajassa kohti ajatonta: 

- pieni ja suuri saatto liturgiassa 
- kastetun tai voitelun kautta kirkkoon liittyneen kanssa 
- avioliitto 
- pappeuden eri asteisiin vihkiminen 
- katumus (…älä häpeä syytä, minkä vuoksi olet tullut Jumalan ja minun eteeni… sentähden murehtimatta enää 
tunnustettuja rikkomuksia mene rauhaan.) 
- sairaanvoitelu (Oi Sinä ymmärryksen ylittävä, ihmisiä rakastava, laupeudessasi katso taivaasta ja sinetöi 

näkymättömällä kadelläsi aistimme ja jumalallisella öljylläsi uskossa tykösi rientävä, rikkomuksistaan päästöä 
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anova…)  (Seuraa sinä minua, ja anna kuolleiden haudata kuolleensa. Ja hän astui venheeseen , ja hänen 
opetuslapsensa seurasivat häntä.)Matt 8:23  

Meidät kutsutaan yhteiseen rukoukseen. Siihenkin kuuluu liike: ”Tulkaa, 
kumartakaamme meidän Kuningastamme Jumalaa. Tulkaa 
kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen, meidän kuninkaamme ja 
Jumalamme, eteen…”  
Me seisomme jumalanpalveluksissa, kumarramme eteemme piirtämäämme 
ristinmerkkiä, kuljemme ikonien luo, osoitamme rakkauttamme Jumalaa ja 
hänen pyhiään kohtaan.  
Piakkoin, viikon kuluttua kumarrumme maahan asti ristiä ylennettäessä. 
”Sinun ristillesi me kumarramme Valtias ja sinun pyhää ylösnousemistasi 
ylistämme.” Emme kuitenkaan jää maahan, vaan nousemme, sillä 
Kristuksen risti on elämää antava voiton merkki.   

Kirkosta lähtee monenlaisia saattueita: 
- ruumissaatto hautausmaalle,  
- suuren perjantain ja pääsiäisen saatot kirkon ympäri 
- ristisaatot teofaniana sekä temppelijuhlina 

Pitkät ristisaatot: 
- Lintulan ja Valamon välillä 
- Runon ja rajan ristisaatto,  Iljan taival 
- (Sortavala-Hoilola 1992, Korpiselän ristisaatot),  
- Kirkkoveneellä soutaen tai purjehtien Nurmes-Joensuu, Kuopio-Valamo-Liperi-Joensuu, Melaselän 

ristisaatot Ilomantsissa   
- Hiihtäen ( Lieksa -Vieki - Nurmes ) Korpijärven ympäri Hoilolassa kuutamoyönä  

- Polkupyöräristisaatot 1985 kripari, 1993 Konevitsa 600v, 1999  Elomäki-Nurmes, 2011 Korpiselkä, 
2019 Kovero-Hoilola-Ilomantsi-Huhus-Sonkajanranta-Kovero (Ikääntyvien ihmisten nivelet kuntoon) 

- Kanootilla Hoilola-Öllölä-Vekarus-Tuupovaara sekä Jänisjoen reitti (Maila Ponkkonen: kaunis näky) 
- Luistimilla (rulla ym) 
- Linja-autolla (Trifonin juhla), rukouspalvelus automatkan aikana 
- Laiva (OPL:n kokousmatka Tallinnaan) Kreikassa kappelit laivoissa. 
- Juna, (Venäjällä junakirkkoja ja ikonit avaruusasemalla) 
- Metro, Aleksanteri Syväriläisen kappelin muutto 

- Hevosella 1981 Piispa Aleksi MEK Tarasti - hevosmies Holm 

- Pujottelusuksilla sukset ristissä (Rämäkän rinteiden siunaus) 
- Uudet tai vakiinnutettavat ristisaatot: Pyhän marttyyri ja tunnustaja 

Johannes Sonkajanrantalaisen muisto. Pyörällä Joensuu-Kovero-Sonkajanranta-Sonkaja-
Ilomantsi. 
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Ristisaatto vrt pyhiinvaellus? Ristisaatto on jatkuva jumalanpalvelus, 
pyhän tuominen tiettyyn paikkaan - pyhiinvaelluksessa etsiydytään pyhään 
paikkaan, sen voi tehdä monella eri tavalla ja yksin.  

Minuun vaikutti voimakkaasti Tito Collianderin kirjat ”Lähellä” sekä 
”Ristisaatto”. 
Romaanissa itseltään hukassa oleva ja elämälleen tarkoitusta etsivä nuori 
mies, Collianderin alter ego, kohtaa 1930-luvulla silloisen Viron alueella 
sijainneen Petserin luostarin ympäristössä kulkevan ristisaaton. Kokemus 
muuttaa hänen elämänsä suunnan.  
Collianderilla ristisaaton eri ulottuvuuksien ja niiden välisten rajojen 
sekoittuminen tihentyvät hetkessä, kun ikoni kulkee siunausta odottavien 
ihmisten yli. Merkityksen etsiminen elämänpituisena matkana rinnastuu 
ristisaatossa kulkemiseen - tai jopa niin, että kokemus ristisaatosta antaa 
merkityksen koko elämälle.  
(Pena ja Kaisu, Heikki& Leena) 

Matkan mittaaminen: molebenin matka ei tarkoita kilometrejä, vaan aikaa, 
jolloin olemme perillä ja kuitenkin liikkeellä.  
Tito Colliander kuvaa hienosti myös ristisaaton samanaikaista 
tapahtumista ja tapahtumattomuutta sekä ruumiillista konkreettisuutta, 
joka jatkuessaan ja toistuessaan vai saada kokijassaan aikaan syvän 
henkisen ja hengellisen muutoksen. 
”Kuinka kauan tällainen tila voi kestää? Että vain kävelee. Yksi tapa 
siirtyä paikasta toiseen, päästä perille jonnekin. Minne? Sitä en tiedä. 
Minä vain kuljen muiden mukana. Ilman päämäärääkö? Kävelenkö minä 
tosiaan tässä ilman aavistustakaan päämäärästä? Kummallista. Miksi 
oikein kävelen? Askel, toinen, ja taas askel, ja taas … Katson pölyisiin 
kenkiini” . 

Mitä saatossa tapahtuu? 
Rukouspalvelus 
Akatistos 
aamu- ja ehtoopalvelus 
Jeesuksen rukous 
liturgia (Pyhillä käynti, todellinen pyhiinvaellus) 
Siunaaminen (käsiristi,ristinmerkki,ikoni) 
Auttaminen ja auttamisen mahdollistaminen 
Ilo (ristin kautta tuli ilo)


