
Luukut 18, 19 ja 20 

Kanttorin analogi, nuotit ja äänirauta sekä kirkkosalin analogi 

 
Luukku 18 (2.12) 

Kirkon sisustus alkoi olla jo hyvällä mallilla. Joinain päivinä työt etenivät oikein mallikkaasti, joinain hieman hitaammin. 

Mitä pidemmälle työt etenivät, sitä enemmän isä Olavi ja työmiehet saivat vieraita työmaalle. Tänään he saivat 

vieraakseen Kupolikosken seurakunnassa kanttorina jo toistakymmentä vuotta toimineen Sopraano-Sopaseksi nimetyn 

Hanna-kanttorin. Papin työparina toimii aina kanttori ja siksi oli tärkeää, että Hannalle katsottiin oma työtila kuntoon. 

Soittimiahan Hanna ei tarvinnut kirkkoon, mutta nuottien ja kirjojen kanssa auttoi vinopöytä eli analogi. Analogia vasten 

sai myös kätevästi ikonin, jos sille oli tarvetta. Koska Hanna kävi paikan päällä, saatiin analogi asennettua hänelle 

sopivan korkuiseksi.  Muutoinkin Hannasta oli mukava nähdä tuleva uusi työpaikka. Ja eihän kanttorin ja papin työpaikka 

aina kirkkoon rajoittunut. Harva se päivä työpari Hanna ja Olavi kulkivat autolla pitkin seurakunnan eri pyhäköitä ja 

seurakuntalaisten koteja, sairaaloista, vanhainkodeista ja kouluista puhumattakaan.  

Luukku 19 (3.12) 

Kanttori-Hanna innostui niin kovasti uudesta työpisteestään, että vieraili keskeneräisellä kirkolla vielä seuraavanakin 

päivänä. Hän toi mukanaan nipun nuotteja ja kirjoja, joita tarvitsi toimiessaan kanttorina ja johtaessaan kuoroa. 

Intoutuipa hän vielä hieman kokeilemaan kirkon akustiikkaa ja veisasi veisun Pyhälle Kolminaisuudelle. Ja miten 

komealta veisu kuulostikaan! Olisi voinut kuvitella, että kirkossa oli paikalla kokonainen kuoro. Ihmisääni on ylevin ääni, 



joten muita soittimia kirkossa ei käytetty. Nuottien lisäksi kanttori tarvitsi ainoastaan äänirautaa, jolla hän sai otettua 

tarvittavan äänialan. Ääniraudankin hän jätti nojaamaan uutta analogia vasten. 

 

Luukku 20 (4.12) 

 

Analogeja löytyi useampi tarvikelaatikoiden keskeltä.” Mihinkä me tämän laitamme?” – ihmetti eräs työmies. 

”Kanttorilla on jo omansa, laitetaanko tämä kirkkokansaa varten? Ei tarvitse nojailla seinään, kun voisi nojailla vinoa 

pöytää vasten?” – jatkoi hän hihitellen. ”Pöh! Vihjaatko, että saarnani ovat liian pitkiä ja tylsiä?” – vastasi isä Olavi 

hieman silmää iskien. Isä Olavi oli tunnettu hyvästä huumorintajusta, mutta myös siitä, että hän löysi juuri oikeat sanat 

niin ilon, kuin surunkin keskellä. ”Laitetaan se analogi tähän keskelle. Siihen asetetaan sitten juhlapäivinä juhlan ikoni ja 

muutoin siinä pidetään ihmeidentekijä Nikolaoksen ikonia. Siitä tietää heti kenelle pyhitettyyn kirkkoon on astunut 

sisään. Mutta voihan! Kohtahan on Nikolaoksen muistopäivä! Kuinka minä sen nyt unohdin? Nyt minun täytyy lähteä 

virastolle valmistelemaan Nikolaoksen päivän saarnaani ja hieman kertaamaan Nikolaoksen elämäntarinaa. Ja 

minunhan piti käydä vielä postissakin hakemassa se Kreikasta tullut paketti..” – mutusteli isä Olavi partaansa. 

 

  



 



 


