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AinAkin nAApuri, 
ellei peräti kumppAni

p ä ä k i R j o i t U s

jukka huttunen 
pappisliiton pUheenjohtaja
jukka.huttunen@evl.fi

n
aapureiden asiat kiinnostavat jo luontai-
sen uteliaisuutemme takia. kumppaneiden tou-
huista on hyvä tietää yhteistyön tähden. Viholli-
sia pitää jo vakoilla.

Valmistautuessani toukokuun alussa kokoontunee-
seen kirkolliskokouksen kevätistuntoon luin huolellises-
ti monien mielestä yhden vähiten kiinnostavista asiakir-
joista, kirkon työmarkkinalaitoksen toimintakertomuk-
sen. Vuosi �008 oli uuden palkkausjärjestelmän sovelta-
misen vuosi. 

työmarkkinalaitos arvioi kertomuksessaan järjestel-
män toteuttamisen onnistumista. arvio oli perusteiltaan 
myönteinen: palkkausjärjestelmä on perusrakenteeltaan 
onnistunut ja kirkon työhön sopiva. Myös toteutus oli 
pääosin kelvollinen, vaikka ongelmiakin oli.

Vaikka näemme tilanteen työntekijäpuolella ongelma-
keskeisemmin, ei meillä ole mitään syytä erilaiseen pe-
rusarvioon: järjestelmä on toimiva ja kelpoinen kirkon 
työntekijöiden palkkauksen järjestämiseen. koska näem-
me ongelmat, olemme valmiita kehittämään järjestel-
mää edelleen. 

toimintakertomuksessakin arviointia terävöitetään. 
todetaan muun muassa, että suurimmat ongelmat liitty-
vät järjestelmän keskeisen sisällön ja tapahtuneen muu-
toksen oivaltamiseen. ongelmia tuottaneina yksityis-
kohtina mainitaan muun muassa vaativuusryhmän ala-
rajan käyttäminen usein peruspalkkana. 

ei ollut pappisliiton puheenjohtajana lainkaan vai-
kea yhtyä arvioon. sanoin sen myös kirkolliskokouksen 
puheenvuorossani. Mutta sanoin myös, että työnantajal-
la on velvollisuus ohjeistaa, kannustaa ja tarvittaessa sel-
keästi painostaakin paikallista työnantajaa tekemään jär-
jestelmän mukaisia ratkaisuja. kirkolliskokouksen ta-
lousvaliokunnan hyväksytyssä mietinnössä todettiin, et-
tä järjestelmän arvioiminen on ennenaikaista.  

on toimittava niin, että paikallinen työnantaja yhä pa-
remmin ymmärtää, mistä järjestelmässä on kyse. on tie-

dossa niin paljon perusta-
vanlaatuisiakin ongelmia 
palkkauksen järjestämises-
sä seurakunnissa. työnan-
tajan, kit:n, vastuu ja mah-
dollisuudet vaikuttaa ovat 
suuremmat kuin työnteki-
jöiden. 

kaiken sanotun jälkeen-
kin voin valtaosaltani yhtyä 
kit:n arvioihin. ei siis vi-
hollinen, ainakin naapuri, jos ei peräti kumppani.

Viime Vuonna vastaavaa kertomusta turussa käsi-
teltäessä käytin puheenvuoron, jossa toivoin kit:n ryh-
tyvän laatimaan henkilöstöpoliittista ohjelmaa kirkolle 
tulevaisuutta varten. silloin mielessä oli muun muassa 
ikääntyvä työvoima ja tulevaisuuden mahdolliset rekry-
tointiongelmat. silloin tukea tuli toisiin työntekijäjärjes-
töihin kuuluvilta. kit käytännössä vaikeni. Viime vuo-
den kertomuksesta ei ole luettavissa toimeen ryhtymis-
tä.

Vaikka ymmärränkin kit:n resurssiongelmia tällais-
ten työskentelyjen käynnistämisessä suuren palkkausjär-
jestelmämuutoksen ollessa kesken, pidän tärkeänä jon-
kinlaisen kokonaiskirkon tasoisen prosessin ja ohjelman 
luomista. ne eivät voi olla suoria ratkaisuja paikallisille 
seurakunnille, mutta niissä voidaan ohjeistaa, kannustaa 
ja antaa punnittua aineistoa heidän käyttöönsä. 

henkilöstöpoliittisen työskentelyn tarve ei ole lain-
kaan vähentynyt, päinvastoin. Vuoden aikana asetelmat 
ovat muuttuneet erityisesti talouden osalta. senkin vuok-
si ja ehkä juuri sen vuoksi seurakunnilta odotetaan tasa-
painoisia ja viisaita ratkaisuja pitkän aikavälin henkilös-
töratkaisuissa. joudumme yhä useammin kysymään, 
millainen on kirkon ja seurakuntien henkilöstörakenne 
tulevaisuudessa.

kirkon työntekijäjärjestöt ovat varmaan edelleen val-
miita työskentelyyn, niin uskon. kysymykset eivät ole 
niidenkään kesken helppoja. nyt tarvittaisiin työnanta-
jan toimia. talousvaliokunta tukikin mietinnössään ai-
nakin hennosti ajatusta.
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Onko uskonnolla merkitystä?
kysymykseen vastaavat tässä lehdessä muun mu-
assa kimmo kääriäinen, lena hildén ja jukka 
soisalon-soininen artikkeleissaan, jotka käsitte-
levät suomalaista, ruotsalaista ja puolalaista us-
konnollisuutta ja kirkon asemaa näissä maissa. 
kirkkoa instituutiona arvioi Valdemar kallunki. 
kummiuden merkitystä valottavat anna-Maija 
Castrén ja Marita hakala. hannu k. saloranta 
vastaa ilkka pyysiäisen kirkolle laatimiin kysy-
myksiin. tieteen ja uskon törmäyskurssista kir-
joittaa heikki tervonen ……………… 14–35

Vuoden kanttori 2009 heikki ali-löytty:
”en lakkaa alleviivaamasta kuoroilleni psalmilaulussa ih-
mettelyn asennetta. kumma juttu, mutta julistamisen mei-
ningin sijasta käytetty ihmettelevä lauluasenne antaa ää-
neen vapautta ja sointia.” …………………………11, 38
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kirkko ja nykyihminen
merja laakSamo päätoiMittaja 

e
mme Voi ummistaa silmiämme siltä tosiasialta, et-
tä kirkko kiinnostaa ihmisiä yhä vähemmän. kirk-
koon kuuluvien ja seurakuntien tilaisuuksissa kävi-
jöiden määrät laskevat hiljakseen. kehitys on sen 

verran hidasta, että se ei juurikaan nostata paniikkia. stra-
tegiatasolla moni on jo tilanteesta vakavasti huolestunut. 

Uskonnon merkitystä ihmiselle on vaikeampi arvioida, 
tutkimusten mukaan uskonto on edelleen in. siinä olisi kir-
kolle markkinarakoa, kunhan löytyisivät oikeat keinot so-
vittaa kysyntä ja tarjonta yhteen. 

kesän Cruxissa pohditaan uskonnon ja kirkon merkitys-
tä nykyihmiselle. kosketuspintoja avautuu muun muassa 
tutkimuksen, teologisen keskustelun ja kummiuden näkö-

kulmista. käytännön tasolla tör-
mätään usein siihen tosiasiaan, 
että kahta kirkkoon kuuluvaa 
kummia ei enää kaikille kastetta-
ville löydy. tarjolla on usein 
kummeja, jotka eivät täytä kum-
min edellytyksiä. hyväksyäkö 
heitä kastemaljan äärelle? 

toinen artikkeli kummiudesta 
paneutuu asian sosiologiseen puo-
leen. kummiuden uskonnollisen merkityksen rinnalla kul-
kee melkeinpä vahvempana sosiaalinen ulottuvuus: kum-
mius on keino saada ystävistä lähes sukulaisia, jotka ovat 
etuoikeutettuina mukana sukujuhlissa, joihin ystävät har-
voin pääsevät.

kurkistamme myös Ruotsin todellisuuteen, jossa paljon 
pitemmällä ovat monet sellaiset ilmiöt, jotka meidänkin 
kirkolliseen elämäämme jo vaikuttavat, kuten monikult-
tuurisuus ja maahanmuuttajuus.

pääteeman lisäksi tutustumme lähemmin äskettäin valit-
tuun Vuoden kanttoriin, heikki ali-löyttyyn. Myös lähe-
tysseuran 150-vuotisjuhlasarjassa on tällä kertaa päähenki-
lönä senegalilainen kirkkomuusikko. sarjassa tavataan syk-
syn mittaan myös diakoniatyöntekijä. 

kenttäpiispa hannu niskanen kirjoittaa kokemuksia 
talvella kapkaupungissa järjestetystä johtavien sotilaspap-
pien ensimmäisestä maailmankokouksesta. kokouksen tee-
mana oli sotilaspapin rooli konfliktin jälkeisessä jälleenra-
kennuksessa. 

seuraava Crux ilmestyy syyskuussa. aurinkoista ja vir-
kistävää kesää jokaiselle Cruxin lukijalle! 

p ä ä t o i M i t t a j a lt a

kannen kuVituS 
rik Poppius, kuva: matton.fi 
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kAupungit kirkkOmusiikin 
hAAsteiden etulinjAssA

p U h e e n j o h t a j a

mikael helenelund
sUoMen kanttoRi-URkURiliiton pUheen-
johtaja
mikael.helenelund@evl.fi

m
aaliskuun 11. päivänä vietettiin jo perin-
teeksi muodostunutta suomalaisen musiikin 
päivää. tapahtumaa hallinnoi suomen musiik-
kineuvosto, maamme musiikkitoimijoiden kes-

kusjärjestö, jonka jäsen suomen kanttori-urkuriliitto-
kin on. Musiikkineuvoston tavoitteena on tehdä päiväs-
tä valtakunnallinen tapahtuma. tavoite toteutuisi jo sil-
lä, että kaikki kanttorit innostuisivat asiasta. 

suomalaisen musiikin päivän päätapahtuma oli mu-
siikkineuvoston helsingissä järjestämä seminaari Pyhät 
äänet – musiikki ja uskonnollinen ulottuvuus. 

järjestäjätahon sisäisestä kirjavuudesta huolimatta 
keskeisiksi aiheiksi nousivat seurakuntien musiikkitoi-
minta ja kanttorin työ. esitettiin muun muassa tilastoja, 
joista ilmeni kirkon musiikkitoiminnan laajuus, seura-
kuntien musiikkitilaisuuksien vetovoimaisuus ja seura-
kuntakuorojen suuri määrä. 

odotetusti kirkon musiikkitoiminta sai seminaarissa 
osakseen kritiikkiäkin. kanttoreita syytettiin pysähty-
neisyydestä, nostalgiahakuisuudesta ja uuden taidemu-
siikin laiminlyönnistä. kanttoreiden näkökulmasta kri-
tiikki ehkä pikemmin tulisi suunnata seurakuntalaisiin, 
joiden palaute uuden taidemusiikin käytöstä ei valitetta-
vasti aina ole kannustavaa. 

Monen kanttorin asenne uuteen taidemusiikkiin voisi 
varmaankin olla nykyistä myönteisempi. leena tiitun 
tuoreesta kanttorin ammattikuvaa käsittelevästä väitös-
kirjasta käy ilmi, että vain 1� prosenttia kanttoreista il-
moittaa haluavansa vaalia erityisesti modernia taidemu-
siikkia.

mielenkiintoista on se, että modernin taide-
musiikin käyttö lisääntyy siirryttäessä pienistä seurakun-
nista suuriin ja niin sanotun alimman asteen virasta 
ylimpään virkaan. kaupunkien kanttoreista 17 prosent-
tia käytti työssään modernia taidemusiikkia, maaseudun 
kanttoreista vain kahdeksan prosenttia.

on tietenkin mahdollista, 
että kaupungin ja maaseu-
dun välillä on eroja seura-
kuntalaisten musiikkimiel-
tymyksissä ja että kanttorit 
musiikkivalinnoissaan huo-
mioivat tämän. todennä-
köisempää on kuitenkin, et-
tä kiinnostus moderniin tai-
demusiikkiin kasvaa kant-
torin koulutustason noustes-
sa, samoin kuin valmius ja halu sen esittämiseen. 

jos haluamme vaalia kirkkomusiikin kehitystä ja tai-
demusiikin asemaa kirkossa, pitää huolehtia siitä, että 
maassamme on riittävä määrä pitkälle koulutettuja kant-
toreita ja ylimmän tason kanttorin virkoja.

suomalaisen musiikin päivän seminaarissa nou-
si useissa puheenvuoroissa esille yhteistyöhankkeiden ja 
verkostoitumisen merkitys kirkon musiikkitoiminnalle 
ja koko musiikkielämälle. asiaan kiinnitetään huomio-
ta myös suomen musiikkineuvoston vastikään päivite-
tyssä musiikkipoliittisessa ohjelmassa. siinä todetaan: 
”Musiikinopetuksen ammattilaisista ja seurakuntien 
kanttoreista muodostuu koko maan kattava verkosto, 
jonka merkitys musiikkielämän toimivuudelle on eten-
kin haja-asutusalueilla tärkeä.” 

tosin tässäkin asiassa kaupunkien kanttorit näyttävät 
leena tiitun tutkimuksen mukaan olevan aktiivisem-
pia kuin maaseudun kanttorit. ero selittynee kuitenkin 
pääosin sillä, että kaupungit tarjoavat enemmän verkos-
toitumisen mahdollisuuksia kuin maaseutu.  

Yhteistyöverkostojen luominen ja hyödyntäminen on 
ensiarvoisen tärkeää seurakunnille ja kanttoreille. jos 
kirkon jäsenkato jatkuu ja kirkosta vieraantuneiden jä-
senten määrä kasvaa, musiikkielämän yhteistyöverkot 
avaavat kanttorin työssä uusia mahdollisuuksia tavoittaa 
ihmisiä seurakunnan toimintaan. 

on helppo yhtyä leena tiitun esittämään näkemyk-
seen, että verkostoitumisessa ja jalkautumisessa on tär-
kein tulevaisuuden haaste kanttorin työssä.
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Suomen kanttori-urkuriliitto

a j a n k o h t a i s t a

suomen kanttori-urkuri-
liiton ja kirkkohallituksen juma-
lanpalveluselämän ja musiikkitoimin-
nan yksikön (kjM) väliset neuvotte-
lut valtakunnallisten kanttorien neu-
vottelupäivien järjestämisestä ovat 
johtaneet sopimuksen solmimiseen.

liiton tavoitteena oli selkiyttää 
kanttoripäivien järjestämistä koske-
via vastuita, tarkentaa päivien tehtä-
väkenttää sekä vahvis-
taa liiton roolia päivien 
järjestämisessä. ta-
voitteet toteutuivat 
erinomaisesti. sopimus 
astuu voimaan heti ja 
on voimassa toistaisek-
si. käynnissä olevat 
vuoden �010 kanttoripäivien valmis-
telut jatkuvat suunnitellusti.

sopimuksessa todetaan, että päivi-
en pääjärjestäjä on kirkkohallitus yh-
teistyössä suomen kanttori-urkurilii-
ton kanssa. Muiksi järjestäjätahoiksi 
voidaan kutsua muita päivien järjes-
tämisen kannalta keskeisiä toimijoita. 
Yhteistyötahoina ovat myös järjestä-
mispaikan hiippakunta ja seurakun-
ta/seurakuntayhtymä.

suomen kanttori-urkuriliiton vas-
tuulla päivillä on erityisesti virkaehto-
sopimukseen ja palvelussuhteeseen 
liittyvä ohjelma. liitto vastaa myös 
kanttoripäivien ulkoisesta tiedotuk-
sesta Crux-lehdessä ja kotisivuilla se-
kä hoitaa yhteydet kirkkomusiikin 
opiskelijoihin ja kanttorin virasta 
eläkkeelle jääneisiin.

kjM asettaa päivien suunnittelua 

varten työryhmän, johon kukin jär-
jestäjätaho asettaa yhden edustajan. 
kjM nimeää työryhmän puheenjoh-
tajan, joka yleensä on järjestämispai-
kan hiippakunnan hiippakuntakant-
tori. työryhmän sihteerinä toimii 
kjM:n musiikkisihteeri.

kanttoripäivät on tarkoitettu kai-
kille kanttoreille, kirkkomusiikin 
opiskelijoille sekä kanttorin virasta 

eläkkeelle jääneille. 
päivät järjestetään �–� 
vuoden välein eri puo-
lella suomea. päivien 
tehtävänä sopimuksen 
mukaan on
- rakentaa kanttorin 
identiteettiä kirkon 

työntekijänä
- edistää kanttorikunnan yhtenäisyyt-
tä
- edistää ammatillista osaamista ja 
työhyvinvointia
- käsitellä kirkon ja kanttorin viran 
ajankohtaisia asioita monipuolisesti
- esitellä kanttorin työssä tarvittavaa 
materiaalia
- tehdä kanttorin työtä tunnetuksi 
kirkossa ja yhteiskunnassa.

kanttoripäivien talous on osa kir-
kon keskusrahaston taloutta. päivät 
rahoitetaan pääasiassa osallistumis-
maksuilla.

seuraavat kanttoripäivät ovat 
tampereella 2.–4.2.2010. ohjelma ja 
ilmoittautumislomake julkaistaan 
seuraavassa Cruxissa. kutsukirje kai-
kille kanttoreille lähetetään elo-syys-
kuussa.

kAnttOri-urkuriliittO jA 
kirkkOhAllitus sOpimukseen 
kAnttOripäivien 
järjestämisestä

stipendejä 
haettavana
tampereen hiippakunnan jumalan-
palvelus- ja musiikkityöryhmä julis-
taa haettavaksi stipendejä hiippa-
kunnan alueella asuville alle �0-vuo-
tiaille hengellisen musiikin tekijöil-
le.

Musiikki voi olla aiemmin julkais-
tua tai hakemusta varten tehtyä. sen 
tulee soveltua jumalanpalveluskäyt-
töön. hakemuksia arvioidessa pai-
nopistealueena on yhteisesti lauletta-
va musiikki.

Vapaamuotoiset hakemukset liit-
teineen (nuotit ja mahdolliset ääni-
tallenteet) on toimitettava 1.10.�009 
mennessä osoitteella tampereen 
hiippakunnan tuomiokapituli/hiip-
pakuntakanttori aija-leena Ranta, 
eteläpuisto � C, ���00 tampere.

tiedustelut aija-leena Ranta, 
puh. 0�00 891 151.

pappiSliitto

Finlands 
svenska 
prästförbund
anmäl dig till teologdagarna som 
hålls �0.–��.10.�009 i Åbo

tema: en kommunikativ folkkyr-
ka 

Medv. Biskop Gustav Björkstrand, 
tD Bernice sundkvist, tD Björn 
Vikström.

närmare information och anmä-
lan (senast �5.9.) görs till: siv.jern@
evl.fi.
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Suomen kanttori-urkuriliitto

ohjelma:

klo 9.�0 kahvia

klo 10 puhetta palkasta ja palkitsemisesta
 alustus: jUkon kirkon sektorin pääneuvottelija, akin toiminnan- 
 johtaja esko jossas
 keskustelua
 keskustelussa mukana työnantajan edustaja kokkolan  
 seurakuntayhtymästä

 ajankohtaista ammattiliiton toiminnassa (skUl)

1�.�0 Ruokailu

1�.�0 asiaa urkujen käytön rikastuttamiseksi:
 - Miten monipuolistan virsisoittoani yksinkertaisilla keinoilla? 
    o sovitukset
     o yhteismusisointi muiden soittimien kanssa
 - Urkujen käyttö lasten musiikkitoiminnan yhteydessä 
    o jatkoa turun kanttoripäivien (�008) teemaan ”katso isi, ilman  
       jalkoja – Mitä virkaa uruilla lastenmusiikissa?”

 kouluttajana Markus Malmgren

15.�0 ajankohtaista tiedoksi
 - kjM (kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminta)
 - kk (kirkon koulutuskeskus, lasse erkkilä)
 - oulun hiippakunta (anja hyyryläinen)

1�.15 päätöskahvi

neuvottelu- ja koulutuspäivän ohjelman ja kahvit tarjoaa järjestävät tahot.

klo 19 on kälviän kirkossa lohtajan kirkkomusiikkijuhlien järjestämä yh-
teislaulutilaisuus Virren voimaa. tilaisuuden toteutuksessa ovat mukana 
Matti korkiala, laulu, kälviän kirkkokuoro ja soitinryhmä johtajana ja lau-
lusolistina Markku hekkala. Yhteislaulutilaisuuden urkurina on Markus 
Malmgren, juontajana lasse erkkilä. Virsi-illan teema liikkuu ”virren voi-
man ja luonnon” äärellä. ohjelmalehtinen yhteislaulutilaisuuteen neuvotte-
lupäivään osallistuville 1� €.
lohtajan kirkon peruskorjauksesta johtuen päivän tilaisuudet järjestetään 
poikkeuksellisesti kälviällä.
tervetuloa!

lohtajan kirkkomusiikkijuhlat, skul, kk, kJm, oulun hiippakunta

kAnttOreitten neuvOttelu- 
jA kOulutuspäivä 
lohtajan kirkkomusiikkijuhlien yhteydessä keskiviikkona 29.7.2009 
paikka: kälviän seurakuntakoti (huom! paikka)

Kanttorien neuvottelu
kokoukset kesällä 2009

puhetta palkasta  
ja palkitsemisesta
kälviän seurakuntakodissa keski-
viikkona 29.7. klo 9.30 ja
lahden ristinkirkossa torstaina 6.8. 
klo 13.30.
suomen kanttori-urkuriliiton pe-
rinteiset jäsenistön neuvotteluko-
koukset järjestetään jälleen kesällä 
sekä lohtajan kirkkomusiikkijuhli-
en yhteydessä (huom! tänä vuonna 
kokouspaikkana on kälviän seura-
kuntakoti) että lahden kansainväli-
sellä urkuviikolla.

kokousten aiheena on kanttorin 
palkka uuden palkkausjärjestelmän 
aikana ja erityisesti syksyllä voimaan 
tuleva harkinnanvarainen palkan-
osa, joka perustuu henkilökohtai-
seen suoriutumiseen. aiheesta alus-
taa jUkon kirkon sektorin pääneu-
vottelija, akin toiminnanjohtaja 
esko jossas. Myös paikallisilta työn-
antajan edustajilta on pyydetty pu-
heenvuorot.

kokoukset aloitetaan liiton tarjo-
amilla kahveilla. alustusten jälkeen 
käydään yleiskeskustelua.

kokouksiin ovat tervetulleita 
kaikki suomen kanttori-urkurilii-
ton jäsenet, myös opiskelija- ja elä-
keläisjäsenet!

liittojen 
aukioloajat kesällä
akin toimisto on avoinna koko ke-
sän. lakimiehen puhelinpalvelua ei 
ole 17.�.–��.8.
Diakoniatyöntekijöiden liiton toi-
misto on suljettuna ��.�.–19.7. kesä-
lomien vuoksi.
aki ja Diakoniatyöntekijöiden liit-
to toivottavat jäsenilleen hyvää kesää 
ja rentouttavaa lomaa.
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kirkollisen johtamisen forum
3.–4.2.2010 kylpylähotelli rantasipi aulanko, Hämeenlinna

ainoa, valtakunnallinen, kirkollinen johtamisen ja esimiestyön neuvottelu-, 
koulutus- ja kohtaamispaikka.

 uudistunut sisältö
 valinnaista ohjelmaa
 laajentunut järjestelypohja.

ohjelmassa prof. juha siltala, prof. arja Ropo, kirkkoneuvos leena Ranta-
nen, ylijohtaja jukka pekkarinen, päätoimittaja tapani Ruokanen, piispa 
Matti Repo, johtaja eeva-liisa inkeroinen, pääsihteeri leila kostiainen, pu-
heenjohtaja Matti Viljanen, toimitusjohtaja pauli aalto-setälä, johtaja kim-
mo kääriäinen, muusikko jukka salminen ja ttt-orkesteri sekä paljon mui-
ta.

sisältöinä 
 työelämän kehitys ja nykytila
 tulevaisuuden johtaminen
 maailman, suomen ja kirkon talous
 toreilla runsaasti johtamisen käytännön teemoja.

hinta: ��0 € sisältää osallistumismaksun ja ruokailut
Majoitus: kylpylähotelli Rantasipi aulanko 91 €/henkilö � hh, 1�8 €/henki-
lö 1 hh. Majoitusvaraukset suoraan hotellin myyntipalvelusta aulanko.ranta-
sipi@restel.fi tai puh. (0�) �588 100.

lisätiedot: kehittämispäällikkö Raimo turunen, raimo.turunen@kirkkopal-
velut.fi, puh. 0�0 57� 5111

järjestäjät: akavan kirkolliset ammattiliitot aki ry, kirkkohallitus, kirkko-
palvelut, kirkon alojen ammattijärjestö sVtl ry, kirkon hallintovirkamie-
het kihV ry, tampereen hiippakunta

missä OllAAn, minne 
mennään – jOhtAmisen jA 
työelämän linjOjA 

aki

jäsensivujen 
salasana on 
vaihtunut
akin jäsensivujen salasana on ollut 
toukokuun alusta alkaen jäsennu-
mero. 

numero on jäsenkortissa, joka on 
postitettu jäsenille vuoden alussa. jä-
sensivuilla on tietoa edunvalvonnas-
ta, keskustelupalsta sekä myydään- 
ja ostetaan-palstat.

valtaa tarjolla
eU-vaalien jälkeen Dtl:n jäsenet 
pääsevät tänä vuonna osallistumaan 
vielä syksyllä järjestettäviin liiton 
valtuuskunnan ja jukon luottamus-
miesten vaaleihin.

Valtuuskunnan vaaleissa vaali- ja 
äänioikeutettuja ovat kaikki, jotka 
ovat tulleet liiton jäseniksi �1.�.�009 
mennessä ja ovat siihen mennessä 
maksaneet jäsenmaksunsa. Vaaliva-
liokunta lähettää vaali- ja äänioikeu-
tetuille kesäkuussa vaaliaikataulun 
sisältävän jäsenkirjeen, jossa ovat 
liitteinä valitsijayhdistysten ja vaali-
liittojen perustamismallit.

Vaaliluettelo on nähtävänä liiton 
toimistossa 17.–��.8.�009. siihen liit-
tyvät muistutukset on tehtävä 
�1.8.�009 mennessä.

nyt on oiva aika etsiä ehdokkaita 
valtuuskunnan vaaliin. loppuvuo-
den vaalissa valitaan 18 jäsentä ja va-
rajäsentä käyttämään liiton ylintä 
päätösvaltaa.

diakoniatyöntekijöiden liitto

Ajankohtaista kotisivuilta www.akiliitot.fi
• tietoa harkinnanvaraisesta palkanosasta
• akin linjauksia henkilöstö- ja muiden kulujen säästöistä
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akaVan opiskeliJaVal-
tuuskunta aoVa järjestää 
vuonna �009 paras kesätyönantaja 
-kilpailun. 

Viime vuonna kilpailu järjestettiin 
ensimmäisen kerran. ehdotuksia tuli 
1��, josta valtaosa oli yrityksiä, mutta 
joukossa oli myös julkisen sektorin 
työnantajia, kuten kuntia tai valtion 
virastoja. Raatiin kuuluivat aoVan 
edustajat, ja sen puheenjohtajana toi-
mi työministeri tarja Cronberg. Voi-
ton vei pöyry Civil oy, kunniamai-
ninnan saivat Vaisala oyj ja tornator 
oy.

kilpailu on siis avoin kaikille kesä-
työnantajille, myös seurakunnille. 
kilpailuun voi organisaation ilmoit-
taa paitsi kesätyöläinen, myös työnan-
taja itse. kannattaa siis ilmoittautua 
mukaan ja mitata, kuinka houkutte-
leva ja hyvä työnantaja se oma seura-
kunta onkaan. 

niiden työntekijöiden kesken, jot-
ka ilmoittavat työnantajansa, arvo-
taan palkintoja ja voittavan esityksen 
tehnyt palkitaan erikseen. sitä, onko 
ehdotus tullut työntekijältä vai työn-
antajalta, ei painoteta mitenkään, ei-
kä se vaikuta arvosteluun. 

lisätietoja saat akavan nettisivuil-
ta www.akava.fi tai osoitteesta www.
paraskesatyonantaja.fi. Myös akin 
opiskelija-asiamies Vesa engström 
antaa mielellään lisätietoja ja ohjeita, 
vesa.engstrom@akiliitot.fi. 

toivotan kaikille nautinnollisia ke-
sätöitä. Mikäli oma kesätyöpaikka 
tuntuu hyvälle, kannustan ilmianta-
maan sen. Mikäli työnantajana koet, 
että seurakuntasi on erittäin hyvä ke-
sätyöpaikka, kannattaa rohkeasti läh-
teä mukaan kilpailuun.

Vesa Engström
akin opiskelija-asiamies

sinun seurAkunnAstAsi 
pArAs kesätyönAntAjA 
2009?

pappiSliitto

Opintomatka 
vuonna 2010
pyhiinvaellusmatka santiago de 
Compostelaan huhtikuussa �010 pää-
siäisen jälkeen, todennäköisesti 19.–
�8.�.�010. 

pyhiinvaelluksella liitytään san-
tiagon tien perinteeseen ja tutustu-
taan pyhiinvaelluksen historiaan ja 
nykypäivään. tavoitteena on oman 
spiritualiteetin hoitaminen ja ru-
kouselämän syventäminen. 

pyhiinvaellukselle osallistuminen 
vaatii kuntoa ja epävarmuuden sie-
tokykyä: majoituksia ei voi varata 
etukäteen. Yöpyminen tapahtuu re-
fugioissa, pyhiinvaeltajien turvapai-
koissa, joita on lähes jokaisella reitin 
paikkakunnalla useampi. koko ryh-
mä ei useinkaan voi asettua samaan 
refugioon. 

Refugioiden varustetaso on vaati-
maton, samassa huoneessa voi nuk-
kua �–�0 pyhiinvaeltajaa, suihkuja 
on muutamia. jollei refugioon mah-
du, varaudumme etsimään yösijan 
edullisesta hostelista. 

Matkatavarat kannetaan mukana 
rinkassa koko ajan. lähtöpaikkana 
on ponferrada, josta matkaa santia-
goon on �00 km. kävelyä tulee kes-
kimäärin �5 km päivässä, päivämat-
kat voivat vaihdella �0–�0 km. 

ilmoittautuminen alkaa syksyllä 
�009. lisätietoja merja.laaksamo@
akiliitot.fi tai puh. 050 5��� ���.
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koko Historiansa ajan kirkko 
on tähyillyt tuntemattomaan tulevai-
suuteen luottavaisella mielellä. strate-
gian äärellä liitymme tuohon visionää-
rien joukkoon. kun rohkenemme kat-
soa tästä hetkestä eteenpäin, voimme 
nähdä monia unelmia, mutta myös uh-
kakuvia.

strategisessa suunnittelussa katso-
taan kauas. joissain tilanteissa ensi 
vuosi, tai jopa huominen, voi tuntua 
kaukaiselta ja suunnitelmien tekemi-
nen hankalalta. pitkäjänteisen toimin-
nan kehittämisen kannalta strategian 
laatiminen on kuitenkin tärkeä pro-
sessi. on siis katsottava sinnekin, mis-
sä vaikuttaa hämärältä ja yksityiskoh-
dat jäävät näkemättä.

strateginen työskentely avaa kes-
kustelun seurakunnan toiminnan kan-
nalta merkittävimmistä asioista: omas-
ta identiteetistä, muuttuvasta toimin-
taympäristöstä ja yhteisistä tavoitteis-
ta. 

strategiatyön tavoitteena on kirkon 
toimintakyvyn ylläpitäminen ja paran-
taminen paikallisessa toimintaympä-
ristössä. strategian perusteella laadi-
taan yksityiskohtaiset toimintasuunni-
telmat ja kohdistetaan resurssit tavoit-
teiden saavuttamiseksi.

strategiaopas on seurakuntien 
työkalu
seurakunnissa strategiatyöhön on 
muodostunut erilaisia käytäntöjä. Vii-
me syksynä seurakunnille toteutettu 
strategiakysely nosti esiin, että strate-
gista liikehdintää seurakuntakentässä 
on runsaasti.

Monet seurakunnat kuitenkin ker-
toivat kaipaavansa yksinkertaista mal-
lia strategiseen työskentelyyn. kirkon 
strategian seurantaryhmän toimitta-

strategiaopas seurakunnille 
haastaa pohtimaan tulevaisuutta

man suunnitteluoppaan tarkoituksena 
on vastata tuohon tarpeeseen. 

toukokuun alussa julkaistu Strate-
giaopas seurakunnille on työkalu. se an-
taa virikkeitä strategiaprosessin suun-
nitteluun ja toimeenpanemiseen sekä 
strategian toteutukseen ja arviointiin. 

opas on rakennettu erityisesti Mei-
dän kirkko -strategian paikallista so-
veltamista varten. kirkon strateginen 
suunnittelu on koko kirkon yhteinen 
prosessi. jokaisella seurakunnalla on 
tärkeä rooli yhteisten tavoitteiden saa-
vuttamisessa. 

oppaan laadinnassa on hyödynnetty 
erilaisia strategisen johtamisen käsi-
kirjoja, strategisen ajattelun tutki-
muksia ja tulevaisuudentutkimuksen 
menetelmiä. erityisesti on kuitenkin 
haluttu kiinnittää huomio siihen, mil-

lainen strateginen suunnittelu voisi 
parhaiten palvella seurakuntaa sen 
kulkiessa kohti tulevaisuutta.

strategiaopas kutsuu seurakunnat 
strategiseen työskentelyyn. opas kyse-
lee yhdessä lukijan kanssa, millainen 
strategiaprosessi soveltuu oman seura-
kunnan käyttöön, kuka strategian laa-
tii, mikä on sen sisältö ja miten suun-
nitelmat muuttuvat käytännön toi-
minnaksi.

kirjanen on postitettu kaikkiin seu-
rakuntiin. lisää oppaita voi tilata 
maksutta kirkkohallituksen julkaisu-
myynnistä (julkaisumyynti@evl.fi, tai 
ma–pe klo 1�–1� puh. (09) 180� �15). 
postituskulut laskutetaan.

Kimmo Kääriäinen
kirkon tutkimuskeskuksen johtaja
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suomen kanttori-urkuri-
liiton hallitus on nimennyt Vuo-
den kanttoriksi �009 akaan seurakun-
nan kanttorin, director cantus heikki 
ali-löytyn. ali-löytty palkittiin aka-
van kirkolliset ammattiliitot aki ry:n 
valtuuston kokouksessa Vantaalla.

perusteluna valinnalle ovat heikki 
ali-löytyn innovatiivinen ja laaja-
alainen ote kanttorin työhön seura-
kunnassa sekä hänen kannustava ja 
lämmin suhtautumisensa työssään ta-
paamiinsa ihmisiin.

ali-löytty on antanut monipuolisen 
ammattitaitonsa seurakuntalaisten, 
oman työyhteisön ja kanttorikollegoi-
den käyttöön monin eri tavoin. hän 
on tehnyt psalmi- ja virsisovituksia, 
toiminut ohjaajana niin jumalanpalve-
lusuudistuksen toteuttamisessa, tieto-
koneohjelmien käyttöönotossa kuin 
uusien työntekijöiden perehdytykses-
säkin. lisäksi hän on osallistunut lii-
ton toimintaan vastuunkantajana sekä 
paikallisella että valtakunnallisella ta-
solla.

heikki ali-löytty on syntynyt 
vuonna 1958 Vesilahdella. hän on val-
mistunut kanttori-urkuriksi sibelius-
akatemian kuopion osastosta vuonna 
198�.

Vuodesta 198� ali-löytty on työs-
kennellyt Viialan seurakunnassa, joka 
seurakuntaliitosten jälkeen on osa uut-
ta akaan seurakuntaa. hän johtaa 
neljää kuoroa, joissa on laulajia lapsis-
ta eläkeläisiin. hän on toteuttanut 
vahvasti jumalanpalvelusuudistuksen 
periaatteita ja edistänyt psalmimusii-
kin käyttöä jumalanpalveluksessa.

heikki ali-löytyllä on myös useita 
luottamustehtäviä niin liiton, kirkko-
musiikin kuin hiippakunnankin pii-

rissä, tuoreimpana tampereen hiippa-
kuntavaltuuston jäsenyys.

– olen työni kautta halunnut olla 
vahvasti läsnä seurakunnan elämässä. 
pidän tärkeänä sitä, että työssäni koh-
taamani ihmiset voivat kokea minun 
olevan siinä hetkessä juuri heitä var-
ten, ali-löytty kertoo.

tunnustuksena ansioista heikki 

ali-löytylle luovutettiin Urkuraken-
tamo Veikko Virtasen lahjoittama 
principal-urkupilli seinälaattaan kiin-
nitettynä sekä liiton ja nordea-pankin 
rahalahja.

Annamari Jokinen
akin apulaistoiminnanjohtaja

heikki Ali-löytty on 
vuoden kanttori 2009

merja laaksamo
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Jäsenyyteen kuuluu vakuutus-
yhtiö aiG europen vapaa-ajan 
ryhmämatkavakuutus, jonka 
piiriin kuuluvat kaikki akin 
18–70-vuotiaat työelämässä 
olevat, eläkeläis- sekä opiskeli-
jajäsenet sekä dtl:n 18–65-
vuotiaat varsinaiset työelämäs-
sä olevat jäsenet.

v
akuutettuJen Jäsen-
ten mukana matkustava sa-
massa taloudessa asuva puoliso 
tai avopuoliso sekä alle 19-vuo-

tiaat lapset ovat myös vakuutettuina. 
kaikkien edellä mainittujen tulee asua 
vakituisesti suomessa ja kuulua suo-
men sosiaaliturvan piiriin (voimassa 
oleva kela-kortti). 

Vakuutus on voimassa alle � kuu-
kauden mittaisilla ulkomaanmatkoil-
la sekä kotimaassa linnuntietä yli 50 

kilometrin etäisyydelle työpaikasta, 
koulusta, kodista tai kesämökistä 
suuntautuvilla vapaa-ajan matkoilla. 
Vakuutuksen enimmäismäärät ja 
omavastuut selviävät alla olevasta tau-
lukosta.

aiG:n asiakaspalvelunumero suo-
messa on 0�0 �0��5� arkisin kello 9–
�0, lauantaisin kello 10–1�. Ulkomail-
la sinun tulisi ottaa vakavissa tapauk-
sissa ensisijaisesti yhteyttä sos inter-
national palveluun + �57 010 50 5� 
(kööpenhamina, ympärivuorokauti-
nen palvelu suomeksi) tai aiG assis-
tance -palveluun + ��0 ��� 111 178 
(praha, palvelu päivisin suomeksi). 

nämä tiedot löytyvät jäsenkortin 
kääntöpuolelta. Vakavissa  tapauksissa 
toimenpiteistä on ensin sovittava aiG:n 
kanssa, jotta on oikeutettu korvaukseen 
(sairaalahoito, kuljetus suomeen tms.). 

lievemmässä tapauksessa hoidetaan 
kulut itse, täytetään vahinkoilmoitus-

kaavake ja peritään korvaus jälkikä-
teen. Vahinkoilmoituskaavakkeen voi 
tulostaa liittojen kotisivuilta mukaan 
kaiken varalle. akin jäsenet löytävät 
kaavakkeen osoitteesta www.akiliitot.
fi -> klikkaa jommankumman perus-
liiton sivuille -> klikkaa kohdasta jä-
senedut/vakuutuspalvelut ja Dtl:n 
jäsenet osoitteesta www.dtl.fi -> jäsen-
ten sivut.

Matkavakuutus on siis jäsenmak-
suun sisältyvä, eli se on jokaisella jäse-
nellä automaattisesti voimassa. halu-
tessaan paremman vakuutusturvan jä-
sen voi ottaa lisävakuutuksen. akava-
laisten liittojen jäsenet saavat alennuk-
sia pohjolan vakuutuksista, vakuutuk-
sia kilpailuttaessaan kannattaa maini-
ta jäsenyydestä. 

mitä vakuutus korvaa?
Ryhmämatkavakuutus on yleisluon-
toinen matkavakuutus, joka korvaa 

matkavakuutus jäsenetuna 

vakuutuksen enimmäismäärät ja omavastuut:
Vakuutuksen korvauslajit Ehto- 

kohta 
Vakuutus- 
määrä (€) 

Oma- 
vastuu 

matkatapaturman aiheuttama kuolema (aikuinen) 6 5.000 - 

matkatapaturman aiheuttama kuolema (lapsi) 6 2.000 - 

matkatapaturman aiheuttama täysi pysyvä haitta 7 10.000 - 

matkatapaturman  aiheuttama osittainen pysyvä haitta 7 10.000 Hlk 4. 

matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut 8 30.000 - 

aiG assist palvelut: 9.4 sisältyy - 

lääketieteellinen evakuointi 9.4.1 20.000 - 

kotiuttamiskulut 9.4.1 30.000

vainajan kotiinkuljetus 9.4.1 10.000 - 

oikeudellinen apu 10.1 10.000 - 

matkan peruuntuminen / perhe 11 550 - 

matkan keskeytyminen / perhe 12 550 - 

vastuuvahinko – henkilölle aiheutettu 13 50.000 - 

vastuuvahinko – omaisuudelle aiheutettu 13 50.000 

matkatavaravahinko / perhe 14 500 50 € 
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yleisimpiä matkalla tapahtuvia haave-
reita. normaalit matkasairaudet tai 
matkalaukun joutuminen omille teil-
leen hoituvat vakuutuksen kautta. 
seuraavassa on listattu pitkästä sopi-
musehtojen listasta joitakin asioita, 
joita vakuutus korvaa ja joitakin, joita 
se yllättäen ei korvaa. kaikissa matka-
vakuutuksissa on pienellä painettu 
osio, joka monesti jää lukematta ja 
saattaa sisältää yllättäviä asioita. 

rajoituksia
- Vakuutus ei korvaa kilpaurheilussa 
tai sen harjoittelussa tulleita vammoja. 
Myös niin sanotut extreme-lajit ovat 
korvauksen ulkopuolella, esimerkiksi 
benji-hyppy, purjelento tai kuumail-
mapallolento sekä kamppailu- ja voi-
mailulajit, laitesukellus, vuorikiipeily 
tms. 
- hoitokulukorvausta ei makseta, jos 
hoitokulut johtuvat raskaudentilasta 
tai synnytyksestä. 

- Matkatapaturmana ei korvata hyön-
teisen tai punkin pureman tai piston 
aiheuttamaa tartuntatautia tai sairaut-
ta seurauksineen. 
- Matkatapaturman aiheuttaman ham-
masvamman tai äkillisesti alkaneen 
hammassäryn hoitokuluista korvataan 
enintään 8� euroa.

Vastuuvahinkokorvaus
- Vakuutuksesta korvataan toiselle 
matkalla aiheutettu henkilö- ja esine-
vahinko, ei kuitenkaan moottoriajo-
neuvon käyttämisessä aiheutunutta ei-
kä esimerkiksi itsellä lainassa ollutta 
tavaraa. Vakuutuksesta korvataan 
myös alle 1�-vuotiaan lapsen tahalli-
sesti aiheuttama vahinko.

matkatavarakorvaus
- Vakuutuksesta korvataan matkalle 
mukaan otettuja ja matkalla hankittu-
ja tavanomaisia matkatavaroita ja asia-
kirjoja. 

- korvattavia asiakirjoja ovat passi, 
henkilöllisyystodistus, ajokortti ja ajo-
neuvon rekisteriote sekä maksu- ja au-
tomaattikortti. näiden asiakirjojen 
osalta korvauksena suoritetaan kortti-
en uusimiskustannukset.
- Matkatavaroina ei korvata mm. kä-
teistä rahaa tai matkalippuja, soitti-
mia, cd-soittimia ja radioita, matkapu-
helimia, silmä- tai piilolaseja, ham-
masproteeseja, atk-laitteita, valokuvia, 
eläimiä, elintarvikkeita ja kasveja. 
- Matkatavaravakuutus ei korvaa, jos 
matkustaja itse kadottaa tai unohtaa 
matkatavaransa jonnekin.
- Matkatavaroiden varkaus korvataan, 
kun rikosilmoitus on tehty �� tunnin 
kuluessa. jollei se ole mahdollista, var-
kaudesta on ilmoitettava �� tunnin ku-
luessa matkanjärjestäjälle. 

Vakuutuksen tarkemmat ehdot ovat koti-
sivuilla www.akiliitot.fi ja www.dtl.fi.

jukka olkkoNeN/kuvakotimaa
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kimmo kääriäinen
kiRkon tUtkiMUskeskUksen 
johtaja
taMpeRe

Viime vuonna kirkosta erosi 
52 000 jäsentä. se on ”vain” 
reilu prosentti kirkon väkilu-
vusta – onhan meitä sentään 
4,3 miljoonaa. toisaalta siinä 
meni rovaniemen seurakun-
nan verran väkeä. 

t
ällä Vuosikymmenel-
lä kirkosta eronneita on ollut 
neljännesmiljoona eli porvoon 
hiippakunnan verran jäseniä. 

jos kirkosta eroaminen jatkuu viime 
vuosien tapaan, vuonna �015 kirkon 
jäsenmäärä on neljä miljoonaa; jos 
tahti pysyy samana kuin viime vuon-
na, jäsenmäärä on tuolloin �,9 miljoo-
naa. kuudessa vuodessa meiltä voi hä-
vitä espoon hiippakunnan verran vä-
keä. 

olemmeko me vapaassa pudotuk-
sessa, jossa suomi maallistuu kiihty-
vään tahtiin?

uskonnollisuuden  
muodonmuutos
Maallistuminen on liian yksioikoinen 
termi selittämään menneiden vuosien 
kehitystä. pikemminkin kyse on siitä, 
että suomalaisten uskonnollisuus on 
muuttanut muotoaan. 

Uskonnollisiin instituutioihin kuu-
luminen on vähentynyt. osallistumi-
nen perinteiseen uskonnolliseen toi-
mintaan on pitkällä aikavälillä laske-
nut selvästi. niin ikään kirkon eri us-
konkäsityksiin uskovien osuus on las-
kenut. tästä huolimatta uskonnon 
subjektiivisessa merkityksessä ei ole 
tapahtunut vastaavia muutoksia. 

suomalaiset uskovat ”jollain tavoin” 
siinä missä ennenkin. suomalaisten 
näkemyksissä jumalan tärkeydestä ei 
ole tapahtunut muutosta.

suomalaisten uskonnollisuudessa 
tapahtuneet muutokset ilmentävät us-
konnon yksityistymistä. Moderni pe-
lastuksen etsintä on vetäytynyt yksityi-
selle elämänalueelle, ja elämän tarkoi-
tuksen etsintä nähdään yksilön omana 
asiana. Yksilöt rakentavat itse oman 
mielekkään elämänkatsomuksen ko-
konaisuutensa tarjolla olevista vaihto-
ehdoista. 

nämä valinnat tapahtuvat yhä vä-
hemmän uskonnollisten auktoriteetti-
en vaikutuspiirissä. 

Yhtenä syynä tähän on se, ettei us-
kontoa nykyään enää peritä siinä mää-
rin vanhemmilta kuin aiemmin, vaan 
kukin luo itse oman uskonnollisen 

identiteettinsä henkilökohtaisen etsin-
nän kautta. 

Uskonnossa on kyse enemmän ko-
kemuksesta ja sosiaalisista suhteista 
kuin sukupolvelta toiselle siirretystä 
traditiosta. erityisen selkeästi tällainen 
avoin asennoituminen erilaisiin maail-
mankatsomuksellisiin aineksiin näkyy 
nuorilla ja nuorilla aikuisilla. heille 
kristinusko ei ole ainoa uskonnollinen 
auktoriteetti, vaan aineksia omaan 
maailmankatsomukseen voidaan poi-
mia avoimesti eri lähteistä.

kirkollisen auktoriteetin  
heikkeneminen
suomalaisten uskonnollisuutta tarkas-
televat tutkimukset osoittavat, ettei us-
konnollisuus ole häviämässä suoma-
laisten elämästä mihinkään. 

Uskonnollisuus kansanomaisessa, 

kohtaammeko jäsenemme?
Petri juNtuNeN/kuvakotimaa
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yksilön omista tarpeista nousevassa 
muodossa tulee vastaisuudessakin ole-
maan tärkeä osa niin nuorten kuin 
vanhempien ikäluokkien elämää. täs-
tä kertoo esimerkiksi se, että rukoile-
minen ei ole vuosien saatossa vähenty-
nyt. suomalaiset rukoilevat nykyisin 
aivan yhtä aktiivisesti kuin neljännes-
vuosisata sitten. 

Myös tarve löytää vastauksia elä-
mänkysymyksiin on kaikissa ikäryh-
missä ja väestöryhmissä vahvaa. kaik-
kiin väestöryhmiin kuuluvat suoma-
laiset kaipaavat omiin keskeisiin elä-
mäntilanteisiinsa kirkollisia toimituk-
sia. Myös erilainen elämyksellinen toi-
minta kiinnostaa vahvasti.

kuitenkin kirkolliset ja hierarkki-
sesti jäsentyneet uskonnollisuuden 
muodot, kuten jumalanpalvelusosal-
listuminen tai tiukka opillinen sitou-
tuminen kirkkoon auktoriteettina, 
ovat menettäneet asemaansa. tästä 
kertovat perinteisen kirkollisen osal-
listumisen laskun ohella lisääntynyt 
avoimuus muita uskontoja kohtaan ja 
heikentynyt sitoutuminen kirkon op-
piin. 

samalla uskonto yksityistyy ja mo-
nimuotoistuu. näin ollen aikojen ku-
luessa tapahtunutta kehitystä luonneh-
tii selvemmin kirkollisen auktoriteetin 
heikentyminen kuin puhtaasti maal-
listuminen. tämä näkyy selvimmin 
pääkaupunkiseudulla.

eri ikäluokkien  
asennemaailman erot
eri-ikäisten asennemaailmoissa on 
huomattavia eroja. nuoret aikuiset ja 
suuret ikäluokat eroavat erityisen sel-
västi toisistaan. 

15–�9-vuotiaiden asennemaailmassa 
korostuvat asiat, jotka liittyvät elämäs-
tä nauttimiseen, hauskanpitoon, ta-
pahtumien keskipisteessä olemiseen 
sekä voimakkaiden tunnekokemus-
ten, jännityksen ja vaihtelun hakemi-
seen. 

tähän ikäryhmään kuuluvat elävät 

varsin vauhdikasta ja nautintohakuis-
ta elämää. tämä ei kuitenkaan ilmene 
pelkästään kaikentyyppisenä elämästä 
nautiskeluna, vaan myös voimakkaa-
na eteenpäin pyrkimisenä niin riskin-
ottohalukkuuden kuin haasteiden et-
simisenkin muodossa.

suurten ikäluokkien asenteissa ko-
rostuu oman elämän laajentaminen 
yhdessä vastuullisen elämänasenteen 
kanssa. Vastuullisuus liittyy ennen 
kaikkea yhteiskunnallisuuteen ja yh-
teiskunnan parantamiseen niin yhteis-
ten tavoitteiden kuin luonnosta huo-
lehtimisen muodossa. 

ikäryhmä arvostaa sekä perinteitä 
että järjestelmällisyyttä ja on myös val-
mis ottamaan henkilökohtaista vas-
tuuta paremman yhteiskunnan kehit-
tämiseksi. he kuuntelevat myös omia 
tunteitaan yhä voimakkaammin, ja 
kiinnostuneisuus oman elämän hen-
kistä puolta kohtaan on voimakasta. 

Monitor-arvotutkimuksen mukaan 
kirkon työntekijöiden ja useimpien 
luottamushenkilöiden asennemaailma 
eroaa varsin paljon suomalaisille tyy-
pillisestä asennemaailmasta. kirkon 
työntekijän ja luottamushenkilön ar-
vo- ja asennemaailmaa luonnehtivat 
yhteisöllinen vastuullisuus, pysyvyys ja 
perinteellisyys. 

seurakuntien toiminnassa on aktii-
visesti mukana pääasiassa niitä, joilla 
on samantyyppinen asennemaailma. 
suurelle osalle suomalaisista tällainen 
asennemaailma on kuitenkin vieras. 
erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset 
ovat kaukana tällaisesta asennemaail-
masta.

erilaisten jäsenten  
kohtaaminen
Uskonnollisuuden ja arvomaailman 
muuttuessa kirkon jäsenkunta on 
muuttunut aiempaa moninaisemmak-
si. 

Muutos ei rajoitu ikäryhmien väli-
siin eroihin, vaan myös ikäryhmien si-
sällä on monia alaryhmiä. kolme-
kymppisen sinkun elämismaailma on 
hyvin erilainen kuin samanikäisen lap-
siperheen vanhemmalla. eläkeläinen 
ei ole vanhus, joka tulee raamattupii-
riin, vaan yhä useammin ”harmaa 
pantteri”, joka viettää hyvin aktiivisia 
eläkepäiviä. 

kirkon perhekeskeistä ja ikäryh-
miin pohjautuvaa toimintaa on arvioi-
tava uudelleen paikallisen tilanteen 
edellyttämällä tavalla. samalla on 
myös arvioitava sitä, onko työvoima-
resurssit kohdennettu tarkoituksen-
mukaisesti muuttuneessa toimintaym-
päristössä.

kirkon sanomaa on koeteltu parin 
vuosituhannen aikana monenlaisissa 
olosuhteissa. se on osoittanut kestä-
vyytensä, ja sille on edelleen vahva ky-
syntä. hengelliset tarpeet eivät ole hä-
vinneet, vaikka uskonnollisuus onkin 
muuttanut muotoaan. 

kulttuuri on kuitenkin muuttunut, 
eikä kirkon asema uskonnollisten tar-
peiden kanavoijana ole enää itsestään 
selvä. 

keskeistä on, että kirkko löytää 
luontevan paikan erityyppisten jäsen-
tensä elämässä. tällöin emme ole jä-
senmäärän suhteen vapaassa pudotuk-
sessa, vaan toteutamme sitä tehtävää, 
jota varten kirkko on olemassa.Kimmo Kääriäinen

ju
k

k
a

 G
r

a
N

st
r

ö
m



1� CRUX, kesä-elokUU 2009

o n k o  U s k o n n o l l a  M e R k i t Y s t ä ?

Valdemar kallunki 
tUtkija, kiRkkososioloGi
helsinki

pappi ei ole koskaan vapaalla. 
pappi on työssä siinä missä 
muutkin. tässä kaksi näke-
mystä papista. ne ovat perin-
teisesti olleet institutionaalisen 
uskonnon ilmentymiä. 

papin liperit, käyttäytyminen kaste-
juhlassa, esiintyminen jumalanpalve-
luksessa ja asemoituminen kirkon 

hengelliseen hierarkiaan luovat sosiaa-
lisessa todellisuudessa ilmenevän pa-
pin. kyse on tällöin yksittäisen ihmi-
sen toiminnan liittämisestä hengellisen 
instituution edustamaan kristinus-
koon.

kirkko on kuitenkin hengellisen li-
säksi myös maallinen instituutio. Valti-
onkirkollisuuden synty 1700 vuotta 
sitten ja siihen kytkeytynyt maallinen 
hierarkia ovat nähtävissä yhä kirkon 
ilmiasussa. kirkko ei ole vapaakirkko, 
vaan kirkkolakiin, julkisoikeudelli-
seen toimintaan ja yhteiskunnalliseen 
elämään sitoutuva toimija. 

kirkon luonne maallisena instituu-
tiona voi heijastua myös pappien ja 
diakonien työhön. kielteisin seuraus 
on tällöin hengellisen työn rinnastumi-
nen mihin tahansa työhön. todellisuu-
dessa näin ei ole käynyt, sillä molem-
pien ammattiryhmien hengellinen mo-
tivaatio työhönsä on tutkimusten mu-
kaan hyvä. papit ja diakonit kokevat 
siis edustavansa hengellistä eivätkä 
maallista instituutiota.

edistystä vai 
jähmettymistä?
kirkon traditioon nojaavaa hengellis-

kirkko instituutiona  
– katoava luonnonvara? 

Kirkolla on moniarvoisuuden etenemisestä huolimatta yhä laaja toimintakenttä, jossa se on opetusta tarjoava hengellinen instituu-
tio, Valdemar Kallunki kirjoittaa.
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tä luonnetta uhkaavat kuitenkin useat 
sisäiset ja ulkoiset tekijät. länsimaista 
modernia ajattelua on leimannut line-
aarinen kehitysoletus. Modernisaation 
siemenen kylväjinä toimineille protes-
tanttisille kirkoille ajatus on luonteva. 

Yhteiskunnallinen muutos ei ole 
vain muutosta, se on edistystä. 

samaan aikaan kirkosta eroaminen 
ja jäsenistön hengellinen etääntymi-
nen osoittavat, ettei yhteiskunnallinen 
kehitys ole kirkolle välttämättä edis-
tystä. helpoin tulkinta johtaa tällöin 
tulokseen, jonka mukaan kirkon tulee 
ratkaista ongelma pyrkimällä mukaan 
edistykseen. tällaiseen johtopäätök-
seen päätyi 19�0-luvun edistysuskossa 
saksalainen sosiologi thomas luck-
mann, jonka mukaan kirkolla oli va-
littavanaan joko modernin yhteiskun-
nan oikeuttaminen tai marginalisoitu-
minen menneisyyden rakenteiden 
puolustajaksi. luckmannille moder-
nia uskontoa edusti instituutioiden si-
jasta yksilöllinen henkisyys.

luckmann oli yksilön merkityksen 
painotuksessaan oikeassa. Useat us-
kontososiologit korostavat yhä yksilöl-
lisen henkisyyden merkitystä moder-
niin sopeutuneena uskontona. 

luckmann oli kuitenkin väärässä 
kirkon vaihtoehtojen suhteen. Moder-
nisaatio ei ole tuottanut yksiulotteista 
todellisuutta. sekularisaatioteoria on 
vaikeuksissa erilaisten todellisuuksien 
selittäjänä. 

institutionalisoitumisen 
vaarat
Maallistuminen ei ole yksi-ilmeinen 
prosessi, jossa kirkolle jäisi vain kaksi 
vaihtoehtoa. Myös moderni muutos on 
paikallisen kulttuurin muovaamaa. 
Globaalista on tullut glokaalia, kuten 
globalisaatioteoreetikot sanovat viita-
ten paikallisten todellisuuksien erilai-
suuteen.

kirkon suurin virhe modernin suh-
teen on katsoa vain eurooppalaiseen 
todellisuuteen ja olettaa, että yhteis-
kunnallinen muutos toteutuu kaik-

kialla samanlaisena sekularisaationa. 
jo 1970-luvun lopulla David Martin 
pystyi esittämään ilmiön monimuotoi-
suuden jopa euroopan sisällä.

teologinen asemoituminen eli kirk-
ko itse hengellisenä instituutiona vai-
kuttaa myös muutokseen. tämän 
vuoksi kirkon kannalta mielekkäintä 
on suunnata mallia etsivät katseet nii-
hin maihin ja kirkkokuntiin, joihin se-
kularisaatio ei ole vaikuttanut yhtä 
voimakkaasti kuin eurooppalaisessa 
todellisuudessa.

kirkon vaihtoehtoja voidaan tarkas-
tella myös kielteisillä esimerkeillä, 
joista tässä kuvaan pelkistetysti Rans-
kan ja Ruotsin tapausta. Ranskassa ka-
tolisen kirkon sekulaarin yläpuolelle 
asettuva hengellinen institutionalisoitu-
minen johti vastakkainasetteluun se-
kulaarin kanssa ja siten sekularismin 
institutionalisoitumiseen (laicité). 

Ruotsissa kirkon syvä liittoutumi-
nen valtioon eli maallinen institutiona-
lisoituminen heikensi aina tämän vuo-
situhannen taitteeseen asti kirkon 
luonnetta hengellisenä instituutiona. 

Molemmissa maissa tapahtuneet va-
linnat ovat tukeneet sekularisaatiota. 
kirkon on siis vältettävä ainakin insti-
tutionalisoitumisen molempia ääripäi-
tä. 

kirkon on elettävä ja toimittava osa-
na yhteiskuntaa. sen arvot eivät voi 
etääntyä voimakkaasti muusta yhteis-
kunnasta. samalla kuitenkin kirkon 
on opittava näkemään, että nykyisessä 
yhteiskunnassa on hyvin vähän kirkon 
kaikkia jäseniä yhdistäviä arvoja.

Vilkaisu tämän ajan moniarvoiseen 
yhteiskuntaan tekee selväksi, ettei sen 
enempää sekulaari kuin uskonnolli-
nenkaan institutionaalisuus ole ratkai-
su kirkon haasteisiin. kirkon on otet-
tava ”piiru ihmiseen päin”, kuten ta-
kavuosina tavattiin politiikassa sanoa. 
kirkolle tämä tarkoittaa ihmisten ja 
yhteisöjen erilaisten uskontulkintojen 
moniarvoisuuden hyväksymistä ja eri-
laisuuden kunnioittamista. 

Dialogi ei siten ole enää vain kirk-

kojen välinen, vaan myös kirkon sisäi-
nen, aina yksilötasolle ulottuva asia, 
joka korostuu kirkon jäsenyyden reu-
na-alueilla.

hengellisyyden rajat dialogin 
edellytyksenä
Uskonnolliseen vuorovaikutukseen 
pätevät lähes aina samat periaatteet 
kuin uskontojen väliseen dialogiin. 
keskeisiä ovat kuunteleminen, kunni-
oitus ja molempiin suuntiin toimiva 
vuorovaikutus. tämä ei tarkoita kir-
kon oman opin ja uskonnollisen tradi-
tion sivuun siirtämistä, vaan niiden 
korostumista.

Uskonnollinen vuorovaikutus ja 
vaikuttaminen ovat mahdollisia vain 
hyväksymällä toisen erilaisuus. erilai-
suus voidaan kirkkoa palvelevassa 
merkityksessä nähdä vasta, kun työn-
tekijälle itselleen ovat selviä oman ajat-
telunsa tai kirkon opetuksen hengelli-
set rajat.

kirkon kannalta edistystä ei ole toi-
minnan tai opin rajojen katoaminen. 
Raamattu ja luterilaisuudelle hieman 
vieras traditio toimivat rajoittajina. 
kirkkoa kantavat myös modernissa 
ajassa traditionaalisuus ja yhteiskun-
nallisiin arvoihin kytkeytyvä uskon 
uudelleen tulkinta. kyse on vaikeasta 
keskitien kulkemisesta, jossa kirkon 
luonne uskonnollisesti olemassaoloaan 
perustelevana toimijana säilyy keski-
össä. 

kirkolla on moniarvoisuuden etene-
misestä huolimatta yhä laaja toiminta-
kenttä, jossa se on opetusta tarjoava 
hengellinen instituutio. tämän ulottu-
vuuden ylläpitäminen on yhtä tärkeää 
kuin edellä esitetty dialogi. Molempi-
en tehtävänä on vahvistaa kirkkoa 
nöyränä toimijana, joka kykenee otta-
maan huomioon sekä sekulaarien että 
uskonnollisten todellisuuksien erilai-
suuden. 

kirkon tehtävän ytimessä on tällöin 
kantaa erilaisten yksilöiden ja yhteisö-
jen rinnalla kristinuskoa seuraaville 
sukupolville.
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anna-maija CaStrén
Vtt, tUtkija
helsinki 

kummius on edelleen tärkeä 
ihmisten välisiä suhteita mää-
rittävä tekijä, johon törmää jo-
pa tahtomattaan ihmisten joka-
päiväisen elämän suhteita tut-
kiessa.

s
uomalaista sosiaali-
tieteellistä tutkimusta 
nykyaikaisesta kummiudesta ei 
ole joitakin opinnäytteitä lu-

kuun ottamatta. kansainvälisessä ant-

ropologisessa ja historiallisessa tutki-
muskirjallisuudessa on korostunut nä-
kemys, että eri aikakausina ja eri puo-
lilla maailmaa ilmennyt tapa nimetä 
kastettavalle lapselle kummit on vah-
vistanut perheen olemassa olevia ja 
tärkeinä pidettyjä sosiaalisia suhteita, 
luonut jossain määrin myös uusia si-
doksia ja laajentanut sosiaalista ver-
kostoa. 

Yhteisön merkkihenkilöiden kutsu-
minen kummeiksi toi perheiden sosi-
aalisiin verkostoihin voimavaroja, niin 
konkreettista materiaalista tukea kuin 
aineetontakin pääomaa, jotka olivat 
elintärkeä apu vaikeuksien kohdates-
sa. 

tarve turvata lapsen elämän materi-
aaliset olosuhteet kummien avulla on 
nykyään vähäinen. silti jollain olen-
naisella tavalla lapsen ja perheen sosi-
aalisten suhteiden ja verkoston vahvis-
tamisesta on edelleen kysymys.

Osana sosiaalista 
verkostoa
omat ikääntyneet kummivanhemmat, 
omien lasten kummit sekä omat kum-
milapset muodostivat perheenjäsen-
ten, sukulaisten, ystävien, tuttavien, 
naapureiden ja työtovereiden kanssa 
sosiaalisen verkoston, johon uponnee-
na 1990-luvulla tutkimani helsinkiläis-
opettajat elivät elämäänsä. 
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Havaintoja tutkijahuoneesta

kummiuden liima sosiaalisissa 
suhteissa ja verkostoissa

Anna-Maija 
Castrén
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ilman mitään ennakko-ohjeistusta 
puolet tutkimukseen osallistuneista 
opettajista (19/�8) mainitsi kummiu-
den vähintään kerran luonnehtiessaan 
verkostoonsa kuuluvia ihmisiä. sa-
maan tapaan kuin opettajat kirjoitti-
vat lomakkeisiin kuvauksena jostakin 
henkilöstä ”sisareni”, ”työtoveri” tai 
”hyvä ystäväni ja serkkuni”, sinne 
merkittiin myös ”isäni sisarpuoli, 
kummitätini”, ”opiskelukaveri, lapsen 
kummi”, ”hyvä perhetuttava, tyttäreni 
kummitäti, heidän tyttärensä minun 
kummityttö” tai ”läheinen vanha ka-
veri, […] olen tyttärensä ’kummisetä’ 
(epävirall.)”. 

aivan toisenlaisiin kysymyksiin kes-

kittyneessä tutkimuksessa pulpahti 
pintaan maailma, jossa lähtökohdil-
taan uskonnollinen instituutio oli mu-
kana määrittämässä ihmisten välisiä 
suhteita. tuo maailma oli yhtä aikaa 
vanhahtava ja täysin ajanmukainen, 
tunteilla ja merkityksillä latautunut.

kun kyseisten helsinkiläisopettajien 
sosiaalisiin verkostoihin kuuluneita 
ystävyyssuhteita analysoitiin tarkem-
min ja vertailtiin pietarissa kerättyyn 
aineistoon, kävi ilmi mielenkiintoinen 
seikka. Ydinperheessä elävillä helsin-
kiläisopettajilla oli pietarilaisiin kolle-
goihinsa verrattuna melko vähän hen-
kilökohtaisia ystävyyssuhteita. Monia 
lapsuuden tai nuoruuden aikaisia sitei-

tä vaalittiin pariskunnittain ja perheit-
täin. 

Monet vanhoista ystävistä oli kiinni-
tetty perheeseen juuri kummisuhtei-
den avulla. kummiksi kutsuminen oli 
siis tapa integroida alun perin puoli-
soiden henkilökohtaiset ystävät per-
heen yhteiseen läheisten ihmisten pii-
riin.

sukulaisuuden ja ystävyyden 
välissä
kummit sijoittuvat sukulaisuuden ja 
ystävyyden elämänpiirien väliin. kun 
perheen lasten kummit ovat vanhem-
pien sukulaisia, esimerkiksi sisaruksia, 
kummius voi ilmaista läheistä suhdet-

Castrén havaitsi, että kummiksi kutsumalla henkilökohtaiset ystävät integroitiin perheen yhteiseen läheisten ihmisten piiriin.

esko jämsä/kuvakotimaa
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ta juuri tiettyyn sisarukseen. 
kun kummit valitaan vanhempien 

ystävien joukosta, he tulevat vedetyik-
si ystävyyden ja sukulaisuuden väliti-
laan. sukulaisten tavoin heistä tulee 
tärkeitä henkilöitä lapsen elämänkaa-
ren juhlissa, syntymäpäivillä, konfir-
maatiossa, valmistujaisissa ja häissä.

suomalaisessa tapakulttuurissa ei it-
sestään selvästi kutsuta ystäviä perhe-
juhliin, mutta kummit kuitenkin kut-
sutaan. kummien sijoittumista elä-
mänpiirien välitilaan korostaa vielä se, 
että erityisesti lapsen näkökulmasta 
tarkasteltuna he rinnastuvat sukulai-
siin. hehän ovat lapselle syntymässä 
”annettuja” ja ovat aina olleet olemas-
sa kuten isovanhemmat, sedät, tädit ja 
enot.

kummeihin liitetään samantyyppis-
tä itsestäänselvyyttä kuin lähisukulai-
siin ja, kuten sukulaisten, heidän jopa 
”kuuluu” olla läsnä tietyissä tilanteis-
sa.

tästä sain muistutuksen tutkimuk-
sessa, jossa ranskalaisen kollegani 
kanssa analysoimme pientä aineistoa 
suomalaisista ja ranskalaisista häistä ja 
niihin kutsutuista vieraista. Ranskalai-
sessa aineistossa oli tavallista, että hää-
vieraissa oli morsiusparin vanhempien 
ystäviä ja tuttavia, kun taas suomalai-
sessa aineistossa tämä oli harvinaista. 

suomalaisissa häissä vieraat koostui-
vat pääasiassa sukulaisista ja morsius-
parin ystävistä. Muitakin oli kuitenkin 
mukana: ne alun perin morsiusparin 
vanhempien läheisiin ihmisiin ja tutta-
vapiiriin kuuluneet, jotka häihin oli 
kutsuttu ja jotka eivät olleet sukulai-
sia, olivat juuri morsiusparin kummi-
vanhempia ja näiden perheenjäseniä.

kummisuhteista 
huolehditaan
Vastikään päättyneessä tutkimukses-
sani tarkastelin perhe-, sukulais- ja 
muiden läheissuhteiden verkostoja 
eron jälkeen. 

kummisuhteiden merkitykseen jo 
heränneenä ymmärsin tällä kertaa ot-

taa aiheen esiin haastatteluissa. aineis-
tossani onkin esimerkkejä siitä, miten 
kummisuhteista saatetaan pitää kiinni 
myös hyvin jännitteisissä elämäntilan-
teissa.

lähes kaikilla tutkimukseen osallis-
tuneilla (n=��) oli verkostossaan edel-
leen kummilapsia, näiden vanhempia 
tai omien lasten kummeja. 

neljä miesvastaajaa kertoi, että yh-
teys kummilapseen tai -lapsiin oli hii-
punut, ja kaksi näistä totesi entisen 
vaimon jatkavan kanssakäymistä. 
kahden iäkkäämmän naisen ja yhden 
miehen kohdalla suhteita ei ollut enää 
aktiivisesti pidetty yllä kummilasten 
perheellistyttyä. kaikilla muilla kum-
misuhteet näkyivät verkostoissa taval-
la tai toisella. 

kummi-instituutio 
on elinvoimainen
asenne kummivanhemmuuteen vaih-
teli paljon, ja joillekin kummius oli si-
toumus, josta ei haluttu luopua. 

Viisikymppinen mieshaastateltava 
vastasi kysymykseeni, ovatko kummi-
suhteet olleet vaarassa katketa eron ta-
kia: ”ei missään tapauksessa katkea 
tämmöiset. ei ei ei. ne on astetta ylem-
piä yhteyksiä. Mä nyt en mikään kiih-
kokristitty ole mutta olen jotain lupa-
uksia antanut. kyllä mä ne pidän. en 
voisi ajatellakaan jättäväni. Varsinkin 
näitten ihmisten kanssa joiden kanssa 
luontaisesti ollaan tekemisissä, niin 
kauhealta tuntuisi katkasta sen [eron] 
tähden.” 

samanikäinen nainen totesi, että 
”minä en muutu yhtään vähemmän 
kummitädiksi, vaikka minä olen eron-
nut ja näin pois päin. Mä pidän itse hy-
vin tiiviisti tähän lapseen ja tähän per-
heeseen yhteyttä.” kummankin haas-
tateltavan kummilapsi oli ex-puolison 
sukulaisperheen tytär.

aineistossa on kuitenkin esimerk-
kejä myös siitä, miten ero onnistuu ky-
seenalaistamaan suhteiden jatkumi-
sen. erästä haastateltavaa oli suorasa-
naisesti kielletty ylläpitämästä suhdet-

ta kummilapseen. 
toisen haastateltavan pojan kum-

mivanhemmat olivat eron jälkeen la-
kanneet pitämästä yhteyttä, mistä oli 
seurannut pettymystä ja surua: ”esi-
merkiksi meille on käynyt niin, että 
vanhin poika kun pääsi ripille, muuta-
ma vuosi sitten oli juhlat, niin yksi-
kään kummi ei tullut paikalle. neljäs-
tä ei yksikään tullut. elikkä oli yksi 
pariskunta, heille oli tullut ero, sitten 
kumpikaan ei tullut. sitten kaksi muu-
ta sinkkua ei päässyt. se on sääli, kos-
ka kaikkoaa ihmisiä ympäriltä, vaik-
kapa lapsen tällaisia tukijoukkoja.” 
Vanhempiensa eron kokeneelle lapsel-
le olisi suonut edes yhden konfirmaa-
tioon osallistuneen kummin.

onneksi aineisto tarjoaa surulliselle 
tarinalle vastakkaisia ja toiveita herät-
täviä esimerkkejä. kummisidoksen 
vaaliminen aikakautena, jota leimaa-
vat korkea eronneisuus, peräkkäiset 
parisuhteet ja vaihtuvat perhekokoon-
panot, liittyy lapsen näkökulman vah-
vistumiseen yleisemminkin länsimai-
sissa yhteiskunnissa. 

kummi-instituution tulevaisuuden 
kannalta tämä suunta on myönteinen. 
tuoreet vanhemmat paneutuvat valit-
semaan lapselleen kummit, ja nekin, 
jotka eivät kuulu kirkkoon, nimeävät 
lapsilleen kummivanhemmat. 

kummius koetaan niin tärkeäksi 
asiaksi, että kutsu tehtävään saa jopa 
liittymään takaisin kirkkoon. 

olisi kiinnostavaa selvittää perin-
pohjaisesti niitä eri tekijöitä, jotka vai-
kuttavat nykyaikaisen kummi-insti-
tuution elinvoimaisuuteen. Vain yhtä 
vastausta tuskin on. antropologien ja 
historioitsijoiden tulkinnat pätevät 
edelleen joiltain osin. erityisesti lapsen 
näkökulmaa korostavan yhteiskunnal-
lisen ajattelun vahvistuminen selittä-
nee sekin jotain. 

sosiaalisten suhteittemme liimana 
kummius joka tapauksessa elää ja voi 
hyvin.
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marita hakala
seURakUntapastoRi
taMpeReen tUoMiokiRkko-
seURakUnta

kastepöydän äärellä voi olla 
kummien lisäksi lapsen aikui-
sia ystäviä tai muita tärkeitä 
ihmisiä. kaste on papille mah-
dollisuus rohkaista kirkon jäse-
nyyteen. 

hain pappisvihkimystä vuonna 1990, 
kun luulimme mieheni kanssa ole-

vamme lapseton pariskunta. työ-
aikamme olivat aika epäkiitollisia lap-
siperheelle. kävi kuitenkin niin, että 
olin vihkimyksestä yhdeksän kuukau-
den päästä synnyttämässä. 

opettelin papintyötä raskaana ole-
vana nuorena naispappina. koska seu-
rakuntani oli helsingissä itäkeskuk-
sen alueella, sain kastaa paljon. seura-
kuntalaiset pitivät minua erityisen so-
pivana kastepappina juuri raskauteni 
tähden. 

silloin tuli seurakuntiin uutena asi-
ana se, että papit tapaavat perheen etu-
käteen ja paperit ja kastejärjestelyt 

katsotaan yhdessä kuntoon. painopis-
te avoimissa asioissa oli kastettavan 
lapsen nimi. aina vanhemmat eivät 
saaneet sitä etukäteen ratkaistua, ja 
asia jäi kastepäivälle. 

Mitään kummempaa en noista kes-
kusteluista muista kuin sen, että yksi 
perhe toivoi poikkeuksellisen monta 
kummia, olikohan peräti 10 vai 1�. 
Rakkaalle lapselle tahdottiin parasta, 
ja kaikki kummit täyttivät kelpoisuus-
ehdot. 

Vuosi pari myöhemmin pariskun-
nalle syntyi kaksoset, ja kummeja oli 
jo selvästi vähemmän.

kirkkokummi, lapsen aikuinen 
ystävä vai haltijakummi?

matti karPPiNeN/kuvakotimaa
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ennen kastetta paljon 
selvitettävää
�000-luvulle tultaessa huomasin pa-
pintöissä tampereella, että tilanne oli 
jo muuttunut. nimiasiat ovat tulleet 
perheille helpommin ratkaistaviksi. 

kummeja, jotka täyttävät kelpoi-
suusehdot, ei niin vain enää kaikille 
tunnu löytyvän. toisaalta kaikki ne, 
jotka perhe haluaa kummeiksi, eivät 
täytä kummin edellytyksiä. 

Myös kastettavien suhteen saa olla 
tarkkana. erityisesti tämä koskee rip-
pikoulun kautta kirkkoon liittyviä. 
keskusrekisteristä on tullut tuttu neu-
vottelukumppani asioita selvittäessäni. 
enää en luota yhtä paljon seurakunta-
laisiin. 

Varsinkaan nuoret eivät aina ole sel-
villä, minkä seurakunnan jäseniä ovat 
tai montako vanhempaa heillä on pa-
pereihin merkitty huoltajaksi. 

ei ole pitkäkään aikaa siitä, kun 
mietin, miten turkissa asuva muslimi-
isä antaisi suostumuksensa tyttären 
kasteeseen tai isän luona asuva tytär 
saisi mielenterveysongelmista kärsi-
vältä äidiltään allekirjoituksen. 

pitipä yhden rippikoululaisen päi-
vää ennen konfirmaatiota erota kristil-
lisestä yhteisöstä, jonka jäseneksi hä-
net oli otettu, eikä hän itse tiennyt asi-
asta mitään. tämän yhteisön kaste 
kelpasi kuitenkin kristilliseksi kas-
teeksi. 

Yksi rippikoululainen piti konfir-
maation jälkeen liittää takaisin kirk-
koon, kun äiti oli eronnut kirkosta rip-
pikoulun aikana. asia selvisi vasta 
konfirmaation jälkeen syksyllä. olin 
siis konfirmoinut nuoren, joka ei kuu-
lunut kirkkoon, vaikka paperit niin 
väittivät. aina ei keskusrekisteristä-
kään saa oikeaa tietoa!

tuntuu kuitenkin usein hyvältä se 
prosessi, jota pappina saan yhdessä 
kastettavien kanssa käydä. on paljon 
rukousaiheita, huolia ja pelkoja. Us-
kosta tulee elävä ja kallisarvoinen 
asia!

Vaikeuksien kautta käydään yhdes-

sä eteenpäin.

lapsen ja perheen läheinen 
ihminen
nykyään kirkon jäsenyysasiat nouse-
vat esille juuri kasteen yhteydessä. eri-
tyisesti tämä koskee kummeja. Useim-
miten toinen lapsen vanhemmista 
kuuluu kirkkoon, ja lapsi voidaan kas-
taa sen nojalla. 

kummeiksi tarjotaan myös alaikäi-
siä niin sanotun pikkukummin nimel-
lä sekä kirkosta eronneita lapsen ai-
kuisina ystävinä tai haltijakummin ni-
mellä. Monesti kaksi luterilaisen kir-
kon jäsentä, jotka on konfirmoitu, kyl-
lä löytyy. sen lisäksi perheen tunnesi-
teiden tähden halutaan antaa erityinen 
asema ystäville tai sukulaisille, jotka 
ovat olleet lasta odotettaessa tärkeitä.

pappina saan miettiä näitä asioita ja 
käydä monenlaisia keskusteluja. ihan 
mustavalkoiset ratkaisut eivät ole oi-
keantuntuisia. joskus luterilaiseen 
kirkkoon kuulumaton ”kummi” on 
juuri se, jota toivotaan lapsen esirukoi-
lijaksi ja kristilliseksi kasvattajaksi, 
mutta hän sattuukin olemaan hellun-
taiseurakunnan jäsen. 

joskus kastetilanteissa kirkkoon 
kuuluvien osallistuminen uskontun-
nustuksen ääneen lausumiseen, virsien 
laulamiseen ja lasten evankeliumin lu-
kemiseen kangertelee, ja avuksi tule-

vat kirkosta eronneet kastevieraat.

rohkaisua kirkon 
jäsenyyteen
olen ottanut tavaksi kasteessa roh-
kaista kirkon jäsenyyteen. kummeik-
si toki kelpaavat ne, jotka kummin 
edellytykset täyttävät. kummitodis-
tuksen saavat vain ne, jotka ovat kum-
meja. kastepuheessa tai ennen kastet-
ta selvitän, kuka on kukin. 

Voin sanoa, että kummit edustavat 
seurakuntaa. kerron, että kummeilta 
odotetaan kristillisen arvopohjan vä-
littämistä lapselle, aikuisen esimerkkiä 
ja esirukousta. 

on reilua mainita myös vanhempi-
en toivomat läheiset ystävät, joille he 
haluavat antaa myös tärkeän paikan 
lapsen elämässä. kutsun heitä lapsen 
aikuisiksi ystäviksi tai tärkeiksi ihmi-
siksi nimeltä mainiten. 

Minua ei häiritse se, jos he ovat mu-
kana kastepöydän äärellä. joskus he 
ovat erilaisissa tehtävissä, laulamassa, 
rukoilemassa tai lukemassa lasten 
evankeliumia, jos kummi ei siihen 
suostu. 

lisään usein puheessani myös iso-
vanhemmat lapsen erityisten aikuisten 
verkkoon. heidän tehtävänään on an-
taa kastettavalle pienokaiselle juuret 
kahden suvun keskellä.

kasteet ovat kirkon jäsenyyden kan-
nalta tuhannen taalan paikkoja roh-
kaista niin kirkkoon kuuluvia kuin 
kirkosta eronneita miettimään omaa 
paikkaansa kirkon sisä- tai ulkopuo-
lella. kasteessa voi kokea sitä yhteisöl-
lisyyttä ja perhefiilistä, jota kirkolta 
odotetaan. 

joskus mietin, miten kirkkoon kuu-
lumaton isä tai isovanhempi voisi saa-
da uskolleen rohkaisua ja vahvistusta 
tai toipumista siitä kokemuksesta, jo-
ka on tullut hänen ja jäsenyyden vä-
liin. 

ajatukseni on, että kotiin saa palata. 
kirkon institutionaalisuus ja byrokra-
tia saavat toivottavasti olla kaukana 
näistä perhejuhlista.

Marita Hakala

HaNNu jukola
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Joidenkin teologien mukaan viimeai-
kainen uskontokritiikki epäonnistuu, 
koska uskonnossa ei ole kyse mistään 
yliluonnollisesta. esimerkiksi piispa 
Huovisen mukaan taas samainen kri-
tiikki epäonnistuu nimenomaan, kos-
ka uskonnossa on kyse ”tuonpuoleisis-
ta” asioista. miten asiasta nyt pitäisi 
ajatella, onko kristinuskossa kyse jos-
takin tuonpuoleisesta tai yliluonnolli-
sesta vai ei?

näen edellä kuvatun kysymyksenaset-
telun outona. jos uskonnossa olisi pe-
rimmältään kyse vain ”tuonpuoleisis-
ta” asioista, silloin koko keskustelu 
kannattaisi lopettaa tähän pisteeseen. 

Miksi keskustella asioista, jotka ovat 
tavoittamattomissa tai tietomme piirin 
ulkopuolella? eivätkö kaikki asiat pi-
kemminkin tulisi nähdä luonnollisi-
na? näen valistuksen ajan myötä jaon 
luonnolliseen ja yliluonnolliseen epä-
onnistuneena.

suomalaisessa teologisessa keskuste-
lussa monesti väitetään, että jos uskon-
nollinen ihminen on naturalisti, hän 
on samalla ateisti, jumalan olemassa-
olon kieltäjä. tämä väite on syvä vää-
rinkäsitys. se on virhepäätelmä.

naturalisti voi olla myös a-teisti. se 

merkitsee sitä, että jumala-käsitys tai 
uskonto ei perimmältään perustu yli-
luonnolliseen – toisin sanoen se on 
non-supranaturalismia. 

tavallisesti puhuessamme jumalas-
ta puhumme pikemminkin käsitteestä 

tai sanasta jumala kuin jumalasta it-
sestään. tällöin uskonto tai jumala 
kuuluu luonnollisen piiriin, vaikkem-
me jumalasta itsestään paljonkaan tie-
dä, paitsi sen, mitä jeesuksen elämän-
työssä ja persoonassa on jumalasta ol-

Oliko Aatamilla napa?
kirkon työntekijät joutuvat 
monenlaisten kysymysten 
eteen. työn keskellä harvalla 
on aikaa perehtyä teologiseen 
keskusteluun ja ottaa selvää 
taustoista. toimitus pyysi do-
sentti ilkka pyysiäistä kysy-
mään kiperiä kysymyksiä kir-
kolta sellaisista aiheista, joista 
näinä päivinä keskustellaan. 
espoon vs. hiippakuntadekaani 
Hannu k. saloranta lupautui 
vastaamaan.
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lut nähtävissä. 
olen siis samaa mieltä siitä, että ”vii-

meaikainen uskontokritiikki epäon-
nistuu, koska uskonnossa ei ole kyse 
mistään yliluonnollisesta”. 

kyseenalaistan lauseessa vain sanan 
”mistään”. onko tällainen ehdoton oi-
keassa olemisen ajatus tässäkään asias-
sa tarpeen? näkökulmamme väitet-
tyyn yliluonnolliseen on meillä ihmisi-
nä niin kovin erilainen. eräille se on 
vain tietopiirimme ulkopuolella ole-
vaa. se, mikä toiselle on yliluonnollis-
ta, on toiselle luonnollista ja päinvas-
toin. koulutuksemme ja kykymme 
ymmärtää asioita paljastavat lopulta 
näkökulmamme uskontoon tai juma-
laan.

en myöskään näe oikeanlaisena eh-
dottomuutena puhua uskonnosta tai 
jumalasta huovisen tavoin siten, että 
puhumme vain ”tuonpuoleisista” asi-
oista puhuessamme uskonnosta tai ju-
malasta.

Merkittävä luterilainen teologi Diet-
rich Bonhoeffer (190�–19�5) oivalsi, 
ettei jumalaa – siis yhtä hyvin uskon-
toa – pidä siirtää tietopiirimme ulko-
puolelle. siinä näet käy niin, että kun 
tietomme jatkuvasti lisääntyy, jumala 
joutuu jatkuvaan perääntymisliikkee-
seen. lopulta uhkaa hetki, jolloin jou-
dumme toteamaan, että jumala käy 
tarpeettomaksi. 

Bonhoeffer ratkaisi asian toteamal-
la, että ”ettemme saa antaa jumalan 
esiintyä tiedoissamme olevien aukko-
jen täydentäjänä; kun sitten nimittäin 
– mikä asiallisesti on välttämätöntä – 
tiedon rajoja työnnetään yhä kauem-
maksi, tulee jumalakin samalla siirre-
tyksi kauemmaksi, jatkuvaan perään-
tymisliikkeeseen. Meidän on löydettä-
vä jumala siinä mitä jo tiedämme, ei-
kä siinä mitä emme vielä tiedä; ei rat-
kaisemattomissa, vaan jo ratkaistuissa 
kysymyksissä haluaa jumala olla löy-
dettävissä.” (kirjeitä vankilasta �. uu-
distettu painos �005 s. 18�.)

Bonhoeffer sanoo uskonnosta, että 
”jumala on opittava tuntemaan kes-

kellä elämää, ei vasta meidän mahdol-
lisuuksiemme rajoilla, elämässä eikä 
vasta kuolemassa, kun olemme tervei-
tä ja voimakkaita eikä vasta kärsimyk-
sissä, keskellä toimintaamme eikä vas-
ta synnissä. perusta tälle on jumalan 
ilmoitus jeesuksessa kristuksessa.” 
(idem s. 185.)

miten suhtaudutte käsitykseen, että 
uskonnolliset väitteet ovat vain jon-
kinlaisia ”sisäisen elämämme ku-
via”?

kysyn vastakysymyksenä, ovatko us-
konnottomat väitteet jotenkin vapaita 
siitä ajatuksesta, että nekin ovat vain 
jonkinlaisia ”sisäisen elämämme ku-
via”? toiveajatteluako? nähdäkseni 
olemme kehäpäätelmän äärellä. patti-
tilanne.

hans küng puhuu iankaikkisesta 
elämästä, mutta hänen ajatuksensa so-
pii yhtä hyvin keskusteluun, jota nyt 
käydään jumalasta tai uskonnollisista 
väitteistä. hän huomauttaa, että ”tie-
tysti se on aina myös toiveajattelua” 
(hans küng and Walter jens, a Dig-
nified Dying 1995 s.11). Mutta mitä 
tästä seuraa?

kysymyksenasettelu heijastelee Feu-
erbachista, Freudista, Marxista ja niin 
edelleen juontuvaa, voimissaan olevaa 
projektioteoriaa. eduard von hart-

mannin sanoin voi tähän keskusteluun 
todeta, että Feuerbachin ”ainoa oma-
peräinen ajatus on, että jumalat ovat 
ihmisen ulkopuolelle projisoitu toive. 
on aivan totta, että mikään ei ole ole-
massa pelkästään sen tähden, että toi-
vomme sitä. Mutta ei ole totta, että jo-
kin ei voi olla olemassa, mikäli toi-
vomme sitä. Feuerbachin koko uskon-
non kritiikki ja koko hänen ateismin-
sa todistelu, kuitenkin perustuu tähän 
yksittäiseen päätelmään, se on loogi-
seen virhepäätelmään.” (Geschichte 
der Metaphysik. Zweiter teil. 1900 s. 
���.)
 
onko kristityillä joitakin sellaista tie-
toa oikeasta ja väärästä, mitä muilla ei 
ole?

ihmisellä on luonnollinen tieto oikeas-
ta ja väärästä tai toisin sanoin hyvästä 
ja pahasta riippumatta siitä, onko hän 
kristitty vai ei. kristitty perustelee nä-
kemyksensä oikeasta ja väärästä veto-
amalla niin sanottuihin kultaiseen 
sääntöön ja rakkauden kaksoiskäs-
kyyn, joita voidaan pitää kaiken kris-
tilliseksi nimitetyn etiikan perustana.

kultainen sääntö esiintyy lähes kai-
kissa maailman uskonnoissa muodos-
sa jos toisessa. sen tähden Maailman 
uskontojen parlamentin ”Maailma-
neetoksen julistus” vuodelta 199� on 
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erääksi luovuttamattomaksi perustak-
si ottanut juuri kultaisen säännön etii-
kan.

Monesti ateismikeskustelussa vedo-
taan siihen, että kun maailmassa on 
niin paljon väärää tai pahaa, jumala ei 
voi olla olemassa. nämä samat ihmiset 
eivät kuitenkaan kykene selittämään, 
miksi maailmassa on niin paljon hy-
vää. he vain G. e. Mooren ajatuksiin 
vedoten toteavat, ettei hyvää voi eikä 
tarvitse määritellä tai perustella (prin-
cipia ethica 1980, s. 9, 17, 79, 1��).

kristitty kuitenkin perustelee, että 
elämässä esiin tuleva hyvä on seuraus-
ta jumalan olemassaolosta ja jatkuvan 
hyvän luomisen ajatuksesta. paha on 
elämässä poikkeus. Muutoin emme 
enää olisi tässä.
 
milloin arvelette evankelisluterilaisen 
kirkon jäsenmäärän laskevan alle 50 
prosenttiin? mitä tämä mahdollisesti 
vaikuttaisi kirkon asemaan suomes-
sa?

en halua lähteä vuosilukuja ennusta-
maan. on liian monta muuttujaa mat-
kassa. Mikäli kirkko säilyy yhteiskun-
nassa, Raamatun tulkinnoissa ja muis-
sa elämän kysymyksissä väärällä taval-
la hidasliikkeisenä ja muutosvastaise-
na, pelkästään konservatiivina insti-
tuutiona, kirkko tulee tämän seurauk-
sena pikaisesti nykymuodossaan kuo-
lemaan.

edesmennyt professori timo Veijo-
la kirjoitti asiasta erityisesti raamatun-
tutkimuksen näkökulmasta näin: 
”Muussa tapauksessa kirkko muuttuu 
ennen pitkää vähäjärkisten tai ajatte-
lunsa kieltävien lahkoksi” (Raamattu-
kysymys – märkivä haava kirkkoäidin 
sydämessä, pappisliiton jäsenlehti 
�/198� s.1�). edellä kuvatun uhkan 
torjumiseksi kirkon ei tule menettää 
toivoaan, mutta sen pitää olla valmis 
uudistumaan nopeammin!

jos näin ei tapahdu, kirkolla ei tule 
säilymään edes nykyinen asema yhteis-
kunnassa. kirkko on jo nykyisellään 

saanut yhteiskunnallisena vaikuttaja-
na väistyä liian monessa asiassa taka-
alalle. kirkolla tulisi olla profeetallista 
rohkeutta tarttua jeesuksen tavoin elä-
mään ja oikeaan hetkeen.
 
siirtyykö kuollut ihminen välittömäs-
ti taivaaseen tai helvettiin vai vasta vii-
meisellä tuomiolla? Joutuuko kukaan 
ylipäänsä helvettiin? ketkä ja miksi?

näihin kysymyksiin ei ole antaa mi-
tään yksiselitteistä vastausta. eivät 
edes minua oppineemmat ole yksimie-
lisiä näistä asioista.

Raamatunselitysopin kannalta tote-
an, että helvetti tuollaisena tuomion 
uhkana on lähes ainoastaan Matteuk-
sen evankeliumin lahja kristikunnal-
le. 

olen joskus problematisoinut kysy-
mystä opiskelijoille kysymällä: onko 
niin, että ainoastaan Matteuksen evan-
keliumin kirjoittaja on ymmärtänyt 
jeesuksen opetukset oikein, ja Mar-
kuksen – vieläpä vanhimpana evanke-
liumina –, luukkaan ja johanneksen 
evankeliumit ovat ymmärtäneet asian 
väärin, koska ovat helvettikysymyk-
sessä niin vähäsanaisia?
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Yksin jumalan käsissä me kaikki 
olemme. tärkeämpää kuin miettiä, 
mihin menemme kuoleman jälkeen, 
on elää uskossa, toivossa ja rakkaudes-
sa. sen tähden on tärkeämpää puhua 
elämästä ennen kuolemaa (life before 
death) kuin elämästä kuoleman jäl-
keen (afterlife).

kirkon pitäisi kokonaan luopua, 
niin kuin se on jo käytännössä tehnyt-
kin, helvetillä pelottelusta kasvatusvä-
lineenä. on säälittävää, jos ihminen 
pyrkii elämään hyvää, jumalan tahdon 
mukaista ja oikeaa elämää pelkästään 
saadakseen ikään kuin palkkion tai 
välttyäkseen rangaistukselta. 

hyvä, jumalan tahdon mukainen ja 
oikea elämä on pikemminkin ihan-
teellinen itseisarvo, jonka seurauksia 
tai puutteen seurauksia ei tarvinne aja-
tella. se on armoa armon päälle rahat-
ta ja hinnatta.

Puuttuuko Jumala joskus luonnon ta-
pahtumien kulkuun? Miten?

ei puutu muutoin paitsi luonnollisin 
tavoin. Me ihmiset olemme jumalan 
kutsumina hänen kätensä, jalkansa, 
korvansa ja suunsa elämän keskellä.
 
onko kastamaton lapsi synnin vallas-
sa?

taustaksi on hyvä tietää, että näin on 
ajateltu järkkymättä vielä viime vuosi-
sadan puoleen väliin asti monin pai-
koin kristikunnassa ja monissa kir-
koissa oma luterilainen kirkkomme 
mukaan lukien. sen seurauksena kas-
tamattomat lapset vietiin entisinä ai-
koina pienestä hautausmaan portista 
siunatun hautausmaan ulkopuolelle, 
siunaamattomaan maahan. 

se on ollut käsittämättömän julma 
tapa erotella asioita ja ihmisiä.

tämä on perustunut pitkälti yksioi-
koiseen, seksuaaliongelmaisen kirkko-
isä augustinuksen perisyntiopin tul-
kintaan (kirjassa enchiridion iii, iv, 
viii ja x). tuon opinkappaleen perus-

teella perisynti nähtiin ihmisen kan-
nalta kohtalokkaana lankeemuksena. 
kirkkomme oppi-isä Martti luther 
näyttää seuranneen tulkinnoissaan 
augustinuksen jalanjäljissä.

huomautettava on, että raamatun-
selitysopillisesti perisyntiopin lähtö-
kohta perustuu vain ja ainoastaan paa-
valin sanojen (Room. 5:1�) virheelli-
seen latinankieliseen käännökseen ja 
sen tulkintaan myöhemmässä, katoli-
sessa kristikunnassa.

perisyntiopin ajatusta klassisessa 
muodossaan ei esiinny Vanhassa testa-
mentissa tai kristillisen kirkon syntyä 

edeltävässä juutalaisuudessa. pikem-
minkin tuo oppi on ikään kuin sisään 
luettu Vanhan testamentin luomisker-
tomuksiin myöhemmän kirkollisen 
vaikutushistorian seurauksena. 

Vanhassa testamentissa on jopa hy-
vin lohdullinen kuva ihmisen mahdol-
lisuuksista synnin edessä. ”jos teet oi-
kein, voit kohottaa katseesi, mutta jos 
et tee, on synti ovella vaanimassa. si-
nua se haluaa, mutta sinun on pidettä-
vä se kurissa.” (1. Moos. �:7.)

paljon valoisampi kuva lankeemuk-
sesta löytyy kuitenkin esimerkiksi 
kirkkoisä eirenaioksen (irenaeus) 
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ajattelusta (kirjasta adversus haeresis 
xxxviii-xxxix): ”niin myös jumala ky-
keni tuottamaan alusta lähtien ihmi-
selle täydellisyyden, mutta ihminen oli 
kykenemätön vastaanottamaan sitä, 
sillä hän oli (alaikäinen) lapsi.” syntiä 
ei nähty tämän valossa niin kohtalok-
kaana kuin augustinolaisessa perin-
teessä.

palaan alkuperäiseen kysymykseen: 
onko kastamaton lapsi synnin vallas-
sa? kirkkomme virallinen oppi luette-
lee niiden opinkohtien joukossa, joita 
ei suvaita kirkon piirissä, harhaopin, 
jonka mukaan ”kastamattomat lapset 
eivät jumalan silmissä ole syntisiä vaan 
vanhurskaita ja viattomia. kun he 
ovat vielä ymmärtämättömiä, he eivät 
noiden mukaan tarvitse kastetta vaan 
pelastuvat ilmankin. kasteenuusijat 
hylkäävät siis koko perisyntiopin ja 
kaiken, mikä liittyy siihen.” (Yksimie-
lisyyden ohje tiivistelmä 1�.�.)

lohdullisena kevennyksenä vaka-
van asian äärellä totean, että kaikesta 
edellä sanotusta huolimatta kirkko-
järjestyksemme selityksen mukaan 
”käsite kirkon tunnustus ei tarkoita 
tunnustuskirjojen koko sisältöä, vaan 
niiden keskeisiä ajatuksia, joista ei 
kuitenkaan vallitse yksimielisyyttä lu-
terilaisessa teologiassa” (kj 1.1§ 
sel.1.).

loppujen lopuksi näyttäisi siltä, et-
tä olipa lapsi kastamaton tai kastettu, 
kastamattomana syntinen tai ei, niin 
kaikki ihmiset ovat sellaisenaan juma-
lan pelastavan armon ja rakkauden 
kohteina. onneksemme me ihmiset 
emme asiasta loppupeleissä päätä.
 
milloin naispuolisista papeista tulee 
aidosti tasa-arvoisia miesten kanssa?

espoon hiippakunnan kannalta tämä 
on erikoinen kysymys, sillä seurakun-
tiemme papistosta lähes puolet on jo 
naisia (�8 prosenttia, 91 naista ja 99 
miestä), ja kun laskemme koko papis-
tomme, eläkkeellä olevat mukaan lu-
ettuna, �1,� prosenttia papistostamme 

(17� naista ja ��8 miestä) on jo naisia. 
kyllä tasa-arvo toimii nähdäkseni 

hiippakunnassamme naisten ja mies-
ten kesken aidosti. tietysti voisi kysyä, 
mitä tuolla jo loppuun kuluneella sa-
nalla tasa-arvo tarkoitetaan?

tasa-arvo on parhaimmillaan pi-
kemminkin yhdenvertaisuutta kuin 
samanlaisuutta. tasa-arvo tai yhden-
vertaisuus on ihmisen kohtelemista 
yhtäläisesti syntyperästä, sukupuoles-
ta, sukupuolisesta suuntautumisesta, 
rodusta tai uskonnosta riippumatta 
kaikilla yhteiskunnan ja elämän osa-
alueilla. toivoa sopii, että tämä toteu-
tuisi vihdoinkin koko kirkossamme.
 
ohjaako sielu sitä, mitä tapahtuu ai-
voissa vai päinvastoin?

en ole tällaisen luonnontieteellis-käyt-
täytymistieteellisen kysymyksen eri-
tyisasiantuntija. olen ehkä väärä hen-
kilö vastaamaan lainkaan näin moni-
ulotteiseen ja syvälle menevään kysy-
mykseen.

David humen merkittäviä tähän ai-
hepiiriin liittyviä filosofisia ajatuksia 
unohtamatta olen jonkin verran luke-
nut uudempaa aivotutkimuskirjalli-
suutta ja tuohon tutkimuskenttään 
liittyvää käyttäytymistieteellistä kirjal-
lisuutta.

käsittääkseni se, mitä sieluksi nimi-
tämme, ei ole pelkästään sitä, mitä ai-
voissa sähkökemiallisena toimintana 
tapahtuu. se vaatii vuorovaikutusta 
viidellä aistillamme tavoitetun ympä-
ristön ja muun aineenvaihdunnan 
kanssa. tämän lisäksi kieli ohjaa pri-
maaristi tulkintojamme tässä vuoro-
vaikutussuhteessa. sanottakoon maal-
likon tavoin, että aivot ovat koordinoi-
va sielun ohjausyksikkö.
 
onko öylätti todella kristuksen ruu-
mis? missä mielessä?

Vastakysymyksenä voisin esittää hie-
man huumorintajuisesti, oletko kos-
kaan kurkistanut, onko öylätistä pu-
heen ollen kristuksen ruumis ”leiväs-
sä, leipään sisältyvänä (= leivän alla) ja 
leivän kanssa” (Yksimielisyyden ohje, 
täydellinen selitys 7.�8) sen lisäksi, et-
tä katsot leipään itsessään?

näin toivottavasti huomaamme, et-
tä puhuessamme öylätistä kristuksen 
ruumiina on kyse pikemminkin asian 
kokemisesta tai näkemisestä sielun sil-
min kuin näkemisestä vain silmilläm-
me. 

se on uskonnollista näkemistä, sa-
nan ja aineen yhtymistä, eikä sitä ole 
tarpeen sen enempää selitellä. Minulle 
riittää, että sanoo ”tämä on”! näin 
kristuksen ruumis on todella läsnä öy-
lätissä.
 
oliko aatamilla napa?

kyllä. aatami ei ole poikkeus. evo-
luution seurauksena kaikilla ihmisillä, 
niin kuin kaikilla muillakin istukka-
nisäkkäillä, on tiettävästi aina ollut na-
pa.

sitä paitsi aatami, aadam (hepr. aa-
daam) ei raamatunselitysopillisesti ole 
vielä luomiskertomusten yhteydessä 
yhden yksilön erisnimi, vaan yleisnimi 
(1. Moos. 1:��, �:7), jolla tarkoitetaan 
uskonnollisena yleisnimenä ihmistä, 
ihmiskuntaa ja koko ihmiskunnan 
edustajaa.Hannu K. Saloranta
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lena hildén
RUotsinsUoMalaisten sekä 
lapsi- ja peRhetYön seURa-
kUntapastoRi
tYResön seURakUnta

”Vanhemmat ovat valinneet 
lapsellensa kirkon esikoulun 
useimmiten siksi, että he ovat 
kokeneet olevansa menetetty 
sukupolvi, joka on itse saanut 
kerätä tietonsa kristillisestä us-
kosta. He tahtovat lopettaa us-
konnottomuuden ennen kol-
matta polvea”, kertoo lena 
Hildén ruotsista tyresön seu-
rakunnasta.

k
uka on ruotsalainen? hän-
kö, joka on Ruotsissa syntynyt 
ja on Ruotsin kansalainen? 
hänkö, joka puhuu äidinkiele-

nään ruotsia, joka on vaalea ja pitkä-
hiuksinen nainen tai trendikkäästi pu-
keutuva pehmomies? onko sellainen 
ihminen ruotsalainen, joka halaa hel-
posti, tervehtii käytävällä samaa vas-
taantulijaa monta kertaa päivässä ja 
syö orjallisesti lounaansa kahdeltatois-
ta? 

Mitä jos ruotsalainen on myös hän, 
joka on syntynyt iranissa, puhuu äi-
dinkielenään farsia, mutta on käynyt 
koulunsa Ruotsissa ja on kahden kult-
tuurin kasvatti? 

Uusruotsalainen puhuu toista kiel-
tänsä murtaen, mutta on jo kahdek-
sanvuotiaana auttanut vanhempiansa 
ruotsin kielessä pankissa, postissa, lää-
kärissä ja verovirastossa. hän kuulee 
yhä vihan ja pelonsekaisissa yhteyksis-
sä olevansa svartskalle tai jävla mus-
lim. 

sama ystävällinen ihminen kuiten-
kin kysyttäessä kertoo uskovansa ju-

malaan ja jeesuksen olevan heidän 
profeettansa. 

tämänkaltainen on yksi todelli-
suuksista, joissa Ruotsin kirkko elää ja 
keskustelee. jumalalla kun on monet 
kasvot, ja jumala on aina suurempi 
kaikkia ja kaikkea – uskonnosta riip-
pumatta.

ruotsalainen ja 
ruotsalaisuus
Ruotsista on toisen maailmasodan jäl-
keen kasvanut pohjolan monikulttuu-
risin ja monikansallisin yhteiskunta. 

Maahanmuuttajat ja pakolaiset ovat 
tuoneet monenlaisuutta, erilaisuutta, 
monikansallisuutta, monikulttuuri-
suutta sekä moniuskonnollisuutta 
svea-mamman arjen kontekstiin. 

Valtion rakenteista käsin meitä 
kaikkia lähestytään humaanissolidaa-
risesti yksilöinä, ihmisinä, joilla on ih-
misarvo ja oikeus paitsi omaan äidin-
kieleen ja kulttuuriin myös omaan us-
kontoon – tai uskonnottomuuteen, mi-
ten vain. kaikille on tilaa.

Ruotsalaisuus on suvaitsevaisuutta 
jopa siinä määrin, että kaikessa hyväk-
syvyydessään se on huomaamattaan 
antanut jotakin sille itselleen kuulu-
nutta ja luovuttamatonta. 

kaupat ovat kiinni enää joulupäivä-
nä ja ensimmäisenä pääsiäispäivänä. 
Muina päivinä, pitkäperjantai ja py-
häinpäivä mukaan lukien, voi ostaa 
Bregottin ja kallen kaviaarin lähes 
mistä tahansa elintarvikeliikkeestä.  
– Viereisen ravintolan Mehmed pitää 
sen sijaan ravintolansa ramadan-kuu-
kautena päiväsaikaan kiinni; yöllä siel-
tä kuitenkin saa ruusuvedellä maustet-
tua couscousia ja muita lähi-idän 
herkkuja. 

Miksi ruotsalaiset eivät halua pitää 
kiinni kristinuskosta ja luterilaisuu-
desta, arvoista, jotka ovat luoneet poh-
jan heidänkin yhteiskuntaansa? 

ruotsin kirkko kulkee ajassa
ja hengessä
Väitän, että tässä yhteiskunnassa ta-
pahtunut sosiaalisen rakenteen muu-
tos maahanmuuttajineen ja pakolaisi-
neen on vaatinut myös kirkon kulke-
maan yhteiskunnallisen kehityksen 
rinnalla. ei jäljessä! 

Ruotsin kirkko on suurena instituu-
tiona sekä yhtenä yhteiskunnallisena 
toimijana ollut vaikuttamassa moni-
kulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden 
rakentamisessa osaksi ruotsalaisten ja 
Ruotsissa asuvien todellisuutta. ehkä 
juuri siksi kirkonkin katto on todella 
korkea ja ovet sitäkin leveämmät. 

syyskuussa �009 eläkkeelle jäävä 
tukholman hiippakunnan piispa Ca-
roline krook pitääkin tärkeänä, että 
kirkko on olemassa ihmistä varten ja 
ihminen kirkkoa varten, sellaisena 
kuin on. kuka ihminen on, mistä hän 
tulee ja rakastetaanko häntä, ovat hä-
nen teologiset kysymyksensä kirkolle 
ja sen työntekijöille. 

edelleen yli seitsemän miljoonaa 
ruotsalaista kuuluu Ruotsin kirkkoon, 
suureen instituutioon, jossa on kolme-
toista erinäköistä ja -kokoista hiippa-
kuntaa. kirkossa käytetään virallisesti 

jumalalla on väliä ja väriä!

Lena Hildén
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viittä kieltä: ruotsia, suomea, meän 
kieltä, romanien kieltä sekä viittoma-
kieltä. 

täällä kirkko sanoo minunkin edus-
tamaani kieltä vähemmistökieleksi, 
mutta mielestäni kuulun kirkon sisäl-
lä enemmistöön, sillä uskonhan va-
pahtavaan jumalaan. 

kirkkoon kuulumisen perimmäiset 
syyt ovat kriisiapu, sielunhoito, kirkol-
liset toimitukset sekä kulttuuriperin-
teen säilyttäminen. nuorten parissa 
rippikoulu ei ole itsestäänselvyys, sillä 
vain �7 prosenttia ruotsalaisnuorista 
valitsee konfirmaation ja heistäkin 
neljännes (ainakin meidän seurakun-
nassamme) on ruotsinsuomalaisten jäl-
keläisiä kolmannessa polvessa. 

Yksilönvapaus ja vapaa kasvatus an-
tavat nuorelle itselleen vastuuta päät-
tää, tahtooko hän osallistua opetuk-
seen, sillä vanhemmat harvoin siihen 
pakottavat. iltaopetustuntien ollessa 
samanaikaisesti sählyharjoitusten tai 
jalkapallopelien kanssa valintaa tuskin 
tarvitsee arvailla. jumala kun ei ole 
muodissa. 

silti näen tässä paljon hyvää: �7 pro-
senttia on suuri määrä nuoria, ja luku 
haastaa meidät kirkon työntekijät lä-
hestymään työtämme toisesta näkö-
kulmasta. työn kannalta ei ole ollen-
kaan yhdentekevää pohtia, kenelle me 
työtämme teemme, millä tavalla sitä 
teemme ja mitä tahdomme työllämme 
viestittää. 

peruslähtökohtana työllämme kui-
tenkin ovat yksi ja kolmiyhteinen ju-
mala, yhteinen maailma ja yksi tinki-
mätön ihmiskuva ja -käsitys. työalu-
eina ovat tutut ja turvalliset lähetys, 
kasvatus, jumalanpalveluselämä ja 
diakonia. 

tietoa ja tuntemusta 
pelon asemesta
Moniuskonnollisuus on kaikille kris-
tillisille kirkoille haaste, niin myös 
Ruotsin kirkolle. luterilaiset seura-
kunnat luovat kohtaamispaikkoja us-
kontojen väliselle keskustelulle, jossa 

tieto vaihtaa omistajaa. samalla mah-
dollisuus kunnioitukseen ja ymmär-
rykseen lisääntyy.

teologinen, uskonnollinen ja hen-
gellinen keskustelu sekä toinen toisen-
sa argumenttien kuuleminen ja kuun-
teleminen ovat uskonnollisen kanssa-
käymisen ja sitä kautta kumpuavan 
rajoja ylittävän yhteiselon kannalta 
välttämättömiä. 

jumalalla on väliä ja hänellä on vä-
riä! kirkon kannalta on tärkeää olla 
mukana keskustelemassa ja myös an-
tamassa tietoa. 

hyvän yhteistyön kautta kirkko on 
avaamassa ovia ekumenialle ja mo-
niuskonnollisuudelle pelkäämättä 
omaa julistustansa, kenenkään muun 
uskoa tai vakaumuksettomuutta. 

kun jokaisella on perustiedot omas-
ta uskonnostaan tai kun jokainen ym-
märtää yhteiskunnan pohjarakenteet 
historiallisesta perspektiivistä, on toi-
sen uskontokunnan ja kulttuurin hy-
väksyminen omassa ja samalla samas-
sa maassa paljon helpompaa.

Mielenkiintoisena kuriositeettina 
tässä yhteydessä mainittakoon Ruotsin 
valtion 19�0-luvulla tekemä tutkimus, 
jossa viitisentoista ihmistä ilmoitti ole-
vansa muslimi. tänään islaminuskoa 
aktiivisesti harjoittavia on jällivaaras-
ta Malmöhön 100 000. kaiken kaikki-
aan muslimeja nykyään on �00 000. 

sekularisoituminen ei siis yllä pel-
kästään luterilaiseen kirkkoon, vaan se 
läpäisee toisen suuren uskonnon yhtä 
lailla.

jeesus 
esikoulussa
omaan työhöni kuuluu kirkon esi-
koulun kristillisen toiminnan kehittä-
minen yhdessä lastentarhanopettajien 
kanssa seurakunnan toimintaperiaat-
teiden mukaisesti. 

kunnallisissa päiväkodeissa ei ole 
uskonnollista opetusta, vaan pelkäs-
tään kulttuuriperinnettä. käytännössä 
työssäni esikoulutoiminta tarkoittaa 
vierailua päiväkodeissa kahdesti kuu-
kaudessa. Vierailujen aikana kerron 
Raamatun kertomuksia, rukoilemme, 
laulamme, leikimme ja lopuksi syöm-
me yhdessä. kerran kuussa pidämme 
jumalanpalveluksen kirkossa. 

Vanhemmat ovat valinneet lapsel-
lensa kirkon esikoulun useimmiten 
siitä syystä, että he ovat kokeneet ole-
vansa menetetty sukupolvi, joka on it-
se saanut kerätä tietonsa kristillisestä 
uskosta. he tahtovat lopettaa uskon-
nottomuuden ennen kolmatta polvea. 

Vanhemmat koostuvat eri kristilli-
sistä kirkkokunnista ja muslimeista, 
mahtuupa joukkoon yksi buddhalai-
nenkin. toisen polven muslimivan-
hemmat ovat tänne muuttaessaan ko-
keneet kulttuurisen ymmärtämisen ol-
leen fragmentaarista ja tahtovat opet-
taa lapsillensa, ettei valtauskonnossa 
ole mitään pelättävää tai ahdistavaa. 

kristillinen usko on tie kulttuurin ja 
ruotsalaisuuden ymmärtämiseen. 

kyse ei ole käännyttämisestä mihin-
kään uskontoon, vaan kaikki elävät ja 
toimivat hyvässä yhteisymmärrykses-
sä, luterilaisella sisällöllä ja arvopoh-
jalla. lapset sanovat jeesuksen leikki-
vän kaikkien lasten kanssa ja olevan 
aina kaikkien kaveri esikoulussa. 

tällaisessa kontekstissa on erityisen 
mukavaa kertoa jumalan pojasta, jol-
la ihmisten kohtaamisissa ei ollut min-
käänlaisia rajoja.

�9
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”kirkkoon kuulu-
misen perimmäiset 
syyt ovat kriisiapu, 
sielunhoito, kirkolli-
set toimitukset sekä 
kulttuuriperinteen 
säilyttäminen. ”
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heikki terVonen
RoVasti, kiRjailija
helsinki

uudella ajalla olemme koke-
neet monta tieteen, nimen-
omaan luonnontieteen, ja us-
kon yhteentörmäystä. Vaikka 
Lajien synty -teoksen ilmesty-
misestä on kulunut jo 150 vuot-
ta, taistelu kehitysopin ja kris-
tinuskon välillä on yhä käyn-
nissä.

n
ykyaJan kamppailu 
kehitysopin ja ”luomisopin” 
välillä on pitkälti yhdysvalta-
lainen ilmiö. siellä sen kaiku-

pohjana ovat vahva uskonnollinen 
fundamentalismi ja yleensä konserva-
tiivinen raamattunäkemys.

 George W. Bushin aikana funda-
mentalisteilla oli paljon myös poliittis-
ta vaikutusvaltaa, joka näyttää selvästi 
hupenevan Barack obaman siirryttyä 
Yhdysvaltojen presidentiksi. kiistely 
on meilläkin tuottanut kirjoja, joita 
ovat kirjoittaneet omalla alallaan tun-
netut tiedemiehet. 

”luomisopin” tai ”älykkään suun-
nittelun” kannattajat ovat hyökänneet, 
ei vain kehitysopin kannattajien, vaan 
myös sitä ymmärtävien kristittyjen 
kimppuun. Mistä oikein on kysymys?

Vaikka kehitysoppi on liitetty ennen 
muuta Charles Darwinin nimeen, sil-
lä on oma esihistoriansa. Vuonna 17�7 
ranskalainen biologi Buffon oletti 
maan iäksi 75 000 vuotta ja ensimmäi-
set elävät organismit olivat nekin 
�5 000 vuotta vanhoja.

Vuonna 1809 ranskalainen biologi 

lamarck julkisti evoluutioteorian, 
jonka mukaan kaikki elävät luonnon 
olennot ovat jatkuvasti kehittyviä. la-
marckin teoria hankittujen omaisuuk-
sien periytymisestä on sittemmin ku-
mottu. Ranskalaiset kunnioittavat la-
marckia kehitysopin luojana. 
 
ensin teologiaa, 
sitten luonnontieteitä
Charles Darwin aloitti ensin teologian 
opinnot, mutta hän oli kiinnostunut 
myös biologiasta. niinpä hän lähti mu-
kaan maapallon ympäri purjehtivalle 
Beagle-laivalle. Darwinilta vei kuusi 
vuotta mietiskellä maan kehitystä. 
Matkallaan hän saattoi myös tehdä ha-
vaintoja eläimistä. 

palattuaan matkaltaan Darwin oli 
jo evoluutioteorian kannattaja. Vuon-
na 1859 hän julkaisi kirjan Lajien syn-
ty, joka herätti rajun keskustelun. kes-
kustelu ei ole vieläkään päättynyt. 

omassa teoriassaan Darwin katsoi, 
että evoluutio on seurausta luonnonva-
linnasta ja olemassaolon taistelusta. 
hänen evoluutionäkemyksensä jäi 
kuitenkin vaillinaiseksi, koska mutaa-
tiota ei vielä tunnettu. 

Darwinin pääväite, jonka mukaan 
elämä planeetallamme on kehittynyt 
yhdestä alusta, on tullut tieteessä val-
litsevaksi; Raamatussahan jumala loi 
kunkin lajin erikseen. Darwin kirjoit-
ti: ”luoja on puhaltanut elämän ja sen 
voimat aluksi vain muutamiin harvoi-
hin tai yhteen ainoaan muotoon.” 

Myöhemmin Darwin kirjoitti teok-
sen ihmisen polveutumisesta. hänen 
mukaansa ihmisen kantavanhemmat 
olivat epäilemättä olleet ennen mui-
noin karvaiset. Molemmilla sukupuo-
lilla oli parta, ja ruumiissa oli häntä. 

esi-isämme asuivat puissa ja oleske-
livat lämpöisillä, metsäisillä seuduilla. 
ihmisen alkuperää voidaan jäljittää ai-
na aikaan, jolloin ihmisen esimuodot 
elivät vedessä. 

Vastustajat näkivät Darwinissa jo-
tain hyvääkin: hän uskoi, että kaikki 
ihmisrodut polveutuvat yhdestä aino-
asta ensimmäisestä parista.

Darwin oli siis Lajien syntyä kirjoit-
taessaan teisti, eli hän uskoi jumalan 
ainakin panneen evoluution alulle. 
Darwinin läheinen oppilas sir julian 
huxley oli selvästi agnostikko, joka 
jätti kysymyksen jumalasta avoimek-
si. 

vanha darwin: 
”kertokaa jeesuksesta”
The Christian Witness -lehdessä on jul-
kaistu selostus, joka kuvaa Darwinin 
elämän viimeisiä aikoja. englannin 
northfieldistä kotoisin ollut kuuluisa 
lady hope pyysi päästä tapaamaan 
Darwinia, joka oli vuoteen omana. la-
dy hope halusi maalata hänestä muo-
tokuvan Royal academyyn. 

Darwin istui leposohvalla ja osoitti 
ikkunasta kaukaista maisemaa pitäen 
toisessa kädessään avointa Raamattua. 
lady hope kysyessä, mitä hän luki, 
Darwin vastasi lukevansa heprealais-
kirjettä, jota hän nimitti suurenmoi-
seksi, kuninkaalliseksi kirjaksi. 

kun lady hope kuvaili muutamal-
la sanalla sitä ”voimakasta mielenosoi-
tusta, jota jotkut olivat kohdistaneet 
luomiskertomukseen ja sen ylevyy-
teen”, Darwin näytti huolestuneelta. 
tuskallinen ilme kasvoillaan hän sa-
noi: ”olin nuori mies muokkaamatto-
mine aatteineni. tein kysymyksiä ja 
huomautuksia, itse koko ajan epäröi-

tiede ja usko jälleen 
törmäyskurssilla
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den kaikkea, ja hämmästyksekseni 
aatteet levisivät kulovalkean tavoin. 
oi, jos vain voisin sen tekemättömäk-
si tehdä!” 

sitten hän ehdotti, että lady hope 
tulisi hänen puutarhansa kesämajaan 
seuraavana päivänä lukemaan Raa-
mattua hänen palvelijoilleen, vuokra-
laisilleen ja naapureilleen. 

kun vieras kysyi, mistä hänen olisi 
puhuttava, Darwin vastasi painok-
kaasti: ”jeesuksesta kristuksesta ja hä-
nen pelastuksestaan. eikö se olekin 
paras aihe? ja sitten toivon sinun lau-
lavan muutamia lauluja heidän kans-
saan. Voithan soittaa pienellä soitti-
mellasi, eikö niin? jos määräät koko-
usajan kello kolmeksi, tämä ikkuna 
saa olla auki, ja tiedäpä, että minäkin 
laulan mukana.” 

kertomus vaikuttaa liioittelulta, mi-
käli se on ollenkaan totta. tuskin Dar-
win on ainakaan sanoutunut irti kehi-
tysopistaan. olisi hän siitä silloin muil-
lekin maininnut.

”synti - jäänne 
marakatti-ajaltamme”
ensimmäisenä konservatiivisena kir-
konmiehenä Darwinia vastaan hyök-
käsi oxfordin piispa samuel Wilber-
force vuonna 18�0. sen jälkeen on vas-
tustusta ollut kautta kristikunnan, 
myös suomessa. 

esimerkiksi vuonna 19�� Raamatul-
lisessa Aikakauslehdessä oli julkaistu Yr-
jö a. nummen kääntämä runo kehi-
tysoppia, jonka loppusäkeessä sano-
taan: ”ihminen, niin, ihminen, hän ju-
malan on luonut / kaikki-kaikki-tie-
tävässä viisaudessaan! / – synti – pyh, 
se jäte ompi marakatti-päiviltämme. / 
kristus – ah, on kaunis satu kehitys-
päämäärästämme.”

kehitysoppi sai myös kannattajia 
kirkon piirissä. pisimmälle meni D. 
Fr. strauss (kuoli 187�), joka piti kris-
tuksen ylösnousemusta pelkkänä hum-
puukina. Uskontomme tuli hänen 
mielestään nähdä yhteydessä maail-
mankaikkeuteen ja sen järjestykseen, 

lakiin, järkeen ja ystävällisyyteen(!), 
mutta maailmankaikkeus on sokea 
mekanismi vailla tarkoitusta.

D. Fr. strauss ylisti Darwinin löytö-
jä uuden uskonnon raamattuna, joka 
muuttaisi kaiken teologian. kansalli-
sia klassikkoja suositeltaisiin hartaus-
kirjoiksi, konserttihallit ja teatterit 
korvaisivat kirkkorakennukset ja toi-
misivat palvonnan paikkoina.

Yhtä pitkälle ei menty 19�0-luvun 
alussa valmistuneessa new Yorkin Ri-
verside-kirkossa, jota nimitetään lah-
joittajien mukaan myös Rockefeller-
kirkoksi. se on h. e. Fosdickin suun-

nittelema. tämä kehotti: ”Vapautta-
kaa meidät teologisesta kristuksesta ja 
antakaa meille eettinen jeesus.” 

kirkon länsiportaikon kaaressa on 
kuvattu kristus, apostolit, pyhimykset 
ja enkelit, mutta myös 1� maailman 
huomattavimman tiedemiehen kuvat 
alkaen hippokrateesta Darwinin 
kautta einsteiniin. seuraava kaari on 
omistettu filosofeille pythagoraasta 
Ralph W. emersoniin ja kolmas maa-
ilman suurimmille uskonnollisille joh-
tajille Mooseksesta David livingsto-
neen. – Useimpien kehitysoppia kan-
nattavien teologia ei ollut näin dra-

Jesuiitta-paleontologi Teilhard de Chardin loi suurenmoisen vision uskon ja evoluution 
synteesistä, mutta yhtään hänen teostaan ei julkaistu hänen elinaikanaan.
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maattista.
jos pääasiassa amerikkalainen fun-

damentalismi ja muu äärikonservatii-
visuus ovat synnyttäneet kreationis-
min eli luomisopin sekä ajatuksen niin 
sanotusta älyllisestä suunnittelusta, on 
kirkkojen valtauoma vuosien mittaan 
oppinut hyväksymään evoluutioteo-
rian tosiasiaksi, jonka kanssa on tulta-
va toimeen. 

Yleensä on korostettu, että evoluu-
tioteorian vahvojen ja heikkojen puo-
lien arviointi on ennen muuta tiedeyh-
teisön asia. tämä taas pohjautuu luot-
tamukseen, että tiedeyhteisö ei ole 
joukkoharhan vallassa, vaan pystyy it-
sekritiikkiin.

darvinismin 
monet kasvot
ongelmana kuitenkin on, että darvi-
nismilla on monet kasvot. Darwin itse 
esitti teoriansa hyvin varovasti. siksi 
on syytä ottaa vakavasti kehotus: ta-
kaisin Darwiniin! 

Darwin sovelsi evoluutioteoriaa vain 

biologiaan ja rajoitetusti historiaan. jo 
hänen oppilaansa herbert spencer so-
velsi sen mekanistis-naturalistisia kä-
sityksiä kaikkiin tieteisiin, mukaan lu-
kien psykologia, sosiologia ja jopa 
etiikka. 

Darwinin evoluutioteoria valjastet-
tiin myös marxismin palvelukseen. jo 
Lajien synnyn ilmestymisvuotena 
Friedrich engels kirjoitti karl Marxil-
le: ”sattumalta Darwin, jota olen juu-
ri lukemassa, on ehdottoman loistava. 
Yksi teologian linnake oli saavutta-
matta. nyt se on kaatunut.”

kuukautta myöhemmin Marx vas-
tasi: ”olen lukenut Darwinin kirjan 
viimeisenä neljänä viikkona. Vaikka 
se on kirjoitettu kömpelöllä englannil-
la, tämä kirja tarjoaa luonnonhistori-
allisen perustan työllemme.” 

Markkinataloudessa on vallinnut so-
siaalidarvinistinen suunta. olemassa-
olon taistelulla on oikeutettu raaka ka-
pitalismi ja yhteiskunnan eriarvoisuus. 
luontokuvaajat kyttäävät eläinten vä-
kivaltaa ja seksiä. Monissa tosi-tv-for-

maateissa keskeisiä ovat kilpailu ja pu-
dotus (englanniksi elimination). 

”kristillinen 
kehitysvisio”
tunnetuin teologi, joka on kehittänyt 
evoluutioajatuksen pohjalta oman 
suurenmoisen visionsa maailmasta, on 
ranskalainen paleontologi, jesuiittaisä 
pierre teilhard de Chardin (kuoli 
1955).

teilhard oli vakuuttunut, että Raa-
matun ihminen ja se ihminen, jonka 
jäännöksen hän oli kaivanut kiinassa 
esiin 100 000 vuotta vanhasta maaker-
rostumasta, olivat yksi ja sama. hän ei 
samaistanut uskontoa, filosofiaa ja tie-
dettä, mutta hän katsoi, että ne kaikki 
hyökkäävät todellisuuden kimppuun 
omalta taholtaan ja yhtyvät lopulta 
kuin meridiaanit navalla. 

hän varoitti etsimästä olemassaolol-
lemme ja henkiselle elämällemme jat-
koa persoonattomalta alueelta, sillä 
maailmankaikkeuden tulevaisuus voi 
olla vain ylipersoonallisessa eli ome-

Tässä pilakuvassa pilkataan väärää 
nk. tiedettä, joka jumaloi Darwinin 
kehitysoppia.
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ga-pisteessä.
teilhard uskoi, että maa on saatta-

nut kietoa planetaarisen olemassaolon-
sa aikana elämän vaipan ylleen vain 
yhden kerran. samoin elämä on saat-
tanut astua itsetajuisuuden yli vain yh-
den kerran. 

ajatuksella on kukinta-aikansa, sa-
moin elämällä. ihminen on tuon puun 
kärkinuppu. siksi häneen keskittyvät 
elämän, hengen ja koko kosmoksen 
tulevaisuuden toiveet.

tieteestä hän sanoi, että heti kun se 
pääsee analysoivan tutkimuksen alem-
man ja valmistavan vaiheen yli ja siir-
tyy synteesiin, se huomaa joutuvansa 
ottamaan tulevaisuuden ja kokonai-
suuden, kaikkeuden, mukaan laskui-
hinsa. samalla se itsenä ylittäen koho-
aa vapaaseen valintaan ja palvontaan.

teilhardin mukaan uskonto ja tiede 
ovat saman tiedostamistapahtuman eri 
puolia tai vaiheita. puhuessaan uskon-
nosta teilhard tosiasiassa puhuu kris-
tinuskosta. kehityksen viimeisenä vai-
heena tai ulottuvuutena on kristoge-
neesi eli kristuksen syntyminen ihmi-
seksi.

Yleismaailmallisena elämän prin-
siippinä kristus on aikojen alusta ollut 
vierellä, mukana, taivuttamassa, puh-
distamassa, johtamassa ja muuttamas-
sa hengeksi tietoisuuden kokoavaa vir-
taa, johon hän asetti itsensäkin mu-
kaan. 

kristuksen viimeinen työ on palata 
voittoineen jumalalliseen tyyssijaansa, 
jota hän ei ole oikeasti jättänytkään. 
sillä kristuksesta, kristuksen kautta 
ja kristukseen on kaikki. lopulta tu-

lee olemaan – niin kuin paavali sanoo 
– jumala kaikkena kaikessa. 

tämä kaikki soveltuu teilhardin 
mielestä tarkalleen omega-pisteeseen. 
hän jatkoi, että evoluutio luovuttaa 
tavallaan uutta verta kristinuskon nä-
kymille ja päämäärille. kristinuskon 
tehtävänä ovat puolestaan kehitysku-
lun pelastaminen ja jopa vapauttami-
nen.

teilhardin visio oli liikaa roomalais-
katoliselle kirkolle. Rooman kuurian 
mukaan se kaivoi maata perisyntiopin 
alta. 

Yhtään teilhardin kirjaa ei julkais-
tu ennen hänen kuolemaansa. Biologi-
an professori anto leikola nimittää 
teilhardin teosta Tapaus ihminen 
(19��) tieteelliseksi, filosofiseksi ja us-
konnolliseksi teokseksi, mutta myös 
suureksi runoelmaksi.

toinen teologian haara, josta voisi 
olla apua uskonnon ja tieteen kohtaa-
misessa, on niin sanottu prosessiteolo-
gia. se rakentuu filosofi a. n. White-
headiin (kuoli 19�7) ajattelun pohjal-
le.

Whiteheadin mukaan enää ei voi 
puhua aineesta sanan totunnaisessa 
mielessä vaan tapahtumisesta. tämä 
vuorostaan ei ole pelkästään henkistä 
eikä aineellista, vaan samalla kertaa 
fyysis-psyykkistä. jopa kallioissa on 
aavistus henkistä alkeellisessa muo-
dossa. 

ihmisessä psyykkinen on keskeinen 
tekijä. jumala pyrkii hyvän tahtonsa 
mukaan, muttei pakolla, hoivaamaan 
tätä fyysis-psyykkistä tapahtumista. 
hän on myötäkärsijä, joka ymmär-

tää.
sen enempää teilhardin ajattelu 

kuin prosessiteologiakaan eivät ole tie-
dettä. ne ovat visioita. niiden osalta 
voi vain kysyä, voidaanko tieteen to-
dellisuus ymmärtää niiden puitteissa. 
Vastaus tähän kysymykseen taas ei 
enää ole tiedettä, vaan ihmisen valin-
ta.

uskon ja tieteen 
vapaus
tiivistetysti: luonnontieteen tulee saa-
da säilyttää oma tutkimisen vapauten-
sa. tieteellä on oikeus erehtyä ja kor-
jata erehdyksensä. 

Ulkoapäin voi korkeintaan varovas-
ti osoittaa, missä saattaisi olla tieteen 
heikko kohta (kuten evoluutioteorian 
osalta elämän synty, eri lajien välimuo-
dot, ihmisen paikka evoluutiossa ja 
evoluution ainakin näennäinen sattu-
manvaraisuus). 

tärkeää on myös se, että tiede pysyy 
tieteenä ja ymmärtää omat rajansa ei-
kä muutu ideologiaksi (niin kuin dar-
vinismi pitkälti on muodostunut) tai 
peräti valeuskonnoksi.

on myös tärkeää tiedostaa, että us-
kolla on oma oikeutuksensa ja vapau-
tensa. sillä on toinen perusta kuin jär-
ki, nimittäin sydän, niin kuin jo Blaise 
pascal sanoi. siksi uskon alueella 
voimme puhua luomisuskosta, mutta 
emme luomisopista. 

Raamatun luomiskertomukset ovat 
uskon ilmausta. ne kertovat ennen 
muuta jumalan ja ihmisen ja samalla 
koko maailman välisestä suhteesta. ne 
voidaan rinnastaa pikemmin runou-
teen kuin tieteeseen. ne ovat totta, 
mutta uskonnollisessa mielessä. 

tiede voi omin keinoin tutkia tätä 
jumalan maailmaa, sen enempää se-
koittamatta jumalaa tutkimuksiinsa 
kuin yrittämättä kieltää jumala. Usko 
ja ateismi eivät ole osa luonnontieteitä, 
vaan niiden tuloksista ja paljosta 
muusta tehtyjä henkilökohtaisia joh-
topäätöksiä ja vakaumuksia.

”teilhard oli vakuuttunut, että Raamatun 
ihminen ja se ihminen, jonka jäännöksen hän oli 
kaivanut kiinassa esiin 100 000 vuotta vanhasta 
maakerrostumasta, olivat yksi ja sama. ”



�� CRUX, kesä-elokUU 2009

o n k o  U s k o n n o l l a  M e R k i t Y s t ä ?

jukka SoiSalon-Soininen
VaRatUoMaRi
pUola-asiantUntija
helsinki

samoihin aikoihin Yhdysvalloissa new 
jerseyn metroon ilmaantui viesti ”et usko 
jumalaan – et ole yksin.”

Vuoden vaihteessa szczyrkin ja Biels-
ko-Bialan kaupunkien väliä ajavien bussi-
en kylkiin ilmestyivät tarrat, jotka antoi-
vat ajattelemisen aihetta. ”Uskotko sinä 
jumalaan? et ole yksin!” 

kirkkoherra jan Byrt haluaa laajentaa 
toimintaa eri puolille puolaa. Yhdessä eri 
uskontokunnista olevien vapaaehtoisryh-

mien kanssa hän levittää ilmaiseksi auto-
jen ikkunaruutuihin liimattavia tarroja, 
joissa on Raamatun lauseita. ensimmäi-
selle �500 tarran erälle on löytynyt rahoit-
taja. tarrojen kyselijät pitävät Byrtin pu-
helimen kuumana. 

– toimintamme alkoi maaliskuun en-
simmäisenä päivänä, ennen kristikunnan 
suurta juhlaa, pääsiäistä, jan Byrt kertoo. 
ensimmäiset tarrat lähetettiin puolan pre-
sidentille ja pääministerille. 

kirkkoherra Byrtiä voidaan kutsua 
puolan piskuisen, noin 100 000 jäsenen lu-
terilaisen kirkon mediapapiksi. hänen 
vierastalonsa seinällä on muutaman vuo-
den takainen Ylä-sleesian päälehden jul-

uskotko sinä jumalaan 
– et ole yksin!
puolan tiedotusvälineet 
ovat seuranneet alkuvuo-
desta lähtien maan pie-
nimmän luterilaisen seu-
rakunnan salmopolin 
kirkkoherran Jan Byrtin 
toimintaa, joka sai alkun-
sa viimeaikaisesta ateistis-
ten ajatusten ilmaantumi-
sesta lontoon bussien kyl-
kiin. ”mitä todennäköi-
simmin Jumalaa ei ole. 
älä huolehdi, vaan nauti 
elämästä.”

Kirkkoherra Jan 
Byrt - puolalai-
nen isä Camillo 
- on löytänyt 
uusia tapoja lä-
hestyä seura-
kuntalaisiaan.



CRUX, kesä-elokUU 2009 �5

ML 09

Olit eilen
ruokakaupassa

papinpaita
päälläsi!

Ei sitä pitäisi
tuputtaa uskoa
ihmisten arkeen

tuolla tavalla!k
o

r
p

p
iS

kaisema seinäkalenteri, jossa on 1� 
alueen vaikuttajaa lääkäreistä menes-
tyneisiin yrittäjiin. lehti halusi kirk-
koherran kalenteriinsa tämän vastus-
teluista huolimatta. 

eurooppa-alttarilta 
laskettelurinteeseen
Viime vuoden syyspuolella salmopolin 
seurakunnan vuoriseudulle nousi eu-
rooppa-alttari, joka on rakennettu eri 
puolilta eurooppaa, myös suomesta, 
saaduista kivistä.

ensimmäinen messu ja rukous eu-
roopan puolesta kokosi paikalle myös 
puolalaisia vaikuttajia. Mukana oli 
muun muassa entinen pääministeri 
jerzy Buzek, joka on ehdolla seuraa-
vaksi eU:n parlamentin puheenjohta-
jaksi. Myös presidentti kaczynski lä-
hetti tervehdyksensä.

alttarin valmistuttua oli jo aika seu-
raavalle toimelle. 

kirkkoherra kääntyi ihmisten puo-
leen pyytäen lahjoituksena käyttökel-
poisia lasketteluvälineitä. kun lumet 
tulivat, oli Byrtin suksivarasto jo val-
miina odottamassa laskettelijoita, joil-
la ei ollut varaa omien suksien hankin-
taan. kirkkoherra oli itse jakamassa 
Raamattuja ja keskustelemassa lasket-
telijoiden kanssa. 

kirkkoherra Byrtin habitus tuo elä-
västi mieleen Giovanni Guareschin 
maalaispapin, isä Camillon. Molempi-
en toimet ja aikaansaannokset ovat 
vaikuttavia.

Byrtin aktiivisuus on hätkähdyttä-
nyt puolalaisia. puolan vaikutusvaltai-
sen katolisen kirkon piirissä on oltu yl-
lättyneitä. Monet ihmiset ovat tarttu-
neet kynään. lehdissä ja internetissä 
on mielipiteitä puolesta ja vastaan. 

sybirak-nimimerkin takaa on help-
po esittää Raamatusta tuttuja vaati-
muksia. ”jos kirkkoherra haluaa va-

kuuttaa minut jumalan olemassaolos-
ta, kertokoon ensin, missä hänen ju-
malansa oli hitlerin, stalinin ja pol 
potin aikana.”

– Minulla on paljon vastustajia, 
mutta se motivoi minua entistäkin 
enemmän tähän työhön, Byrt sanoo.

– jo vuosia puolalaiset ovat tunnus-
taneet uskonsa liikenteessä kiinnittä-
mällä kristillisen kalasymbolin auton-
sa kojelautaan. se ei näinä aggressiivi-
sina aikoina enää riitä. Me tuomme 
sinne myös jumalan sanan. 

kirkkoherra Byrt pohtii vielä, mah-
taisiko luterilaisesta suomesta löytyä 
vastakaikua hänen projektilleen. 

– Voisimme aloittaa rukoilemalla 
yhdessä. 

Byrt toivoo ystävyysseurakuntaa 
suomesta. Ystävyystoiminta voitaisiin 
aloittaa samalla tavalla – rukoilemalla 
yhdessä.
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janne turunen 
sYsteMaattisen teoloGian opiskelija
joensUUn Yliopisto

v
älillä on hyvä pysähtyä pohtimaan sitä, mi-
tä on saavutettu ja mitä on vielä edessä. opiskeli-
jana tuo vaihe voi olla hyvä siinä vaiheessa, kun 
kandin opinnot alkavat olla kasassa. 

se, että tuo saavutus tulee vastaan vasta viidentenä 
opiskeluvuotena, on silkka sivuseikka. se, että gradun 
palautus on kiinni siitä heprean lopputentistä, on myös 
epäolennaista. 

Mutta kun on suorittanut opintonsa siihen malliin, et-
tä enää käytännössä puuttuvat ne soveltavat opinnot seu-
rakuntaharjoitteluineen, voi olla hyvä pysähtyä pohti-
maan eri kysymyksiä: Mitä jäi käteen? Mitä tietotaitoja 
pääsen nyt ensin soveltamaan opintoihini ja lopulta vie-
mään seurakuntaankin?

takana on viisi vuotta tenttejä, luentoja, referaatte-
ja ja satoja litroja teetä humpan kahvilassa. oppia on 
taottu päähän niin kirkkohistorian kuin eksegetiikankin 
alalta. 

on luettu niin käytännöllistä kuin systemaattistakin 
teologiaa, pohdittu uskontotiedettä ja luettu niitä ihania 
klassisia kieliä. niin proseminaari- kuin gradututkiel-
milla on yritetty osoittaa sitä huteraa teologista ja aka-
teemista osaamista. 

Mutta olenko oppinut teologisessa tiedekunnassa mi-
tään hyödyllistä? Mitä täältä pitäisi oppia? klassisilla 
kielillä ja eksegeetiikan apparaateilla voisi aikanaan 
saarnoihin kaivaa esiin mystisiä salatietoja evankeliumi-
tekstien takaa, mutta entä jos on kiertänyt eksegetiikan 

kaukaa perusopintojen jäl-
keen eikä osaa kreikaksi sa-
noa kuin aasinvarsa? 

systemaattinen teologia 
luther-tutkimuksineen toi-
si mukavasti tietoa luterilai-
sen opin metkuista, eikä tu-
levassa papintyössäkään ek-
syisi harhateille. Mutta jos 
saksa ei taivu, Martti ei kiin-
nosta ja oma kirkkokuntasi-
toutuneisuus on kateissa? onko siis totta, mitä eräs työ-
toveri minulle sanoi: ”papiksi tullessa voi unohtaa kai-
ken, mitä teologisessa oppi, ei sillä tee mitään tässä työs-
sä”?

jotakin silti tunnen oppineeni, sisäistäneeni. se on vain 
saanut muotonsa muualla kuin lukusalin hämärissä, lu-
entosalin penkissä tai gradukammion synkeissä syvyyk-
sissä. 

täHän mennessä parhaan keskusteluni luterilai-
suudesta olen käynyt hyvän ystäväni kanssa paikallisen 
irkkupubin pöydän ääressä illan kääntyessä yöksi. teo-
logian yleisilmiöitä on tullut pohdittua kahvilan pöydän 
ääressä ja lenkkipoluilla. oppeja ja dogmeja on tullut 
hiottua ja pyöriteltyä leirikeskusten laitureilla yöaikaan 
loistavien pappien kanssa. 

jossakin muualla nämä lukemattomat tenttikirjojen 
sivut, deadlinen vastaisena yönä kirjoitetut referaatit, lä-
pitorkutut luennot ja muut teologisten opintojen hie-
noudet ovat muotonsa saaneet.

opiskeluaikana on tärkeä löytää eri kanavia teologian 
pohtimiseen.



CRUX, kesä-elokUU 2009 �7

M i e l i p i D e

pitkäperjantai
olemme viettäneet pitkääperjantaita. 
se on monille seurakuntalaisille hyvin 
herkkä ja jopa vaikea päivä. Miten si-
tä nykyisin vietämme? siihen on tullut 
meille vieraita elementtejä. 

aiemmin juuri pitkänäperjantaina 
kokoonnuttiin ehtoollisen viettoon. 
1970-luvulta lähtien se on jätetty pois 
– paljolti tyyliseikkojen vuoksi. 

taustalla oleva syy on se, ettei roo-
malaiskatolisessa liturgiassa ehtoollis-
ta toimiteta ko. päivänä, koska uhrin 
päivänä ei voida toimittaa messu-uh-
ria. onko meidän tämän takia jätettä-
vä ehtoollinen pois?

Roomalaiskatolisessa kirkossa eh-
toollinen kuitenkin saadaan pitkänä-
perjantaina. se on siunattu kiirastors-
taina. kun meillä ei ole aiemmin pyhi-
tetyn ehtoollisen käytäntöä, jätetään 
koko ehtoollinen pois. aika erikoista 
johdonmukaisuutta! – luterilaisen 
teologian mukaan vuodessa ei ole yh-
tään päivää, jolloin ehtoollista ei voi-
taisi toimittaa. kaikkein vähiten sen 
epääminen sopii päivään, johon eh-
toollinen viittaa (”Me julistamme si-
nun kuolemaasi.”).

on oikeutettua, että asetussanat lau-
sutaan aina ehtoollista vietettäessä, 
koska ne ovat asettamisen lisäksi myös 
evankeliumia (”teidän edestänne”). 
siksi asetussanat lausutaan sairaan eh-

toollisellakin, päinvastoin kuin rooma-
laiskatolisessa käytännössä.

Voimme palata juurillemme ja viet-
tää ehtoollista pitkänäperjantaina. 

Mitään erityistä kirkolliskokouksen 
päätöstä asiaan ei tarvita. päivän litur-
giahan on jo messun kaavan mukai-
nen (synnintunnustus, � tekstiä, us-
kontunnustus, kolehti). jos päivän eri-
tyistä luonnetta halutaan korostaa, lue-
taan vain asetussanat, herran rukous 
ja lauletaan agnus Dei -hymni – tai 
käytetään viikkomessun kaavaa.

toinen vieras piirre on vuoden �000 
uudistuksessa kohta ”Ristin äärellä”. 
onhan koko jumalanpalvelus, sen vir-
ret, lukukappaleet, saarna ja varsinkin 
ehtoollinen ristin äärellä olemista, mi-
tään erityistä ei enää tarvita. Vierau-
den todellinen luonne ilmenee, kun 
katsotaan, mistä tuo kohta on muotoil-
tu. Roomalaiskatolisessa liturgiassa on 
siinä kohta nimeltään Ristin palvonta. 
Verhottu risti paljastetaan vähitellen, 
sille kumarretaan, sitä suudellaan, sitä 
puhutellaan (meilläkin ko. kohdan 
virressä). Meilläkin on palvontakeho-
tuksen alkuosa (”katsokaa ristinpuu-
ta”), mutta vastaus on jätetty pois (”tul-
kaa, palvokaamme”). Meidän uskon-
ymmärryksellemme tällainen esineel-
linen palvonta on vierasta.

Vastaukseksi palvontaan tulee (ris-
tiltä) Valitussäkeet (meillä Moitteet) ja 
sen jälkeen hymni (meilläkin, lyhen-

nettynä). Moitteet seurakuntalaiset 
ymmärtävät ilman muuta juutalaisten 
arvostelemiseksi. 

antisemitismillä on kytköksiä pit-
käänperjantaihin. luther arvostelee 
päivän saarnassaan niitä, jotka ko. päi-
vänä vihastuvat juutalaisiin. 

jos moitteet ymmärretään kirkkoa 
koskevaksi, sen historiasta tai nykyi-
syydestä löytyisi kyllä sopivia moittei-
den aiheita.

luterilaisuuden erityinen korostus 
on kuitenkin se, ettei ristiltä tule syy-
töksiä, ei syyllistämistä, vaan armon 
ääni. Meille sopii parempi traditio: 
”jeesuksen seitsemän sanaa ristillä.” 
saarnan voi jaksotella virren �� säkeis-
töillä, pappi selittää kunkin sanan 
evankeliumin. se ja ehtoollisen vietto 
ovat meidän uskonymmärryksemme 
mukainen ”ristin äärellä”. tuon meil-
le vieraan elementin voi jättää pois.

pitkäperjantai ei ole synkkä, se ei ole 
syyllistämistä, vaan ”hyvä perjantai”. 
Wagnerin oopperassa parsifal on koh-
ta pitkäperjantain ihme. siinä laule-
taan: ”koko luomakunta – – nostaa 
katseensa vapautettuun ihmiseen, joka 
tuntee itsensä vapaaksi, jumalan rak-
kauden uhrin vuoksi puhtaaksi ja ehe-
äksi – – synnistä vapautetulle luonnol-
le koittaa tänään viattomuuden päi-
vä.”

Risto pottonen

kevät-
huumaus
oli keVään 

ensimmäisiä 
niin lämpimiä 
päiviä, että hau-

dalla tarkeni il-
man päällystakkia. 

nautin auringosta täysin siemauksin 

kukkien laskun aikana. aurinko hy-
väili kasvojani ja kuumotti kehoani 
mustan puvun lävitse. 

ahaa. Viimeinen kukkalaite on las-
kettu. on päätösvirren aika. koke-
neen kanttorin varmuudella aloin vä-
littömästi veisaamaan ulkoa: ”nyt sil-
mäin all…” samassa tunsin terävän 
kyynärpään tökkäisyn kyljessäni. Val-
pas naispastori vieressäni palautti mi-
nut maan pinnalle. 

no – samaan hengenvetoon aloitin 
virren uudestaan, mutta koskaan en 
ole ”sun haltuus” laulanut niin nau-
rua pidätellen. tapauksen jälkeen 
olen veisannut ateriavirren �7� mie-
luummin vaihtoehtoisilla sävelmillä.

jUkka RitakoRpi
kanttori
Rauma

SattumukSia 
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heikki ali-löytty
VUoDen kanttoRi �009
akaan seURakUnta

Nyt ihmettelen tässä,
näin, Herra, elämässä
lastasi talutat:
Suot armolahjojasi
ja hoidat sanallasi
ja joka päivä armahdat. 

Vk 5�0:� 

ihmettelyä on mahtunut to-
della paljon elämääni. Vii-
mekertainen ihmetyksen ai-
he oli, kun kuulin valinnas-
tani Vuoden kanttoriksi. 
tällaisen tunnustuksen saa-
minen tekee sanattomaksi. 
omia sanoja tunteiden ku-
vaamiseen ei ole helppo löy-
tää. 

Mielessä on vain ihmette-
lyä, vielä lisää ihmettelyä, 
sitten kiitollisuutta ja lopulta nöyryyt-
tä. 

aivan kuin itsestään alkaa päässä 
soida virren säkeistö ”nyt ihmettelen 
tässä”. saatu tunnustus sekä kannustaa 
että velvoittaa ahkeroimaan kanttorin 
työssä. 

ihmettelyä on sisältynyt paljon jo 
siihen, miten minusta tuli kanttori. 
Viisivuotiaana pienen maalaistalon 
poikana olin veisannut matkien seura-
kuntamme kanttoria ”kiitos olkoon 
jumalalle, karitsalle” ilmoittaen sa-
malla, että minusta tulee isona kantto-
ri. 

ajatukset unohtuivat pitkäksi ai-
kaa. oppikouluunkin menin vasta 
kansakoulun viidennen luokan jäl-
keen, kun opettajani kävi kotona sano-
massa vanhemmilleni, että nyt panette 
tuon pojan oppikouluun. 

Yhteiskoulun rehtori oli Unkarin 
ystävä, ja ensimmäiselle luokallemme 
tuli juuri suomeen muuttanut unkari-
lainen musiikinopettaja. hän valitsi 
ensimmäisen luokan keväällä joka 
luokalta yhden oppilaan, jolle hän toi-
sen luokan ajan antoi ilmaisen soitto-
tunnin kerran viikossa. siitä alkoivat 
musiikkiopintoni. 

hankaluuksia soitonopiskelusta ei 
puuttunut. asuin silloin siskoni kans-
sa viikot vuokralla koulupaikkakun-
nalla pitkän koulumatkan vuoksi. jos-
kus sain harjoitella koululla välitun-
nilla. Veljeni osti kotiin harmonin, ja 
sillä harjoittelin viikonloppuisin. kol-
men vuoden kuluttua isä osti pianon. 

seurakuntamme kanttorin avioidut-
tua vanhimman sisareni kanssa siir-
ryin hänen pianotunneilleen ja samal-
la pääsin tutustumaan urkuihin. lu-
kioaikaiset kanttorin kesälomitukset 

vahvistivat viisivuotiaana 
lausuttua haavetta kanttorin 
ammatista. 

Valmistuin kuopiosta 
unelma-ammattiini ja voin 
sanoa, että olen edelleen unel-
ma-ammatissani.

Minä en kuole, vaan elän
ja kerron Herran teoista.
Hän kyllä kuritti minua,
mutta ei antanut kuoleman 
valtaan. 

ps. 118:17, 18 

Rakastan psalmeja. ajatte-
len, että yksi hienoimmista 
jumalanpalvelusuudistuksen 
hedelmistä on juuri psalmien 
löytäminen uudelleen. Raa-
matun psalminlaulajan kans-
sa on helppo yhtyä ihmette-
lemään jumalan tekoja. psal-
meissa korostuu juuri tuo ih-
mettely. 

en lakkaa alleviivaamasta kuoroil-
leni psalmilaulussa ihmettelyn asen-
netta. kumma juttu, mutta julistami-
sen meiningin sijasta käytetty ihmette-
levä lauluasenne antaa ääneen vapaut-
ta ja sointia sekä tekstiin syvyyttä. 

erityisen läheiseksi minulle tulivat 
yllä olevat pääsiäispäivän psalmin ja-
keet kolmen vuoden takaisen suuren 
aivokalvonkasvainleikkauksen jäl-
keen. olimme kuorojen kanssa laula-
neet monena vuonna tätä psalmia. al-
kuvuodesta �007 valmistaessani kuo-
roille ohjelmistoa päässäni alkoi soida 
psalmiin aivan uusi sävelmä, jonka vii-
me pääsiäisenäkin lauloivat kirkko- ja 
Ruskakuoroni yhdessä. 

pienen pojan eväät
evankeliumin kertomus pienen pojan 
eväistä on aina viehättänyt minua.

ihmettelyjä

Vuoden kanttori 2009 Heikki Ali-Löytty
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suuri joukko väkeä oli koolla, ja 
jeesus kysyi opetuslapsiltaan, onko 
heillä kaikille syötävää. eipä ollut. oli 
vain pieni poika, jolle äiti oli laittanut 
evääksi viisi leipää ja kaksi kalaa. silti 
niistä riitti kaikille. 

Yhtäkkiä oleellista ei ollutkaan se, 
että pojan eväät olivat pienet, vaan se, 
että hän antoi ne jeesuksen siunatta-
viksi ja jaettaviksi kaikille. 

Minun on ollut helppo samaistua 
evankeliumin pieneen poikaan. en ole 
millään yksittäisellä alueella urkurina 
tai laulajana yltänyt taivaita hipoviin 
suorituksiin. eväät eivät ole olleet sii-
nä suhteessa suuret. silti olen saanut 
harjoittaa ja harjoituttaa niitä koko 
seurakunnan yhteiseksi hyväksi. 

Raamatun kertomuksessa minua 
puhuttelee myös se, että samoin kuin 
äiti oli antanut pojalle eväät, samoin 
me olemme saaneet musiikin lahjan ja 
kaiken muun hyvän jumalalta. niitä 
saamme kehittää ja laittaa jakoon. oi-
keastaan kaikkien kristittyjen tehtävä 
onkin vain saamiensa lahjojen jakami-
nen. 

leipuri hiiva
leipominen ja ruuanlaitto ovat mi-
nusta kiva vastapaino kanttorin työlle. 
omat suosikit ovat tulleet vuosien var-
rella hyvinkin tutuiksi. 

nuorin tytär tilasi tämänkeväisiin 
ylioppilasjuhliinsa samanlaisia kink-
ku- ja juustosarvia, joita olin leiponut 
isosiskojenkin ylioppilasjuhliin. eri 
reseptejä on hauska kokeilla ja joskus 
jopa vähän ”säveltää” uutta oman pään 
mukaan. 

kun ajatellaan kanttorin työtä, lei-
purin ammatti on loppujen lopuksi 
hyvinkin lähellä sitä. kanttori on lei-
puri, jolla on tarveaineina Raamattu, 
virsi- ja muut laulukirjat, erilaiset 
nuotistot, kuorolaiset ja soittajat. 

aineksista ja leipomistaidoista riip-
puen syntyy erilaisia musiikillisia kak-
kuja, pikku lauluista aina suuriin pas-
sioihin. haasteita riittää.

mitä useampi kokki, 
sen huonompi soppa, sanotaan sanan-
laskussa. poikkeus vahvistaa säännön, 
sanotaan toisessa sananlaskussa. 

Minusta tämä poikkeus löytyy seu-
rakunnan päämessusta. Yhteisöllisyys 
on vahva asia, silloin kun se toimii ja 
sen eteen tehdään töitä. Yhteisöllisyys 
on voimavara, joka tukee yksilön elä-
mää seurakunnassa. 

tekee mieli palata vielä leipomiseen. 
koen, että jokainen messua valmista-
va tai siellä palveleva on kokki. syntyy 
oikein kokkikerho. parhaassa tapauk-
sessa nämä kokit miettivät yhdessä tu-
levaa messua jo viikkoja aiemmin. 

Reseptipohjana voi käyttää vaikka-
pa usein leipomaani sydämen surujen 
kakkua. 

jauhot – Raamatun sana
sokeri – pyhä ehtoollinen
kaakaojauhe – pyhän teema
suola – rukous
sooda – Pyhä Henki
vaniljasokeri – paikallinen ”maku”
rahka – kuoromusiikki
maito – soitinmusiikki 
voi – virret
kananmuna – pääsiäinen
kookoshiutaleleivitys – visuaali-
nen toteutus
vuoka – rakenne
uuni – valmisteluaika

jauhot ja sokeri ovat kakun perusai-
neita, kuten Raamatun sana ja ehtool-
linen messussa. kaakaojauhe antaa vä-
rin kakkuun, kuten pyhän teema il-
meen messuun.

tämän kakun oleelliset mausteet, 
suola, sooda ja vaniljasokeri, löytyvät 
messun rukouselementistä, pyhän 
hengen läsnäolosta ja koolla olevan 
seurakunnan näköisyydestä. 

Rahka, maito ja voi sitovat ja not-
keuttavat kakkutaikinaa, kuten mu-
siikki kuljettaa messua eteenpäin. ka-
nanmunaa ei voi jättää tästä kakusta 
pois. samoin pääsiäinen on läsnä joka 
messussa.

leivityksellä saadaan kakkuun nät-
ti kuori. 

ihminen on kokonaisuus, ja siksi 
messussakin pitää kiinnittää huomio-
ta kuuloaistin lisäksi muiden aistien 
huomioimiseen. 

kun näitä aineksia ja niiden sijoittu-
mista messun rakenteeseen on yhdessä 
pohdittu, alkaa kuumin valmisteluai-
ka. se sisältää monenlaista harjoitusta 
ja muokkausta eri elementtien sisällä. 

Vihdoin yhteisen messun koittaessa 
kaikki voivat tuntea olevansa pienen 
pojan kaltaisia, jotka tuovat omat lei-
pänsä ja kalansa yhteen jeesuksen 
eteen siunattaviksi. siitä syntyy juma-
lan kansan juhla, jossa siunauksen vir-
rat ruokkivat niin kokit kuin muutkin 
seurakuntalaiset. 

edelleen ihmettelen, 
ihmettelen ja kiitän
kiitän taivaan isää saadessani toimia 
kanttorina seurakunnassa. kiitän 
omasta rakkaasta perheestäni ja lähei-
sistäni. 

kiitän siitä, että minulla on ollut on-
ni omistaa hyviä ja kannustavia esi-
miehiä työssäni. kiitän työtovereistani 
ja kaikista kuorolaisistani, niin lapsi- 
kuin nuorisokuorolaisista, niin kirk-
ko- kuin ruskakuorolaisista. 

kiitän seurakuntalaisista ja kaikista, 
joiden kanssa olen kirkkomusiikin 
kautta ollut tekemisissä. 

kiitän myös kaikkia kollegoja, jot-
ka ovat arvostaneet työtäni ja suoneet 
minulle näin suuren kunnian tulla va-
lituksi Vuoden kanttoriksi.

Sinua, Jeesus, palvella
saan valtakunnassasi
ja työtä tehdä, iloita
sun armahtamanasi.
Suo minun olla ystävä
ja hyvyyttäsi säteillä
kaikille, joita kohtaan.

Vk 5��:5
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Johtavien sotilaspappien en-
simmäinen maailmankokous 
järjestettiin loppukesän helteen 
helliessä afrikan eteläkärjessä 
kapkaupungissa 1.–6.2.2009. 
kokous oli johdonmukainen 
seuraus jatkuvasti lisääntynees-
tä sotilaspappien kansainväli-
sestä yhteistyöstä. tätä kehitys-
tä ovat jouduttaneet erityisesti 
monikansalliset kriisinhallinta-
operaatiot, joissa toimii myös 
eri maiden sotilaspappeja.

hannu niSkanen
kenttäpiispa
helsinki

e
räs näkyVimmistä ko-
koontumisista on kahden vuo-
sikymmenen ajan ollut pohjois-
amerikan ja euroopan johtavi-

en sotilaspappien kokous. tähän ko-
koukseen on vähitellen liittynyt tark-
kailijoina edustajia myös muualta. 

Muutama vuosi sitten etelä-afrikan 
johtava sotilaspappi, prikaatikenraali 
Marius Cornelissen ehdotti kokouksen 
laajentamista nyt toteutuneella tavalla.

kapkaupungin kokouksessa käsitel-
tiin sotilaspapin roolia konfliktin jäl-
keisessä jälleenrakennuksessa. Viral-
linen teema oli the role of the chap-
lain in reconciliation and healing in 
post-conflict reconstruction. 

teeman valintaan ja sen käsittelyyn 
vaikuttivat luonnollisesti etelä-afri-
kan omat kokemukset, erityisesti siir-
tyminen apartheidin kaudesta poliitti-
seen demokratiaan vuonna 199�.

ekumeniaa ja 
moniuskonnollisuutta
ensimmäiseen sotilaspappien maail-

sotilaspappi sovinnon 
rakentajana

Kristittyjen lisäksi johtavien sotilaspappien maailmankokoukseen osallistui sotilasrabbeja, -imaameja sekä buddhalaisia ja hindu-
ja, jotka toimivat hengellisinä tukihenkilöinä omissa sotilasyhteisöissään. 

kuvat HaNNu NiskaNeN
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mankokoukseen osallistui runsas sata 
virallista edustajaa neljästäkymmenes-
tä maasta. järjestäjien puheenvuorojen 
ja esillä olleiden lippujen perusteella 
osallistujamaita oli jopa mainittua 
enemmän. 

Mukanaolijat olivat saapuneet vii-
deltä mantereelta. ainoastaan etelä-
amerikasta ei ollut edustajia. espan-
jan armeijan kirkollinen työ pyrkii 
kuitenkin saamaan heitä mukaan 
tarkkailijoiksi seuraavaan pohjois-
amerikan ja euroopan johtavien soti-
laspappien kokoontumiseen Madri-
diin vuonna �010. 

suurin osa ensimmäisen maailman-
kokouksen delegaateista edusti kristil-
lisiä kirkkoja. erilaiset protestantit 
muodostivat yhdessä suurimman ryh-
män. 

Vain hieman vähemmän oli rooma-
laiskatolisia. ortodokseja oli toista-
kymmentä viidestä maasta. 

kristittyjen lisäksi kokoukseen osal-
listui sotilasrabbeja, -imaameja sekä 
buddhalaisia ja hinduja, jotka toimivat 
hengellisinä tukihenkilöinä omissa so-
tilasyhteisöissään. 

etelä-afrikan oma sotilassielunhoi-
don järjestelmä on luonteeltaan mo-
niuskonnollinen.  

sotilassielunhoito on vahvasti kan-
sainvälistä ja ekumeenista, jopa mo-
niuskonnollista. 

käytännön tasolla sotilassielunhoi-
tajat kykenevät toimimaan hyvin yh-
teistyössä kirkollisten, jopa uskontojen 
välisten rajojen yli. tämä ei kuiten-
kaan tarkoita synkretististä toimintaa. 
Yhteistyö on amerikkalaista sanontaa 
käyttäen co-operation without comp-
romize. 

niinpä kokousedustajatkin kokoon-
tuivat aamuisin hartauksiin oman tun-
nustuksensa mukaisesti. protestant-
tien hartaudet järjestettiin kokousho-
tellin välittömässä läheisyydessä sijain-
neessa luterilaisessa kirkossa, etelä-
afrikan vanhimmassa yhä käytössä 
olevassa kirkkorakennuksessa. 

sovinnon 
mahdollisuus
kokouksen tervetulotilaisuus järjes-
tettiin juhlavin menoin kapkaupun-
gin historiallisessa hyvän toivon lin-
nassa. Virallisissa avajaisissa pääpuhu-
jana oli puolustusministeri C. nqaku-
la. Viitaten maansa moniin ongelmiin 
hän näki sotilaspapin erityisinä tehtä-
vinä yhteisönsä omanatuntona toimi-
misen, toivon luomisen sekä sovituk-
sen ja anteeksiannon mahdollisuuden 
esillä pitämisen.

odotettu puhuja oli suoraan sveit-
sistä, Davosin kansainvälisestä talous-
kokouksesta kotiutunut Desmond tu-
tu. korkeassa iässä oleva arkkipiispa ei 
osoittanut väsymisen merkkejä, vaan 
osasi ottaa yleisönsä. 

tutulle ei tarvinnut tehdä sitä, mikä 
kerran kuulemma sattui hänen virka-
veljelleen. pitkän puheen jälkeen tämä 
pohti, mitä hänen vielä pitäisi sanoa. 
Yleisöstä kuului silloin huuto ”aa-
men”.

 tutun mukaan armeija nähtiin ai-
kaisemmin valkoisen vallan ja apart-
heidin puolustajana. tällöin sotilas-
pappi miellettiin jonkinlaiseksi viralli-
sen propagandan edustajaksi. siksi 
apartheidin jälkeisessä tilanteessa pi-
dettiin tärkeänä, että sotilaspapit olivat 
sotilasyhteisön sijasta erityisen tiukas-
ti sidoksissa omaan kirkkoonsa eri ta-
hojen luottamuksen säilyttämiseksi. 

sotilaspapin keskeisenä tehtävänä 
tutu piti jokaisen ihmisarvon korosta-
mista. hän viittasi Ruandan kansan-
murhaan, jossa tutsien tuhoamista 
pohjustettiin alkamalla nimittää heitä 
torakoiksi.

professori Charles Villa-Vicencio 
kertoi tutun johtaman totuuskomissi-
on työstä. saadakseen armahduksen 
väärintekijän ei tarvinnut katua tai 
pyytää anteeksi. Riitti kun kertoi to-
tuuden. 

työskentelyn aikana havaittiin, että 
ihmiset voivat menneisyyden haavois-
ta huolimatta lähentyä ja opetella elä-
mään sekä toimimaan yhdessä. onkin 

ollut suoranainen ihme, että aparthei-
din purkaminen tapahtui ilman väki-
valtaa. 

totuuskomissio oli tietynlainen 
käännekohta, mutta prosessi jatkuu. 
tämän päivän etelä-afrikassa köy-
hyys on erityinen haaste. Maan työttö-
myysprosentti on �0, ja rikollisuuslu-
vut ovat hyvin korkeita. Miljoonat 
asuvat slummeissa. etelä-afrikassa on 
myös edelleen rasismia ja jättimäinen 
aiDs-ongelma. 

omasta näkökulmastaan etelä-af-
rikan kansallista eheytymistä kuvasi-
vat professori pumla Godobo-Madiki-
zela ja aktiivisesti apartheidia vastaan 
kamppaillut ja vakavasti kirjepommi-
iskussa vammautunut anglikaanipap-
pi Michael lapsley. lapsley johtaa ki-
dutuksen ja väkivallan uhrien hoitoon 
keskittynyttä instituuttia.

uskon 
kokonaisuus
kokouksen pääluennoitsija oli Yalen 
yliopiston professori Miroslav Wolf, 
kroaatti, joka Balkanin 1990-luvun vä-
kivaltaisuuksien ohjaamana on eri-
koistunut anteeksiantamisen ja väki-
vallattomuuden teologiaan. 

Nelson Mandelan selli.
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Globalisaation myötä sotilaiden teh-
tävä on painottunut kansainväliseen 
rauhanturvaamiseen ja erilaisiin krii-
sinhallintaoperaatioihin. Wolfin mu-
kaan tämä on muuttanut myös sotilas-
papin roolia pelkästä omien joukkojen 
tukemisesta siltojen rakentamiseen eri 
etnisten ryhmien ja uskontojen välille.  

Wolf korosti, että siellä, missä us-
konto ja valta ovat läheisesti sidoksis-
sa toisiinsa, houkutus käyttää uskon-
toa väkivallan tukena on suuri. soti-
laspapit ovat sidoksissa valtaan, ja sik-
si heillä on tässä erityinen haaste. 

ajallemme on tyypillistä, että us-
konnosta etsitään usein voi-
man lähdettä ja turvaa, mut-
ta siihen sisältyvä eettinen 
vaatimus torjutaan. tällöin 
jumalasta tehdään ikään 
kuin ihmisen palvelija. soti-
laspapilta vaaditaan vahvaa 
sitoutumista uskon kokonai-
suuteen, jotta hän voisi toi-
mia sovinnon agenttina.

Rauha ei Wolfin käsityk-
sen mukaan synny yksin oi-
keudenmukaisuuden toteut-
tamisen kautta. tarvitaan 
myös rakkautta. se ohjaa ih-
misen tahtomaan sovintoa, 
näkemään jokainen lähim-
mäinen arvokkaana ja teke-
mään vaihtelevista tunteista 
riippumattoman päätöksen 
anteeksiantamisesta. 

sovituksen ja sovinnon 
keskeisiä asioita ovat tosiasi-
oiden tunnustaminen, vää-
rintekijän vapauttaminen 
oikeutetusta rangaistukses-
ta, luottamus ja menneisyy-
den raskaiden muistojen 
hoitaminen.

juhlaa ja 
tutustumista
kokouksen ohjelmassa oli 
luentojen ja ryhmäkeskuste-
lujen lisäksi myös kontra-

amiraali R. W. higgsin vastaanotto 
etelä-afrikan laivaston fregatilla. 
amiraali oli muutenkin vahvasti mu-
kana kokouksen järjestelyissä. tämä 
oli luonnollista, koska laivaston esi-
kunta sijaitsee simonstownissa lähellä 
kapkaupunkia.

Viimeisenä virallisena kokouspäivä-
nä, ennen juhlallista gaalailtaa, edusta-
jat tutustuivat kapkaupunkiin ja sen 
ympäristöön. 

ohjelmassa oli muun muassa vierai-
lu Robben islandilla, jossa nelson 
Mandela vietti suurimman osan �8 
vankilavuodestaan. tuleva presidentti 

asui sellissä, joka on kooltaan noin 
kaksi kertaa kaksi metriä, lattialla 
ohut patja ja nurkassa kannellinen 
ämpäri. saaren oppaat ovat entisiä po-
liittisia vankeja, mikä luo esittelyyn 
oman erityisen leimansa. 

saarivankilan toiminta oli hyvin 
nöyryyttävää. esimerkiksi mustaihoi-
sille vangeille annettiin vähemmän ja 
laadultaan huonompaa ruokaa kuin 
aasialaistaustaisille. toisaalta vankien 
keskuudessa muodostunut vahva soli-
daarisuus näkyi siinä, että kaikki ta-
sattiin. 

Mandelan vankitovereista vain yh-

Etelä-Afrikan johtava sotilaspappi, prikaatikenraali Marius Cornelissen luovuttaa Desmond Tutulle 
Raamatun. Raamattu on näköispainos vanhasta eteläafrikkalaisesta käännöksestä, jollaisen kaik-
ki kokouksen luennoitsijat saivat kiitokseksi.
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dellä oli oikeus valvotusti käydä van-
kilan muurien ulkopuolella hoitamas-
sa tiettyjä tehtäviä. hän kuljetti ken-
gissään viestejä. taitavuutensa takia 
hänestä tuli sittemmin Mandelan en-
simmäinen liikenne- ja viestintäminis-
teri!

katse 
kaakkois-Aasiaan
sotilassielunhoidon järjestelyt vaihte-
levat maittain. Uskonnolliset, kulttuu-
riset ja kansalliset erityispiirteet heijas-
tuvat muun muassa kansainvälisiin 
kriisinhallintaoperaatioihin. 

käytännön yhteistyön rakentami-

sessa on kuitenkin päästy eteenpäin. 
Muun muassa euroopan ja pohjois-
amerikan johtavat sotilaspapit ovat 
yhdessä hyväksyneet asiakirjan, jossa 
linjataan yhteistyön suuntaviivat. 

Globalisaation myötä yhteistyön ke-
hittäminen on jatkuva haaste. siksi 
tarvitaan myös yhteisiä kokoontumi-
sia.

etelä-afrikka oli suomalaiselle hou-
kutteleva kokouspaikka. ongelmis-
taan huolimatta etelä-afrikka on va-
kaa poliittinen demokratia ja aktiivi-
nen rauhan rakentaja omalla mante-
reellaan.

suuressa maassa on runsaasti kau-

nista luontoa. kaupungit ovat siistejä, 
hanavesi erinomaista, järjestelmät toi-
mivat. on hienoja hiekkarantoja, kun-
nollisia vaellusreittejä ja edullinen hin-
tataso. 

Varmaan muutkin nauttivat! en-
simmäisessä maailmankokouksessa 
heräsikin kysymys jatkosta.

keskusteluissa päädyttiin järjestä-
mään maailmankokouksia kolmen tai 
neljän vuoden välein. Välivuosina jat-
ketaan aiemmin vakiintuneita kokous-
perinteitä. seuraava kokous pidetään 
Malesiassa.

Sotilaspappien maailmankokoukseen osallistui runsas sata virallista edustajaa 40 maasta.

papiston päivät
 hämeenlinnassa
12.–13.10.2010
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kukA diAkOniAtyöntekijää suOjelee?

p U h e e n j o h t a j a

kaiSa rauma
DiakoniatYöntekijöiDen liiton pUheen-
johtaja
kaisa.rauma@evl.fi

d
iakonialla on taas tällä hetkellä erityistä 
kysyntää. tilanteeseen on reagoitava, sitähän 
diakonia on. edelleen on toisinaan vaikea mää-
ritellä, minkälaisia asioita kuuluu diakoniaan.

seurakuntadiakoniassa tehdään hyvin paljon yleistä 
seurakuntatyötä. se voi parhaimmillaan kuitenkin olla 
ennaltaehkäisevää diakoniatyötä. Miten työntekijä rea-
goi ympäristön muutokseen?

tunnollinen työntekijä on tottunut tekemään työnsä 
ajallaan. Diakoniatoimistoihin ei ole ollut tapana pitää 
viikkojen jonotusaikaa; mahdottomaan ei kuitenkaan 
kukaan taivu. 

oikeastaan olisi ensisijaista työsuojelua, jos olisi joku 
joka sanoo, että olet tehnyt tänään jo tarpeeksi, ole hyvä 
ja lähde kotiisi. Yksittäisen diakoniatyöntekijän vastuul-
la ei ole se, että työntekijöitä ei ole tarpeeksi tai työtä on 
liikaa. Vastuu siitä on työnantajalla.

kun ihmisten epätoivo kasvaa yhteiskunnan resurssi-
en niukkuudesta, on yhteiskuntarauha vaarassa. jos jo-
tain konkreettista hyvää tapahtui edellisen laman aika-
na diakoniatyöntekijälle, oli se ehdottomasti työsuojelun 
kehittyminen. työnantajatkin tunnistivat yksin työsken-
telyn vaarat, ja kehitettiin erilaisia tukitoimintoja. Dia-
koniatoimistoista siivottiin pois esimerkiksi mahdolliset 
heittämiseen sopivat koriste-esineet sekä järjestettiin pa-
kotiet. 

rakennemuutoksen keskellä on edelleen 
seurakuntia, joissa diakoniatyöntekijä on useita päiviä 
viikossa asiakkaidensa lisäksi ainut kulkija talossa. joi-
denkin turvana ovat sentään hälyttimet, joilla voi hälyt-
tää apua paikalle. Usein odotus kestää tosin kauemmin 
kuin akuutti tilanne. tämä on kuitenkin tyhjää parem-
pi ratkaisu – on ainakin joku hankkimassa ensiapua tar-
vittaessa.

Uudet rakenteet mahdollistaisivat parityöskentelyn, 
mutta palkkakustannuksia seuraavien silmissä se katsot-
taneen kalliiksi tavaksi työskennellä. samojen tahojen 
mielestä tehokkuuskin on parempi, kun yksittäinen 
työntekijä on mahdollisimman monessa toimipisteessä. 

kaiken kaikkiaan tämänhetkinen taloudellinen tilan-
ne yhteiskunnassa edellyttää tarkistamaan erityisesti dia-
koniatyöntekijöiden työturvallisuuden. eivät asiakkaat 

ole pahoja, mutta he ovat 
väsyneitä elämäntilantee-
seensa ja siitä syystä toivot-
tomia. siksi kohtaamiset 
asiakkaiden kanssa ovat 
myös työntekijän turvalli-
suuskysymys.

kotikäyntityössä on aivan 
omat sudenkuoppansa. sa-
lassapitosäännösten mukaan 
ei ole luvallista laulella ky-
lällä, mihin on menossa. jos-
kus kodeissa voi odottaa hyvinkin yllättäviä tilanteita, ja 
niistä on selviydyttävä oman ammattitaitonsa ja neuvok-
kuutensa avulla. 

hyvänä käytäntönä voisi olla kuitenkin se, että ilmoit-
taa jollekin työtoverille osoitteen, johon on menossa, ja 
mahdollisen viipymisaikansa. pieni tarkistussoitto tilan-
teen päätyttyä tai sovittuna aikana on hyväksi havaittu 
turva. tosiasia on sekin, että on paikkoja, joihin ei ole 
viisasta mennä yksin edes laupeudesta.

Rakenteelliset muutokset ovat lisänneet myös henki-
sen työsuojelun tarvetta. Muutoksen tiimellyksessä voi 
käydä niin, että diakoniatyöntekijällä ei ole oikeastaan 
yhtään lähityökaveria. aikaisemmin oli kuitenkin toi-
mistotyöntekijöitä paikalla; nyt työntekijän on tyydyttä-
vä työyhteyteen tapaamalla kerran kuukaudessa omaa 
tiimiään tiimikokouksessa ja siinä välillä voi ehkä pari 
kertaa tavata sattumalta aluekappalaisen. 

Muutoksessa ei ole aina ehditty miettiä loppuun asti 
myöskään lähiesimiesjärjestelmää.

Yksinäiset työntekijät on jätetty entiselle alueelleen 
siksi, että seurakuntalaiset eivät reagoisi seurakuntalii-
tokseen. 

kuinka kauan työntekijä voi pysyä tyytyväisenä, 
jos hän kokee itsensä hyvin yksinäiseksi, lähes hylätyksi 
työyhteisössään? ainakin tällaisissa tilanteissa pitäisi jär-
jestää työnohjausmahdollisuus pidemmäksi aikaa, jol-
loin voisi säännöllisesti peilata omaa työtään jonkun 
kanssa. 

työnohjaus ei kuitenkaan korvaa työtoveruutta, jo-
hon kaiketi jokaisella työntekijällä on oikeus. samalla 
tavalla itsensä yksinäiseksi kokevia voi olla joukko – 
kunpa he löytäisivät toisensa. Yksinäisyys työssä koros-
tuu, kun muutokselta oli odotettu jotain muuta kuin, 
miltä se juuri tällä hetkellä näyttää.
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eeVa pöykkö
sUoMen lähetYsseURan 
tYöntekijä seneGalissa 

senegalilaisen nicolas sarrin 
rakkaus musiikkiin syntyi jo 
lapsuudessa, kun hän paimen-
poikana sepitteli lauluja karja-
laumalleen. 

n
iColas sarr tutustui koti-
kylällään Fangadissa senega-
lin luterilaiseen kirkkoon seu-
rakunnan papin kautta, kun 

tämä alkoi opettaa hänelle sereerin 

kirjoittamisen alkeita. sarrin koti oli 
muslimikoti, mutta vanhemmat hy-
väksyivät 1�-vuotiaan esikoisensa 
kääntymisen kristityksi.

sarr pääsi luterilaisen kirkon luku-
taito-opettajien kurssille ja alkoi itse 
toimia opettajana. tämän työn lisäksi 
hän ehti toimia sekä puutarhurina 
pääkaupungissa että katekeettana seu-
rakunnassaan.

ura urkeni virsitehtaasta
tutustuttuaan vuonna 1988 silloiseen 
suomen lähetysseuran työntekijään 
jaakko löyttyyn nicolas sarrin elämä 
muuttui.

– jaakko on vaikuttanut elämääni 
ratkaisevasti. hän antoi minulle itse-
luottamusta muusikkona ja avasi tien 
nykyiseen työhöni kirkon johtavana 
muusikkona, sarr sanoo.

sarr tunnettiin jo tuolloin kotikyläl-
lään lauluntekijänä. hän lauloi omia 
laulujaan ja soitti perinteistä jousisoi-
tinta riitiä. Myöhemmin hän tutustui 
lähikylän kitaransoittajaan ja oppi af-
rikkalaisen double gamme -soittotyy-
lin.

– sain jaakolta ensimmäisen kitara-
ni vuonna 1989. se oli uskomaton lah-
ja. seuraavana vuonna aloimme jaa-
kon johdolla tehdä kirkon virsikirjaa. 

s U o M e n  l ä h e t Y s s e U R a  1 5 0  V U o t t a

”kirkko olisi tylsä 
ilman musiikkia”

Musiikki ja tanssi luovat tunnelmaa kaikenlaiseen 
juhlaan Senegalissa. Kuvassa naiset tanssivat kas-
tejuhlassa kirkossa.

kirsi elo
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teimme pienestä musiikkitoimistosta 
”virsitehtaan”. 

senegalin luterilaisen kirkon oma 
�79 virren virsikirja valmistui löytyn 
ja sarrin virsitehtaassa monien laulun-
tekijöiden ja kääntäjien avustuksella 
neljässä vuodessa. 

– jaakon kanssa työskentely oli kiin-
nostavaa ja innostavaa oppimisen ai-
kaa. sinä aikana hän opetti minulle 
myös nuotinkirjoittamisen, joka on ol-
lut myöhemmin ratkaisevan tärkeä 
taito. Minä puolestani opetin jaakolle 
double gammen kitarallani, sarr ker-
too.

sarr lähti löytyn kannustamana 
vuodeksi sibelius-akatemian kuopi-
on osastoon opiskelemaan sävellystä ja 
nuotinkirjoittamista. samalla reissulla 
hän oppi paljon suomalaisten työtove-
reidensa kotimaasta. Railakkaasti nau-
raen hän muistelee ensi kosketustaan 
lumeen, pakkaseen ja karvalakkiin. 

Myöhemmin hän täydensi opinto-
jaan kahden vuoden ajan kotimaas-
saan Dakarin konservatoriossa.

rakkaus työhön lisää ylitöitä
nicolas sarr, ��-vuotias viiden lapsen 
isä, on toiminut kirkkonsa johtavana 
muusikkona jo 18 vuotta. tuona aika-
na hän on kouluttanut seurakuntalai-
sia veisaamaan virsiä, nuoria johta-
maan kuoroja ja pappeja laulamaan li-
turgiaan liittyviä tekstejä. 

hänen ohjelmaansa kuuluu kuusi 
seurakuntavierailua vuodessa. neljän-
tuhannen jäsenen kirkossa on 1� seu-
rakuntaa.

kirkkomuusikon työ on luovaa ja 
innostavaa. sarr ei väsy uusien laulu-
jen tekemiseen:

– sävellän ja sanoitan jatkuvasti uu-
sia virsiä ja lauluja yhteistyössä seura-
kuntien nuorten muusikoiden kanssa. 
seurakunnissa syntyy valtavasti laulu-
ja, jotka nauhoitan ja kirjoitan niihin 
nuotit. Meillä on yli �00 hengellistä 
laulua virsikirjan ulkopuolella, joita 
kuorot laulavat ja opettavat seurakun-
talaisille.

tällä säveltäjällä on myös tekniikan 
osaamista. hän hoitaa osana työtään 
pientä musiikkistudiota Fatickissa, 
kirkon musiikkityön sydämessä. hän 
rekisteröi kirkon nuorisokuoron esit-
tämät laulut kaseteille, jotka myydään 
musiikkityön rahoittamiseksi. sarr 
nauhoittaa studiossaan myös kristilli-
siä radio-ohjelmia.

– studio on oikeastaan toinen puoli 
työtäni. työaikani on virallisesti �8 
tuntia viikossa, mutta varmaankin sa-
man ajan teen kirkolle vapaaehtoistyö-
tä esiintymällä erilaisissa seurakuntien 
tilaisuuksissa. Motivaatiotani lisää rak-
kaus kirkkoon ja musiikkiin. en laske 
työtuntejani, sarr kertoo.

muusikkopula rassaa
– kirkossamme on aivan liian vähän 
ammattitaitoisia muusikoita. siksi nä-
en oman osuuteni musiikkityössä erit-
täin tarpeellisena. kirkko ilman mu-
siikkia ei ole kiinnostava. kukapa per-
heenisä muuten jaksaisi tehdä tätä 
kaikkea reippaan sadan euron kuu-

kausipalkalla!
Viimeiset kaksi vuotta sarria on 

työllistänyt lasten laulukirjan tekemi-
nen yhdessä lähetysseuran työnteki-
jän, kanttori leena lampisen kanssa. 
laulukirja valmistuu toukokuussa 
juuri ennen lampisen paluuta koti-
maahan.

– olen tavattoman kiitollinen suo-
men lähetysseuralle ja sibelius-aka-
temialle kirkkomme musiikkityön ke-
hittämisestä taloudellisen tuen ja hen-
kilöavun turvin. olemme saaneet suo-
mesta hyviä työntekijöitä, sarr iloit-
see.

– Rankimpana työssäni koen työnte-
kijäpulan. Musiikista kiinnostuneita 
nuoria on kirkossamme yhä enem-
män, ja uusia kuoroja syntyy. kirkolla 
on parhaillaan koulutuksessa ainoas-
taan yksi muusikko.

– Välimatkat seurakuntien välillä 
ovat pitkät, ja matkat maksavat pal-
jon. kuoronjohtajien kurssit ovat kal-
liita. taistelemme jatkuvasti pienen 
budjettimme kanssa, sarr sanoo.

– Sävellystyö ja opettaminen ovat äärettömän hienoa työtä. Kun ihmiset alkavat ymmär-
tää opetukseni, olen onnellinen. Silloin tunnen, että olen saanut aikaan jotakin tärke-
ää, senegalilainen kirkkomuusikko Nicolas Sarr sanoo.

eeva PöYkkö
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pappisliiton opintomatkalai-
sia kohtasi harvinaislaatuinen 
kunnia, kun Hänen pyhyytensä 
katolikos karekin ii otti 25-
henkisen seurueemme vastaan 
omina vierainaan armenian 
apostolisen kirkon keskuksessa 
etchmiadzinissa.

merja laakSamo
akin apUlaistoiMinnanjoh-
taja 

p
appisliiton HuHtikui-
nen opintomatka armeni-
aan kosketti matkalaisia mo-
nella tasolla. armenian kansan 

historiaan liittyy paljon kärsimystä, 

mutta myös selviytymistä ja jälleenra-
kentamista, uskoa elämän voittoon. 

Maa on täynnä vastakohtia: miljoo-
nakaupunki jerevan on kehityksestä 
paljon edellä, kun sitä verrataan maa-
seutujen asutukseen. armenialaisille 
pyhän vuoren araratin lumiset huiput 
kohoavat näköpiiriin horisontissa.

Vuori sijaitsee kuitenkin turkin 

a R M e n i a n  o p i n t o M at k a

Armenialaiset – ensimmäinen 
kristillinen kansa

Noravankin luostarin alueella on paljon kiviristejä, joissa toistuu kukka-aihe. Kukkiva risti kertoo armenialaisesta ylösnousemuksen 
korostuksesta.

merja laaksamo
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puolella. 
armenialla on kirjoitettua historiaa 

1�00 vuoden ajalta. armenia sai omat 
kirjaimensa jo vuonna �05, kun Mesh-
rop Mashtot kehitti maalle kirjakielen. 
samoja kirjaimia käytetään edelleen. 
ensimmäinen kirjain tarkoittaa juma-
laa ja viimeinen kirjain kristusta.

käsikirjoitusmuseossa on tuhansit-
tain upeita käsin kirjoitettuja vanhoja 
tekstejä ja taidokkaita kuvia.

kieli ja uskonto ovat armenialaisille 
tärkeitä. kristinusko julistettiin maan 
valtionuskonnoksi jo vuonna �01 ku-
ninkaan käskystä – 1� vuotta ennen 
kuin se saavutti virallisen asemansa 
Rooman valtakunnassa. 

armenia on kristitty maa islamilai-
sen turkin kupeessa. turkki on länti-
nen rajanaapuri. pohjoisessa naapuri-
na on Georgia, idässä azerbaidzan ja 

etelässä iran. noin 90 prosenttia väes-
töstä on ortodokseja. 

armenia itsenäistyi neuvostoliitos-
ta vuonna 1991. neuvostovallan aika 
näkyy vielä mahtipontisissa julkisissa 
rakennuksissa ja muistomerkeissä. 

Armenian kansanmurha
armenian kansaa ovat kohdanneet us-
komattomat kärsimykset. Maa on jou-
tunut miehittäjien ja sodan jalkoihin 
useaan otteeseen. järkyttävin episodi 
maan historiassa oli armenian kan-
sanmurhana tunnettu tapahtuma en-
simmäisen maailmansodan aikana. 

turkkilaiset panivat toimeen ke-
väällä 1915 mittavan armenialaisten 
hävityksen. alkuaan 1,9-miljoonaises-
ta kansasta tuhottiin useiden lähteiden 
mukaan jopa 1,5 miljoonaa. 

armenialaiset olivat sivistyneitä ja 

koulutettuja, ja heidän hallussaan oli 
suuri osa ulkomaankaupasta. lisäksi 
he olivat kristittyjä muslimimaailman 
keskellä. suuri osa miespuolisesta vä-
estöstä teloitettiin järjestelmällisesti. 
naisia ja lapsia kuoli satojatuhansia 
nälkämarssilla syyrian alueelle, jonne 
heidät pakotettiin kulkemaan vuoris-
tojen poikki. 

edelleen armenialaisilla on paino-
lastina se tosiasia, että turkkilaiset ei-
vät tunnusta kansanmurhaa, ja koko 
maailmassa se on monille tuntematon 
asia. turkki väittää noin �00 000 ar-
menialaisen kuolleen armenialaiskapi-
nan aikana sissisodassa ja sen kukista-
mista seuranneissa epidemioissa ja nä-
länhädässä. 

ne turkkilaiset, jotka ovat kyseen-
alaistaneet asian, ovat löytäneet itsensä 
syytettyjen penkiltä. 

Opintomatkalaisten kanssa alhaalla vasemmalla isä Simon, keskellä Hänen pyhyytensä Karekin II, katolikoksen ympärillä matkan-
johtajat Merja Laaksamo ja Pekka Metso, oikealla isä Hovakim.

Per-erik NordmaN
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turkin rikoslaissa on pykälä, jonka 
mukaan turkkilaisuuden loukkaami-
nen on rikos. pykälää on käytetty estä-
mään puhe armenialaisten kansan-
murhasta, eikä turkissa voi lain takia 
tehdä vapaasti kansanmurhaa koske-
vaa tutkimusta. 

Yksi turkin kuuluisimmista kirjai-
lijoista, orhan pamuk, sai vuonna 
�005 syytteen kyseisen pykälän rikko-
misesta todettuaan, että miljoona ar-
menialaista tapettiin. syyte hylättiin, 
kun asiasta nousi kohu, joka uhkasi 
turkin suhteita eU:hun.

olimme armeniassa kansanmur-
han muistopäivänä, joka on valittu 
siksi, että ��.�.1915 konstantinopolis-
sa pidätettiin ja teloitettiin merkittä-
vimmät armenialaiset muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta. sadois-
ta pidätetyistä vain muutama pelas-
tui. 

armenialaiset vaelsivat aamusta il-
taan sadoittain ja tuhansittain kansan-
murhan muistomerkille viemään kuk-
kia. tien varrella soi surumusiikki. 
liityimme mukaan hitaaseen kulku-
eeseen, joka vähitellen soljui muisto-
merkille. Matkan varrella ohitimme 

kuusipuiston, jossa presidentti tarja 
halosen istuttama kuusi kasvaa paavi 
johannes paavali ii:n kuusen vieres-
sä. 

kansanmurhamuseossa kohtasim-
me jotakin samaa kuin juutalaisten 
vainoista kertovissa museoissa: kuvia 
nälkään kuolleista ihmisistä ja luuran-
gonlaihoista lapsista, jotka olivat sel-
viytyneet pitkästä marssista syyrian 
alueille. 

Museossa oli myös alueella lähetys-
työssä olleiden päiväkirjoja, joiden 
merkinnät kuvasivat kansanmurhan 
tapahtumia päivä päivältä. 

etchmiadzin
Yksi tärkeimmistä vierailukohteis-
tamme oli etchmiadzin, armenian 
apostolisen kirkon keskus. armenian 
ortodoksinen kirkko kuuluu niin sa-
nottuihin orientaaliortodoksisiin kirk-
koihin. 

kirkkoa johtaa etchmiadzinista kä-
sin koko armenian korkein patriark-
ka ja katolikos karekin ii. tapaami-
sessamme hän kertoi kirkon historias-
ta ja tämän hetken hankkeista. 

Meitä opastivat etchmiadzinissa isä 

hovakim, joka toimii kansainvälisten 
asioiden päällikkönä sekä isä simon, 
joka oli kutsuttu muutamaksi vuodek-
si etchmiadziniin kanadasta. tutus-
tuimme seminaariin, kuulimme opis-
kelijoiden kuoron laulua sekä osallis-
tuimme yhteiseen rukoushetkeen. 

etchmiadzinin kaupunki on perus-
tettu ennen ajanlaskun alkua. tarinan 
mukaan kristinuskon julistaja pyhä 
Grigor Valontuoja näki näyn, jossa 
kristus laskeutui taivaasta ja kosketti 
maata kultaisella vasaralla. paikalle 
rakennettiin vuosina �01–�0� kirkko, 
joka tunnetaan nykyisin etchmiadzi-
nin katedraalina. 

arkeologiset kaivaukset ovat paljas-
taneet nykyisen katedraalin alla sijain-
neen pakanatemppelin. kirkossa oli 
aiemmin armenian suurin keskiai-
kaisten käsikirjoitusten kokoelma, jo-
ka on lahjoitettu käsikirjoitusmuseol-
le. 

tarinan mukaan Grigor Valontuoja 
toi kristinuskon armeniaan. khor Vi-
rapin luostarissa laskeuduimme sy-
vään monttuun, jossa kuningas trdat 
iii piti Grigor Valontuojaa vankina 1� 
vuotta. kerrotaan, että Grigor paransi 
kuninkaan mielitaudista ja tästä kii-
tollisena kuningas vapautti Grigorin ja 
julisti kristinuskon valtionuskonnoksi 
vuonna �01. 

Vierailimme myös sevan-järven 
rannalla sijaitsevassa pappisseminaa-
rissa. Vuoristossa kahden kilometrin 
korkeudessa sijaitseva seminaari avau-
tui eteemme lumen keskellä. kahla-
simme 15 sentin lumessa ja tähyilim-
me järveä, joka peittyi täysin lumisa-
teeseen. Vastaanotto oli kuitenkin läm-
min. tutustuimme seminaarin elä-
mään, opiskeluun, kirjastoon ja kuu-
limme täälläkin upeaa kuorolaulua.

armeniassa vieraillessamme saim-
me kutsuja eri seurakuntiin, joista yh-
dessä myös vierailimme. pääsimme 
seuraamaan paikallista vihkimistä kir-
kossa. kirkkoherra oli järjestänyt mei-
tä varten myös kirkkokonsertin.

Kansanmurhan muistomerkille tuotiin kukkia koko päivän. Iltauutisten aikaan kukkapi-
no oli yli miehen korkuinen.

Per-erik NordmaN
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leena tiitu
DiploMiURkURi, MUsiikin Mais-
teRi (VäitellYt)
helsinki  

työhönsä tyytyväiset, aktiivi-
sesti kouluttautuneet kanttorit 
pitävät tärkeimpänä työssään 
kuoroja, musiikkiryhmiä ja 
muuta musiikkikasvatusta. 
työtään he tekevät seurakunta-
laisilta saadun hyvän palaut-
teen kannustamina henki-
lösuhteiltaan ikävissä työyhtei-
söissä.

sibelius-akatemian kirkkomusiikin 
osastolla tohtorintutkintoon sisältyvän 
väitöskirjan aiheena on kanttorin am-
mattikuva. ammattikuvalla tarkoite-
taan tässä tutkimuksessa kanttorin kä-
sitystä omasta ammatistaan ja siihen 
kohdistuvasta ulkopuolisesta vaiku-
tuksesta. 

Väitöstutkimus pohjautuu kantto-
reilta kyselytutkimuksella saatuun ai-
neistoon. tutkimukseen osallistui ��0 
suomen evankelisluterilaisen kirkon 
suomenkielisessä seurakuntavirassa 
toimivaa kanttoria.

työ ei ole tähdenlentoja
työssään tärkeimpänä kanttorit piti-
vät kuorojen ja musiikkiryhmien joh-
tamista sekä muuta musiikkikasvatus-
toimintaa. 

eri-ikäisille suunnattu musiikilli-
nen kasvatus ja opetus ovatkin seura-
kunnissa tärkeä vapaaehtoistoiminnan 
muoto, joka tavoittaa kaikenikäisiä. jo 
vauvaiässä alkava ”muskari” voi par-
haimmillaan viitoittaa elämänpolkua 

lapsi-, nuoriso- ja aikuismusiikkiryh-
mien kautta aina elämän ehtooseen as-
ti. 

tutkimuksen mukaan kanttoreiden 
työ musiikkikasvattajina oli voimallis-
ta ja laaja-alaista. Musiikkiryhmien 
käynnistäminen ja ylläpitäminen edel-
lyttävätkin kanttorilta pitkäjänteistä 
työskentelyä, vaikka populistiset tele-
visio-ohjelmat toisenlaisen kuvan an-
tavatkin. tähdenlentoja voi luoda het-
kessä; todellinen musiikillinen kasva-
tustyö vie vuosia ja vuosikymmeniä. 

tilastojen mukaan vuosituhannen 
vaihteessa seurakuntien musiikkiryh-
mät, joita oli noin � 800, keräsivät 
joukkoihinsa yhteensä yli �� 000 mu-
siikin harrastajaa.

kirkkoon kerran vuodessa 
seurakunnassa monien musiikkiryh-
mien toiminta tähtää usein myös ju-
malanpalveluksien musiikin rikastut-
tamiseen. 

tämän tutkimuksen mukaan kant-
torit pitivätkin jumalanpalvelusta toi-

seksi tärkeimpänä työssään ja olivat 
osallistuneet määrällisesti eniten juuri 
jumalanpalvelukseen liittyvään täy-
dennyskoulutukseen. jumalanpalve-
lusten osalta jäätiin pohtimaan, vastaa-
vatko kanttoreiden vahva panostus ja 
jumalanpalveluksiin osallistuvien seu-
rakuntalaisten määrä toisiaan – tilas-
tojen mukaan �000-luvulla suomalai-
nen osallistuu jumalanpalveluksiin 
keskimäärin ainoastaan kerran vuo-
dessa. 

Merkillepantavaa on kuitenkin, että 
vuonna �007 kaikista seurakunnan 
järjestämistä tilaisuuksista parhaiten 
ihmisiä ovat tavoittaneet nimenomaan 
musiikkitilaisuudet. tämä kertookin 
osaltaan siitä, että jumalanpalveluksis-
sa kävijöiden määrä ei ole pelkästään 
riippuvainen siellä esitettävästä tai 
käytetystä musiikista, sen laadusta tai 
laaja-alaisuudesta. 

rippikoulu – riesako?
Vielä �000-luvullakin enemmistö suo-
malaisista pitää rippikoulua kirkon 
tärkeänä työmuotona. Rippikouluikäi-
sistä nuorista kaikkiaan yhdeksän 
kymmenestä käy kirkon järjestämän 
rippikoulun. 

kuitenkin kanttoreista vain noin jo-
ka kuudes koki rippikoulun työssään 
tärkeänä, siitäkin huolimatta, että rip-
pikouluopetukseen liittyviä asioita on 
viime aikoina pyritty entistä enemmän 
sisällyttämään kanttoreiden peruskou-
lutukseen. siihen valmentavaa koulu-
tusta on ollut tarjolla myös kirkon jär-
jestämässä täydennyskoulutuksessa, 
johon kanttorit olivat tämän tutki-
muksen mukaan osallistuneet ansiok-
kaasti.

tutkimuksessa ilmeni, että kantto-

tutkimuksen kohteena 
kanttorit

Leena Tiitu
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rit kokivat opetukseen käytettävissä 
olevan ajan osoittautuneen täysin riit-
tämättömäksi uuden rippikoulusuun-
nitelman asettamiin tavoitteellisiin op-
pimiskokonaisuuksiin nähden. tarjol-
la oleva materiaali ja koulutus ovat an-
taneet vain sisällöllistä apua opetuksen 
suunnitteluun ja toteutukseen. 

koulutuksen ja käytännön kohtaa-
misessa todettiin edelleen olevan puut-
teita. 

harjoitteluko työtä?
Vaikka kirkollisessa lainsäädännössä 
kanttorin tehtäviä määriteltäessä ei 
mainita lainkaan harjoittelua, kysely-
tutkimukseen osallistuneista kahta lu-
kuun ottamatta kaikki kanttorit kat-
soivat harjoittelun olevan työtä. 

tulos on mielenkiintoinen aikai-
sempaan kanttoreista tehtyyn laajem-
paan tutkimukseen nähden. lisensiaa-
tintutkimuksessaan (kanttori-urkurit 
ja seurakunnan työ, 19�9) juhani kop-
posela ei tutkijana katsonut harjoitte-
lua – eikä muutakaan valmistavaa työ-
tä – lainkaan kanttorin varsinaiseen 
työhön kuuluvaksi. 

käsitys valmistavasta työstä onkin 
erilainen eri ammateissa. kanttorei-
den harjoittelu on kuitenkin jotakin 
enemmän kuin muunlainen valmista-
va työ. kanttorin ammatti on ainut 
kirkon ammateista, joka edellyttää pit-
käjänteistä musiikillista harjoittelua jo 
nuoruusvuosista alkaen. Muusikon 
ammattiin tähtäävän tulee viimeistään 
teinivuosina harjoitella tosissaan voi-
dakseen läpäistä kanttorikoulutuksen 
pääsykokeet. 

ammattiin valmistuminen ei poista 
harjoittelun välttämättömyyttä. kuten 
urheilijoillakin, saavutetun kunnon 
ylläpitäminen vaatii harjoittelua. Uu-
den ohjelmiston harjoittaminen vie 
tunteja, viikkoja, joskus jopa kuukau-
sia.

trendikkyyttä ja traditioita
Valtaosa kanttoreista koki olevansa 
musiikin ”sekatyöläisiä” ja yli puolet 
musiikillisesti ”kaikkiruokaisia”. Mu-
siikillisia lisäopintoja oli suorittanut 
yli puolet kanttoreista, ja täydennys-
koulutukseen oli osallistunut miltei jo-
kainen.

kanttoreilta peräänkuulutetaankin 
usein erityisosaamista, ja samalla mu-
siikillinen monikulttuurisuus on kir-
kossakin trendikästä. tulevaisuuden 
haaste lieneekin, kuinka musiikillinen 
laaja-alaisuus ja erityisosaaminen tule-
vat lihaksi samassa persoonassa.

ajankohtainen kysymys �000-luvul-
la on kenties myös se, paljonko kantto-
rin ja koko kirkon tulisi ratkaisuissaan 
ja toiminnassaan mukautua ympä-
röiviin olosuhteisiin. 

Voisiko asiaa tarkastella myös vas-
takkaisesta näkökulmasta: missä mää-
rin kirkon ja kanttoreiden tulisi pitää 
kiinni omasta ainutlaatuisuudestaan 
niin perinteisen länsimaisen kirkko-
musiikin kuin koko kirkon tradition 
vaalijana?

verkostoitumista ja jalkautumista
kanttorit kokivat työssään tärkeänä 
yhteistyön seurakunnan muiden työ-
alojen ja työtovereiden kanssa. Myös 
musiikillisten yhteyksien luomista kir-
kosta ulospäin ja kirkkomusiikissa 
ajan hermolla pysymistä pidettiin tär-
keänä. 

jukka GraNström/kuvakotimaa
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 aikanaan 
olin kyprok-
sella Yk:n jou-
koissa palvelleen 
nuoren miehen 

pojan kastejuh-
lassa salossa.

juhla sujui 
ihan hyvin siihen 

asti, kunnes lapsen nimi 
julkistettiin juuri ennen kastetta. ”Mi-
nä kastan sinut” ja sitten nimi. 

kun kumarruin alaspäin vauvan 
puoleen ja olin sanomassa vauvan ni-
meä samalla kun olin laittamassa kät-
täni kastemaljaan, minulta pääsikin 
syvä huokaus, äänekäs sellainen: ”Voi 
kauhistus sentään.” 

Vasenta jalkaani pitkin oli kiipeä-
mässä suurikokoinen lisko, ja todella 
pelästyin. sotilas oli tuonut sellaisen 
muistona, ja otus oli päässyt laatikos-
taan karkuun ja rupesi sohvan alta 
kömpimään lahjettani ylös. 

pienen välikohtauksen jälkeen sain 
todeta lapsen oikean nimen, ja sala-
mavalojen välkkyessä kastoin lapsen. 
kun toimitus oli ohi, muutaman mi-
nuutin hiljaisuuden jälkeen isoisä sa-
noi, että olipa saada sydärin, kun eivät 
olleet vauvalle muuta nimeä keksi-

neet kuin tuon kauhistuksen. 
kahvia juotaessa kaikilla oli vapau-

tuneesti iloinen olo.

nuorena pappina salossa kä-
vin mopolla kodeissa kastejuhlissa. 
erään kerran osoite oli epäselvä, ja 
kun pihalla oli vauvanpyykkiä, ajoin-
kin pihaan. 

naisihminen tuli rappuja alas, ja 
totesin, onko kaste ylä- vai alakerras-
sa. nainen oli pitkään hiljaa ja sanoi, 
että yläkerrassa, mutta nuoripari läh-
ti justiinsa kauppaan. ehkä hakevat 
papille kahvipullaa. siinä olimme 
kumpikin hyvin hämillämme, ja nais-
ihminen suorastaan loukkaantuneen 
näköinen. 

halusin jatkaa keskustelua ja sa-
noin, että erikoinen on tämä kaste-
kierros, sillä kaikki ovat poikavauvo-
ja. tällöin nainen selvästi vapautui ja 
sanoi, että tästä kolmas talo eteenpäin, 
niin siellä on poikavauva, ja varmaan-
kin se kaste on siellä. 

”ihmettelinkin kovasti, kun minul-
le ei kasteesta puhuttu mitään, sillä 
hyviä tuttuja olemme vuokralaisen 
kanssa, ja minut on luvattu kutsua 
kastekahville.” 

”ehdin jo miettiä, millä tavalla olen 

heitä loukannut.” iloisesti hän toivot-
ti hyvää kastejuhlaa minulle.

elettiin ypäJällä toista tai 
kolmatta kesäajan alkamisen sunnun-
taita. siihen aikaan kellojen siirto ei 
kaikkia miellyttänyt. syntyi sekaan-
nuksiakin. kaste oli talviaikana sovit-
tu erääseen taloon kello 1�, ja kun toi-
mitus oli alkamassa, isoäiti puuttui. 

lapsen isä selvästi hermostui, että 
mitä äidille on tapahtunut. puhelin ei 
vastannut. poika kävi äitiänsä jopa et-
simässä, sillä matka oli lyhyt. Minulla 
odotti kaste seuraavassa paikassa. 

isoäiti ilmaantui hetken päästä ja 
sanoi, että hän on aina hyvissä ajoin 
paikalla. itsekin sanoin, että seuraa-
vassa paikassa minun tulisi olla jo 
tunnin kuluttua. isoäiti piti päänsä, 
sillä jos kelloja siirretään, samalla siir-
tyy myös kasteaika. 

lapsen isä yritti myös selittää asiaa 
äidilleen, joka tomerasti totesi, että 
”poika on samanlainen kuin pappi-
kin”, joka ei osaa kelloaan siirtää ja 
laskea oikeaa kasteaikaa.

Risto ahti
kirkkoherra

Ypäjä

kaSteSattumukSia 

henkilökohtaiset kontaktit ja vuo-
rovaikutussuhteet musiikillisiin yh-
teistyötahoihin tekevätkin kanttorin ja 
kanttorin työn näkyväksi myös kirkon 
seinien ulkopuolella. Verkostoitumi-
nen ja jalkautuminen ovat tulevaisuu-
den teemoja. 

näiden myötä myös suunnittelun, 
tiedotuksen ja kokonaisvaltaisen joh-
tamisen osuus tulee lisääntymään. joh-
taminen sinänsä on tuttua kaikille 
kanttoreille kuoro-, soitinyhtye- ja 
muista musiikkikasvatusryhmien työs-
kentelystä. 

johtamisen voisi ymmärtää laajem-
minkin. johtaa voi, vaikka ei olisi alai-
sia. itse ei tarvitse kaikkea tehdä. tä-
män tiedostaminen voisi olla vapautta-
vaa varsinkin seurakunnissa, joissa on 
ainoastaan yksi kanttori. 

kirkollista kakofoniaa
kanttorin työ ja seurakunnan musiik-
kitoiminta läpäisevät – tai olisi ainakin 
suotavaa – kaikki seurakunnan eri 
työmuodot, kaikki ikäluokat ja kaikki 
musiikkityylit. kanttori on keskellä 
kirkollista kakofoniaa. 

tutkimuksen mukaan kuitenkin 
pirstaleisen ja monitahoisen työn kes-
kellä valtaosa kanttoreista katsoi pys-
tyneensä luomaan hyvin itselleen oman 
työnäyn ja työntekotavan vallitsevissa 
olosuhteissa. 

kuormittavimpana kanttorit koki-
vat työyhteisön henkilösuhteet. sen si-
jaan seurakuntalaisilta saatu palaute 
koettiin miltei yksinomaan positiivise-
na. suurinta osaa kanttoreista työ tyy-
dyttikin kokonaisuudessaan vähintään 
hyvin – parhaiten musiikillisesti ja 
huonoiten taloudellisesti.

k a n t t o R i n  a M M at t i k U V a
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irina lemberg
Diakonissa
BoRGÅ sVenska DoMkYRkoFöRsaMlinG

d
et är synen av det spegelblanka havet en stilla 
sommarmorgon som bär genom vinterhalvårets 
arbete. kroppen är ännu lätt avkyld av morgon-
doppet. Doften från pannkaffet blandas med 

spritköksångorna. sömnen har ofta varit kort och dålig. 
kajutan är trång och madrassen tunn. Men ändå är det 
livsviktigt att några dygn få uppleva detta varje som-
mar.

här ute till havs får jag ro, förutsatt att vår herre inte 
ger storm eller motorstopp. om den finska sommaren 
bjuder på solskensväder under semestern kan sommar-
drömmen bli verklighet. 

Det har funnits somrar då det har gällt att ta till plan 
b. tider då kreativiteten och nerverna har satts på prov. 
sommardrömmen har blivit till en mardröm som gärna 
kunde ta slut snabbt.

på vårvintern lever hoppet om den goda sommaren 
och i slutet av augusti vet jag hur det blev.

Det är en Guds gåva att kunna drömma och hoppas på 
det bästa inför semestern. ibland kan livet vara sådant att 
jag inte kan eller orkar planera och hoppas. Då får jag 
försöka ta dagarna som de kommer, en i taget. 

på diakonins mottagning blir det aldrig riktigt som-
marlov och semestertider. Visst finns det en möjlighet att 
erbjuda läger och annan rekreation i viss utsträckning. 
Men människornas liv förändras inte till det bättre fast-
än det blir sommar. tvärtom verkar det ibland vara ex-
tra krångligt på sommaren. tanken att ”alla andra” är 
lyckliga är starkare då. ensamheten känns större då sta-
den blir tom och invandras av turistgrupper. Det sjuder 
av liv men delaktigheten fattas. 

För en person 
som är ekonomiskt 
beroende av stadens 
och folkpensionsans-
taltens papperskvar-
nar känns två veckors 
fördröjning som en 
evighet. Mentalvår-
den har sommars-
tängt några veckor 
och klienten känner panik över att inte ha någon att ta-
la med.

Föräldern som mår dåligt tycker att barnens skollov 
varar en evighet och längtar till skolårets rutiner. Barnen 
är glada för församlingens läger där de får mat regelbun-
det och någon som är närvarande för dem. skriftskolton-
åringens tuffa yta spricker då lägret skall ta slut och hon 
skall fara hem. hon gråter för en sådan gemenskap har 
hon aldrig upplevt förut.

Relationerna i familjen har klarat den tuffa vintern 
nätt och jämt. Men då det blev semester och man skulle 
koppla av tillsammans blev det kris. Det behövs någon 
att tala med mitt i kaoset.

i FöreGående nummer av Crux skrivs det mycket 
om arbetstagarens möjligheter att sköta om sig själv för 
att orka i sitt arbete. idag är väl de flesta överens om att 
arbetslivet och privatlivet påverkar vårt mående. så här 
på tröskeln till sommardrömmarna gäller det att plane-
ra väl och unna sig semester och inte tro att man är oum-
bärlig och tvungen att ha full kontroll. 

semestertiden är lagstadgad fritid och då bestämmer 
jag själv över vem som når mej ”ytterst i havet”. om jag 
gör undantag skall mina närmaste vara införstådda och 
jag får själv se till att jag tar igen mej senare.

”tog jag morgonrodnadens vingar, 
gick jag till vila ytterst i havet”
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ilmainen lounas
 
Sanna kiViluoto

”t
Here’s no such thing as a free lunch – ei ole 
olemassa ilmaista lounasta”, opetetaan bisnes-
maailmassa. eli: jos joku tarjoaa sinulle jotain, 
joudut ennemmin tai myöhemmin maksa-

maan siitä tavalla tai toisella. työelämä pelaa suhteilla ja 
vaihtokaupalla, palvelusten vaihdolla.

Myös ihmissuhdepelissä valuuttana on usein jotain muu-
ta kuin euroja. tarjoamme ystävälle kuuntelevan korvan 
umpiväsyneenäkin siinä toivossa, että hänkin kuuntelee sit-
ten joskus meitä, vaikkei jaksaisikaan. 

aineettoman valuutan käytön ongelmana ovat tietysti 
suhteelliset kurssit. Yhteismitallista valuuttalaskuria ei ole, 
vaan tilejä on tasattava mutu-pohjalta. korot maksetaan sit-
ten syyllisyytenä ja huonona omanatuntona – maksajana se 
herkempi osapuoli.

kristinuskon matematiikka on rajusti toisenlaista. armo 
on ilmaista, ja se on tarjolla kaikille, joka hetki. tilien alle 
voidaan vetää kaksoisviiva milloin tahansa. silloinkin, kun 
ollaan miinuksella rankemman kautta. 

jeesuksen puheista saa sen käsityksen, että mitä suurem-
pi velka, sitä mieluummin se nollataan.

käsittämätöntä toimintaa! jeesuksesta ei tulisi kovin 

kummoista talousjohtajaa. ihme, että kirkko edes on pys-
tyssä, kun se on rakennettu tällaisille kestämättömille peri-
aatteille. 

onneksi nuo arvot eivät ole levinneet kovin laajalti us-
konnon ulkopuolelle. Maailmahan kaatuisi, jos täällä ruvet-
taisiin asioita ilmaiseksi jakamaan. eikö?

nykyiHmisen on lähes mahdotonta käsittää armoa. 
eriasteiset menestyksen teologiat saavat suuremman suosi-
on kuin perusluterilainen yksin armosta -asenne. 

on niin paljon helpompi ymmärtää uskontoa, joka toimii 
talouden lainalaisuuksien mukaisesti: sijoita niin ja niin pal-
jon hyviä töitä ja rukousta, niin saat vastineeksi tämän tai 
tuon toivomasi onnistumisen. 

Muistanemme jokainen jonkun tilanteen, jossa olemme 
toteuttaneet kaupparukousta. ”taivaan isä, jos autat huo-
menna pääsemään matikan kokeesta läpi, lupaan olla ahke-
rampi ensi lukuvuonna.”

armon maailmassa kauppaa ei tarvittaisi. kuka kuiten-
kaan uskaltaa rukoilla tarjoamatta mitään vastineeksi? 
”taivaan isä, anna minun selviytyä huomisesta kokeesta. 
aamen.” ”pyhä jumala, paranna äitini. aamen.” ”kaikki-
valtias, armahda minua syntistä.”

Mitä meillä edes olisi tarjota jumalalle? 
ei mitään. lahjaksi saamme, ansaitsematta. ilmaiseksi. 

sen mitä tarvitsemme ja senkin, mitä emme tajua edes pyy-
tää. 

jumalan edessä me olemme lapsia, avaamme kätemme ja 
otamme vastaan. joskus otamme vastaan käsiä avaamatta-
kin, puolipakolla. kun se nöyrtyminen on niin vaikeaa ja 
pyytäminen. 

VanHa tarina amerikan morsiamen luo laivalla mat-
kustavasta nuorukaisesta osuu hermoon: vasta pitkän me-
rimatkan viimeisenä päivänä nuori mies rohkaistui rahan-
sa tarkasti laskettuaan kysymään laivan ruokasalissa tarjoil-
lun lounaan hintaa – ja sai kuulla, että kaikki ateriat olisi-
vat sisältyneet matkalipun hintaan. turhaan oli poika kär-
vistellyt omilla niukoilla eväillään.

”pyytäkää, niin teille annetaan.” annettaisiin pyytämät-
täkin, mutta se ei olisi meille niin hyväksi. 

käsittämättömän eteen joutuminen kasvattaa – ainakin 
huomaamaan omat rajansa.

28.6.
kadonnut ja jälleen löytynyt
4. sunnuntai Helluntaista
liturGinen Väri: ViHreä
Mt. 9:9–13
Virret: 285, 288 (synnintunnustus), 126, 571:5, 6 (vas-
taus), 270:1–5, 392, 226, 260:1, 5
Muuta musiikkia: RkV �0�, ��1, ��5, lkM ��, 1�5, 
k. tikka: armolaulu, sinun luoksesi, herra, saan 
tulla, piiparinen: eksynyt (skMl), kuorikoski sov: 
Mä kuljin kauas (sleY), schütz: sä, jeesus, saavuit 
maailmaan (hymnale) ja on jeesus paimen parahin 
(Cantionale �)

virsi- ja musiikkivinkeistä
virsien järjestys seuraava, ellei toisin mainita: alkuvirsi, kiitosvir-
si, päivän virsi, uhrivirsi, ehtoollisvirsi, päätösvirsi.
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kuluttava tuli
pauliina kainulainen

m
ika Waltari oli suuri etsijä. hän oli papin 
poika, papin joka elämäkertureiden mukaan tap-
poi itsensä työllä. ei ihme, jos Waltarin etsijän tie 
oli louhikkoinen. siksi hän saattaa koskettaa mo-

nia tämän ajan etsijöitä, joille uskon asiat eivät näyttäydy it-
sestäänselvinä.

nuori Waltari koki vaiheen, jossa ristin mies tuntui lä-
heiseltä. silloin syntyi runokokoelma Sinun ristisi juureen 
(19�7). sen runot ovat Waltarin valoisimmasta päästä – Uu-
si kevät, Kirkastus tai Vapahdus. 

Myöhempi runo Ihmisen poika kertoo, että itsestäänsel-
vyyksien aika oli lyhyt, ja Waltarin loppuelämä kiihkeää et-
sintää. nasaretin mies oli kirjailijalle kuluttava tuli, ja hä-
nen tiensä levottomuuden, vainon ja murheen tie. ”kaikki 
ovet ovat sinulta suljetut, ja sinä sanot: seuraa minua!”

Välillä Waltarin usko tuohon tiehen lähes mureni. jot-
kut hänen suurromaaneistaan antavat synkän kuvan us-
konnollisista ihmisistä, joita vallanhimo piiskaa. Mystiikan 
kosketusta Waltari joutui etsimään historian hämärään ka-
donneilta etruskeilta. 

tulenkantajat 19�0-luvulla olivat kaivanneet uskontoa, 
jossa jumaluus voitaisiin kohdata luonnossa ja inhimillisen 
rakkauden hehkussa. tuon ajan luterilainen kirkko oli kui-
tenkin ajanut itsensä kauas toisenlaisen hengellisyyden mai-
semiin. Ruumiillisuus, aistit tai hiljentyminen luonnossa oli 
sille toissijaista. 

nuorten kirjailijoiden etsintä ei löytänyt vastakaikua. 
kenties tänä päivänä kohtaaminen olisi jo mahdollista?

5.7.
armahtakaa!
5. sunnuntai Helluntaista
Liturginen väri: vihreä
Lk. 13:1–5
Virret: 445:1–4, 126, 589, 330, 225, 326:1, 2, 8, 9 (ylis-
tys), 536:4, 5
Muuta musiikkia: RkV �7�, 5�8, 588, lkM 7�, M. 
Vulpius: oi jeesus herra laupias (Cantionale �), löh-
ner: Vanhurskas ja armollinen (hymnale), haapasalo: 
Meditaatiomusiikkia uruille virrestä 5�� (pR 1��), 
Bach: kantaatti ich ruf zu dir, nuotti: www�.siba.fi/
kirkkovuosisoi/kkov/ichruf.pdf

lopulta Waltari kuitenkin tuntuu löytäneen jotain kou-
riintuntuvaa. hänen myöhäinen pienoisromaaninsa Feliks 
Onnellinen (1958) heijastaa kokemusta jumalan todellisuu-
desta, joka ei ole jaettavissa kahtia luonnoksi ja yliluonnok-
si. Mystiikka ei ole omituista, vaan kokemusta jumalan lä-
päisemästä maailmasta. Feliks löytää tuskallisten vaiheiden 
kautta rauhan, joka syntyy siitä, että tämän- ja tuonpuolei-
nen, laki ja armo, kuuliaisuus ja vapaus ovat lopulta yhtä.

Feliks Onnellisessa kritisoidaan ”jumalisia ihmisiä”, joiden 
suut pursuavat ”sovinnaisia sanoja ja hokemia lunastukses-
ta ja pelastuksesta”. samaa kritisoi jeesus tämän sunnun-
tain evankeliumissa. Vanhan testamentin jobin kirja on al-
kusysäys Raamatun kritiikille sellaista puhetta vastaan, jo-
ka halventaa kärsivää ihmistä liian helpoilla selityksillä kär-
simyksen syistä. 

pyHäpäiVän VanHan testamentin lukukappale on 
jobin kirjasta. Voisi olla hyvä sisällyttää saarnaan jobin kir-
jan perusluonnetta avaavaa pohdiskelua. liian moni kuu-
lija on pahentunut jobin kirjan naivistisin vedoin piirret-
tyyn kehyskertomukseen. silloin voi jäädä kokonaan avau-
tumatta itse kirjan runomuotoisen pääosan puhuttelevuus. 

job ei päästä jumalaa helpolla eikä päinvastoin. selittä-
mättömän kärsimyksen äärellä tullaan jumalakuvan kysy-
myksiin.

evankeliumiteksti rohkaisee sanomaan kuulijoille selväs-
ti, että kaikki kärsimys ei ole rangaistus pahoista teoista, 
mutta jonkin sortin kärsimys selvästi on, sen ymmärtää lap-
sikin. Mutta kun elämässä kohdalle tulee käsittämättömiä 
menetyksiä, ei tule antaa periksi kiusaukselle kysyä: mitä 
minä olen tehnyt, että jumala näin minua rankaisee?

Meidän jumalamme ei ole sellainen. kärsimyksen ongel-
ma ei täysin ratkea tässä elämässä ja tällä ymmärryksellä. 

jeesuksen elämäntarina kertoo jotain siitä, millainen ju-
mala on. jumala ei ole etäinen, kontrolloiva vallan hahmo. 
hän on lähellä siinä, mikä on tuskallista, heikkoa, rikki-
näistä. hän on myös lähellä koskettaen parantavasti luon-
non hiljaisessa kauneudessa tai ihmisten välisissä todellisen 
kohtaamisen tuokioissa.

 
markku enVallin mukaan Waltari omaksui koulu-
toveriltaan erkki niinivaaralta tärkeitä oivalluksia tämän 
jatkuvasti ajankohtaisesta teoksesta Maallinen ja hengellinen 
(195�). on päästävä eroon taipumuksesta pilkkoa maailma 
kahtia. luomakunta kokonaisuudessaan on nähtävä juma-
lan pelastuksen ja armon vaikutuskenttänä. jumala on sy-
vä mysteeri, joka kätkee sisäänsä hyvyyttä ja kärsimystä. 

jeesuksen seuraajan alla maa polttaa, mutta silti tie on ai-
noa kulkemisen arvoinen. saarnaa siitä epäsovinnaisesti!
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12.7.
herran palVelukSeSSa
apostolien päiVä
Liturginen väri: punainen, ma–la vihreä
Mk. 3:13–19
Virret: 168:1–3, 126, 418, 178, 232, 420:1, 8, 9 (ylistys), 
429
Muuta musiikkia: RkV 5�, 89, 95, �19, lkM �7–8�, 
Ml 11�, schütz: sä, jeesus, Mestarimme (hymnale), 
schein: oi, jospa herran liekki nyt (Cantionale �), 
etelä-afrikka: lähetä minut, herra, Maukonen: nii-
tä sanoja (pR ��8) ja heidän äänensä on kaikunut 
kaikkialle (pR ��7), händel: how beautiful (Messi-
as), suom. sulasol, simojoki: evankeliumi (nsV)

työpaikkahaastattelussa
jani kairaVuo

-h
yVää päiVää, herra Vapahtaja. tulin sen 
lehti-ilmoituksen johdosta.

– päivää päivää. anteeksi, nyt täytyy kyllä 
tiedustella, mistähän ilmoituksesta on kysy-

mys.
– sensaatiomaa-lehden viime numerossa oli seuraava il-

moitus: ”kristuksen seurakunnassa julistetaan haettavaksi 
kaksitoista apostolin virkaa. työhön kuuluu toimimista 
hengellisenä matkakumppanina, opettajana ja lääkärinä. 
keskinäisen työnjakokirjan ja henkilökohtaisten ominai-
suuksien perusteella työnkuvauksia voidaan täsmentää. 
palkkaus vaativuusryhmän �01 mukainen. Virkaan valitta-
van toimitettava työnantajalle hevoslääkl:n �� § � mom:n 
mukainen todistus.”

– jaa, apostolin paikkaa hakemassa siis! kertokaas vähän 
koulutuksestanne ja työkokemuksesta.

– olen tM (teol. et. ynnä usk.filosofia), sairaanhoitaja 
(aMk), otk, fil. yo (kulttuurihistoria) sekä uimat. maist. 
työkokemusta kolme vuotta vs. assistenttina ja kaksi oi-
keusavustajana.

– kuulostaapa hirveä…n hyvältä! Miksi juuri teidät pi-
täisi valita tähän virkaan?

– olen ensinnäkin loistava puhuja, torkin oppilaita. toi-
sekseen liturgia on suuri intohimoni. kantilloin aina kir-
kollisia ilmoituksia suihkussa! hallinnollisen osaamiseni 
johdosta pöytäkirjoissani ja esittelyissäni ei koskaan tapah-

du muotovirheitä. ja sokerina pohjalla: saan jatkuvasti seu-
rakuntalaisilta paljon kehuja! tässäkin kalenterin välissä 
kiitoskortti Mattilan mammalta, haluatteko vilk…

– kiitos, ei liene tarpeen. no, miten luonnehtisitte, onkos 
teillä sitten jotain heikkouksia?

– Vaatimattomuuteni.
– luonnollisesti. Vielä yksi kysymys: kun katsotte nyt vi-

raston ikkunasta tuonne pihalle, mitä näette?
– siellä suntio näköjään vetelehtii penkillä, ja emäntä 

juoruaa jonkun nuoren parin kanssa.
– kiitos, tämä riittikin. Valitettavasti emme voi tarjota 

teille paikkaa.
– ?
– katsokaas, ensinnäkään emme hae apostoleiksi mitään 

yli-ihmisiä. Miten sellaiset edes pärjäisivät rankassa työssä 
syntisten ja virheitä tekevien ihmisten joukossa? Me pyrim-
me rekrytoimaan laidasta laitaan: kieltäjiä, kavaltajia, pel-
kureita, kateellisia, itsensä korottajia, kiivailijoita, epäilijöi-
tä ja niin edelleen.

olen Vaikuttunut monipuolisesta osaamisestanne. 
olen kuitenkin vakuuttunut, että meillä lahjanne menisi-
vät pääosin hukkaan. apostoli on hengellinen matkakump-
pani: hänet on kutsuttu olemaan jeesuksen ja ihmisten seu-
rassa. ei teiltä jäisi pykälänviilaukseltanne aikaa istua ai-
tovierillä ja kuunnella ihmisten murheita. 

on hienoa, että olette verbaalisesti lahjakas. sekään ei 
kuitenkaan olisi välttämätöntä apostolin työssä, sillä meillä 
on käytössämme holy spirit �.0 -viestijärjestelmä. se ei 
kaadu ikinä, ja se takaa viestin vakuuttavuuden apostolin 
lahjoista tai lahjattomuudesta riippumatta.

siisti jutska sinänsä, että teillä on seurakuntalaisten miel-
lyttämisen armolahja. pyydän teitä kuitenkin miettimään, 
pyrittekö saarnaamaan mahdollisimman briljantisti niit-
tääksenne mainetta vai saadaksenne aikaan parannusta. 

tai kun työskentelette seurakuntalaisten parissa, ohjaako 
toimianne enemmän pyhä henki vai seurakuntalaisten ak-
tiivikerrostuman pyynnöt ja kommentit? apostolin tulee 
toimia herran palveluksessa, ei seurakuntaviihteen suur-
kuluttajien palveluksessa tai omissa nimissä. eivät terveet 
tarvitse parantajaa, vaan sairaat!

Vielä viimeiseksi: on toki perusteltua kutsua ja erottaa osa 
herran palvelijoista apostolin virkaan. tämä ei kuitenkaan 
tarkoita, että muut palvelutehtävät olisivat jotenkin vähem-
piarvoisia.

te sanoitte nähneenne tuolla penkillä suntion vete-
lehtimässä. Minä näen siellä tämän seurakunnan parhaan 
sielunhoitajan tukemassa seurakuntalaisia. hänellä on nyt-
kin aikaa istua siinä penkillä omaisten kanssa sanomakello-
ja kuunnellen. emäntäkään pihalla mitään juorua – näyt-
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19.7.
rakkauden laki
7. sunnuntai Helluntaista
Liturginen väri: vihreä
Lk. 6:27–31
Virret: 544, 130, 414:1–4 ja 7, 431 tai 416, 224, 323:1, 5 
(ylistys)
Muuta musiikkia: RkV 9�, �7�, 57�, lV 10�, lkM 
1��, 1��, Besler: suo aina, herra jumala (Cantionale 
�), schütz: Voitonkin näämme tyhjäksi (hymnale), 
Yli-annala: kumpi on herralle mielee (pR �70), 
löytty: anna sydän avara (sls), laaksonen: Matka-
hymni (nsV)

täisi palvelevan ristiäisiä suunnittelevaa kasteperhettä.
– öh, tuota, osaisitteko sitten neuvoa, mistähän minun 

kannattaisi kysellä lahjojani vastaavaa työtä?
– siihen en osaa vastata, mutta ominaisuuksianne vastaa-

vaa työtä tarjoaa esimerkiksi osoite evl.fi/rekrytointi.
– jaa, sinne sitten. kiitos ja oikein hyvää päivän jatkoa, 

herra Vapahtaja!

ei etsi omaa etuaan
ilkka raittila

k
erran kaksi eri maista tullutta lähetystyönteki-
jää asettuivat aluksi asumaan samaan asuntolaan. he 
sopivat laittavansa vuoroaamuin yhteisen aamupa-
lan. tarpeista oli niukkuutta, mutta joka aamu oli 

ainakin kananmunia. 
kumpikin halusi olla lähimmäisen huomioon ottava kris-

titty ajatellen, että tuo toinen tykkää varmaan kovaksi kei-
tetystä munasta, vaikka itse pidänkin pehmeäksi jätetystä. 
puolen vuoden päästä he olivat niin tuttuja, että saivat sa-
nottua asian toisilleen, ja niin munien keittoaika puolittui.

Miten usein ajattelemme ihan vilpittömästi tekevämme 
toiselle hyvää, kun luulemme tietävämme toisen tarpeet? 
tuttua lie sekin, että iskelmien siirappinen rakkauskäsitys 
ohjaa kristillistä lähimmäisenrakkauttamme, ”sinulle mä 
kaikkeni antaisin”. 

Uhrautuvasti tarjoilemme kerta toisensa jälkeen pehme-
äksi keitettyjä munia silloinkin, kun toinen tarvitsisi ko-
vemmaksi keitettyjä.

sitten ihmettelemme, kun toinen ei käyttäydy ja muutu 
meidän rakkautemme mukaan. tekstissä jeesus ei opeta ra-
kastamaan vain lähimmäisiä, vaan myös vihollisia. niin 

paljon kuin rakkaudesta kristittyinä puhummekin, harvoin 
pysähdymme oikein pohjamutia myöten miettimään, mitä 
se on.

kun luukas kenttäpuheessaan asettaa vastakkain ylei-
sen itsekkyytemme ja kristillisen rakkauden, kumpaa me 
todellisuudessa edustamme? jos lähimmäisenrakkauden 
perusteemme voivat olla itsekkäitä, kuinka paljon ennem-
min vihollisrakkauden. 

Vastustajan ymmärtäminen ja ystävällisyyden osoittami-
nen ovatkin vain taktiikkaa, ja nautimme niistä tulisista hii-
listä, joita hänen päälleen kasaamme. 

Rakkaus ei etsi omaa etuaan. jeesus opetuksen mukaan 
hyväntekemisemme ja anteliaisuutemme perustan tulisi ol-
la vain ja ainoastaan toisen tarve, se mitä häneltä puuttuu, 
olipa hän kuka hyvänsä. 

Rakkaus ei tee ketään köyhäksi, siksi viittansa ja paitan-
sa menettänyt voi yhä edelleen luottaa kaikessa jumalan 
huolenpitoon. eikä tarvitse perätä takaisin ”omaisuuttaan”, 
johon ei kuitenkaan viime kädessä voi turvata. 

entä tuo häpeällinen loukkaus, poskelle lyöminen, pitää-
kö kaikkeen alistua? ei se ole rakkautta, jos antaa toiselle 
mahdollisuuden vain jatkaa vääriä käyttäytymismallejaan. 
Rakkautta on osoittaa se. kunpa olisikin halua ja voimaa 
tehdä se rakkaudessa niin, että toisella olisi mahdollisuus 
löytää elämäänsä sitä, mitä hän tarvitsee.

entä ”terve itsekkyys”? jos itsekkyys on syntiä, ei se voi 
olla tervettä. itsensä rakastaminen oikealla tavalla on kui-
tenkin suorastaan edellytys sille, että voi rakastaa jopa vi-
hollistaan. 

ViHollisen rakastaminen ja muutaman ääriesi-
merkin opettama kostosta luopuminen vievät meidät kris-
tuksen eteen. huomaamme tarvitsevamme yhä uudestaan 
hänen anteeksiantavaa rakkauttaan, me rakkaudessa hi-
taat.

päivän tekstin loppu antaa mahdollisuuden lähteä pohti-
maan koko kristillisen etiikan perustaa, kultaista sääntöä ja 
rakkauden kaksoiskäskyä, kristillisen ja luonnollisen mo-
raalin suhdetta ja niin edelleen. Mutta ei liikaa yhteen saar-
naan. 

”niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin teh-
kää te heille.”
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26.7.
kirkaStettu kriStuS
kirkastussunnuntai
Liturginen väri: valkoinen, ma–la vihreä
Lk. 9:28–36
Virret: 301:1–4, 131, 335, 196:2, 4 (saarnavirsi), 330, 
225, 263:5, 6
Muuta musiikkia: RkV 1�5, 1��, ���, lkM 1�7, Crü-
ger: sua kristus kirkastettu (Cantionale �), Vulpius: 
jeesuksen, joka itsensä (hymnale), piae Cantiones: 
nyt valo kirkas, iäinen

laki ja profeetat
kalerVo Salo

h
ilJaisuuden retriitit ovat vakiintuneet 
kirkon toimintamuotoina. tähän on vankat perus-
tansa. hiljaisuudessa on aikaa kuunnella omia aja-
tuksiaan aivan toisella tavalla kuin tavallisen elä-

män keskellä. 
kun kohina vaimenee, jumalan ja oman sielun kohtaa-

minen on aivan eri tavalla mahdollista kuin tavallisessa elä-
mässä. tämän ovat oivaltaneet monet kristikunnan opetta-
jat – ja myös jeesus. hänkin säännöllisesti etsiytyi yksinäi-
syyteen. tällä kertaa hän otti mukaansa lähimmät opetus-
lapsensa. 

hiljaisuuden retriitissäkin ollaan yhdessä, vaikka aivan 
hiljaa.

korkealla paikalla lisäksi näkee kauas. siellä aivan luon-
nostaan ihminen ymmärtää pienuutensa ja on samalla lä-
hempänä jumalaa kuin tavallisesti. Vuori muodostaa hyvän 
elämän tarkkailupisteen. sieltä näkee eteenpäin ja taakse-
päin, ylös taivaaseen ja alas maan päälle.

tällaiselta näköalapaikalta on hyvä pohtia oman elämän 
menneisyyttä ja tulevaisuutta, elämää jumalan läheisyydes-
sä ja keskellä tavallista elämää toisten ihmisten joukossa.

Mooses ja elia kuvaavat tekstissä koko Vanhaa testa-
menttia: lakia ja profeettoja. Mooses oli jumalan lain välit-
täjistä suurin. hän antoi kansalle jumalan tahdon, elävät 
sanat (apt. 7:�8). 

elia puolestaan oli suurin profeetoista. Molemmat il-
maantuivat taivaallisessa kirkkaudessaan osoittaen samalla 
tuonpuoleisuuden olemassaolon.

luukkaan teologian kannalta keskustelun aihe on kes-
keinen: jeesuksen poismeno. kirjoittajan käyttämä termi ei 
tässä ole mitenkään sattumanvarainen. poismeno (kreikan 
eksodos) on sama termi kuin eksodus, jota kreikankielinen 

Vanhan testamentin käännös septuaginta käyttää toisesta 
Mooseksen kirjasta. tässä kirjassa kuvataan, miten Mooses 
johti israelin kansan luvattuun maahan. 

jeesus puolestaan lähti vähän kirkastusvuoritapahtumi-
en jälkeen omalle matkalleen kohti ”luvattua maata”: jeru-
salemia, kärsimystä, kuolemaa ja ylösnousemusta.

luukkaan matkakertomus (lk. 9:51–19:�7) kuvaa tätä 
vaellusta, jonka jeesus teki opetuslastensa kanssa. Mooses 
johti erämaassa seurakuntaansa israelia, jeesus omaa uutta 
tosi israelia, jota 1� opetuslasta symbolisoivat. 

Mooses kuoli pääsemättä luvattuun maahan. jeesuksen 
matkakin päätyi jerusalemissa ristille, mutta kertomus ei 
päättynyt tähän. luvattu maa koitti kuoleman jälkeen 
tuonpuoleisuudessa: vielä ristillä jeesus julisti parannuksen 
tekevälle ryövärille: ”jo tänään olet minun kanssani paratii-
sissa” (lk. ��:��).

jumala ilmestyi Moosekselle palavassa pensaassa (vrt. 
apt. 7:�0–��). kirkastusvuorella puolestaan jumala ilmes-
tyi pilvessä. tälle kuvalle on toki olemassa Vanhan testa-
mentin taustansa (esimerkiksi �. Ms. 19:9, 1�, 18). Mooses 
sai lain. kirkastusvuorella jumala puolestaan vakuutti jee-
suksen olevan hänen poikansa.

kirkastusvuori muodostaa kuvan taivaasta. tällä paikal-
la on hyvä olla. tänne olisi hyvä myös jäädä. se ei kuiten-
kaan ole mahdollista. 

taivaaseen ei voi elämän aikana tehdä vielä majaa. elä-
mäntehtävät ovat vielä kesken. paratiisin aika koittaa myö-
hemmin. tätä pietari ja muut hänen seurassaan olleet ope-
tuslapset eivät käsittäneet. toki hekin osoittivat uhrautuvaa 
mielenlaatua: oppilaat olivat valmiita rakentamaan majan 
jeesukselle, Moosekselle ja elialle, eivät itselleen.

jeesuksen ja hänen läheistensä ”hiljaisuuden retriitistä” 
tuli aika lähteä eteenpäin. Matka jatkui, ja useat eri tehtä-
vät odottivat. jeesus kulki eteenpäin päämäärä mielessään. 
hän näki tehtävänsä kokonaisuudessaan. Monta vertausta 
oli vielä kertomatta. Monta sairasta odotti parantamista. 
opetuslapset piti varustaa omalle matkalleen. Monenlaisia 
asioita piti vielä opettaa.

kirkastusvuorelta oli aika laskeutua alas tavalliseen elä-
mään erilaisten arkisten tehtävien pariin. levähdyshetki oli 
ohi. elämä jatkui. opetuslasten hämmennyskin vaihtui 
myöhemmin asioiden oivaltamiseen ja syvempään ymmär-
tämiseen.

saarnassa kuulijat voisi johdattaa vaikkapa pietarin hah-
mossa tapahtumapaikalle. Miltä tuntuisi olla pietari, häm-
mentynyt ja ymmärtämätön opetuslapsi? Miten olisit toimi-
nut hänen asemassaan – tilanteessa, jossa edessäpäin oleva 
ristin tie oli vielä täysi mysteeri?

Missä itse koet olevasi omalla kirkastusvuoripaikallasi, 
kohdassa, jossa on hyvä olla, mutta jonne ei voi pysyvästi 
jäädä?
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2.8.
totuuS ja harha
9. sunnuntai Helluntaista
Liturginen väri: vihreä
Mt.7:24–29
Virret: 533:1–3, 128:2–4, 264, 370:1, 4, 7 tai 582:1–4 
(saarnan jälkeen), 330 tai 255, 223, 211 tai 484
Muuta musiikkia: RkV 51, lV 89, schütz: lahjoita, 
herra, henkesi (hymnale), Mareschal: nyt valmis-
taudu taisteluun (Cantionale �), Ruskeepää: jos ei 
herra huonetta rakenna (skMl �7), honkanen: to-
tuuden henki (pR 10�)

kalliolle, kukkulalle
Sanna kiViluoto

k
eVään yksi elokuvatapaus oli ruotsalaisen lukas 
Moodyssonin suurelokuva Mammutti. Vähäeleisessä 
tarinassa puututaan tämän ajan keskeiseen ongel-
maan, työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeu-

teen. eri kertojien näkökulmista tarkastellaan eri syistä 
erossa toisistaan eläviä perheitä.

länsimaisessa yhteiskunnassa ura nousee perhettä tär-
keämmäksi. lapsille riittää vain laatuaikaa, sirpaleita, joita 
työn pöydältä putoilee. 

Vanhemman tuska on turhautuminen. omia arvoja ei 
pystykään elämään todeksi. Ura vie mennessään. omasta 
lapsestaan saa vain murusia, kun lastenhoitaja elää lapsen 
arjen ilot ja surut.

köyhemmissä maissa kysymys ei ole pelkästään vanhem-
pien omasta valinnasta. taistelu eloonjäämisestä ja lasten 
tulevaisuuden turvaamisesta ovat edelleen arkipäivää ym-
päri maailmaa. Rakkaus lapseen pakottaa karmeisiin valin-
toihin: kumpi on tärkeämpää, lapsen aineellinen hyvinvoin-
ti, mahdollisuus koulutukseen, ammattiin ja tulevaisuuteen 
vai äidin läsnäolo lapsen kasvaessa?

lukas Moodysson nostaa esiin tärkeän kysymyksen. Mit-
kä ovat elämämme arvot? Millaiselle perustalle rakennam-
me elämämme? ehkä vielä keskeisemmin: elämmekö to-
della arvojemme mukaisesti? 

jos meiltä itseltämme kysytään, osaamme kyllä listata elä-
mämme tärkeimmät asiat. Rakkaus ja perhe, vapaus ja ter-
veys nousevat korkealle jokaisen toiveissa. arki näyttää 
kuitenkin usein toisenlaiset kasvot. 

jos pyydettäisiin jotakuta ulkopuolista tarkastelemaan 
elämäämme ja listaamaan näkemänsä perusteella elämäm-
me perusarvot, voisi tulos näyttää hyvinkin erilaiselta kuin 
oma listamme.

kuinka suuren osan työ saa lohkaista ajastamme? 
onko taloudellisen aseman tuoma turvallisuus tai omien 
kykyjen käyttämisen tuoma nautinto todella uran vaatimi-
en uhrausten arvoista? 

tuoko totuttu elintaso onnea? entä sitten, kun maksaji-
na ovat lapset? onko aikuisen oikeus itsensä toteuttamiseen 
tärkeämpi kuin lapsen oikeus omiin vanhempiinsa? 

nykyajan suuri harha on ihmisen kuvitelma siitä, että 
kaiken voi saada. Voi saada huikean uran ja onnellisen per-
heen, satumaisen terveyden ja rikkauksia, voi toteuttaa it-
seään ja taata lapsilleen menestyksen eväät. loputtomien 
mahdollisuuksien tulvassa välttämätön joutuu helposti 
hukkaan. pelkistäminen ei ole muodikasta. 

kulutusyhteiskunnassa oravanpyörästä ulos hyppääjä saa 
niskoilleen syyttävät katseet: noin sitä vaan ollaan itsekkäi-
tä eikä kanneta vastuuta maailmantalouden jatkuvuudes-
ta! 

Mainosnikkareiden unohtama tosiasia on kuitenkin, että 
kaikkea ei voi saada. Maailmassa on yksinkertaisesti liikaa 
mahdollisuuksia. aika ei voi koskaan riittää kaikkeen – ih-
misen ruumiillisesta ja henkisestä kunnosta puhumatta-
kaan. 

on pakko tehdä valintoja, mutta millä perusteella? työ 
vai perhe? Vapaa-aika vai hulppea rahapussi? Valinnat ei-
vät ole mustavalkoisia. aikuisen elämä on kompromisseja. 
perhe on myös elätettävä – ei riitä, että rakastaa. 

suhteellisuudentajumme vääristyy helposti. arvojen tar-
kistus voisi olla ajoittain paikallaan. 

Maaperämittaus – onko elämäni perustana edelleen kal-
liota, vai onko se rapautunut moreeniksi?

OnkO Aikuisen Oikeus 
itsensä tOteuttAmiseen

tärkeämpi kuin 
lApsen Oikeus 

Omiin vAnhempiinsA?
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9.8.
uSkolliSuuS jumalan lahjojen hoita-
miSeSSa
10. sunnuntai Helluntaista
Liturginen väri: vihreä
Lk. 12:42–48
Virret: 434, 126, 59:1, 2, 4 (vastaus 1. Ms. 41), 443, 432, 
451, 329:1, 4, 5 (ylistys)
Muuta musiikkia: RkV 177, 711, lkM 1��, schütz: 
laupias jumalamme (hymnale), Calvisius: oi, her-
ra, uskolliseksi (Cantionale �), nordström: syntiä te-
kee, joka lähimmäistään halveksii (pR �75)

meille on paljon annettu
pauliina kainulainen

t
aloudenHoitaJalle uskottiin ihana 
kolkka tätä universumia: sinisen ja vihreän kirjava 
pallo. Maa, kaunis ja täydellinen kokonaisuus, joka 
osasi ihmeellisesti säädellä olosuhteensa elämälle suo-

tuisiksi. Maa oli hyvä paikka ihmisenkin asua ja rakastaa, 
luoda monivivahteinen kulttuuri kehtolauluineen ja runoi-
neen, tieteineen ja taiteineen.

taloudenhoitajaa kehotettiin pitämään Maasta hyvää 
huolta.

taloudenhoitaja oli kuitenkin kelvoton. hän alkoi ajatel-
la, että isäntä meni liian kauas, ei häntä tarvitse ottaa lu-
kuun. taloudenhoitaja otti käyttöön isännän elkeet, huo-
non ja vallanhimoisen, ei oman isäntänsä tapaan. 

hän alkoi lyödä työmiehiä ja ahdistella naisia. hän oli 
julma eläimille. hänen käskystään maan antimia tuhlattiin 
ja puhdas vesi saastutettiin turhan takia.

isäntä palasi. Miten kävi taloudenhoitajan? isäntä raivos-
tui ja sanoi hänelle: olet syössyt itsesi tuhon partaalle, tuhou-
du siis saastaasi! 

taloudenhoitaja mureni, hän tajusi myrkyttäneensä 
oman ruokansa ja vetensä. hän oli lyhyessä ajassa tuhonnut 
kaunista palloa suojelevan ohuenohuen sinisen ilmakehän. 
Maan ihmeelliset itsesäätelyjärjestelmät olivat menneet vi-
kaan, peruuttamattomasti. ilmakehä ei enää suojellut, vaan 
se uhkasi häntä. 

taloudenhoitajan suku joutui ahtaalle ja ajautui soti-
maan toinen toistaan vastaan kamppaillen epätoivoisesti vii-
meisistä elämälle kelpaavista seuduista.

hänen lapsensa kysyivät katkeruus äänessään: ”Miksi et 
ollut uskollinen ja viisas tehtävässäsi? Miksi et varautunut 
ajoissa? Meidän pitää nyt pelastaa, mitä pelastettavissa on. 
Missä ovat viisauden lähteet? ovatko nekin kuivuneet?”

sen pituinen se?

ei tarina onneksi ole vain sen pituinen. se jatkuu, kos-
ka jumala on elämän jumala, luoja. Moni on jo kuullut 
tuon tarinan ja ahdistunut. ahdistus on aiheellista, mutta 
siihen ei kannata jäädä, koska se lamauttaa. kristitylle tu-
levaisuus on elämän jumalan käsissä. Mutta se ei koskaan 
tarkoita sitä, että voisi luistaa omasta vastuustaan juuri sil-
lä paikalla, jolla elämässä on. 

jeesus kertoi vertauksen kelvottomasta palvelijasta ha-
vahduttaakseen kuulijansa irti unenomaisesta arjen verkos-
ta. kristityn tulee tarkata itseään: olenko varautunut tule-
vaan? kannanko vastuuni lähimmäisestäni ja Maasta?

Meille on paljon annettu, koko tämä ihana luonto ja lä-
himmäisemme, joiden kanssa olemme täysin riippuvaisia 
luomakunnan tarjoamista elämän edellytyksistä. Meiltä siis 
vaaditaan paljon, nyt kun vielä jotain on pelastettavissa. 
kristillisessä sananjulistuksessa ei voi sivuuttaa maapallon 
tilaa.

kristitty ei elä umpiossa taivasikävää potien. pelastus on 
yhtä aikaa syvästi henkilökohtainen ja kosminen, koko luo-
makuntaa koskettava. pelastus ei liity ainoastaan tuonpuo-
leisiin, vaan jeesus opetti, että jotain Valtakunnasta todel-
listuu jo tässä elämässä. 

luomakunnan varjeleminen on osa kristityn hengellisen 
elämän ydintä. 

kirkkomme kulkee harhaan, jos se yhä edelleen si-
vuuttaa tämän vastuunsa. juuri nyt on syytä nähdä Raamat-
tu ja koko traditio uusin silmin keskittäen katse kaikkeen 
siihen, mikä alkulähteillä korostaa luonnon kunnioitusta ja 
ihmeellistä yhteenkuuluvuuttamme kaiken luodun kanssa. 
tämä vastuu lepää jokaisen saarnaajan harteilla. 

ekologinen kriisi voi tuoda jotain hyvää mukanaan, jos 
se pakottaa meidät uudistumaan hengellisesti ja arvioimaan 
koko teologiamme perusteita. kokonaisvaltainen, asioiden 
yhteenkuuluvuutta korostava lähestymiskulma tekee oike-
utta Raamatun omalle olemukselle. 

Raamatun kieli ei ole tieteen kieltä, vaan se on useimmi-
ten tarinan ja runon kieltä, joka lähestyy jumalan mystee-
riä kunnioittaen. erityisesti Raamatun viisauskirjallisuus, 
kuten job, psalmit tai laulujen laulu antavat aineksia pa-
rantaa sijoiltaan mennyt suhteemme luomakuntaan. 

Myös jeesus vetäytyi rukoilemaan kaupungin ulkopuolel-
le, luonnon hiljaisuuden ja kauneuden syliin. sieltä hän pa-
lasi ihmisten keskelle julistamaan: jolle on paljon annettu, 
siltä paljon vaaditaan. Viisauden lähde ei ole kuivunut.
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16.8.
etSikkoaikoja
11. sunnuntai Helluntaista
Liturginen väri: vihreä
Mt. 11:20–24
Virret: 311:1–5 tai 325, 128:2–4, 285, 178, 220, 314:1, 5, 
6
Muuta musiikkia: lkM �1, schütz: käyt keskelläm-
me (hymnale) ja nyt kuule: herra tahtoo (Cantio-
nale �), koivusalo: lamento uruille (pR �77)

kerava kumoon!
jani kairaVuo

k
errankin HC-kamaa! Useimmiten hillittynä 
herrasmiehenä tunnettu rauhanaktivisti ja rakkau-
den apostoli jylisee kerrankin poikkeuksellisen kii-
vaasti. 

jeesuksen jylhä paatos jää kuitenkin jotenkin vaisuksi 
�000-luvun suomessa. ketä kiinnostaa jonkun muinaisen, 
tuntemattoman kaupungin nousu tai tuho?

jotta jeesuksen sanat todella purisivat, pitää esimerkki 
siirtää lähemmäs meitä, omaan maahamme ja aikaamme. 
jos pieni ajatusleikki sallitaan, mitä koto-suomen kaupun-
keja Vapahtajamme soimaisi? lahtea, suomen Chicagoa? 
Vai väkivaltarikoksistaan kuulua poria?

ei! kun jeesus valitteli kaupunkien tilaa, hän ei valinnut 
esimerkeikseen pahamaineisimpia ja syntisimpiä seutuja. 
päinvastoin: korasin, Betsaida ja kapernaum olivat kau-
punkeja, joissa hän oli tehnyt useimmat voimatekonsa. nä-
mä kunnianarvoiset kaupungit jeesus asetti rinnan huono-
maineisten foinikialaisten pakanakaupunkien tyroksen ja 
sidonin kanssa. 

kritiikin kärki ei siis ollut korasinin, Betsaidan ja kaper-
naumin syntisyydessä vaan siinä, että nämä kaupungit oli-
vat nähneet jumalallisia ihmetekoja, mutta eivät olleet rea-
goineet niihin. jeesuksen soimaamista kaupungeista kaper-
naum nautti erityisestä asemasta. 

noihin aikoihin kapernaum oli kukoistava kaupunki. 
siellä jeesus asui, opetti ja olettavasti muutenkin vaikutti 
julkisesti. Voisi kuvitella, että osa kapernaumin asukkais-
ta olisi saattanut ylpeillä kotikaupunkinsa julkkiksella. 
kuitenkaan kaupunki ei osoittanut jeesuksen voimatekoja 
nähtyäänkään sellaista katumusta ja kääntymystä, jota jee-
sus olisi toivonut.

huomionarvoista on, että jeesus ei ladannut ärräpäitä 

kaupunkeja kohtaan, vaan suri ja valitteli niiden kohtaloa. 
surutyöhön olikin todella aihetta juuri kapernaumin koh-
dalla: se hävisi myöhemmin roomalaisten ja juutalaisten ka-
hakassa maailmakartalta muuttuen rauniokasaksi.

Mikä jeesusta oikein nakersi? oliko hän ajatellut, että 
kaupunkimissio olisi aiheuttanut mittavan herätysaallon 
näissä mestoissa? Vai oliko hän turhautunut, kun julistuk-
sen ja ihmetekojen vaikutus ei juuri jäänyt näkymään kau-
punkilaisten arkielämässä? – seurakunnan työntekijän on 
helppo samaistua jeesuksen osaan vielä �000 vuotta myö-
hemminkin. 

moni uskollinen sanan palvelija lienee jossakin 
kohtaa työuraansa ihmetellyt, miten vähän näkyvää kukin-
toa vuosikymmenten kylvötyö on saanut aikaan.

luulen, että jeesus ei odottanut mitään ihmeitä noiden 
kaupunkien asukkailta. jotakin hän kuitenkin olisi toivo-
nut: jonkinlaista merkkiä sanan perillemenosta ja vaiku-
tuksesta, ihmisen vastausta jumalan toimintaan. 

kun jumala antaa elämää ylläpitävän ja pelastavan voi-
mansa tuntua elämässämme, tulisi meidän siihen vastata. 
tänäänkin tuntuu kuitenkin siltä, että siellä missä jumala 
vaikuttaa eniten, on kansa uppiniskaisinta ja kiittämättö-
mintä. jos ajatellaan, että esimerkiksi maallinen hyvinvoin-
ti on jumalan lahjaa meille, pitäisi suomesta löytyä yksi 
maailman kiitollisimmista ja uskonnollisimmista kansois-
ta. [nauraa.] 

Vastaavasti siellä, missä ei juuri mitään ole, osataan iloita 
ja kiittää jumalaa siitäkin vähästä, mitä on. – lähetystyön 
suunta on kääntymässä.

Raamatun suurissa tragedioissa minua on aina surettanut, 
miten yhden tai muutaman ihmisen syntien vuoksi suuri 
väkijoukko joutuu kärsimään. Varmasti jeesuksen valitte-
lemista kaupungeistakin olisi löytynyt muutama hurskas. 
Miksi nämäkin joutuvat kärsimään kanssaihmisten moki-
en tähden?

luomisessa iHminen asetettiin asumaan ja toimi-
maan yhdessä toisten kanssa. tästä johtuen myös yksilön 
päätökset ja valinnat vaikuttavat lähes aina myös muiden 
ihmisten elämään. äiti menettää poikansa sodassa, jota 
kumpikaan heistä ei aloittanut. huoltamotyöntekijä me-
nettää elantonsa, kun herrat siirtävät liikenteen uudelle 
moottoritielle. – halusimme tai emme, elämme jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. se on luon-
non laki.

kun luemme päivän evankeliumitekstiä, meidän tulee 
korvata jeesuksen mainitsemien kaupunkien nimet oman 
kotikaupunkimme nimellä. jumala on osoittanut voiman-
sa ja armonsa meitä kohtaan. Vain vastaus puuttuu. 

parannuksen aika on nyt.



�� CRUX, kesä-elokUU 2009

t e k s t i n  ä ä R e s s ä

23.8.
itSenSä tutkiminen
12. sunnuntai Helluntaista
Liturginen väri: vihreä
Mt. 23:1–12
Virret: 206, 288 (synnintunnustus), 126, 155:4, 5 (vas-
taus), 506, 409:1–3 (saarnan jälkeen), 380, 222, 230 
(kiitosrukous)
Muuta musiikkia: RkV ���, ��1, lkM 1��, 1�5, 
schütz: luo jeesuksen (hymnale), 
Vulpius: niin köyhä oon (Cantionale �), Bach: kan-
taatti herr jesu Christ, du höchstes Gut (BWV 11�), 
suom. haapasalo: tekstimotetista kantaattiin ja 
www�.siba.fi/kirkkovuosisoi/kkov/b11�.pdf

julkisuuden kipeys
ilkka raittila

j
alkapuu oli ennen julkinen häpeärangaistus. ai-
nakin muut kirkkoon tulijat saattoivat kävellä herran 
huoneeseen itsensä hieman paremmiksi tuntien. 

kerran joku vaati jalkapuuta tai häpeäpaalua kau-
pungin torille tämän ajan hanttapulien ojennukseksi (eihän 
kirkon eteinen enää ole kovin julkinen paikka). arvelin sii-
hen, ettei mahda onnistua, sillä sellaiseenhan kilvan jono-
tettaisiin. 

ajan henkihän on, että on päästävä julkkikseksi keinol-
la millä hyvänsä. ainakin pitää olla julkkiksen tuttavan ser-
kun kummin kaima. 

Muuan itsekin merkittävä kulttuurivaikuttaja oli toh-
keissaan, kun sai syntymäpäiväkseen kirjekuoressa kortin 
hyvin arvostetulta kirjailijalta. jännittyneenä hän avasi kuo-
ren ja luki kortista: ”sydämellisesti onnitellen”, alla onnit-
telijan nimi eikä muuta. koko päivän päivänsankari jaksoi 
hehkuttaa, miten nerokkaan ytimekkäästi kirjailija oli 
osannut sanansa laittaa.

tokihan ”piip”-neuvos tuure Vapaavuori veti aikoinaan 
meitä pikkupoikia kirkkoon paremmin kuin pitkäveteiset 
sananselittäjät, mutta onko nykyajan julkkiskultti vallan-
nut jo liikaakin myös seurakuntiemme elämää. on tavaton 
paino sillä, kuka sanoo tai tekee jotakin. 

on luontevaa, että papin tai muun seurakunnan työnte-
kijän puoleen usein käännytään ja pyydetään esirukousta, 
mutta joskus perustelu ontuu: rukoile sinä, kun olet pappi, 
niin osaat, ja jumala kuulee paremmin.

jumala kuulee kuitenkin yhtä hyvin hiljaisuudessa huo-
kaistun kömpelön kuiskauksen kuin julkkisrukoilijan su-
juvan hehkutuksen. jumalan edessä olemme kaikki sisari-
na ja veljinä samanarvoisia. 

kirkossa on toki erilaisia tehtäviä, mutta ne ovat luon-
teeltaan diakonisia, palvelemista varten. ei itsensä toteutta-
mista tai vielä vähemmän itsetehostusta ja julkisuuden ki-
peyttämme varten, olemmepa sitten palkkatyöläisiä tai va-
paaehtoisia puurtajia. 

avoimin mielin herransa edessä viipyvän kristityn ei tar-
vitse itseänsä alentaa. Rehellisen itsetutkistelun tulosta ei 
voi väistää: olen syntinen joukossa syntisien, edes siitä ei ole 
ylpeilyn aiheeksi. tämän oivaltamisen ei tarvitse latistaa in-
toa, päinvastoin se vapauttaa itsensä tarkkailusta täyttä-
mään itse kunkin tehtävää.

Matteuksen evankeliumin kohta opetti alkuajan kristit-
tyjä noudattamaan juutalaisen yhteisön tapoja ja lakia. op-
positioasennetta tuli välttää. Mutta laki ei ole annettu taa-
kaksi ja kuormaksi, vaan kristityt on kutsuttu kantamaan 
toistensa kuormia. 

on yhä helppoa osoittaa sormella toisen vaellusta, ja jos-
kus jopa väännetään evankeliumi laiksi. taakan kantajasta 
saattaa tuntua, että näin sitä oikein kristittynä eletään. 

ihminen saattaa sortua huolehtimaan oman vaelluksensa 
puhtaudesta siinä määrin, että pelkää ”rokkinsa ryvetty-
vän” jos asettuu ”saastaisen” rinnalle. Voipa jopa kiittää ju-
malaansa kuin konsanaan fariseus siitä, etten ole niin kuin 
muut tai että kyllä minun lapseni ovat sentään toista kuin 
naapurin kakarat.

Mitenkä me pääsisimme lain alta armon alle? helppo sa-
noa, vaan vaikeaa käytännössä toteuttaa. Meillä on vain yk-
si opettaja ja yksi mestari. 

tule, kristus, ja auta meitä!

jumAlAn edessä 
Olemme kAikki 

sisArinA jA veljinä 
sAmAnArvOisiA. 
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30.8.
jeeSuS, parantajamme
13. sunnuntai Helluntaista
Liturginen väri: vihreä
Jh. 9:1–17, 39–41
Virret: 202:1–4, 328, 331, 186:3, 5 tai 203:3, 5 (saarna-
virsi), 416, 223, 333:1, 9 (ylistys)
Muuta musiikkia: RkV �8�, Ml ��, �1, ��, 1�00-l: 
aukaise herra huulemme (hymnale), Franck: oi 
jeesus, joka tunnet (Cantionale �), kuorikoski: puhu, 
herra (skMl 98)

syntymästä saakka  
sokea
kalerVo Salo

k
oko kertomus (jh. 9:1–�1) sisältää monipolvi-
sen keskustelun. piirre on johannekselle tyypillinen. 
Myös kertomuksiin halvaantuneen parantamisesta 
Betesdan lammikolla (5:1–�7) ja lasaruksen herät-

tämiseen kuolleista (11:1–��) liittyy laaja keskustelu.
jaksosta on mahdollista hahmottaa varhainen parannus-

kertomus. tällaiset evankeliumikertomukset sisältävän 
yleensä kolme vaihetta: ongelman esitteleminen (jeesuksen 
ja sairaan kohtaaminen, kuvaus sairauden laadusta tai pi-
tuudesta), parantaminen (jeesuksen sana tai toimenpide) se-
kä paranemisen toteaminen (parantumisen kuvaus, kansa 
osoittaa hämmästystään).

parannuskertomuksestamme löytyy nämä kolme vaihet-
ta. jeesus tulee aluksi syntymästään saakka sokean miehen 
luo (jae 1). parantamisessa jeesus sylkäisi maahan, teki syl-
jestä tahnan ja siveli sitä miehen silmiin (jae �) sekä antoi 
miehelle kehotuksen peseytyä siloan altaalla (jae 7a). Mies 
peseytyi ja palasi näkevänä (jae 7b). jatkossa ainoastaan kes-
kustellaan parantumisesta ja mahdollisesta sapattikäskyn 
rikkomisesta.

Varhainen parannuskertomus on siis sisältänyt kuvauk-
sen jeesuksen ja sokeana syntyneen miehen kohtaamisesta 
(jakeet 1, �, 7). Väliin jäävä jakso (jakeet �–5) sisältää johan-
nekselle tyypillistä kielenkäyttöä ja teologiaa. ne toki ovat 
saattaneet korvata alkuperäiseen kertomukseen liittyneen 
keskustelun. jakson kiistakeskustelu lienee nykyisessä muo-
dossaan monimutkaisen redaktioprosessin tulos.

johanneksen ihmekertomuksista ainoastaan kaksi sijoit-
tuu jerusalemiin (halvaantunut Betesdan altaalla, jh. 5). 
Vaikka johannes korostaa jeesuksen toimintaa jerusalemis-
sa, hän ei sijoita sinne ihmekertomuksia enemmän kuin hä-
nen traditionsa tuntee.

johannes mainitsee ilman erityisiä selityksiä tai selkeää 
syytä siloan altaan. paikka mainitaan Uudessa testamentis-
sa vain tässä. sen olemassaolo tiedetään josefuksen ja Qum-
ranin tekstien perusteella. paikka tuhoutui jerusalemin hä-
vityksen yhteydessä 70 jkr. arkeologisissa kaivauksissa si-
loan altaan todennäköinen sijainti kaupungin kaakkoiskul-
massa on kyetty selvittämään. 

tässä parannusihmeessä on tiettyjä erityispiirteitä. syljen 
käyttö on tuttua jo Markuksen evankeliumista (7:�1–�7, 
8:��–��). poikkeavaa on kuitenkin syljen ja maan sekoitta-
minen tahnaksi, josta syntyi parantava silmävoide, kunhan 
se pestiin siloan lammikossa pois. 

paranemiseen tarVittiin kuuliaisuus jeesuksen 
käskylle. tämän määräyksen noudattaminen on nähtävä 
uskon ilmaisuna. täsmällisen paikan maininta ilman selke-
ää teologista syytä sekä itse kertomuksen muista parantu-
miskertomuksista poikkeavat piirteet puhuvat tradition 
historiallisuuden puolesta. 

johannes korostaa ihmeiden suuruutta. jeesus ei vain pa-
ranna sokeaa (synoptikot), vaan hän oli syntymästään saak-
ka sokea. Vain johanneksella kuolleista herätetty oli ollut jo 
neljä päivää kuollut (luku 11). synoptikoilla nainen oli sai-
rastanut verenvuototautia 1� vuotta tai nainen oli ollut vam-
mautuneena 18 vuotta, mutta johanneksella mies oli ollut 
halvautuneena �8 vuotta (5:1–9). 

Mitä tahansa synoptikkojen jeesus tekee, sen johannek-
sen jeesus tekee vielä paremmin. tästä syystä on mahdol-
lista, että johannes on myös tekstissämme pyrkinyt koros-
tamaan ihmeen suuruutta ja siksi kertoo miehen olleen so-
kea syntymästään saakka.

kertomuksen silmiinpistävä piirre on kysymys synnistä. 
keskustelin kerran naisen kanssa, joka tiesi pian kuolevan-
sa syöpään. hänen päällimmäinen kysymyksensä oli: mitä 
pahaa minä olen tehnyt ansaitakseni tällaisen kohtalon. tuo 
nainen oli tavallinen suomalainen, tuskin sen syntisempi 
kuin keskivertoihminen. silti elämänsä päättyessä hän poh-
ti synnin ja kärsimyksen yhteyttä. 

saarnassa voisi siis pohtia evankeliumitekstin tavoin, kär-
simmekö syntiemme tähden. onko elämänkohtalomme 
sallimusta vai sattumaa? Mikä osuus omilla valinnoillam-
me on oman elämämme laatuun?

jeesuksen vastaus oli selvä. Mies ei ollut sokea oman tai 
vanhempiensa syntisyyden tähden.
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6.9.
lähimmäinen
14. sunnuntai Helluntaista
Liturginen väri: vihreä
Mk. 12:41–44
Virret: 346:1–3, 131, 431, 432, 452, 326:1, 2, 7, 9 (ylis-
tys), 509
Muuta musiikkia: RkV 9�, 97, 5�8, lkM 7�, 1��, lV 
10�, Ml �5, schütz: luoksemme tullut mestari 
(hymnale), Burgk: on rakkaus kuin kuolema (Can-
tionale �), telemann: kantaatti jos vaikea on tahto 
herran täyttää (suom. skMl 1��), Viitanen: Rak-
kauden kaksoiskäsky, jeesus paras aarteeni (skMl 
70), lundberg: jumalan rakkaus (nsV)

kun mikään ei riitä
Sanna kiViluoto

k
atsoin uutiset. se oli virhe. Maailman ahdis-
tus ja epätoivo kaatuivat päälle sortuvan kerrostalon 
voimalla. Maanjäristyksiä, ohjushyökkäyksiä, näl-
kään ja lääkkeiden puutteeseen nääntyviä lapsia, 

köyhyysloukkuun ajettuja talouskriisin hiljaisia uhreja lei-
päjonoissa. 

Miksei kukaan tee mitään? kuka on vastuussa?
Virsi ��1 
1. Tänään tässä maailmassa kuohuvassa 
ahdistuksen viima käy.
Epätoivon lippu liehuu, viha kiehuu, 
eikä rauhan päivää näy.
2. Turhaan täällä taivaan alla kaikkialla 
pakoon pyrkii ihminen.
Hän jää ansaan itsekkyyden, syyllisyyden, 
nääntyy tuskaan syntien.
3. Ken on tässä lähimmäinen ensimmäinen, 
ehtii toisen vierelle?
Ken nyt tarttuu arkaan käteen, hymyn säteen 
antaa nousta kasvoille?

kuka on vastuussa? päättäjät, tietenkin, yhteiskunta – 
kasvottomat tahot, joille vastuu on helppo sysätä. eihän yk-
sittäinen ihminen voi koko maailmaa muuttaa. en minä ai-
nakaan. Miksi siis tunnen syyllisyyttä? 

Uutisten kuvat eivät jätä rauhaan. evankeliumiteksti 
pyörii mielessä: esimerkiksi asetettu leskivaimo, joka antoi 
”kaiken, mitä elääkseen tarvitsi”. Mutta eihän tuollaista ja-

loutta voi keneltäkään vaatia! Mitä se auttaisi, jos minä ja-
kaisin kaiken omaisuuteni köyhille ja liittyisin leipäjo-
noon? 

jeesus on liian ehdoton. epärealisti. ei maailma toimi 
epäitsekkyydellä.

löytyisikö kultainen keskitie? jos voisin antaa sen ver-
ran, että saisin omantuntoni rauhoitetuksi, vaikka kaksi 
prosenttia nettotuloista säännöllisesti? siihen minulla olisi 
varaa.
4. Nälkäisiä auttaisinko, taittaisinko 
leivästäni puolikkaan?
Jaksaisinko muserretun, lannistetun 
auttaa maasta nousemaan? 
5. Omin luvin ottamani, tuhlaamani 
köyhän veljen osuus on.
Ahnehtien ylen määrin toimin väärin. 
Siitä kannan tuomion.

kaksi prosenttia ei ole ”kaikki, mitä elääkseni tar-
vitsen”. kaksi prosenttia on liiastaan antamista. Mutta eh-
kä se on edes parempi kuin ei mitään? ehkä se on alku? jol-
lekin tarvitsevalle nekin kaksi prosenttia saattavat tuoda 
muutoksen. Mutta minua ne eivät auta.

nieleskellen joudun myöntämään, että olen toivottoman 
itsekäs. ei minusta olisi esimerkiksi. omassa voimassani en 
onnistu raapimaan kokoon edes sitä kahta prosenttia. 
omassa voimassani en edes huomaa lähimmäiseni hätää. 
Mieluummin jätän uutiset katsomatta, käännän silmäni lei-
päjonoista ja romanialaisista kerjäläisistä kauppareissun 
varrella.

Yksi ihminen ei voi muuttaa koko maailmaa, mutta yh-
den ihmisen koko maailma voi muuttua. omaa maailmaa-
ni voin muuttaa – tai oikeammin: voin antaa rakkauden 
muuttaa sitä. Voin avautua näkemään sen, mitä voisin tois-
ten hyväksi tehdä. 

Rakkauden kaksoiskäsky muistuttaa arvojärjestyksestä. 
ensin rakasta jumalaasi. sitten rakasta itseäsi. Vasta näiden 
kahden pilarin varaan rakennetut rakkauden teot lähim-
mäisiä kohtaan nousevat oikeasta intentiosta.
6. Suojapaikka saarretulle, tuomitulle, 
Jeesus, minullekin suo.
Ristin juureen Golgatalle armon alle 
uudistumaan minut tuo.
7. Sinne saavun synnin tieltä, salli sieltä 
palvelemaan lähteä
saaden, suoden rakkautta, laupeutta 
toisten kanssa yhdessä.
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13.9.
kiitolliSuuS
15. sunnuntai Helluntaista 
Liturginen väri: vihreä
Mt. 11:25–30
Virret: 327, 328, 262:3, 4 (vastaus), 398, 330, 230, 332 
(ylistys), 326:1, 7–9
Muuta musiikkia: RkV �57, ��1, ���, lV 115–119, 
Ml �5, �7, �1, lkM 5�, 5�, 58, �5, schütz: oi suuri 
jumalani (hymnale), händel: his yoke is easy (Mes-
sias), Raiski: siihen aikaan jeesus (skMl 11�), han-
nikainen: kiitoslaulu (Yk �), krohn: tulkaa te, jotka 
työtä teette (Fazer), norontaus: sävelet, herra (Yk 
�), simojoki: kiittäkää herraa (nsV)

jeesus, jumalan viisaus
pauliina kainulainen

l
apsen maailma on tuore, uusi ja täynnä kau-
neutta. se on täynnä ihmeellisiä ja kummastuttavia 
asioita. tämän ihmettelyn asenteen soisi säilyvän ai-
kuisellakin, mutta kummallista kyllä se käy harvinai-

seksi, kun lapsi on kulkenut läpi valistushenkisen koulujär-
jestelmän.

kaikki kunnia valistuksen ja lukutaidon, koko koulusys-
teemin hyville puolille. silti kaipaan sitä, että kaikki aistit, 
vaistot ja tunteet saisivat lisää sijaa.

Viime talvena pääsin katselemaan tähtitaivasta kauko-
putken läpi. näin saturnuksen renkaat omin silmin. se 
täytti minut ihmetyksellä. näin orionin kaasusumun kau-
niit muodot, joita tähän asti olin katsellut vain kirjoista. 
luomakunnan ihmeet mittaamattoman kaukana tai aivan 
lähellä herättävät ihmettelyn kyvyn henkiin.

kaikki tämä ihmeen kaunis on lahjaa luojalta ja herät-
tää kiitollisuutta. kiitollisuus puolestaan kasvaa parhaim-
millaan viisaudeksi pitää huolta luomakunnasta ja ihmises-
tä sen osana.

Viisaus on vanha ja tärkeä sana, joka on kuitenkin pit-
kään ollut poissa muodista. Valistuksen ihanteiden mukai-
nen tieto on jatkuvasti erikoistuvaa kapean erityisalan tie-
tämystä. Viisauden suunta on päinvastainen: viisaus tuo asi-
oita yhteen. Viisaus on kokonaisuuksien hahmottamista. 
joskus viisaus merkitsee takaisin palaamisen kykyä.

Viisaus on Raamatussa tärkeä asia, oikeastaan tärkeä hen-
kilö. Vanhan testamentin mukaan Viisaus oli läsnä, kun ju-
mala loi maailman, ja hän leikki huolettomana kuin lapsi, 

luojan ilona (sananl. 8). sama Viisaus kattaa pöydän  ja 
kutsuu oppimaan: ”tulkaa, syökää pöytäni antimia, juokaa 
viiniä, jonka olen itse maustanut. jättäkää haihattelu, niin 
menestytte, kulkekaa vakaasti viisauden tietä.” (sananl. 
9:5)

Uuden testamentin yksi liian vähälle huomiolle jäänyt sil-
ta Vanhaan testamenttiin on jeesuksen näkeminen Viisau-
den edustajana. jeesus itse puhuu itsestään jumalan viisau-
tena, esimerkiksi kohdassa Mt. 11:19b: ”Mutta Viisauden 
teoista Viisaus tunnetaan!” jeesus kattaa pöydän publikaa-
nien ja syntisten tulla yhteiselle aterialle. se on Viisauden 
teko.

jeesus kattoi pöydän meidän kaikkien tulla nauttimaan 
elämän leipää. ehtoollinen on Viisauden ateria uuden lii-
ton muodossa. 

tämän sunnuntain evankeliumissa jeesus selvästikin 
viittaa apokryfiseen sirakin kirjaan. apokryfikirjoista on 
juuri valmistunut uusi käännös. toivottavasti saat sen kä-
siisi. 

sirakin kirjan viimeinen luku 51 on Viisauden ylistystä. 
kuuntelepa sen jakeita �� ja �7 niin kutsutun heprealaisen 
sirakin kirjan version mukaan: ”taivuttakaa niskanne vii-
sauden ikeeseen, kantakaa itse kukin sen taakkaa. Viisaus 
on lähellä niitä, jotka sitä etsivät, joka antaa sille itsensä, 
löytää sen. katsokaa minua: pienestä pitäen etsin hellittä-
mättä sitä ja lopulta löysin.” 

perinteisesti tutumpi kreikankielisen käännöksen sirak 
sanoo jakeessa �7: ”olen löytänyt rauhan ja levon.”

jeesus on siis opiskellut viisautta vanhojen kirjoitusten 
avulla. hän näkee itsensä viisauden opettajien jatkumolla. 
on kuitenkin yksi olennainen ero: kaikki viisauden opetta-
jat tähän saakka olivat kehottaneet ihmisiä kääntymään 
lain puoleen, oppimaan yhteisen perinteen kiteytynyttä vii-
sautta. 

jeesus julistaa, ettei hän enää ole jumalan viisauden kan-
taja, vaan hän astuu sen paikalle. hänessä ruumiillistuu ju-
malan Viisaus.

kristillisessä teologiassa on aikoinaan otettu vakavasti tä-
mä jeesuksen yhteys Viisauteen. sen rinnalla on tulkittu 
jeesusta myös sanan (logoksen) rikkaan käsitteen avulla: 
alussa oli sana... 

Vähitellen sana-teologia sivuutti Viisaus-teologian. tä-
mä oli vahinko, sillä Viisaus on Raamatussa upea ja kiehto-
va hahmo. suomen kieli peittää sen, että Viisaus ymmärret-
tiin naispuolisena. kreikan Sofia muistuttakoon tästä piir-
teestä, joka omalla tavallaan tasapainottaa Raamatun mel-
ko miehistä jumalapuhetta. 

jeesuksessa tulivat kauniilla ja ihmetystä herättävällä ta-
valla yhteen maskuliinisuus ja feminiinisyys. 

jeesus, jumalan Viisaus, kutsuu avoimuuteen uusille ta-
voille nähdä maailma ja jumala.
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20.9.
jumalan huolenpito
16. sunnuntai Helluntaista
Liturginen väri: vihreä
Mt. 6:19–24
Virret: 384:1–4, 129, 360:3, 6–7, 183:1, 2 (saarnavirsi), 
432, 229, 437:2, 3
Muuta musiikkia: RkV ���, 58�, Franck: ken on lap-
si herran armaan (hymnale), jeune: oi, ällös lailla 
pakanain (Cantionale �), kontunen: Vastausmusiik-
kia soolosellolle (pR �8�), telemann: kantaatti iki-
lähde laupeuden (suom. skMl 1��) 

Aarteet ja Aarre
jani kairaVuo

”ä
lkää kootko itsellenne aarteita maan 
päälle. täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan.” 
harvoin tuo herran sana on tullut niin konk-
reettisesti todeksi kuin itselleni tämän kirjoit-

tamisen aikoihin.
Muuttoa keravalle valmistellessani tuli inventoitua nekin 

laatikot, joita edellisen muuton jälkeen ei juuri ollut tullut 
availtua. 

ne aarteet, jotka olivat tulleet haudatuiksi kellarikome-
roon pahvisissa aarrearkuissa, olivat kovasti muuttaneet 
muotoaan. Rauta oli ruostunut, koit ja hiiret hoitaneet oman 
osansa laudaturin arvoisesti. Maallisten aarteiden tie jatkui-
kin sitten Molokin kautta topinojan kaatopaikalle.

Muuttoa edeltänyt evakkoaika on myös ollut opettavaista. 
Yllättävän vähällä tavaramäärällä sitä tulee toimeen, vaikka 
onkin tottunut melko mukavaan elämään. oikeastaan välil-
lä on suorastaan kauhistuttanut, mitä ihminen oikein tekee 
�� täyden muuttolaatikon sisältämällä omaisuudella. 

Mielessä on viime aikoina ollut israelin kansan yllättävän 
pitkäksi venynyt suunnistusretki autiomaassa. kiireessä 
matkaan lähteneellä kansalla ei ollut mukanaan käytännöl-
lisesti katsoen mitään. heidän piti vain luottaa jumalan huo-
lenpitoon. kadehdittavaa.

ehkä ei pitäisi liikaa surra turhaa omaisuuttaan – eihän se 
autiomaavaelluskaan kaikilta osin mennyt ihan nappiin. ju-
mala oli luvannut pitää omistaan huolen ja ruokkia kansan 
myös vaelluksen aikana. 

�. Ms. 1� on kertomus juuri siitä, miten jumala antoi vael-
tavalle kansalle jokapäiväisen leivän. jokaisen piti ottaa päi-
väannos, vain sen verran, mitä tarvitsi. Vaan kuinkas sitten 

kävikään? inhimillinen ahneus iski. ahneuden seuraukse-
na jumalan tarjoama hyvä eväs pilaantui.

Menestyksen aikoina ja yltäkylläisyyden ympäröimänä on 
usein hyvin vaikea tuntea jumalan huolenpitoa. jumalan jat-
kuvan läsnäolon ja huolenpidon voi kenties helpommin ha-
vaita silloin, kun ympärillä on vain puute ja tyhjyys. jumala 
ei tuputa lahjojaan. ne ovat meille tarjolla koko ajan, vaik-
ka emme niitä aina huomaakaan.

suomen kielen sana huolenpito on mainio termi jumalan 
ihmistä kohtaan osoittamalle auttamistoiminnalle. siinä kun 
yhdistyy samalla sekä huoli ihmisistä että palvelunäkökul-
ma. 

Jumala kantaa huolta meistä, lapsistaan, niin kuin 
jokaisen äidin ja isän tulisi kantaa huolta omasta jälkikas-
vustaan. ei surren ja voivotellen, vaan iloisesti perään kat-
soen ja huolehtien. 

huolenpito on kuitenkin paljon enemmän kuin pelkkää 
huolen kantamista. se on palvelua lapsen hyväksi. se on kat-
somista päivän matkaa kauemmas eteenpäin ja tien valmis-
tamista lapselle. se on aikuisen vastuun ottamista ja toimi-
mista lapsen parhaaksi silloinkin, kun lapsi ei sitä itse näe.

kun jeesus lausuu ”älkää kootko itsellenne aarteita maan 
päälle”, on sekin osa jumalallista huolenpitoa. ihminen kun 
ei useinkaan itse ymmärrä omaa parastaan – erityisen vai-
keata tämä on, kun on kysymys mammonasta ja omistami-
sesta.

Vapahtajamme opastusta ei sinänsä pidä tulkita luostari-
ihannetta sivuavaksi omistamiskielloksi. eihän jeesus tässä 
kiellä tarpeellisen omistamista, vaan turhan ahnehtimisen ja 
ylenmääräisen omaisuuden kokoamisen. 

ohjeen tarkoituksena on auttaa muistamaan, mikä elä-
mässä on oikeasti tärkeää ja mikä ei. Missä on aarteesi, siel-
lä on myös sydämesi.

Maallisten, katoavien ”aarteiden” vastapainoksi jeesus 
mainitsee taivaalliset aarteet. kannustuksena katoavaisen 
mammonan haalimisesta luopumiseen meille siis lupaillaan 
palkkioksi olemukseltaan tyystin toisenlaisia, katoamatto-
mia aarteita.

sinänsä ironista muuten, että saman sanan ”aarre”, joka 
täällä piirtää euron merkin verkkokalvoihimme, pitää ohja-
ta ajatuksemme kohti ikuisuuselämää ja sen katoamattomia 
aarteita.

omaisuuden määrä aarrekammiossa ei määrittele ihmi-
sen onnellisuutta. Rutiköyhällä intian kastittomalla ja osa-
kemiljardöörillä on taatusti erilaiset huolenaiheet elämäs-
sään, mutta kumpikaan ei automaattisesti ole onnettomam-
pi tai onnellisempi. 

tärkeämpää kuin aarteiden määrä on niiden laatu: ”en 
lepoa mä löytänyt, en muusta mistään tyyntynyt, ennen kuin 
löysin aartehen, ystävän, herran jeesuksen” (Vk �99:�).
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Ikuinen IsŠ suojele
John. B. Dykes (1823–1876)
suom. san. Jussi K. Ollila

Ikuinen Isä, suojele 

1.Ikuinen Isä, suojele, 
Armosi anna matkalle 
Kun kanssas saan mä kulkea, 
ei murheet mitkään ahdista 
Siis kuule Herra pyyntöni; 
Sä tule mulle turvaksi. 

2.Oi Jeesus Kristus Herramme 
sä olet ainut lohtumme 
Kun tyynnytät myös myrskysään 
et jätä ketään pimeään 
Siis kuule Herra pyyntöni; 
Sä ole aina luonani. 

3.On Pyhä Henki väkevä 
se meidät ain on näkevä 
siks emme yksin matkaa tee 
Hän meidät kyllä varjelee 
Siis kuule Herra pyyntöni; 
Sä kulkuni nyt valaise 

4.Ikuinen Isä, johdata 
ja näytä rauhan satama 
jos tieni viekin kauaksi 
ei lopu koskaan armosi 
Siis kuule Herra pyyntöni 
ja siunaa minun matkani. 

suom.sanat .Jussi K.K. Ollila 

20.9.
jumalan huolenpito
16. sunnuntai Helluntaista
Merisunnuntai
Mt. 6:19–24
Virsi: 482
Muuta musiikkia: Merenkulkijoiden hymni: ikuinen 
isä, suojele, nsV �9, ��, Ml 87, 11�, 117, Uusia mes-
sulauluja 7�, 7�, 108, lauluja särkyneille: Uskon sa-
laisuus

jumala on suurempi  
kuin luulin
jarmo karjalainen

m
uistatteko edu kettusen kappaleen Retki 
meren rantaan, jossa lauletaan: ”Meri on suurem-
pi kuin luulin, sanoi äiti hymyhuulin.” nämä sa-
nat voitaisiin muuntaa myös kuvaamaan jumalaa. 

jumala on suurempi kuin luulin. 
tänä sunnuntaina vietetään kansainvälistä sea sunday-

ta, joka on meren ja merenkulun pyhäpäivä. kirkkovuoden 
mukainen aihe on jumalan huolenpito, joka sopii hyvin päi-
vän merelliseen teemaan. 

suomen Merimieskirkko on tehnyt työtään merenkulki-
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kirJoittaJat

pauliina kainulainen tutkija, tt, kontiolahti

Jani kairavuo seurakuntapastori, keravan seurakunta

Jarmo karjalainen Rotterdamin suomalaisen merimies-
kirkon johtaja, merimiespappi

sanna kiviluoto pohjois-saksan suomalainen pappi

ilkka raittila kappalainen, joensuun seurakunta

kalervo salo kirkkoherra, dosentti, leppävaaran seura-
kunta

Virret Ja musiikki

Jari piikki kanttori, juvan seurakunta

tekstin lyHenteitä

numero viittaa laulun numeroon (tai sivunumeroon)
Vkl = Virsikirjan jumalanpalvelusliite
RkV = Ruotsin kirkon virsikirja
lkM = laula kaikki maa
lV = lasten virsi
nsV = nuoren seurakunnan veisukirja
Ml = Messulauluja
Yk = Yhteiskustannus
pR = kjM:n proprium-aineisto

joiden parissa yli 1�0 vuotta eri puolilla maailmaa ja suo-
men satamissa. työn lähtökohta on ollut aina sama: olla 
kirkkona siellä, missä ihmiset ovat, ja julistaa jumalan huo-
lenpitoa sanoin ja teoin. 

myös merenkulkiJat ovat kautta aikain pyytäneet 
jumalan huolenpitoa elämäänsä ja työhönsä. psalmissa 
107:��–�1 kerrotaan merenkulun tarkoituksesta ja siitä, 
mikä on tuonut läpi historian turvan merimiesten elä-
mään. 

jotkut heistä nousivat laivoihin ja hankkivat elantonsa 
aavoilla merillä. he näkivät herran teot, syvyyksien ih-
meet, hänen suuret tekonsa. herra käski, ja nousi myrsky-
tuuli, meri aaltoili rajusti. he nousivat korkeuksiin, vaipui-
vat syvyyksiin, hädän hetkellä heidän rohkeutensa murtui. 
he keinuivat, he huojuivat kuin juopuneet, heidän taidois-
taan ei ollut apua. 

hädässään he huusivat avuksi herraa, ja herra auttoi 
heidät ahdingosta. hän tyynnytti tuulen, ja aallot hiljeni-
vät. 

he riemuitsivat, kun myrsky laantui, ja herra vei heidät 
kaivattuun satamaan. kiittäkööt he herraa hänen hyvyy-
destään, ylistäkööt ihmeellisiä tekoja, jotka hän on ihmisil-
le tehnyt!

jumala on suurempi kuin luulin. tämän asian oppimi-
nen on tärkeää ihmisen elämässä – olipa merenkulkija tai 
muu kulkija. Raamattu kertoo meille ihmisistä, jotka ju-
mala on valinnut työtovereikseen. he ovat olleet miehiä ja 
naisia, heikkoja ja vahvoja, onnistuvia ja epäonnistuvia. 
joukosta on löytynyt rohkeita ja pelkureita, onnellisia ja on-
nettomia. 

kuitenkin yksi asia on yhdistänyt heitä. he kaikki ovat 
uskoneet jumalaan ja hänen huolenpitoonsa. he eivät ole 

kokeneet olevansa elämänmerellä tuulien ja aaltojen sattu-
manvaraisesti heiteltävänä, vaan heidän elämässään on nä-
kynyt jumalan huolenpito ja johdatus.

samalla tavoin kuin meri kantaa suurta laivaa, meitä 
haastetaan heittäytymään koko painollamme jumalan va-
raan. silloin saamme huomata, että jumala on suurempi 
kuin luulin. 

jumalan salaisuutta on mahdoton selittää. sen kokevat 
todeksi ne, jotka haluavat laittaa turvansa ikiaikojen juma-
laan. he saavat huomata, että jumalan huolenpito on totta 
joka hetkessä, vaikka ympäröivät olosuhteet olisivat mitkä 
tahansa tai tuntuipa heistä miltä tahansa. tämä on uskon 
salaisuus. jumala kannattelee meitä kaikessa, mitä teemme 
ja missä elämme. 

jumalan huolenpitoon luottaminen on kuitenkin hyvin 
haasteellista ihmiselle. näin siksi, että ihmisen tyypillisin 
toimintatapa on yrittää rakentaa suojattu elämä, ilman uh-
katekijöitä. tästä syystähän me otamme vakuutuksia, lai-
tamme rahaa sukanvarteen tai patjankin alle, uhkaroh-
keimmat käyttävät lähipankkinsa sijoitusneuvontaa. kai-
killa ihmisillä on kuitenkin tähtäimessä sama asia: elämän 
ja talouden turvaaminen.    

jeesus haastaa meitä tänään kuitenkin toisenlaisen aar-
teen tallettamiseen. hän ei käske meitä sijoittamaan oikei-
siin osakkeisiin tai maapalstaan. hän käskee meitä luotta-
maan itseensä, etsimään salattua jumalaa. kun tuo aarre, 
jumalan ja ihmisen välinen suhde paljastuu pala palalta ih-
miselle, hän saa samalla huomata, että on löytänyt todelli-
sen kätkössä olleen aarteen. joka löytää tuon aarteen, löy-
tää ilon, vapauden, totuuden ja rauhan. 

nuo rauha ja ilo kestävät elämänmeren tyrskyissä ja ty-
venissä, sillä ihminen ymmärtää, että jumala on suurempi 
kuin luulin. 



CRUX, kesä-elokUU 2009 �9

27.9.
jeeSuS antaa elämän
17. sunnuntai Helluntaista
Liturginen väri: vihreä
Jh. 5:19–21
Virret: 297:1–4, 129:2–5, 423:2 (vastaus Jes. 26), 604, 
220, 230 (kiitosrukous), 625:1, 6, 7
Muuta musiikkia: Vkl 8�5–8�9, RkV 15�, �08, 598, 
���–��5, Ml 79, schütz: Voit, herra, kuolleet herät-
tää (hymnale), Crüger: autuaat on ne (Cantionale �), 
Buxtehude: kantaatti ich habe lust abzuscheiden

ylösnousemus ja elämä
ilkka raittila

j
okainen sunnuntai, mutta aivan erityisesti tä-
mä, on herran päivä ja juhlapäivä siksi, että kristuk-
sen ylösnousemus teki sunnuntaista kristittyjen pyhä-
päivän. tämän sunnuntain aihe korostaa sitä, että jee-

sus antaa elämän, loppumattoman elämän. 
Voisiko pääsiäisen teema näkyä tänä ”pikkupääsiäisenä” 

vaikka ihan konkreettisesti kirkon koristelussa tai muussa 
messumme vietossa, esimerkiksi musiikissa? ainakin pää-
siäiskynttilässä voisi olla tuli, jos sellainen kirkossa on.

päivän evankeliumin sanat on suunnattu juutalaisille. 
jonkinlaista rajankäyntiä juutalaisuuteen ja hellenisteihin 
johannes tässä käy. kyseessä ei ole vain tiedollinen erittely 
isän ja pojan yhteydestä, vaan jeesus haastaa ottamaan kan-
taa siihen, että hän on jumalan poika. joka ottaa vastaan 
hänen sanansa, tunnustaa hänet samalla jumalan pojaksi.

Vanhan testamentin profeetatkin julistivat jumalan tah-
toa ja neuvoivat sen noudattamiseen, mutta heidän persoo-
nansa oli julistuksesta erillään: heidän julistuksensa saattoi 
ottaa vastaan hyväksymättä persoonaa. sen sijaan poika on 
persoonallisesti yhtä isän kanssa. isän ja pojan teot ovat sau-
mattomasti yhtä.

kuulijatkin kyllä tiesivät sen, että jumala on elämän ja 
kuoleman herra. kuolleitten herättäminen kuului varsi-
naisesti tulevaan maailmanaikaan. Valta herättää kuolleita 
kuului pojalle tulevan maailmanajan edustajana, ja sitä voi-
maansa hän edustaa jo nyt, ei vain kerran viimeisenä päivä-
nä.

Ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän toivo viittaa 
tulevaisuuteen. toisaalta se toivo on todellisuutta jo nyt. 

niin kuin kristus, niin myös hänen kirkkonsa on lähetetty 
maailmaan toivon merkiksi. kirkon tehtävä on puolustaa 
elämää, jokaisen ihmisen ja koko luomakunnan oikeutta 
hyvään elämään.

pääsiäisen sanomasta avautuvat tiet yli kaikkien 
rajojen. Vaikkei toivoa näe vielä täyttyneeksi, kristittyinä ja 
kirkkona meidän tehtävämme on nähdä, missä ihmistä sor-
retaan ja elämisen mahdollisuuksia kavennetaan tai elämää 
suoranaisesti tuhotaan.

sadat miljoonat ihmiset maailmassa kamppailevat huole-
na selviytyminen elämän perustarpeista. Murrammeko lei-
pää omassa hartaudessamme ummistaen silmämme heiltä, 
joiden kanssa meidän tulisi leipämme jakaa? alistummeko 
maailman tuhovoimien edessä ajatellen, että kerran taivaas-
sa on kaikki kohdallaan?

Vauraissa maissa elämää paetaan monin tavoin monen-
laisiin ”huumeisiin” ja välinpitämättömyyteen. käsitys elä-
mästä on usein elähtänyt. olemme ajaneet koko luomakun-
nan tuhon partaalle, kaventaneet elämän edellytyksiä.

kun kerran isä ja poika, jotka ovat yhtä ja antavat elä-
män kenelle tahtovat, miksi huolta siis kantaa siitä asiasta. 
”jumala on olemassa. lakkaa siis murehtimasta ja nauti 
elämästä!” Miten usein me kristittyinäkin sorrumme elä-
män pakenemiseen, jopa pelkäämme elää. jos kerran elämä 
kaikkinensa on jumalan kädessä, voisiko sen turvallisem-
paa pohjaa olla niin oman kuin toisten elämän puolesta toi-
mimiseen.

pääsiäisen kristus kulkee edellämme Galileaan, keskelle 
maailman elämäntodellisuutta.

jOs kerrAn elämä 
kAikkinensA On jumAlAn 

kädessä, vOisikO sen 
turvAllisempAA pOhjAA 

OllA niin OmAn kuin 
tOisten elämän puOlestA 

tOimimiseen.
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www.kirjapaja.fi
Sisältöä elämään.

Lukupaketteja 
arkeen ja juhlaan 

HANNU MUSTAKALLIO

Pohjoinen 
hiippakunta
Kuopion–Oulun hiippakunnan 
historia 1850–1939 

Juhlavuottaan viettävän hiippa-
kunnan historia luo laajan ja 
yksityiskohdiltaan rikkaan 
katsauk sen pohjoisen hiippa-
kunnan historiaan sivistys-, 
aate- ja poliittishistoriallisista 
näkö kulmista. Teos perustuu 
laajaan ja monipuoliseen lähde-
aineistoon. Ovh. 59,90

AUGUSTINUS

Kirjeitä sisarille
Teos sisältää yksitoista aiemmin 
suomentamatonta Augustinuksen 
kirjettä, jotka hän laati tunte-
milleen naisille. Värikkäät tekstit 
avaavat näkymiä Augustinukseen 
sielunhoitajana, teologina, 
kirjoittajana ja jopa satiirikkona. 
Käännös Timo Nisula ja Anni Maria 
Laato. Ovh. 17,90

PAULIINA KUOKKA

Ehkä sittenkin joku
Kirja nuorelle. Tarinanomaiset 
tekstit korostavat arjen kristilli-
syyttä. Ne kulkevat nuoren rinnalla 
ja herättävät katsomaan asioita 
uudesta näkökulmasta: sen voi 
ajatella noinkin! Tarinat käyvät 
erinomaisesti seurakunta työn 
virike materiaaliksi. Ovh. 27,90

JOHN VIKSTRÖM

Lupausten virrassa
Raamatun lupaukset ovat kuin 
vuolas, raikas virta. Lupausten 
virrassa -kirjan teksteissä 
emeritus arkkipiispa John 
Vikström kirjoittaa vedestä, 
toivosta ja rohkeudesta käydä 
kohti tulevaa. Ovh. 24,90

RISTO KORMILAINEN 

Elämä on tässä 
Lääninrovasti Risto Kormilainen 
ilahduttaa lukijoita jälleen 
miehisillä, reiluilla ja rohkaise-
villa teksteillään, joista välittyy 
elämisen maku ja luonnon-
läheisyys. Ovh. 17,90

HANNU PÖNTINEN

Onnen raapaisuja
Mietelmäkirja sisältää havaintoja 
nykypäivän arjesta, pieniä 
onnenhetkiä, sattuvia oivalluksia 
vanhemmuudesta ja suomalaisen 
miehen elämästä. Ovh. 19,90



Palautus:  Akavan kirkolliset ammattiliitot
 Rautatieläisenkatu 6
 00520 Helsinki

akin jäsentilaisuus lauantaina 22.8. 
kello 20 konservatorion siltasalissa, 
Pitkäkatu 19–21. 
tervetuloa nauttimaan erilaisesta 
sirkuksesta! circus uusi maailman 
esityksen jälkeen salaattibuffet sekä 
pappien ja kanttorien kohtaamisia. 
ilmoittaudu 7.8. mennessä 
puh. (09) 150 2446 tai 
tuija.kukkonen@akiliitot.fi. 

diakoniatyöntekijöiden liiton jäsen-
tapaaminen perjantaina 21.8. 
kello 20 ravintola torerossa, 
kauppakatu 35.
tervetuloa tapaamaan liiton jäseniä, 
luottamushenkilöitä ja työntekijöitä. 
tarjolla hyvää ruokaa ja vielä 
parempaa seuraa. ilmoittaudu 
7.8. mennessä puh. (09) 150 2487 
tai toimisto@dtl.fi.

AKIn ja DTL:n jäsentilaisuudet 
Jyväskylän Kirkkopäivillä 
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