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JAN EDSTRÖM

Pohjoismainen projekti
� Ekumenia elää huolimatta siitä, että rakenteet kuolevat tai muuttavat muotoaan. Näin on
tarkasteltava pohjoismaista ekumeenista työtä sen jälkeen, kun Pohjoismainen ekumeeninen
neuvosto (NER) lakkautetaan. Ensimmäinen lakkauttamista koskeva päätös tehtiin NER:in vuo-
sikokouksessa Islannissa vuonna 2003 ja lopullinen päätös ylimääräisessä vuosikokouksessa 4.
maaliskuuta 2004 Ruotsissa. Seuraavana päivänä viiden Pohjoismaan ekumeeniset sihteerit ko-
koontuivat Suomeen keskustellakseen ekumeenisen työskentelyn muutoksista, joista yksi on aloi-
te Pohjoismaisesta ekumeenisesta instituutista Sigtuna-säätiön yhtenä toimintamuotona.

Pohjoismaisen ekumeenisen neuvoston lopettamisen taustalla on kevyempien ja tarkoituksen-
mukaisempien rakenteiden tarve sekä kirkkojen erilaiset näkemykset siitä, miten uudet rakenteet
on suunniteltava. Lisäksi osa kirkoista on sellaisia, etteivät niiden resurssit yksinkertaisesti riitä
pitämään yllä tunnustuksellisia ja ekumeenisia yhteyksiä kansallisella, alueellisella ja kansainvä-
lisellä tasolla. Sen jälkeen kun kaksi suurinta jäsenkirkkoa - Tanskan kansankirkko ja Norjan
kirkko - ilmoittivat eroavansa neuvostosta, oli selvää, ettei entiseen tapaan kannattanut jatkaa.

NER:in alasajoa ei pidä nähdä organisaation arvovaltatappiona, mutta on surullista, etteivät kir-
kot ole oikein kyenneet kommunikoimaan keskenään sillä tavalla, ettei olisi syntynyt väärinkä-
sityksiä NER:in työnäystä ja uudelleenajattelun tarpeesta. Mutta kaikella on aikansa, ja Pohjois-
mainen ekumeeninen neuvosto on ollut erittäin tärkeä pohjoismaisen ekumenian kohtauspaikka
aina perustamisestaan, vuodesta 1940 lähtien. Tuolloin organisaatio oli nimeltään Pohjoismainen
ekumeeninen instituutti ja vaikutti itse asiassa Sigtunassa.

Siis takaisin lähtöruutuun? Ei sentään. Kuudessakymmenessä vuodessa on tapahtunut paljon.
Kaikkein tärkeintä on pitkä kokemus pohjoismaisesta ekumeniasta - ja se jatkuu edelleen. Se
mikä alkoi tutkimukseen ja tiedottamiseen keskittyneenä pohjoismaisena ekumeenisena insti-
tuuttina, muuttui myöhemmin raskassoutuisemmaksi ekumeeniseksi neuvostoksi jäsenkirkkoi-
neen, kokoontumispaikaksi koordinointeineen. EU:n perustamisen ja lisääntyneen maapallois-
tumisen myötä kirkkojen ekumeeniset kiinnostuksenkohteet ovat yhä enenevässä määrin suun-
tautuneet myös pohjolan ulkopuolelle. Samalla kirkkojen ekumeeniset resurssit - niin talous kuin
henkilökunta - ovat tulleet yhä tärkeämmiksi.

Kaikki Pohjoismaisen ekumeenisen neuvoston aikaisemmat jäsenyhteisöt ovat ilmaisseet tahton-
sa jatkaa pohjoismaista ekumeenista työtä. Tämän tahdon mukaisesti Sigtuna-säätiö - yksi Poh-
joismaisen ekumeenisen instituutin perustajista - on tarjoutunut koordinoimaan pohjoismaiselle
ekumenialle kolmivuotisen projektin nimeltä Pohjolan ekumeeninen instituutti, Ekumeniskt
Institut för Norden (EIN). Mutta keskustelut Pohjoismaisesta ekumeenisesta neuvostosta ovat
jättäneet jälkensä. On vielä liian aikaista sanoa, mitkä kirkot ja yhdyskunnat tulevat mukaan
hankkeeseen. On vain toivottava, että mahdollisimman monet osallistuvat keskusteluun toimin-
tamuodoista, jotta toiminta vastaisi niihin tarpeisiin, joita eri kirkoilla ja yhdyskunnilla on. Ellei
ekumeenista työtä koeta mielekkääksi, siihen ei myöskään sijoiteta.

Usein sanotaan, että kirkot ovat ekumenian subjekti, ja ekumeeniset organisaatiot ovat kirkkojen
työkaluja. Vuotuinen ekumeeninen sihteerikokous, johon kokoontuu parikymmentä kirkkojen
ja ekumeenisten neuvostojen edustajaa on yhteistyöpalapelin tärkeä pala. Kansallisten neuvosto-
jen sisäiset kontaktit ovat nekin tärkeitä. Lisäksi on suuri määrä eri toimijoiden verkostunutta
yhteistyötä. Nähtäväksi jää, minkälaisen roolin EIN tulee saamaan. Ehkä kolmivuotinen hanke
antaa aikaa ja tilaa keskustella jostakin pysyvämmästä. Tai ehkä pohjoismainen ekumenia pysyy-
kin hankkeena, ilman tarvetta muodostaa yhtä ainoaa kattojärjestöä. Projektina se on joka ta-
pauksessa pohjoismainen ja ekumeeninen.
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JAN EDSTRÖM

Det nordiska projektet
� Ekumeniken lever trots att strukturer dör eller förändras. Så måste man se på det nordiska
ekumeniska arbetet efter att Nordiska Ekumeniska Rådet (NER) läggs ned. Det första beslutet
om nedläggning fattades vid NER:s årsmöte 2003 på Island och det definitiva beslutet fattades
vid ett extraordinärt årsmöte den 4 mars 2004 i Sverige. Följande dag samlades  ekumeniska
sekreterare från de fem nordiska länderna i Finland till sitt årliga möte för att diskutera förändrin-
garna i det ekumeniska arbetet. Hit hör initiativet om ett Ekumeniskt institut för Norden som en
verksamhetsinriktning inom Sigtunastiftelsen.

Bakgrunden till att Nordiska Ekumeniska Rådet läggs ned har att göra med behovet av lättare och
mer ändamålsenliga strukturer och kyrkornas olika syn på hur dessa skall utformas. Dessutom
räcker en del kyrkors resurser helt enkelt inte till för att upprätthålla både konfessionella och
ekumeniska kontakter på nationellt, regionalt och internationellt plan. Efter att två av de största
medlemskyrkorna, Danska folkkyrkan och Norska kyrkan, meddelat att de utträder ur rådet
ansågs det inte värt att fortsätta som tidigare. När motivationen saknades och förtroendet var lågt
blev nedläggningen ett faktum.

Att NER läggs ner behöver inte ses som en prestigeförlust för organisationen. Däremot är det
olyckligt att kyrkorna inte riktigt förmått kommunicera med varandra så att missförstånd undvi-
kits angående synen på NER:s arbete och behovet av nytänkande. Men allt har sin tid och Nor-
diska Ekumeniska Rådet har spelat en utomordentligt viktig roll som mötesplats för nordisk
ekumenik sedan grundandet 1940. Då hette organisationen Nordiska Ekumeniska Institutet
(NEI) och verkade i Sigtuna, faktiskt.

Tillbaka till ruta ett verkar det som, ändå inte. Under fyrtio år har mycket hänt. Viktigast av allt
är den långa nordiska ekumeniska erfarenhet som fortfarande håller att bygga vidare på. Det som
inleddes som ett nordiskt ekumeniskt institut för forskning och information fick senare formen
av ett mera tungrott ekumeniskt råd med medlemskyrkor, en mötesplats med koordinations-
funktioner. I och med EU:s grundande och den ökade globaliseringen har kyrkornas ekumeniska
prioriteringar i allt högre grad förlagts också utanför Norden. Detta har medfört att trycket på
kyrkornas ekumeniska, både ekonomi och personal, resurser har ökat.

Alla Nordiska ekumeniska rådets tidigare medlemssamfund har uttryckt en vilja att fortsätta det
nordiska ekumeniska arbetet. Denna vilja har tagit form i och med att Sigtunastiftelsen, en av
grundarna av Nordiska Ekumeniska Institutet, erbjudit sig att koordinera ett treårigt projekt för
nordisk ekumenik kallat Ekumeniskt Institut för Norden (EIN). Men diskussionerna kring Nor-
diska ekumeniska rådet har satt sina spår. Ännu är det för tidigt att säga vilka kyrkor och samfund
som kommer att engagera sig i det nya projektet. Man kan bara hoppas att så många som möjligt
deltar i diskussionerna kring verksamhetens utformning så att den kan tjäna de behov som finns
i olika kyrkor och samfund. Om det ekumeniska arbetet inte känns angeläget motiverar det inte
heller till satsningar.

Kyrkorna är ekumenikens subjekt, brukar man säga, och de ekumeniska organisationerna är kyr-
kornas verktyg. Den årliga ekumeniska sekreterarsamlingen, som samlar ett tjugotal representan-
ter för kyrkor och ekumeniska råd är en viktig bit i samarbetspusslet. De nationella rådens inbör-
des kontakter är likaså viktiga. Dessutom finns det en hel del nätverkssamarbete fördelat på olika
aktörer. Återstår så att se vilken roll EIN kommer att få. Kanske blir det ett treårigt projekt som
ger tid och utrymme till samtal om något mera permanent. Eller kanske förblir nordisk ekumenik
ett projekt utan större behov av en enda samlande organisation. Ett projekt förblir det hur som
helst, nordiskt och ekumeniskt.
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LAURA KOSKELAINEN

Kansainvälisiä kuvioita ja
paikallisekumeniaa oppimassa:
20 vuotta Ketkoa

Suomen ekumeenisen neuvoston
nuorisojaosto on järjestänyt eku-
meenista koulutusta nuorille
vuodesta 1983. Kurssin nimi on
kokonaisuudessaan “Kansainvä-
lisen ja ekumeenisen toiminnan
koulutusohjelma”, mutta se tun-
netaan paremmin nimellä Ket-
ko. Tänä keväänä päättyy kah-
deskymmenes kurssi.

Näiden vuosien aikana Ket-
ko on tutustuttanut satoja suo-
malaisnuoria ekumeniaan.
Pääosa heistä on ollut luterilai-
sia teologian ylioppilaita, mutta
jokaiselle kurssille on osallistu-
nut myös vähemmistökirkkojen
edustajia.

� Ketko  ei  suinkaan ollut
suomalaisnuorten  ensimmäi-
nen mahdollisuus kansainväli-
siin ekumeenisiin kontakteihin.
Suomessa oli järjestetty eku-
meenisia työleirejä jo 1940-lu-
vulta alkaen. Suomalaisia mat-
kusti myös työleireille eri puo-
lille Eurooppaa. Nuorisojaosto-
laiset osallistuivat innokkaasti
myös tammikuussa pidettävän
ekumeenisen rukousviikon jär-
jestelyihin. Suomalaisia nuoria
alettiin näiden lisäksi  lähettää
delegaateiksi ja stuerteiksi kan-
sainvälisiin ekumeenisiin koko-
uksiin, sillä niissä oli omat kiin-
tiönsä nuorille ja naisille. Sa-
manaikaisesti suhteet Euroopan
ekumeeniseen nuorisoneuvos-
toon (EYCE) tiivistyivät. Suo-
malaiset huomasivat, että eku-
meniasta tarvittiin tietoa jo en-
nen kansainvälisiä tilaisuuksia.

Kansainvälisiin kokouksiin
lähetettiin Suomen ekumeeni-

sen neuvoston (SEN) jäsenkirk-
kojen nuorista niitä, jotka tun-
nettiin hyvin. Vähitellen piti
löytää uusia lähtijöitä. Eri kirk-
kokunnissa oli kuitenkin vai-
keuksia löytää sopivia nuoriso-
edustajia kansainvälisiin ko-
kouksiin. Joko ehdokkaat eivät
olleet tarpeeksi kielitaitoisia tai
he eivät tunteneet oman yhtei-
sönsä nuorisotyötä, ongelmia ja
erityiskysymyksiä. Monella
nuorisoedustajaksi haluavalla oli
myös heikot teologiset perustie-
dot.

Kansainvälisyyskasvatuksen
siemeniä

Ekumeenisen koulutuksen jär-
jestäminen annettiin vuonna
1982 Suomen ekumeenisen
neuvoston nuorisojaoston teh-
täväksi. Nuorisojaostossa muka-
na olleet kirkot antoivat jaos-
tolle tehtäväksi järjestää koulu-
tusta niin, että se oli sekä rekry-
tointi- että karsintakurssi. Kurs-
sin kehittivät diakoni Pentti
Laukama (kat.), teologian yliop-
pilas Kalle Elonheimo, joka ny-
kyään on Sauvo-Karunan kirk-
koherra (lut.) ja pastori, nuori-
sojaoston puheenjohtaja, Pekka
Hietanen (lut.), joka on ny-
kyään Helsingin seurakuntayh-
tymän yhteisen seurakuntatyön
johtaja. Kansainvälisen ja eku-
meenisen toiminnan koulutus-
ohjelma antoi muodollisen pä-
tevyyden kansainväliseen edus-
tamiseen, minkä pystyi osoit-
tamaan todistuksella.

Samanaikaisesti Ketkon
kanssa Nuorten Miesten Kristil-

linen Yhdistys (NMKY) kehitti
omaa kansainvälistä kurssiaan.
Sen nimi oli Finn YMCA Inter-
national. Suurin osa kurssilaisis-
ta oli teologian ylioppilaita.
Kurssin tavoitteena oli koulut-
taa nuoria NMKY:n kansainvä-
lisiin kokouksiin sekä muuhun-
kin kansainväliseen toimintaan.
Kurssilla käsiteltiin Suomen ul-
kopolitiikkaa, NMKY:n histo-
riaa, kansainvälistä nuorisotyö-
tä, kirkkojen kansainvälistä työ-
tä sekä ekumeniaa. Kalle Elon-
heimo toimi linkkinä Finn
YMCA International -kurssin
sekä Suomen ekumeenisen nuo-
risojaoston välillä. Siksi Elon-
heimoa pyydettiin mukaan ke-
hittämään Ketkoa. Kurssit  oli-
vat sisällöllisesti erilaisia, mutta
niissä oli samanlaisia toiminta-
tapoja. Pentti Laukama oli saa-
nut vaikutteita kurssiohjelmaan
myös ulkoministeriön järjestä-
mästä kansainvälisten asioiden
kurssista, jonka hän oli käynyt.

Ketkosta muodostui kan-
sainvälisten asioiden valmen-
nuskurssi, jonka tehtävänä oli
antaa perustietoja kansainväli-
sestä ekumeenisesta toiminnasta
sekä eväitä tietojen etsimiseen
muualta. Ketkosta kaavailtiin
eräänlaista ponnahduslautaa eri
kirkkokuntien ja yhteisöjen
nuorille kohti kansainvälistä
ekumeenista uraa. Kurssin
suunnittelijat aavistelivat, että
kaikki kurssin käyneet nuoret
eivät kuitenkaan halunneet tai
päässeet kansainväliselle eku-
meeniselle uralle. Siksi kurssin
tuli antaa myös perustietoja ko-
timaisista asioista.
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Neljän viikonlopun paketti

Ensimmäinen Ketko pidettiin
vuonna 1983. Kurssista muo-
toutui neljän viikonlopun mit-
tainen kokonaisuus, joka pyrki
antamaan yleiskuvan ekumeeni-
sesta kentästä. Kurssilla paino-
tettiin tiedon antamista. Koke-
muksellisuutta sen sijaan oli vä-
hän. Ensimmäisen viikonlopun
ohjelma pyrki johdattamaan
kurssin teemaan. Ensimmäisen
Ketkon ensimmäisenä viikon-
loppuna Pentti Laukama kävi
läpi kuluvan vuosisadan kirkko-
historiaa. Samoin kirkkomaan-
tiedettä sekä eri kirkkojen ase-
maa käytiin läpi. Kirkkomaan-
tiede oli yli kymmenen vuoden
ajan Laukaman bravuuri: monet
kurssilaiset muistelevat, miten
hän kertoi Euroopan kirkolli-
sesta tilanteesta ilman mitään
muistiinpanoja mielenkiintoi-
sella tavalla. Kurssilaiset oppivat
myös ekumenian teologisia nä-
kökohtia.

Alkuvuosien Ketkojen toi-
nen viikonloppu pidettiin usein
Helsingin katolisen hiippakun-
nan Stella Maris -toimintakes-
kuksessa. Tällöin keskityttiin
kansainvälisiin ja ulkopoliitti-
siin asioihin. Leirikeskusviikon-
lopun oli myös tarkoitus antaa
kurssilaisille jonkinlaista tunnel-
maa siitä, millaista olisi kansain-
välisessä ekumeenisessa kokouk-
sessa. Kansainvälisissä asioissa
tärkeä osa oli myös kielitaidolla,
jota testattiin myös kielikokeel-
la. Kokeessa tuli lukea joku vie-
raskielinen ekumeeninen teksti
ja tehdä siitä puolen liuskan
mittainen suomenkielinen refe-
raatti.

Stella Mariksessa kurssilai-
sille tarjottiin myös viiniä, mikä
oli tuolloin varsin eksoottista
suomalaisnuorille. Sen sijaan
esimerkiksi Saksassa pidetyissä
ekumeenisissa kokouksia viiniä
tarjottiin usein. Kurssilaisten oli
hyvä tottua kohtuulliseen viinin
nauttimiseen leirikeskusolosuh-
teissa. Toisen viikonlopun ai-
heena olivat Suomen ulkopoli-
tiikan peruslinjat, joista kertoi

joku ulkoministeriön edustaja.
Myös ulkoasiainhallinto tuli tu-
tuksi. Viikonlopun aikana käsi-
teltiin myös Suomen nuorisopo-
litiikkaa ja kansainvälistä nuori-
soyhteistyötä.

Ulkopoliittiset kysymykset
olivat ohjelmassa siksi, että suo-
malaisilta kysyttiin kansainväli-
sissä kokouksissa usein, mikä
Suomen ulkopoliittinen asema
oikeastaan oli. Suomen tilanne
maailmanpolitiikassa ja Neu-
vostoliiton läheisyys askarrutti-
vat monia ulkomaalaisia. Mo-
nissa kokouksissa käsiteltiin ul-
kopoliittisia ongelmia ja osallis-
tujien tuli muodostaa kanta eri-
laisiin julkilausumiin ja kannan-
ottoihin.

Ekumeenisessa liikkeessä
Suomella oli usein välittäjän
rooli idän ja lännen välillä.
Tämä rooli näkyi esimerkiksi
EYCE:n toiminnassa. EYCE oli
yksi niistä harvoista järjestöistä,
joissa oli edustajia sekä Itä- että
Länsi-Euroopan maista. Suomi
oli tavallaan näiden kahden lei-
rin välissä. Ulkopolitiikan asi-
oista tiesivät parhaiten ulkomi-
nisteriön edustajat ja he olivat
valmiit kertomaan virallisen
kannan Suomen asemasta myös
kurssilaisille.

Alkuvuosien Ketkon kol-
mantena viikonloppuna kurssi-
laiset tutustuivat Suomen kirk-
kojen ja kristillisten yhteisöjen
kansainvälisiin yhteyksiin. Or-
todoksisen kirkon, katolisen kir-
kon, Pelastusarmeijan, metodis-
tikirkkojen, vapaakirkon ja hel-
luntaiseurakuntien kansainväli-
set yhteydet tulivat tutuiksi.
Kurssilaiset tutustuivat myös
Kristillisten opiskelijajärjestö-
jen, NMKY:n sekä Nuorten
Naisten Kristillisen yhdistyksen
(NNKY) kansainväliseen toi-
mintaan. Kolmantena viikon-
loppuna tutustuttiin myös kan-
sainväliseen diakoniaan sekä lä-
hetystyön ja ekumenian suhtei-
siin. Eri kirkkojen kansainvälis-
ten suhteiden kertomiselle oli
siis varattu melko vähän aikaa.
Kustakin kristillisestä yhteisöstä
oli kutsuttu edustaja kertomaan

lyhyesti yhteisönsä kansainväli-
sistä suhteista. Vieraat eivät esi-
telleet oman tunnustuksensa
ydinkohtia tai jumalanpalvelus-
taan. Nämä elementit tulivat
kurssiohjelmaan myöhemmin.

Alkuvuosien kurssit olivat si-
sällöltään pitkälti samanlaisia.
Muutoksia tapahtui pääosin lu-
ennoitsijoiden vaihtumisessa.
Eri vuosien kurssien samankal-
taisuus oli tärkeää, jotta kurssi-
lainen pystyi tulevina vuosina
täydentämään suoritustaan, mi-
käli häneltä on jäänyt joku vii-
konloppu käymättä. Kurssito-
distuksen saaminen edellytti
osallistumista kaikkiin neljään
viikonloppuun.

Muutoksen tuulia

Kurssin sisältö alkoi vähitellen
muuttua vuosikymmenen vaih-
teessa. Nuorisojaoston nuortu-
minen alkoi  näkyä myös  Ket-
kon suunnittelussa ja kurssista
vastaavissa ihmisissä. Kurssin
järjestäjät olivat vuonna 1989
sitä mieltä, että Ketkoa pitäisi
uudistaa. Johtoryhmän jäsenen,
silloisen teologian ylioppilaaan,
Antti Saarelman mukaan Ketko
oli ollut liiaksi luennointia ja is-
tumista. Sen vastapainoksi kurs-
silaisten tulisi saada äänensä
kuuluviin sekä esiintyä, sillä
kansainväliset kokoukset edel-
lyttävät sekä sosiaalisia taitoja
että esiintymiskykyä. Kurssilais-
ten tiedonhankintataidot sekä
omat erityistiedot ja -taidot tu-
lisi ottaa paremmin huomioon.
Siksi kurssilaiset voisivat muis-
tion mukaan pitää alustuksia
sekä esitellä omaa kirkkoaan tai
taustayhteisöään. Myös eri kirk-
kokuntien jumalanpalveluksiin
osallistumista tulisi lisätä. Joh-
toryhmä korosti myös, että elä-
myksellisyyttä tulisi lisätä. Kurs-
silaiset voisivat oppia myös ko-
kemuksen ja oman tekemisen
kautta. Yhteinen rukous ja ju-
malanpalveluksiin osallistumi-
nen kertoisivat enemmän kuin
luennot. Uudet kokemukselliset
koulutusnäkemykset tekivät tu-
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Ketko vietiin
Eurooppaan

loaan myös Ketkoon.
Kurssin johtajat vaihtuivat

vuosikymmenen vaihteessa ja
aluksi oli vaikea saada uusia vas-
tuullisia. Samalla pohdittiin
myös kurssin mielekkyyttä. Joh-
toryhmä piti kurssia tärkeänä,
sillä myös 1990-luvulla tarvit-
taisiin koulutusta ekumeenisiin
ja kansainvälisiin tehtäviin.
Koulutuksen tulisi kuitenkin
olla sellaista, että mikään muu
organisaatio Suomessa ei ker-
toisi kyseisistä asioista. Toisaalta
Ketkon olisi vastattava jäsen-
kirkkojensa ja -yhteisöjensä
omiin tarpeisiin.

Nuorisojaoston kotimaan-
toiminta alkoi vihdoin kasvaa
muun muassa Ketkon ansiosta.
1990-luvun alussa suomalaises-
sa nuorisoekumeniassa alkoivat
muutenkin puhaltaa uudenlai-
set tuulet. Aiemmin nuoriso-
jaostossa oli istunut pääasiassa
eri kirkkokuntien nuorisotyötä
tekeviä ihmisiä, jotka olivat yli
30-vuotiaita. Vähitellen nuori-
sojaoston jäsenet vaihtuivat ky-
seisten kirkkojen tai järjestöjen
nuoriin. Muutosta oli havaitta-
vissa myös siinä, että huomiota
kiinnitettiin aiempaa enemmän
paikallisekumeniaan, eikä pel-
kästään kansainväliseen edusta-
miseen. Ilmapiirin muutos nuo-
risojaostossa heijastui myös Ket-
koon siten, että Ketko-sihteerit
olivat aiempaa nuorempia.

Painopiste eri kirkkokuntiin

Syksyllä 1996 Ketko-sihteeriksi
tuli kasvatustieteen opiskelija
Mirkka Torppa. Hänen aika-
naan kurssiviikonloput alkoivat
muotoutua siihen suuntaan,
että viikonloppujen rungot
koostuivat eri kirkkokuntien
ympärille. Ketkossa oltiin eri
kirkkokuntien vieraina eli ko-
koonnuttiin eri kirkkokuntien
tiloissa ja osallistuttiin juma-
lanpalveluksiin. Ensimmäisenä
viikonloppuna tutustuttiin lute-
rilaiseen ja anglikaaniseen kirk-
koon, toisena ortodoksiseen,
kolmantena vapaisiin suuntiin

ja neljäntenä katoliseen kirk-
koon. Myös hartauselämää tuli
lisää ja jumalanpalveluksiin
osallistuttiin joka viikonloppu.
Torpalle oli tärkeää, että kurs-
silla koettaisiin yhteyttä ja yk-
seyttä rukouksen muodossa yh-
teisen päivän päätteeksi. Myös
eri kirkkokuntien jumalanpal-

veluksiin osallistuminen oli hä-
nen mukaansa tärkeää. Kurssi
on perusrakenteeltaan tällainen
yhä tänäänkin.

Suomen evankelisluterilai-
nen kirkko alkoi hyödyntää
Ketkon hedelmiä koulutuksen
alusta alkaen. Tieto kurssista
kulkeutui hyvin kirkon hallin-

� Mirkka Torpan Ketko-sih-
teerivuosien aikana Ketkon ja
EYCE:n yhteistyö tiivistyi, sil-
lä Matti Peiponen halusi ak-
tiivisten nuorisojaostolaisten
Torpan ja Olli-Pekka Silfver-
huthin aloitteesta viedä Ket-
kon idean muualle Euroop-
paan EYCE:n kautta. Torppa
ja Peiponen olivat kertoneet
Ketko erilaisissa kokouksissa ja
se herätti kiinnostusta muissa-
kin maissa. Työn tuloksena
Ketkon tulokset vietiin eu-
rooppalaiselle tasolle EYCE:n
eurooppalaisille ekumeniakou-
luttajille suunnatulla TETE-
kurssilla (Training Ecumenical
Trainers in Europe). Aluksi
Peiponen ja Torppa halusivat
viedä Ketkon mallia sellaise-
naan eurooppalaiselle tasolle.
Kurssin järjestämiseen saatiin
tukea Euroopan neuvoston
nuorisokeskukselta.

Ensimmäinen TETE-kurs-
si pidettiin vuonna 1998 Bu-
dapestissa. Tuolloin kurssin
johtajana toiminut Torppa
esitteli Ketkon. Hän huomasi
kuitenkin, että kurssi sopi hy-
vin Suomeen, mutta ei niin
hyvin muihin maihin. Vähi-
tellen TETE-kurssia kehitet-
tiin siihen suuntaan, että siellä
koulutetaan ekumeenisia kou-
luttajia, jotka kouluttavat

omissa maissaan kulloiseenkin
kontekstiin sopivalla tavalla.
Tavoitteena oli, että he järjes-
tävät ekumeenista koulutusta
tai jotain muuta nuorille suun-
nattua ekumeenista toimintaa.
Ketkosta haluttiin ennen kaik-
kea siirtää ekumeenisen kou-
luttamisen malli, sillä sitä ei ol-
lut käytössä muualla maail-
massa. Kouluttaminen mah-
dollisti kussakin maassa eku-
meenisen kentän laajenemi-
sen.

Kurssi on ollut kaikkein
halutuinta toimintaa EYCE:
ssä  ja se on saanut hyvää pa-
lautetta. Vuonna 1999 TETE-
kurssi muuttui siten, että enää
kurssi ei ollut samanlainen
joka vuosi, vaan siitä tehtiin
kolmiportainen. Kolme kurs-
sia suoritettuaan kurssilaiset
olivat saaneet eri näköaloja
ekumeeniseen kouluttamiseen.
Mirkka Torpan mukaan myös
Kirkkojen maailmanneuvos-
tossa on oltu kiinnostuneita
sekä TETE-kurssista että Ket-
kosta. Näistä saatuja ideoita on
viety esimerkiksi Kirkkojen
maailmanneuvoston stuertti-
ohjelmien koulutuspäiviin.
Parhaillaan on käynnissä TE-
TE-kurssin kehittäminen en-
tistä paremmaksi.
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Ketkon 20-vuotisjuhlaseminaari

Näköaloja ekumeeniseen kasvatukseen
sunnuntaina 25.4.2004 Helsingissä

10.00 Anglikaaninen messu
Ruoholahden kappelissa (Selkämerenkuja 1)

Seminaari Johanneksen seurakuntasalissa (Korkeavuorenkatu 10)

13.00 Ekumeeninen kasvatus Suomessa: alustuksia ja yleisökeskustelua

15.30 Ekumeenisia kasvatuskonteksteja: paneelikeskustelu

Tervetuloa! Vapaa pääsy.

Ketko on Suomen ekumeenisen neuvoston
nuorisojaoston ja Kristillisen opintokeskuksen
järjestämä Kansainvälisen ja ekumeenisen
toiminnan koulutusohjelma.

Lisätietoja Anna-Maija Viljanen-Pihkalalta,
050 3080159 tai anna-maija.viljanen@helsinki.fi

toon, sillä kirkolla on aina ollut
oma edustajansa nuorisojaos-
tossa. Kun luterilaisen kirkon
tuli nimetä joku nuori kokous-
edustaja kansainväliseen tai eku-
meeniseen kokoukseen, hänen
tuli olla Ketkon käynyt tai si-
toutunut käymään se. Syynä oli
se, että alle 20-vuotias nuori ei
ole saanut tarvittavia tietoja, joi-
ta vaativissa kansainvälisissä teh-
tävissä tarvitaan. Luterilainen
kirkko ei ole perustanut omaa
koulutustaan, sillä ajateltiin, et-
tä Ketkosta saa ekumeenista tie-
toa paljon varmemmin.

Jotkut Ketkoon osallistuneet

ovat edenneet ekumeenisella
uralla kansainvälisestikin. Toiset
ovat harrastaneet paikallistason
ekumeniaa. Varmasti kaikki
ovat kokeneet, millaista sydän-
ten ekumenia on. Kurssilla on
opittu tuntemaan eri kristillis-
ten kirkkokuntien yhteisiä piir-
teitä ja huomattu, miten paljon
niitä on. Yhdessä on myös hil-
jennytty. Toisaalta kurssilaiset
ovat löytäneet eroja eri kirkko-
kuntien välillä. Kenties kipeim-
mäksi asiaksi kurssilaiset ovat
kokeneet sen, että yhteiselle eh-
toolliselle osallistuminen ei ole
mahdollista. Osallistuvathan

kurssilaiset nykyään eri kirk-
kokuntien jumalanpalveluksiin,
jolloin osa joutuu jäämään
penkkiin istumaan tai sitten he
saavat vain siunauksen. Kurssille
on osallistunut monia pariskun-
tia, jotka suunnittelevat tai ovat
jo solmineet ekumeenisen avio-
liiton. Parisuhteen alkuaikoina
he tutustuvat toisen tunnustus-
kuntaan kurssilla ja tapaavat
kenties muita samassa tilantees-
sa olevia pareja. Tällöin monelle
tulee konkreettisesti ilmi se,
millaista kristittyjen ykseys ny-
kyään on ja millaista se voisi
olla.
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SANNA YLÄ-JUSSILA

Kohtaamisia ja keskusteluja
– Ketko tänään

Vuosia on kulunut niistä Ket-
koista, joissa nuorten ekumeeni-
koiden englanninkielentaitoja
testattiin referaattikokeen avulla
ja heitä opastettiin nauttimaan
kansainvälisissä kokouksissa tar-
jottavaa illallisviiniä kohtuu-
della. Kansainvälisen ja eku-
meenisen toiminnan koulutus-
ohjelmalle on kuitenkin yhä ti-
lausta. Parhaillaan käynnissä
oleva Ketko on kahdeskymmenes
lajiaan.

� Tapaan neljä tämän vuoden
ketkolaista, Minerva Ihatsun,
Mika Stenbergin, Jussi Ikkalan
ja Jason Lepojärven. Porukka is-
tuu helsinkiläisen kahvilan
nurkkapöydässä. ”Mistä sä tun-
nistit meidät, näytetääks me
niin ekumeenisilta?”, kysyy joku
nelikosta. Ehkä näin on, sillä
näillä juhlavuoden Ketkon kä-
vijöillä on takanaan jo kolme
Ketko-sihteeri Anna-Maija Vil-
janen-Pihkalan ja hän työryh-
mänsä luotsaamaa viikonlop-
pua. Syksyn aikana tutustuttiin
anglikaaniseen, luterilaiseen ja
ortodoksiseen kirkkoon ja ke-
vään ensimmäisessä viikonlo-
pussa oltiin nk. vapaiden suun-
tien vieraina. Ketkon päättää
maaliskuussa tutustuminen ka-
toliseen kirkkoon.

Nelikko kertoo olevansa hie-
man epätyypillinen otos kurssin
populaatiosta. Ketko on vankas-
ti luterilaisten teologianopiske-
lijoiden suosiossa, ja vähemmis-
tökirkkojen edustajat ovat vä-
hemmistössä myös Ketkossa.
Minerva Ihatsu on 23-vuotias
pukuompelija, joka opiskelee
verhoilua ja kasvatustiedettä.
Minerva on ortodoksi. Hellun-
taiseurakuntaan kuuluva Mika

Stenberg on 25-vuotias tietojen-
käsittelytieteen opiskelija, josta
tulee isona opettaja. Jussi Ikkala
on luterilainen tämän kevään
abi, joka haaveilee teologian
opinnoista. Jason Lepojärvi toi-
mii aktiivisesti kansainvälisessä
ja tunnustuskuntien välisessä
seurakunnassa EICF:ssä (Espoo
International Christian Fel-
lowship). Hän on 23-vuotias ja
opiskelee teologiaa.

Pitkiä puheluita ja intohimoisia
väittelyitä

Viesti Ketkosta saavutti useim-
mat tästä joukosta viime syksy-
nä sähköpostitse. Mikä oli se
syy, joka sai heidät innostumaan
lähtemään mukaan? ”No tieten-
kin kristikunnan hajaannus”,
toteaa Jason heti. ”Halusin saa-
da asianmukaista tietoa muista
kirkkokunnista ja erottaa omat
mielikuvani ja sen, mikä todella
pitää paikkansa. Ekumenia on
minulle intohimoinen asia, ja se
on minulle käytännön tasolla
varsin tuttua EICF:n kautta”.

Myös Mikalle kansainväli-
sessä ja ekumeenisessa seura-
kunnassa toimiminen on tuttua
New Yorkissa vietetyltä vuodel-
ta. Oman uskon toteuttaminen
vieraassa ympäristössä antoi
mielenkiintoista perspektiiviä,
ja ekumenia kiinnostaa myös
täällä kotimaassa.

Jussi tunnustaa, että hänen
mielikuvansa muista kirkko-
kunnista olivat Ketkoon lähties-
sä melko negatiivisia. Hän halu-
si lähteä koulutukseen tarkista-
maan käsityksiään ja on huo-
mannut, että suuri osa niistä ei
pitänyt paikkaansa.

Minerva puolestaan kertoo

ekumenian olevan hänelle joka-
päiväistä elämää. ”Koska kuulun
pieneen kirkkokuntaan, eku-
menia on minulle arkea. Elän
ekumeenisessa yhteiskunnassa ja
perheessä. Poikaystäväni oli lu-
terilainen. Lähdimme koulu-
tukseen yhdessä, ajattelimme,
että se on meille yhteinen har-
rastus”. Myös Jason on lähtenyt
Ketkoon yhdessä vaimonsa
kanssa, ja Mika huomauttaa,
että onhan hänelläkin veli mu-
kanaan.

”Kun on vaimo mukana
koulutuksessa, joutuu ainakin
olemaan rehellinen”, Jason nau-
raa. ”Ei voi esittää, että joo, mä
olen tämmöinen tosi täydelli-
nen ekumeeninen tyyppi – toi-
nen kuitenkin sitten korjaa, että
ei se ihan noin ole.”

Ketkoviikonloput ovat he-
rättäneet keskusteluja, joita on
jatkettu kotonakin pitkin viik-
koa. ”Ketkoviikonlopun jälkeen
tulee soiteltua veljen kanssa pit-
kiä puheluja”, tunnustaa Mika.
”Kyllähän me aikaisemminkin
näistä asioista poikaystävän
kanssa väiteltiin, mutta nyt siinä
on jotenkin rakentavampi sävy,
kun on saanut asioihin hieman
ulkopuolistakin näkökulmaa”,
pohtii Minerva.

”Olemme tavanneet oikeita
ihmisiä”

Kun kolme neljäsosaa koulu-
tuksesta on jo takana, uskallan
kysyä nelikolta, ovatko he saa-
neet Ketkosta sen, mitä tulivat
hakemaan. Vastauksista syntyy
keskustelu, jossa nykyiselle Ket-
kolle jaetaan anteliaasti sekä
ruusuja että risuja.

Nykyisen Ketkon painopiste
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on selkeästi kirkkokuntiin tu-
tustumisessa, mutta erilaiset
kansainvälisyyteen ja ajankoh-
taisiin ekumeenisiin aiheisiin
liittyvät alustukset ovat myös
oleellinen osa koulutusta. Ket-
kossa puhuvat luennoitsijat ovat
oman alansa asiantuntijoita tai
oman yhteisönsä edustajia, joka
on ilahduttanut etenkin Jussia.
”Minusta on hienoa, että eri yh-
teisöjen edustajat ovat saaneet
kertoa itse omasta uskostaan ja
seurakunnastaan.
Esimerkiksi koulus-
sa voi joskus käydä
niin, että yksi opet-
taja kertoo kaikista
kirkkokunnista, ja
silloin näkökulma
voi jäädä yksipuoli-
seksi”, hän toteaa.
”Ketkon parasta an-
tia on ollut juuri
se,  että olemme ta-
vanneet oikeita ih-
misiä. Kirkkokun-
tien ’tavallisten’ jä-
senten kanssa kes-
kustelu on laajenta-
nut perspektiiviäni
huimasti. Minulle
on sisäistynyt se, et-
tä muutkin ovat to-
della kristittyjä.”

”Kun joku ker-
too itselleen vieraas-
ta kirkkokunnasta,
hän keskittyy hel-
posti kuvailemaan
ulkoisia piirteitä –
simpukan kuorta –
kun taas kyseiseen
kirkkokuntaan kuu-
luva osaa antaa eri-
laisia näkökulmia
omaan yhteisöönsä
ja kertoa siitä hel-

mestä, joka on simpukankuoren
sisällä”, Jussi kuvailee Ketkon
vahvuuksia.

Minerva on huomannut,
että ekumenia tuntuu kiinnosta-
van etenkin teologeja – ja silloin
on olemassa se vaara, että Ket-
kosta tulee vain teologien keski-
näinen keskustelukerho, jossa
muilla vaikeuksia saada suun-
vuoroa.

”Valitettavasti Ketkosta huo-
maa sen, että suurin osa osanot-

tajista on luterilaisia teologian-
opiskelijoita. Itse en ole kum-
paakaan, ja välillä tuntuu, että
jotkut asiat menevät ihan ohi,
kun niitä ei selitetä meille muil-
le. Käytetään vain kummia kä-
sitteitä ja outoja lyhenteitä.
Alustus ei voi alkaa siitä lähtö-
kohdasta, että ’kun te jo tiedätte
tästä kaiken’. Jäin miettimään
esimerkiksi sitä, että mitä se lu-
terilaisuus todella on”, kyselee
Minerva. ”En minäkään tuohon

Mika, Minerva, Jason
ja Jussi ovat Ketkon
juhlavuoden kurssilai-
sia. Ensimmäistä ker-
taa Ketkoa käytiin jo
20 vuotta sitten.
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osaa vastata, vaikka olen itse lu-
terilainen”, hymähtää Jussi.

Eroja ei tarvitse lakaista
maton alle

Nelikko toteaa, että koulutuk-
sessa on selvästi enemmän ko-
rostettu eri kirkkokuntien yh-
teisiä piirteitä kuin eroja. Miksi
näin, he ihmettelevät. Monien
kirkkokuntien edustajilla on ol-
lut ikään kuin tarve kertoa, että
emme me niin kovin erilaisia
ole.

Jason kertoo olevansa hiu-
kan pettynyt siihen, että kristit-
tyjä yhdistäviä tekijöitä on pai-
notettu jopa niin paljon, että
eroja on ehkä jouduttu lakaise-
maan maton alle. ”On totta, et-
tä meillä on paljon yhteistä.
Mutta on kuitenkin yhtä totta,
että kirkot ovat erossa toisistaan.
Miksi? Siihen kysymykseen ha-
luaisin rehellisiä vastauksia.
Olen huomannut, että tarve
purkaa kokemuksia liittyy usein
juuri niihin eroavaisuuksiin. Eri
kirkkokunnista tulevien ketko-
laisten kanssa myös erottavista
tekijöistä on puhuttu avoimesti
ja se on ollut mielenkiintoista ja
rakentavaa.”

”Ortodoksi-isä Heikki Hut-
tusen pitämä ’Onko ekumenia
panheresiaa?’ –luento on ollut
yksi koulutuksen helmistä. Siinä
puhuttiin avoimesti myös niistä
uhista, joita kirkko voi kokea
ekumenian sille aiheuttavan”,
toteaa Jason. Mika on samoilla
linjoilla: ”Turhan nöyristelyn
voisi unohtaa. Puhutaan mie-
luummin asioista niiden oikeilla
nimillä.”

Jason ja Mika ovat sitä miel-
tä, että ketkolaiset kestäisivät
varmasti kuulla suoraa puhetta
siitä, mikä eri kirkkojen välillä
hiertää. He uskovat, että Ket-
kossa pystyttäisiin keskustele-
maan myös näistä asioista ra-
kentavassa hengessä. ”Se, että
joistakin asioista vaietaan, ei luo
todellista yhteyttä”, napauttaa
Jason.

Suuria keskusteluja kebabin
ääressä

Jo lukuisien Ketkojen palaut-
teesta on saatu lukea, että kou-
lutuksen parhaaksi anniksi koe-
taan yhteiset keskustelut mui-
den osanottajien kanssa. Sa-
moilla linjoilla tuntuvat olevan
myös tämän vuoden ketkolaiset.
Mika toteaa, että koulutuksesta
on löytynyt samanhenkisiä ih-
misiä, joiden kanssa on ollut
mielenkiintoista pohtia luen-
noilla esille tulleita asioita.

”Parhaat keskustelut ovat
syntyneet bussimatkalla tai ruo-
katauolla kebabia syödessä”, to-
teaa Minerva. Monet ruokatau-
koa viettävät ketkolaiset ovat
varmasti herättäneet naapuri-
pöytien huomion, kun hampu-
rilaisensyönnin ohessa on vään-
netty kättä kastekysymyksestä
tai pohdittu jumalakuvien eri-
laisuutta.

Nelikon toive tuleville Ket-
kojen järjestäjille on se, että ai-
kaa kurssilaisten yhteisille kes-
kusteluille olisi vielä enemmän.
”Koulutuksessa käsiteltävät ai-
heet herättävät niin paljon kysy-
myksiä ja ajatuksia, että 10 mi-
nuuttia ei riitä niiden purka-
miseen!”

Kiitosta saa etenkin yhteinen
rukous- ja jumalanpalveluselä-
mä, jota kurssilla harjoitetaan
melko paljon. Päivä päättyy
usein lyhyeen hartauteen ja jo-
kaiseen viikonloppuun kuuluu
vierailu yhteisön jumalanpalve-
luksessa. ”Jumiksissa käyminen
on ollut koulutuksen helmi!
Sinne on helpompi mennä yh-
dessä, yksin ei tosiaankaan tule
lähdettyä itselle vieraaseen paik-
kaan”, toteaa Mika.

”Olen yllätyksekseni huo-
mannut, että vaikka jotkut tietyt
kirkot ajattelevat ja uskovat hie-
man eri tavalla ja paperilla opil-
liset erot voivat näyttää suuril-
takin, jumalanpalveluksessa erot
kuitenkin kutistuvat. Monessa
jumalanpalveluksessa minulle
on tullut olo, että hei, voisin
ihan täysin allekirjoittaa tuon”,
kertoo Mika.

Tavoitteena ekumeeninen
small talk -kyky

Vuoden 2004 Ketkoa käyvää
joukkoa on mielenkiintoista
kuunnella. Vaikuttaa siltä, että
”ketkoisien” Pentti Laukaman,
Kalle Elonheimon ja Pekka Hie-
tasen kahdenkymmenen vuo-
den takainen projekti tuotti
koulutuksen, joka on kestänyt
aikaa varsin hyvin. Jokainen
menneiden vuosien Ketko-sih-
teeri on varmasti tuonut muo-
kannut Ketkoa omannäköisek-
seen, mutta tietyt perusasiat
ovat säilyneet. Esimerkiksi kan-
sainvälisen kokouksen simulaa-
tio on ollut mukana ohjelmassa
alusta asti.

20-vuotias Ketko on tyylikäs
osoitus siitä, että vapaaehtois-
voimin voidaan saada aikaan
laadukasta ja tärkeää koulutusta.
Eräänä osoituksena laadusta
voidaan ehkä pitää sitä, että teo-
logisesta tiedekunnasta ja tie-
tyistä DIAK:in koulutusohjel-
mista on mahdollista saada kak-
si opintoviikkoa rekisteriinsä
suorittamalla Ketko.

Historian Ketkojen tärkeä
päämäärä oli valmentaa nuoria
ekumeenikkoja kansainvälisiin
tehtäviin. Tänäänkin suuri
joukko kirkkojen kansainvälisin
kokouksiin lähtevistä delegaa-
teista ja stuerteista löytyy Ket-
kon käyneiden nuorten joukos-
ta. Myös haastattelemani nelik-
ko pitää mahdollisena, että hei-
dän ekumeeninen uransa ulot-
tuisi jossakin vaiheessa Suomen
rajojen ulkopuolelle. ”Minusta
Ketko valmentaa kuitenkin mei-
tä ensisijaisesti kohtaamaan näi-
tä asioita omassa ympäristös-
sämme ja elämässämme. Se ke-
hittää ekumeenista small talk –
kykyä, jolle on käyttöä sekä nyt,
että sitten, jos olen stuerttina
jossakin kansainvälisessä eku-
meenisessa kokouksessa”, päät-
tää Mika keskustelumme.
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Evankelioinnin suurtapahtuma
Suomen evankelioimiskongressi
kokosi Espooseen 21.-25.1.2004
noin 900 osanottajaa. Tapah-
tuman virallisena järjestäjänä
toimi Maailman evankelioimi-
sen Suomen keskus (MESK).
Päivien järjestelyorganisaatioon
oli kuitenkin kutsuttu sellaisia-
kin tahoja, jotka eivät kuulu
MESK:in jäsenyhteisöihin.

� MESK edustaa Suomessa
Lausannen liikettä ja evankeli-
kaalisia kristittyjä. Liikkeen yh-
teyttä luovana tekijänä toimii
ennen kaikkea yhteinen näke-
mys tehtävästä evankeliumin vä-
littämiseksi kaikille. Dipolissa
pidetyn tapahtuman teemana
oli Usko Jeesukseen pelastaa.
Tämä kaikkia kristillisiä tradi-
tioita yhdistävä näkemys tiivis-
tää hyvin viisipäiväisen tapahtu-
man painotuksia.

Avajaisissa tervehdyksensä
esittivät piispa Mikko Heikka
sekä metropoliitta Ambrosius.
Käytäväkeskusteluiden perus-
teella Ambrosiuksen puhe sai
paljon myönteistä huomiota.
Kongressin osanottajakunnassa
näkyi olevan edustajia kaikista
maamme kirkkoperheistä. Huo-
miota kiinnitti se, että suuri osa
läsnäolijoista oli paikallisseura-
kuntien edustajia. Nuoria osan-
ottajia oli huomattavan paljon.
Osanottajaluettelon mukaan lä-
hes kaksi kolmasosaa osallistu-
jista oli luterilaisia.

Hyviä uutisia

Neljän varsinaisen kokouspäi-
vän ohjelma alkoi Hyvät uutiset
-uutislähetyksellä, jossa uutis-

ankkuri Keijo Leppänen luki
tuoreita evankelioimiseen liitty-
viä uutisia Suomesta ja muualta
maailmasta. Aamupäivien yh-
teisen ohjelman rungon muo-
dosti kahden luennon kokonai-
suus, jonka aloitti päivittäin
Eero Junkkaala luennolla Van-
han testamentin kirjojen evan-
keliumista. Toisesta päivittäi-
sestä teemaluennosta vastasivat
vuorollaan mm. evankelistat
Kalevi Lehtinen ja Anna Gra-
ham Lotz.

Iltapäivien työskentely koos-
tui strategia- ja valinnaispajois-
ta. Strategiapajojen aiheina oli-
vat evankelioimisen teologian ja
kutsumuksen ohella evanke-
lioimisen kohderyhmät ja kei-
not. Oma pajansa oli eri ikä-
ryhmillä, medialla, musiikilla,
taiteella ja rukouksella. Suosi-
tuin strategiapaja oli evanke-
lioimistyö paikallisseurakunnas-
sa.

Evankelioinnin kymmenen
käskyä

Osallistuin itse evankelioimisen
teologian strategiapajaan. Työs-
kentelyn myötä tuli selväksi, et-
tä osanottajilla ei ole yhtä yh-
teistä evankelioimisen teologiaa.
Pajan työskentelyä tukivat eri-
tyisesti piispa Erik Vikströmin
ja Kalevi Lehtisen yhteisen oh-
jelman puitteissa pitämät tee-
maluennot evankelioinnista ja
sen teologiasta. Mielestäni var-
sinkin Vikströmin ’evankelioin-
nin 10 käskyä’ edistivät terveen
ja tasapainoisen evankelioimis-
näkemyksen kehittämistä. Työs-
kentelyn lopputuloksena keh-
keytyi näkemys siitä, että evan-
keliointi painottuu väistämättä

Jeesukseen, joka on tie Jumalan
yhteyteen.

Viestikapula nuorille

Kongressin kokonaisuudesta
hahmottui pari painotusta. Tär-
keää oli yhteisen näyn jakami-
nen. Olemme osallisia evanke-
liumista, elämme siitä itse. Siksi
selkeä tehtävämme on jakaa tätä
lahjaa muille. On aika viivytte-
lemättä tarttua toimeen. Toinen
esille noussut teema oli eri su-
kupolvet evankelioimistyössä.
Nuorten on otettava viestikap-
ula ja kannettava rohkeasti vas-
tuuta.

Mitä on evankeliointi? Kei-
tä ovat evankelistat? Mikä on
evankelioimisen paikka kirkon,
kristityn ja minun omassa elä-
mässäni? Onko meillä yhteinen
näkemys tämän tehtävän suo-
rittamisesta? Kongressi tarjosi
mahdollisuuden näiden kysy-
mysten pohtimiseen. Hieman
syvemmällä tasolla tarjoutui
mahdollisuus kiinnittää katse
kirkon keskeiseen, sen olemuk-
seen kuuluvaan perustehtävään.
Onko evankeliumin lahja kir-
kossani ja seurakunnassani tar-
jolla koko maailmalle? Saako
evankeliumi kaikua toimestam-
me avoimesti kaduilla, toreilla ja
kaikkialla ihmisten keskellä
niin, että jokaisella on mahdolli-
suus päästä siitä osalliseksi?

JUHANA SIHVO

Evankeliumi kaikille
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� E4 –evankelioimiskongressi
oli monella tavalla aikaansa
edellä, mitä tulee uuden tekno-
logian hyödyntämiseen. Tapah-
tumassa kerättiin esimerkiksi
Suomen ensimmäinen kännyk-
käkolehti! Ajan hermolla oltiin
myös E4-kongressin ekumeeni-
sessa nettitoimituksessa, joka
työskenteli atk-luokassa Dipolin
kellarissa.

– Meitä oli siellä niin Suo-
men vapaakirkosta, helluntaihe-
rätyksestä kuin evankelis-luteri-
laisesta kirkostakin, kertoo net-
tiryhmän ideoija ja vetäjä, kehi-
tysjohtaja Thorleif Johansson.

Parinkymmenen hengen
nettitoimitus koottiin vapaaeh-
toisista eri puolilta maata. Jy-
väskylästä tuli Dynamite-lehden
(www. dynamitenews.fi) toimit-
tajia ja avustajia lehden päätoi-
mittajan Helena Moilasen joh-
dolla. Turusta helluntaitaustai-
sen Viestintäyhdistys A&O:n
(www.ao-media.net) toimin-
nanjohtaja Ari Vehosmaa lupasi
joukkoon pari toimittajaansa ja
DIAK:in Kauniaisten yksiköstä
(http://www.diak.fi/kauniai-
nen) oli mukana viisi kirkon
nuorisotyöntekijäksi opiskele-
vaa nuorta.

– Olen aivan mykistynyt vie-
lä tapahtuman jälkeenkin siitä
innosta ja yhteistyökyvystä, jota
nämä nuoret osoittivat, Johans-
son toteaa.

– Missään vaiheessa en kyen-
nyt edes erottamaan, kuka edus-
ti mitäkin kristillistä näkemystä.
Ainoana päämääränä oli tuottaa
verkkoon mahdollisimman pal-
jon tapahtuman synnyttämää
aineistoa alustuksista käytyihin
keskusteluihin tai tehtyihin
evankelioimisen strategioihin
asti, ja sitä nämä nuoret tekivät

Ekumeenista nettitoimitusta
– E4 kellarista käsin

käsittämättömällä innolla.
– Olen ehdottomasti sitä

mieltä, että kristittyjen yhteys
toteutuu vain selkeällä oman
identiteetin rakentamisella ja
oman uskon tunnistamisella,
mutta nyt ei ollutkaan kyse siitä,
vaan yhteisen tunnustuksen an-
tamisesta ja sitoutumisesta
evankeliumin julistamiseen, Jo-
hansson toteaa.

E4-tapahtuman aikana nä-
mä eri kristillisistä tunnustuk-
sista kootut nuoret tuottivat
verkkoon kaikki käsiinsä saa-
mansa alustukset. He kirjoitti-
vat kuvaukset eri työpajoissa
käydyistä keskusteluista, keräsi-
vät niissä tehdyt strategiat ja
pari nuorta kulki ympäri kame-
roiden kera ottaen parisensataa
kuvaa eri tapahtumista, tilan-
teista ja henkilöistä.

– Jotkut näistä nuorista oli-
vat toimittajia tai ainakin avus-
tajia, mutta mukana oli myös
sellaisia, jotka eivät olleet kos-
kaan kirjoittaneet mihinkään
lehteen. Ja nettitoimitus oli heil-
le aivan uutta – ehkä siksi, että
vastaavaa ei tietämäni mukaan
ole koskaan toteutettu missään
kristillisessä tapahtumassa aiem-
min, Johansson kertoo.

– Siksi koko tapahtuma oli

melkoisen jännittävä riski: mitä
syntyy kun eri taustoista tulevia
nuoria kokoontuu tekemään
yhdessä sellaista, mitä he eivät
ole koskaan aiemmin tehneet.

Aherrus viitenä päivänä aa-
musta iltaan tuotti huikean tu-
loksen: viitisensataa sivua evan-
kelioimiseen liittyvää aineistoa,
joka  lajitellaan  kevään  kulues-
sa seurakuntien käyttöön evan-
kelioimisen resurssipankiksi.
Sieltä voidaan netin kautta käy-
dä hakemassa niin  alustuksia,
ideoita kuin strategioitakin. Nä-
mä kaikki löytyvät osoitteesta
www. evankelioi.net.

– Olen ollut kolmekymmen-
tä vuotta kristillisen viestinnän
ammattilainen, mutta tämä oli
ehdottomasti eräs urani huippu-
hetkistä. Nettiryhmämme jä-
senten erotessa kongressin pää-
töspäivänä muutama nuori tuli
luokseni kertomaan, että nämä
päivät olivat merkinneet heille
kutsumuksen löytymistä. He
olivat kokeneet tapahtuman en-
nen kaikkea hengellisenä kutsu-
na sitoutua viestittämään evan-
keliumia kanssakulkijoille. Täl-
lainen vetää hiljaiseksi vanhan ja
jo kaiken kokeneen kyynisen
toimittajan, Johansson toteaa
vakavana.

DIAK:in Kaunistaisten yksikön nuoret nettitoimittajat puurtamassa E4-evan-
kelioimiskongressissa Dipolissa 21.-25.1.2004.
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Hannele Kivinen de Fau rypis-
tää kulmiaan ja miettii, mistä
aloittaisi kertomuksensa. ”Tä-
mä on ollut niin pitkä matka...”
Pyydän häntä kertomaan siitä
tilanteesta, josta matka alkoi.
Tuntia myöhemmin tiedän myös
sen, mihin tie johti. Hannele
löysi hengellisen kotinsa eku-
meenisesta karmeliittayhteisös-
tä.

� Hannele kertoo ekumeeni-
suuden olevan hänelle kodinpe-
rintöä. Perheeseen kuuluu sekä
luterilaisia että katolilaisia, joten
kotona olivat läsnä sekä eku-
menian ilot että surut. Kun hil-
jaisuuden liike teki tuloaan Suo-
meen, Hannelesta tuli liikkeen
aktiivi. Retriitit olivat hänelle
tärkeitä ja hän toiminut lukuis-
ten retriittien ohjaajana. Suo-
messa vakituisesti asuessaan hän
oli myös Tuomas-yhteisön jäsen
ja vastasi pitkälti lauantai-illan
hiljaisten Ehtookellot-messujen
toteutuksesta. Hannele koki
kuitenkin, että pelkkä hiljaisuu-
den ”harrastaminen” ei riittänyt
hänelle.

– Kun vedin retriittejä, koin
voimakkaasti, että minun pitäisi
elää niin kuin opetan. Järjestin
muille mahdollisuuksia hiljai-
suuteen, mutten itse voinut elää
siinä. Ihmiset kommentoivat
ihaillen sitä, miten tyyni ja rau-
hallinen olin. Mielessäni ajatte-
lin hiljaa, että tietäisittepä vaan!
Retriittien järjestäminen oli
melkoista hulinaa.

Neljä vuotta sitten Hannele
jätti kaiken ja lähti etsimään
omaa paikkaansa. Hänen haa-
veenaan oli elää luostariyhtei-
sössä, jossa hiljaisuudella ja mie-
tiskelyllä olisi merkittävä rooli.

SANNA YLÄ-JUSSILA

Aavan meren rannalla
– elämäntapana hiljaisuus

Kutsu ja halu olivat valtavat.
Hannele aloitti etsinnät Espan-
jasta, joka oli hänelle jo ennes-
tään tuttu maa.

– Löysin aivan uudenlaisen
Espanjan, luostarien ja hiljai-
suuden maan. Kävin lukuisissa
eri luostareissa ja osallistuin ret-
riitteihin. Tie ei ole ollut help-
po: en halunnut tyytyä paik-
kaan, joka ei tuntunut omalta.
Välillä mietin, onko etsimääni
paikkaa olemassakaan, mutta
sinnikkäästi jatkoin matkaa.

Kontemplaatiota ei voi kirjata
kalenteriin

Sana kontemplaatio toistuu
Hannelen kertomuksessa usein.
Tuon sanan sisältöä on hyvin
vaikea kuvata tarkasti. Sanan
juuret ovat latinassa  ja  kirjai-
mellisesti käännettynä se tar-
koittaa katselemista. Hannele
kertoo, että kontemplaatio on
Jumalan katselemista. Jotkut
vertaavat sitä mietiskelyyn,
mutta Hannelen mukaan se on
askel vielä syvemmälle hiljaisuu-
teen. Mietiskelyssä ihminen oh-
jaa ajatuksiaan, kontemplaatios-
sa sanat katoavat kokonaan.

– Kontemplaatio on kuin
seisoisi aavan meren rannalla.
Siitä aukeaa valtavat näkymät!
Se ei opeta mitään uutta, vaan
avaa meissä nukkuvia asioita.
Ajattelumme on niin kovin ana-
lyyttistä ja sanoihin keskittyvää
– vaatii nöyryyttä luopua sa-
noista ja turhista ajatuksista.
Kontemplaatio on elämäntapa.
Sitä ei voi kirjata kalenteriin ja
harjoittaa vain tiettynä ajankoh-
tana.

Jonkin aikaa sitten Hanne-
lella oli voimakas näky siitä, että

hän haluaisi perustaa kontemp-
latiivisen luostariyhteisön Suo-
meen. Hanke törmäsi kuitenkin
samoihin ongelmiin kuin mo-
net muutkin hyvät ideat: rahoi-
tus oli ongelma.

– Kontemplatiivinen luosta-
ri ei voi olla tuottava yksikkö.
Mietiskelyyn syventyminen on
mahdotonta, jos pitää samaan
aikaan miettiä ruuanlaittoa ja
siivousta sekä sitä, kuinka toi-
minta saadaan kannattamaan.

Hannele kertoo olevansa
edelleen valmis lähtemään pro-
jektiin mukaan, mikäli se saa
Suomessa tuulta siipiensä alle.

Noin vuosi sitten Hannele
kohtasi Clara Caro Romanin,
nunnan, jolla oli ollut sama
näky kuin hänellä itsellään. Cla-
ra oli ollut perustamassa eku-
meenista karmeliittayhteisöä
vuonna 1996. Hannele ja Clara
keskustelivat muutamia päiviä,
ja Clara toivotti Hannelen ter-
vetulleeksi yhteisöönsä.

– En lupautunut mukaan
suinpäin. Vietin 30 päivää hil-
jaisuudessa jesuiittojen luona ig-
natiaanisia harjoituksia suorit-
taen. Sitten tein vielä pyhiin-
vaelluksen Santiago de Com-
postelaan. Minulla oli 30 päivää
ja 500 kilometriä aikaa miettiä
asiaa. Pohdinnan tulos oli, että
päätin liittyä yhteisöön.

Luostarien rikkautta myös
muurien ulkopuolelle

Hannele Kivinen de Fau on nyt
ekumeenisen luostariyhteisön,
Carmelo Ecumenicon, jäsen.
Yhteisöön kuuluu 21 jäsentä.
Heistä 4 viettää luostarielämää
ja loput asuvat luostarin ulko-
puolella, käyvät töissä, hoitavat
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perheitään ja elävät tavallista
elämää, mutta viettävät luosta-
rissa viikonloppuja ja lomia, ai-
kaa mahdollisuuksiensa mu-
kaan. Kerran kuussa koko yh-
teisö kokoontuu viettämään yh-
teistä retriittiä.

– On surullista, että luosta-
rikutsumuksia on maailmassa
niin vähän. Luostareita suljetaan
koko ajan, koska niihin ei riitä
asujia. Siksi haluamme avata
luostarien portit kaikille ihmi-
sille. Kaikilla on oikeus tulla
osalliseksi luostarielämän rik-
kaudesta kurssien ja retriittien
muodossa. Haluamme jakaa
karmeliittojen rikkautta, kon-
templaatiota, myös luostarin
muurien ulkopuolelle.

Samaa työtä tukee myös
Hannelen merkittävä urakka:
hän kääntää karmeliittojen suu-
ren opettajan, 1500-luvulla elä-
neen espanjalaisen mystikon
Ristin Johanneksen kirjoituksia
suomeksi.

– Monet pitävät Ristin Jo-
hanneksen tekstejä synkkinä ja
vaikeatajuisina, mutta itse näen
niissä valtavasti valoa, toivoa ja
rakkautta. Karmeliittojen ym-
märryshän on, että Kristus on
puolisomme ja vietämme jatku-
vaa ihanaa hääjuhlaa! Kerrotaan,
että kuolinvuoteellaan Ristin Jo-
hannes pyysi, että hänelle luet-
taisiin tyypillisten kuolinteks-
tien sijaan Raamatusta Laulujen
laulua.

Kaikki turha putoaa pois

Hannele kertoo, että varsin
nuori Carmelo Ecumenico –yh-
teisö on vielä muotoutumassa.
Sen luostarisääntö ei ole vielä
valmis. Pienessä yhteisössä ele-
tään yksinkertaista elämää, jota
rukoushetket ja messut rytmit-
tävät. Asioista päätetään demo-
kraattisessa hengessä. Yhteisön
jäsenet eivät elä materiaalisessa
klausuurissa, mikä tarkoittaa
sitä, että he eivät sulkeudu ko-
konaan luostarin porttien sisäl-
le. Kun Hannele viettää aikaa
Helsingin kodissaan, hän muo-

dostaa täällä oman pienen suo-
malaisen luostariyhteisönsä.

– Yhteisömme on pieni eku-
menian siemen karmeliittojen
sylissä. Kaiken kaikkiaan karme-
liittoja on maailmassa noin 20
000. Minä taidan olla maailman
ensimmäinen luterilainen kar-
meliittasisar. Muuten elän yhtei-
sön täysivaltaisena jäsenenä,
mutta ehtoollisyhteyttähän
meillä ei virallisesti katolisten
kanssa ole.

Luostarinyhteisön elämään
totuttelemisessa on ollut Han-
nelen mukaan paljon opettele-
mista, mutta se on myös anta-
nut valtavan paljon.

– Olen huomannut, että vä-
hitellen kaikki turha putoaa
pois, ja se on itse asiassa vapaut-
tavaa. Mitä enemmän pystyn
luovuttamaan, sitä enemmän
saan. Kun olin lähdössä Espan-
jaan, pakkasin turhia vaatteitani
laatikoihin ja vein niitä varasto-

komeroon. Siellä ne laatikot
ovat yhä, ja saavat ollakin. Huo-
masin, etten tarvitse kaikkea sitä
tavaraa.

Retriitti ei ole
kylpyläviikonlopun vaihtoehto

Helmikuun lopussa Hannele
pakkaa jälleen matkalaukkunsa
Suomessa ja palaa hengelliseen
kotiinsa Espanjaan. Kun kysyn
Hannelelta Carmelo Ecumeni-
co –yhteisön tulevaisuudesta,
hän hymähtää hymyillen, että
siitä heillä on ylisisar Claran
kanssa hieman eriävät näkemyk-
set.

– Hän toivoo, että yhteisö
kasvaisi ja yhä uudet ihmiset
löytäisivät tiensä sinne. Minä
taas haluaisin pitää oman erak-
komajani. Minulle riittää, että
olen itse löytänyt paikan, jota
etsin. Aikaisemmin käväisin kii-
reen keskeltä hiljaisuudessa. Nyt
osat ovat kääntyneet: käväisen
hiljaisuuden keskeltä täällä kii-
reessä.

Hiljaisuuden ja mietiskelyn
asia on edelleen Hannelelle tär-
keä. Nyt, kun oma erakkomaja
on löytynyt, hän haluaa välittää
yhteisönsä rikkautta eteenpäin.
Hannele kertoo karmeliittojen
toisen suuren opettajan Avilan
Teresan sanoneen, että jokainen
meistä kykenee kontemplaati-
oon. Riittää, että yritämme luo-
pua omista sanoista ja ajatuksis-
ta ja asetumme Jumalan läsnä-
oloon.

– Retriitissä ollessa on valta-
va helpotus huomata, että ku-
kaan ei vaadi minulta mitään, ei
ohjaaja, eikä varsinkaan Jumala.
Retriitti on täysin yksityinen
matka. Minusta on surullista,
että retriiteistä on vaarassa tulla
eliitin harrastus. Totta kai ruoka
ja asuminen maksavat, mutta
retriitin pitäisi olla sen hintai-
nen, että sinne voi tulla juuri se,
joka hiljaisuutta eniten tarvit-
see. Retriitti ei ole hemmottelu-
loma, vaihtoehto kylpyläviikon-
lopulle! Se on paljon enemmän!



NÄKÖALA/ UTSIKT 1/2004
16

Kristittyjen ykseyden rukous-
viikkoa vietettiin tammikuussa
juhlallisissa merkeissä. Tänä
vuonna tuli kuluneeksi 40 vuot-
ta siitä, kun rukousviikkoa alet-
tiin viettää Suomessa säännölli-
sesti. Rukousviikon neljää vuosi-
kymmentä juhlistettiin aloitta-
malla rukousviikko yhteisellä
juhlalla Helsingin Vanhassa kir-
kossa.

� Kristittyjen ykseyden rukous-
viikkoa vietettiin Suomessa en-
simmäisiä kertoja 1940-50 –lu-
kujen taitteessa pienessä piirissä
Norra svenska församlingenissa,
Helsingin pohjoisessa ruotsalai-
sessa seurakunnassa. Suomen
ekumeenisen neuvoston edeltä-
jän, Suomen Yleiskirkollisen
Toimikunnan Faith and Order –
jaosto julkaisi jo 1950-luvulla
suomenkielistä rukousviikon ai-
neistovihkosta. Myllyjärven
ekumeeninen keskus esitteli ru-
kousviikkoa lehdessään vuonna

Neljä vuosikymmentä yhteistä
rukousta

Rukousviikon päättänyttä kiitosjuhlaa vietettiin Uspenskin katedraalissa.

1963. Katoliset isät Robert de
Caluwé ja Theodor Rohner ha-
lusivat innostaa suomalaisia ru-
kousviikon viettoon. Säännölli-
sesti rukousviikkoa on vietetty

Arkkipiispa Leo ja ylidiakoni Juha
Lampinen toimittivat ortodoksisen
kiitosrukouspalveluksen Kristittyjen
ykseyden rukousviikon juhlassa.

vuodesta 1964 alkaen. Rukous-
viikkoa alettiin viettää ensin
Helsingissä, mutta jo seuraavana
vuonna tapa levisi Jyväskylään ja
siitä edelleen eri puolille Suo-
mea.

Vuosien saatossa rukousvii-
kolla on käsitelty hyvin monia
erilaisia Raamatun teksteistä
nousevia teemoja. Tänä vuonna
Kristittyjen ykseyden rukousvii-
kon teema oli ”Rauhani minä
annan teille”. Rukousviikon ai-
neisto oli tänä vuonna syyria-
laisten Aleppon kaupungissa
elävien kristittyjen käsialaa.
Rauha oli rukousviikolle varsin
ajankohtainen teema.

Rukousviikon 40-vuotisjuh-
lan kunniaksi järjestettiin eku-
meeninen rukouspalvelus Hel-
singin Vanhassa kirkossa. Palve-
luksen toimittivat arkkipiispa
Jukka Paarma, arkkipiispa Leo,
pastori Klaus Korhonen, yleisvi-
kaari Tuomo T. Vimpari ja pas-
tori Kaikka Växby. Musiikista
vastasivat kanttori Pekka Suik-
kanen, pääsihteeri Jan Edström
ja Valamon Juhlakuoro johtaja-
naan Anu Laine.

Juhlassa puhunut arkkipiis-
pa Jukka Paarma nosti puhees-
saan esille rauhan suuren mer-
kityksen tämän päivän levotto-
massa maailmassa. Hän korosti,
että rauhaa on edistettävä sekä
sanoin että teoin. Kristityt voi-
vat rukoilla rauhan puolesta se-
kä lähteä itse kulkemaan rauhan
tietä.

Ekumeenisten toimijoiden
haasteena on se, että läheskään
kaikki kristityt eivät koe  eku-
meniaa itselleen rakkaaksi ja tär-
keäksi asiaksi, totesi Paarma pu-
heessaan. Monet vieroksuvat si-
tä, ja pitävät edelleen ekumeniaa
vain kirkon johtotason ja teolo-
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Det har blivit en årligen kom-
mande tradition att församlin-
garnai Borgå samlas till en ge-
mensam förbönsgudstjänst i
Borgå Domkyrka. Denna för-
bönsgudstjänst har under de sen-
aste tio åren infallit den första
söndagen i den ekumeniska bö-
neveckan.

� Söndagen den 18. januari i år
samlades människor från olika
kristna samfund för att be för
Borgå stad med omnejd. För-
bönsgudstjänsten är alltid tvås-
pråkig och leddes av pastor Ro-
bert Lemberg från domkyrko-
församlingen och prost Aino
Mäki-Punto från Porvoon suo-
malainen seurakunta. De övriga
medverkande var pastor Olle
Eriksson från Borgå svenska
missionsförsamling, Pastor Per
Hall från Filadelfiaförsamlin-
gen, pastor Osmo Pakarinen
från Porvoon helluntaiseura-
kunta, Gun-Lis Liljeberg från
Adventkyrkan och underteck-
nad från Borgå svenska meto-
distförsamling. Laura Pakarinen
sjöng solosång och ackompan-
jerades av kantor Ilmo Riihimä-
ki.

Gemenskapens vittnesbörd

Kvällen inleddes med att Aino
Mäki-Punto berättade att det

har gått 40 år sedan den första
ekumeniska böneveckan firades.
Sången “I Kristus finns ej öst
och väst och inte syd och nord..”
passade  bra i  denna  ekumenis-
ka förbönsgudstjänst. I sitt tal
nämnde prost Mäki-Punto att
hela den kristna världen ber att
Guds frid skall komma till män-
niskohjärtan. Vägen till friden
är inte lätt att hitta. Jesus förso-
nade hela världen med sig själv.
En splittrad kristenhet visar ett
svagt vittnesbörd. Gemenskap
mellan kyrkor ger kraft i vårt
vittnesbörd. Vi kan uppmuntra
varandra genom den helige
Ande och önska varandra frid.
Vi kan be om frid och öppna
våra hjärtan för Jesu frid. Vi bär
frukt som kristna då vi gör
barmhärtighetsgärningar som
tack till Gud. Aino Mäki-Punto
tackade också för den varma ge-
menskap som hon fått uppleva
under de gångna åren kyrkorna
emellan och önskade att den får
fortsätta i lika gynnsamma för-
hållanden.

Ekumenisk förbön

Efter detta tal fick var och en sk-
riva egna förbönslappar och
tända ett eget ljus till tack och
förbön. Pastor Robert Lemberg
bad för alla skrivna böneämnen
som sedan förbönskorgen bars
till altarbordet.

Efter detta bad församlin-
gens representanter parvis, på
finska och svenska, för Borgå:
barn och unga, missionen, män-
niskor i medelålder, de olika för-
samlingarna, beslutsfattare, åld-
ringar och sjuka. Årets kollekt
gick till Samariamissionen. Efter
förbönsgudstjänsten gavs det
möjlighet att stanna kvar i
Domkyrkan för själavårdssamtal
och enskild förbön.

Lokalt samarbete

Ekumeniken är mycket rik med
borgåmått. Pastors-och medar-
betargemenskapen samlas en
gång i månaden på svenskt håll.
Detta verksamhetsår är pastor
Karl af Hällström från domkyr-
koförsamlingen ordförande. Va-
rannan lördag samlas man till
gemensam bön i svenskspråkiga
församlingar och ber för Borgå
stad. Det nya är lovsångskvällar
varje fredag som hålls i olika
kyrkor, där är också Fräls-
ningsarmén med. Det här gäller
de svenska församlingars verk-
samhet.

Förbönsgudstjänsten är ett
bra exempel av ekumenik på lo-
kal nivå och har rivit ner murar
som funnits församlingar emel-
lan. Ekumenik på gräsrotsnivå
är en rikedom för den lokala
kristenheten på varje ort.

MAYVOR WÄRN-RANCKEN

Ekumenik med Borgåmått

gien välisenä puuhasteluna.
Arkkipiispa Paarma korosti, että
juuri tämän vuoksi ekumeniassa
on edettävä teologian ja oppi-
neuvottelujen ohella myös käy-
tännön tietä. Ekumenian vah-
vuus riippuu siitä, kuinka laa-

jalti se perustuu kristittyjen yh-
teiseen jumalanpalvelukseen ja
rukoukseen, painotti arkkipiis-
pa Paarma.

Kristittyjen ykseyden ru-
kousviikkoa vietettiin eri puo-
lilla Suomea järjestämällä kirk-

kovaelluksia ja ekumeenisia ti-
laisuuksia. Rukousviikon päätti
Uspenskin katedraalissa vietetty
kiitosjuhla, jonka toimittami-
seen osallistuivat piispa Eero
Huovinen, piispa Josef Wróbel
ja pastori Tapani Rajamaa.
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Vuoden 2003 viimeisenä päivä-
nä päättyi Helsingissä Suomen
ekumeenisen neuvoston eläk-
keellä olleen pääsihteerin, teolo-
gian tohtori hc Inga-Brita Cast-
rénin maallinen vaellus. Hän
oli syntynyt 26.3.1919 Helsin-
gissä.

� Inga-Brita Castrén tuli yliop-
pilaaksi Helsingin Suomalaises-
ta yhteiskoulusta 1937 ja val-
mistui sen jälkeen Helsingin yli-
opistosta teologian ja filosofian
maisteriksi. Castrén kuuluu nii-
hin viime vuosisadan ekumeeni-
sen liikkeen uranuurtajiin, jotka
ratkaisevasti muovasivat kirkon
ja kristittyjen yhteyspyrkimyk-
siä ja niitä palvelevia järjestöjä.

Lähtökohtia teologiselle tiel-
le Castrén sai Frank Mangsin
ajan hengellisestä herätyksestä.
Toinen tärkeä suunnannäyttäjä
oli Kirkkojen maailmanneuvos-
ton ekumeeninen instituutti
Bossey, jossa hän opiskeli 1952-
53. Inga-Brita Castrén toimi
Suomen kristillisen ylioppilaslii-
ton naistyön ja ulkoasian sihtee-
rinä 1943-1953. Sitä seurasi
aika Seurakuntaopiston opetta-
jana 1953-1959. Täältä tie johti
Geneveen ylioppilaiden kristilli-
sen maailmanliiton palveluk-
seen Afrikan työn sihteeriksi
(1959-62) ja NNKY:n maail-
manliiton ekumeenisen työn
sihteeriksi (1962-1969). Hänen
Geneven kautensa päättyi Kirk-
kojen maailmanneuvoston lähe-
tyskasvatussihteerin virassa toi-
mimiseen 1969-1973. Kansain-
välinen ura jatkui pitkän Gene-
ven kauden jälkeen vielä Suo-
messa Seurakuntaopiston kon-
ferenssitoiminnan sihteerin ja
Suomen ekumeenisen neuvos-

RISTO CANTELL

In memorian Ekumenian grand old lady
Inga-Brita Castrén

ton pääsihteerin tehtävissä. En-
nen eläkkeelle siirtymistään hän
ehti olla kymmenen vuotta
SEN:n pääsihteerinä 1974-84.

Castrén toimi myös lukui-
sissa luottamustehtävissä, kuten
Lauttasaaren seurakuntaneu-
vostossa, Helsingin seurakun-
tayhtymän kirkkovaltuustossa,
NNKY:n liittohallituksessa,
Suomen Pipliaseurassa ja Kris-
tillisessä kulttuuriliitossa. Eu-
roopan kirkkojen konferenssin
toimeenpanevan toimikunnan
jäsenenä hän oli 1974-1986.
Helsingin yliopiston teologinen
tiedekunta myönsi Inga-Brita
Castrénille teologian kunnia-
tohtorin arvon riemuvuonna
2000.

Nuoruusiällä ja työvuosina
solmitut ystävyyssuhteet säilyi-
vät läpi elämän. Viimeisiin päi-
viinsä asti Inga-Brita Castrén oli
Suomessa ja eri puolilla maail-
maa elävien ystäviensä keskei-
nen yhdysside ja tukihenkilö.
Eläkepäivinäänkin hän oli tar-
koin selvillä kansainvälisestä
ekumeenisesta kehityksestä ja
tapasi säännöllisesti entisiä eku-
meenisia työtovereitaan. Hän

tunsi henkilökohtaisesti kaikki
Kirkkojen maailmanneuvoston
pääsihteerit W.A. Visser’t Hoof-
tista Konrad Raiseriin ja Sam
Kobiaan saakka ja oli heidän lä-
heinen ystävänsä. Samoin hänen
ystäväpiiriinsä kuuluivat monet
kirkonjohtajat ja muut merkit-
tävät ekumeenisen liikkeen vai-
kuttajat. Myös iän karttuessa ja
voimien vähetessä Inga-Brita
Castrén säilytti optimistisen
mielenlaatunsa, loistavan huu-
morintajunsa ja herpaantumat-
toman kiinnostuksensa ihmisiin
ja asioihin.

Inga-Brita Castrén toteutti
omaa kristityn kutsumustaan
johdonmukaisesti niin sota-ajan
ja sotien jälkeisen ajan Suomessa
kuin suuren maailman fooru-
meillakin. Hän kehittyi kan-
sainvälisissä tehtävissään avarak-
si ja suvaitsevaiseksi ekumeeni-
seksi persoonaksi, joka ymmär-
si, arvosti ja kunnioitti toisia ih-
misiä ja tahtoi antaa lahjansa ja
kykynsä yhteisen hyvän palve-
lukseen. Inga-Brita Castrén oli
kansainvälinen suomalainen ja
ekumeeninen luterilainen jo
kauan ennen kuin Suomessa laa-
jemmin ymmärrettiin oman lu-
terilaisen perinteemme eku-
meeninen merkitys.

Inga-Brita Castrénin pois-
menon myötä on eräs aikakausi
suomalaisen ja kansainvälisen
ekumenian historiassa päätty-
nyt. Hänen elämäntyönsä pysyy
ja hänen valoisa, iloinen, huu-
morintajuinen persoonansa säi-
lyy monien sukulaisten, ystävien
ja työtoverien mielissä. Kirkon
vanhan rukouksen sanoin voim-
me pyytää: ”Herra, anna hänelle
iankaikkinen lepo, ja ikuinen
valo häntä valaiskoon.”
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� Rukouspäiväjulistuksesta
käytiin kiivasta keskustelua vii-
me vuoden loppupuolella. 12.
12. eduskunta päätti, ettei ru-
kouspäiväjulistuksesta anneta
lakia, vaan perinne jatkuu enti-
seen tapaan. Eduskunta päätti
asiasta äänin 92-74. Hallituksen
esityksen mukaan olisi säädetty
laki, jonka nojalla tasavallan
presidentti antaisi vuosittain ju-
listuksen rukouspäivistä.

Äänestyksessä voitti perus-
tuslakivaliokunnan enemmistön
kanta. Sen mukaan rukouspäi-
vän julistuksen antamista kos-
kevaa perinnettä voidaan jatkaa
ilman sitä koskevaa erityistä la-
kia. Äänestyksessä vähemmis-
töön jääneitten mielestä laki oli-
si korostanut perinteen merki-
tystä.

Vuosittain julistuksen neljäs-
tä kiitos-, katumus- ja rukous-
päivästä tekee kristillisten kirk-
kojen ekumeeninen työryhmä.
Presidentti on vuodesta 1931
lähtien allekirjoittanut julistuk-
sen valtioneuvoston esityksestä.

Kirkollisasioista vastaava minis-
teri on varmentanut päätöksen.

Tasavallan presidentti Tarja
Halonen allekirjoitti tiistaina
23. joulukuuta ekumeenisen ru-
kouspäiväjulistuksen, joka luet-
tiin kirkoissa uudenvuodenpäi-
vän jumalanpalveluksessa. Tänä
vuonna rukouspäiviä vietetään
18. tammikuuta, 9. toukokuu-
ta, 19. syyskuuta ja 24. lokakuu-
ta.

Julistuksessa painotetaan
lapsen oikeutta elää suojaisaa ja
turvattua elämää. “Lapsella on
oikeus erityiseen huolenpitoon
ja suojeluun, myös suojeluun
ruumiilliselta ja henkiseltä väki-
vallalta”, julistuksessa todetaan.

Rukouspäiväjulistus on
muuttunut entistä vahvemmin
ekumeeniseksi. Se näkyy jo ju-
listuksen otsikossa, joka on “Ju-
listus neljästä ekumeenisesta kii-
tos-, katumus- ja rukouspäivästä
vuonna 2004”. Rukouspäiväju-
listuksen valmistelu ja antami-
nen on jatkossa suomalaisia
kristillisiä kirkkokuntia edusta-

van Suomen ekumeenisen neu-
voston ja Tasavallan Presidentin
yhteinen asia. Aikaisemmin ju-
listus oli luonteeltaan hallituk-
sen päätös, jonka esitteli kult-
tuuriministeri.

Myös julistuksen perintei-
nen, kehottava loppuosa on
muuttunut. Rukouspäivät an-
netaan vietettäviksi maamme
kirkoissa ja kristillisissä yhtei-
söissä. Aikaisemmin kehotus oli
suunnattu “tasavallan kansalai-
sille”, joita kehotettiin osallistu-
maan jumalanpalveluksiin ja sy-
ventymään kodeissa kristinus-
kon iankaikkisiin totuuksiin.

Julistus toteaa maamme ru-
kouspäiväkäytännön olevan pe-
räisin keskiajalta. Kansalaisia
kutsuttiin aluksi katumukseen
ja rukoukseen, myöhemmin
myös kiitokseen. Uudenkin ju-
listuksen lopussa on säilytetty
perinteikäs sanamuoto “vanhaa
kristillistä tapaa noudattaen”.
Rukouspäiväjulistuksissa on
nostettu esille yhteisiksi koet-
tuja huolenaiheita. (KT/SEN)

Rukouspäiväjulistuksen antamisesta ei säädetty lakia

EKUMEENINEN KRONIKKA

� Vuoden 2004 alussa tehtä-
vänsä aloittanut Kirkkojen maa-
ilmanneuvoston uusi pääsihtee-
ri, kenialainen pastori Sam Ko-
bia pitää uskontojen välistä dia-
logia keskeisessä asemassa maail-
manneuvoston työssä. Sam Ko-
bia seuraa pääsihteerinä tehtä-
vässä 11 vuotta toiminutta Kon-
rad Raiseria, joka jäi eläkkeelle
viime vuoden lopussa.

“Uskon vahvasti, että Kirk-
kojen maailmanneuvosto on pa-
ras paikka tarjota foorumi maa-
ilmanlaajalle uskontojen välisel-

Kirkkojen maailmanneuvoston uusi pääsihteeri Sam Kobia: Uskontojen välinen dialogi keskeistä

le keskustelulle. Ei ole olemassa
parempaa organisaatiota, joka
voisi tarjota keskustelulle puit-
teet. Tarvitaan myös eri uskon-
tojen välistä yhteistyötä. Uskolla
on suuri merkitys, kun ihmiset
etsivät omaa identiteettiään”, sa-
noo Sam Kobia.

Kirkkojen maailmanneuvos-
ton pääsihteeri Kobia katsoo,
että uskonnollinen fundamen-
talismi on vaarallista, esiintyypä
sitä missä uskonnossa tahansa.
Eri uskontojen edustajien väli-
sissä keskusteluissa voidaan nos-

taa esille myös fundamentalis-
mi.

Sam Kobia on kolmas meto-
distikirkon jäsen, joka on valittu
Kirkkojen maailmanneuvoston
pääsihteeriksi viimeisen 55 vuo-
den aikana. Aikaisemmat meto-
distikirkkoon kuuluvat pääsih-
teerit ovat Philip Potter (1972-
1984) ja Emilio Castro (1985-
1992). Kobia on tehtävässä en-
simmäinen afrikkalainen. (KT/
ENI)
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Myönteisyys kristillisiä kirkkoja kohtaan lisääntynyt

� Suomalaiset suhtautuvat ai-
kaisempaa myönteisemmin kris-
tillisiin tunnustuskuntiin. Kaik-
kein myönteisimmin suhtaudu-
taan luterilaiseen kirkkoon, Pe-
lastusarmeijaan ja ortodoksiseen
kirkkokuntaan. Kielteisimmin
suomalaiset suhtautuvat isla-
miin, skientologiaan, mormo-
neihin ja Jehovan todistajiin.

Luterilaiseen kirkkoon suh-
tautuu myönteisesti 77 % (69 %
vuonna 1999) ja kielteisesti 4 %
(7 % vuonna 1999) suomalai-
sista. Toiseksi myönteisin mieli-
kuva suomalaisilla on Pelastus-
armeijasta, johon suhtautuu
myönteisesti 65 % suomalaisista
(56 % vuonna 1999). Ortodok-
siseen kirkkokuntaan suhtautuu
myönteisesti 62 % (51 % vuon-
na 1999).

”Tämä selvästi erottuva kol-
men kärki on pysynyt pitkään
samana, mutta myönteisyys on
lisääntynyt”, toteaa Kirkon tut-
kimuskeskuksen johtaja Kimmo
Kääriäinen.

Tiedot käyvät ilmi Suomen
Gallupin Kirkon tutkimuskes-
kuksen toimeksiannosta teke-
mästä Gallup Ecclesiastica -tut-
kimuksesta, jossa haastateltiin

tuhatta suomalaista lokakuussa
2003. Vastaava tutkimus tehtiin
vuonna 1999. Tiedot julkistet-
tiin Suomen evankelioimis-
kongressissa 2004 Espoon Di-
polissa perjantaina 23.1.

Roomalaiskatoliseen kirk-
koon suhtautuu myönteisesti
joka kolmas suomalainen (24 %
vuonna 1999). Vapaista suun-
nista Suomen Vapaakirkkoon
suhtautuu myönteisesti joka
neljäs ja kielteisesti 14 %. Myös
suhtautuminen adventtikirk-
koon on voittopuolisesti myön-
teistä. Helluntailaisuus jakaa
enemmän mielipiteitä: siihen
suhtautuu myönteisesti lähes
neljännes suomalaisista, mutta
samalla 37 % suhtautuu siihen
kielteisesti. Myönteinen suhtau-
tuminen vapaita suuntia koh-
taan on jonkin verran lisäänty-
nyt vuoteen 1999 verrattuna.

Kaikkein kriittisimmin suo-
malaiset suhtautuvat edelleen
Jehovan todistajiin, joita koh-
taan kielteisiä on 68 % (71 %
vuonna 1999). Toiseksi kieltei-
sin suhtautuminen on mormo-
neja kohtaan. ”Sekä Jehovan to-
distajat että mormonit harjoit-
tavat ovelta ovelle evankelioin-

tia, joka koetaan helposti tun-
keiluksi”, toteaa Kääriäinen.

Juutalaisuus jakaa aikaisem-
paa enemmän mielipiteitä. Sii-
hen suhtautuu myönteisesti
joka viides mutta kielteisesti lä-
hes joka kolmas. Sekä kielteises-
ti että myönteisesti suhtautu-
vien osuus on lisääntynyt vuo-
teen 1999 verrattuna. Sama
muutos on nähtävissä suhtautu-
misessa kahteen muuhun maail-
manuskontoon, buddhalaisuu-
teen ja hindulaisuuteen.

Islamiin suhtautuu myöntei-
sesti 10 % ja kielteisesti 50 %
suomalaisista. Kielteisyys isla-
mia kohtaan ei ole uusi ilmiö.
Viime vuosikymmenen eri tut-
kimuksissa kielteisesti suhtautu-
via on ollut noin puolet suoma-
laisista. Vuonna 1999 kielteises-
ti suhtautuvien osuus oli 51 %.
Myönteisesti suhtautuvien
osuus on kuitenkin kaksinker-
taistunut. Vuonna 1999 vain 4
% suhtautui islamiin myöntei-
sesti. Islamia kohtaan myöntei-
sesti suhtautuvia löytyy muita
useammin pääkaupunkiseudul-
ta (20 %) ja 25–34-vuotiaiden
(17 %) joukosta. (KT)

� Vuoden 2004 alusta voimaan
tullut hautaustoimilaki on he-
rättänyt runsaasti keskustelua.
Uuden lain mukaan luterilaisen
kirkon hautausmaat toimivat
yleisinä hautausmaina, joilta
myös kirkkoon kuulumattomi-
en tulee saada hautapaikka. Kes-
kustelujen polttopisteeseen on
noussut hautausmaksuja koske-
va muutos. Aiemmin kirkkoon
kuulumattomien hautausmak-
sut olivat selvästi korkeammat
kuin niiden, jotka kuuluvat
kirkkoon. Nykyisen lain mu-
kaan hautaustoimessa perittävi-

Uusi hautaustoimilaki puhuttaa

en maksujen perusteiden tulee
olla samat riippumatta siitä,
kuuluiko vainaja luterilaiseen
kirkkoon vai ei. Tämä on herät-
tänyt närää joissakin luterilaisen
kirkon jäsenissä, jotka ovat ko-
keneet, että kirkollisveron mak-
samisen pitäisi oikeuttaa heidät
halvempiin hautausmaksuihin.
Tasamaksuihin on laissa päädyt-
ty muun muassa siksi, että hau-
taustoimi on evankelis-luterilai-
sen kirkon lakisääteinen tehtä-
vä, jonka hoitaminen on lakisää-
teisesti turvattu verotusoikeu-
della. Esimerkiksi osa yhteisöve-

ron tuotosta käytetään hautaus-
toimen kustannuksien kattami-
seen.

Esimerkiksi Vapaakirkko on
kuitenkin ilmaissut tyytyväisyy-
tensä uuteen hautaustoimila-
kiin. Vapaakirkon mukaan kri-
tiikki uutta lakia kohtaan ei ole
vähemmistökirkkojen näkökul-
masta perusteltua. Vapaakirkon
johtaja Olavi Rintala toteaa ny-
kyisen lain lisäävän selvästi vä-
hemmistöjen tasa-arvoa.

Opetusministeriö on asetta-
nut seurantatyöryhmän tarkkai-
lemaan hautaustoimen maksuja
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� Turun Hirvensaloon kohoa-
van Pyhän Henrikin ekumeeni-
sen taidekappelin rakentaminen
aloitettiin juhlallisin menoin
24.2. Kappelin maapohjan siu-
nasivat emeritusarkkipiispa
John Vikström, Nikean metro-
poliitta Johannes, isä Petri Rati-
lainen (ort.), isä Frans Voss
(kat.) ja pääsihteeri Jan Ed-
ström. Työmaan avaussanat lau-
sui Pirkko Työläjärvi, joka toi-
mii kappelin kannatusyhdistyk-
sen valtuuskunnan puheenjoh-
tajana.

Taidekappelin on suunnitel-
lut Matti Sanaksenaho, jonka
työ Ikthys, kala, voitti vuonna
1996 järjestetyn suunnittelukil-
pailun. Kappelin sisustuksen,
alttarin, puupenkit ja pronssi-
oven toteuttaa taiteilija Kain
Tapper.

Valmistuttuaan taidekappeli
on avoinna eri kirkkokuntien
järjestämille jumalanpalveluksil-
le ja hartauksille.

Hankkeessa on mukana seit-
semän eri kirkkokunnan edus-
tajia. Kappelin kannatusyhdis-
tyksessä ovat edustettuina luteri-
laiset, katolilaiset, ortodoksit,

adventistit, baptistit, metodistit
sekä vapaakirkkoon kuuluvat.

Samaan aikaan kappelin ra-
kennustöiden kanssa aloitettiin
myös Kappelitalkoiksi nimetty
haastekampanja rakennusura-

Ekumeenisen taidekappelin rakentaminen aloitettiin

Pyhän Henrikin ekumeenisen taidekappelin rakennustyöt aloitettiin maa-
pohjan siunaamisella.

koskevan sääntelyn vaikutuksia.
Seurantatyöryhmä kuulee tar-
peen mukaan hautausmaiden

ylläpitäjiä ja eri uskonnollisten
ja katsomuksellisten yhteisöjen
edustajia. Työryhmä voi tehdä
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ehdotuksia lainsäädännön ke-
hittämiseksi.

Kirkot sanovat EI naisiin kohdistuvalle väkivallalle

� Kansainvälisenä naistenpäi-
vänä 8.3. julkaistiin kirkkojen
toimintaohjelma naisiin kohdis-
tuvan väkivallan ehkäisemiseksi.
Toimintaohjelma on Luterilai-
sen maailmanliiton jäsenkirkko-
jen yhteistyötä ja suomeksi se on
käännetty ev.lut. kirkon nais-
työn toimikunnan aloitteesta.
Toimintaohjelma on suunnattu

seurakuntien työntekijöille tu-
eksi ja työvälineeksi väkivallan
kohtaamisessa. Julkaisu sisältää
konkreettisia neuvoja väkivallan
uhrien auttamiseksi ja väkival-
lan ehkäisemiseksi. Toiminta-
ohjelman keskeinen viesti on,
että naisiin kohdistuvaa väkival-
taa ei ole vain jossakin kirkkojen
ulkopuolella, vaan se koskettaa

myös kirkkoja ja niiden jäseniä.
Kirkkojen tulisi osallistua väki-
vallan vastaiseen työhön yhdessä
järjestöjen ja muiden auttajata-
hojen kanssa. ”Kirkot sanovat ei
naisiin kohdistuvalle väkivallal-
le” -kirjasta voi tilata kirkkohal-
lituksen julkaisumyynnistä, p.
(09) 180 2315 tai (09) 180
2229, julkaisumyynti@evl.fi.

kan rahoittamiseksi. Tähän
mennessä kappelihankkeen va-
roista on koossa kaksi kolmas-
osaa, ja lisää lahjoituksia toivo-
taan joko rakennustarvikkeiden
tai rahan muodossa.
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� Koskettaako paasto myös lu-
terilaisia? Kyllä ainakin tässä
kulttuurikehyksessä, jossa nyt
elän. Lapsuuden ja nuoruuden
aika oli varsin toisenlaista. Kun
pääsiäisaikaa edeltävästä paas-
tonajasta länsisuomalaisessa
1950-60 –lukujen kristillisessä
opetuksessa puhuttiin, allevii-
vattiin tarkoin, että on kysymys
hengellisestä paastosta. Ja epä-
selväksi jäi, mitä sillä tarkoitet-
tiin. Ekumeeninen työ ja kiin-
nostus Kristuksen kirkon van-
haan perinteeseen tuo paaston
ajatuksiini ainakin suuren paas-
ton aikana. Tietoa suuresta paas-
tosta ja sen merkityksestä saa
nykyään runsaasti myös luteri-
laisen kirkon lehtiä lukemalla,
mutta koska paasto ei ole kuu-
lunut hengellisen äidinkieleni
aakkosiin, on uusien aakkosten
tavaaminen hankalaa. Paaston-
ajan alkamisesta tuntuu sanan-
julistajillakin olevan toisinaan
epätarkkaa tietoa. Mahdollisia
alkamispäivinä olen kuullut esi-
tettävän laskiaissunnuntaita,
laskiaistiistaita ja tuhkakeski-
viikkoa. KT:n tiedote kertoo sel-
keästi, että se alkaa tuhkakeski-
viikosta, jota vietetään laskiais-
sunnuntain jälkeisenä keskiviik-
kona. Näin on koko läntisessä
kristikunnassa, mutta ortodok-
sisessa kirkossa paastonaika al-
kaa sovintosunnuntain illasta.

Soitin isä Heikki Huttuselle
paastotietoa janoten. Laaja tie-
topaketti lennähti eetteriin sa-
man tien. Hän kehotti meitä
ekumeenisesti harrastuneita
osallistumaan paastonajan arjen
jumalanpalveluksiin ortodoksi-
sissa kirkoissa. Esimerkiksi kes-
kiviikon jumalanpalvelukset
heijastavat kirkasta surumieli-
syyttä, katumusta ja iloista odo-
tusta. Monet ei-ortodoksit osal-
listuvat pääsiäisyön palveluk-
siin, mutta yhtä tärkeää isä Hei-

SIRPA-MAIJA VUORINEN

Siruja

kin mukaan olisi osallistua paas-
tonajan ja suuren viikon juma-
lanpalveluksiin. Näin tehden
ylösnousemuksen ilon kokemus
vahvistuu pääsiäisyönä. Pääsiäis-
tä edeltäväksi valmistusajaksi
suuri paasto vakiintui varhaisen
kirkon aikana ja sai muotonsa
kasteoppilaiden valmistautumi-
sesta kasteelle.

Paastonajassa on tärkeätä, et-
tä mieli vapautuu turhista pai-
nolasteista ja jää aikaa oleelli-
selle. Esimerkiksi televisiota voi
katsoa vähemmän tai ei ollen-
kaan ja näin jäävän ajan voi
käyttää vaikka kirjeen kirjoitta-
miseen. Paaston aikana pyritään
erityisellä tavalla muistamaan ja
auttamaan lähimmäisiä. Orto-
doksisessa ja katolisessa kirkossa
järjestetään vuosittainen paasto-
keräys. Ort Aidin keräyksen
kautta voi tänä vuonna auttaa
Pietarin Aids-orpoja. Caritaksen
keräyksen nimi on Oikeuden-
mukaisuuden aika ja kohteena
kastittomien tyttöjen hyväksi
perustetut maito-osuuskunnat
Intiassa. Myös ev.lut. kirkon Yh-
teisvastuukeräys osuu paaston
aikaan ja vähän ylikin. Siinä ve-
dotaan: Laupias suomalainen,
auta äitiä!

Tuhkakeskiviikon palveluk-
set luterilaisissa kirkoissa ovat
nykyään melko yleisiä ainakin
eteläisessä Suomessa. Savossa il-
mestyvästä Uutis-Jousi –lehdestä
näin tapahtumakertomuksen
Maaningan luterilaisessa kirkos-
sa järjestetystä tuhkakeskiviikon
rukoushetkestä. Soitin pastori

Arto Penttiselle ja hän kertoi,
että työntekijöiden ja rippikou-
lulaisten kanssa yhdessä suun-
nitellussa tuhkakeskiviikon pal-
veluksessa keskeinen osa oli ka-
tumus, johon liittyi tuhkalla
merkitseminen. Arto-papin nä-
kemyksen mukaan ei pidä ko-
rostaa eroa hengellisen paaston
ja paaston välillä. Näin vieläkin
luterilaisen kirkon piirissä usein
tehdään. Miksi emme voi ajatel-
la, että arkinen kieltäymys voi
tukea hengellistä harjoitusta?
Arto-pappi kehottaa katsomaan
Kotien rukouskirjaa ja siinä on-
kin hyvät ohjeet oman paasto-
säännön laatimiseen ja elämän-
tapamme tutkisteluun.

Kirjassa kerrotaan, että en-
nen vanhaan tuhkakeskiviikko-
na tehtiin tuhkasta risti ihmis-
ten otsaan, kun he tulivat pyytä-
mään anteeksi syntejään. Ru-
kouskirjan ilmestymisestä run-
saat kymmenen vuotta. Jos kirja
ilmestyisi nyt, tuskin kirjoitet-
taisiin että ”ennen vanhaan”.
Paastonajan rukouksiin on pääs-
syt koskettava pyhän Efraim
Syyrialaisen paastorukous, joka
on tuttu ortodoksisesta perin-
teestä.

Millaista sitten paastoruoan
pitäisi olla? Siunatuksi avuksi tä-
hän tuli Kaarina Kaurinkosken
kirjoittama Paastonajan keitto-
kirja, jossa esitellään kirjoittajan
keittiön herkullisia paastoruo-
kia. Arkkimandriitta Arseni va-
lottaa kirjan alkulehdillä paastoa
ortodoksisessa perinteessä. Paas-
ton myönteisenä vaikutuksena
terveen ruokavalion lisäksi on
kasvattaa ja lujittaa ihmistä va-
lintoihin, itsekieltäymykseen ja
kurinalaisuuteen. Hän esittää
toiveen, että tulevat paastot syn-
nyttävät keittokirjan käyttäjissä
myös hyväntekeväisyyden ja
laupeuden henkeä – paastolle
otollista mieltä.

Muutama resepti on tullut
kokeilluksi ja hyviksi havaituik-
si. Liitän tähän yhden. Suositte-
len kirjan hankkimista paaston-
ajan tai muutoin kevennettyjen
ateriakokonaisuuksien laittami-
sesta kiinnostuneille.
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Munakoiso-riisilaatikko

2 dl raakaa riisiä /n. 500 g mu-
nakoisoa / 2 sipulia / 2 valkosipu-
linkynttä / 1 tlk säilyketomaatteja
tai vastaavasti tuoreita / suolaa /
mustapippuria / persiljaa, tilliä
tai kevätsipulia / öljyä.

Keitä riisi kypsäksi. Leikkaa
munakoiso n. 1 cm paksuisiksi
renkaiksi ja suolaa renkaat. Jätä
ne ”hengittämään” 1-2 tunniksi.
Kuivaa pinnalle noussut kitkerä
neste pois. Paista sillä aikaa sil-
puttu sipuli ja valkosipuli öljyssä
kattilan pohjalla pehmeäksi. Li-
sää silputut tomaatit kattilaan
(jos käytät säilyketomaatteja, il-
man nestettä). Mausta suolalla,
mustapippurilla ja persiljalla.
Anna kiehua hiljaisella tulella
kannen alla noin 20 minuuttia
niin että mausteet ehtivät imey-
tyä.

Kuivaa munakoisot talous-
paperilla. Paista munakoisovii-
paleet kypsiksi kumminkin
puolin mahdollisimman vähässä
öljyssä. Pane voideltuun uuni-
vuokaan kerros paistettuja mu-
nakoisorenkaita, kerros riisiä ja
kerros tomaatti-sipulipaistosta.
Toista kerrokset.

Ennen tarjoilua lämmitä
vuoka 225-asteisessa uunissa
noin 20 minuutin ajan. Ripot-
tele persilja-, tilli- tai kevätsipu-
lisilppua valmiin ruoan päälle.

Kaikkien uskovaisten
pääsiäinen

Ei mikään ole kauniimpaa ja ar-
vokkaampaa kuin se, että kris-
tikunta viettää yhtä aikaa ja yh-
dessä Vapahtajan ylösnouse-
muksen juhlaa. Näin totesi kei-
sari Nikean ekumeenisen kir-
kolliskokouksen jälkeen piis-
poille lähettämässään kirjeessä.
Elettiin vuotta 325 ja tällöin
vahvistettiin pääsiäisen ajankoh-
ta. Pöytäkirjan allekirjoittivat
paavi ja keisari.

Kristinuskon alkuaikoina
kristityt viettivät pääsiäistä sa-
maan aikaan juutalaisten kans-
sa. Kristuksen ylösnousemus ta-

pahtui juutalaisten pääsiäisjuh-
lan aikaan, jota juutalaiset viet-
tävät Egyptin orjuudesta va-
pautumisen juhlana. Vähitellen
kristityt halusivat erottaa oman
pääsiäisensä juutalaisten juhlas-
ta.

Pääsiäisen ajankohdan sääte-
lee tähtitaivas. Pääsiäispäivää
vietetään kevätpäivän tasausta
seuraavana ensimmäisenä täy-
denkuun jälkeisenä sunnuntai-
na. Kuunkierron vaihtelun takia
pääsiäisen ajankohta voi vaih-
della noin kuukauden aikavälil-
lä. Tätä tähtitieteellistä kaavaa
noudatetaan pääsiäisen ajoitta-
misessa sekä ns. vanhassa että
uudessa ajanlaskussa. Ero van-
han ja uuden välillä syntyy, kun
vanhan ajanlaskun tähtitieteelli-
set taulukot perustuvat oman
aikansa tieteelliseen tietoon.

Juliaaninen kalenteri on
Rooman valtakunnan ajalta ja
on Julius Caesarin aikaansaan-
nos. Gregoriaaninen kalenteri
on Rooman paavi Gregorioksen
aikana syntynyt ja otettiin käyt-
töön läntisessä kirkossa vuonna
1582. Se laadittiin siitä syystä,
että juliaaninen kalenteri jäi ast-
ronomisesti koko ajan jälkeen
”oikeasta” ajanmäärityksestä.
Uudistus oli parannus, mutta
koska se oli Rooman paavin työ-
tä, se otettiin aluksi käyttöön
vain tärkeimmillä roomalaiska-
tolisilla alueilla. Reformaation
jälkeen muodostuneet Saksan ja
Pohjoismaiden luterilaiset kir-
kot eivät nekään välittömästi
siirtyneet gregoriaaniseen kalen-
teriin. Ruotsissa siihen siirryt-
tiin vasta vuonna 1753.

Vaikka useimmat ortodoksi-
set kirkot ovat hyväksyneet ylei-
seksi ajanmääritykseksi grego-
riaanisen kalenterin, ne määrit-
tävät silti pääsiäisen ajankohdan
juliaanisen kalenterin mukaan.
Näillä kirkoilla on tavallaan
kaksi eri kalenteria. Suomen or-
todoksinen kirkko on ainoa ko-
konainen paikalliskirkko, joka
noudattaa joka suhteessa gre-
goriaanista kalenteria. Uuden
ajanlaskun pääsiäistä viettävät
myös useimmat virolaiset, tsek-

kiläiset ja slovakialaiset ortodok-
sit sekä Armenian ja Intian
orientaalis-ortodoksiset kirkot.

Kaikkien kirkkojen ajanlas-
kun mukaan pääsiäinen osuu sa-
malle päivälle keskimäärin
muutaman kerran vuosikymme-
nessä. Tänä vuonna on yhteisen
pääsiäisen vuosi, edellisen ker-
ran se oli vuonna 2001. Sitä
edellisestä yhteisestä pääsiäisestä
ennätti kulua poikkeuksellisen
pitkä aika, peräti 11 vuotta.

Idän ja lännen kirkot ovat
pyrkineet toteuttamaan ekume-
niaa pääsiäisen ajanlaskun suh-
teen. Kirkkojen maailmanneu-
voston ja Lähi-idän kirkkojen
neuvoston järjestämässä kirkko-
jen neuvottelussa vuonna 1997
ehdotettiin, että pääsiäistä ryh-
dyttäisiin viettämään yhtä aikaa
vuodesta 2001 lähtien. Ehdo-
tuksen mukaan periaatteessa
noudatettaisiin Nikean kirkol-
liskokouksessa käyttöön otettua
laskutapaa, mutta laskelmat teh-
täisiin uusimman tähtitieteelli-
sen tiedon perusteella. Kaikkien
kirkkojen edustajat pitivät mah-
dottomana sellaista ehdotusta,
että pääsiäistä vietettäisiin vain
yksinkertaisesti samana, yhtei-
sesti sovittuna päivämääränä
joka vuosi.

Myös Venäjän ortodoksinen
kirkko on ehdottanut, että kaik-
ki kristilliset kirkot ryhtyisivät
viettämään pääsiäistä samaan ai-
kaan juliaanisen ajanlaskutavan
mukaan. Metropoliitta Kirill on
ilmoittanut kantanaan, että
kristittyjen välisissä keskuste-
luissa on keskeistä sopia pääsiäi-
sen vieton ajankohdasta. Met-
ropoliitan mukaan juliaaninen
kalenteri kuitenkin tässä asiassa
on ”ajan ikoni” eikä perinnettä
voida muuttaa.

Pääsiäisen ajankohtaa ja sii-
hen liittyvää historiaa selvite-
tään kiinnostavasti kirjassa Met-
ropoliitta Johannes – Bysantin
luottomies, joka ilmestyi viime
vuonna.

Rakentavaa paastonaikaa ja
riemullista ylösnousemusjuhlaa!
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Palautusosoite:
Suomen ekumeeninen neuvosto
PL 185, 00161 Helsinki

Oletko kiinnostunut
kristittyjen ykseyden toteutumisesta?
kirkkojen paikallisesta yhteydestä?
ekumeenisesta pohdiskelusta?
ekumeenisen työn arkipäivästä?

Tilaa Näköala – Utsikt ekumenian erikoislehti juuri sinulle!

Vanha tilaaja: muistathan uudistaa tilauksesi!

Julkaisija: Suomen ekumeeninen neuvosto - Ekumeniska rådet i Finland

Näköala – Utsikt ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Tilaushinta vuonna 2004 on 16 €, opiskelijoille 11 €.
Tilaukset: SEN, PL 185, 00161 HELSINKI
Tilausmaksun voit maksaa tilille Nordea 101830-74403. Lehden saajan nimi ja osoite on mainittava
tilisiirtoa tehtäessä. Vain näin maksu ja tilaus liittyvät yhteen.

Nya lagar för religionsfrihet och begravningsväsendet
Du som har frågor och vill veta mera om den nya religionsfrihetslagen

och lagen om begravningsväsendet, kom till Borgå Missionskyrka,
Fredsgatan 37, tisdagen 20.4.2004 och du får information med Borgåmått.

10-10.30 Välkomstkaffe

10.30 Religionsfrihetslagen
Föredrag av förvaltningsdirektör Håkan Mattlin

12.30-13.30 Lunchpaus, det finns flera matställen att välja på i närheten

13.30 Lagen om begravningsväsendet
Föredrag av kommunalrådet Erik Liljeström

15.30 Avslutning

Undervisningsministeriets förvaltningsdirektör Håkan Mattlins ansvarsområde hänför sig bl. a. till lags-
tiftning som berör kyrkor och religionssamfund. Kommunalrådet Erik Liljeström fungerade som Eku-
meniska rådets sakkunnige i religionsfrihetskommittén och har varit involverad i förnyandet av reli-
gionsfrihetslagen i över 30 års tid.

Anmälningar senast 14.4. till: borga@metodistkyrkan.fi
eller Metodistkyrkan, Mannerheimgatan 17, 06 100 Borgå, tfn. ti-to 10-12: ( 019) 580 675
Deltagaravgift: 15 euro, betalas kontant på platsen
Arrangörer: Borgå svenska metodistförsamling, Borgå svenska missionsförsamling, Domkyrkoförsam-
lingen, Adventkyrkan i samarbete med Ekumeniska rådet, sektionen för finlandssvensk ekumenik, stifts-
rådet i Borgå stift och Svenska studiecentralen.


