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JAN EDSTRÖM

Ekumenia tekee ihmeitä
 Ekumeeninen työ on eheytymisprosessi, jonka päämääränä on Kristuksen kirkon uskon ja elä-

män ykseys. Työ voi joskus vaikuttaa käsitteelliseltä ja tuntua olevan kaukana yksittäisen kristityn 
todellisuudesta, jolle on ehkä tunnusomaisempaa rukous oman terveyden ja henkilökohtaisen 
paranemisen kuin kirkon eheytymisen puolesta.

Ekumeenisen neuvoston seminaarissa Rukous, sairaus ja parantuminen, joka pidettiin 11. maa-
liskuuta, nuo kaksi näköalaa yhdistyivät. Yhteinen keskustelu paranemisesta oli sekä eheyttävää 
että hoitavaa. Ehkä ensimmäistä kertaa maassamme keskusteltiin parantumisproblematiikasta 
avoimesti, asiallisesti ja laajalta ekumeeniselta pohjalta. Puhujina oli katolilaisia, ortodokseja, 
luterilaisia, helluntailaisia; osanottajien joukossa oli niin pappeja, lääkäreitä ja lehtimiehiä kuin 
parantajia, parantuneita ja epäilijöitä.

Rukoileminen fyysisen paranemisen puolesta ei ole mitenkään epäilyttävää tai luonnotonta. Sitä 
esiintyy kaikissa kirkoissa ja yhteisöissä ja monin eri tavoin. Paranemiselle tasoittavat tietä monet 
seikat, kuten ikonit, pyhät paikat, voitelu, kätten päälle paneminen ja yksinkertainen esirukous.  
Jo tämän moninaisuuden tunnistaminen ja kunnioittaminen ovat terveyden merkki. Aivan liian 
usein on väheksytty toisten kristittyjen tapaa valmistella paranemista, ikään kuin Jumala ei kyke-
nisi mukauttamaan toimintaansa erilaisiin kristillisiin traditioihin, mikä on itsessään ihme.

Sairaan puolesta rukoileminen on oikeus, paraneminen mahdollisuus. Sairaiden puolesta rukoi-
lemisen pitäisi olla kirkon elämän luonnollinen osa. Koska näin ei aina ole, tarvitaan erityisiä 
esirukoilijoita. Heistä useimmat ovat vastuunsa tuntevia henkilöitä, joilla on syvällinen näkemys 
sielunhoidosta. Heitä arvostetaan ja heihin luotetaan. Ongelmia syntyy, jos esirukoilija lupaa 
sairaan paranevan, eikä hän parane. On epätervettä syyllistää sairasta, kun oireet jatkuvat. Siksi 
esirukoilijan ja lääkärin välinen yhteydenpito takaa tietynlaisen uskottavuuden. 

Paranemista tarkastellaan usein aivan liian kapeasta, miltei materialistisesta näkökulmasta. Siksi 
sairautta ja terveyttä on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti. On kyse yhteistoiminnasta, jossa ovat 
mukana ruumis, sielu, henki, lähimmäiset ja eheyttävä ympäristö.

Voiko ja tarvitseeko sitten todistaa, että paraneminen on tapahtunut? Parantunut ei tarvitse 
todisteita. Myöskään tiukkojen tieteellisten metodien soveltaminen ihmisen paranemiseen ei 
näytä onnistuvan. Tosiasia kuitenkin on, että esirukous saa ihmiset voimaan paremmin. Sitä 
kokemusta ei pitäisi riistää keneltäkään. Vaikka olenkin tänään terve, saatan huomenna tarvita 
sekä lääkäriä että esirukousta. 

Kristityn mieli on avoin Jumalan mahdollisuuksille parantaa. Ihmeparantumisella näyttää kui-
tenkin olevan tiettyjä rajoitteita, ja se on lähinnä vapautumista erilaisista kivuista. Seminaarissa 
mainittiin kuitenkin monia paranemistapauksia, jotka helposti ylittäisivät uutiskynnyksen. 
Mutta Jumala ei paranna ensisijaisesti antaakseen kansalle merkkejä vaan ottaakseen huomioon 
yksittäisen ihmisen.

Takeita paranemiselle ei ole, se on armoa. Ei ole myöskään helppo sanoa, kuka on eniten parane-
misen tarpeessa. Joskus voi olla niin, että fyysisesti hauras ihminen on vahva ja terve sekä ajatus-
maailmaltaan että tunne-elämältään, kun taas fyysisesti vahvalla voi olla suuria sisäisiä ongelmia. 
Sairauden ja terveyden välinen ero näyttää toisinaan olevan tarkastelutavassa ja sen määrittelyssä, 
mikä on sairasta ja mikä tervettä. 

Seminaarin synnyttämien palautteiden, artikkelien ja haastattelujen perusteella aihe oli sekä 
tärkeä että välttämätön. Keskustelu varmasti jatkuu. Seminaari, jonka tavoitteena oli saada eku-
meniaa parantamiseen, tuli samalla parantaneeksi ekumeniaa.
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JAN EDSTRÖM

Undergörande ekumenik
 Ekumeniskt arbete är en helandeprocess vars mål är Kristi kyrkas enhet i tro och liv. Arbetet 

kan ibland upplevas något abstrakt och långt från en enskild kristens verklighet som kanske 
oftare präglas av bön för hälsa och personligt helande än för kyrkans helande. 

Vid Ekumeniska rådets seminarium Bön, sjukdom och helande som hölls den 11 mars förenades 
de båda perspektiven. Det gemensamma samtalet om helande var i sig både helande och välgö-
rande. För kanske första gången i vårt land diskuterades helandeproblematiken öppet, sakligt 
och på bred ekumenisk bas. Bland talarna fanns katoliker, ortodoxa, lutheraner, pingstvänner. 
Deltagarna bestod av allt från präster, läkare, journalister, helare, helade till skeptiker. 

Bön om fysiskt helande är inget suspekt eller onaturligt. Det förekommer i alla kyrkor 
och samfund och på många olika sätt. Allt från ikoner, heliga platser, smörjande med olja, 
handpåläggning till enkel förbön bereder väg för helande. at kunna erkänna denna mångfald 
och visa respekt för den är i sig något av ett hälsotecken. Alltför ofta har man sett ner på andra 
kristnas sätt att bereda väg för helande som om Gud inte skulle kunna anpassa sitt handlande till 
olika kristna traditioner, ett under om något. 

Bön för sjuka är en rättighet, helande en möjlighet. Bön för sjuka borde vara en naturlig del av 
kyrkans liv. Då det inte alltid är så fi nns det ett behov av särskilda förebedjare. Det allra fl esta 
är ansvarsfulla tjänare med ett djupgående själavårdsperspektiv och inger både respekt och 
förtroende. Problem uppstår om förebedjaren lovar helande utan att det sker. Osunt blir det om 
den sjuka skuldbeläggs när symptomen kvarstår. Därför är kontakten mellan förebedjare och 
läkare en viss trovärdighetsgaranti. 

Helande betraktas ibland ur ett alltför snävt, nästan materialistiskt, perspektiv. Därför behövs 
en helhetssyn på sjukdom och hälsa. Det handlar om samspelet mellan kropp, själ, ande, 
medmänniskor och en helande miljö. 

Kan och behöver man då bevisa att ett helande ägt rum? Den som blivit helad behöver inga 
bevis. Det tycks inte heller gå att applicera strikta vetenskapliga metoder på en människas 
helandeupplevelse. Faktum kvarstår dock att människor mår bättre av förbön. Den upplevelsen 
skall vi inte ta ifrån någon. Även om jag är frisk idag kan jag behöva både läkare och förbön i 
morgon. 

Den kristna erfarenheten är öppen för Guds möjligheter att hela. Mirakulöst helande tycks 
dock ha vissa gränser och omfattar närmast befrielse från olika former av smärta. Vid seminariet 
nämndes dock många fall av helande som lätt skulle kunna nå över nyhetströskeln. Men Gud 
helar inte främst för att ge folket tecken utan med omtanke om den enskilda. 

Någon garanti för helande fi nns inte, en nåd är det. Det är inte heller lätt att säga vem som är 
mest i behov av helande. Ibland kan det vara så att en fysiskt bräcklig människa är både stark 
och frisk till sin tanke och känsla medan en fysiskt stark kan ha stora inre problem. Skillnaden 
mellan sjukdom och hälsa tycks ibland vara i betraktelsesättet och i defi nitionen på vad som är 
sjukt och vad som är friskt. 

På basis av alla de insändare, artiklar och intervjuer i den kristna pressen som följt i seminariets 
kölvatten verkar tematiken ha varit både viktig och nödvändigt. Samtalet får säkert en 
fortsättning. Seminariet som strävade efter att få med ekumeniken i helandet blev på samma 
gång helande för ekumeniken.
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 Puolalainen Karol Józef 
Wojtyla syntyi vuonna 1920 
Wadowicen pikkukaupungissa 
Krakovan lähellä. Wojtyla joutui 
kokemaan nuoruusvuosinaan 
sodan myllerrykset Euroopassa: 
hän kirjoittautui lukion jälkeen 
yliopistoon Krakovassa, mutta 
saksalaiset miehittäjät sulki-
vat yliopiston. Wojtyla joutui 
työskentelemään louhoksessa ja 
kemiantehtaassa elättääkseen it-
sensä ja välttääkseen joutumisen 
pakkosiirtolaisuuteen. Vuonna 
1942 Wojtyla pääsi opiskele-
maan Krakovan maanalaiseen 
pappisseminaariin. Hänet vihit-
tiin papiksi 1946. Krakovan ark-
kipiispaksi Wojtyla nimitettiin 
vuonna 1964 ja kardinaaliksi 
vuonna 1967.

Karol Józef Wojtyla valittiin 
paaviksi vuonna 1978, ja siitä 
lähtien on tunnettu nimellä Jo-
hannes Paavali II. Paavi Johan-
nes Paavali II tunnettiin rauhan 
ja oikeudenmukaisuuden puo-
lestapuhujana. Hän  tuki myös 
rohkeasti uskontojen välistä 
kohtaamista ja vuoropuhelua. 

Paavi Johannes Paavali II 
piti myös ekumeniaa tärkeä-
nä asiana. Eräs hänen aikansa 
ekumeenisista läpimurroista oli 
Yhteinen julistus vanhurskautta-

misesta, jonka Katolinen kirkko 
ja Luterilainen maailmanliitto 
allekirjoittivat vuonna 1999. 
Julistuksessa ilmaistaan, että 
katolisten ja luterilaisten välillä 
vallitsee yksimielisyys vanhurs-
kauttamisopin perustotuuksista. 

Paavi Johannes Paavali toi-
sen suhde Suomeen oli pitkä 
ja lämmin. Kun paavi vieraili 
maassamme 4.-6.6.1989, hän 
tapasi eri kirkkojen edustajia. 
Suomen katolilaiset tervehtivät 
jakamissaan tarroissa paavia 
sanoin: ”Tervetuloa pyhä isä”. 
Tuo tervetulotoivotus oli myös 
Näköala-Utsikt -lehden 3/1989 
pääkirjoituksen otsikko paavin 
vierailun kynnyksellä. Samassa 
numerossa eri kirkkojen edus-
tajat kertoivat paavin vierailun 
ekumeenisesta merkityksestä.  
He suhtautuivat sekä varovaisen 
myönteisesti että kunnioittavan 
kriittisesti Rooman piispan, 
kristityn veljen vierailuun. Vie-
railuun liittyi myös odotuksia 
syvenevästä vuorovaikutuksesta 
kirkkojen välillä. Kirkkojen 
edustajat pitivät paavin toimin-
taa rauhan ja ihmisoikeuksien 
puolesta merkittävänä. Vati-
kaanin toisen konsiilin tuomia 
muutoksia ja katolisen kirkon 
pohdintaa Euroopasta arvostet-

JAN EDSTRÖM

Jäähyväiset pyhälle isälle

tiin. Paavin asema, josta Johan-
nes Paavali II myöhemmin itse 
halusi keskustella ekumeenisesti, 
aiheutti kuitenkin säröä. 

Vierailu oli tärkeä tapahtu-
ma suomalaiselle ekumenialle ja 
Suomen ekumeeniselle neuvos-
tolle. Paavi rukoili suomalais-
ten kirkonjohtajien ja muiden 
uskovien kanssa Turun tuomio-
kirkossa järjestetyssä rukouspal-
veluksessa. Vierailunsa jälkeen 
paavi Johannes Paavali II on 
useissa eri yhteydessä kiittänyt 
suomalaisia heidän ekumeeni-
sesta avoimuudestaan. 

On helppo yhtyä Kirkkojen 
maailmanneuvoston pääsihteeri 
Sam Kobian sanoihin: 

Paavi Johannes Paavali II 
muistutti jatkuvasti siitä, että 
katolisen kirkon mukanaolo 
ekumeenisessa liikkeessä on 
peruuttamatonta. 

Näin on myös Suomessa ollut 
jo pitkään, eikä ole syytä uskoa 
tilanteen muuttuvan. 

Osallistuessani Euroopan 
kansallisten ekumeenisten neu-
vostojen sihteerien kokoukseen 
Bratislavassa 31.3.-3.4. rukoi-
limme paavi Johannes Paavali 
toisen ja kaikkien uskovien 
puolesta. Lauantai-iltana 2.4. 
me eri maiden ja eri kirkkojen 
edustajat seurasimme yhdessä, 
kuinka arkkipiispa Leonardo 
Sandri ilmoitti rukoileville ih-
misille Pietarin kirkon aukiolla 
Vatikaanissa, että paavi Johannes 
Paavali II on muuttanut kotiin. 
Pitkän sairauden jälkeen vanha 
Kristuksen kirkon palvelija, 
Rooman piispa oli saanut levon. 

Herra antakoon palvelijalleen 
paavi Johannes Paavali II:lle 
rauhan ja ikuinen valo hänen 
tietänsä valaiskoon.

Paavi Johannes Paavali II kuoli 2.4. pitkän sairauden uu-
vuttamana. Hänen hautajaisiaan vietettiin Vatikaanissa 
8.4. Paavin kuolemaa seurannut suru kertoi paljon myös 
hänen elämästään: miljoonat ihmiset kokoontuivat Va-
tikaaniin suremaan ja muistamaan Johannes Paavali 
toista, joka tapasi eläessään enemmän ihmisiä kuin 
kukaan edeltäjistään. Globaalin uskonnollisen johtajan 
ja yhteyksien rakentajan hautajaisiin kokoontui niin eri 
valtioiden, kirkkojen kuin uskontokuntienkin edustajia.
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Viimeinen kohtaaminen Vatikaanissa
 Suomalainen ekumeeninen 

delegaatio on perinteiseen ta-
paan vieraillut Vatikaanissa 
tammikuussa, jolloin vietetään 
sekä Kristittyjen ykseyden ru-
kousviikkoa sekä Pyhän Henri-
kin muistopäivää. Tänä vuonna 
delegaatioon kuuluivat muun 
muassa arkkipiispa Jukka Paar-
ma, arkkipiispa Leo ja piispa 
Józef Wróbel. Tämänkertainen 
tapaaminen paavi Johannes Paa-
vali II:n kanssa jäi viimeiseksi 
kohtaamiseksi ennen hänen 
kuolemaansa.

Delegaatio tapasi paavin ja 
kertoi tälle Suomessa vietet-
tävästä ekumeenisesta Kirkko 
Suomessa 850 vuotta -juhlavuo-

desta. Paavi Johannes Paavali 
II antoi kirkkojen johtajille 
kii tosta hyvistä ekumeenisista 
suhteista. ”Olkaamme kiitolli-
sia katolisen kirkon, Suomen 
ortodoksisen kirkon ja Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon 
läm pimistä suhteista. Vuosien 
mittaan vuoropuhelumme on 
saanut vahvistusta molemmin-
puolisista vierailuista, jaetuista 
rukouksista ja, aivan erityisellä 
tavalla, ’Yhteisestä julistuksesta 
vanhurskauttamisesta’. Kaikki 
tämä todistaa edistyksestä, jota 
olemme tehneet etsiessämme 
kristittyjen täyttää ykseyttä”, 
totesi paavi. 

Suomessa vietettävään kir-

Piispa Józef Wróbel, arkkipiispa Jukka Paarma ja arkkipiispa Leo tapasivat paavin tammikuisella vierailullaan. 
Kuva: Heikki Jääskeläinen 

kon juhlavuoteen liittyen Paavi 
muistutti delegaatiota Euroopan 
kristillisten juurten merkityk-
sestä ja korosti niiden olevan 
elintärkeitä koko maanosan 
tulevaisuudelle. 

Pyhän Henrikin muistopäi-
vänä 19.1. vietettiin Santa Maria 
sopra Minervan kirkossa perin-
teistä Pyhän Henrikin messua, 
jonka toimitti arkkipiispa Jukka 
Paarma avustajanaan tuomioro-
vasti Rauno Heikola. Messussa 
saarnasi arkkipiispa Leo ja piispa 
Wróbel luki messussa profeti-
atekstin ja esirukouksen. Pyhän 
Henrikin messun viettämisellä 
tässä kirkossa on jo 20-vuotiset 
perinteet. (KT/SEN)
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Arkkipiispa Leon opetuspuhe 
Roomassa 19.1.2005
Hepr. 13: 7-8; 2. Tim. 2: 8-13, Joh. 4:34-38

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

Olemme kokoontuneet tänään rukouksin muis-
tamaan ja viettämään kristinuskon Suomeen 
tulon 850-vuotisjuhlaa. Juuri luetussa päivän 
epistolassa apostoli Paavali kehottaa muistamaan 
niitä, jotka julistivat meille Jumalan sanaa ja 
pitämään mielessä sitä, miten he elämänsä elivät 
sekä erityisesti ottamaan heidän uskonsa esikuvak-
semme. Näitä sanoja ajatellessa kääntyy katseemme 
menneisyyteen, päiviin jolloin kristinuskon valo 
alkoi valaista Suomen pohjoista maaperää yhtäältä 
lännestä ja toisaalta idästä. Kirkon pyhät esipaime-
net ja kilvoittelijat veivät sanomaa ihmiskunnan 
pelastuksen vuoksi kärsineestä ja ylösnousseesta 
Vapahtajasta kaukaisiin maihin voimiaan säästä-
mättä, vaaroja pelkäämättä ja usein myös henkensä 
uhalla. Lännestä päin alkoi ”Suomen kirkkoa ra-
kentaa ja vahvistaa” pyhä marttyyripiispa Henrik, 
kuten hänen elämäkerrassaan kerrotaan. Idästä 
käsin toivat kristinuskon Karjalaan pyhittäjät ja 
valistajat, Valamon luostarin perustajat, munkit 
Sergei ja Herman. Molemmilta suunnilta tuotiin 
Suomen maaperälle yhtä ja samaa ilosanomaa 
Jeesuksesta Kristuksesta, joka on sama eilen tänään 
ja ikuisesti.

Pyhä Henrik, jonka muistoa nyt vietämme, 
täytti Jumalan käskyä ja kirkon lähetystehtävää 
eli missiota. Se on globaali tehtävä, jota kaukaa 
ulkomailta tullut marttyyriesipaimen toteutti Lou-
nais-Suomen ja Satakunnan ei-kristittyjen parissa. 
Vastaavasti Laatokan Karjalaan ja Itä-Suomeen 
tuli menneen vuosituhannen alussa kristinuskon 
opettajia ja munkkeja aina Kreikasta saakka. 
Nämä pyhät miehet tiedostivat syvästi, että Jumala 
on koko ihmiskunnan Jumala. Se tietoisuus edel-
lytti heiltä aktiivista lähetystyötä, johon ylösnoussut 
Kristus oli aikanaan kehottanut apostolinsa ja jo-
hon tehtävään Jumala nyt kutsui valitsemiaan, hei-
dän joukossaan myös pyhän Henrikin. Hän toteutti 
lähettäjänsä käskyä: ”Menkää siis ja tehkää kaikki 
kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän 
ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” (Matt. 28:
18-20). Pyhä Henrik ymmärsi muiden lähetys-
työntekijöiden tavoin, että Kristuksen käsky koskee 
kaikkia maailman ihmisiä. Kaikille ja kaikkialle 
tulee erotuksetta tarjota sanomaa pelastuksesta.  

Lähetystyö on apostolista toimintaa, sillä 
mission suorittaminen uskottiin apostoleille ja 
sitä on tehtävä uskollisena heidän opetukselleen. 
Päivän evankeliumissa Herra sanoo: ”Vainio on 
jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi.” ja 
et tä ”Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan 
satoa…” Lä hetystyö on välttämättä yhteydessä 
kirkon katolisuuteen, sillä se suuntautuu kaikki-
alle, ylittää kaikki rajat ja kohdistuu kaikkien ih-
misten koko elämään. Kaikki lähetystyö on yhtä, 
sillä Kristus on yksi ja kirkko on yksi Kristuksen 
ruumis maan päällä. Mission suorittaminen 
edellyttää kirkolta jatkuvaa työtä, avoimuutta, 
pelottomuutta, alttiutta kehityksen ja maailman 
tilanteen luomille uusille haasteille.

Pelottomuus merkitsi pyhälle Henrikille mart-
tyyriutta. Hän uskoi ja luotti vahvasti apostoli 
Paavalin sanaan: ”Jos olemme Kristuksen kanssa 
kuolleet, saamme hänen kanssaan myös elää.”. Ja 
hän eli sen sanan mukaisesti. Samaan totuuteen 
uskoivat myös hänen aikalaisensa. Silloin ei kysytty 
ajallemme ominaiseen individualistiseen tapaan, 
miksi Jumala sallii viattoman kuoleman. Silloin 
ymmärrettiin, että Jumalan armovoima kykenee 
murheellisen ja epäinhimillisenkin tapahtuman 
kautta vaikuttamaan syvällisesti ja kauaskantoi-
sesti moniin ihmisiin. Näin on käynyt marttyy-
ripiispa Henrikin kohdalla. Hänen kuolemansa 
jälkeen on tapahtunut lukuisia ihmeitä ja pyhän 
piispan jäännökset välittävät jatkuvasti Jumalan 
näkymätöntä armovoimaa rukouksin hänen puo-
leensa kääntyville. Myös pyhän elämään liittyneet 
paikat ovat toimineet armovirtojen vuodattajina; 
Pyhän Henrikin saarna-aitan seinähirsistä ote-
tuilla tikuilla on parannettu hammassärkyä ja 
rakennuksen lattian alta otetusta mullasta teh-
dyillä kääreillä on lääkitty monia tauteja.

Mikä on pyhien Suomen maan valistajien ja 
marttyyripiispa Henrikin merkitys omalle ajal-
lemme? Se on ennen muuta kristinuskon valo, 
joka jatkuvasti antaa meille pohjolan asukkaille 
voimaa ja ymmärrystä elää arjessa todeksi Kris-
tuksen opetusta. Se on myös heidän elämällään 
osoittamansa esimerkki uskollisuudesta lähet-
täjälleen, Kristukselle Jeesukselle. Tämä pyhien 
muisto ja kristinuskon Suomeen tulon juhlavuosi 
velvoittaa meitä suomalaisia ja kaikkia kristittyjä 
apostoli Paavalin sanojen mukaan kestämään 
”mitä tahansa Jumalan valittujen tähden, jotta 
hekin saavuttaisivat pelastuksen, jonka Kristus 
Jeesus on hankkinut, ja sen mukana ikuisen kirk-
kauden.” Aamen 
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 Helsingin vankilassa eli Sör-
kassa on vietetty kristittyjen yk-
seyden rukousviikkoa jo usean 
vuoden ajan. Vankilan säädellyn 
päiväjärjestyksen vuoksi olemme 
keskittyneet lähinnä keskipäiväl-
lä vietettyihin rukoushetkiin. 
Van kilan hartaustilaisuudet ei  -
vät koskaan ole massojen juh-
lia; rukoushetkiinkin on osal-
listunut yleensä kourallinen 
miehiä. Rukousviikkoon liitty-
vänä sunnuntaina kristittyjen 
yk seys on ollut esillä jumalan-
palveluksessa – onpa pääsihteeri 
Jan Edströmkin ollut jumalan-
palveluksessamme puhujana ja 
musisoijana.

Vuoden 2004 lopulla jaoin 
kirkollisessa työssä mukana 
oleville vapaaehtoisille rukous-
viikon materiaalin. Samalla 
ehdotin, että he pitäisivät kris-

SAKU TOIVIAINEN

Ekumeenisella kirkkovaelluksella 
vankilassa

Vankilassa tehtävä kirkollinen työ on ekumeenista. Kris-
tillisten yhteisöjen työntekijät ja vankilalähetit käyvät 
tapaamassa omien yhteisöidensä jäseniä sekä sellaisia 
vankeja, jotka haluavat ottaa heidät vastaan. Ekumeeni-
nen yhteistyö on kuitenkin usein varsin atomistista: yksi 
vierailija kohtaa yhden vankeudessa olevan ihmisen. 
Tällaisia tapaamisia tarvitaan, ja ne muodostavat koko 
vankilasielunhoidon ytimen. Yksilöiden tapaamisten li-
säksi vankilassa on suuri tarve saada yhteisöllistä tukea. 
Vankeudessa olevalle on tärkeää saada kuulua vankilan 
muurit ylittävään Kristuksen kirkkoon, jossa voi jakaa 
kokemuksia ja tehdä yhteistä matkaa. Jotakin tästä muu-
rit ylittävään Kristuksen kirkkoon kuulumisesta koimme 
Helsingin vankilassa toteuttaessamme tammikuussa yhtei-
sen kirkkovaelluksen.

tittyjen ykseyden rukousviikon 
rukoushetket. Kukaan ei kuiten-
kaan ilmoittautunut rukoushet-
ken toimittajaksi. Ehkä vankilan 
päiväjärjestys tuntui mahdotto-
malta. On vaikea irrota työstään 
keskipäivällä ja lähteä laitokseen 
hartaudenharjoitukseen. 

Voi olla, että joku piti myös 
rukoushetkeen varattua aikaa 
liian lyhyenä. Vankilan päi vä-
järjestyksessä rukoushetket ovat 
sijoittuneet ruokatunnille; aikaa 
oli käytettävissä noin kaksikym-
mentä minuuttia. Kun vielä 
esitin, että tuohon kahteenkym-
meneen minuuttiin voisi sisältyä 
myös hiljaisuutta, saattoi joku 
tuntea tämän kaiken aika han-
kalaksi: Olisi lähdettävä töistä 
keskellä päivää, oltava ajoissa 
vankilalla, käytävä läpi vanki-
lassa käyntiin liittyvä tarkastus, 

pidettävä rukoushetki jo ennal-
ta sovitusta raamatunkohdasta 
ja suostuttava siihen, että käy-
tet  tä vis sä on kaksikymmentä 
mi nuuttia, josta vielä osa olisi 
hil jaisuutta. Entä jos paikalle 
ilmaantuisi vain muutama mies, 
kannattaisiko kaikki tämä vaiva?

Yhteisön oma krusifi ksi

Rukousviikkoon kuuluu ru-
kouksen ohella kohtaamista ja 
yhteistä jakamista. Miten kris-
tittyjen ykseyden rukousviikkoa 
voisi viettää vankilassa, niin että 
kristittyjen keskinäinen jakami-
nen ja kohtaaminen edes jolla-
kin tavoin konkretisoituisivat 
vankilaelämän harmaassa arjes-
sa? Olen ollut Sörkan pappina 
kuusi vuotta ja tarvinnut kaikki 
nämä vuodet oivaltaakseni, että 
voimme käyttää vankilan kahta 
kirkkoa rukousviikon vietossa. 
Voisimme järjestää kirkkovael-
luksen ja vaeltaa luterilaisesta kir-
kos ta ortodoksiseen kirkkoon. 
Tästä syntyisi vankilan oma 
kirk kovaellus, pitkin käytäviä, 
si  sä tiloissa.

Pyhän Henrikin päivänä 
Sörkan portilla oli odottamassa 
noin kaksikymmentä ihmistä, 
jot ka tavalla tai toisella ovat 
mu  kana vankilan kirkollises-
sa työssä. Roomalaiskatoliset 
si  sa  ret ovat aiemmin olleet 
ker  to  massa omasta työstään ja 
kutsumuksestaan erän osaston 
vangeille; adventtikirkon ja 
hel  lun tai liik keen vankilalähetit 
järjestävät hartaustilaisuuksia 
ja ta paavat yksittäisiä vankeja; 
lu te ri lai set erityisdiakonian 
työn    te kijät ja vankilalähetit ovat 
säännöllisiä vankilavierailijoita; 
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rovasti Viktor Porokara on Sör-
kan oma ortodoksipappi. Kun 
tilaisuuteen vielä tuli noin kak-
sikymmentä van kia, kristittyjen 
yhteys ja yk seys ilmenivät hyvin 
konkreetti  sesti. 

Vankilan luterilainen kirkko 
on remontissa, mutta meillä on 
hyvä kirkkotila vankilan juhla-
salissa. Koko juhlasali on kirkon 
remontin ajan pelkästään kir-
kollisessa käytössä. Varsinaisessa 
kirkossamme on suuri puinen 
krusifi ksi, jolla on paljon merki-
tystä koko vankilaseurakunnan 
hengelliselle elämälle. Krusifi ksi 
on kutsunut mukaan hiljaisen 
viikon tapahtumiin. Sen äärellä 
on herätelty kysymystä, millai-
sella katsella Kristus meitä katse-
lee. Kun krusifi ksi joskus otetaan 
alas esimerkiksi pölyjen pyyhki-
misen vuoksi, tapahtumaan liit-
tyy hiljaista kunnioitusta – jopa 
pyhyyttä. Aina välillä olemme 
kaivanneet krusifi ksiamme, joka 
kirkon remontin ajaksi on siir-
retty varastoon. Koska tuo alt-
tarikrusifi ksi on koko yhteisölle 
tärkeä, haimme sen varastosta 
pelkästään kirkkovaellustamme 
varten. Sijoitimme Kristus-hah-
mon lattialla olevalle lakanalle. 
Me kirkkovaellukseen osallis-
tuvat istuimme puolikaaressa 
krusifi ksin ympärillä.

Kristuksen askelissa vankilan 
käytävillä

Koska koko tilanne oli meille 
kaikille uusi – ja vähän jänni-
tyksenkin täyttämä – oli tar-
peen lyhyesti kertoa kristittyjen 
ykseyden rukousviikosta ja yh-
teisen iltamme kulusta. Illan 
ensimmäisen rukoushetken piti 
Seija Hirvilammi Lähetysseura-
kunnasta. Hän hoitaa Helsingin 
Lähetysseurakunnan ja vankilan 
kirkollisen työn välisiä yhteyksiä 
ja tapaa vankeja myös yksittäin. 
Vankeinhoidon virallisessa ter-
minologiassa häntä kutsutaan 
vankilalähetiksi.

Alkuhartauden jälkeen lau -
loimme muutamia Taize-yhtei-
sön lauluja. Laulut olivat sekä 

yhteistä rukousta että valmistau-
tumista kirkkovaellukseen, sillä 
lauloimme noita rukouslauluja 
myös kirkkovaelluksellamme. 
Kun lähdimme liikkeelle, kru-
sifi ksin kantajista ei ollut pulaa; 
Kristus-hahmon kantaminen 
tuntui olevan sekä vieraille että 
talonväelle mieluinen tehtävä. 
Kynttilöitä ja krusifi ksia kan-
taen ja Taize-lauluja laulaen 
kuljimme neljä kerrosta alem-
pana olevaan ortodoksiseen 
kirk  koon. Vankilassa olevan 
laa  jan remontin vuoksi emme 
päässeet kirkkoon suorinta tietä, 
vaan meidän oli kuljettava joi-
denkin osastojen läpi. Osastojen 
käytävillä kaikunut laulu herätti 
- ymmärrettävästi - myöhemmin 
monenlaista keskustelua.

Ortodoksisessa kirkossa ro -
vasti Viktor Porokara piti yh-
teisen rukoushetken. Monet 
kirkkovaellukselle osallistuvista 
eivät olleet koskaan aiemmin 
osallistuneet ortodoksisen pe-
rinteen mukaiseen tilaisuuteen. 
Olipa mukana myös sellaisia, 
jotka kävivät nyt ensimmäisen 
kerran elämässään ortodoksises-
sa kirkossa.

Heikkojen solidaarisuus

Kristuksen ristiä seuraten ja 
Taize-lauluja laulaen palasimme 
takaisin vankilan juhlasaliin 
ja sen kirkkotilaan. Kahvin ja 
teen lomassa oli mahdollisuus 
jakaa yhteistä kokemustamme 
sekä kristittynä elämisen iloa ja 
vaivaa. Yhteisestä jakamisesta 
kumpusi spontaani tarve laulaa. 
”Me lauletaan nyt teille”, sanoi 
neljän miehen ryhmä. Laulussa 
oli kaikki pelissä; se oli kuin 
talonväen sydämestä pulppuava 
kiitos vieraille yhdessä jaetusta 
taipaleesta.

Ilta päättyi yhteiseen iltaru-
koukseen. Jokainen oli saanut 
illan aluksi oman kiven. Tuo 
tas kussa painanut kivi muut-
tui iltarukouksessa rukouksen 
sym boliksi. Jokaisella on oma 
ru kouk sensa, rukous, jota hän 
kantaa mukanaan. Iltahartau-

dessa laulettujen Taize-laulujen 
aikana jokaisella oli mahdolli-
suus tuoda oma kivensä krusifi k-
sin juurelle ja sillä tavoin kantaa 
oman rukouksensa Kristukselle. 
Kirkkosalissa syntynyt liike puki 
jotakin Kristuksen kirkon todel-
lisuudesta:  Rukous ei tee rajaa 
vangin ja vapaudessa elävän vä-
lille, rukoiltavaa on kaikille kirk-
kokunnasta ja kristillisestä yhtei-
söstä riippumatta. Liike kertoi 
heikkojen solidaarisuudesta, 
jo hon yhteinen Kristus-yhteys 
kaikkia kulkijoita rohkaisee.

Eron kipeys

Yhteinen kirkkovaellus sai sekä 
vierailta että vankeudessa olevil-
ta lämpimän innostuneen vas-
taanoton. Elimme reilun puo -
lentoista tunnin aikana hyvinkin 
konkreettisella tavalla kristitty-
jen keskinäistä yhteyttä. Tuosta 
yhteyden kokemuksesta käsin 
voi ymmärtää ekumeenisen 
työs  kentelyn tärkeyttä ja ihme-
tellä sen abstraktiutta. Onko 
kris tittyjen erillisyys jo niin 
pitkälle sulateltua arkipäivää ja 
konkreettiset yhteyden koke-
mukset niin harvinaisia, ettei 
eron kipeys meissä enää tunnu? 
Miten ne, jotka on erotettu tä-
män yhteiskunnan suljettuihin 
laitoksiin, saisivat olla mukana 
kristittyjen yhteisessä Kristus-
todistuksessa?

Kirjoittaja toimii vankilapappina 
Helsingissä. 

LAKIPALVELUA
TAIDOLLA JA
SYDÄMELLÄ

§
Myös ulkomaalaisasiat

§
Lakimies Ville Hoikkala

T:mi Holdmep
Eskolantie 1 A, Helsinki

puh. 050-4072829
ville.hoikkala@holdmep.fi
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SANNA YLÄ-JUSSILA

Aids ja kirkot

Toivon lähettiläänä 
maailmassa

Taiteilija ja toivon lähettiläs Kari 
Tuhkanen aloitti oman puheen-
vuoronsa kertomalla, että hän 
viettää tänä vuonna kymmen-
vuotisjuhlaa. Hänet todettiin 
hiv-positiiviseksi vuonna 1995. 
Tuolloin ennuste oli synkkä: hiv 
eteni nopeasti aids-vaiheeseen 
ja lääkärit lupasivat Tuhkaselle 
kaksi kuukautta elinaikaa. Sa-
mana vuonna Suomeen tuli 
kuitenkin uusia lääkkeitä, jotka 
tehosivat Tuhkasen kantamaan 
virukseen. Hän pääsi jatkoajal-
le: kuukaudet ovat venyneet 
vuo siksi. 

Tuhkanen on pannut roh-
keasti itsensä peliin ja antanut 
kasvot suomalaiselle hiv-positii-
visuudelle. Suomessa viruksen 
kantajia on 1800. Luvut ovat 
pieniä, kaikki sairastuneet pää-
sevät hoitoon ja elävät pitkään. 
Haasteet ovat varsin erilaisia 
kuin vaikkapa Afrikan maissa. 
”Vaikka epidemia loppuisi 
huomenna, me olemme täällä 
vielä pitkään”, toteaa Tuhkanen. 
”Monet hiv-positiiviset ovat hä-
millään. Heiltä on viety elämä 
pois, pantu eläkkeelle. Kuiten-
kin heistä useat ovat työkykyisiä, 
nuoria ja voimissaan. He tarvit-
sevat tukea: miten jatkaa elämää 
tästä eteenpäin?”

Tuhkanen kertoo, että hän 
ryhtyi aikoinaan toivon lähet-
tilääksi median skandaalinkä-
ryisen uutisoinnin vuoksi. Hän 
halusi olla välittämässä oikeaa 
tietoa ja vaikuttamassa ihmisten 
asenteisiin. 

Asenteiden kovuudesta ker-
too karua tarinaansa esimerkiksi 
se, että Tuhkanen on Suomen 
ainoa toivon lähettiläs. Parhaim-

 Ensimmäisen puheenvuoron 
aiheesta käytti Stakesin kehit-
tämispäällikkö Marja Anttila, 
joka toi tilastojen muodossa 
nähtäväksi hivin ja aidsin ny-
kytilan. Vuoden 2004 lopussa 
maailmassa oli 39,4 miljoonaa 
hiv-positiivista ihmistä. Kaik-
kien syn kimmältä tilanne näyt-
tää Saharan eteläpuolisessa Af-
rikassa, jossa hiv leviää edelleen 
räjähdysmäisesti. Ongelman 
suu ruudesta kertoo se, että tuol-
la alueella elää vain 10 prosenttia 
maailman väestöstä, mutta kai-
kista hiv-positiivisista ihmisistä 
siellä elää 60-70 prosenttia, eli 
noin 25-28 miljoonaa ihmistä. 
Heistä suuri osa taistelee virusta 
vastaan ilman lääkitystä. 

Aids on pudottanut odotet-
tavissa olevaa elinikää alle 40 
vuoden useissa Afrikan maissa. 
Esimerkiksi Zimbabwessa odo-
tettavissa oleva keskimääräinen 
elinikä oli vuonna 1990 40 
vuotta. Vuonna 2003 se oli enää 
34 vuotta. Aids on elintasos-
airaus siinä mielessä, että sen 
uhreja ovat etenkin maailman 
heikoimmassa asemassa olevat: 
köyhät, naiset ja lapset. 

Hiv ja aids asettavat ihmis-
kunnan monenlaisten haastei-
den eteen. Viruksen leviäminen 
tulisi estää ja sairastuneita tulisi 
hoitaa, lääkkeitä ja niiden saata-
vuutta kehittää. Lisäksi sairaus 
aiheuttaa sosiaalisia ongelmia: 
hiv on aina kantajalleen stigma, 
ja siihen liittyy voimakkaita 
tunteita ja mielikuvia. Viruk-
sen kantaja saatetaan eristää 
yhteisöstään. Maissa, jossa virus 
leviää rajusti ja aiheuttaa paljon 
kuolemia, haasteena on myös 
aids-orvoista huolehtiminen. 
Taistelua aidsia vastaan täytyy 
siis käydä monella rintamalla. 

Aids ja kirkot oli Suomen 
ekumeenisen neuvoston 
se mi naa rin nimi vuonna 
1987. Tuolloin hiv ja aids 
oli vat vielä uusia, pal-
jon kysymyksiä ja pelkoa 
herät  tä viä asioita. Kirkot 
oli vat silloisessa keskuste-
lun avauksessaan rohkeita 
ja tietyllä tapaa aikaansa 
edellä. Vuonna 2005 neu-
vosto päätti tarkistaa, missä 
tänään mennään. Kevätko-
kouksen teemaksi valittiin 
Aids ja kirkot - osa II. 

Taiteilija ja toivon lähettiläs Kari Tuhka-
sen taulut kuvaavat aidsin aiheuttamia 
fyysisiä ja psyykkisiä kokemuksia. 
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millaan lähettiläitä on ollut 3-5, 
mutta muut eivät ole jaksaneet 
vaativassa tehtävässä. ”Kyllä 
minäkin olen pelännyt”, myön-
tää Tuhkanen. ”Kun naamani 
oli ensimmäistä kertaa lehtien 
palstoilla, pelkäsin tiiliskivien 
lentävän ikkunasta sisään.” 

Hiv on ihmisoikeuskysymys 

Hiv-positiivisuus on stigma, 
joka helposti leimaa ihmisen 
erilaiseksi, huonommaksi, jota-
kin väärin tehneeksi. Aids on 
edelleen ihmisten mielissä ”itse 
aiheutettu sairaus”, joka on 
hankittu elämällä jollakin tavoin 
kyseenalaista elämää. ”Minua 
pidetään jatkuvasti homona, 
narkkarina tai prostituoituna 
siitä syystä, että sairastan aidsia”, 
toteaa Tuhkanen. ”Tämä tauti 
laskee väistämättä itsetuntoa. 
Viesti on se, että olet likainen, 
olet b-luokan kansalainen.” 

Vaikka ihmisten asenteet 
ovat tiedon ja valistuksen myötä 
muuttuneet, runsaasti työtä on 
vielä edessä. Toimittaja Kimmo 
Saares totesi puheenvuorossaan, 
että monille tartunnan saaneille 
syyllisyys ja häpeä ovat muser-
tavia tunteita. Eivätkä ne koske 
ainoastaan sairastunutta, vaan 
myös hänen perheenjäseniään, 
ystäviään, lähiyhteisöään ja 
häntä auttavia ammattilaisia ja 
vapaaehtoisia.

”Stigmatisaatio, tabut, syyl-
lisyys ja häpeä ovat tekijöitä, 
joiden vuoksi hiv-epidemia ei 
ole ratkaistavissa testaamisella, 
kondomeilla ja uusilla lääkkeil-
lä”, totesi Saares. Ihmiset eivät 
uskalla mennä hiv-testeihin, 
sillä he pelkäävät tilanteensa 
vain huononevan sen myötä. 
He pelkäävät sairauden tuomaa 
stigmaa ja yhteisön ulkopuo-
lelle jäämistä. Tämä kuitenkin 
tarkoittaa, että he jäävät hoidon 
ulkopuolelle. ”Ihminen ei muu-
ta käyttäytymistään, ellei hänelle 
anneta myös konkreettista apua. 
Jos ihminen tietää, että hänen 
loppuelämänsä laatu paranee 
ja eliniän odote kasvaa, hän on 

valmiimpi selvittämään oman 
hiv-statuksensa”, uskoo Saares. 

Kirkkojen tehtävä on 
puolustaa ihmisarvoa

Mutta entä kirkot? Miten 
kirkkojen tulisi reagoida tähän 
ihmiskuntaa repivään sairau-
teen? Marja Anttila totesi, että 
vielä vuonna 1995 jotkut kirkot 
kielsivät seksuaalivalistuksen 
antamisen. Nyt kirkot ovat kui-
tenkin heränneet ympäröivään 
todellisuuteen, ja käynnissä on 
useita aids-työhön liittyviä hank-
keita, kuten CUAHA-yhteistyö-
verkosto (Churches United in 
the struggle against hiv/aids in 
Southern and Eastern Africa) ja 
Kirkkojen maailmanneuvoston 
hanke EHAIA (Ecumenical hiv/
aids Initiative in Africa).

Yleisön kysymyksissä poh-
dittiin paljon, mitä kirkot ovat 
tehneet, jotta tilanne on muo-
dostunut tällaiseksi, ja mitä 
kirkot voisivat tehdä tilanteen 
muuttamiseksi parempaan 
suuntaan. Seksuaalietiikkaan 
liittyvät kysymykset tuntuivat 
mietityttävän monia. Vesa Kal-
linen puki kysymyksen sanoiksi: 
”Pitäisikö kirkkojen opettaa, että 
käyttäkää kondomia, kun teette 
syntiä, vai opettaa, että älkää 
tehkö syntiä?” Kimmo Saarek-
sen vastaus tähän kysymykseen 
oli, että kirkon opetus täytyy 
pitää kirkkaana, mutta samalla 
täytyy huomioida ympäröivä 
todellisuus. Voidaan puhua siitä, 
miten olisi ihanteellista toimia 
- mutta jos et siihen kykene, 
käytä siinä tapauksessa kondo-
mia. Saares listasi alustuksessaan 
myös konkreettisia toimintaoh-
jeita kirkoille. Niiden keskeisim-
mäksi viestiksi muodostui ihmi-
sen kiistämätön arvo. ”Häpeän 
kulttuurista on päästävä eroon, 
sillä se passivoi ihmiset”, toteaa 
Saares. ”Ihmisenä ei voi koskaan 
olla Jumalalle kelpaamaton, oli 
terve tai sairas.” 

• Kirkkojen näkökulmasta 
ihmisen arvo on luo-
vuttamaton, sitä ei voi 
ihmiseltä viedä eikä hän 
voi siitä luopua. Todelli-
suudessa, jossa ihminen 
uhkaa kadota sairauden 
stigman taakse, kirkkojen 
on oltava eturintamassa 
taistelemassa ihmisarvoi-
sen elämän puolesta. 

• Kirkkojen tehtävänä on 
luovuttamattoman ih-
misarvon puolustaminen 
silloinkin, kun kukaan 
muu ei sitä tee. 

• Kirkkojen on kuitenkin 
muistettava, että ne eivät 
voi yksin muuttaa todel-
lisuutta, vaan niiden on 
tehtävä yhteistyötä eri 
viranomaistahojen ja jär-
jestöjen kanssa.

• Kirkkojen toiminta 
ylit tää maiden rajat ja 
tunnustusten rajat. Mit-
kään esteet eivät saa estää 
rakkauden työtä, eivät 
estää tähän haasteeseen 
vastaamista. 

• Kirkkojen rooli on muis-
tuttaa niin kansalaisia, 
tiedotusvälineitä kuin 
talouselämääkin yhteises-
tä vastuusta kohdata lä-
himmäisen hätä, auttaa ja 
vaikuttaa suoraan hädän 
syihin. 

• Kirkkojen tehtävänä on 
tuoda sekä toivon että 
armon näköala äärimmäi-
sen pimeyden keskelle.

KIMMO SAARES
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 Mikä sitten meillä on malliksi 
kelpaavaa? Omasta näkökulmas-
tani vastaisin, että vuosien, jopa 
vuosikymmenien puurta minen 
on juurtunut jo niin sy vään, että 
ekumeniasta on tul lut luonteva 
ja välttämätön osa pohjoisen 
kirkollista elämää. Emme osaa 
enää olla ilman ekumeniaa 
tässä kaupungissa. On mo-
nia kouluja ja laitoksia, jotka 
suurina kirkollisina juhlina tai 
omana juhlapäivänään tahtovat 
jär jestää nimenomaan ekumee-
nisen pal ve luk sen tai hartauden. 
Yliopiston jumalanpalvelukset 
ovat luontevasti ekumeenisia, 
samoin joulukadun avaukseen 
liittyvä hartaus tai kesäiseen 
Me  riOulu-tapahtumaan liittyvä 
ju ma lan palvelus. Ekumenialla 
on kysyntää monessa paikassa, 
muttei vain muoti-ilmiönä, vaan 
siksi, että sille nähdään todellisia 
tarpeita. 

Ekumenia aatteena ei ole 
itsetarkoitus, vaan meillä on 
siihen selkeä kehotus. Se sisäl-
tyy Kristuksen käskyyn, joka 
kaikkein kirkkaimmin on esi-
tetty hänen ylimmäispapillisessa 
rukouksessaan. ”Että he yhtä 
olisivat” on tiivistys Johannek-
sen evankeliumin välittämästä 
ekumeenisesta lahjasta ja vel-
voitteesta. Tämä kehotus koskee 

VEIJO KOIVULA

Katsaus oululaiseen ekumeniaan  
 

meitä niin maailmanlaajuisesti 
kuin paikallisesti. Jokaisen meis-
tä on kannettava vastuuta eri-
tyisesti omilla kotikulmillamme 
siitä, että noudatamme meille 
annettua käskyä.

Oulussa ekumenialle on 
tarjoutunut ja avautunut varsin 
luonnollisia yhteyksiä. Kah-
denkymmenen viiden vuoden 
ajan tämä on ollut kahden 
piispan, luterilaisen ja ortodok-
sisen kohtaamispaikka, puolen 
vuosisadan ajan ortodoksinen 
kirkko ja luterilainen seura-
kuntakoti ovat olleet lähinaa-
pureita. Niiden lähikortteleissa 
ovat niin helluntaiseurakunnan 
kuin vapaakirkonkin toimitilat. 
Katolinen seurakunta järjesti 
messunsa pitkään meidän seu-
rakuntiemme tiloissa ja uuden 
katolisen kirkon valmistuttua 
he ovat voineet vastavuoroisesti 
antaa tilojaan myös luterilaisen 
seurakunnan käyttöön. Viime 
vuosina Oulun ekumenia on 
tullut erityisen tunnetuksi sään-
nöllisistä ekumeenisista juma-
lanpalveluksista, joita olemme 
järjestäneet yhdessä katolisen ja 
ortodoksisen seurakunnan kans-
sa jo seitsemän vuoden ajan. 
Suomessa on kyse melko har-
vinaisesta ilmiöstä eikä se muu-
alla maailmassakaan ole kovin 

yleistä. Vaikkei meilläkään ole 
kyse suuresta kansanliikkeestä 
– jumalanpalveluksiin osallis-
tuu noin 40–70 ihmistä – on 
kuitenkin kyse ryhmästä, joka 
uskollisesti kokoontuu yhteen 
sekä rukoilemaan kristittyjen 
ykseyden puolesta että todista-
maan yhdestä uskosta ja yhdestä 
Herrasta. Oululaista ekumeniaa 
ovat vahvistaneet myös yhteiset 
pyhiinvaellukset, joita on toteu-
tettu vuodesta 2000 alkaen. Joka 
vuosi noin 30–40 eri kirkkoihin 
kuuluvaa kristittyä on suun-
nannut johonkin ulkomaiseen 
kohteeseen, viimeksi olimme 
Istanbulissa niin ekumeenisen 
patriarkan, pienen luterilaisen 
seurakunnan, kuin Oulun ystä-
vyyskaupungin Bursan vieraina. 
Tänä keväänä suuntaamme 
Romaniaan. 

Ekumeeninen ilo Oulussa 
ra  ken  tuu paljon sen varaan, 
et tei se jää vain ammattilaisten 
kes kinäiseksi kohteliaisuudeksi 
ja työneuvotteluiksi, vaan seura-
kuntalaiset saavat itse olla aktii-
visesti rakentamassa ykseyttä ja 
kantamassa sen hedelmiä.

Kaikki kansat tulkaa

Varsin luontevasti on Oulussa 
hoitunut ekumeeninen yhteys 
myös kristittyihin maahanmuut-
tajaryhmiin. Tässä yh tey des sä 
haluan erikseen mainita assyria-
laiset, kaldealaiset ja sudanilai-
set. Irakin pakolaisina Persian-
lahden sodan jälkeen tulleiden 
assyrialaisten ja kaldealaisten 
kanssa solmiutui alusta lähtien 
hyvin kiinteä yhteys. Koska 
kaldealaiset kuuluvat katoliseen 
kirkkoon ja idän assyrialaisilla 
on paljon yhteistä ortodoksisen 
kirkon kanssa, on näitä yhteyk-
siä paljon hoidettukin kirkkojen 
yhteisenä työnä. Assyrialaiset ja 

Toissa syksynä Suomen ekumeeninen neuvosto piti syyskokouk-
sensa Oulussa. Kokouksen avauspuheessa neuvoston puheen-
johtaja, arkkipiispa Jukka Paarma totesi, että Oulu on monen 
muun hyvän ohella tuonut vahvasti esille pohjoisen ulottu-
vuutensa myös ekumeniassa. Arkkipiispan mukaan kolmen 
vanhan kirkon, roomalaiskatolisen, luterilaisen ja ortodoksisen 
kirkon yhteistyö kelpaa kyllä malliksi muillekin. Oululainen 
malli tunnetaan kyllä monin paikoin maailmalla ja yhtä lailla 
Rooman paavi kuin Konstantinopolin ekumeeninen patriark-
ka ovat tietoisia oululaisen ekumenian edistyksestä.
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kaldealaiset ovat alusta lähtien 
kokoontuneet viikoittain Tuiran 
luterilaisen seurakunnan tiloissa 
ja assyrialaiset ovat saaneet seu-
rakuntayhtymältä taloudellista 
avustusta Ruotsissa toimivien 
pappien matkakuluihin, kun he 
ovat vuosittain kolme-neljä ker-
taa käyneet täällä toimittamassa 
palveluksia.

Sudanilaisista maahanmuut-
tajista useat ovat anglikaanisen 
kirkon jäseniä, mutta se ei ole 
ainoa syy, minkä takia yhteys 
anglikaaniseen kirkkoon on täs-
sä mainittava erikseen. Porvoon 
sopimus sekä oikeuttaa että vel-
voittaa meitä suomalaisia luteri-
laisia erittäin läheiseen yhteyteen 
täällä toimivan Gibraltarin ang-
likaanisen hiippakunnan kanssa. 
Yhteyden syventämiseksi onkin 
käyty neuvotteluja aivan viime 
aikoina ja sillä todennäköisesti 
tulee olemaan suuri merkitys 
esimerkiksi Oulussa kokoontu-
vaa englanninkielistä jumalan-
palvelusyhteisöä ajatellen.

Kolmesta moneksi

Joidenkin mielestä kahden ja 
kolmen kirkon yhteys on kui-
tenkin vielä kovin suppeaa. Ou-
lussa koetaan toki laajempaakin 
kristittyjen yhteyttä.  Kahden 
viimeksi kuluneen vuoden aika-

välisen kohtaamisen järjestämis-
tä. Nopeasti muuttuvassa maa-
ilmassa ja monenlaisten kriisien 
maailmassa on tärkeää, että tun-
nemme toisiamme paikallisesti 
myös yli uskontokuntarajojen 
ja voimme tarpeen vaatiessa 
toimiakin yhdessä rauhan ja so-
vinnon hyväksi tai esimerkiksi 
yhteisen avustusoperaation jär-
jestämiseksi. Valtakunnallisella 
tasolla järjestettyjen uskonto-
johtajien kohtaamisten tueksi 
on syytä kehittää myös alueelli-
sia ja paikallisia uskontokuntien 
kohtaamisia, joissa pääpaino on 
keskinäisessä tuntemisessa ja 
vuoropuhelussa.

Alkanut vuosi on juhlavuosi. 
Kirkko 850 vuotta Suomessa 
on teema, joka oli vahvasti 
esillä tammikuussa, kun ru-
kousviikolla vietimme yhteistä 
jumalanpalvelusta Oulun tuo-
miokirkossa. Tämä juhla yhdis-
tää kaikkia Suomessa toimivia 
kristillisiä kirkkoja. Juhlateema 
on esillä myös Oulun kirkkopäi-
villä toukokuun lopussa. Vaikka 
kirkkopäivät eivät tällä kertaa 
olekaan virallisesti ekumeeniset, 
ovat ne sitä käytännössä. Oman 
ekumeenisen latauksensa antaa 
kirkkopäiville niin perjantain 
ekumeeninen jumalanpalvelus, 
lauantain ekumeeninen kansan-
juhla, Oulun ortodoksisen hiip-
pakunnan 25-vuotisjuhla kuin 
Kirkkojen maailmanneuvoston 
pääsihteerin Samuel Kobian 
läsnäolo kirkkopäivillä.  

Toivottavasti nähdään 
toukokuun lopussa Oulussa!

na olemme järjestäneet tuomio-
kirkossa kolme sellaista yhteistä 
jumalanpalvelusta, joita ovat 
olleet rakentamassa käytännölli-
sesti katsoen kaikki Oulussa toi-
mivat kristilliset kirkkokunnat 
ja yhteisöt. Tämän vuoden tam-
mikuussa kristittyjen ykseyden 
kansainvälisellä rukousviikolla 
tosin vapaakirkko jäi pois yh-
teisestä rintamasta. Pastoreiden 
rukousaamiaisille kokoontuvat 
useiden tahojen edustajat ja 
laajapohjaisen E4-evankelioi-
miskongressin jälkeen myös 
Ouluun syntyi aluetyöryhmä, 
joka on järjestänyt kristittyjen 
yhteisiä rukousiltoja ja muita 
kokoontumisia.

Mielestäni tästä on hyvä 
jatkaa. Kolmen perinnekirkon 
ykseyttä on hyvin luontevaa 
jatkaa ja vahvistaa. Sen ohella 
on syytä ainakin kerran vuodes-
sa toteuttaa myös koko laajan 
kristittyjen joukon yhteinen ju-
malanpalvelus. Yhteyttä olemme 
hoitaneet ja tulemme hoitamaan 
myös maahanmuuttajatyössä 
ja kansainvälisessä toiminnassa 
myös laajalla rintamalla. 

Uskontojen kohtaaminen

Olen hiljakkoin lähettänyt kir-
jeen kahdelle piispallemme ja 
ehdottanut eri uskontokuntien 

Kevätauringon heleässä lämmössä 
oululaiset pyhiinvaeltajat virkistäyty-
mässä katukahvilassa Istambulissa 
keväällä 2004. Pöydän päässä isä 
Raimo Kiiskinen, vasemmalla isä Pa-
olo Berti. Oikealla Lilja Haipus, Martta 
Sopanen, Jouni Kannisto, Marja Kiis-
kinen, Kaija Saromaa ja metropoliitta 
Panteleimon.
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Pwokarenerna är en liten, efter-
satt folkgrupp bland fl era andra 
som bor i västra Thailand. De 
fl esta bor i bergstrakterna och 
livnär sig främst av svedjebruk. 
De som bor i thaispråkiga 
samhällen får ofta sin utkomst 
genom dagsverken. Många lever 
“ur hand i mun”. I många fall 
beror fattigdomen på att någon 
i familjen är drogmissbrukare. 
Många saknar husregistrering 
och faller utanför alla sociala 
skyddsnät. 

 Pwokarenerna är animister, 
dvs. andedyrkare. Hela livet 
styrs av tron på andemakterna. 
Stöter man sig med dem kan 
man drabbas av sjukdom och 
andra olyckor. Andarna måste 
blidkas genom djuroffer. Nu-
mera kombinerar man oftast 
läkarhjälp med offer till andar-
na. Sjukdom kan ödelägga en 
familj helt. Rädslan för andarnas 
hämnd fi nns ofta bakom den till 
synes fridfulla byidyllen.

Phlong är en pwokaren-
dialekt som talas i nordvästra 
Thailand och till vilken Nya 
testamentet översatts. Den talas 
av ca 50 000 personer. Det fi nns 
en större pwokarengrupp varav 
merparten bor i Burma. Den 
varianten använder burmesiskt 
alfabet, medan Nya testamentet 
på phlongdialekten använder 
en förenklad form av det thai-
ländska alfabetet.

Phlongdialekten analysera-
des och fi ck sitt skriftspråk på 
1950-talet genom OMF- (Over-
seas Missionary Fellowship, 
urspr. China Inland Mission) 
missionärers arbete.

MARIANNE LILJESTRÖM

Nya testamentet på 
pwokarenspråket i Thailand

Bibelöversättning

OMF-missionärer började det 
egentliga översättningsarbetet i 
början av 1970-talet. Markus- 
och Johannesevangelierna, samt 
Apostlagärningarna översattes 
alla under 1970-talet. Under an-
dra hälften av 1980-talet  kom 
Marianne och Sten-Göran Lil-
jeström med i översättningsar-
betet.

De var utsända av Svenska 
Baptistsamfundet, med stöd från 
Finlands svenska baptistmission. 
Arbetet skedde i det Thailändska 
Bibelsällskapets regi.

Det viktigaste översätt-
ningsarbetet utfördes under 
1990-talet. Utbildningsnivån 
bland pwokarenöversättarna 
hade hunnit förbättras avsevärt 
sedan 1970-talet. Det skrivna 
pwokarenspråket fi ck fastare 
former i motsats till det mer 
talspråksbaserade skriftspråk 
som användes under 1970-talet. 
De böcker som översatts under 
70-talet måste genomgå en 
grundlig revidering. Fotnoter, 
ordförklaring, introduktioner 
till de olika bibelböckerna utar-
betades. Kanadensiskan Nancy 
Stephens från OMF hjälpte på 
heltid till med översättningen 
från 1994 till 1998.

Arbetsmetod

1) I början översatte missionären 
vers för vers tillsammans med 
en eller fl era pwokarener, 
skrev ner verserna för hand. 
Under senare år kunde pwo-
karener själva göra grovöver-
sättningen och började också 

själva kunna föra in texten på 
dator.

2)  Missionären gick igenom det 
översatta med hjälp av över-
sättningshandböcker utgivna 
av Förenade Bibelsällskapen 
och översättningar till olika 
språk. Grekiska grundtex-
ten användes inte som ut-
gångsspråk, men fanns med 
som jämförelse. Tillsammans 
med pwokarenöversättaren 
kom man överens om nöd-
vändiga förändringar.

3) Ett team av pwokarener från 
olika distrikt samlades för att 
diskutera språket och för att 
där det var möjligt byta ut ord 
så att det mesta kunde förstås 
i de fl esta distrikt.

4) Bibeltexten översattes till en-
gelska för att en konsult från 
Förenade Bibelsällskapen 
skulle kunna kontrollera att 
den var exegetiskt hållbar.

5) Koder infördes i texten för 
layouten som personal på 
Thailändska Bibelsällskapet 
tillsammans med översättaren 
sedan bearbetade.

6) Korrekturläsning av den ut-
skrivna texten gjordes tre gån-
ger av tre personer, Thongdee 
Puyo som är pwokaren, och 
av Nancy Stephens och Ma-
rianne Liljeström.

Problem

1) Genom att översättningsarbe-
tet sträckte sig över en period 
på närmare 30 år behövde de 
tidigast översatta böckerna 
genomgå en grundlig revide-
ring.
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2) Bibliska termer fanns inte på 
pwokarenspråket och måste 
konstrueras: frälsning, nåd, 
den heliga anden, korsfästel-
se, offer, församling, diakon, 
äldste, apostel. Vanliga ord 
som gåva och tack fanns 
inte heller. Så sent som i maj 
1998 byttes ordet för apostel 
ut. Det som användes tidiga-
re betyder egentligen öga och 
användes för byhuvudman-
nens assistent, men används 
inte längre.

3) Olika team hade översatt 
evangelierna under tre decen-
nier. Parallellställena i evan-
gelierna kom att översättas 
med olika ordalydelser. Det 
blev ett omfattande arbete att 
harmoniera dem senare.

4) Tekniska problem uppstod 
också. Chula Word – pro-
grammet, som Thailändska 
Bibelsällskapet använde för-
orsakade en hel del problem. 
I samband med att den sista 
utskriften skulle göras i mars-
maj 1999, när layouten inte 
längre fi ck rubbas, uppdate-
rade man Chula Word-pro-
grammet, med den påföljd 
att utskriften fi ck ett helt 
annat utseende än det som 
var bestämt. Det betydde att 
layouten måste göras om.

Inget ont som inte har något 
gott med sig. Flera gånger under 
årens lopp hade tanken på att 
införa skiljetecken diskuterats. 
Thailändska har inte några 
skiljetecken och pwokaren hade 
dittills följt samma system. I 
thailändska skiljs orden inte åt 
utan skrivs ihop, bara med mel-
lanrum mellan satser och me-
ningar. I pwokaren skrivs orden 
isär och då syns mellanrummen 
inte lika bra, speciellt med rak 
högermarginal. Missförstånd 
kunde uppstå då meningar som 
inte hör ihop lästes som om de 
gjorde det. Det beslöts därför i 
detta sena skede att punkt skulle 
införas som skiljetecken mellan 
meningar. Det tog ett par måna-
der att föra in punkterna. Hela 

Nya testamentet måste korrek-
turläsas en gång till.

Vid den tekniska slutbear-
betningen anslöt sig också en 
missionär från New Tribes Mis-
sion till arbetet. Nya testamentet 
på pwokaren, tryckt i Sydkorea, 
invigdes den 30 juli 2000 i 
byn Thung Phraw. Direktorn 
för översättningsarbetet inom
Thailändska Bibel sällskapet, 
Tonglaw Wongkam chay, över-
räckte offi ciellt Nya tes ta mentet 
till pwokaren kyr kan.

Arbetets inverkan på 
översättaren

Att på heltid få sätta sig in i 
bibeltexter genom översättning 
är ett privilegium och samtidigt 
en utmaning. Ibland ställs 
man inför svåra val om vilken 
tolkning man ska följa. Det 
är många gånger omöjligt att 
säga vad som är rätt eller fel. 
Det gör en ödmjuk när man 
tar del av nya översättningar 
till ens eget språk, då man vet 
hur svåra avgörandena kan 
vara. Min övertygelse är att 
Gud verkar genom sitt ord i alla 
översättningar.

Kirjan lähtökohtana on ajatus siitä, 
että niin kutsutuista kirjanuskonnoista, 

juutalaisuudesta, kristinuskosta ja islamista 
löytyy paljon yhteisiä elementtejä 

ja kaikille uskonnoille yhteisiä henkilöitä.

Rohkaisemme tämän kirjan pariin kaikkia, 
jotka ovat kiinnostuneita 

kolmen uskonnon yhteisistä juurista.

Suomennos: Mirja Sevón
Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja LXXIV

Kustantaja: Suomen Lähetysseura
Kirjakaupoissa toukokuun lopussa.

Tiedustelut: sirpa-maija.vuorinen@ekumenia.fi 
(09) 180 2369

195 sivua, 24 euroa
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EMILIA HELAVUO

Dominikaani-isä Martti Voutilainen:

Ekumenia sydämen asiana

Vuonna 2001 edesmennyt, 
monien tuntema domini-
kaani-isä Martti Voutilai-
nen (s. 1926) toimi pitkän 
järjestöekumeenisen uransa 
ajan monin tavoin kirkko-
jen ykseyden saavuttamisen 
hyväksi. Hän oli kuitenkin 
myös aikansa ekumeenisen 
työn kriitikko, jolle rukous 
muo dos ti ekumenian perus-
tan. Isä Voutilaista koskeva 
runsas ekumeeninen aineisto 
sopi hyvin pro gradu -työn 
aiheeksi. Hänessä yhdistyivät 
harvinaisella ta valla monet 
puolet: suomalaisuus, katoli-
nen identiteetti ja teologinen 
asiantuntemus, sekä sitoutu-
minen järjestöekumeniaan. 
Tutkimuksessa nousivat hä-
nen henkilökohtaisen työnsä 
lisäksi esille myös suomalaisen 
järjestöekumeenisen toimin-
nan vaiheet yli kolmen vuo-
sikymmenen ajalta. 

 Teologian opinnoissani tuli 
keväällä 2003 ajankohtaiseksi 
sopivan pro gradu -tutkielman 
ai  heen valitseminen. Helsingin 
teologisen tiedekunnan kirk-
kohistorian dosentti Mikko 
Ketola ehdotti minulle aiheeksi 
isä Martti Voutilaista. Olin sat-
tumalta nähnyt isä Voutilaisen 

muutamia vuosia aikaisemmin 
kertomassa katolisesta liturgiasta 
professori Esko Koskenvesan lu-
entosarjassa. En enää muistanut, 
mitä hän oli tuolloin tarkalleen 
puhunut, mutta mieleeni oli 
jäänyt hänen rauhallinen ole-
muksensa luentokateederilla. 
Tutkimusaihetta vielä rajatessani 
valitsin varsinaiseksi aiheekseni 
hänen ekumeenisen toimintan-
sa, josta löytyi paljon viitteitä 
kirjallisuudesta. Kohtasin lisäksi 
useita isä Voutilaisen tunteneita 
ihmisiä – yhden myös yllättäväs-
ti ranskankielen kurssilla. Suo-
siolla rajasin aiheeni kuitenkin 
vain hänen järjestöekumeeni-
seen työhönsä, vaikka hänen 
ekumeeninen kanssakäymisensä 
perustui luonnollisesti myös 
henkilökohtaisiin tuttavuuksiin 
ja ystävyyssuhteisiin. Lähde ai-
neistokseni valikoituivat lo pulta 
jo lakkautetun Suomen Eku-
meenisen Seuran arkistomateri-
aali, sekä Suomen ekumeenisen 
neuvoston hallituksen ja yleis-
kokousten pöytäkirjat ja siihen 
liittyvä muu aineisto, kuten 
kirjeet ja eri ekumeenisista ta-
pahtumista kootut kirjaset. Osaa 
materiaalista säilytetään teologi-
sen tiedekunnan ekumeniikan 
arkistossa Helsingissä. Ekumee-
nisen neuvoston pöytäkirjoihin 
tutustumista helpotti suuresti 
se, että ne olivat siististi sidot-
tuina neuvoston toimitiloissa 
Katajanokalla. Sain myös luvan 
käyttää isä Voutilaisen henkilö-
kohtaista arkistoa, jota säilyte-
tään Kansallisarkistossa Helsin-
gissä. Isä Voutilaisen tukikohta, 
dominikaanien kulttuurikeskus 
Studium Catholicum, tarjosi 
minulle myös luettavaksi hänen 
puhe-, esitelmä- ja saarnakokoel-
maansa. Kulttuurikeskukseen oli 

lisäksi kerätty satoja ekumeniaa 
ja muun muassa isä Voutilaista 
koskevia lehtileikkeitä. Haas-
tattelin myös professori Tuomo 
Mannermaata ja kirkkoneuvos 
Risto Cantellia, jotka olivat ai-
kanaan tunteneet isä Voutilaisen 
hyvin. Lähdeaineistoon tutustu-
misen myötä minulle syntyikin 
vivahteikas kuva isä Voutilaisesta 
ekumeenikkona. 

Ekumeenisen työn alku

Moni Näköalan vanhempi luki-
ja ehkä tietää, että isä Voutilaisen 
ekumeeninen työ alkoi Suomes-
sa jo vuonna 1964. Tuolloin hän 
päätti teologiset ja pastoraaliset 
opintonsa Ranskassa ja saapui 
Suomeen toimiakseen domini-
kaaniveljestön jäsenenä ja pap-
pina suomalaisille katolilaisille. 
Ensimmäisinä vuosina hän totut-
teli ekumeenisiin keskusteluihin 
pienimuotoisissa tilaisuuksissa 
ja liittyi muun muassa vuonna 
1966 perustettuun Suomen 
Ekumeeniseen Seuraan, joka 
oli elinvoimainen ekumeeninen 
keskustelufoorumi 1970-luvun 
alkupuolelle asti. Sittemmin 
mar ginalisoitunut seura lak-
kautettiin 1970-luvun lopussa. 
Vuonna 1966 hänestä tuli myös 
vastaperustetun Katolisen eku-
meenisen sihteeristön johtaja. 
Sihteeristö pyrki edistämään 
ekumeniaa Vatikaanin II kir-
kolliskokouksen ekumeniadek-
reetin ”Unitatis redintegratio” 
määrittelemän linjan mukaisesti 
ja tekemään asiakirjaa tunne-
tuksi katolilaisten keskuudessa. 
Sihteeristön toiminta kuitenkin 
takelteli alusta alkaen ja näyt-
tää jossain määrin kuihtuneen 
1970-luvulla. Joka tapauksessa 
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isä Voutilainen kadotti mie-
lenkiintonsa sen työtä kohtaan 
1970-luvun alussa. Työnsä Suo-
men ekumeenisessa neuvostossa 
hän aloitti vuonna 1968, kun 
Katolinen Kirkko Suomessa 
liittyi Suomen ekumeenisen 
neuvoston jäseneksi. Hän ja 
Helsingin hiippakunnan piispa 
Paul Verschuren olivat tuolloin 
katolista kirkkoa edustava ai-
sapari Neuvostossa. Vastaavasti 
muut ekumeeniset yhdistykset 
jäivät hänen työssään selvästi 
taka-alalle.

Neuvoston tarjoamat 
mahdollisuudet

Isä Voutilainen imaistiin neu-
voston toimintaan mukaan yhä 
vahvemmin, kun hänet valit-
tiin sen työvaliokuntaan (nyk. 
hallitus) vuonna 1970. Siitä 
lähtien hän olikin monessa mu-
kana. Kokoukset, neuvottelut, 
työryh mät ja edustustilaisuudet 
seu ra sivat toisiaan. Ajan keskus-
te lunaiheista häntä kiinnostivat 
eri tyisesti neuvoston suhde 
nii hin kristillisiin suuntauksiin 
(hel lun tailaiset, adventistit, va -
  paa  kirk ko lai set), jotka eivät ol-
leet neuvoston jäseniä. Itse hän 
näyttää suhtautuneen ehkä ko-
rostetunkin positiivisesti näihin 
yhteisöihin, mikä on selvästi 
luettavissa hänen kirjeistään. 
Tä hän on varmasti vaikuttanut 
se, että hänen sisarensa kuului 
Pelastusarmeijaan, mikä auttoi 
hän tä kin ymmärtämään vä-
hem mis tösuuntausten ajattelua 
pa rem min. Hän oli lisäksi 
muutenkin kosketuksissa vä-
hemmistösuuntausten edusta-
jien kanssa. Ruohonjuuritason 
ekumenian ja maallikkojen 
ekumeenisen ajattelun juurrut-
taminen ja vah vistaminen oli vat 
myös isä Voutilaisen sydäntä 
lähellä. Niinpä hän toimi myös 
neuvoston paikallisen yhteyden 
jaostossa 1970-luvun loppuun 
asti. Yksi 1970-luvun ”suurista 
tapauksista” olivat Suomen his-
torian ensimmäiset ekumeeniset 
kirkkopäivät Turussa vuonna 

1979. Sielläkin isä Voutilainen 
toimi yhtenä järjestäjänä.

Innokas keskustelija

1980-luvun alussa isä Voutilai-
nen katsoi parhaaksi karsia liian 
moninaisiksi paisuneita työ-
tehtäviään. Hän jäi neuvoston 
hallitukseen, mutta esi merkiksi 
jaostotoiminta sai väistyä. Tästä 
huolimatta hän suos tui edusta-
maan neuvostoa Pohjoismaisen 
Ekumeenisen Instituutin hal-
lituksessa vuosina 1982-1985. 
Neuvostossa hän osallistui aktii-
visesti keskus teluihin Raamatun 

käytöstä ja asemasta eri kirkois-
sa, sekä kastetta, ehtoollista ja 
virkaa käsittelevästä (BEM) 
-asiakirjasta. Myös kirkkojen 
väliset teologiset oppikeskus-
telut kiinnostivat häntä. Hän 
osallistui itsekin tarkkailijana 
luterilaisen ja ortodoksisen kir-
kon neuvotteluihin Mikkelissä 
1989, sekä Mariaa ja neitseestä 
syntymistä koskeviin keskuste-
luihin. Jälkimmäiset näyttävät 
olleen pienimuotoisia epäviral-
lisia tilaisuuksia. Myös naispap-
peuskeskustelu vuosi kymmenen 
puolivälissä sai isä Voutilai sen 
liikkeelle. Naispappeuteen 
hän suhtautui yksiselitteisen 
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kiel tei ses ti, sen sijaan naiset 
dia ko neina olisivat ehkä olleet 
hyväksyttävissä. Hän pelkäsi 
tuolloin kysymyksen naispap-
peudesta ja kirkkojen erilaisten 
traditioiden muodostavan eku-
menialle erittäin vaikean esteen 
voitettavaksi. 

Kriitikko

Isä Voutilainen suhtautui 1990-
luvun alussa varauksellisesti 
ekumeenisen neuvoston yhtey-
denpitoon Kirkkojen maailman-
neuvoston kanssa. Se vaaransi 
hänen mielestään yhteydenpi-
don muihin yhteistyötahoihin, 
kuten muiden maiden paikal-
lisiin ekumeenisiin neuvostoi-
hin. Hän ei myöskään pitänyt 
maailmanneuvostossa yksityis-
ten ihmisten välillä käytyjä kes-
kusteluja ykseyteen pyrittäessä 
yhtä tehokkaina kuin kirkkojen 
kahdenvälisiä keskusteluja. 

Samaan aikaan hän moitti 
laajemminkin sekä maailman-
neuvoston että Suomen eku-
meenisen neuvoston toimintaa. 
Hänen mielestään ongelmista 
vain keskusteltiin loputtomasti 
ilman, että ryhdyttiin konk-
reettisiin toimiin kirkkojen yk-
seyden aikaansaamiseksi. Krii-
tikko-Voutilaiseen oli varmasti 
tuolloin jo totuttu. Pääsihteeri 
Jaakko Rusaman viitoittama 
uusi toimintalinja 1980-luvun 
puolivälissä oli jo saanut isä 
Voutilaisen puolustuskannalle. 
Tuolloin hän katsoi, että jaos-
tojen vapautta ja luovaa toimin-
taa haluttiin tarpeettomasti ja 
vahingollisesti rajoittaa. Lisäksi 
pääsihteerin aiemmasta poik-
keava itsenäinen johtamistapa 
herätti hänessä ärtymystä. Hä-
nen mielestään neuvostossa oli 
1980-luvulla myös unohdettu 
kirkkojen ykseyteen tähtäävän 
rukouksen merkitys. Voutilaisen 
käsityksen mukaan kristittyjen 
ykseys toteutuisi aikanaan Kris-
tuksen tahdon mukaisesti jos sen 
puolesta maltettaisiin rukoilla 
kärsivällisesti, sekä yksityisesti 
että yhteisesti. Ekumeenisesti 

ak tiivisen toiminnan perusta oli 
juuri rukous, vaikka yhteistoi-
minta seurasikin tätä rukousta. 
Tämä käsitys Voutilaisella oli 
ollut jo 1960-luvulta lähtien Va-
tikaanin II kirkolliskokouksen 
jälkeen. Se oli myös erikoisesti 
motivoinut häntä osallistumaan 
kristittyjen ykseyden rukous-
viikon viettoon 1960-luvulta 
lähtien. Hänen käsityksensä 
ekumeniasta ja siihen liittyvästä 
rukouksesta rakentui Vatikaanin 
II kirkolliskokouksen ekumeni-
adekreetin Unitatis redintegratio 
varaan. Dekreetissä rukouselä-
mä linkitettiin tiukasti yhteen 
ekumeenisen yhteistoiminnan 
kanssa. Kuten edellä on mainit-
tu, dekreetti toimi muutenkin 
Voutilaisen ekumeenisen työn 
suunnan määrittäjänä jo 1960-
luvulta lähtien.

1990-luvun alkuun mennes-
sä isä Voutilainen erotti tarkasti 
toisistaan pyrkimykset kristit-
tyjen yhteyteen ja kristittyjen 
ykseyteen. Hänen mielestään 
kristittyjen yhteys jo vallitsi, kun 
taas kristittyjen ykseys oli koko 
ekumeenisen liikkeen lopullinen 
tähtäyspiste. Tulevaisuudessa 
häämöttävä ykseys olisi Kris-
tuksen ihmisille antama lahja. 
Näyttää siltä, että hän katsoi tä-
män prinsiipin monien mielissä 
unohtuneen. 

Työn päättyminen

Isä Voutilainen erosi Suomen 
ekumeenisesta neuvostosta 
vuonna 1992. Eroon oli eri-
tyisesti kaksi syytä. Yhtäältä 
neuvoston toimintalinja ei so-
pinut enää yhteen hänen oman 
ekumeenisen näkynsä kanssa, 
häntä kiinnosti jokin vielä 
perustavanlaatuisempi työ ko-
kousten ja neuvottelujen sijaan. 
Toisaalta hänellä oli niin paljon 
muuta työtä, että järjestöekume-
nian oli väistyttävä. Hän käänsi 
esimerkiksi katolista messukirjaa 
suomeksi. Työväsymys, ehkä 
jopa suoranainen uupumus 
olikin tärkeä syy hänen eropää-
tökselleen.

Minulle isä Voutilainen 
näyttäytyi monessa mukana 
olevana sympaattisena, ihmi-
senä, joka työskenteli joskus 
myös jaksamisen äärirajoilla. 
Tästä huolimatta hän kävi 
muun muassa huomattavan 
laajaa kirjeenvaihtoa ulkomailla 
ja kotimaassa olevien ystäviensä 
ja tuttaviensa kanssa. Kirjeet kir-
joitettiin, vaikka sitten myöhään 
illalla koko päivän kestäneiden 
neuvoston kokousten jälkeen. 
Hänen rukousta korostava eku-
meeninen näkynsä oli tietysti 
omalla tavallaan vaativa. Malttia 
ja hiljentymistä edellyttävä, kes-
kittynyt ekumeeninen rukous 
ei varmaan ollut helppoa ak-
tiiviselle järjestöekumeenikolle, 
jos lukuisat työt veivät aikaa ja 
velvollisuudet kasaantuivat. Joka 
tapauksessa hänen käsityksensä 
asioiden tärkeysjärjestyksestä 
ei näytä muuttuneen ainakaan 
tutkimanani aikajaksona. 

Työtä ekumenian parissa 
voidaan Studium Catholi-
cumin hoidon lisäksi pitää 
isä Voutilaisen elämäntyönä. 
Monien suomalaisten tuntema 
sisar Benedicta on kertonut siitä 
innostuksesta, jonka Vatikaanin 
II kirkolliskokous raikkaine 
näkemyksineen synnytti ajan 
katolisissa sääntökuntalaisissa. 
Isä Voutilainen näyttää ilmais-
seen juuri tätä intoa omassa toi-
minnassaan ekumenian hyväksi. 
Joka tapauksessa hän antoi run-
saasti aikaansa järjestöekumeeni-
selle työlle ja teki yhdessä muun 
muassa piispa Verschurenin ja 
sisar Benedictan kanssa kato-
lisuutta tunnetuksi Suomessa, 
varsinkin kirkollisissa piireissä. 
Tiettävästi Katolinen kirkko 
Suomessa oli myös kirkkokun-
tansa ensimmäinen kansalliseen 
ekumeeniseen neuvostoon liitty-
nyt paikalliskirkko. 

Emilia Helavuo: Sitkeydellä yk-
seyteen: dominikaani-isä Martti 
Voutilainen ekumeenisena vai-
kuttajana 1964–1992. Yleisen 
kirkkohistorian pro gradu -tut-
kielma 2004 HYTTK.
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 Vuoden 2005 Kirkkopäivien 
teemana on Kuuluminen ja 
kuulluksi tuleminen. Kirkkopäi-
viä ja Nuorten Kirkkopäiviä vie-
tetään Oulussa 27.-29.5.2005.

Kirkkopäivien teemaa tar-
kastellaan ennen kaikkea kirk-
koon kuulumisen ja jäsenyyden 
myönteisessä valossa, oikeutena 
osallisuuteen, yhteyteen ja vuo-
rovaikutukseen. Teeman alla 
keskustellaan myös kuulumises-
ta luontoon ja koko globaaliin 
luomakuntaan sekä kuulluksi 
ja kohdatuksi tulemisesta niin 
valossa kuin varjossakin. 

Oulun Kirkkopäiville odo-
tetaan noin 20 000 yksittäistä 
osallistujaa. Perinteisesti kirkko-
päivävieraat edustavat aktiivisia 
seurakuntalaisia, seurakuntien 
työntekijöitä sekä muita kirkon 
ja yhteiskunnan ajankohtaisista 

asioista kiinnostuneita kansa-
laisia.

Toukokuisena viikonlop-
puna Oulussa juhlitaan Kirk-
kopäivien lisäksi myös muita 
vuosijuhlia, kuten Kirkko Suo-
messa 850 vuotta -juhlaa, Ou-
lun ortodoksisen hiippakunnan 
25-vuotisjuhlaa sekä useiden 
kristillisten järjestöjen 100-vuo-
tisjuhlia. Lisäksi vuonna 2005 
sekä Oulun seurakunnallinen 
toiminta että Oulun kaupunki 
viettävät 400-vuotisjuhliaan. 

Oulun Kirkkopäivät ovat 
järjestyksessään 42. Kirkkopäi-
vät; ensimmäiset pidettiin 1918 
tammikuussa Kallion kirkossa 
Helsingissä. Kirkkopäivät ovat 
luterilaisen kirkon suurtapah-
tuma, josta on määrätietoisesti 
kehitetty kaikkien ikäryhmien 
yhteinen kansanjuhla. Ohjelmaa 

on niin lapsille, varhaisnuorille, 
nuorille kuin aikuisillekin. Val-
takunnalliset Kirkkopäivät ovat 
sekä hengellinen tapahtuma että 
yhteiskunnallisen keskustelun 
paikka.

Kirkkopäivien pääjärjestäji-
nä ovat Kirkkopalvelut ry sekä 
paikallinen seurakunta tai seura-
kuntayhtymä. Muina järjestäjinä 
ovat Oulussa Nuorten Keskus 
ry, Suomen Ev.-lut. Seurakun-
tien Lapsityön Keskus, Suomen 
Poikien ja Tyttöjen Keskus 
- PTK ry, kirkkohallitus ja Ou-
lun hiippakunta. Kansankirkon 
tapahtumaa ovat järjestämässä 
myös monet muut kristilliset 
järjestöt sekä eri herätysliikkeet.

(KIRKKOPALVELUT)

Kiinteä yhteys – Kirkkopäivät Oulussa

 Vatikaanin konklaavi valitsi 
19.4. uuden paavin. Vaalissa tuli 
valituksi saksalainen kardinaali 
Joseph Ratzinger, joka paavina 
tuntee nimen Benedictus XVI. 
Valintaan päädyttiin melko 
nopeasti. Konklaavi aloitti kes-
kustelut ja äänestykset maanan-
taina, ja uusi paavi valittiin jo 
tiistai-iltapäivän äänestyksessä. 

78-vuotias Ratzinger on 
toiminut vuodesta 1981 lähti-
en Vatikaanin uskon puhtautta 
vaalivan uskonopin kongre-

gaation johdossa. Ratzingeria 
pidetään perinteisen katolisen 
ajattelun edustajana.

Arkkipiispa Jukka Paarma 
totesi, että opillisissa ja eetti-
sissä kannoissaan Ratzinger on 
Johannes Paavali II:n linjoilla ja 
heidän teologinen yhteistyönsä 
oli läheistä. Tämän vuoksi uuden
paavin valinta ei tule merkitse-
mään suuria muutoksia katoli-
sessa kirkossa, Paarma arvioi.

Paarma uskoo, että myös 
Johannes Paavali II:n ekumeeni-

nen linja tulee Benedictus XVI:
n aikana jatkumaan. Hän tunsi 
uskonopin kongregaatiota joh-
taessaan hyvin kirkkonsa käymät 
ekumeeniset dialogit ja vaikutti 
itse ratkaisevasti siihen, että 
luterilaisten kirkkojen ja roo-
malaiskatolisen kirkon yhteinen 
julistus vanhurskauttamisopista 
hyväksyttiin Vatikaanissa, totesi 
Paarma. (SEN/KT)

Uusi paavi on valittu
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Perjantaina 27.5.

15.00-17.00 Oulun ortodok si sen hiippakunnan 25-vuo tis  juhlan 
valokuvanäyttelyn avaus ja valokuvateoksen jul kis tamistilaisuus. 
Oulun kaupunginkirjasto.

16.00-18.00 Kirkkojen vastuu maailman rauhasta -seminaari
Seminaarissa keskustellaan kristittyjen vastuusta terrorismin, nälän 
ja vastakkainasettelujen maailmassa. Mukana keskustelemassa mm. 
Kirkkojen maailmanneuvoston pääsihteeri Samuel Kobia. Oulun kau-
punginkirjasto.

17.30-19.00 Ekumeeninen jumalanpalvelus 
Jumalanpalveluksen toimittavat pastori Veijo Koivula ja Oulun eku-
meeninen työryhmä. Katolinen kirkko, Liisantie 2.

Lauantaina 28.5.

9.30-11.15 Lähetysseminaari Yhteyden lahja
Luvassa suoraa kokemusta maailmanlaajuisesta Kristuksen kirkosta
Keskustan seurakuntatalo, Isokatu 17, juhlasali

12.00-13.30 Globalisaation oikeudenmukaisuus
Suomen kuvalehden ja Kirkon Ulkomaanavun keskustelusarja huipen-
tuu pohdintaan oikeudenmukaisuuden toteutumisen edellytyksistä. 
Keskustelijoina mm. ministeri Paula Lehtomäki, piispa Samuel Salmi 
ja KMN:n pääsihteeri Samuel Kobia. Tuomiokirkko.

13.30-14.00 Kirkkopäiväkulkue
Ekumeeninen ristisaatto kulkee Rotuaarilta juhlatelttaan kirkon 850-
vuotisjuhlaan.

14.00-15.15 Kirkon 850-vuotisjuhla
Suomen kirkkohistorian ”kavalkadi” Lallista tämän päivän suuriin mie-
hiin ja arvon naisiin. Juhlateltta.

15.30-18.00 Naisten kohtaamispaikka 
Musiikkia, runoja ja tarinoita naisen elämästä. Tarjolla Reilun kaupan 
kahvia. Järjestävät Suomen ekumeenisen neuvoston naisjaosto ja Oulun 
NNKY. Isokatu 15.

16.00-17.15 Suomen ja arabiankielinen jumalanpalvelus 
Mukana partiolaiset, sudanilaiset, assyrialaiset, ortodoksit ja anglikaa-
nit. Monikulttuurinen kaksikielinen jumalanpalvelus. Juhlateltta.

22.00-23.00 Naisten yömessu 
Saarnaa Juanita Fagerholm, liturgina Heli Savolainen. Jär  jes tä vät Kirk-
kohallitus / kirkon naistyön neuvottelukunta, Suomen ekumeeninen 
neuvosto ja Oulun NNKY. Isokatu 17, juhlasali.

Ekumeenisesti kiinnostavia poimintoja 
Kirkkopäivien ohjelmasta

Juhlavuoden 
kesänäyttelyitä

 Ekumeeninen juhlavuosi 
Kirkko Suomessa 850 vuotta tuo 
tarjolle kiinnostavia näyttelyitä:

Epäluulosta ekumeniaan on 
Etelä-Karjalan museon näyt-
tely, joka kertoo ortodoksisen 
ja evankelis-luterilaisen kirkon 
paikallisesta vuoro puhelusta. 
Mu seovieras voi tutustua näyt-
telyssä kahden kirkon erilai siin 
tapoi hin, perinteisiin ja esi-
neistöön. Vaikka kirkot ovat 
erilaiset niin esineistöltään kuin 
opeiltaankin, niitä kuitenkin 
yhdistää yhteinen usko.

Kristinuskon tulo Suomeen on 
Arkeologiakeskus Untamalan 
kesänäyttely Laitilassa. Se kertoo 
siitä kuvasta, jonka arkeologiset 
löydöt ja muinaisjäännökset 
vä lit tä vät kristinuskon varhais-
vaiheista maassamme, varsinkin 
Vakka-Suomessa.

Näyttelypaneelit kertovat 
mm. seuraavista aiheista: Idän 
ja lännen kirkot, Kristinusko 
saapuu Pohjolaan, Uuden uskon 
merkkejä Suomessa, Uusi hauta-
ustapa kristinuskon merkkinä, 
Kristittyjä vai pakanoita, Pyhä 
Henrik sekä Kristinuskon hidas 
leviäminen.

Näyttelyyn tulee jonkin 
verran rautakauden lopun arke-
ologista esineistöä, joka omalla 
tavallaan kertoo kristinuskon 
tulosta Suomeen. Koko näyt-
tely keskittyy läntisen Suomen 
kristillistymiseen, vaikka sen 
taustaa esitellään laajemminkin. 
Esimerkkinä näyttelyn esineis-
töstä voidaan mainita vuonna 
1960 löytynyt hopea-aarre, 
johon kuuluu ristiriipus, kaksi 
solkea, kaksi sor mus ta, raha 
ja rannerengas sekä pronssisia 
vyön osia. Esineet ovat 1000-

Kirkkotorin esittely- ja myyntipisteet 
perjantaina 27.5. klo 16-21 ja lauantaina 28.5 klo 9-18.  
Sydämellisesti tervetuloa myös SEN:n osastolle!
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Piirikunnanjohtaja, pastori Tapani Rajamaa on toiminut Suomen Metodistikirkon yleiskokous-
edustajana Suomen ekumeenisessa neuvostossa vuosina 1984-2004. Hän jäi eläkkeelle vuoden 
2005 alusta ja jätti myös paikkansa yleiskokousedustajana. Kevätkokouksessaan neuvosto kiitti 
Rajamaata hänen ekumenian hyväksi tekemästään ansiokkaasta työstä. 

luvun alusta ja saattavat olla peräisin Suomen 
vanhimmasta arkeologisesti tunnistettavasta 
kristillisestä haudasta.

Kehdosta hautaan – kirkon kautta? on ke-
sänäyttely Helsingin yliopiston kirjastossa, 
Rotundassa. Kansalliskirjaston näyttelyssä tar-
kastellaan keskeisten kirkollisten toimitusten 
muuttumista vuosisatojen kuluessa. Kasteen, 
konfi r maation, avioliittoon vihkimisen ja 
hautaan siunaamisen keskeinen sisältö on säi-
lynyt muuttumattomana, mutta toimitukset 
ovat kuitenkin joutuneet sopeutumaan ym-
päröivän yhteiskunnan haasteisiin ja eri laisiin 
suuntauksiin.

Lisää juhlavuoden tapahtumia on luettavissa 
osoitteessa www.kirkko850.fi  Juhlakalenteri. 
Näköalan lukijoille kiinnostavia hetkiä kesän 
näyttelyissä!

Helena Rummukainen

Etelä-Karjalan museo, 
Kristiinankatu 15, 53900 Lappeenranta.
Näyttely on avoinna 19.3.–25.9.2005 ti-pe klo 
10–17, kesän aukioloajat pitemmät. Tiedustelut: 
(05) 6162255,  www.lappeenranta.fi /museot> Etelä-
Karjalan museo.

Helsingin yliopiston kirjasto, Rotunda, 
Unioninkatu 36, 000170 Helsinki. 
Näyttely on avoinna 31.5.–27.8.2005 ma–pe klo 
9–18, la 9–16 (heinäkuussa la suljettu). Vapaa pääsy. 
Tiedustelut: Näyttelykoordinaattori Inkeri Pitkäran-
ta (09) 19122738, inkeri.pitkaranta@helsinki.fi .

Arkeologiakeskus Untamala, Untamontie 51, 
23800 Laitila.
Näyttely on avoinna 4.5.–30.9.2005 ti–la klo 10–17. 
Poikkeavat aukioloajat, ajo-ohjeet ja tarkemmat tie-
dot: (02) 853400 tai 050 4285555, 
www.nba.fi /fi /untamala.
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SIRPA-MAIJA VUORINEN

Siruja
Nämä sirut alkoivat hahmottua viime kesänä katsellessani tv:stä 
suosittua Noriko-showta, jossa oli ideana se, että loistava näyttelijä 
Outi Mäenpää esitti japanilaista toimittajaa, joka tekee Japanin 
tv:lle ohjelmasarjaa suomalaisista merkkihenkilöistä. Outi Mäen-
pään maskeeraus japanilaiseksi oli taitavin käsin tehty ja hän oli 
loihtinut englanninkieliseen puheenparteensa niin oikealta vaikutta-
van japanilaisen aksentin, että lähes kaikki haastateltavat poliitikot, 
estraditaiteilijat, näyttelijät jne. tulivat ”huijatuiksi”. Suurimmaksi 
osaksi nämä henkilöt suhtautuivat huijaukseen huumorilla sen pal-
jastuttua shown loppuvaiheessa, mikä teki ohjelmasta entistäkin 
hauskemman. Niin, mutta miksi tämä oli alku siruilleni? 

 Haastateltavana oli valoisa 
tv-esiintyjä, monia suosikki-
ohjelmia juontanut Ellen Joki-
kunnas. Elleniltä Noriko kysyi 
haastattelun aluksi, että mitä hä-
nen nimensä tarkoittaa. Siihen 
haastateltava vastasi, että Ellen 
ei merkitse juuri mitään, mutta 
Jokikunnas merkitsee ”River 
hill”. Vai ei Ellen merkitse 
juuri mitään! Onhan aurinkoi-
nen sentään jotain! Ellen, Ella 
ja Elina juontuvat Helenasta, 
jonka alkuperänä on kreikan 
aurinkoa tarkoittava sana helios. 
Eurooppalaisiin kalentereihin 
nimi on tullut kymmenen He-
lena-nimisen pyhimyksen kaut-
ta. Heistä kuuluisin on keisari 
Constantinuksen äiti, kirkkojen 
rakennuttajana tunnettu.

Voittoisan uimarin Jani 
Sievisen toinen etunimi on Ni-
kanor, joka tulee kreikankielen 
voittoisaa tarkoittavasta sanas-
ta. Jani Sievien kertoi eräässä 
haastattelussa, ettei ole tiennyt 
nimensä merkitystä ennen kuin 
jo oli voittoisa. Nimi on hänen 
tapauksessaan oikeasti ollut 
enne. Jani on suomenkielinen 
muoto nimestä Jan, joka on 
esiintynyt pitkään ruotsalaisessa 
ja suomenruotsalaisessa nimi-
päiväkalenterissa ja on yleinen 
Johanneksen lyhentymänä ka-
tolisissa maissa. Johannes tulee 
hepreankielestä tarkoittaen Ju-
mala on armollinen ja on monine 

muotoineen yksi kristikunnan 
suosituimmista nimistä. 

Suomalaiseen valtakulttuu-
riin kuuluu kiinteästi se, että 
pappi antaa nimen. Kaikkihan 
tunnemme muunnelmia seuraa-
vanlaista kertomuksista: ”Nime-
ni on Heidi, vaikka vanhemmat 
olivat papille sanoneet, että mi-
nut kastetaan Heiniksi. Pappi oli 
kuitenkin kuullut väärin ja niin 
minusta tuli Heidi.” Siis papin 
aamenen jälkeen ollaan juuri 
sitä minkä nimen pappi parhaan 
ymmärryksensä mukaan on 
julki lausunut, vaikka tarkkaan 
ottaen nimi on se, joka väes-
törekisteritietoihin merkitään. 
Samansuuntainen tarina liittyy 
omaankin kastejuhlaani, josta 
äitini kertoo, että papille oli 
annettu nimeni paperilla. Siinä 
kesken toimituksen, kiinnitti 
äitini huomiota kastepöydällä 
olevaan paperiin, jossa piti lukea 
Sirpa-Maija Rakel, mutta Sirpan 
i-piste oli jäänyt puuttumaan! 
Äiti kuiskasi huolestuneena isäl-
le, joka oli nimeni käsin kirjoit-
tanut, että nyt tytöstä tuleekin 
Serpa. Isäni otti tyynesti kynän 
taskustaan ja pilkutti paperin ja 
niin minusta ei sitten onneksi 
tullutkaan Serpaa! 

Helsingin Sanomien 
Syntynyt/Adoptoitu -palstalla 
13.3.2005 oli 69 ilmoitusta, jois-
sa 49:ssä vanhemmat ilmoittivat 
lapsensa saaneen kasteessa tai 

kastejuhlassa nimen. 12 ilmoi-
tuksessa sanotaan, että senjasen-
niminen lapsi kastettiin tai vietti 
kastejuhlaansa tai sai kasteen 
sakramentin. 8:ssa ilmoitukses-
sa ei ole mainintaa kasteesta. 
Syynä viimemainittuun voi olla 
se, ettei kasteesta erikseen ker-
rota tai ettei näitä lapsia tai osaa 
heistä kasteta sylilapsena, vaan 
vanhempana; sitten kun ovat 
uskonsa tunnustaneet. Tämän 
sunnuntain Hesarin perusteella 
voitaneen päätellä, että 80 % 
kastettujen sylilasten vanhem-
mista kokee papin eräällä lailla 
myös nimenantajaksi. Tämä 
on meillä Suomessa kulttuuriin 
kuuluvaa, mutta ei oikeaoppista, 
sillä kristillisessä kasteessa ei an-
neta nimeä, vaan siinä sylilapsi, 
vanhempi lapsi tai aikuinen 
otetaan kristillisen seurakunnan 
yhteyteen sillä nimellä, jonka 
vanhemmat ovat hänelle anta-
neet. 

Minua ei näin evankelis-lu-
terilaisena maallikkona haittaa 
vanhempien papille antama 
nimenantajan rooli. Kyllä van-
hemmat ymmärtävät kasteen 
perimmäisen merkityksen, sillä 
se tulee ainakin luterilaisessa 
toimituksessa selvästi esille ja 
samoin se, ettei pappi ole nimen 
antaja. Kirkon virkaan vihitty 
pappi joka tapauksessa on Ju-
malan seurakunnan palvelija. 
Paavalikin sanoo, että kuinka 
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kukaan voi julistaa, ellei häntä 
ole lähetetty ja kuinka ihanat 
ovat ilosanoman tuojan aske-
leet. Meikäläisessä kulttuurissa 
ja muuallakin pappia on aina 
arvostettu, mikä on varsin hyvää 
ja kaunista. Tuttuja ovat nekin 
kertomukset, joissa papin suosi-
tus vanhemmille olla antamatta 
jotain nimeä on johtanut toiseen 
nimeen. Moni kertoo olevansa 
huojentunut kun ”pappi antoi 
toisen nimen” kuin mitä van-
hemmat olivat ensin tarjonneet. 
Hyvä, että papit ovat perillä ni-
milain pykälistä.

Meidän kaikkien olisi hyvä 
tietää nimiemme merkitys. Ni-
mitietoisuus tuntuu olevan laa-
jempaa katolilaisilla ja ortodok-
seilla kuin uskonpuhdistuksen 
kirkkoihin kuuluvilla. Asiassa 
voivat papitkin olla tukena ja 
monet niin tekevätkin, kun 
kastetoimituksen yhteydessä 
kertovat kastettavan sylilapsen 
nimen taustaa. Lienee mahdol-
lista kertoa lapsen nimestä myös 
silloin kun sylilapsi siunataan. 

Monet meidänkin päi-
viemme suosikkinimet ovat 
raamatullisia tai pyhimysnimiä. 
Väestörekisterikeskuksen viime 
vuoden tilastojen mukaan viisi 
suosituinta tytönnimeä ovat: 
Maria, Emilia, Sofi a, Katarii-
na, Johanna ja ensimmäisinä 
etuniminä suosituimmat ovat: 
Ella, Emma, Anni, Siiri ja Sara. 
Vastaavat nimet pojilla: Juhani, 
Mikael, Johannes, Matias, Os-
kari ja ensimmäisinä niminä: 
Niko, Eetu, Juho, Veeti, Lauri. 
Tässä on 20 nimeä, joista Pentti 
Lempiäisen Suuressa etunimi-
kirjassa (2004) on taustatiedot 
kaikista. Peräti yhdeksällätoista 
mainituista viime vuoden suo-
sikkinimistä on raamatullinen 
tausta tai yhteys pyhimykseen. 
Oskarille ei löytynyt pyhimys-
taustaa, mutta nimi sinänsä 
merkitsee Jumalan keihästä 
(muinaisgerm. ans, jumaluus + 
gar, keihäs).

Filosofi an tohtori Minna 
Saarelma-Maunumaa on kirjoit-
tanut väitöskirjan afrikkalaisista 
henkilönimistä. Lähetyssano-

missa 8/2004 hän valaisee mie-
lenkiintoisessa artikkelissaan 
afrikkalaista nimiperinnettä. 
Afrikassa nimi on olennainen 
osa ihmisen persoonaa. Siksi 
nimen valintaan kiinnitetään 
paljon huomiota. Monet kris-
tityt antavat lapsilleen nimiä, 
jotka kertovat heidän uskos-
taan. Esimerkiksi Namibiassa 
ovat yleisiä sellaiset nimet kuin 
Etuhole ”hän rakastaa meitä” tai 
Hupitho ”pelastus”.

Afrikassa ajatellaan, että nimi 
on ihminen. Nimi ei siis ole mi-
kään mielivaltainen ihmiseen 
liitetty ”lappu”, vaan olennainen 
osa ihmisen persoonaa. Siksi 
afrikkalaisille on tärkeätä tietää, 
mitä ihmisen nimi tarkoittaa tai 
minkälaisia tarinoita sen taustal-
ta löytyy.

Perinteisen kulttuurin aika-
na yleisiä olivat sellaiset nimet 
kuin Angula (aamu), Nuusiku 
(yö), Mvula (sade), Uukongo 
(metsästys), Nandjelo (kaunis-
piirteinen). 1800-luvulla af-
rikkalaisessa henkilönimistössä 
tapahtui melkoinen murros kun 
kristinusko ja kolonialismi toi-
vat mukanaan vierasperäisiä ni-
miä. Miljoonat kristityiksi kään-
tyneet afrikkalaiset hylkäsivät 
perinteiset afrikkalaisnimensä ja 
ottivat kasteessa itselleen uuden 
”kristillisen” nimen. Protestant-
tisen lähetyksen vaikutuspiirissä 
suosittiin raamatullisia nimiä, 
kuten Andreas/Andrew, Petrus/
Peter, Elisabeth ja Maria. Ka-
tolisen kirkon piirissä annettiin 
pyhimysnimiä, kuten Ignatius, 
Pius, Agnes ja Monica. Kaste-
nimiksi otettiin myös eurooppa-
laisten lähetystyöntekijöiden ja 
siirtolaisten nimiä, koska nekin 
miellettiin kristillisiksi. Siksi 
esimerkiksi namibialaisilla on 
paljon suomalaisnimiä, kuten 
Eino, Toivo, Aino ja Selma.

Eurooppalaiset lähetysjär-
jestöt alkoivat kuitenkin jo 
osittain 1800-luvun puolella 
suosia ja suositella afrikkalaisia 
kastenimiä. Nimet olivat yleen-
sä merkitykseltään kristillisiä, 
esimerkiksi Elinisia (Jumala on 
ilo) tai Ndewonasa (olen näh-

nyt valon). Omakieliset nimet 
eivät kuitenkaan saaneet suo sio-
ta afrikkalaisten parissa. Uusi 
vierasperäinen nimi koettiin 
muutoksen symboliksi ja siirty-
miseksi primitiivisestä moder-
niin maailmaan. Afrikkalaisista 
kastenimistä käytiin esimerkiksi 
Ambomaalla kiihkeätä keskus-
telua ja vuonna 1937 lähettien 
kokous päätti, että ambonimiin 
siirtymistä olisi voimakkaasti 
edistettävä. Lähetystyöntekijä 
Heikki Saari kokosi nimialma-
nakan, joka sisälsi kristityille 
sopivia ambonimiä, mutta sen 
vaikutus nimenantoon jäi vä-
häiseksi. Samoin kävi monissa 
muissakin Afrikan maissa. 
Esimerkiksi Nigeriassa anglikaa-
nisen lähetyksen päätös suosia 
afrikkalaisnimiä oli todellinen 
sensaatio, sillä monet perheet 
jättivät kirkon, kun pappi ei 
suostunut kastamaan lapsia 
muilla kuin afrikkalaisnimillä.

Afrikkalaisen kansallistun-
teen heräämisen myötä 1950 ja 
1960 –luvuilla alkoivat afrik-
kalaisnimet tulla suosituiksi ja 
erityisesti protestanttiset kirkot 
suosivat niitä. Virallisesti kato-
linen kirkko hyväksyi kansalliset 
kastenimet vasta Vatikaanin 
toisen konsiilin jälkeen ja sil-
loinkin edellyttäen, että nimet 
ovat sopusoinnussa kristillisen 
uskon kanssa. Vähitellen ovat 
afrikkalaiset saaneet takaisin pe-
rinteisen nimikulttuurinsa, jossa 
nimiä voidaan luoda vapaasti ja 
jossa nimen merkitys on olen-
nainen osa nimeä.

Nomen est omen, ohjeistaa 
Toxilus-niminen orja isäntäänsä 
Plautuksen näytelmässä Persa, 
ja neuvoo tätä ostamaan Lucris-
nimisen orjattaren, koska nimi 
enteellisesti muistuttaa sanaa 
lucrum (kappavoitto). Voittoa, 
onnea, siunausta, armoa, rak-
kautta, hyvää ja kaunista. Nimi 
olkoon enne!
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Palautusosoite: 
Suomen ekumeeninen neu vos to
PL 185, 00161 Hel sin ki

Toteutustapa: 
Neljän päivän kurssijakso, etukäteistehtäviä ja kirjallisuutta. 
Jaksot II ja III järjestetään vuonna 2006. 
Kunkin jakson voi suorittaa erillisenä.

Kohderyhmä:
Seurakuntien ja järjestöjen työntekijät

Kustannukset: 
Kurssimaksu 80 €, täysihoito 200 €, matkakustannukset

Ilmoittautuminen 31.5. mennessä: 
KDY / Kati Jääskeläinen, kati.jaaskelainen@evl.fi , 
(09) 1802 210

Järjestäjät: 
Kirkon diakonia ja yhteiskuntatyö ja 
Kirkon kasvatus ja nuorisotyö yhteis-
työssä Rauhankasvatusinstituutti ry:n 
kanssa

Tiedustelut: 
Kati Jääskeläinen, KDY, 
(09) 1802 210, 
kati.jaaskelainen@evl.fi 
Laura Kananen, Rauhankasva tus-
instituutti, (09) 449 169, 
info@rauhankasvatus.fi 

Globaalietiikka on noussut globalisaatiokeskustelussa voimakkaasti esiin. 
Mihin meitä tarvitaan syrjinnän ja väkivallan voittamisessa?

Ihmisen oikeudet, ihmisen vastuu, rauhan kasvot -kurssin tavoitteena on:
• uudelleen arvioida ihmisen vastuun ja oikeuksien välistä riippuvuussuhdetta
• tarkastella uskontojen kansainvälis-poliittista merkitystä nykyaikana
• ymmärtää miksi kulttuuri ilman uskontoa johtaa uskontoon ilman kulttuuria.

Kurssin kolme keskeistä teemaa ovat:
• YKSILÖ JA VÄKIVALTA • VALTIO JA VÄKIVALTA • USKONTO JA VÄKIVALTA.

IHMISOIKEUS- JA 
RAUHANKASVATUS:
Ihmisen oikeudet, ihmisen vastuu, rauhan kasvot
7.-10.11.2005, Helsingin kristillinen opisto

Oletko kiinnostunut 
– kristittyjen ykseyden 

toteutumisesta?
– kirkkojen paikallisesta 

yhteydestä?
– ekumeenisesta 
 pohdiskelusta?
– ekumeenisen työn 

arkipäivästä?

TILAA 
Ekumenian erikoislehti juuri sinulle!
Vanha tilaaja: muistathan uudistaa tilauksesi!
Näköala – Utsikt ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
Tilaushinta vuonna 2005 on 16 €, opiskelijoille 11 €.

Tämän numeron välissä tilisiirtolomake
Tilausmaksun voit maksaa tilille Nordea 101830-74403. Lehden saajan nimi ja 
osoite on mainittava tilisiirtoa tehtäessä. Vain näin maksu ja tilaus liittyvät yhteen. 
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