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HEIKKI HUTTUNEN

Jumalan rajaton huolenpito
Guds obegränsade omsorg

n Mitkä ovat kristinuskon ja kirkon toiminnan rajat? Onko Jumala läsnä vain siellä missä Hänet 
tunnistetaan? Mihin päättyy kristityn vastuu? Nämä kysymykset nousevat usein esiin, kun kes-
kustellaan toisten uskontojen kohtaamisesta. Tämänkesäinen kohu Kirkko turvapaikkana -oppaan 
ympärillä on myös sisältänyt samankaltaista pohdintaa kirkon suhteesta maalliseen esivaltaan.

Kristinusko on käytäntöä, ei teoriaa. Usko Jumalaan Kolminaisuutena liittyy käsitykseen luoma-
kunnasta. Isä on elämän lähde ja kaikki elävä on luotu Hänen Sanallaan. Usko lihaksitulleeseen 
Jumalaan avaa silmät Luojan läsnäololle luotujensa keskellä. Kristityn olisi palveltava jokaista ih-
mistä niin kuin Jumalaa, nähtävä Kristuksen kasvot kaikissa lähimmäisissä. Kristuksen kuolema 
ja ylösnousemus ovat kristitylle tosiasioita, jotka haastavat hänen elämäntapansa ja kutsuvat hänet 
samalle ristin tielle, kärsimysten läpi toivoon ja elämän voittoon. Pyhässä Hengessä Kolmiyhtei-
nen Jumala on läsnä ja ihminen pääsee osalliseksi Jumalan luomattomista energioista, ja hengel-
linen ja eettinen kasvu on mahdollista. Kristityt elävät tietoisina viimeisistä ajoista: joka päivä 
heidän pitäisi elää niin, että ovat valmiita siihen, kun ajat täyttyvät ja Kristus tulee takaisin, tuo-
mitsemaan eläviä ja kuolleita

Tämä teologian mukaan mikään eikä kukaan ole Jumalan rakkauden ja huolenpidon ulkopuolella. 
Kirkkoisä Kleemens Aleksandrialainen pohti pakanallisen fi losofi an merkitystä ja totesi:” Koska 
on vain yksi luomaton olento, Kaikkivaltias Jumala, ja vain Yksi joka oli ennen aikojen alkua ja 
jonka kautta kaikki on luotu ja jota ilman ei mitään ole luotu, Hän on kaikkien luotujen Opet-
taja.”

Den kristna tron leder oss till att se alltets och allas potentiella helighet. Gud är närvarande i all 
sin skapelse, allt mänskligt liv och kultur, inklusive alla religioner. Enligt vår kristna tro blir Guds 
närvaro fullkomlig i Kristus, genom hans kors och uppståndelse, men förbereds av alla folks och 
alla religioners visdom. Det gäller för de kristna att respektera alla religioner och höra på allas vis-
dom, för att känna igen denna Guds närvaro. Det innebär ödmjukhet inför alla människor och all 
andlighet. Då kan också de kristnas vittnesbörd bli som Kristi närvaro - relevant och betydelsefullt, 
inte propaganda eller omvändande.

Samma principer om Guds närvaro i allt liv gäller också vår etiska hållning till samhället. Ingen 
människa och ingen mänsklig företeelse är utanför Guds omsorg. Det fi nns inga gränser för vårt 
kristna ansvar för varandra. Detta betyder inte att församlingen skulle veta bättre än myndighe-
terna ifall någon behöver asyl eller inte. Men det kan hända att församlingens syn på människans 
livssituation som helhet har någonting viktigt att bidra med när asylansökan behandlas. Det som 
är absolut säkert är, att de kristnas ansvar för medmänniskan – som är annorlunda än myndighe-
ternas – inte upphör vid landets gränser. Församlingen som har givit fristad åt en asylsökande skall 
följa med honom/henne hela vägen. Ifall asyl förnekas, skall församlingen följa med till fl yget, 
förhoppningsvis kan någon åka med, och stöda människan också i förvisningen. I sådana fall då 
avvisning har skett är våra lagliga myndigheter tyvärr ovetande om och synbarligen likgiltiga inför 
avvisningsbeslutets följder. Dessa kan vara ödesdigra, och de kristnas ansvar är att ställa frågan om 
vårt land medvetet har möjliggjort ett verkställande av en dödsdom.
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Ei enää vieraita eikä muukalai-
sia, oli keskeinen teema Yhdys-
valtain ja Meksikon katolisten 
piispainkonferenssien yhteisessä 
pastoraalisessa kirjeessä vuonna 
2003. Piispojen kirjeessä ei var-
sinaisesti ollut mitään vallanku-
mouksellista eikä uutta. Kuiten-
kin tämä kirje toi esille tärkeitä 
periaatteita, joita olisi hyvä poh-
tia uudelleen myös suomalaiseen 
kontekstiin niitä soveltaen.

n Maahanmuuttajat missä 
maassa tahansa ovat meidän 
veljiämme ja sisariamme. Tämä 
on tarkastelunäkökulman läh-
tökohta. Me olemme kaikki yh-
den perheen jäseniä; meillä on 
kaikilla samat oikeudet ja velvol-
lisuudet. Raamatusta voi löytää 
monia kertomuksia jotka ker-
tovat omaa tarinaansa Jumalan 
läsnäolosta maahanmuuttajien 
keskuudessa. Näistä kertomuk-
sista me voimme oppia tänäkin 
päivänä. Esimerkkinä voidaan 
mainita Abraham joka muutti 
uuteen maahan Jumalan kutsua 
noudattaessaan; juutalaiset jot-
ka jättivät Jumalan johtamina 
taakseen Egyptin; Jeesus, Maria 
ja Joosef, Jeesuksen oma perhe, 
pakeni puolestaan Egyptiin en-
kelin varoitettua heitä.

Globaalin yhteiskunnan vastuu

Kaikilla ihmisillä on lähtökoh-
tainen oikeus mahdollisuuksiin 
toteuttaa itseään omissa koti-
maissaan. Näihin kuuluvat niin 
taloudelliset, sosiaaliset, ja po-
liittiset mahdollisuudet, jotka 
tarjoavat kaikille meille tilai-
suuksia elää täydesti Jumalan an-
tamien lahjojen avulla. Ihmisillä 
on myös oikeus muuttaa muu-
alle elättääkseen itseään ja per-

SISAR THERESA JEZL (CPPS)

Karitatiivinen apu 
maahanmuuttajatyössä

hettään. Kaikki maasta saatavat 
tuotteet ja raaka-aineet kuuluvat 
kaikille ihmisille ja silloin kun 
ihmiset eivät pysty elättämään 
perheitään kotimaassaan, on 
heillä oikeus etsiä ja löytää työtä 
myös muualta. Itsenäisillä mailla 
on oikeus hallita omia rajojaan. 
Tämä oikeus lakkaa, kun rajojen 
hallitsemisen syy on vain lisäva-
rallisuuden kartuttaminen. Mitä 
vahvempi tai rikkaampi maa on, 
sitä suurempi on sen vastuu vas-
taanottaa ja sijoittaa maahan-
muuttajia.

Globaalilla yhteiskunnalla
on velvollisuus suojella niitä, 
jotka pakenevat sotia ja vainoa. 
Maahanmuuttajilla on oikeus 
saa da pakolaisen asema joutu-
matta vankeuteen ja heillä on 
myös oikeus tulla kuulluiksi hei-
dän tilanteensa virallisessa tut-
kinnassa. Myös laittomien maa-
hanmuuttajien ihmisarvoa ja ih-
misoikeuksia tulee kunnioittaa. 
Kaikilla ihmisillä on luontainen 
ihmisarvo, joka jo sinänsä an-
saitsee arvostusta. Sellainen val-
tion politiikka, joka kunnioittaa 
myös laittomien maahanmuut-
tajien perusihmisoikeuksia, on 
välttämätön.

Kirkko turvapaikkana -liik-
keen tarkoitus on antaa suojaa 
pakolaisille, jotka ovat saaneet 
viranomaisilta kielteisen päätök-
sen turvapaikka- ja oleskeluano-
mukseensa. Tiedämme, etteivät 
pakolaiset yleensä lähde kotoaan 
seikkailunhalusta vaan tehdyn 
ratkaisun taustalla on todellinen 
hätä. Maassa, johon he pakene-
vat, he saavat tilaisuuden kertoa 
oman tarinansa. Tätä todistus-
aineistoa sitten tutkitaan viran-
omaisten toimesta. Jos kaikki 
menee hyvin ja katsotaan että 
pakolainen todella tarvitsee tur-

vaa, hänelle myönnetään turva-
paikka tai oleskelulupa. Valitet-
tavasti näin ei kuitenkaan aina 
tapahdu. 

Kertomuksia kentältä

Viime toukokuussa 41 afganis-
tanilaista tunkeutui Pyhän Pat-
rikin katedraaliin Dublinissa 
ja aloitti siellä nälkälakon. He 
eivät halunneet palata Afganis-
taniin, koska siellä he olisivat 
eläneet jatkuvassa vaarassa. Näl-
kälakkoon ryhtyjät saivat kirkos-
sa käyttöönsä saniteettitiloja ja 
vettä. Kerrotaan, että he istuivat 
tiukasti kirkon nurkassa juma-
lanpalvelusten jatkuessa tavalli-
seen tapaan.

Iranilainen Amir Kazeimian 
puolestaan asui kaksi ja puoli 
vuotta Pyhän Mikaelin angli-
kaanisessa kirkossa Kanadassa. 
Tänä ajanjaksona oli mahdollis-
ta hankkia uusia todisteita siitä, 
että Kazeimian oli suuressa vaa-
rassa jos hän palaisi kotimaahan-
sa Iraniin, sillä hän oli kääntynyt 
kristinuskoon Kanadassa asues-
saan. Ennen Kanadaan tuloaan 
Kazeimian oli ollut poliittinen 
toisinajattelija ja tästä syystä hä-
net oli Iranissa mm. vangittu 
ja häntä oli kidutettu. Hän oli 
kokemuksistaan niin traumati-
soitunut, ettei pystynyt selvästi 
kertomaan niistä viranomaisille.

Kolumbialainen Alvaro Ve-
ga- Ulloha oli, kuten Kazeimian, 
ollut omassa maassaan toisin-
ajattelija. Hänetkin oli vangittu 
ja häntä oli kidutettu Kolumbi-
an viranomaisten toimesta. Al-
varon turvapaikanhakutapauk-
sessa avustaja, jonka oli määrä 

(Lähde: KUA/Martti Lintunen)
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auttaa häntä, teki kielivirheen 
tulkitessaan vangittuna olevan 
Alvaron puheita viranomaisil-
le. Kun Alvaro pyysi että tämä 
virhe korjattaisiin, avustaja teki 
päätöksen odottaa viimeiseen 
hetkeen saakka ennen kuin vei 
asian eteenpäin. Tämä viime 
hetken muutos sai viranomaiset 
epäilemään vilppiä, ja Alvarolle 
annettiin kielteinen turvapaik-
kapäätös. Tämä päätös tehtiin 
vaikka hänen ruumissaan oli sel-
viä merkkejä kidutuksesta. Myö-
hemmin hän perheensä kanssa 
pyysi turvapaikkaa kirkolta.

El Salvadorissa alkoi sisällis-
sota vuonna 1980. Sen aikana
monet kirkot ja luostarilaitokset 
Yhdysvalloissa toimivat turva-
paikkoina salvadorilaisille pako-
laisille. Näistä turvapaikoista 
muo dostui lopulta ongelma jo-
ka oli lainsäädännöllisesti var sin 
poikkeuksellinen. Yhdysvallat on 
nimittäin allekirjoittanut kan-
sainvälisen sopimuksen, jonka 
mukaan pakolaisille tulee tarjota 
apua ja turvaa. Tästä on maassa 
tehty jopa laki. Valitettavasti ti-
lanne oli kuitenkin se, että Yh-
dysvallat tuki El Salvadorin si-
sällissodan toista osapuolta kun 
taas Yhdysvaltojen vastaanotta-
mat pakolaiset tulivat vastakkai-
selta puolelta. Tämän vuoksi la-
kia tulkittiin pakolaisia vastaan. 
Muutamat kirkossa turvapaikan 
pakolaisille myöntäneet edusta-
jat joutuivat oikeuteen ja saivat 

ehdollisia rangaistuksia, mutta 
koska Kirkko turvapaikkana -lii-
ke on Yhdysvalloissa niin laaja, 
niin lopulta valtio ikään kuin 
antoi asiassa periksi. 

Näissä tapauksissa ongelmat 
ovat sidottuja lain heikkouksiin, 
ja liittyvät ensisijaisesti kysy-
myksiin lakien tulkinnasta ja/tai 
johtuvat valtion työntekijöiden 
ylimitoitetusta työtaakasta. Täl-
laisia asioita voi esiintyä missä 
maassa tahansa paljosta hyvästä 
tahdosta huolimatta. Me olem-
me kaikki vain ihmisiä. Se päivä 
saattaa hyvinkin pian tulla vas-
taan jolloin pakolainen koputtaa 
juuri meidän kirkkomme ovelle.

Ääretön ei mitään

Kirkolta turvapaikan pyytämi-
nen on lähes poikkeuksetta toi-
vottoman ihmisen teko. Hänellä 
ei ole enää mitään turvaa eikä 
oikeutta saada apua valtiolta, 
joka on käännyttänyt hänet pois 
maasta. Hänellä ei myöskään ole 
mahdollisuutta elää turvallisesti 
omassa maassaan. Hänellä ei ole 
mitään. Me emme voi ymmärtää 
sitä kuinka laaja, kuinka ääre-
tön käsite tämä ei mitään on jos 
emme ole sitä itse koskaan koke-
neet. Sanoma joka valitettavan 
usein välittyy pakolaiselle turva-
paikanhakuprosessin aikana on 
se, ettei hänen hyvinvointinsa 
oikeastaan ole merkityksellinen 
ja tärkeä asia, eli hän ei myös-

kään ihmisenä ole mitään.
Tuskin kukaan meistä va-

litsisi elämää kirkon tarjoamas-
sa turvapaikassa, mikäli muita 
mahdollisuuksia olisi olemassa. 
Kirkkorakennuksissa asuessaan 
ei voi vain tulla ja mennä va-
paasti oman tahtonsa mukaan. 
Yleensä kulkeminen rajoittuu 
jatkuvasti ja ainoastaan kirkossa 
sisällä pysymiseen. Koska turva-
paikanhakijalla ei ole vieraassa 
maassa rahaa, perhettä, ystäviä 
tai vaikutusvaltaa, hän on riippu-
vainen toisista ihmisistä kaikissa 
asioissa. Lisäksi ne ihmiset, jois-
ta hän on riippuvainen, puhu-
vat mitä todennäköisimmin eri 
kieltä, edustavat eri kulttuuria ja 
kuuluvat usein myös eri kirkko-
kuntaan tai uskontoon. Vaikka 
hakija olisi esimerkiksi asunut 
muutamien vuosien ajan maas-
sa, josta hän on pyytänyt turva-
paikkaa, vapauden menettämi-
nen ja ympäristön kutistuminen 
korostavat näitä mainittuja eri-
laisuuksia. Turvapaikanhakijan 
elämäntilanteessa ovat läsnä sekä 
toivo että pelko. Toivo, ajatelta-
essa sitä että tilanne on vain ti-
lapäinen, mutta myös pelko sillä 
tulevaisuutta ei voi suunnitella 
rauhallisella mielellä. 

Kirkon rooli karitatiivisessa 
työssä

Mutta ennen kuin pakolainen 
edes saa turvapaikan kirkossa, 
isäntäkirkon hallituksella tai sen 
neuvostolla on omat ongelman-
sa. Käytännölliset kysymykset 
ovat moninaisia ja luonteeltaan 
varsin vaativia. Kuinka voimme 
olla varmoja siitä, että tämä ih-
minen tai nämä ihmiset ovat 
todella vaarassa kotimaassaan? 
Voimmeko me luottaa heihin? 
Mistä saadaan tämän henkilön 
tai perheen elanto jos hän tai he 
asuvat meillä? Onko meillä tar-
peeksi vapaaehtoisia, jotka voi-
vat auttaa ylläpitämään tämän 
ihmisen tai perheen hyvinvoin-
tia? Missä hän tai he asuisivat? 
Millä ehdoilla? Kuka järjestäisi 
vapaaehtoisia ja olisi vastuussa 
siitä, että kaikki sujuisi hyvin? (L
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Kuka edustaisi pakolaista viran-
omaisten edessä? Onko tämä 
seurakunta valmis vastaanotta-
maan häntä ollenkaan? Onko 
kirkolla valmiutta vastaanottaa 
tehtävä, joka itse asiassa kuu-
luisi valtiolle? Lisäksi saatetaan 
tuoda esille ajatuksia siitä, että 
vaikka turvapaikka meidän kir-
kossamme ei ehkä ole suoraan 
lainvastainen, ei se myöskään 
ole aivan lainmukainen. Voi olla 
että Suomessa tämä ei olisi niin 
suuri ongelma mutta esimerkik-
si Yhdysvalloissa monet kirkot 
pelkäävät, että ottaessaan julki-
sesti kantaa poliittisiin asioihin, 
valtio saattaa ottaa pois kirkoil-
ta niiden verovapauteen oikeut-
tavan edun. Tämä etu on ainoa 
tapa, jolla valtio tukee kirkkoja 
ja karitatiivisia ryhmiä Yhdysval-
loissa.

Kun päätös seurakunnassa 
asian suhteen sitten kerran on 
tehty, muut asiat järjestyvät suh-
teellisen helposti. On helpom-
paa auttaa konkreettisia, todelli-
sia ihmisiä kuin niitä, jotka asu-
vat vain mielikuvissamme jos-
sain kaukana. Seurakuntalaiset 
yleensä osallistuvat mielellään 
auttamiseen antamalla talou-
dellista tukea, ruokaa, vaatteita 
ja tarjoamalla erilaisia vapaaeh-
toisia palveluita. Kun pakolai-
nen ja seurakuntalaiset oppivat 
tuntemaan toisensa, molempi-
en maailmankatsomukset laa-
jenevat. Tämänkaltainen pro-
jekti yhdistää seurakuntalaisia. 
Toivottavaa tällaisissa tilanteissa 
olisi, että löydettäisiin riittäväs-
ti aikaa tarkastella rauhallisesti 
pakolaisen ja hänen kotimaansa 
tilannetta sekä tehdä yhteistyötä 
viranomaisten kanssa. 

Jos turvapaikkapäätös seu-
rakunnassa on esimerkiksi ollut 
kielteinen tai jos seurakunta ei 
jostakin syystä voi tai pysty vas-
taanottamaan pakolaisia, haluk-
kaille seurakuntalaisille voi tar-
joutua mahdollisuuksia auttaa 
muita sellaisia laitoksia ja seura-
kuntia jotka toimivat turvapaik-
koina. On varmasti olemassa hy-
viä syitä myös siihen miksi jon-
kun seurakunnan vastaus turva-

paikkapyyntöön on kielteinen. 
Yksi syy voi olla vaikkapa se, 
että seurakunnan käytössä ole-
vat rakennukset ja vapaaehtoiset 
voimavarat ovat jo maksimikäy-
tössä. Jumalan anteliaisuus on 
kuitenkin aina suurempi kuin 
meidän. Tähän lopputulokseen 
ovat tulleet ne anteliaat ja autta-
vaiset ihmiset, joiden luona on 
aina tilaa muille.

Vaikka seurakuntalaiset voi-
vat hyvästä syystä olla ylpeitä 
siitä, että heidän seurakuntansa 
tiloja käytetään turvapaikkana, 
ei sen tulisi koskaan olla mikään 
statussymboli. Asia on tällaisen 
ajatusmallinsoveltamiseen ai-
van liian vakava. Jos meidän on 

harkittava tarkoin ennen kuin 
ostamme lemmikkieläimen, jos 
kotimme ja perhesuhteemme 
tutkitaan perusteellisesti ennen 
kuin kelpaamme adoptoimaan 
lapsen, niin meidän tulee ajatel-
la vähintään yhtä tarkasti, olem-
meko valmiita ja arvollisia otta-
maan vastaan Kristuksen hänen 
vähimmissä veljissään. Se on 
suuri velvollisuus, mutta, hyvät 
veljet ja sisaret – mikä suuren-
moinen etuoikeus!

Alustus on osa 15.2.2007 pidettyä 
Kirkko suojan antajana -neuvotte-
lupäivää, kirjoittaja kuuluu Kal-
leimman veren sisarten (CPPS) 
sääntökuntaan.
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”De svaga förtrycks och de fattiga 
klagar, därför vill jag gripa in, 
säger Herren. Jag vill ge hjälp åt 
den som föraktas.” Ps 12:6

n Hösten 1998 kom en familj 
på sex personer från vårt östra 
grannland till fl yktingförlägg-
ningen i Oravais som asylsö-
kande. De tillhörde en förföljd 
kristen minoritet i sitt hemland. 
Så fort det var möjligt sökte de 
kontakt med den lokala bap-
tistförsamlingen. Under de två 
åren de bodde på förläggningen 
i Oravais deltog de ivrigt i för-
samlingens verksamhet och be-
sökte även andra församlingar. 
Familjen utökades också med en 
fl icka. För eff ektivare språkstu-
dier fl yttade de till Vasa.

De skolpliktiga barnen gick 
i fi nsk skola och föräldrarna stu-
derade både svenska och fi nska. 
I mars 2001 kallades mannen till 
polisen för delgivning av UVI:s 
beslut. Polisen behandlade ho-
nom mycket bryskt, vilket ledde 
till att hans tidigare hjärtbesvär 
aktiverades, och han fördes halvt 
medvetslös till sjukhus. I sitt 
omtöcknade tillstånd vägrade 
han underteckna utvisningsbe-
slutet. Efter två veckor skrevs 
han ut från sjukhuset. Eftersom 
asylansökan avslagits inlämna-
des en ansökan om uppehålls-
tillstånd till polisen, som sände 
den vidare till UVI.

UVI sände per omgående ett 
meddelande till familjen att man 
tagit emot ansökan och skulle 
behandla den i vanlig ordning, 
där väntetiden brukar ta ca 6 
månader. Familjen inrättade sitt 
liv därefter, pappan sökte och 
fi ck sommararbete och de fl yt-
tade närmare det arbetet. 

En vecka efter att UVI mot-
tagit familjens nya ansökan stod 
polisen i familjens lägenhet för 
att verkställa utvisning. Barnen 

RAFAEL EDSTRÖM

En tillfl ykt för de förföljda
sov och mamman höll på att 
byta till nattdräkt. Vid 1-tiden 
på natten ringde telefonen hem-
ma hos oss och vi varskoddes om 
situationen. Vi skyndade oss, ef-
ter att ha kontaktat massmedia, 
till huset, där familjen bodde 
och parlamenterade hela natten 
med polisen. På morgonen för-
des mamman och barnen bort i 
två olika bilar. Pappan var inte 
hemma eftersom han ville slut-
föra sina studier före sommaren. 
Han beslöt invänta resultat från 
besvär till HFD. I fem månader 
fi ck han vänta och bodde hos 
olika familjer. Väntetiden var 
svår både för honom och hans 
familj, men han använde den väl 
och fi ck bra praktik både i svens-
ka och fi nska och dessutom en 
hel del teologisk undervisning 
och hjälpte även till i praktiska 
sysslor i de olika hemmen. När 
svaret kom och det var negativt, 
trots att domstolen inte var en-
hällig, så beslöt han anmäla sig 
till polisen i och för hemfärd.

Fem år senare efter många 
om och men är familjen nu bo-
satt i Finland. Mamman kom-
pletterar sina medicinska stu-
dier, pappan jobbar och barnen 
går i skola. De trivs med tillva-
ron efter all kamp och möda och 
kunde den gångna sommaren 
besöka släkt, vänner och försam-
ling i sitt gamla hemland.

En annan erfarenhet av att 
ge tillfällig trygghet till asylsö-
kande fl yktingar började en sen 
höstkväll, när plötsligt tre perso-
ner stod helt uppskärrade vid vår 
dörr och ville komma in. Det fi ck 
de naturligtvis och vi satt ner och 
lyssnade till deras berättelse. Fa-
miljen bestod av mamma och två 
ungdomar i tjugoårsåldern. Det 
var tydligt att här var det män-
niskor i djupaste nöd och med 
svår ångest, som sökte trygghet 
och skydd. De hade fått besked 

om utvisning ur landet och var 
eftersökta av polisen. De stanna-
de sammanlagt 5 veckor hos oss 
med någon tids avbrott hos en 
annan familj. De mådde mycket 
dåligt och vågade inte gå ut un-
der dagtid. De smög sig mellan 
rummen för att ie synas utifrån 
och hade även berett en reträtt-
plats under sängarna.

För oss som värdfamilj var 
det också en ständig oro. Vad 
ska vi göra om polisen kommer? 
Skall vi förråda våra vänner, eller 
ska vi ljuga för polisen och säga 
att de inte fi nns här? Vi ställdes 
dock aldrig inför det valet, för 
även om man sökt hos andra fa-
miljer, så kom man inte till oss.

Pressen blev dock till slut för 
svår för våra vänner, så de beslöt 
sig för att söka sig till annat land. 
På andra sidan gränsen kollapsa-
de sonen och intogs på sjukhus 
med svår diabetes. De sökte sig 
vidare till mellaneuropa, men 
återvisades ganska snart till Nor-
den. De sändes tillbaka till Fin-
land och sökte på nytt asyl och 
vistades någon månad igen i 
Oravais, fi ck på nytt negativt be-
slut, fl ydde på nytt undan poli-
sen till annat land, återsändes ef-
ter någon månad till Finland och 
togs genast i förvar i Helsingfors 
för att efter någon vecka depor-
teras till sitt ursprungsland.

1998 hade de lämnat det lan-
det, där mamman hade varit mi-
litärläkare och nu var året 2006. 
Vi hade telefonkontakt med 
dem innan de med poliseskort 
överlämnades till det berörda 
landets myndigheter. Vad som 
sedan hänt dem är för oss helt 
obekant. Förgäves har vi försökt 
få kontakt med dem efter avvis-
ningen men utan resultat.

Skribenten är baptistpastor och 
verksam vid organisationen Flyk-
tingvänner rf.
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n Kirkot havahtuivat 1960-
luvulla siihen, että kansainvä-
lisessä diakoniassa ei ole kyse 
ainoastaan hädässä auttamises-
ta. Kirkot katsoivat kantavansa 
vastuuta myös kehitysmaiden 
köyhyyden syistä. Näiden asioi-
den toteaminen motivoi halua 
vaikuttaa kansalaisten elämän-
tapaan, oman maan kehityspo-
litiikkaan ja kansainvälisiin talo-
udellisiin rakenteisiin. Ajattelu 
löi itsensä läpi Kirkkojen maail-
manneuvoston Uppsalan yleisko-
kouksessa 1968.

Tämän ajattelun edistämi-
seksi Vastuuviikon vietto aloitet-
tiin myös Suomessa kymmenen 
vuotta myöhemmin 1978. Vas-
tuuviikon päämääräksi määritel-
tiin jumala- ja lähimmäiskeskei-
sen elämän etsiminen. Tämän 
perusteena on Kristuksessa il-
menevä rakkaus ja oikeudenmu-
kaisuus. 

Vastuuviikko toteutettiin 
alussa kevättalvella Yhteisvas-
tuukeräyksen yhteydessä. Käy-
tännön toteutuksesta vastasi siis 
aluksi Suomen Kirkon Seurakun-
tatoiminnan Keskusliitto (SKSK) 
mutta vastuu siirtyi jo 1980 
Kirkon Ulkomaanavulle (KUA). 
Vuonna 1990 viikon toteutus 
siirrettiin syksylle 24.10. vietet-
tävän YK-päivän ympärillä ole-
valle viikolle. Vastuuviikon to-
teutusvastuu annettiin Suomen 
ekumeeniselle neuvostolle (SEN) 
vuonna 2006. Samalla kampan-
ja nimi sai nykyisen virallisen 
muotonsa Kirkkojen ekumeeni-
nen vastuuviikko.

Ruotsinkielisellä puolella 
Vastuuviikon toteuttajana oli 
alussa Porvoon hiippakuntaneu-
vosto, nyttemmin Kirkon ruot-

sinkielisen työn keskus (KCSA). 
Ruotsinkielisten vapaiden suun-
tien avustusjärjestö Frikyrkan 
hjälper järjestää Vastuuviikolla 
keräyksen. 

Tietoa ja konkreettista 
vaikuttamista

Vastuuviikon sisältöä voidaan 
ehkä parhaiten kuvata sen kak-
sivuotisten teemojen ja näiden 
kampanjamuotojen avulla. Tee-
mat ovat Vastuuviikon 30-vuo-
tisen taipaleen aikana Suomessa 
olleet seuraavat: 

Yhdessä maailmassa  .... 1978–79
”…että syntyisi tasaus” . 1980–81
Maailman leipä  .......... 1982–83
Elämä ja rauha  .......... 1984–85
Katso ihmistä  ............. 1986–87
Maa on niin kaunis  .... 1988–89
Anna meille velkamme 
 anteeksi  .................. 1990–91
Ei ainoastaan leivästä  . 1992–93
Muukalaisena tässä 
 maassa  ................... 1994–95
Katso lasta  .................. 1996–97
Kaupan päälle elämä  .. 1998–99
Kuluta harkiten ........... 2000–01
Kenen leipää syömme? .. 2002–03
Ei kaupan/Inte till salu 2004–05
Rauha ja oikeuden-
 mukaisuus  .............. 2006–07

Teemoja varten on tehty julis-
teita ja runsaasti asiatietoja sisäl-
täviä virikevihkoja. Vihot ovat 
antaneet seurakunnille vinkkejä 
näyttelyitä, tiedotusta, koulu-
ja, eri ikäryhmiä ja pienryhmiä, 
opintopiirejä, jumalanpalveluk-
sia ja muita toimintamuotoja 
varten. Suurempaan levikkiin 
on tehty lehtiä, esitteitä, lau-
luvihkoja, musiikkitallenteita, 

Aineistovihko vuodelta 1987 (Lähde: 
Kirkon Ulkomaanavun arkisto).

Leipäpapin Bulla leipäreseptejä muu-
alta ja meiltä. Vastuuviikon materiaa-
lia vuodelta 1993 (Lähde: Kirkon Ulko-
maanavun arkisto).

ULF SÄRS           

Vastuuviikko 1978–2007:
Jo 30 vuotta kansainvälisyys-
kasvatusta ja vaikuttamistoimintaa
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kortteja ja muuta kampanja-ai-
neistoa. Vuodesta 1999 Vastuu-
viikon aineisto on ollut saatavil-
la myös verkossa, ja 2005 alkaen 
kampanjalla on myös omat koti-
sivut, www.vastuuviikko.fi 

Alusta lähtien seurakunta-
laisille on tarjottu konkreetti-
sia vaikuttamismahdollisuuksia 
sekä oltu laajassa yhteistyössä eri 
teemoihin kulloinkin liittyvien 
kansalaisjärjestöjen kanssa. 

Boikotteja ja reilua kauppaa

Konkreettisia vaikuttamismah-
dollisuuksia etsittäessä ensim-
mäiseen teemaan liittyvässä ju-
listeessa kysyttiin: Mistä voimme 
aloittaa? Kysymykseen tarjottiin 
mm. seuraavat vastaukset: Elvy-
tä talkoohenkeä kaupungissakin; 
Sovi pesukoneen, pölynimurin, 
pakastimen tms. yhteiskäytöstä; 
Tarkista perheen taloutta: Mistä 
voisitte luopua? Vuonna 1981 
suositeltiin liittymistä uuteen 
prosenttiliikkeeseen, jonka ta-
voitteena oli Suomen kehitys-
yhteistyömäärärahojen nostami-
nen prosenttiin bruttokansan-
tuotteesta.

Vuonna 1982 kehotettiin 
seurakuntalaisia boikotoimaan 
ylikansallisten yritysten tuottei-
ta. Kun Vastuuviikko Suomessa 
vuonna 1983 liittyi kansainvä-
liseen Nestlé-boikottiin, Nestlé 
lupasi Suomen kirkkojen pää-
tökseen viitaten noudattaa Maa-
ilman terveysjärjestön WHO:n
äidinmaidonkorvikkeiden mark-
kinointia koskevia sääntöjä. Boi-
kotti keskeytettiin, mutta sitä 
jatkettiin uudelleen 1995, sillä 
Nestlé ei lupauksistaan huoli-
matta toiminut sääntöjen mu-
kaisesti. Tuloksellisiin boikottei-
hin kuuluu mm. eteläafrikkalai-
sia tuotteita vastaan toteutettu 
boikotti 1984 alkaen, joka myö-
tävaikutti Etelä-Afrikan rotu-
erottelun lopettamiseen.

Jo vuonna 1983 seurakunnil-
le suositeltiin ensimmäistä reilun 
kaupan tuotetta, Africafé-kahvia. 
Tästä lähtien Vastuuviikko on 
ollut läheisessä yhteydessä myös 
kehitysmaakauppaliikkeeseen. 

Sen jälkeen kun Reilun kaupan 
-merkki lanseerattiin Suomessa 
1997, Vastuuviikko on aktiivi-
sesti markkinoinut sitä seura-
kuntiin. Vuonna 2001 Vastuu-
viikko sai ensimmäisen Reilu ele-
fantti -palkinnon. Kulutukseen 
on pyritty vaikuttamaan myös 
Vastuullisen kuluttajan muisti-
listan ja Ruokaostoskortin avulla. 
Tänä vuonna huomion keskipis-
teessä on reilu elektroniikka.

Postikorttikampanjoita ja 
adressikeräyksiä

Vastuuviikon teemoihin liitty-
en on toteutettu lukuisia posti-
korttikampanjoita. Kortteja on 
lähetty esimerkiksi Etelä-Afri-
kan päättäjille ja mukana kam-
panjoissa on ollut Amnesty In-
ternational:in kortteja, lapsityö-
voimaan liittyviä kortteja sekä 
kortteja Sinulle joka päätät mitä 
minä syön, joita lähetettiin sekä 
ulkomaankauppaministerille 
että esim. ravintoloitsijoille.

Nimiä adresseihin on kerät-
ty mm. kehitysyhteistyömäärä-
rahojen nostamisen puolesta, 
sademetsien säilyttämisen puo-
lesta sekä Vettä kaikille oikeuden-
mukaisesti -vetoomukseen. Mai-
nitsemisen arvoista suomalaises-
sa mittakaavassa on erityisesti se 
että osana kansainvälistä Jubilee 
2000 -kampanjaa vuonna 1999 
kokoon saatiin yli 90.000 nimeä 
jotka liitettiin vetoomukseen 
köyhimpien maiden velkojen 
mitätöimisen puolesta. Myös 
kansainvälisesti saavutettiin en-
nätystulos: 24 miljoonaa nimeä.

Vastuuviikko on osallistunut 
myös monenlaisiin kansalaisjär-
jestöjen yhteisiin kampanjoihin, 
kuten YK:n aseidenriisuntaviikko, 
Eristä Etelä-Afrikka -kampanja, 
Pakolainen 86 -kampanja, Eu-
roopan neuvoston nuorten rasis-
min vastainen kampanja Kaikki 
erilaisia – Kaikki samanarvoisia, 
Global March Against Child La-
bour, Ruoka-aika-kampanja sekä 
Trade Justice Movement.

Vastuuviikon julistesarja vuodelta 1979 
(Lähde: Kirkon Ulkomaanavun arkisto).

s
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Kansainvälistä yhteistyötä

Samaan aikaan Vastuuviikon 
kanssa käynnistettiin vastaavan-
laisia viikkoja ympäri maailmaa. 
Kirkkojen maailmanneuvosto 
kutsui 1980-luvun alussa koolle 
näiden kampanjoitujen viikko-
jen ARENA-verkoston (Austra-
lasia, Europe and North America 
Network), johon enimmillään 
kuului edustajia lähes 20 maas-
ta. 

Hyvin aktiivisesti toimi jon-
kin aikaa myös ARENA:n eu-
rooppalainen haara EDEN (Eu-
ropean Development Education 
Network). ARENA lakkautettiin 
1990-luvun loppupuolella ja 
EDEN:in toiminta hiipui. Myös 
aktiivinen pohjoismainen yh-
teistyö päättyi vuonna 2002. 

Tärkeintä kansainvälinen 
yhteistyö on ollut brittiläisen 
Christian Aidin ja kirkkojen vai-
kuttamisverkoston EAA:n (Ecu-
menical Advocacy Alliance) koor-
dinoimien Jubilee 2000-kam-
panjan yhteydessä 1998–1999 
ja Trade Justice Movement -kam-
panjan yhteydessä 2004–2005.

Käytännön välineitä 
seurakunnille

Vuonna 1989 tehtiin kirja Sa-
noista tekoihin – arkipäivän ym-

päristöopas, joka oli ensimmäisiä 
tämän alan julkaisuja maassam-
me. Sen seurauksena mm. mo-
net seurakunnat laativat ym-
päristösuunnitelmia. Vuosien 
1994–95 maahanmuuttajatee-
man yhteydessä seurakunnissa 
järjestettiin Vastuuviikon-ma-
teriaalin innoittamina tapahtu-
mia, joissa suomalaiset ja ulko-
maalaiset saivat mahdollisuuden 
kohdata kasvokkain.

Seurakunnille on myös tar-
jottu käytännön välineitä kan-
sainvälisyyskasvatukseen, kuten 
ensimmäiseen teemaan liittyvä 
12 julisteen sarja, lasten oike-
uksien valokuvanäyttely, Maa-
ilmankauppa- ja velkapeli, mo-
nikulttuurinen sarjakuvalehti ja 
Ruokapeli. Vuonna 1995 sovi-
teltiin myös brasilialaisen Paolo 
Freiren vapautuksen pedagogiik-
kaa seurakuntien toimintamuo-
toihin. 

Toteutuminen seurakunnissa 

Vastuuviikon varsinaiset toteut-
tajat ovat seurakunnat. Alkuin-
nostus kampanjaan ryhdyttäessä 
oli suuri. Vuonna 1983 tehdys-
sä tutkimuksessa todettiin, että 
Vastuuviikko oli Yhteisvastuu-
keräyksen jälkeen eniten seu-
rakunnissa toteutettu eritysta-
pahtuma. Se huomioitiin 85 

prosentissa seurakunnissa ja 
Vastuuviikon-aineistoa hyödyn-
nettiin monipuolisesti erilaisissa 
toimintamuodoissa. 

Sen jälkeen kun Vastuuviik-
ko erotettiin Yhteisvastuukerä-
yksestä, sen suosio seurakunnis-
sa on laskenut. Kuitenkin vielä 
vuonna 2005 tehdyn kyselyn 
mukaan Vastuuviikko huomioi-
tiin 60 prosentissa seurakunnis-
ta. Yhtenä myönteisenä osoituk-
sena Vastuuviikon toteutumi-
sesta seurakuntien toiminnassa 
voidaan mainita, että vuoden 
2005 teemaan liittyvään vesive-
toomukseen kerättiin nimiä niis-
tä jopa 193:ssa.

Ekumeeninen toteutuminen

SEN on tietoisesti pyrkinyt te-
kemään Vastuuviikosta tammi-
kuista kristittyjen ykseyden ru-
kousviikkoa vastaavaa kristitty-
jen yhteistä kansainvälisen vas-
tuun viikkoa lokakuussa. Tätä 
tavoitetta on tähän mennessä 
valitettavasti saavutettu varsin 
heikosti. 

Hyvin harvoilla paikkakun-
nilla Vastuuviikkoa on toteu-
tettu ekumeenisesti. Lähinnä 
itäisen Suomen kaupungeissa on 
tehty yhteistyötä luterilaisten ja 
ortodoksisten seurakuntien vä-
lillä. Pääkaupunkiseudulla sen 
sijaan on joskus toteutettu laa-
jempaakin ekumeenista yhteis-
työtä. Ruotsinkielisellä puolella 
ekumeeninen yhteistyö on ajoit-
tain ja paikoittain ollut aktiivi-
sempi

Usein vapaat suunnat ovat 
järjestäneet yhteisiä tapahtumia 
Frikyrkan hjälper -järjestön kerä-
yksen yhteydessä, mutta joskus 
kaikki paikkakunnalla toimivat 
seurakunnat ovat yhdessä suun-
nitelleet ja toteuttaneet moni-
puolista ohjelmaa viikon aika-
na.

Kirjoittaja on Kirkon Ulkomaa-
navun tiedottaja ja on ollut mu-
kana Vastuuviikon toteuttamises-
sa alusta lähtien.

Riemuvuoden 2000 vetoomus (Lähde: Kirkon Ulkomaanavun arkisto).

s
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n    På 1960-talet vaknade kyr-
korna till insikt om att den in-
ternationella diakonin handlade 
om mera än att avhjälpa nöden. 
Kyrkorna har också ansvar för 
orsakerna till fattigdomen i u-
länderna. Det innebar att på-
verka medborgarnas livsstil, det 
egna landets biståndspolitik och 
de internationella ekonomiska 
strukturerna. Detta tänkande
slog igenom vid Kyrkornas världs-
råds generalförsamling i Uppsala 
1968.

För att främja detta tänkande 
startades Ansvarsveckan i Finland 
år 1978. Man fastslog som veck-
ans syfte att söka en livsstil där 
Gud och medmänniskan står i 
centrum. Grunden för veckan är 
den kärlek och rättvisa som har 
uppenbarats i Kristus. 

Ansvarsveckan genomfördes 
först på vårvintern i anslutning 
till insamlingen Gemensamt An-
svar. Därför stod det Finska för-
samlingsförbundet (SKSK) i bör-
jan som arrangör på fi nskt håll. 
År 1980 överfördes ansvaret till 
Kyrkans Utlandshjälp (KUH). År 
1990 fl yttades Ansvarsveckan till 
hösten, veckan kring FN-dagen 
den 24 oktober. År 2006 över-
fördes huvudansvaret på fi n-
ska sidan till Ekumeniska rådet 
i Finland (ERF). Samtidigt fi ck 
veckan sitt nuvarande offi  ciella 
namn Kyrkornas ekumeniska an-
svarsvecka.

I Svenskfi nland arrangera-
des Ansvarsveckan från början 
av Stiftsrådet i Borgå stift (SR), 
numera Kyrkans central för det 
svenska arbetet (KCSA), i sam-
arbete med KUH och sektionen 
för fi nlandssvensk ekumenik 
inom ERF. De fria samfundens 

ULF SÄRS
     

Ansvarsveckan 1978–2007:
Redan 30 år av fostran till 
internationalism och samhällspåverkan

biståndsorganisation Frikyrkan 
hjälper ordnar en insamling un-
der Ansvarsveckan. 

Fakta och konkret 
samhällspåverkan

Innehållet i Ansvarsveckan fram-
går bäst av dess tvååriga teman 
och dess kampanjformer. Under 
de 30 år av sin fi nländska exis-
tens har Ansvarsveckans teman 
har varit följande:

En enda värld  ............. 1978–79
”En utjämning skall 
 ske...” ...................... 1980–81
Världens bröd .............. 1982–83
Liv och fred ................. 1984–85
Se människan .............. 1986–87
Härlig är jorden........... 1988–89
Förlåt oss våra skulder .. 1990–91
Mer än bröd ................ 1992–93
Främling i landet ......... 1994–95
Se barnet ..................... 1996–97

Livet på köpet .............. 1998–99
Konsumera vettigt ........ 2000–01
Vems bröd äter vi? ........ 2002–03
Ei kaupan/Inte till 
 salu ......................... 2004–05
Fred och rättvisa .......... 2006–07

Kring alla teman har man gjort 
affi  scher och idéböcker med 
mycket faktamaterial. Böckerna 
har också gett församlingarna 
material för utställningar, infor-
mation, samarbete med skolor, 
olika åldersgrupper, studiecirk-
lar, andra smågrupper, guds-
tjänster och övriga verksamhets-
former. För större spridning har 
man gjort tidningar, broschyrer, 
sånghäften, musikinspelningar, 
kort och annat kampanjmaterial. 
År 1999 sattes Ansvarsveckans 
material ut på nätet och sedan 
2005 har veckan en egen webb-
plats, www.ansvarsveckan.fi .

En illustration i materialhäftet från år 1995 (Källa: Arkivet vid Kyrkans Utlandshjälp). 

s
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Ända från början har man er-
bjudit församlingsborna konkre-
ta påverkningsmöjligheter och 
bedrivit omfattande samarbete 
med medborgarorganisationer 
kring det aktuella temat. 

Bojkotter och rättvis handel

När man sökte efter de kon-
kreta påverkningsmöjligheterna 
frågade man på en affi  sch i an-
slutning till det första temat: 
Var kan vi börja? Bl.a. följande 
förslag gavs till svar: Återupp-
liva talko-andan också i stä-
derna; Kom överens om gemen-
sam användning av tvättmaskin, 
dammsugare, frys m.m; Granska 
familjens ekonomi: Vad skulle ni 
kunna avstå ifrån? År 1981 re-
kommenderades den nystartade 
procentrörelsen, som syftade till 
att höja de statliga biståndsansla-
gen i Finland till en procent av 
bruttonationalprodukten.

År 1982 uppmanades för-
samlingsborna att bojkotta mul-
tinationella bolags produkter. 
Då Ansvarsveckan år 1983 gick 
med i den internationella Nestlé-
bojkotten, lovade Nestlé med 
hänvisning till de fi nländska 
kyrkornas beslut att följa Världs-
hälsoorganisationen WHO:s reg-
ler för marknadsföring av mo-

dersmjölksersättning. Bojkotten 
avbröts, men återupptogs 1995, 
då det visade sig att Nestlé trots 
sina löften inte följde reglerna. 
En framgångsrik bojkott gällde 
sydafrikanska produkter. Den 
startade 1984 och bidrog till att 
rasåtskillnadspolitiken i Sydaf-
rika avskaff ades. 

Redan 1983 rekommendera-
des Africafé-kaff e som ett rättvist 
alternativ. Sedan dess har man 
också ett nära samarbete med 
u-landsbutiksrörelsen. Efter att 
märket Rejäl handel lanserades i 
Finland 1997 har Ansvarsveck-
an aktivt marknadsfört märket 
i församlingarna. År 2001 fi ck 
Ansvarsveckan det första Rejäl 
elefant -priset. Man har också 
försökt påverka konsumtionen 
genom en Minneslista för den 
ansvarsfulla konsumenten och ett 
Matköpskort. I år arbetar man för 
rättvisemärkt elektronik.

Kortkampanjer och 
namninsamlingar 

Det har förekommit kortkam-
panjer av de mest olika slag. Det 
har bl.a. sänts kort till besluts-
fattarna i Sydafrika, Amnesty In-
ternational:s kort, postkort mot 
utnyttjande av barnarbetskraft 
och kort till Dig som besluter vad 

jag äter, som sändes både till ut-
rikeshandelsministern och t.ex. 
restaurangägare. 

Man har samlat in namn på 
listor bl.a. för att höja anslagen 
för utvecklingssamarbete, beva-
ra regnskogarna och för vatten 
åt alla på rättvisa grunder. Och 
framför allt insamlades i Fin-
land år 1999 över 90 000 namn 
på den internationella Jubilee 
2000-kampanjens vädjan om 
efterskänkning av de fattigaste 
ländernas skulder. I denna in-
samling nåddes globalt rekord-
resultatet: 24 miljoner namn.

Ansvarsveckan har anslu-
tit sig till många gemensamma 
medborgarkampanjer såsom 
FN:s nedrustningsvecka, Isolera 
Sydafrika -kampanjen, Flykting 
86, Europarådets ungdomskam-
panj mot rasism Alla olika – alla 
lika, Global March Against Child 
Labour, Matdagskampanjen och 
Trade Justice Movement.

Internationellt 
samarbete

Samtidigt med Ansvarsveckan 
startades motsvarande veckor 
runtom i världen. Kyrkornas 
världsråd sammankallade i bör-
jan av 1980-talet ett nätverk 
för dessa veckor, kallat ARENA 
(Australasia, Europe and North 
America Network), vilket som 
mest hade företrädare i närmare 
tjugo länder.

Mycket aktiv var också 
EDEN (European Development 
Education Network), den euro-
peiska grenen av ARENA. Un-
der senare hälften av 1990-talet 
upplöstes ARENA, och EDEN 
dog sakta ut. Också det livliga 
nordiska samarbetet kom till sitt 
slut 2002. 

Viktigast har det internatio-
nella samarbetet varit i anslut-
ning till kampanjer som Jubilee 
2000 åren 1998–99 och Trade 
Justice Movement 2004–2005, 
koordinerade av brittiska Chris-
tian Aid och Ecumenical Advo-
cacy Alliance (EAA), de kyrkliga 
biståndsorganisationernas nät-
verk för samhällspåverkan.

Ansvarsveckans tidningar från år 1993 (Källa: Arkivet vid Kyrkans Utlandshjälp).

s
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Praktiska redskap för 
församlingarna 

År 1989 gjordes Miljöguide för 
vardagsbruk, en av de första i 
sitt slag i vårt land. Den ledde 
till att många församlingar upp-
gjorde miljöplaner. I anslutning 
till Ansvarsveckans invandrar-
tema 1994–95 ordnade många 
församlingar på Ansvarsveckans 
förslag evenemang, där fi nlän-
dare och invandrare hade möj-
ligheten att mötas ansikte mot 
ansikte.

Man har också erbjudit för-
samlingarna praktiska redskap 
för fostran till internationalism, 
som en utställning med 12 affi  -
scher kring Ansvarsveckans för-
sta tema, en fotoutställning om 
barnets rättigheter, Världshan-
dels- och skuldspelet, en mång-
kulturell serietidning och Spelet 
om maten. År 1995 anpassades 
också den brasilianske Paolo 
Freires befrielsepedagogik för 
olika verksamhetsformer i för-
samlingarna.

Genomförandet i 
församlingarna

Ansvarsveckan genomförs kon-
kret av församlingarna. Entusi-
asmen var stor i början av kam-
panjen. I en undersökning år 
1983 konstaterades, att Ansvars-
veckan näst efter Gemensamt 
Ansvar var det specialevenemang 
som slagit igenom bäst i försam-
lingarna. Den beaktades i 85 
procent av församlingarna. Ma-
terialet utnyttjades mångsidigt i 
olika verksamhetsformer.

Efter att Ansvarsveckan skil-
des från Gemensamt Ansvar har 
intresset i församlingarna mins-
kat. Ändå beaktades Ansvars-
veckan enligt en förfrågan år 
2005 i 60 procent av församling-
arna. Ett mått på hur Ansvars-
veckan genomfördes var att man 
på en vattenappell 2005 samlade 
in namn i 193 församlingar, av 
vilka 39 i Borgå stift.

Ekumenisk aktivitet 

Ekumeniska rådet har strävat 
till att Ansvarsveckan skulle bli 
de kristnas gemensamma vecka 
för internationellt ansvar i okto-
ber som en motsvarighet till bö-
neveckan för kristen enhet i ja-
nuari. Detta mål har tyvärr nåtts 
ganska dåligt i verkligheten.

Ansvarsveckan har genom-
förts ekumeniskt på ganska få or-
ter. Närmast har det förekommit 
samarbete mellan lutherska och 
ortodoxa församlingar i städer 
i östra Finland och ibland mer 
omfattande ekumeniskt sam-
arbete i huvudstadsregionen. I 
Svenskfi nland har Ansvarsveck-
an tidvis på vissa håll något ak-
tivare planerats och genomförts 
ekumeniskt. Ofta har de fria 
samfunden ordnat gemensamma 
evenemang kring Frikyrkan hjäl-
per:s insamling, men ibland har 
alla samfund på orten planerat 
och genomfört ett mångsidigt 
program under veckan.

Skribenten är informatör vid Kyr-
kans Utlandshjälp och har varit 
med i arbetet med Ansvarsveckan 
ända från början.

Ansvarsveckans idébok från år 1984 
(Källa: Arkivet vid Kyrkans Utlandsh-
jälp).

Ansvarsveckans material från år 2001 (Källa: Arkivet vid Kyrkans Utlandshjälp).
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Vastuuviikkoa vietetään tänä 
vuonna kolmattakymmenettä 
kertaa. Tiedostava kolmikymp-
pinen on historiansa aikana eh-
tinyt pitää meteliä monenlaisis-
ta epäkohdista aina maailman 
nälästä rauhankysymyksiin. Nyt 
Vastuuviikko on löytämässä uut-
ta rooliaan: se haluaa olla viik-
ko, joka kokoaa kaikki Suomen 
kristilliset kirkot käyttämään 
yhteistä ääntään oikeudenmu-
kaisemman maailman puolesta. 

n Tänä vuonna Vastuuviikkoa 
vietetään 21.–28.10. Juhlavuo-
den Vastuuviikko käynnistyy 
Joensuussa ekumeenisella juhla-
jumalanpalveluksella, jossa saar-
naa arkkipiispa Jukka Paarma. 
Kirkonmenoihin voi osallistua 
ympäri Suomen, sillä jumalan-
palvelus radioidaan.

Vuoden 2007 Vastuuviikolla 
on rauhan aika, Rauha ja oikeu-
denmukaisuus -kampanjan toi-
nen vuosi. Viime vuoden Vas-
tuuviikko toi valokeilaan erään 
maailman vaietuimmista kon-
fl ikteista, Kongon demokraatti-
sen tasavallan sisällissodan. Sa-
malla pohdittiin, minkälaiset asi-
at aiheuttavat konfl ikteja tämän 
päivän maailmassa. Puhuimme 
sodasta, sen syistä, sen seurauk-
sista – kipeistä asioista, joita viha 
kylvää ihmisten keskelle. 

Nyt on aika puhua rauhas-
ta. Vaikka sotia käydään tällä-
kin hetkellä lukuisissa maissa, 
on myös paljon sellaisia maita, 
joissa pyritään toipumaan kon-
fl iktista ja rakennetaan sovintoa. 
On paljon ihmisiä, jotka tekevät 
ruohonjuuritasolla tinkimätöntä 
työtä sen puolesta, että tulevat 
sukupolvet saisivat elää maassa, 

jossa vallitsee rauha. Myös epä-
toivoisilta näyttävien tilanteiden 
keskeltä löytyy ihmisiä, joilla on 
tahtoa ojentaa kätensä vihollisel-
le ja rakentaa rauhaa. 

Aineistosta eväitä toimintaan

Vastuuviikon aineisto ilmestyi 
viimevuotiseen tapaan tabloid-
muodossa, eli pienenä lehtenä, 
jota on edullista tilata vaikkapa 
seurakunnan tilaisuuksissa jaet-
tavaksi. Myös viime vuoden leh-
teä on vielä mahdollista tilata. 

Lisäksi Vastuuviikon juhla-
vuoden kunniaksi julkaistaan ju-
listesarja, jonka pohjalta voi hel-
posti koota Vastuuviikon histori-
asta kertovan näyttelyn vaikkapa 
seurakuntakeskuksen aulaan tai 
paikkakunnan kirjastoon. 

Myös Vastuuviikon nettisi-
vuja päivitetään jälleen. Sivut 
löytyvät osoitteesta www.vastuu-
viikko.fi . Nettisivuille kootaan 
hartaus- ja toimintavinkkejä 
se kä taustatietoa Vastuuviikon 
teemasta. Tapahtumakalenteri 
odottaa tietoja paikallisista ta-
pahtumista: muistathan infor-
moida projektisihteeriä siitä, 
mitä juuri sinun seurakunnassa-
si tämän vuoden Vastuuviikolla 
tapahtuu!

Ruohonjuuritasolla tapahtuu

Vastuuviikon tarkoitus on ollut 
läpi sen historian saada ihmiset 
pohtimaan, kyselemään ja arvi-
oimaan omaa elämäntapaansa 
suhteessa maailman tilaan. Ih-
misiä on myös haastettu vai-
kuttamaan: vetoomukset, pos-
tikorttikampanjat ja boikotit 
ovat olleet konkreettisia viestejä 
päättäjille. Vastuuviikko ei ole 

keräys, vaikka moni tärkeä työ-
muoto toki rahaa tarvitseekin. 
Vielä kipeämmin tarvitaan kui-
tenkin sellaisia rakenteita, jotka 
mahdollistavat oikeudenmukai-
suuden toteutumisen. 

Seurakunnilla on ollut aina 
keskeinen rooli siinä, kuinka 
Vastuuviikko näkyy ja kuuluu 
ruohonjuuritasolla. Vuosien var-
rella seurakunnissa on toteutettu 
isoja ja pieniä Vastuuviikon ta-
pahtumia ja tilaisuuksia: Reilun 
kaupan maistatuksia, rukoushet-
kiä, mielenosoituksia, paneeli-
keskusteluja... Hyvän asian puo-
lesta tempaisemisessa vain mie-
likuvitus on rajana: esimerkiksi 
Kittilän seurakunnassa pidettiin 
viime syksynä Vastuuviikon asi-
aa esillä haastamalla paikkakun-
talaiset sauvakävelylle. 

Tänäkin vuonna Vastuuviik-
ko rohkaisee seurakuntia teke-
mään ja toimimaan, etsimään 
paikallisia yhteistyökumppanei-
ta ja pitämään tärkeitä asioita 
esillä. Olisiko tänä vuonna aika 
vaikkapa koota kaikki paikka-
kunnan kristityt rukoilemaan 
yhdessä rauhan puolesta...?

Kirjoittaja on Vastuuviikon pro-
jektisihteeri. Vastuuviikon aineis-
toja voi tilata suoraan projektisih-
teeriltä sanna.yla-jussila@eku-
menia.fi  tai nettisivujen kautta 
www. vastuuviikko.fi . 

Artikkeli on julkaistu osana Eku-
meenisen vastuuviikon aineistoa.

SANNA YLÄ-JUSSILA

On aika…
Ekumeeninen vastuuviikko 2007
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Anteeksiantaminen on yksi kris-
tillisen etiikan kulmakivistä. 
Arkielämän ristiriitatilanteiden 
selvittämisessä ja sopimisessa an-
teeksi antaminen on tuiki taval-
linen tapa toimia. Mutta voiko 
anteeksi antaminen toimia val-
tioiden ja kansojen välissä suh-
teissa?

n Monet sodat johtuvat his-
toriasta ja niitä käydään toistu-
vasti samojen osapuolien välillä. 
Historiassa koetut epäoikeuden-
mukaisuudet ja vääryydet jäy-
tävät kansallista muistia usein 
pitkään, yli sukupolvien. Kun 
voimasuhteet muuttuvat, ollaan 
valmiita tarvittaessa väkivalloin 
hankkimaan hyvitystä.

Kansainvälisessä politiikassa 
anteeksipyytäminen on edelleen 
harvinaista. Tuntuu usein absur-
dilta ajatella, että kansainvälisis-
sä konfl ikteissa voitaisiin päästä 
kohti rauhaa anteeksipyyntöjä 
esittämällä. Anteeksipyytämistä 
pidetään helposti valtion heik-
koutena, jota ei haluta näyttää, 
koska se vain lisäisi vastapuo-
len vaatimuksia. Kansalaisetkin 
näyttävät arvostavan enemmän 
määrätietoisia ja vihaisia johtajia 
kuin anteeksi pyytäviä ja sovitte-
lemaan pyrkiviä. 

Julkisia anteeksipyyntöjä on 
silti esitetty. Yksi tunnetuim-
mista esimerkeistä historiasta 
on Saksan liittokanslerin Willy 
Brandtin polvistuminen Varso-
van geton muistomerkillä vuon-
na 1970. Myös Etelä-Afrikan to-
tuus- ja sovintokomissio muiste-
taan foorumina, jossa monet 
apartheid-hallinnon edustajat 
pyysivät anteeksi osallisuuttaan 
mustaan väestönosaan kohdistu-

TUOMAS FORSBERG

Anteeksi – pieni sana, suuri merkitys

neissa sortotoimissa. Arkkipiis-
pa Desmond Tutun iskulauseen 
mukaan anteeksiantamiselle ei 
ollut Etelä-Afrikassa vaihtoeh-
toa.

Anteeksipyyntö on muotia!

Kylmän sodan päättymisen jäl-
keen on puhuttu jopa uudes-
ta julkisten anteeksipyyntöjen 
muoti-ilmiöstä, kun monet län-
tisten maiden johtajat ovat pa-
hoitelleet tai pyytäneet anteeksi 
maansa osuutta erilaisissa histo-
rian vääryyksissä kuten orjuudes-
sa, juutalaisten kansanmurhassa, 
alkuperäisväestöjen alistamisessa 
ja muissa yksittäisissä sodissa. 
Pääministeri Matti Vanhanenkin 
pyysi taannoin anteeksi musli-
meja loukanneiden pilakuvien 
julkaisemista Suomessa. 

Vaikka edellä mainitussa 
Vanhasen tapauksessa keskustel-
tiinkin siitä, kuinka tarpeellisia 
tällaiset anteeksipyynnöt ovat, 
kokemukset julkisista anteeksi-
pyynnöistä ovat olleet pääsään-
töisesti myönteisiä ainakin sil-
loin, kun historian haavat ovat 
syvällä. Brandtin anteeksipyyn-
tö viitoitti tietä Saksan uudel-
le idänpolitiikalle, joka vahvisti 
rauhaa Euroopassa ja muodosti 
sittemmin pohjan kylmän sodan 
päättymiselle. Saksan asemaa on 
usein verrattu Japaniin, joka ei 
ole Saksan tavoin katunut toi-
sen maailmansodan aikaisia te-
kojaan naapurimaissaan. Itä-
Aasiassa historialliset jännitteet 
ovatkin estäneet maiden välistä 
lähentymistä ja alueellista yh-
dentymistä. Etelä-Afrikassa de-
mokratia on vakiintunut ja mus-
tien ja valkoisten välinen vastak-

kainasettelu lieventynyt. Vaikka 
kaikki apartheid-johtajat eivät 
halunneetkaan pyytää anteeksi 
omia tekojaan, anteeksiantami-
sen kulttuuri ohjasi totuus- ja 
sovintokomission työtä ja auttoi 
siirtymävaiheen ristiriitojen pur-
kamisessa.

Anteeksiantamisen ongelmat

Anteeksiantamisen politiikkaan 
liittyy kuitenkin myös isoja on-
gelmia. Anteeksipyynnöt ovat 
usein ympäripyöreitä ja välttele-
viä, jolloin ne saattavat herättää 
vain lisää katkeruutta. Usein val-
tioiden johtajat eivät haluakaan 
esittää täsmällistä anteeksipyyn-
töä korvausvaatimusten pelos-
sa. Toisaalta anteeksipyyntö voi 
olla aito vain silloin, jos todella 
halutaan myös tehdä jotain vää-
ryyksien korjaamiseksi ja hyvit-
tämiseksi.

Joidenkin mielestä anteek-
siantamisen politiikka ei toimi, 
koska ihmiset eivät halua tai ky-
kene antamaan anteeksi vaikka 
haluaisivatkin. Anteeksiantamis-
ta onkin ehkä järkevämpi tarkas-
tella moraalisena hyveenä kuin 
pakkona. Vääryyksien uhrit voi-
vat valita, haluavatko he antaa 
väärintekijöille anteeksi vai eivät 
eikä heitä voi siihen pakottaa. 

Poliittisessa mielessä anteek-
siantamista voi pitää nimen-
omaan tietoisena valintana. 
Meillä voi edelleen olla nega-
tiivisia tunteita väärintekijöitä 
kohtaan, mutta poliittinen an-
teeksi antaminen tarkoittaa sitä, 
ettei näihin vanhoihin synteihin 
voida enää palata ja esittää niistä 
kumpuavia vaatimuksia.
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Anteeksianto vai rangaistus?

Monet ihmisoikeusaktivistit 
ovat olleet sitä mieltä, että an-
teeksiantaminen on väärä tapa 
sovitella etenkin törkeitä ihmis-
oikeusloukkauksia. Ainoa oikea 
tapa on tuomioistuinkäsittely ja 
rikollisten rankaiseminen. Pel-
kona on, että anteeksi antamalla 
rikolliset pääsevät liian helpolla 
eikä riittävää pelotetta tulevien 
rikosten ehkäisemiseksi synny. 
Toiset pitävät törkeiden ihmis-
oikeusrikkomusten anteeksian-
tamista itsessään moraalittoma-
na, koska meillä on velvollisuus 
saattaa rikolliset vastuuseen teois-
taan. 

Anteeksiantamista ei tarvitse 
nähdä vastakkaisena rikosoikeu-
dellisen käsittelyn kanssa. Vaik-
ka pahimmat rikolliset tuomit-
taisiinkin, monissa konfl ikteissa 
on mahdotonta saattaa kaikkia 
väärintekijöitä rikosoikeudelli-
seen vastuuseen. Oikeuskäsitte-
lyt ovat vaativat paljon voimava-
roja ja ne kestävät kauan. Todis-
tusaineistoa ei aina ole riittävästi 
saatavilla.

Jos anteeksiantamisen pro-
sessi on aito, rikollinen ei pääse 
helpolla. Hän joutuu katumaan 
ja hyvittämään tekojaan ja sitou-
tumaan yhteisiin normeihin ja 
moraalisääntöihin. Anteeksian-
tamisen edellytyksenä on se, että 
rikkomukset tunnustetaan. To-
tuuden täytyy tulla esille, jotta 
anteeksiantaminen on mahdol-
lista. Anteeksiantamista ei siksi 
tule verrata unohtamiseen.

Rikollisen, joka tuomitaan, ei 
tarvitse katua tai muuttaa miel-
tään mistään, ja hän voi helposti 
hankkia marttyyrin sädekehän. 

Kansainvälisen rikostuomio-
istuimen ja muiden mahdollis-
ten oikeuskäsittelyjen pelote-
vaikutus voi törkeissä ihmisoi-
keusrikkomuksissa olla oletettua 
vähäisempi. Kiinni jäämisen to-
dennäköisyys ja rangaistuksen 
kovuus vaikuttavat enemmän 
pieniin kuin suuriin rikoksiin. 
Ihmisoikeusloukkauksien eh-

käisemiseksi tärkeämpää ehkä 
onkin se symbolinen merkitys ja 
moraalisen tietoisuuden lisään-
tyminen, minkä kansainvälinen 
rikostuomioistuin on saanut ai-
kaan.

Sovinnon voima

Anteeksiantaminen on sitä tär-
keämpää, mitä enemmän osa-
puolet ovat sidoksissa toisiinsa 
ja joutuvat tulevaisuudessakin 
elämään toistensa kanssa. Juu-
ri siksi anteeksiantaminen on 
rutiininomaista lähisuhteissa: 
perheenjäsenten ja ystävien kes-
ken. Liberaalissa yhteiskunnassa 
emme välttämättä tarvitsekaan 
anteeksiantamiseen perustuvaa 
sovintoa: riittää että yksilöiden 
oikeuksia kunnioitetaan ja lake-
ja noudatetaan. Kansainvälisessä 
politiikassa tilanne on usein lä-
hisuhteiden kaltainen: sisällisso-

Vastuuviikko 30 vuottaVastuuviikko 30 vuotta
Ekumeeninen juhlajumalanpalvelusEkumeeninen juhlajumalanpalvelus

sunnuntaina 21.10. klo 18.00
Joensuun luterilaisessa kirkossa

Jumalanpalveluksessa saarnaa arkkipiispa Jukka Paarma, 

musiikista vastaavat Joensuun seurakunnan orkesteri 

ja ortodoksisen seurakunnan kuoro. 

Jumalanpalvelus radioidaan.

Vastuuviikon seminaari VaasassaVastuuviikon seminaari Vaasassa
Ansvarsveckans seminarium i VasaAnsvarsveckans seminarium i Vasa

perjantaina 19.10.
fredagen den 19 oktober 
Academill, Åbo Akademi

 KAIKILLE AVOIN TILAISUUS. TERVETULOA! 
 SEMINARIET ÄR ÖPPET FÖR ALLA. VÄLKOMMEN!  

Lisätietoja tapahtumista saat osoitteesta
www.vastuuviikko.fi 

dan jälkeen osapuolten on kyet-
tävä tulemaan toimeen yhdessä 
ja naapurimaiden on jatkettava 
yhteiseloa.

Ihmisillä on kyky sotia mutta 
myös kyky sopia. Kylmän sodan 
päättymisen jälkeen sodat ovat 
maailmassa vähentyneet, vaikka 
uutisvälityksestä emme sitä ehkä 
huomaakaan. Kestävän rauhan 
aikaan saaminen edellyttää lähes 
aina tilintekoa menneisyyden 
kanssa. Anteeksiantaminen on 
tässä prosessissa voimavara, jota 
kannattaa hyödyntää kansainvä-
lisessä politiikassa.

Kirjoittaja on kansainvälisen po-
litiikan professori yleisen valtio-
opin laitoksella Helsingin yliopis-
tossa.
 Artikkeli on julkaistu osana 
Ekumeenisen vastuuviikon aineis-
toa.

v  v  v
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NORA REPO

Uskonto yhdistää

Suomessa toimivat uskontokun-
nat kutsuivat koolle 28.8.2007 
ainutlaatuisen seminaarin, jossa 
pohdittiin uskonnon merkitystä 
tämän päivän yhteiskunnassa. 
Tämän Uskonnot suomalaises-
sa yhteiskunnassa -seminaarin 
avulla pyrittiin tuomaan konk-
reettisesti yhteen eri uskontojen 
edustajia sekä etsimään uusia 
näkökulmia uskontojen rajat 
ylittävälle yhteistyölle.

n Seminaari järjestettiin Hana-
saaren ruotsalais-suomalaisessa 
kulttuurikeskuksessa, ja sen ko-
koonkutsujina toimivat Lähi-
idän kirjauskontojen – juutalai-
suuden, kristinuskon ja islamin 
– yhteisöt; Suomen ekumeeninen 
neuvosto, Suomen islamilainen 
neuvosto, Suomen Islam-seura-
kunta (tataariyhteisö) ja Suomen 
Juutalaisen Seurakuntien Keskus-
neuvosto ry. Säännöllisiä keskus-
teluja näiden uskontojen johta-
jien välillä on käyty tasavallan 
presidentin Tarja Halosen aloit-
teesta aina vuodesta 2001. Us-
konnot suomalaisessa yhteiskun-
nassa -seminaariin oli kutsuttu 
asiantuntijoiden ja valtiovallan 
edustajien lisäksi myös muiden 
klassisten maailmanuskontojen 
edustajia sekä suomalaisessa yh-
teiskunnassa monikulttuurista 
työtätekeviä toimijoita. 

Ohjelma syntyi yhteistyön 
tuloksena

Hanasaaren kulttuurikeskuksen 
johtajan Gunvor Kronmanin 
ja arkkipiispa Jukka Paarman 
ter vetulotoivotusten jälkeen se-
minaarin avasi tasavallan pre-
sidentti Tarja Halonen. Haku-
nilan kansainvälisen yhdistyk-
sen toiminnanjohtajan Burhan 
Hamdonin esittämä suufi lainen 
laulu toi seminaariohjelmaan 

mukaan ri pauksen mystiikkaa. 
Aamupäivän teemana oli us-
kontojen merkitys tämän päivän 
Suomessa, ja puheenjohtajana 
toimi päätoimittaja Isra Lehti-
nen Suomen islamilaisesta neu-
vostosta. Aamupäivän aiheesta 
esitelmöi puheenjohtaja Rony 
Smolar Helsingin juutalaisesta 
seurakunnasta ja hänen esitys-

tään kommentoivat hallituk-
sen puheenjohtaja Anas Hajjar 
Suomen islamilaisesta neuvostosta 
sekä Suomen evankelis-luterilai-
sen kirkon ulkoasiain osaston joh-
taja Risto Cantell. 

Iltapäivällä käsiteltiin uskon-
tojenvälisen yhteistyön tematiik-
kaa. Puheenjohtajana toimi reh-
tori Väinö A. Hyvönen Suomen 

Seminaarin kutsujatahoista lyhyesti:
n Vuonna 2006 perustettu Suomen islamilainen neuvosto 
(SINE) toimii muslimien yhteistyöelimenä. SINE:n perusta-
miskokouksessa oli paikalla 23 eri islamilaista yhdyskuntaa, ja 
sillä on tällä hetkellä 14 jäsenyhteisöä.

Suomen Islam-seurakunta, joka on perustettu vuonna 
1925, on Suomen ensimmäisten muslimien turkinsukuista ta-
taaria äidinkielenään puhuvien tataarien yhteisö. Seurakunta on 
samalla tataarien kansallis-kulttuurinen edustuselin.

Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry on 
Suomen juutalaisten kansallinen edustuselin koti- ja ulkomaisis-
sa yhteyksissä. Sen hallintoneuvostossa on yhdeksän jäsentä jois-
ta kuusi Helsingin ja kolme Turun juutalaisesta seurakunnasta.

Kutsujatahojen puheenjohtajat neuvonpidossa. Vasemmalta arkkipiispa 
Jukka Paarma, puheenjohtaja Rony Smolar, puheenjohtaja Okan Daher ja 
hallituksen puheenjohtaja Anas Hajjar. (Kuva: Veikko Somerpuro)
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Vapaakirkosta. Aihetta pyrittiin 
tarkastelemaan niin globaalis-
ta kuin pohjoismaisestakin nä-
kökulmasta. Ensin tutustuttiin 
Kirkon tutkimuskeskuksen tut-
kijan Jussi Sohlbergin johdolla 
tekeillä olevaan Uskonnot.fi  -tie-
tokantaan, jonka on valmistues-
saan tarkoitus kattaa koko Suo-
men uskonnollinen kenttä. Ul-
komaisina vieraina seminaarissa 
esitelmöivät suuren kansainväli-
sen World Conference of Religions 
for Peace -järjestön puheenjoh-
taja isä Leonid Kishkovsky sekä 
erilaisia muslimijärjestöjä yh-
teentuovan Sveriges muslimska 
råd:n puheenjohtaja Helena Be-
naouda. 

Seminaarissa esille noussei-
ta ajatuksia kokosi päivän päät-
teeksi yhteen puheenvuorossaan 
Kirkon Ulkomaanavun toimin-
nanjohtaja Antti Pentikäinen. 
Lämminhenkinen seminaari 
päättyi Suomen Islam-seurakun-
nan puheenjohtajan Okan Da-
herin kiitospuheenvuoroon, jota 
seurasi vielä mahdollisuus kah-
vitteluun osanottajien kesken.

Keskusteluiden hedelmät

Jatkoa ajatellen seminaaris-
sa nostettiin esiin aivan uuden 
yhteistyöelimen, verkoston tai 
neuvoston, muodostaminen eri 
uskontokuntien välille. Myös 
mahdollisen ”uskontoasiamie-
hen”, jonka tehtävänä olisi us-
konnollisten yhteisöjen etujen 
valvominen, viran perustamista 
esitettiin. Uskontoon ja elämän-
katsomukseen liittyvät kysymyk-
set koskettavat ihmisen elämää 
laaja-alaisesti ja ovat sidottuja 
yksilön perusihmisoikeuksiin. 
Näiden kysymysten huomioimi-
nen on näin ollen perustavan-
laatuinen osa hyvinvointia myös 
yhteiskunnan tasolla.

Seminaarin yleisökeskuste-
luissa esiin nousivat erityisesti 
valtion budjetin suunnittelua 
ajatellen ajankohtainen uskon-
nollisten yhteisöjen mahdolli-
nen valtiontuki. Kaikki semi-
naariin osallistuneet ilmaisivat 
puoltavansa tämän valtiotuen 
myöntämistä tasapuolisesti kai-
kille uskonnollisille yhteisöille. 

Myös uskonnonvapauteen ja 
uskonnonopetukseen liittyvät 
kysymykset puhuttivat. Lisäksi 
keskusteluissa pohdittiin erityi-
sesti pienempiä uskonnollisia 
ryhmittymiä koskettavia lain-
säädännöllisiä hankaluuksia us-
konnonharjoittamiselle. Kaikki-
en uskontojen jakamat eettiset 
arvot, rakkaus, ymmärtämys 
ja ihmisyys koettiin yhteisiksi. 
Konkreettista toisen kohtaa-
mista ja yhdessä tehtävää ruo-
honjuuritason työtä pidettiin 
tärkeinä yhteistä tulevaisuutta 
rakennettaessa. Myös näkyväm-
pää panostamista monikulttuu-
risuuskasvatukseen pidettiin 
suotavana, jotta tulevaisuudes-
sa osattaisiin paremmin vastata 
monikulttuurisen yhteiskunnan 
mukanaan tuomiin haasteisiin 
sekä nauttia tämän kulttuurisen 
rikkauden hedelmistä. 

Kirjoittaja toimi seminaarin pro-
jektisihteerinä.

n Vuonna 1970 perustettu 
World Conference of Reli-
gions for Peace (WCRP) on 
suurin kansainvälinen maailman 
uskonnot yhdistävä koalitio. Jär-
jestön kasvava uskontojenvälis-
ten neuvostojen ja ryhmien ver-
kosto rakentuu uskonnollisten 
yhteisöjen yhteistyölle. WCRP 
pyrkii toiminnallaan löytämään 
ratkaisuja konfl iktilanteisiin, ra-
kentamaan rauhaa ja edistämään 
kestävää kehitystä. Järjestö on 
aktiivinen kaikissa maanosissa 
ja siihen kuuluu tällä hetkellä 
noin 70 kansallista ja paikallis-
ta uskontojenvälistä neuvostoa, 
naisten järjestöjä ja muita jaos-
toja. WCRP:tä johtaa uskon-

tojohtajien seniorien neuvosto, 
jossa on edustettuna maailman 
uskonnollisten yhteisöjen niin 
uskonnollinen kuin maantieteel-
linenkin moninaisuus. WCRP:n 
maailman neuvostoon kuuluu 
buddhalaisia, kristittyjä, juuta-
laisia, hindulaisia, muslimi sekä 
alkuperäiskansojen uskontojoh-
tajia kaikkialta maailmasta. Jär-
jestö pyrkii uskontojenväliseen 
kumppanuuteen pohjaten mo-
bilisoimaan uskonnollisten yh-
teisöjen moraalisia ja sosiaalisia 
voimavaroja sellaisissa kysymyk-
sissä jotka koskettavat ihmisyyt-
tä globaalisti. 
www.wcrp.org

Sveriges Muslimska Råd (SMR) 
koostuu yhdeksästä Ruotsissa 
toimivasta muslimijärjestöstä. 
SMR:n toiminta perustuu kaik-
kien ihmisten samanarvoisuuden 
kunnioittamiselle ja demokra-
tialle. Neuvosto on poliittisesti 
sitoutumaton. SMR pyrkii tuo-
maan yhteen erilaisia ruotsalaisia 
muslimijärjestöjä yhdistääkseen 
islamin kenttää maantieteellisis-
tä, etnisistä tai kielellisistä erois-
ta riippumatta. Lisäksi neuvosto 
tekee työtä positiivisen integ-
raation puolesta ruotsalaisessa 
yhteiskunnassa. Tämän integ-
raation SMR katsoo rakentuvan 
erityisesti molemminpuoliselle 
kunnioitukselle ja suvaitsevai-
suudelle. Samalla SMR pyrkii 
mm. jakamaan oikeaa tietoa is-
lamista ja tuomaan esiin islamin 
positiivista ihmiskuvaa.
www.sverigesmuslimskarad.se

Ulkomaisista järjestöistä lyhyesti:
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Suomalainen yhteiskunta on viimeisten vuosi-
kymmenten aikana monikulttuuristunut ja tämä 
kehitys jatkunee edelleen. Kansainvälistyminen 
vahvistuu. Maahanmuutto meillekin lisääntyy. 
Myös yhä useampi suomalainen asuu ulkomail-
la ja useat rakastuvat toisen kulttuurin jäseneen. 
Uudet etniset vähemmistöt hakevat paikkaansa 
yhteiskunnassa. Myös muuttoliikkeen myötä myös 
uskonnollinen monimuotoisuus lisääntyy. Perin-
teisemmätkin uskonnolliset yhteisömme ja niiden 
jäsenet joutuvat kohtaamaan tämän muutoksen. 

n Kaiken tämän uuden keskellä saattaa unoh-
tua, että meillä on ollut Suomessa aina erilaisia 
vähemmistöjä, myös uskonnollisia vähemmis-
töjä. Muutoksesta huolimatta valtaosa väestös-
tämme kuuluu edelleen evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon. Myös ortodoksisuus on ”vanhoja 
kirkkokuntiamme”, vaikka ortodoksinen suun-
ta kasvaakin nyt paljon aikaisempaa nopeammin 
maahanmuuttajien myötä. Ortodoksisen kirkon 
lisäksi meillä on myös muita kristillisiä seura-
kuntia. Juutalaisia on asunut Suomessa jo ennen 
itsenäistymistämme samoin kuin islaminuskoi-
siakin. Viimemainittujen määrä kasvaa nyt maa-
hanmuuton kautta. Eri uskonnot ovat siis aina 
olleet osa suomalaista yhteiskuntaa ja suoma-
laisia on aina ollut eri uskontokuntien jäseninä. 

Erilaisuuden haasteet

Useissa eurooppalaisissa maissa yhteiskunnallisis-
sa ongelmissa on monikulttuurillisuuden sivuma-
ku: rasismi, maahanmuuttajien sosiaalinen syr-
jäytyminen, keskivertoa suurempi työttömyys ja 
köyhyys sekä siihen liittyvä näköalattomuus ovat 
liian yleinen ongelma. Suomessa me olemme vält-
tyneet tähän asti kaikkein vakavimmilta vaikeuk-
silta. Meidän on syytä olla edelleenkin valppaina 
ja tehdä aktiivisesti työtä ongelmien torjumiseksi. 
Useat tiedot kertovat sen, ettei suomalainenkaan 
yhteiskunta ole parhaimmillaan maahanmuuttaji-
en kotouttamisessa, erilaisuuden ja monikulttuu-
risuuden kohtaamisessa ja suvaitsevaisuudessa. 

Asiallisen tiedon tarve Suomessa vaikuttavista 
uskonnollisista ja uskonnollistaustaisista liikkeis-
tä on tärkeä osa yleissivistystä, jossa kotien lisäksi 

esimerkiksi kouluilla on keskeinen tehtävä. Tieto 
edesauttaa meitä tuntemaan toinen toisemme – 
mutta myös itsemme. Se puolestaan voi lisätä kes-
kinäistä ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta. Tiedon 
lisäksi tarvitsemme tahtoa ja ihmisiä, jotka ovat 
valmiit tekemään työtä yhteisen hyvän eteen. Kir-
koilla ja uskontokunnilla on suuri merkitys yhtei-
söllisyyden ja yhteisymmärryksen edistämisessä. 

Ihminen, joka on kiinnostunut uskonnosta, 
hakee paikkaansa maailmanjärjestyksessä. Kyse 
on myönteisestä, elämän keskeisestä asiasta: kuka 
minä olen ja mihin minä kuulun maailmankaik-
keudessa? Tämä on minun ja sinun oikeus, mutta 
meidän on annettava muillekin kanssaihmisel-
lemme tämä mahdollisuus. Tarvitsemme uskon-
tokuntien yhteistyötä suvaitsevaisuuden lisäämi-
seksi. 

Arkipäivän naapuriemme moninaistumisen 
lisäksi maailma tuntuu muutenkin kutistuneen. 
Esimerkiksi työhön ja toimeentuloon vaikuttavat 
globalisaatiossa asiat, jotka tuntuvat olevan vaiku-
tusvaltamme ulkopuolella. Tiivistyneen tiedonvä-
lityksen kautta uutiskuvat maailman ongelmista 
– usein varsin väkivaltaisista tapahtumista - ovat 
olohuoneessamme päivittäin. Uhkat lisääntyvät 
nopeammin kuin keinot ratkaista niitä. Se ahdis-
taa. 

Uskonnoista ja uskontokuntien jäsenten väli-
sistä suhteista saatavassa informaatiossa korostuu 
valitettavan usein negatiiviset piirteet. Konfl ik-
tien syitä ja seurauksia tutkitaan ja niitä pitääkin 
pyrkiä analysoimaan. Syiden etsinnässä saatetaan 
kuitenkin päätyä vääriin tai ainakin yksinkertais-
tettuihin päätelmiin. Uskonto esitetään usein ko-
vin suoraviivaisesti ristiriitaisuuksien syynä. Toi-
saalta uskontoa saatetaan käyttää myös vihan liet-
somiseen ja viholliskuvien rakentamiseen. Eikä 
se voine olla vaikuttamatta siihen, miten ihmiset 
suhtautuvat toisiin uskontoihin ja niiden kannat-
tajiin. 

Pysyvyyttä muutoksessa

Muutos on siis voimakkaasti läsnä elämässämme. 
Kaikki ei kuitenkaan ole muuttuvaa tai suhteellis-
ta. Ihmisen arvo ja ihmisarvo ovat pysyviä ja tär-
keitä. Niin ovat myös demokratia, ihmisoikeudet 

TASAVALLAN PRESIDENTTI TARJA HALOSEN PUHE 

Uskonnot suomalaisessa 
yhteiskunnassa

-seminaarissa 28.8.2007
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ja oikeusvaltio sekä ihmisten välinen tasa-arvo. 
Eivätkä nämä ole vain suomalaisia tai euroop-
palaisia arvoja, vaan ne ovat yleismaailmallisia, 
kuten kaikkien Yhdistyneiden kansakuntien jä-
senmaiden hyväksymä ihmisoikeusjulistus hyvin 
ilmentää. 

Uskonnonvapaus kuuluu perus- ja ihmisoike-
uksiin. Se turvaa ihmiselle mm. oikeuden kuulua 
tai olla kuulumatta uskontokuntaan ja harjoittaa 
uskontoaan. Käytännössä eri perusoikeudet voi-
vat olla keskenään ristiriidassa, mikä edellyttää 
oikeuksien yhteensovittamista. Uskonnonvapau-
den tai suvaitsevaisuuden nimissä ei voida hyväk-
syä muiden perusoikeuksien loukkaamista – eikä 
päinvastoin. 

Euroopan unioni on nimennyt vuoden 
2008 Euroopan kulttuurien välisen vuoropu-
helun teemavuodeksi. Teemavuosi pyrkii lisää-
mään kaikkien eurooppalaisten, erityisesti las-
ten ja nuorten, tietoisuutta kulttuurien välisen 
vuoropuhelun hyödyllisyydestä ja välttämät-
tömyydestä. Teemavuodella korostetaan aktii-
visen Euroopan kansalaisuuden kehittämistä, 
kulttuurisen ja monimuotoisuuden kunnioit-
tamista ja avointa suhtautumista maailmaan. 

Tasavallan presidentti kättelemässä Suomen Islam-seurakunnan puheenjohtajaa Okan Daheria. Va-
semmalla Helsingin juutalaisen seurakunnan puheenjohtaja Rony Smolar ja oikealla Suomen islami-
laisen neuvoston hallituksen puheenjohtaja Anas Hajjar. (Kuva: Burhan Hamdon)

Uskontojen kohtaaminen suvaitsevaisuuden 
perustana

Uskontojen kohtaamisella ja niiden välisellä dia-
logilla voidaan ehkäistä yhteiskunnallisten epä-
kohtien ja ristiriitojen syntymistä. Keskustelua 
tarvitaan kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Me tar-
vitsemme sitä erityisesti luodaksemme avoimen ja 
monimuotoisen, mutta samalla turvallisen yhteis-
kunnan. Poistamalla väärinkäsityksiä ja ennakko-
luuloja voidaan lisätä keskinäistä kunnioitusta, 
suvaitsevaisuutta ja yhteisymmärrystä uskonnol-
listen, kulttuuristen ja etnisten ryh mien välillä. 

Uskonnot eivät uhkaa toisiaan. Niiden yh-
teinen uhka on sellainen arvomaailma, jossa vi-
hamielisyys, materialismi ja itsekäs oman edun 
tavoittelu hämärtävät sosiaalisen vastuun, oikeu-
denmukaisuuden ja heikommassa asemassa ole-
van puolustamisen.

Uskonnolla on suuri merkitys useiden ihmis-
ten omassa elämässä. Sen lisäksi uskonnot vaikut-
tavat yhteiskuntaan ja sen arvomaailmaan. Su-
vaitsevaisuuden ja suvaitsemattomuuden välinen 
raja ei kulje uskontojen välissä vaan uskontojen 
sisällä. Suvaitsemattomia ja fundamentalisteja on 
valitettavasti eri uskontokunnissa. Uskontojenvä-
linen dialogi auttaa kunnioittamaan ja ymmärtä-
mään toisinajattelevia ja toisinuskovia. 
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RONY SMOLAR

Uskontojen merkitys tämän päivän 
Suomessa
Nykyään onneksi jo historiaan 
kuuluvien vaikeidenkin vaihei-
den jälkeen Suomessa vallitsee 
perustuslain mukaisesti täydel-
linen uskonnonvapaus, ts. jo-
kaisella on oikeus tunnustaa ja 
harjoittaa omaa uskontoaan se-
kä ilmaista vakaumustaan. Kai-
killa on myös oikeus kuulua tai 
olla kuulumatta uskonnolliseen 
yhdyskuntaan eikä kenenkään 
tarvitse osallistua uskonnon har-
joittamiseen, jos hänen omatun-
tonsa ei sitä salli.

n Kouluissakin uskonnon ope-
tus on järjestetty siten, että pe-
ruskouluissa ja lukioissa opiske-
levat saavat oman uskontonsa 
mukaista uskonnonopetusta. 
Muihin uskonnollisiin yhdys-
kuntiin kuin kansankirkkoihin 
kuuluville järjestetään heidän 
oman uskonsa mukaista ope-
tusta, tiettyjen ehtojen täyttyes-
sä. Uskonnollisiin yhdyskuntiin 
kuulumattomille taas annetaan, 
heidän niin halutessaan, elämän-
katsomustiedon opetusta.

Kun ihmiselle suodaan hen-
kilökohtainen vapaus harjoittaa 
tai olla harjoittamatta uskontoa, 
niin se ei kuitenkaan oikeuta 
ketään välinpitämättömyyteen, 
etniseen tai uskonnolliseen syr-
jintään tai kansanryhmään koh-
distuvaan kiihotukseen, tai edes 
rasismiin. Näihin pätevät taas 
muut lait.

Oikeus erilaisuuteen

Itse näen uskonnonvapauden 
sekä velvoittavana että kannus-
tavana: Arjessa se tarjoaa mah-
dollisuuden suvaitsevaisuuteen 
ja ennakkoluulottomuuteen 

Suomen islamilaisen neuvoston hallituksen puheenjohtaja Anas Hajjar ja arkki-
piispa Leo. (Kuva: Veikko Somerpuro)

mui ta kohtaan, ja monet se saa 
etsimään omaa identiteettiään. 
Suhteessa kanssaihmisiimme se 
luo sosiaalisen käyttäytymisen 
rajat ja tietoyhteiskunnassamme 
se määrittelee sosiaalisia ja kult-
tuurisia sääntöjä. Näin tiedos-
tamme, että oikeus olla erilainen 
on meille maailmankansalaisille 
annettu tasa-arvon mittari, jota 
kansainväliset ihmisoikeuksien 
vaalijat valppaina valvovat.

Uskontojen ja erityisesti eri 
kulttuurien merkitys arjessam-
me on nykyisin hyvinkin läsnä 
täällä monimuotoiseksi ja -arvoi-
seksi muuttuneessa uskonnol-
lisessa kentässämme. Ellemme 
kiireiltämme tätä muuten ym-
pärillämme ole havainneet, niin 
viimeistään se on tapahtunut sil-
loin kun media tuo silmiemme 

eteen maapallon kriisejä, missä 
usein juuri uskonnot, eri kult-
tuurit ja myös aatteet on esitet-
ty juuttuneina keskinäiseen voi-
main-mittelöön. Ja sivuillemme 
katsoessamme olemme saatta-
neet havaita, että nuo väkivallan, 
kurjuuden ja epätoivon keskeltä 
paenneet ovatkin kansainväli-
sen suojelun toivossa asettuneet 
kanssaihmisiksi keskuuteemme.

Olen pannut merkille sen 
myönteisen tosiseikan, että tut-
tujen valtauskontojen ulko-
puolelta meille hieman vierailta 
tuntuvien kulttuurien läsnäolo 
on maahanmuuton seuraukse-
na mm. keskustelun sekä jul-
kisen esilletulon muodossa sel-
västi vauhdittanut maassamme 
uskonnollista osallistumista. Li-
säksi onnistuneesti noudatettu 
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uskontojen välisten rajapintojen 
avoin käsitteleminen voi edistää 
valtaväestön ja vähemmistöyh-
teisöjen hyödyllistä vuorovaiku-
tussuhdetta.

Mutta myönteiseen päämää-
rään pääseminen edellyttää, että 
yhteiskunta antaa uskonnoil-
le tasa-arvoiset lähtökohdat ja 
mahdollisuudet. Tällä tarkoi-
tan sitä, että ihmisille tulisi us-
konnollisten yhteisöjen koosta 
riippumatta luoda tasa-arvoiset 
edellytykset, siis myös yhteis-
kunnan tuella annettavia talou-

dellisia edellytyksiä, harjoittaa ja 
vaalia omaa kulttuuriaan ja us-
kontoaan. 

Edellä todetun lisäksi näen, 
että uskonnot voivat hyvinkin 
toimia yhteisöjensä keskeisinä 
arvovaikuttajina, joiden ope-
tuksen ja sananjulistuksen lisäk-
si tulisi moraaliauktoriteettina 
osallistua yhteiskuntakeskuste-
luun, kuten myös tämän päivän 
tilaisuus osoittaa. Myönteinen 
julkisuuskuva on tärkeä uskon-
nollisille yhteisöille erityisesti 
siksi, että kansalaisten käsitykset 

monikulttuurisuuspolitiikka on 
arjessamme pitänyt pinnalla us-
kontoon, kulttuuriin ja etnisyy-
teen liittyviä kysymyksiä. 

Tästä on seurannut, että us-
konnon merkitys on kasvanut 
ihmisten elämässä, samalla kun 
uskontojen asema myös yhteis-
kunnassa on vahvistunut. Muu-
tos näkyy myös siinä, että ihmi-
set aiempaa herkemmin nykyisin 
pyrkivät etsimään ja arvioimaan 
uskonnollisia juuriaan. Tähän 
vaikuttavat lisäksi monet ihmis-
ten kokemat haasteet ja uhat. 

Tasa-arvoisuus − tie 
keskinäiseen kunnioitukseen

Vastaavasti myös eri uskonto-
jen edustajat, yksilöt ja yhteisöt, 
näyttävät osallistuvan arkiseen 
elämäämme mm. avaamalla 
yhä enemmän keskusteluaihei-
ta ja -foorumeja sekä vetoamal-
la enemmän uskonnon ratio-
naalisiin perusteluihin. Tämän 
vuoden alkupuolella julkaistiin 
tutkimus, jossa selvitettiin suo-
malaisten mielipiteitä mm. lute-
rilaisen kirkon roolista kollektii-
visissa kriiseissä. Tutkimuksesta 
ilmeni, että kirkon toivottiin 
kansalaisten uskonnollisuudesta 
riippumatta julkisesti osallistu-
van niin kriisien hoitoon kuin 
ottavan kantaa ajankohtaisiin 
kysymyksiin, kuten esim. ympä-
ristökysymyksiin.

Esimerkillistä on myös se, 
että uskonnot ovat täällä avoi-
men dialogin muodossa sitou-
tuneet torjumaan niiden välille 
silloin tällöin lietsottua vastak-
kainasettelua, ja ovat suvaitse-
vaisuuden edistämiseksi ryhty-
neet keskustelemaan uskontojen 
yhdistävästä merkityksestä sekä 
niiden keskinäisistä suhteista. 
Mielestäni asianmukainen tie-
to auttaa kunnioittamaan toisin 
ajattelevaa, samoin kun pereh-
tyminen toiseen traditioon sekä 
uskontojemme erojen rohkea 
tunnustaminen ja tunnistami-
nen johtavat yhteistyöhön ja kes-
kinäiseen kunnioitukseen. Näin 

Pääsihteeri Heikki Huttunen ja päätoimittaja Isra Lehtinen keskustelevat. 
(Kuva: Veikko Somerpuro)
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uskonnosta perustuvat julkisuu-
den ja erityisesti median välittä-
mään tietoon.

Maamme monikulttuurinen 
tulevaisuus

Nykyisestä maahanmuuttaja-
väestöstä suurin osa on ensim-
mäistä sukupolvea eli muuton 
kokeneita, mutta Suomessa 
syn  tyneiden toisen sukupolven 
jäl  keläisten osuus on kasvus-
sa. On mielenkiintoista nähdä 
miten heidän suhteensa omaan 
uskonnolliseen ja kulttuuriseen 
perintöön lähivuosikymmeninä 
muuttuu, vai onnistuvatko he 
yhdistämään kaksi identiteettiä. 
Tuo sukupolvi joutuu kuitenkin 
arvioimaan suhdettaan suoma-
laiseen yhteiskuntaan ja sen et-
nisyyteen, minkä uskon elävöit-
tävän maatamme.

Kaksitoista vuotta sitten 
alkaneen EU-jäsenyytemme 
myö tä myös Suomi on nyt osa 
montaa eri uskontoa edustavaa 

unionia. Luterilaisen maailman-
liiton kokouksessa Lundissa vii-
me kevättalvena pitämässään 
juhlapuheessa presidentti Mart-
ti Ahtisaari esitti oman vision-
sa Euroopan tulevaisuudesta, ja 
samalla hän otti myös kantaa 
uskontojen ja kirkkojen rooliin 
Euroopan Unionissa. 

Hänen mukaansa euroop-
palaisen identiteetin tulisi ra-
kentua ajatukselle ”yhtenäisinä 
erilaisuudessa”, ts. globaalissa 
muutoksessa ei saa unohtaa pai-
kallisia juuria ja perinteitä vaan 
maahanmuuttajille tulisi samalla 
paikallisten elämäntapojen ope-
tuksen ohella lisätä tietoisuut-
ta toisin uskovista Euroopassa. 
Tämä takaa Ahtisaaren mukaan 
vapaudelle, rauhalle ja lakien 
noudattamiselle perustuvan toi-
mivan demokratian säilymisen 
maanosassamme. 

Euroopan Unionin vahvuuk-
siin hän näki kuuluvan, että se 
haastaa kansalaisensa sellaisen 
identiteetin etsintään, joka ei ole 

Vasemmalla Mikko Koponen buddhalaisesta Bodhidharma ry:stä ja oikealla Måns Broo hindulaisesta Sri Caitanya 
Sanghasta. (Kuva: Veikko Somerpuro)

s

toisia vastaan. Euroopan historia 
on surullisen kuuluisa siitä, mitä 
tapahtuu, kun kansallista iden-
titeettiä lähdetään rakentamaan 
halulle olla erilaisia kuin toiset, 
totesi presidentti Ahtisaari.

Alustus on osa Hanasaaren ruot-
salais-suomalaisessa kulttuurikes-
kuksessa 28.8.2007 järjestettyä 
Uskonnot suomalaisessa yhteis-
kunnassa -seminaaria. Kirjoittaja 
on Helsingin juutalaisen seura-
kunnan puheenjohtaja.
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”Kun valtiot tekevät työtä rau-
han eteen Yhdistyneissä Kan-
sakunnissa, niin missä tekevät 
uskontojen ihmiset”, kysyi epis-
kopaalikirkon piispa William 
E. Swing eräänä yönä vuonna 
1993 − sen jälkeen kun hän oli 
saanut järjestettäväkseen uskon-
tojen edustajien yhteisen rau-
hantilaisuuden kirkkoonsa. Uni 
ei tuona yönä ottanut tullakseen 
tälle san franciscolaiselle pappis-
miehelle. Hän lähti visioimaan 
organisaatiota, missä eri uskon-
tojen ja maailmankatsomusten 
ihmiset, yhteiskunnan eri aloilta 
voivat tehdä yhteistyötä rauhan 
ja oikeudenmukaisuuden eteen. 

n Swing lähti inspiroituneena 
kiertämään maailmaa kyselläk-
seen tarvitaanko tällaista järjes-
töä ja hän sai innokkaan myön-
tävän vastauksen. ”Oli selkeä 
tarve saada taho, mikä operoi 
ruohonjuuritasolla ja missä on 
mukana ihmisiä eri aloilta ja 
yhteiskunnan eri tasoilta. Tar-
vitsemme vuoropuhelua ja toi-
mintaa, johon mahdollisimman 
moni pääsee mukaan”, kertoo 
pari vuotta sitten piispan työstä 
eläkkeelle jäänyt Swing. Uuden 
järjestön rakenteen suunnitte-
luun antoivat apuaan muun mu-
assa VISA:n perustaja Dee Hock 
ja Dr. David Cooperrider Case 
Western Reserve yliopistosta. 

Uskontojen vuoropuhelua 
tekevä kansainvälinen järjestö 
URI, United Religions Initiative, 
on globaali yhteisö, johon tällä 
hetkellä kuuluu yli 400 toimin-
tapiiriä 65 eri maasta. Suomessa 

toimintaa on ollut heti sen pe-
rustamisvuodesta lähtien, kun 
Turun Uskontojen Foorumi alkoi 
kokoontua vuonna 2000. Hel-
singissä toimii kaksi piiriä: URI:
n Helsingin kristitty-muslimi dia-
logipiiri ja Helsingin Uskontojen 
Foorumi, URI. Toiminta perus-
tuu jokaisen jäsenen vapaaeh-
toiseen panokseen. Kukaan ei 
saa työstään palkkaa. Euroopas-
sa piirejä on noin kolmekym-
mentä. Euroopan URI saa tänä 
syksynä EU:n the Golden Star 
Award -palkinnon vuonna 2005 
järjestämästään seminaarista. 
Fransiskaaniluostarissa pidetyssä 
seminaarissa paneuduttiin sii-
hen, kuinka oppia pois ennak-
koluuloista ja vääristä asenteista. 

”Seitsemän vuoden ajan URI 
on edistänyt jatkuvaa päivittäistä 
uskojen välistä yhteistyötä lopet-
taakseen uskonnolla motivoitua 
väkivaltaa ja luodakseen rau-
hankulttuuria, oikeudenmukai-
suutta ja eheytymistä maapallon 
joka kolkalle. Mukana on ihmi-
siä noin sadasta eri uskonnosta 
ja uskonnollisesta traditiosta”, 
kertoo URI:n toiminnanjohtaja, 
episkopaalikirkon pappi hänkin, 
Charles Gibbs. ”Toiminnan sy-
dämenä ovat itsenäiset toimin-
tapiirit, jotka ovat kukin mää-
rittäneet oman visionsa ja pe-
rusteensa olla ja toimia. Yhdessä 
me muodostamme verkoston, 
jossa muun muassa jakaa dialo-
gin parhaita käytänteitä paikal-
lisesti, alueellisesti ja maailman-
laajuisesti. Siinä samalla me sy-
vennämme keskinäistä ystävyyt-
tämme ja edistämme välillämme 
olevaa solidaarisuutta”, jatkaa 
Gibbs. 

Konkreettisen kohtaamisen 
tärkeys

Ruohonjuuritason kohtaaminen 
on juuri se, mikä vie muutoksen 
tielle: On opittava pois monolo-
geista ja lähdettävä yhdessä ajat-
telemaan, miten voimme yhdes-
sä toimia paremman maailman 
eteen. URI:ssa uskotaan, että ih-
miset, jotka ovat inspiroituneet 
edistämään yhteistä hyvää, löy-
tävät ratkaisut, kuinka lopettaa 
uskonnolla motivoitu viha. 

Esimerkiksi juutalaisen Ye-
huda Stolovin näkökulmasta 
ruohonjuuritason kohtaamista 
on järjestää viikonloppuleire-
jä Israelissa. ”Meillä on entistä 
suurempi tarve lisätä sellaista us-
kojen välistä toimintaa, jolla on 
pitkäaikaista vaikutusta ihmis-
ten käyttäytymiseen. Uskonto-
jen edustajien välinen vuoropu-
helu on se, millä saadaan luotua 
rauhaa, millä poistetaan ennak-
koluulot ja toisten sortaminen.”, 
tämä Israel Encounter Association:
n (IEA) johtaja sanoo. Yehuda 
Stolov haluaa antaa kotiseutun-
sa eri uskovaisille ihmisille mah-
dollisuuksia rauhanomaiseen 
kohtaamiseen. Israel Encounter 
Assiociation järjestää muun mu-
assa viikonloppuisin leirejä, jois-
sa keskustellaan uskonnollisista 
aiheista niin, että poliittista väit-
telyä vältetään. Stolov korostaa 
myös erilaisten ihmisten konk-
reettisen tapaamisen tärkeyttä. 

”Kohtaamiset opettavat ih-
misiä kuuntelemaan toisiaan ja 
löytämään asioihin useampia 
näkökulmia. Ihminen ei välttä-
mättä muuta omaa kantaansa 
millään tavalla, mutta hän voi 

HEIDI RAUTIONMAA

Dialogi versoo ruohonjuuritason 
kohtaamisista

s
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oppia arvostamaan ihmis-
tä, jolla on täysin erilai-
nen näkökulma”, Stolov 
jatkaa. Ihmiset alkavat 
nähdä toisensa yksilöi-
nä. Jokainen on olemassa 
omana itsenään − eri ih-
misryhmät eivät ole vain 
yhtenäistä massaa. Toisen 
inhimillistämistä seuraa 
yksilöllistäminen. Leiri-
en osallistujilta odotetaan 
toisen vakaumuksen kun-
nioittamista. Intensiivisen 
keskustelun kautta eri us-
kontojen edustajat tutus-
tuvat toisiinsa syvemmin. 
Leireillä on ollut ihmisiä, 
jotka aikaisemmin eivät 
ole voineet edes kätellä 
toisen uskonnon edustajia 
mutta jotka kohtaamisten 
jälkeen ovat ystävystyneet 
ja jopa antaneet halauksen 
toveruuden merkiksi.

”Kun on saatu raken-
nettua luottamusta, on 
paljon helpompaa lähteä selvit-
tämään ennakkoluuloja puolin 
ja toisin”, sanoo Helsingin Us-
kontojen Foorumin, HUF:n toi-
nen koordinaattori Lars Silén. 
Hän on huomannut, miten 
kuukausittainen kokoontumi-
nen Kulttuurikeskus Caisassa on 
antanut hyvän mahdollisuuden 
harjoitella vuoropuhelua. ”Tah-
tomattamme ja tietämättämme 
me saatamme astua toistemme 
varpaille. Piirin kokoukset, pa-
neelikeskustelut, uskontokunta-
kävelyt ja muut dialogitilaisuu-
det tarjoavat paikan, missä läh-
teä kohtaamaan ja missä opetella 
juuri tätä tärkeää vuoropuhelun 
hyvettä”, toteaa itse Baha’i-yh-
teisöön kuuluva Lars Silén. Hel-
singin Uskontojen Foorumissa on 
mukana ihmisiä noin kymme-
nestä eri uskonnosta. 

Syyskuun lopulla HUF-piiri 
järjesti tilaisuuden, jossa juhlit-
tiin samalla YK:n kansainvälis-
tä rauhanpäivää. Tapahtumassa, 
Rauhan heijastuksia, kuultiin 
eri uskontojen ja maailmankat-

somusten musiikkia, runoutta 
sekä rukouksia. Monet muutkin 
URI-piirit eri puolilla maailmaa 
osallistuvat tuohon rauhanpäi-
vään. Pakistanissa se esimerkiksi 
tarkoitti sitä, että 11 eri kaupun-
gissa pidettiin yhteisiä tilaisuuk-
sia. Dominikaanipappi James 
Channanille se taas tiesi useita 
radio- ja tv-haastatteluita sekä 
lehtijuttuja. Channan haluaa 
korostaa, että kaikkien uskovien 
tulisi edistää rauhaa uskontojen 
välille − eikä vain sanojen vaan 
ennen kaikkea tekojen kautta. 
Monet URI-piirit tekevätkin 
käytännön työtä. Monissa af-
rikkalaisissa piireissä rauhan ja 
oikeudenmukaisuuden edistä-
minen on työtä vähäosaisten esi-
merkiksi AIDS-orpojen parissa.

Muutama piiri on lähtenyt 
tuottamaan ja jakamaa reilun 
kaupan tuotteita. Rio de Ja-
neirossa ollaan mukana slum-
mityössä. URI:n Etelä-Ameri-
kan koordinaattori Andre Porto 
työskentelee yhteistyössä Viva 
Rio -järjestön kanssa. Tämän 

yhteistyön tiimoilta eri uskon-
tojen edustajat ovat esimerkiksi 
olleet mukana tuhoamassa tie-
jyrin slummien aseita. ”Uskon-
to tuo toimintaan ihan oman 
ulottuvuuden. On ihan erilaista 
toimia, kun mukana on myös 
tämä hengellinen potku. Uskon-
to antaa monelle mielenrauhaa, 
ja ilman sitä ei voisi olla min-
käänlaista rauhaa”, toteaa Andre 
Porto. 

Kuunteleminen on 
kaiken A ja O

Uskonnollisen ja henkisen ulot-
tuvuuden lisäksi URI-piireissä 
nostetaan esille muun muassa 
jokaisen ihmisen tasa-arvois-
ta läsnäoloa. United Muslims 
of America Interfaith Alliance -
tahon johtaja Iftekhar Hai on 
myös URI-aktivisti. Hänen mie-
lestään URI-foorumit parhaim-
millaan voimistavat heikompien 
ääntä: Erityisesti naisten kuun-
teleminen on tärkeätä. Kuulemi-
nen ja kuunteleminen ovat dialo-

Suomen URI on ollut mukana Maailma Kylässä -tapahtumassa. Jokaisella kerralla 
on telttaan tuotu myös piirin rauhanpaalu, jossa on kahdeksalla eri kielellä teksti: Rau-
ha vallitkoon maailmassa. Kuvassa vasemmalta Heidi Rautionmaa, Isra Lehtinen, 
Lars Silén ja Rasatmakananda. (Kuva:URI)

s
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gin avainsanoja. Helsingin Uskontojen Foorumin 
kokoontumisissa on havaittu hyviksi seuraavat 
kuuntelemiseen liittyvät opastukset:

1. Jokainen saa puhua, yksi kerrallaan, toisen pu-
heen jatkuva keskeyttäminen on häiritsevää.

2. Pidä tauko ennen puhumista. Anna puhujal-
le hetki aikaa ajatella, jos hänelle nousee mie-
leen vielä jotakin sanottavaa. Yksi hyvä tapa on 
myös kysyä suoraan, että onko hänellä vielä jo-
takin lisättävää.

3. Kuuntele itseäsi. Ole yhteydessä oman sisäi-
sen äänesi kanssa. Kysy itseltäsi, mitä halutaan 
kuulla seuraavaksi eikä niinkään sitä mitä sinä 
tahdot sanoa.

4. Kuuntele, jotta ymmärrät. Sinun ei tarvitse olla 
samaa mieltä puhujan kanssa tai edes uskoa, 
mitä hän sanoo, mutta laajenna ymmärtämys-
täsi. Älä tuomitse.

5. Kysy asioita, jotka selventävät. Jos et yksinker-
taisesti ymmärrä sanottavaa, kysy. Ja kun kysyt, 
tee kysymyksiä, jotka eivät ole ohjailevia.

6. Anna puhujan tietää, että häntä kuunnellaan. 
Näytä esim. ruumiin kielellä, että kuuntelet.

7. Ole kärsivällinen ja läsnä. Kuunteleminen vaa-
tii aikaa ja mukanaoloa. Luo hänen kanssaan 
tila, joka on turvallinen jakamiseen.

8. Kuuntele avoimin mielin. Ole utelias kuule-
maasi kohtaan ja arvosta puhujaa. Ole valmis 
oppimaan jotakin uutta. Aito läsnäolo on vapaa 
olettamuksista ja ennakkoasenteista. Se voi par-
haimmillaan antaa uusia aineksia ajatteluun.

9. Huomioi ympäristö. Pysähdy tilanteeseen ja lo-
peta touhuaminen, jotta pystyt kuuntelemaan 
tarkemmin. Vähennä taustamelua jos mahdol-
lista ja siirry tarvittaessa rauhallisempiin olo-
suhteisiin.

10. Kuuntele myötätuntoisesti ja empaattisesti. 
Anna omien ajatustesi olla hiljaa ja aseta itsesi 
puhujan asemaan. Ja kun vastaat, muista, että 
voit puhua vain omista lähtökohdistasi käsin.

Kirjoittaja on URI:n globaalin neuvoston jäsen ja 
URI:n Euroopan komitean sihteeri.

Tänä kesänä Helsingin Uskontojen Foorumi, URI sai vieraakseen munkki Heng Suren, joka opettaa yliopistossa budd-
halaisten ja kristittyjen dialogia. Heng Sure kertoi omasta dialogin tiestään Kaivopuistoissa kokoontuvalle väelle. Hän ylisti 
esityksessään avointa mieltä. (Kuva:URI)



NÄKÖALA/ UTSIKT 2-3/2007
28 

Ecumenical Youth Council in 
Europe (EYCE) järjesti tämän 
vuoden toukokuussa seitsenpäi-
väisen Transforming Confl ict 
– Healing Memories -kurssin 
Pohjois-Serbiassa pienessä Feke-
tic:in kylässä. Koulutus oli osa 
Euroopan nuorison All Diff e-
rent – All Equal -kampanjaan 
liittyvää toimintaa joka on yksi 
EYCE:n prioriteeteista kaudella 
2006–2007. Kurssi toi yhteen 
30 nuorta eri puolilta Euroop-
paa pohtimaan yhdessä sitä mis-
tä konfl iktitilanteissa oikeastaan 
on kysymys, mistä ne rakentu-
vat ja miten tällaisia tilanteita 
voidaan työstää rauhanomaisin 
metodein. Monipuolinen kurs-
siohjelma oli yhdistelmä luento-
ja, erilaisia ryhmissä tapahtuvia 
harjoituksia sekä itsenäisiä poh-
dintoja teemaan liittyen. 

n Kurssin järjestäminen Serbias-
sa oli tarkoituksellista sillä tapah-
tumat maan lähihistoriassa en-
nen ja jälkeen Jugoslavian hajoa-
misen ovat yhä läsnä ja ihmisten 
muistot niihin liittyen saattavat 
olla kipeitäkin. Suvaitsevaisuu-
den ja sovinnon työtä ovat aloit-
taneet maassa tekemään viime 
vuosina monet nuortenjärjestöt 
sekä muut kansalaisjärjestöt. 
Sil  lanrakennustyö kansojen ja 
kulttuurien välillä on tärkeä osa 
Serbian tulevaisuutta. Rauhan 
ja keskinäisen kunnioituksen il-
mapiirin luominen on avainsana 
erilaisten etnisten ryhmien yh-
teiseloon Serbian multikulttuu-
risessa yhteiskunnassa.

Kurssi järjestettiin yhteis-
työssä Ecumenical Humanitarian 
Organization:n (EHO) kanssa 

jolla on aktiivinen rooli erityi-
sesti Pohjois-Serbiassa sijaitse-
vassa Vojvodinan provinssissa. 
Järjestö on perustettu vuonna 
1993 Kirkkojen maailmanneu-
voston aloitteesta ja sen perus-
tajakirkkoja ovat: United Met-
hodist Church, Evangelical Chris-
tian Church A.C., Greek Catho-
lic Church, Christian Reformed 
Church and Slovak Lutheran 

Church. EHO:n humanitääri-
nen apu on tavoittanut vuosien 
varrella suuren määrän pakolai-
sia, vanhuksia, sairaita, liikun-
tarajoitteisia, työttömiä ja lapsia 
uskonnolliseen tai kansalliseen 
taustaan katsomatta. Järjestö 
pyr kii tukemaan kansalaisyh-
teiskunnan kehitystä tarjoamal-
laan monipuolisella toiminnalla. 
Vuonna 2006 EHO:n projek-

NORA REPO

Rauhan palapeli
Transforming Confl ict – Healing Memories 
-training course 20.–27.5.2007, Feketic, Serbia.

Kreikkalais-katolinen kirkko Novi Sadissa. (Kuva: Susanna Mocker)

Kaikki erilaisia – kaikki samanarvoisia -kampanjan logo. (Kuva: Nora Repo)
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tit jaettiin kolmeen ohjelmaan: 
diakonia ja ekumeeninen työ, 
sosiaalinen kehitys ohjelma ja 
terveydenhuolto ohjelma. EHO 
suunnittelee tulevaisuudessa laa-
jentavansa toimintaansa myös 
Serbian muihin osiin sekä jatka-
vansa jo tehtävää yhteistyötä ys-
tävyysjärjestöjen kanssa muissa 
entisen Jugoslavian maissa.

Konfl iktin monet kasvot

Kurssin aikana konfl iktien pe-
rimmäisiä syitä ja konkreettisia 
ilmentymiä lähestyttiin mo-
nia erilaisia työkaluja käyttäen. 
Usein erilaisten ryhmätöiden ja 
pelien avulla saatiin viriämään 
syvälle luotaavaa keskustelu sii-
tä, mistä konfl iktitilanteissa oi-
kein on kysymys. Tekemämme 
harjoitukset opettivat aivan uu-
sia ulottuvuuksia myös omasta 
itsestä varmasti jokaiselle osallis-
tujalle. Havaitsimme useaankin 
otteeseen jokaisesta konfl iktiti-
lanteesta niiden vakavuudesta 
riippumatta löytyvän samat ele-
mentit; syyt, tunteet ja seurauk-
set. Konfl ikti on myös ilmiö joka 
ei synny hetkessä vaan kehittyy 
ensin yksilölliseltä tasolta insti-
tutionaaliselle tasolle josta se voi 
muuntua jopa koko yhteiskun-
taa kattavaksi. Konfl iktin esiaste 
on stereotypioiden luominen ja 
näistä stereotypioista nk. selän 
takana puhuminen. Ihmisten 

us koessa näihin keinotekoisesti 
luotuihin stereotypioihin muo-
dostuu ryhmässä/yhteiskunnas-
sa tms. yksilöiden/ryhmien välil-
le sosiaalinen välimatka jota voi 
esiintyä monella erilaisella tasol-
la. Sosiaalinen välimatka puoles-
taan voi johtaa syrjintään, fyysi-
seen hyökkäykseen ja ryhmien 
välisissä konfl iktitilanteissa jopa 
kansanmurhaan. Stereotypiat 
voi daan näin ollen katsoa syn-
tyvän tietoisella tasolla ja muun-
tuvan konfl iktitilanteen edetessä 
tiedostamattomiksi. 

Konfl iktitilanteisiin nivou-
tuvat useasti myös kysymykset 
mm. ihmisoikeuksista, vähem-
mistöistä ja rasismista. Serbia-

laisen tutkija Tamara Tomasevic:
in luennolla luotiin yleiskatsaus 
konfl iktitilanteen syntyyn sekä 
analysoitiin tarkemmin konfl ik-
tin osapuolia, heidän asemaan-
sa ja lähtökohtiaan tilanteessa. 
EYCE:n International Planning 
Commitee:n Krisztina Rajos pa-
neutui omassa esityksessään ih -
mis oikeuksien historiallisen ke-
hi tykseen aina Hammurabin 
ajoista meidän päiviimme saak-
ka. Kristilliseen etiikkaan ja vas-
tuuseen liittyviä kysymyksiä sekä 
teologista syvyyttä oli mukana 
kurssin jokaisessa osiossa. Oh-
jelmaan kuuluvat myös yhdessä 
ryhmissä tehdyt hartaushetket ja 
pääsimmepä yhden rukoushet-
ken aikana vierailemaan Feketi-
cin reformoidussa kirkossakin.

Saimme tutustua myös kon-
kreettiseen työhön konfl iktien 
varjossa kun EHO:n työntekijät 
kertoivat kokemuksistaan sodan 
jalkoihin joutuneessa Vojvodi-
nassa. Järjestön nuoret vapaaeh-
toiset puolestaan antoivat varsin 
konkreettisen kuvan tällä hetkel-
lä tekemästään vaativasta työstä 
kodin seinien sisäpuolella tapah-
tuvan väkivallan uhrien auttavas-
sa puhelimessa. Myös Serbiassa 
on vuonna 2006 käynnistetty All 
Diff erent All Equal -kampanja 
jonka tunnuslause on puhuttele-
vasti painettu sekä kyrillisin että 
latinalaisin aakkosin. Internatio-
nal Planning Commitee:n Steve 

Nostalgiaa. (Kuva: Susanna Mocker)

Ortodoksikirkossa. (Kuva: Susanna Mocker)

s
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Pointon Pohjois-Irlannista vas-
tasi pitämillään luennoilla kon-
fl iktitilanteissa rauhanomaisiin 
ratkaisuihin pyrkivien metodien 
esittelystä. Lisäksi saimme kat-
tavan tietopaketin sovittelijan 
roolista ja sillanrakentamisesta 
konfl iktitilanteessa. 

Kurkistuksia kulttuureihin

Ohjelmaamme kuului myös 
vierailu Vojvodinan provinssin 
pääkaupungissa Novi Sad:issa 
jossa tutustuimme kaupungin 
vanhaan Petrovaradin nimiseen 
linnoitukseen, sen katakombei-
hin sekä rakennuksessa sijaitse-
vaan historialliseen museoon. 
Kaupungin monista kirkoista 
pistäydyimme ortodoksikirkos-
sa. Päivän päätteeksi vietimme 
miellyttävän illan paikallisessa 
ravintolassa. Novi Sad:issa vie-
raillessamme ryhmästämme teh-
tiin lyhyt insertti paikalliselle 
unkarinkieliselle televisiokana-
valle. 

Kurssilla järjestettiin runsaas-
ti iltaohjelmaa mikä piti huolen 
sosiaalisesta annista ja edesauttoi 

omalta osaltaan kulttuurien vä-
listä kanssakäymistä ja erilaisuu-
destamme oppimista. Teemoina 
olivat mm. International Banqu-
et johon jokainen osallistuja oli 
tuonut oman maansa ruoka- ja 
juhlakulttuuria edustavaa mate-
riaalia, European Cultural Eve-
ning, jossa osanottajat esittelivät 
omia maitaan ja Serbian Surprise 
joka puolestaan mahdollisti lä-
hemmän tutustumisen paikalli-
seen kulttuuriin.

Vietin kurssin päätteeksi
erittäin onnistuneen päivän Bel-
gradissa. Aika kului miellyttä-
västi vieraillessani mm. Belgra-
din muftinstvon moskeijassa, 
Pyhän Savan ortodoksikirkossa 
sekä vanhan kaupungin keskus-
taa dominoivassa Kalemegdanin 

linnoituksessa. Linnoituksen nä-
köalapaikalta saa ihailla kahden 
joen, Tonavan ja Savan, näyt-
tävää kohtaamista, joka johtuu 
toisensa kohtaavien vesien huo-
mattavista värieroista.

Osallistuminen kurssille ja 
tutustuminen Serbiaan ylitti 
kaikki odotukseni. Se opetti kat-
somaan monia yllättäviä kon-
fl iktitilanteisiin liittyviä asioita 
uudesta näkökulmasta sekä in-
nosti jatkamaan ruohonjuurita-
son vaikuttamista rauhan puo-
lesta vaikeissakin olosuhteissa. 

Kirjoittaja on lehden toimitussih-
teeri ja uskontotieteen jatko-opis-
kelija Åbo Akademissa.

Kurssille osallistuneet. (Kuva: Susanna Mocker)

I am only one,
But still I am one.
I cannot do everything
But still I can do something.
And because I cannot do everything
I will not refuse to do the something that I can do.

Edward Everett Hale (1822–1909)

s
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LUETTUA

n Kirkko turvapaikkana. Suo-
men ekumeenisen neuvoston 
julkaisuja LXXXII. 2007.

Kristityn velvollisuus on 
kaikissa tilanteissa pyrkiä aut-
tamaan toisia. Pakolaisuus ajaa 
ihmisiä hakemaan turvapaikkaa 
hyvinkin kaukaa omasta koti-
maasta. 

Turvapaikan hakija ei vält-
tämättä aina saa anomukselleen 
myönteistä päätöstä ja hän tulee 
käännytetyksi takaisin kotimaa-
hansa, missä hänen tervetensä ja 
henkensä on vahvasti uhattuna.

Kirkot ovat Euroopassa tar-
jonneet viimeisen oljenkorren 
pakolaisille ja näin heidän kiel-
teinen turvapaikkapäätöksensä 
on voitu tutkia vielä kerran ja 
perusteellisemmin. 

Alankomaat, Saksa ja Iso-Bri-
tannia ovat tästä parhaimpia esi-
merkkejä, mutta myös Norjassa 
ja Ruotsissa kirkkoja on käytetty 
turvapaikkoina. Suomessa tilan-
teeseen jouduttiin ensimmäisen 
kerran tämän vuoden kesäkuus-
sa, kun Turun Mikaelin seura-
kunta tarjosi turvapaikan ja aut-
toi hakijaa uuden hakemuksen 
jättämisessä ja muutenkin tuki 
häntä.

Suomen ekumeeninen neu-
vosto on julkaissut suppean kir-
jasen Kirkko turvapaikkana, jos-
sa selvitellään käytännön peri-
aatteita, kirkkojen kokemuksia, 
maailman pakolaistilannetta ja 
annetaan ohjeita turvaa hakevan 
kohtaamisessa. 

Suomi ottaa vuosittain tie-
tyn määrän kiintiöpakolaisia, 
joilla on YK:n pakolaisstatus. 
Kirkkotiloja ei markkinoida tur-
vapaikkoina, mutta niitä on ää-
ritilanteissa mahdollista käyttää. 
Kirjanen painottaa näissäkin 
tapauksissa avointa yhteistyötä 

viranomaisten kanssa sekä seu-
rakunnan virallista päätöstä. 

Turvapaikka tulisi antaa kir-
kosta hakijalle sellaisissa tapa-
uksissa, kun hänellä on selkeä 
vainon pelko, perhe-elämään 
kohdistuu vakava uhka, kun tur-
vapaikkaprosessi on ollut epäoi-
keudenmukainen tai tutkinta on 
ollut puutteellinen. 

Kirkon käyttäminen kirjases-
sa kuvatulla tavalla ei ole rikos, 
ei virkamiehen vastustamista tai 
haitantekoa virkamiehelle, sillä 
poliisilla on alusta pitäen tie-
to, missä turvapaikanhakija on. 
Kirkolla ei ole myöskään rikos-
oikeudellista erityisasemaa, jo-
ten poliisi voi tulla seurakunnan 
tiloihin milloin tahansa hake-
maan turvapaikanhakijan pois.

Vaikka turvapaikan hakemi-
nen kirkosta on Suomessa vielä 
vähäistä, kirjanen tulee tarpee-
seen. Seurakunnat ovat neuvot-
tomia uuden tilanteen edessä. 
Opas tarjoaa selkeät toiminnan 
suuntaviivat. 

Kirjasen pohjalta toivoisi niin 
kirkon kuin yhteiskunnannakin 
piirissä perusteellista keskuste-
lua etiikan ja rakkauden rajoista. 
Iranilaisen Naze Aghain tapaus 
onkin tehnyt oppaan ajankoh-
taiseksi.

 
Kirjoittaja on Suomussalmen 
evankelis-luterilaisen seurakun-
nan kirkkoherra. Artikkeli on jul-
kaistu Sana-lehden numerossa 38 
20.9.2007.

RISTO KORMILAINEN

Kirkko oljenkortena turvapaikan hakijalle
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Euroopan kolmas ekumeeninen 
yleiskokous kokoontui Sibiussa, 
Romaniassa 4.−9. syyskuuta jat-
kaen Baselin (1989) ja Grazin 
(1997) kokouksissa aloitettua 
vaellusta kohti Euroopan kris-
tittyjen näkyvää ykseyttä. Ko-
kouksen koollekutsujina olivat 
Euroopan kirkkojen konferenssi 
(Conference of European Chur-
ches) sekä Euroopan piispojen 
konferenssien neuvosto (Council 
of European Bishops’ Conferen-
ces).

n Kokous toi yhteen 2500 
kris tittyä kirkkojen, piispainko-
kousten ja kristillisten järjestö-
jen edustajina, keskustelemaan 
teemasta ”Kristuksen valo loistaa 
kaikille. Toivo uudistumisesta ja 
ykseydestä Euroopassa”. Keskei-
simmän pohdinnan alla olivat 
kysymykset kristittyjen yksey-
destä ja hajaannuksesta, siitä, 
kuinka kirkot todistavat Kris-

JOOA VUORINEN

Loistaako Kristuksen valo kaikille? 
Kolmas ekumeeninen yleiskokous pohti kirkkojen todistusta Euroopassa

tuksen valkeudesta tämän päi-
vän Euroopassa, sekä kirkkojen 
panos yhteiskunnallisiin ilmiöi-
hin kuten siirtolaisuuteen, rau-
haan, oikeudenmukaisuuteen ja 
ilmastokriisiin.

Tarve konkreettisuuteen

Kokouksessa kuultiin paljon pu-
heita, joissa kerrattiin mennyttä 
ja toistettiin sekä luotiin teoriaa 
ykseyden saavuttamisen ja valon 
sekä toivon tuomisen keinoista. 
Puheiden ja keskustelujen olen-
naisimmasta sadosta laadittiin 
Euroopan kirkoille viesti, jonka 
pitäisi viitoittaa vaellustamme 
eteenpäin tiellä ykseyteen. Tä-
män viestin ensimmäisen ver-
sion kirvoittamat kommentit 
kiteyttivät mielestäni parhaiten 
kokouksen merkittävimmän an-
nin ja kirkkojen edustajien näke-
myksen ekumeenisesta liikkeestä 
ja sen päämääristä: ”Herra pu-

heenjohtaja, anteeksi nyt, mutta 
kun tämä lausunto ei sano mi-
tään konkreettista...” 

Konkreettisuus ja konkreet-
tiset toimenpiteet olivat käsit-
teitä, jotka nousivat useimmissa 
yleiskokousedustajien puheen-
vuoroissa esille. Erityisesti koko-
ukseen osallistuneiden nk. nuor-
ten eli alle 30-vuotiaiden dele-
gaattien laatimassa lausunnossa 
konkreettiset teot ja päämäärät, 
joihin kirkkojen pitäisi sitou-
tua, olivat keskeisimmällä sijalla. 
Nuoret kehottivat lausunnossaan 
Euroopan kirkkoja mm. ”lopet-
tamaan keskinäisen kilpailunsa 
ja aloittamaan todellisen Evan-
keliumin mukaisen elämän, sillä 
me emme todista kirkkojemme 
valtadynamiikasta vaan Kristuk-
sesta”. Samassa lausunnossa kirk-
koja ja niiden jäseniä kehotettiin 
sitoutumaan ihmisoikeuksien 
puolustamiseen, eurooppalaisen 
rauhanjärjestön perustamiseen 
eurooppalaisen sotilasjärjestön 
sijaan, esteettömän matkustami-
sen ja kaupankäynnin edistämi-
seen myös muualla kuin EU- ja 
ETA-alueella sekä radikaaliin 
elin tapojen muuttamiseen, jotta 
kriisissä oleva Jumalan luoma-
kunta pelastuisi.

Nuorten delegaattien lau-
sunto sai aikaan valtavan kan-
natuksen kokoukseen osallistu-
neiden keskuudessa. Tämä oli 
selvä osoitus siitä, että kirkkojen 
ja kristillisten järjestöjen jäsenet 
Euroopassa tuntuvat kyllästy-
neen pelkästään kuulemaan yle-
viä puheita. Puheet tarvitsevat 
rinnalleen toimintaa rauhan, 
oikeudenmukaisuuden ja yksey-
den puolesta ollakseen vaikutta-
va todistus Kristuksesta.

Kolmas ekumeeninen yleiskokous järjestettiin Euroopan tämän vuoden kult-
tuuripääkaupungissa Sibiussa, Romaniassa. Kaupungin keskelle pystytettyyn 
tapahtumatelttaan mahtui kokouksen 2500 osallistujaa. (Kuva: Antti Siukonen)
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Vastuu valosta kuuluu kaikille

Kokouksen lopullisesta viestistä 
Euroopan kristityille tuli huo-
mattavasti ensimmäistä luon-
nosta konkreettisempi, ja se si-
sälsi useita kehotuksia, kuinka 
toimia. Viestiin onnistuttiin 
si sällyttämään jopa asioita, joi-
ta aikaisemmin ei ole sanottu. 
Yksi tärkeistä toteamuksista oli, 
että maahanmuuttajien, nuor-
ten, vanhusten, etnisten vähem-
mistöjen ja vammaisten parissa 
tehtävä diakoniatyö ei ole sama 
asia kuin em. ryhmien todelli-
nen osallistuminen kirkkojen ja 
yhteisöjen elämään: on eri asia 
olla toiminnan objekti kuin sen 
subjekti. Kirkko kuvastaa Juma-
lan kansaa kokonaisuudessaan ja 

Kristuksen ruumista täydellisenä 
ja eheänä vain, jos se antaa sa-
manarvoiset mahdollisuudet olla 
ja osallistua kaikille jäsenilleen.

Viestin merkittäviä kehotuk-
sia oli myös köyhempien maan-
osien velkojen mitätöinti ja rei-
lun kaupan edistäminen. Emme 
voi keskittyä ajattelussamme ja 
toiminnassamme vain Euroop-
paan tai länsimaihin. Esimer-
kiksi Afrikan köyhyys on todel-
lisuus, jonka pitäisi koskettaa 
meitä yhtä paljon kuin köyhyys 
omassa maassamme. Eräs puhu-
ja nosti esille uskomattomalta 
tuntuvan asian: Afrikka kärsii 
HIV/AIDS-epidemian kouris-
sa enemmän kuin mikään muu 
maanosa, mutta silti lääkkeet 
sairauteen pidetään niin kallii-

na, ettei afrikkalaisella ole varaa 
ostaa niitä. Uskommeko me siis, 
että eurooppalainen tai amerik-
kalainen ansaitsee parannuksen 
sairauteen, mutta afrikkalainen 
joutaa kuolla? Onko afrikkalai-
nen mielestämme vähemmän 
Jumalan kuva kuin eurooppa-
lainen?

Huolimatta kriittisyydestä, 
jolla suhtaudun kokouksessa 
pidettyihin puheisiin ja niiden 
osoitukseen siitä, että kovin vä-
hän on tapahtunut muutosta 
eurooppalaisella ekumeenisella 
kentällä viimeisen vuosikymme-
nen aikana, uskon, että kokouk-
sen merkitys on tai pikemminkin 
voi olla suuri. Kokouksessa esi-
tetyt eriävät näkökannat osoitta-
vat, että kristittyjen erot ovat ki-
peä todellisuus, josta ykseyteen 
on vielä pitkä matka. Silti 2500 
ihmisen yhteen kokoontuminen 
todistaa siitä halusta, joka meillä 
on pyrkiä kohti tuota ykseyttä. 
Vielä merkittävämpää on kris-
tittyjen halu toimia, saada ai-
kaan konkreettisia tekoja, jotta 
me todella olisimme Kristuksen 
valkeus, joka ei loista vain Eu-
roopassa, vaan koko maailmas-
sa. Se, kuinka me toteutamme 
kokouksen laatiman viestin ke-
hotuksia pyrkiä kohti ykseyttä 
ja elää Evankeliumin mukaista 
toiminnan täyttämää elämää, ei 
kuitenkaan riipu yleiskokouksis-
ta eikä delegaateista, vaan meistä 
jokaisesta itsestämme. 

Kirjoittaja on teologian maisteri, 
ortodoksinen kanttori sekä World 
Student Christian Federation:in 
Euroopan aluehallituksen jäsen 
2005−2007. Artikkeli on jul-
kaistu Aamun Koiton numerossa 
18/2007.
 Lisätietoja Euroopan kolman-
nesta ekumeenisesta yleiskokouk-
sesta, sen käsittelemistä teemoista, 
puheenvuoroista sekä viesti Euroo-
pan kristityille on luettavissa eng-
lannin kielellä internetistä osoit-
teessa www.eea3.org.

Täysistuntojen lisäksi 
työtä jatkettiin pienis-
sä ryhmissä, joskus 
yömyöhälläkin. Tässä 
nuoria delegaatteja 
pohtimassa julkilau-
sumaansa Euroopan 
kirkoille. (Kuva: Miko-
Baj Foks)

Kokousistuntojen lisäksi teltassa järjestettiin myös jumalanpalveluksia. Kuva 
ekumeenisesta aamuhartaudesta. (Kuva: Antti Vuori)
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n Pieni mutta sitäkin innostu-
neempi joukko ihmisiä kokoon-
tui yhteiseen rukoushetkeen 
sunnuntaina 9.9.2007 Marian 
kappeliin Levin lomakeskukses-
sa Lapissa. Kittilän seurakunta 
järjesti ekumeenisen rukoushet-
ken yhdessä Lapin ortodoksisen 
seurakunnan kanssa. 

Idea sai alkunsa Marian kap-
pelin Kristus-ikonista, jonka 
Nikean metropoliitta Johannes 
(silloinen arkkipiispa) oli vuon-
na 1999 lahjoittanut Suomen 
kirkon Sisälähetysseuralle, joka 
tuolloin omisti Marian kappe-
lin. Papyrukselle maalattu iko-
ni oli vuosien saatossa kärsinyt 
lämpötilavaihtelujen vuoksi. 
Lo pulta ikoni lähetettiin Vala-
mon luostarin konservointilai-
tokseen, jossa niin papyrus kuin 
itse maalauskin saivat uuden il-
meen. Keväällä 2007 Kittilän 
seurakunnassa päätettiin järjes-
tää työntekijämatka Valamon 
luostariin ja samalla hakea ikoni 
konservointilaitokselta. Totesin 
kirkkoherra Kerttu Venäläiselle, 
että ikonin palauttamisella kap-
peliin olisi suuri merkitys myös 
Kittilässä asuville sekä kappe-
lissa vieraileville ortodokseille. 
Tämän vuoksi päätettiin kysyä 
mahdollisuutta ekumeenisen ru-
koushetken järjestämiseen Lapin 
ortodoksisen seurakunnan kirk-
koherralta Isä Jyrki Penttoselta. 
Hän innostui oitis ideasta ja niin 
se päätettiin toteuttaa.

Kappeliin oli kokoontunut 
hivenen vajaat parikymmentä 
henkeä mutta silti tuntui siltä, 
että kappeli oli täysi. Kirkko-
herra Kerttu Venäläinen kertoi 
ennen rukoushetkeä ikoniin ja 
metropoliitta Johannekseen liit-

JONAS BERGENSTAD

Ekumeeninen 
rukoushetki Levillä

tyviä taustoja. Lapin ortodok-
sisen seurakunnan edustajina 
paikalla olivat Isä Jyrki Pentto-
nen sekä matkapappi Isä Kau-
ko Makkonen, jotka aloittivat 
rukoushetken toimittamalla 
Kris tus-ikonin pyhittämisen ve-
dellä. Tämän jälkeen oli vielä lu-
terilainen vesper, jonka toimitin 
yhdessä seurakuntapastori Meri 
Tirroniemen kanssa. 

Kappeliin oli saapunut vie-
raita Rovaniemeltä ja Ruotsista 
Södertäljestä asti. Rukoushet-
ken päätteeksi oli kahvitus ja 
pientä purtavaa. Yleisesti kaikki 
vieraat olivat hyvin vaikuttu-
neita rukoushetkestä ja heidän 
yleinen mielipiteensä oli, että 
ekumeenisia rukoushetkiä ja ta-
pahtumia saisi olla lisää. Isä Jyr-
ki oli mielissään kutsusta yhtei-
seen rukoushetkeen ja korosti, 
että ekumeenisia tapahtumia ei 
Lapissa ole paljoakaan, minkä 
vuoksi hän suurella ilolla lähti 

mukaan. Samoin Isä Kauko oli 
tyytyväinen tapahtumaan. Kit-
tilän seurakunnan papistossa 
oltiin kiitollisia siitä, että Lapin 
ortodoksinen seurakunta vas-
tasi kutsuun, ja että ihmisiä oli 
tullut rukoushetkeen pitkienkin 
matkojen takaa, aina Rovanie-
meltä asti. Vaikka rukoushetki 
muistutti siitä, että matka koh-
ti täyttä yhteyttä on vielä kes-
ken, oli kuitenkin rohkaisevaa 
ja hengellisesti erittäin ravitsevaa 
kokoontua yhdessä ja yhtenä ru-
koilemaan Kristusta sekä kuule-
maan Jumalan sanaa. Kappelissa 
olivat varmasti paikalla meidän 
lisäksemme myös kaikki pyhät 
toivottamassa Kristus-ikonia ter-
vetulleeksi takaisin kappeliin. 
Tuota yhteyttä on hyvä lähteä 
jakamaan eteenpäin maailmaan.

Kirjoittaja on Kittilän evankelis-
luterilaisen seurakunnan seura-
kuntapastori.

Marian kappelin Kristus-ikoni (Kuva: Jonas Bergenstad). 
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n Syyskuun 11. päivän terro-
ri-iskujen jälkeen Suomen tasa-
vallan presidentti Tarja Halonen 
kutsui uskontokuntien johtajia 
koolle tapaamiseen. Nämä ta-
paamiset saivat myöhemmin 
jatkoa ja uskontojenvälinen dia-
logi Suomessa on saanut osak-
seen lisähuomiota. Jo kahtena 
vuonna presidentti Halonen on 
kutsunut koolle myös nuoria us-
kontojen edustajia, käydäkseen 
keskustelua ja rohkaistakseen 
yhteydenpitoon myös tapaamis-
ten ulkopuolella. Ekumeenisen 
neuvoston nuorisojaoston pu-
heenjohtajana olen saanut olla 
edustamassa neuvostoa näissä 
tapaamisissa. Muita edustajia on 
ollut mukana Helsingin juuta-
laisesta seurakunnasta, katolises-
ta kirkosta Suomessa, Suomen 
evankelisluterilaisesta kirkosta, 
Suomen Islam-seurakunnasta, 
Suomen Islamilaisesta Yhdys-
kunnasta, sekä Suomen orto-
doksisesta kirkosta. Tapaamisten 
kokoonpano on vastannut us-
kontokuntien johtajien tapaa-
misia.

Molemmilla tapaamisker-
roilla tunnelma on ollut ystäväl-
linen ja iloinen. Olemme saa-
neet nauttia kauniista Naantalin 
Kultarannan maisemista kome-
assa kesäsäässä. Keskusteluja on 
käyty varsin hyvässä hengessä, 
kuunnellen ja kunnioituksella, 
unohtamatta kuitenkaan omaa 
perinnettä. Nämä lienevätkin 
todellisen dialogin lähtökohdat.

Keskusteluiden aiheina on 
ollut identiteetti, suomalaisuus, 
viholliskuvien vaikutus identi-
teettiin, rauha, uskonnonope-
tus, kasvatus sekä moniuskoiset 
perheet. Edel lisen tapaamisen 

lopuksi presidentti Halonen 
kertoi tulevan Etyj-puheenjoh-
tajuuden haasteista ja mahdolli-
suuksista Suomelle. 

Ensimmäisen tapaamisen ai-
kana tuotiin esille idea nuorille 
suunnatusta uskontodialogita-
pahtumasta. Ekumeenisen neu-
voston nuorisojaosto lähti kool-
lekutsujaksi tapahtumaa varten 
perustettavalle työryhmälle. Yh-
dessä järjestimme syyskuun alus-
sa pidetyn kristitty-muslimi dia-
logitapahtuman kulttuurikeskus 

Caisassa. Tapahtuma sai hyvää 
palautetta, innosti jatkamaan 
dialogia ja järjestämään uusia ta-
pahtumia.

MIIKA AHOLA

Nuoret ja tasavallan presidentti uskontodialogin äärellä

Vasemmalta oikealle: Kaisa Aitlahti (ev.lut. kirkko), Matias Cederström (ort. 
kirkko), Kati Nyman (tasavallan presidentin kanslia), Miika Ahola (SEN:n nuo-
risojaosto), Emil Anton (kat. kirkko), Tarja Halonen, Leif Nadbornik (Hgin juut. 
srk), Jasmin Hamid (Suomen Islam-srk), Sucaad Muuse (Suomen Islamilainen 
Yhdyskunta).(Kuva: Janne Muurinen)
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Viides Paikallisekumeeninen 
foorumi (Pafo) kokoontui Van-
taalla 24. syyskuuta. Vantaan 
seurakuntayhtymän tiloihin 
Tikkurilaan oli saapunut run-
saat 30 edustajaa paikallisista 
ekumeenisista toimikunnista. 
Kuulumisia ja kokemuksia jaet-
tiin ympäri Suomen Kittilästä 
Helsinkiin. Keskustelua käytiin 
muun muassa kirkko turvapaik-
kana -teemasta ja ekumeenisesta 
koulutuksesta. Kirkkojen maail-
manneuvoston ekumeenisen kou-
lutuksen keskuksesta Bosseysta oli 
vieraana rehtori Ioan Sauca.

n Päivä alkoi yhteisellä eku-
meenisella rukoushetkellä, jonka 
johti kirkkoherra Janne Silvast. 
Foorumin puheenjohtajana toi-
mi SEN:n Paikallisen ekumeni-
an jaoston sihteeri, pastori Veijo 
Koivula. Vantaan toimikunnan 
puheenjohtaja isä Teemu Sip-
po kertoi Vantaan ekumeniasta. 
Toimikunta on aloittanut toi-
mintansa 2001, ja alusta alkaen 
se on koonnut yhteen osallistu-
jia eri kirkkokunnista rukoile-
maan ja tutustumaan toistensa 
hengelliseen perintöön. Vantaan 
ekumeniasta on laadittu myös 
opinnäytetyö Helsingin yliopis-
ton teologisen tiedekunnan käy-
tännöllisen teologian laitoksella. 
Yhteisenä haasteena on koettu 
evankeliumin julistaminen sekä 
työ maahanmuuttajien parissa. 
Keskustelua käytiin myös hau-
tajaisiin liittyvistä ongelmakoh-
dista. Kappelivarauksia vastaan-
otettaessa toivottiin ymmärrystä 
ottaa huomioon eri kirkkokun-
tien toimitusten kesto. Ei ole 
kovin miellyttävää, jos kappelit 
varataan käyttöön niin lyhyiksi 
jaksoiksi, ettei edellinen toimi-

tus ehdi päättyä, kun väki on 
jo tulossa seuraavaan toimituk-
seen. 

Kirkko turvapaikkana -tee-
masta ja muun muassa yh-
teistyöstä Ulkomaalaisviras-
ton kanssa kuultiin pääsihteeri 
Heikki Huttusen puheenvuo-
rossa. Hän kertoi Kirkko turva-
paikkana -julkaisun olleen vas-
taus seurakuntien tarpeeseen ja 
SEN:n kymmenvuotisen Kirkot 
ja maahanmuuttajat -toiminnan 
yksi tärkeä tulos. Julkaisu ja siitä 
käyty keskustelu on tehnyt Suo-
men ekumeenista neuvostoa ja 
sen ohjelmaa tunnetuksi, vaik-
ka julkisessa keskustelussa ovat 
menneet monet termit, tahot ja 
yhteistyökuviot sekaisin. Keskus-
telu oli vilkasta, ja siinä tuli esille 
muun muassa kirkkojen tiedot, 
taidot ja kokemukset turvapai-
kan hakijoiden auttamisessa. 
Korostettiin avoimuutta ja sitä, 
että kirkkoturvapaikan myöntä-
misen on aina oltava huolellisen 
harkinnan jälkeen tapahtunut 
seurakunnan yhteinen päätös.

Yhteisen aterian merkitys ko-
rostuu ekumeenisissa tapaamisis-
sa erityisesti siksi, että ehtoollis-
yhteyttä ei ole. Ruokapöydän ää-
ressä voidaan kokea keskinäistä 
yhteyttä, iloa ja jakamista. Lou-
naalle kokoonnuttiin Kristuksen 
taivaaseenastumisen kirkkoon, 
jossa isä Raimo Huttu isännöi. 
Ennen ateriaa osallistuttiin ru-
kouspalvelukseen, jonka toimitti 
isä Aleksander Roszczenko. Her-
kullisen aterian oli valmistanut 
Kristiina Kulmala.

Kirkkojen maailmanneuvos-
ton ekumeenisesta koulutuk-
sesta kertoi Bosseyn instituutin 
rehtori isä Ioan Sauca. Hän oli 
ilahtunut Paikallisekumeenises-

ta foorumista, sillä ekumeniaa 
ei ole tarkoitettu vain kirkkojen 
johtajille. Hän muistutti, että 
ekumeeninen liike on alkujaan 
lähtenyt ruohonjuuritasolta. 
Ekumeenista koulutusta tar-
vitaan rehtori Saucan mukaan 
edelleen, jotta kuva ekumenias-
ta ja eri kirkoista kehittyisi pa-
rempaan suuntaan. Ekumenialle 
kielteistä asennetta ilmenee edel-
leenkin joissakin paikalliskir-
koissa, joten Bosseyn järjestämä 
koulutus ei ole turhaa.

Instituutissa on ollut opiske-
lijoita myös sellaisista kirkoista, 
jotka suhtautuvat ekumeniaan 
kielteisesti. Koulutuksen ”sok-
kiterapia” on tehnyt tehtävänsä, 
sillä näistä kirkoista tulee vuo-
sittain uusia opiskelijoita. Us-
kontodialogi kiinnostaa tämän 
päivän nuoria, ja Bosseyn ins-
tituutissakin on haluttu vastata 
tähän haasteeseen. Opettajia on 
myös toisista uskontokunnista. 
Keskusteltiin myös ekumenian 
ja uskontodialogin suhteesta. 
Todettiin niiden välinen ero sel-
keästi, mutta pidettiin samalla 
tärkeänä, että kristilliset kirkot 
yhdessä osallistuisivat dialogiin 
toisten uskontojen kanssa. 

Paikallisekumeenisesta elä-
mästä saatiin kuulla useita pu-
heenvuoroja. Kristityt ovat koh-
danneet toisensa ekumeenisessa 
hengessä eri puolilla Suomea 
niin arjessa kuin juhlassa. Silti 
toivotaan, että ekumenia ei jäi-
si eksotiikaksi tai vain pienen 
aktiivisen ryhmän toiminnaksi. 
Kittilässä vietettiin syksyn alussa 
ekumeenisessa käytössä olevassa 
Levin Marian kappelissa rukous-
hetki, kun Nikean metropoliitta 
Johanneksen lahjoittama ikoni 
palautettiin restauroinnin jäl-

HEIDI KUSMIN-BERGENSTAD

Pafo Vantaalla 
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Rukoushetki luomakunnan puolesta

n Espoon Leppävaaran luteri-
laisen kirkon sisäpihalla järjestet-
tiin 13.6.2007 rukoushetki luo-
makunnan puolesta johon osal-
listui eri uskontojen edustajia. 
Mukana tapahtumassa olivat Es-
poon hiippakunnan piispa Mik-
ko Heikka, Leppävaaran kirk-
koherra Kalervo Salo, islamin 
opettajat Noha Abu Ramadan ja 
Soumaya Dakhlaoui Espoosta, 
kanttori André Zweig Helsingin 
juutalaisesta seurakunnasta, isä 
Heikki Huttunen ortodoksisesta 
kirkosta sekä pastori Tero Kos-
kinen Suomen Vapaakirkosta. 
Musiikillisesta puolesta vastasi-
vat Jukka Perko ja Teemu Viini-
kainen sekä ortodoksinen Mari-
am-kvartetti. 

Eri uskontoja yhteen tuovia 
rukoushetkiä on järjestetty jo ai-
emmin, silloin on rukoiltu rau-
han puolesta. Tämä rukoushetki 
oli kuitenkin ensimmäinen laa-
tuaan Suomessa joka radioitiin. 
Hienosti rakennettu ohjelma 

johdatteli kuulijan Lähi-idän 
monoteististen uskontojen py-
hien kirjojen pariin. Rukous-
hetken aikana teemaa käsittele-
viä tekstejä luettiin ja resitoitiin 
kolmella kielellä hepreaksi, suo-
meksi ja arabiaksi. Ensin kuul-
tiin vanhimman kirjauskonnon 
juutalaisuuden rukous hepreak-
si. Sitä seurasi Luukkaan evan-
keliumin teksti, rukous sekä osia 
kauniista ortodoksisesta Kunnia 
Jumalalle kaikesta -akatistos-
hymnistä. Islamin osuudessa lu-
ettiin sekä Koraani että hadith, 
profeetan perimätieto, tekstejä.

Rukoushetkeen osanottajat 
löysivät yhteisiä arvoja koskien 
luomakuntaa ja sen vaalimista. 
Arjen pienten tekojen ja valinto-
jen merkitys tässä suojelutyössä 
tuli selkeästi esille. Luonto Juma-
lan ihmiselle antamana lahjana 
koettiin aarteeksi josta kaikkien 
tulisi vastuullisesti huolehtia.

(Kotimaa 21.6.2007; KT)

Kuvassa vasemmalta islamin opettajat Soumaya Dakhlaoui ja Noha Abu Rama-
dan, Espoon hiippakunnan piispa Mikko Heikka ja kanttori André Zweig Helsin-
gin juutalaisesta seurakunnasta. (Kuva: Sirpa-Maija Vuorinen)

keen paikalleen. Oulussa toi-
mitettiin kesäkuun alussa eku-
meeninen kylvön siunaus, josta 
tuli runsas myönteinen palaute. 
Luterilaisen kirkon neuvottelu-
päiville kokoonnutaan Ouluun 
lokakuussa, ja järjestäjät pitivät 
tarpeellisena ja luontevana, että 
ohjelmaan sisältyy ekumeeni-
nen jumalanpalvelus. Espoos-
sa on toteutettu tammikuinen 
rukousviikko, ristisaatto, har-
tauksia kauppakeskuksissa ja 
matkoja ulkomaille Roomaan ja 
Venäjän luostareihin. Turussa on 
järjestetty maaherran aloittees-
ta lasten taidetapahtuma, jossa 
osallistujat saivat tutustua eri 
kirkkoihin taiteen keinoin. Py-
hän Henrikin pyhiinvaelluksia 
on toteutettu Varsinais-Suomes-
sa 1970-luvulta lähtien. Kysees-
sä on näkyvää paikallisen tason 
ekumeniaa, jossa voi tunnustaa 
kristillistä uskoa ja saada muita 
toimintaan mukaan. Keskuste-
lut vaellusten aikana on koettu 
tärkeiksi.

Pafo päättyi isä Teemu Sipon 
johtamaan rukoushetkeen ja yh-
teiseen kahvitilaisuuteen. Yhdes-
säolosta virkistyneinä osanottajat 
palasivat kukin omaan kaupun-
kiinsa ekumeniaa edistämään.

PYHIINVAELLUS 
Assisiin ja Roomaan 

29.3.-5.4.2008

Lähde ainutlaatuiselle matkalle 
kokemaan ”kaksi Italiaa” – ikui-
nen metropoli ja keskiaikainen 
kaupunki vuorella.
 Ekumeeninen, asiantuntevasti 
opastettu, hengellinen matka on 
koko ihmistä virkistävä kokemus.
Matkanjohtajina pääsihteeri Heik-
ki Huttunen, isä Teemu Sippo ja 
pastori Antti Kruus.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Antti Kruus, 040 546 0844, 

sp@anttikruus.com
Lue lisää: www.ekumenia.fi
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Kristittyjen ykseyden rukous-
viikko täyttää tammikuussa 
kunniakkaat sata vuotta. Yh-
teistä ja yhtenäistä aineistoakin 
on valmisteltu jo neljänkymme-
nen vuoden ajan. Nykyaikaisen 
ekumeenisen rukousviikkoperin-
teen katsotaan alkaneen Yhdys-
valloista, jossa anglikaanipappi 
Paul Wattson ehdotti rukous-
viikon sijoittamista ajanjaksoon 
18.–25. tammikuuta. Toisin 
kuin yleensä 100-vuotiaat, ru-
kousviikko voi vanhana parem-
min kuin nuoruusvuosinaan.

n Rukousviikon 2008 aineiston 
on valmistellut yhdysvaltalainen 
ekumeeninen työryhmä. Juh-
lavuosi kertoo pitkästä rukous-
perinteestä, ja keskeinen Raa-
matun lukukappale jatkuvasta 
rukouksesta. Viikon teema Ru-
koilkaa lakkaamatta on Paavalin 
ensimmäisestä kirjeestä tessa-
lonikilaisille. Tähän keskeiseen 
kehotukseen liittyy muitakin 
”imperatiiveja”, varhaisen kir-
kon kristityille annettuja käskyjä 
tai kehotuksia Jumalan mielen 
mukaiseen elämään. Rukous ei 
ole hurskaimmankaan ihmisen 
elämässä automaatio, se ei synny 
itsestään. Ihmisen luontainen it-
sekeskeisyys ja omavaraisuuden 
kuvittelu sekä toisaalta laiskuus 
johtavat siihen, että meitä täy-
tyy kehottaa rukoukseen. Kris-
tittyjen ykseyden rukousviikolla 
kohdistamme tämän kehotuk-
sen nimenomaan rukoukseen 
ekumenian edistymisen ja sy-
ventymisen puolesta. 

Sokkiterapiaa ennen ja nyt 

Kristittyjen ykseyden rukous-
viikko on vakiinnuttanut ase-
mansa maassamme. Säännöl-
lisesti sitä on vietetty runsaat 
neljäkymmentä vuotta. Alku oli 
hankalaa, sillä yhdessä rukoi-
leminen eri tunnustuskuntiin 
kuuluvien kristittyjen kanssa ei 
saanut laajaa kannatusta vielä 
1960-luvulla. Isä Johannes Kar-
husaari järjesti Järvenpään seu-
rakuntaopistolla ekumeenisen 
rukousviikon tilaisuuden 1963 
ja pari vuotta myöhemmin hän 
oli järjestämässä sellaista Jyväs-
kylässä. Vastustus oli jyrkkää, 
mutta paljon oli kannattajiakin 
tai ainakin heidän innokkuu-
tensa voimallista. Isä Johannes 
kirjoitti tapahtumista myös eri 
lehtiin. 

Helsingin seudulla rukous-
viikkoaatetta edisti isä Robert 
de Caluwé, joka ei enää ole kes-
kuudessamme kertomassa alku-
ajoista, mutta muistelleessaan 
hän korosti, että oli kannustanut 
rukousviikon pioneereja, että jos 
ei kirkkoon päästä sisälle, järjes-
tetään rukoushetki kirkon ulko-
puolella. Helsingin Vanhankir-
kon seurakunnassa järjestettiin 
tapahtumia 1964 ja tätä vuotta 
pidetään suomalaisen säännölli-
sen viettämisen alkuvuotena.

Nykyisestä 2000-luvun pers-
pektiivistä katsottuna tuntuu 
kertakaikkisen omituisilta vah-
vat vastustavat mielipiteet. Kun-
nioittavat kiitokset kuuluvat kai-
kille sinnikkäille uranuurtajille. 
Nämä ihmiset uskoivat asiansa 
oikeutukseen, olivat rohkeita ja 
ahkeria. He oivalsivat, että ru-
kous yhdistää meitä eri kirkkoi-
hin kuuluvia, erilaisia kristittyjä. 

Vaikka meillä on opillisia eri-
mielisyyksiä ja hengelliset perin-
teemme ovat vaihtelevat ja toi-
sistaan poikkeavat, voimme ru-
kousviikolla kokoontua yhteen 
iloitsemaan erityisesti uskomme 
keskuksesta, Kristuksesta ja hä-
nen tuomastaan pelastuksesta. 

Erilaisten kristillisten perin-
teiden kohdatessa rukousviikon 
tilaisuudet voivat toimia myös 
myönteisenä ekumeenisena sok-
kiterapiana. Sanan lanseerasi 
Kirkkojen maailmanneuvoston 
Bosseyn ekumeenisen instituu-
tin rehtori, isä Ioan Sauca pu-
huessaan Paikallisekumeenisessa 
foorumissa Vantaalla 24.9. Hän 
kertoi elävästi Bosseyn oppimis-
kulttuurista, jossa eri puolilta 
maailmaa ja eri kirkkokunnista 
tulevat opiskelijat kohtaavat toi-
sensa. Opiskelijat tuovat omia 
kristilliseen elämään ja todis-
tukseen saumattomasti kuuluvia 
esineitään jumalanpalveluksiin, 
kulkueisiin ja kohtaamisiin. Isä 
Ioan kertoi värikkäästi, miten 
välillä saatetaan joutua ristirii-
tatilanteisiin vaikka ikonien ja 
afrikkalaisten rumpujen koh-
datessa, mutta lopulta tilanteet 
selkiytyvät, yhteys löytyy ja mo-
nien vääntöjen jälkeen kohda-
taan harmonia, löytyy kunnioi-
tus ja yhteisymmärrys. Hän ker-
toi myös omista alkuaikojen ko-
kemuksistaan Bosseyssa, jolloin 
hän romanialaiseen ortodoksi-
seen perinteeseen juurtuneena 
yhtäkkiä löysi itsensä tanssimas-
ta jumalanpalveluksessa palavan 
nuotion äärellä. Rehtori Sau-
ca sai foorumilta evästystä, että 
kirjoittaisi kirjan kokemuksis-
taan ekumeenisena opettajana ja 
”sokkiterapeuttina”.

SIRPA-MAIJA VUORINEN

Ekumeeninen rukousviikko – 
virkeä vanhus
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Yhteinen aineisto

Yhteinen kansainvälinen ru-
kousviikon aineisto on myös 
nykyään itsestäänselvyys, mutta 
näin ei ole suinkaan ollut aina. 
1950-luvulla aineistoa tuotti 
Unité Chrétienne ja Kirkkojen 
maailmaneuvoston Faith and 
Order -komissio, mutta kum-
pikin tahoillaan. Myöhemmin 
katolisen kirkon aineistosta vas-
tasi Katolisen kirkon kristittyjen 
ykseyden edistämisen neuvosto. 
Neljäkymmentä vuotta sitten 
eli 1968 aineisto julkaistiin yh-
tenäisenä, mutta vasta vuoden 
2005 aineisto julkaistiin koko-
naan yhdessä. 

Suomen ekumeenisen neu-
voston toimistossa olemme huo-
lella tallettaneet rukousviikon 
viettoon liittyvää lehtikirjoitte-
lua 1970-luvun alkupuolelta. 
Samoin aineistovihkoset, joista 
vanhin on vuodelta 1958. Tässä 
vihkosessa Suomen Yleiskirkolli-
sen Toimikunnan (SEN:n edel-
täjä) nuorisojaoston kerrotaan 
keräävän uhrilahjoja vaikeuksis-
sa olevien ulkomaisten kirkkojen 
nuorisotyölle. Vetoomus kuuluu 
näin: Sodan ja sitä seuranneiden 
vaikeiden vuosien aikana maam-
me kirkot saivat runsaasti tukea 
ulkomaisilta kirkoilta ja niiden 
jäseniltä. Kun nyt Suomessa en-
simmäistä kertaa kannetaan var-
sinainen ekumeenisen avustustyön 
uhrilahja, on meillä tilaisuus vä-
häiseltä osalta maksaa takaisin 
sitä, mitä olemme itse saaneet. 
Samalla saamme ensi kertaa yh-
dessä muiden maiden kirkkojen 
kanssa osallistua yleiskirkollisen 
rakkaudentyön rintamaan. Al-
lekirjoittajina ovat Aimo T. Ni-
kulainen, Sergei Dubrovin, Ahti 
Auranen, Cyril Palmgren, Arne 
Rosenqvist, Seppo A. Teinonen 
ja Johannes Suhola.

Arkiston täydentyminen ilah-
duttaisi mieltämme, joten mikäli 
lukijoiden aarrekam mioista löy-
tyy rukousviikon aineistovihkoja 
vuotta 1958 aiempaa, voisimme 
ehkä saada lahjoituksia liitettä-
väksi vuosikymmenien ketjuun.

Rukoilkaa lakkaamatta

Rukousviikon 2008 aineisto on 
jo saatavissa netissä: www.eku-
menia.fi  ja se ilmestyy kaksikie-
lisenä vihkosena Näköalan jou-
lukuun numeron välissä. 

Keskeinen Raamatunkohta 
on 1. Tess. 5:12 – 18: Pyydämme 
teitä, veljet -- Eläkää rauhassa kes-
kenänne. Kehotamme teitä, veljet: 
ojentakaa kurittomia, rohkaiskaa 

Kristillisen yhteyden rukousviikon 1958 aineisto on 8-sivuinen 11x17 cm ko-
koinen lipuke. Kristilliselle rukoukselle on aina olennaista yhteys. Kun kristityt 
rukoilevat Herransa opetuksen mukaisesti, he käyttävät ”Isä meidän” -ruko-
usta. Vaikka kristittyjen kesken onkin jakautuneisuutta ja eroavaisuutta, heidän 
yhteinen Herran rukouksensa korostaa yhteistä perustaa. Muun muassa näin 
todetaan kansilehdellä. (Kuva: Sirpa-Maija Vuorinen)

arkoja, tukekaa heikkoja ja olkaa 
kaikkia kohtaan kärsivällisiä. 
Katsokaa, ettei kukaan maksa pa-
haa pahalla. Pyrkikää aina teke-
mään hyvää toisillenne ja kaikille 
ihmisille. Iloitkaa aina. Rukoil-
kaa lakkaamatta. Kiittäkää kai-
kesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, 
Kristuksen Jeesuksen omilta.



NÄKÖALA/ UTSIKT 2-3/2007
40 

Palautusosoite: 
Suomen ekumeeninen neu vos to
PL 185, 00161 Hel sin ki

NÄIHIN LIITTYEN JÄRJESTETÄÄN TURUSSA SEN:n SYYSKOKOUKSEN 
YHTEYDESSÄ KAIKILLE AVOIMET TAPAHTUMAT:

  Torstaina 18.10. klo 18 Ekumeeninen kirkkoilta Turun tuomiokirkossa  

Ilta rakentuu itäisen ja läntisen kirkkolaulun kohtaamiselle ja on näin merkittävä sekä 
ekumeenisena musiikkitapahtumana että yhteisenä rukouksena. 
 
Uspenskin Katedraalikuoro johtajanaan kanttori Varvara Merras-Häyrynen ja Chorus 
Cathedralis Aboensis johtajanaan dir. mus. Seppo Murto esiintyvät.
 
Tervetulosanat: 
tuomiorovasti Rauno Heikola
Puhe: arkkipiispa Jukka Paarma
Päätössiunaus: arkkipiispa Leo, arkkipiispa 
Jukka Paarma, piispa Jósef Wróbel ja kirk-
kokunnanjohtaja Olavi Rintala.

Kirkkoillan päätyttyä kirkkokahvit seura-
kuntakodissa, Eerikinkatu 3.

  Perjantaina 19.10. 
klo 10 seminaari Sinitaivassalissa, 
Rauhankatu 15 D

Kirkollinen jatkuvuus Mikael Agricolan 
elämäntyössä

Alustus: 
yliopistonlehtori, dosentti Jyrki Knuutila 

Kommenttipuheenvuorot: 
Nikean metropoliitta Johannes (ort.) 
TM Marjatta Jaanu Schröder (kat).

Yleisökeskustelu

Kaikkiin tilaisuuksiin vapaa pääsy. Sydämellisesti tervetuloa!

Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN) on toiminut 90 vuotta ja on yksi maa-
ilman vanhimmista ekumeenisista järjestöistä. Kuluvana vuonna vietetään 
myös Agricolan juhlavuotta ja SEN haluaa ekumeenisessa hengessä nostaa esil-
le kysymyksen kirkollisesta jatkuvuudesta Mikael Agricolan elämäntyössä. 


