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HEIKKI HUTTUNEN

Vastuuviikkoekumenia – 
Ansvarsveckoekumenik
n Se, mitä voidaan tehdä yhdessä, tulee myös toteuttaa yhdessä. Todellista on se, mikä on paikallista. 
Nämä ovat kaksi ekumeenisen liikkeen hyväksi havaittua periaatetta. Suomessa molemmat toteutuvat 
joka vuosi tammikuussa, ekumeenisen rukousviikon aikana. Silloin suomalainen kristikansa kulkee ristin 
jäljessä ja rukoilee yhdessä, eri kirkkojen traditioita kunnioittaen ja ympäröivälle yhteiskunnalle todistuk-
sen antaen. 

Vastuuviikko lokakuun lopulla on toinen mahdollisuus kristittyjen yhteiseen palveluun ja todistuk-
seen. Rukousviikolla rakennettu ekumenia tarvitsee mahdollisuuden kehittyä ja tulla näkyväksi myös 
yhteisessä palvelemisessa. Voidakseen kasvaa ja kehittyä suomalainen ekumenia tarvitsee Vastuuviikkoa 
toiseksi tukipilarikseen.

Vuorisaarnassa Vapahtaja opettaa, että rukous, paasto ja almut kuuluvat yhteen. Niistä muodostuu 
uudenlainen elämäntapa, jossa Taivasten valtakunta tulee lähelle. Sen tien Kristus kulki loppuun saakka, 
hän eli niin kuin opetti, toisten tähden. Tien pää oli Golgata, mutta ristinkuolema ei ollutkaan viimeinen 
sana. Ylösnousemuksen valossa toivo loistaa kaikille ihmisille ja ihmisen koko olemassaololle. Se haastaa 
uudistumaan. 

Ylösnousemususko ei kosketa vain henkistä tai hengellistä ulottuvuutta ihmisessä, vaan sen pitää tulla 
lihaksi ja näkyä nimenomaan teoissa ja elämäntavassa. Jumalan Poika syntyi Ihmisen Pojaksi oikeasta äi-
distä, Jumalansynnyttäjästä. Hän on ennusmerkki toivosta ja kohtu kaikkien ihmisen poikien ja tyttärien 
syntyä uuteen elämään. Ylösnoussut kutsuu meitä noudattamaan tätä esikuvaa – synnyttämään Jumalan 
läsnäolon ihmisten keskelle sanojemme, pyrkimystemme ja tekojemme kautta.

Hengellinen elämä ei voi merkitä sitä, että kristityt kääntävät selkänsä tämän maailman asioille. Juma-
lan lasten veljiä ja sisaria ovat kaikki ihmiset, kaikki luodut Jumalan maailmassa. Kristityt eivät voi kieltää 
vastuutaan lähimmäisistään eivätkä sysätä sitä niin sanotuille asiantuntijoille, jollekulle muulle. Veljeyttä 
ja sisaruutta ei voi delegoida jonkun muun hoitoon.

Vårt mål är att ansvarsveckan blir ett lika viktigt tillfälle att fi ra vår ekumeniska kristna kallelse som  
böneveckan i januari. Ansvarsveckan ger möjlighet att uttrycka vårt gemenskap med alla medmänniskor, 
på ett sätt som vår tro skall inspirera oss till. Vår fi nländska ekumenik behöver två fötter för att stå stadigt 
och för att gå vidare, utvecklas.

Ansvarsveckan har en 30-årig historia inom den lutherska kyrkan. Det är klart, att om vi vill att ans-
varsveckan ska bli våra olika kyrkors gemensamma projekt, så måste den genomgå en förnyelse. Detta 
kommer inte att lyckas om den ter sig som majoritetskyrkans evenemang dit de andra blir inbjudna. Det 
är inte mycket bättre om de olika kyrkorna fi rar den skilt, för sig själva. Ansvarsveckans mål och innehåll 
ska vara relevant för våra olika kyrkor, och då kan också verksamheten, själva vandringen, bli gemensam.

Det är spännande att se att den ekumeniska rörelsens mest intressanta framtidsperspektiv iakttas av 
dem som sysslar med det kristna ansvaret för vår nästa – utvecklingsarbete, mänskliga rättigheter och 
miljöfrågor. När detta kristna ansvarstänkande är bundet till en klar teologi och levande andlighet, blir 
det möjligt att gå vidare på den kristna enhetens väg. Ansvarsveckan tillsammans med den ekumeniska 
böneveckan representerar för oss denna möjlighet och utmaning.  

tron är livets rörelse
världsomspännande, mångkulturell
med den rör jag mig, och berörs
ändrar ordföljden
tillåter obemärkt överraskningar
     ur Irja Askolas nyutkomna diktsamling Jos olet, ole nyt
usko on elämän liikettä
maapallon laajuista, monikulttuurista
sen mukana liikkuu ja liikuttuu
sanajärjestys muuttuu
huomaamattaan
antaa luvan yllätyksille
     Irja Askolan vastajulkaistusta runokokoelmasta Jos olet, ole nyt
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Elokuun toisella viikolla reilut 
kolmekymmentä nuorta aikuista 
12 eri maasta kokoontui Saari-
selälle keskustelemaan eurooppa-
laisesta identiteetistä ja vähem-
mistöjen asemasta. Saamelaiskult-
tuuriin tutustuminen, yhdessä olo 
ja luonto olivat nuorille viikon 
parasta antia.

n Koulutusviikon osallistujat 
olivat 20–30-vuotiaita nuoria eri 
maista ja kirkkokunnista. Suo-
men lisäksi osallistujia oli Ruot-
sista, Virosta, Latviasta, Saksasta, 
Puolasta, Romaniasta, Italiasta, 
Espanjasta, Unkarista ja Isosta-
Britanniasta sekä Filippiineiltä. 
Tapahtuman järjestäjänä toimi 
EYCE, Euroopan ekumeeninen 

SUSANNE VUORINEN

Erilaisia ja samanarvoisia
Eurooppalainen identiteetti ja vähemmistöjen asema puhuttivat nuoria Lapissa

nuorisoneuvosto, jonka tavoit-
teena on käytännön ekumenia ja 
yhteistyö- ja keskustelumahdol-
lisuuksien tarjoaminen nuorille.

Teemana koulutusviikolla 
oli ”Including ethnic and cul-
tural minorities – constructing 
our Europe”. Aura Nortomaa, 
järjestelytiimin jäsen ja EYCE:n
toimiston edustaja Brysselistä, 
kertoi teeman sopivan hyvin 
Euroopan Unionin nuorisotyön 
tavoitteisiin, ja rahoitus koulu-
tukselle saatiinkin EU:lta. Viik-
ko sisälsi asiantuntijaluentojen 
lisäksi nuorten omia esityksiä 
sekä paljon yhteistä keskustelua 
alkuperäiskansojen ja vähem-
mistöjen asemasta sekä euroop-
palaisesta identiteetistä.

Yhteinen usko yhdisti 
erityisesti hartauksissa

Ruohonjuuritason ekumenia ki-
teytyi muun yhdessäolon ohella 
erityisesti aamu- ja iltahartauk-
sissa. Aamun rukoushetket oli-
vat kirkkokuntien mukaisia ja 
iltahartaudet ekumeenisia. Nuo-
ret suunnittelivat ja toteuttivat 
hartaudet itse kansainvälisissä 
hartausryhmissä.

Yksi mieleenpainuvimmista 
hartauksista oli fi lippiiniläisen 
alkuperäiskansan tapojen mu-
kaan toteutettu hartaus. Perin-
teinen Kalinga-heimon laulu 
yhdistyi Lapin luonnon ääniin, 
ihmisen osa luomakunnan jä-
senenä korostui rukouksissa ja 

Tuomas Aslak Juuso esitteli suopunginheittoa. Kuva: Sandor Szaszko.
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jokainen laski puron vietäväk-
si luonnosta löytämänsä lahjan 
Luojalle kiitollisuutta osoittaen. 
Hartauksissa nuoret saivat kokea 
ykseyttä yhteisen uskon kautta 
erilaisista kieli- ja kulttuuritaus-
toista huolimatta.

Esitelmiä ja kulttuurivaihtoa

Osallistujat pitivät koulutusvii-
kolla esityksen oman maansa 
vähemmistöistä. Suomalaisten 
esityksessä pääsivät esille viit-
tomakieliset, saamelaiset, ruot-
sinkieliset, romanit, tataarit, 
somalit, juutalaiset ja venäläiset 
vähemmistöt. Kokonaiskuvan 
piirtyessä ryhmätöiden muodos-
sa Tievatuvan retkeilykeskuksen 
seinälle vähemmistöjen runsaus 
Euroopan maissa yllätti kaikki.

Kulttuurivaihtoa tapahtui 
myös kansainvälisessä buff et il-
lallisessa, jossa jokainen osal-
listuja esitteli maansa ruokia ja 
juomia. Kulttuuri-illassa puo-
lestaan opeteltiin eri maiden ta-
poja, lauluja, leikkejä ja tansseja 
sekä kuultiin musiikki- ja runo-
esityksiä. Suomi-illassa kansain-
väliset vieraat saivat perehdytyk-
sen saunaperinteisiin, heittivät 

Suomen Saamelaisnuorten puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso

Saksalaisnuoret kertoivat oman maan-
sa vähemmistöistä.

saapasta, oppivat suomen perus-
teita sekä suomalaisia tansseja. 
Saunominen oli viikon kestohit-
ti ja yhdistettynä viileässä joessa 
uimiseen se kesti useita tunteja.

Saamelaiskulttuuri kiinnosti 
nuoria

Saamelaiskulttuuriin tutustumi-
nen oli yksi viikon keskeisistä 
teemoista. Torstain ohjelmassa 
oli vierailu saamelaismuseo Sii-
dassa sekä osallistuminen Vuot-
son Lapin markkinoille. Mark-
kinoilla nuoret seurasivat perin-
teisiä työnäytöksiä, kuuntelivat 
saamelaista musiikkia ja osallis-

tuivat Neljän tuulen tie -tehtä-
väpolulle. Neljän tuulen tiellä 
tutuksi tulivat muun muassa po-
ronhoidon perusteet, suopungin 
heitto ja parihiihto.

Koulutusviikolle osallistui 
myös Suomen Saamelaisnuor-
ten puheenjohtaja Tuomas As-
lak Juuso. Hänen tavoitteen-
sa koulutusviikolla oli omalla 
osallistumisellaan lisätä tietoa 
saamelaisista ja heidän tilantees-
taan Suomessa. ”Valtaväestö ei 
tiedä saamelaisista paljoakaan 
eikä aina ymmärrä, että saame-
laisilla on oma kieli, kulttuuri ja 
identiteetti”, nuori saamelainen 
sanoi toivoen, että kouluissa li-
sättäisiin opetusta saamelaisista 
ja muista vähemmistöistä.

Kirkolla on merkittävä rooli 
alkuperäiskansojen elämässä

Filippiiniläinen Morse Flores 
kuuluu omassa maassaan Kalin-
ga-alkuperäiskansaan. Koulutus-
viikolla hän kertoi oman kansan-
sa tilanteesta sekä monista Etelä-
Amerikan ja Afrikan alkuperäis-
kansoista. Morse Flores toimii 
YK:n alaisessa Kansainvälisessä 
työjärjestössä (ILO) ja hoitaa 
erityisesti alkuperäiskansoihin 
liittyviä asioita Genevessä.

”Tärkeintä minulle on ol-
lut ihmisten kuunteleminen ja 
heidän kokemuksistaan oppi-
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Tievatupa, Saariselkä, Finland
12th August 2006

Put the focus on minori-
ties and indigenous peoples 
across Europe!

n We, the participants co-
ming from diff erent parts of 
Europe with its rich variety 
of cultures and diff erent den-
ominational backgrounds, 
gathered under the auspices of 
the Ecumenical Youth Coun-
cil in Europe for the activity 
”Including ethnic and cultural 
minorities – constructing our 
Europe” have the following 
statement to make as a result 
of our work:

We claim that there are un-
resolved issues such as the lack 
of knowledge regarding the si-
tuation of minorities and indi-
genous peoples in Europe.

We are committed to a 
process to change these un-
resolved issues; therefore re-
cognising human rights and 
securing equal opportunities 
for everyone living in Europe, 
which will aim to resolve exis-
ting tensions and strengthen 
relations.

Minorities and indigeno-
us peoples across Europe are 
too numerous and diverse to 
mention in this statement, ho-
wever, there are pressing com-
mon issues that they all face, 
such as:

• Th e lack of knowledge and 
a sense of responsibility 
amongst the mainstream 
society

• Stereotypes, prejudices and 
discrimination 

• Th reats for cultural preser-
vation

• Violations of human rights

Gaining knowledge contri-

minen”, Flores toteaa. Koulu-
tusviikolla hän halusi lisätä eu-
rooppalaisten nuorten tietoutta 
maailman alkuperäiskansoista ja 
tuoda ulkopuolisen näkökulman 
keskusteluihin eurooppalaisesta 
identiteetistä. Saamelaisten ase-
masta ja kulttuurista Morse Flo-
res oli hyvin kiinnostunut. Hän-
tä huolestutti ja hämmästytti se, 
ettei Suomessa alkuperäiskan-
salle ole annettu kansainvälisen 
ILO 169 -sopimuksen mukaisia 
oikeuksia maankäyttöön ja elin-
keinon harjoitukseen liittyen. 
Hänen omassa maassaan alku-
peräiskansoilla on itsemäärää-
misoikeus maahan liittyen.

Filippiiniläisellä kristityllä 
oli haaste annettavana Suomen 
kristityille. Hänen mukaan-
sa kristinuskolla ja kirkoilla on 
ollut ja on edelleen suuri roo-
li alkuperäiskansojen elämässä. 
Esimerkkinä hän mainitsi kou-
lutuksen kehittymisen omassa 
maassaan kristinuskon myötä. 
Ongelmana oli alun perin ol-
lut, ettei opetusta oltu sovitettu 
maan oman kulttuurin ja kielen 
mukaiseksi. Kirkko oli kuitenkin 

toiminut välikappaleena koko 
maan kehitykselle koulutuksen 
kautta. Morse Flores kehottaa 
kirkkoja toimimaan yhteistyö-
kumppaneina nyt ja tulevaisuu-
dessa alkuperäiskansojen kanssa. 
Kirkon johtajat voisivat hänen 
mielestään lisätä tietoisuutta al-
kuperäiskansoista. Kirkko voi-
si toimia keskustelu- ja yhteis-
työareenana lisäten yhteyttä ja 
ymmärrystä ihmisten välillä.

Vetoomus vähemmistöjen 
aseman parantamiseksi

Koulutusviikon päätteeksi nuo-
ret kirjoittivat päättäjille lähetet-
tävän lausunnon, jossa he toivoi-
vat vähemmistöjen ja alkuperäis-
kansojen oikeuksien ja aseman 
parantamista sekä nuorten otta-
mista mukaan yhteisen Euroo-
pan rakentamiseen. Nuoret pai-
nottivat, että ihmisoikeuksien 
tunnustaminen ja tasa-arvoisten 
mahdollisuuksien takaaminen 
kaikille vähentää jännitteitä ja 
vahvistaa ihmisryhmien välisiä 
suhteita.

Filippiiniläinen Morse Flores kertoi nuorille alkuperäiskansojen asemasta.

Statement
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butes towards a sense of res-
ponsibility, for example many 
Roma people are misunder-
stood due to having diff erent 
cultural practices. Th is could 
be improved with greater 
emphasis on education, which 
will contribute to overcoming 
prejudices and stereotypes. In 
this regard, we urge all govern-
ments and relevant European 
institutions to take the res-
ponsibility of promoting in-
formation and knowledge. 

Our experience in Lapland 
has brought us closer to the is-
sues that exist for indigenous 
Sámi people, for example the 
threats towards cultural pre-
servation. We have learnt that 
the ILO Convention no. 169 
is the only international le-
gally binding instrument that 
protects and promotes the 
rights of indigenous and tribal 
peoples. 

Of the European count-
ries, the ILO Convention 
no. 169 has been ratifi ed by 
Norway and Denmark. As 
the Convention is not widely 
known, we invite you to in-
form yourself about it and en-
courage you to get involved in 
the discussion.

Since the current situation 
of minorities and indigenous 
peoples in Europe is unjust, 
and is not in line with human 
rights we ask for your support 
to change the situation. Th is 
would also have an infl uen-
ce on the ongoing debate on 
the idea of European identity 
which is worth exploring in 
the future.

We fi rmly believe that the-
re is a responsibility to imple-
ment more opportunities for 
intercultural learning and ex-
perience to overcome preju-
dices and to promote mutual 
understanding. We further 
believe that it is time to give 
a voice to young people as an 
active partner in shaping our 
European society in particular 
and the world in general.

SANNA YLÄ-JUSSILA

Vastuuviikko 
haastaa kirkot 
työhön rauhan puolesta
Kirkkojen kansainvälisen vas-
tuuviikon teema vuosina 2006–
2007 on Rauha ja oikeudenmu-
kaisuus. Vastuuviikkoa vietetään 
tänä vuonna 22.–29.10. Tänä 
syksynä Vastuuviikkoa vietetään 
jo 29. kertaa!

n Kun Vastuuviikon yhteistyö-
ryhmä teki päätöksen uudesta 
teemasta, se ei voinut arvata, 
kuinka ajankohtainen tuo tee-
ma olisi. Televisio ja lehdet ovat 
tänä syksynä tulvineet uutisia, 
jotka ovat nostaneet sanan rauha 
kaikkien huulille.

Vastuuviikon uusi teema 
pitää sisällään paljon ja sitä on 
mahdollista lähestyä hyvin mo-
nista erilaisista näkökulmista. 
Teeman ympärille on mahdollis-
ta rakentaa tapahtumia, sitä voi 
pitää esillä seurakunnan viikko-
toiminnassa tai vaikkapa juma-
lanpalveluksessa.

Kristittyjen perinteisin tapa 
tehdä työtä rauhan puolesta lie-
nee rukous. Silti myös tietoa tar-
vitaan. Me emme saa ummistaa 
silmiämme siltä tosiasialta, että 
lukematon määrä ihmisiä elää 
tälläkin hetkellä sodan keskellä.

Sodat uudella vuosituhannella

Teema Rauha ja oikeudenmu-
kaisuus on ajankohtainen juuri 
nyt, sillä kansainvälinen epäoi-
keudenmukaisuus ja sen aihe-
uttama köyhyys ovat lisänneet 
konfl iktien uhkaa sekä maail-
manlaajuisesti että paikallisesti.

1900-lukua pidettiin soti-
en vuosisatana, jota leimasivat 
maailmansodat ja kylmän sodan 
aiheuttamat jännitteet. Uudel-

la vuosituhannella sodat ovat 
muuttaneet luonnettaan. Yhä 
suurempi osa sodista käydään 
valtioiden sisällä. Sissisodat, ei-
sotilaallisiin kohteisiin tehtävät 
iskut ja muu epätyypillinen so-
dankäynti on nostanut siviilit 
sotien polttopisteeseen. Heistä 
on tullut sodankäynnin kohteita 
ja välineitä.

Sota on aina myös ihmisoi-
keuskysymys ja Vastuuviikolla 
rauhaa lähestytään ihmisoikeus-
näkökulmasta. Sota ja kaikkein 
räikeimmät ihmisoikeusrikko-
mukset liittyvät usein yhteen. 
Sodan aikana myöskään siviili-
väestön ihmisoikeudet eivät voi 
täysin toteutua: sodan suurim-
pia häviäjiä ovat siviilit, jotka 
joutuvat elämään pelossa ja epä-
varmuudessa.

Oikeudenmukainen rauha 
on myös kehityksen ja köyhyy-
den voittamisen edellytys. Epä-
vakaissa oloissa on mahdotonta 
luoda ihmisille hyviä elinolosuh-
teita.

Taistelu rajallisista 
resursseista

Vastuuviikolla tarkastellaan köy-
hyyden roolia maailman kon-
fl ikteissa. Tämän päivän sodis-
ta valtaosa keskittyy maailman 
köyhimpiin maihin. Esimerkiksi 
vuosina 1997–2001 sisällissotia 
käytiin 56 prosentissa maailman 
vähiten kehittyneistä maista.

Monien sotien ja konfl ik-
tien taustalla on taistelu rajal-
lisista resursseista, esimerkiksi 
öljystä, vedestä, mineraaleista 
tai viljelysmaasta. Vastuuviikolla 
on tarkoitus jakaa tietoa siitä, 
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mitä resurssissodat ovat, missä ja 
miksi niitä käydään ja millaisista 
resursseista tämän päivän maail-
massa taistellaan.

Taistelu resursseista ei ole 
ainoastaan paikallista, vaan mo-
niin resurssikonfl ikteihin liittyy 
voimakkaita kansainvälisiä ja ta-
loudellisia kytköksiä. Maapallon 
resurssit ovat rajallisia ja kaikki 
haluaisivat niistä osansa – jotkut 
hinnalla millä hyvänsä.

Vastuuviikko haluaa muis-
tuttaa siitä, että tässä globaalissa 
maailmassa me kaikki olemme 
mukana sellaisissa maailmanlaa-
joissa rakenteissa, jotka saavat 
toiset kärsimään.

Rauhantyö – kristittyjen 
tärkein tehtävä

Kirkkojen kansainvälinen Vas-
tuuviikko on nimensä mukaan 
kaikkien Suomessa toimivien 
kristillisten kirkkojen ja yhteisö-
jen yhteinen kampanja. Vastuu-

viikko on ekumeeninen, koska 
kirkkojen yhteinen ääni kuuluu 
yhteiskunnassamme paremmin 
kuin vain yhden kirkon ääni. 
Vastuuviikon viesti sopii kaik-
kien kristittyjen suuhun. Maa-
ilman muuttaminen hieman 
paremmaksi paikaksi ei ole vain 
jonkun tietyn kirkkokunnan 
tehtävä. Se on jokaisen kristityn 
velvollisuus!

”Kukaan ei voi olla kristit-
ty olematta myös rauhantekijä. 
Jeesuksen kutsu tulla rauhante-
kijöiksi on aivan yhtä ehdoton 
kuten hänen käskynsä rakastaa 
toisiamme”, Henry J. M. Nou-
wen kirjoittaa uudessa kirjas-
saan Rauhantyö. ”Rauhantyö 
on kristillisen vakaumuksemme 
ydinasia, rauhantyö on jokaisen 
kristityn kokopäiväinen tehtävä 
ja siitä on tullut vuosisatamme 
tärkein ja kiireellisin tehtävä”, 
korostaa Nouwen.

Tervetuloa mukaan tähän 
tärkeään työhön!

Kombozi Fataki, 14, mittailee riisiä äitinsä kanssa Luterilaisen maailmanliiton ruokintakeskuksessa Itä-Kongossa lähellä 
Kisangania. Hän miettii, miten palata kouluun 14-vuotiaana neljä vuotta kestäneen pensaikoissa piileskelyn jälkeen. Kuva: 
Martti Lintunen / KUA.

VASTUUVIIKON NETTI-
SIVUILTA OSOITTEESTA 

www.vastuuviikko.fi  
löytyy kattava paketti 

hartausaineistoa, 
toimintaideoita eri 
työmuodoille sekä 

syventävää lisätietoa 
teemaan liittyen.

VASTUUVIIKON LEHTI 
Maksaako hän 

kännykästäsi? on 
tulostettavissa nettisivuilta. 

Sitä voi myös tilata 
sivujen kautta täyttämällä 

sähköisen tilauslomakkeen.
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Paikallisekumeeninen foorumi 
eli Pafo kokoontui Mikkelissä 
27.9. Kyseessä oli tämän melko 
uuden perinteen neljäs tapah-
tuma. Kaikkien aikojen ensim-
mäinen Pafo pidettiin kolme 
vuotta sitten Helsingissä. Fooru-
missa kohtaavat paikalliset eku-
meenikot ja kansallisen neuvos-
ton työntekijät. Kokoontuminen 
Mikkelissä kuljetti osanottajia 
klassisen ekumenian kentällä ja 
E4:n väylillä. Yhdessä tehtiin ai-
kamatkaa menneeseen ja suun-
nattiin tulevaan.

Päivä alkoi tuomiokapitulissa isä 
Johannes Hätisen ja hiippakun-
tadekaani Ouri Mattilan toimit-
tamalla ekumeenisella rukous-
hetkellä. Tuomiorovasti Simo S. 
Salon kertojanlahjat koituivat 
kaikkien iloksi hänen alustaes-
saan teemasta Antiekumeniasta 
ekumeniaan. Liityimme Simon 
matkaan nuoruusvuosien Tam-
pereelta tähän päivään. Kiin-
nostavaa oli, että ekumeenisesti 
valveutuneen henkilön nuoruu-
teen eivät muut kirkkokunnat 
kuuluneet edes pistäytymisinä. 
Tätä taustaa vasten hän pitää it-
sekin aika suurena ihmeenä sitä, 
miten elämä myöhemmin on 
kuljettanut. Simo kertoi myös 
niistä henkilöistä, jotka ovat vai-
kuttaneet hänen ekumeeniseen 
kehitykseensä. Professori Seppo 
A. Teinonen oli ehdoton avain-
henkilö. Tutuiksi ovat tulleet 
myös monet katoliset teologit 
kuten Hans Küng. Sydämelli-
nen vieraanvaraisuus ja rakkaus 
ovat ekumenian tiellä tuoneet 
runsaasti iloa elämään. 

Mikkelin ekumeniasta kertoi 
rovasti Marja Kosonen. Mar-
jan ekumeeniset yhteydet olivat 
lähteneet liikkeelle nuoruudes-
sa helluntaiseurakunnan kita-
rakuorosta. Kurkistimme myös 
1970- ja 1980-lukujen kristitty-
jen yhteisiin vappujuhliin. Kris-

SIRPA-MAIJA VUORINEN

Aikamatkaa Pafon siivin
tittyjen ykseyden rukousviikon 
yhteisellä viettämisellä on Mik-
kelissä lyhyemmät juuret, sillä 
perinne alkaa viime vuosikym-
meneltä. 

Rovasti Seppo Väisänen 
esitteli Maailman Evankelioi-
misen Suomen Keskuksen ja 
E4:n työskentelyä. Yhdessä evan-
keliumi eteenpäin on tunnus, 
joka luonnehtii Väisäsen mu-
kaan hyvin E4-toimintaa. Kyse 
on avoimesta verkostosta, johon 
kuuluu kristittyjä kaikista seura-
kunnista. Kristityt yhdessä kuvaa 
selkeämmin E4-matkaa kuin 
termi yhteiskristillisyys.

Rovasti Raimo Vänskä alusti 
teemasta Ekumeeninen suvaitse-
vaisuus. Kotkassa järjestetään lo-
kakuussa kristillinen elokuvata-
pahtuma Minäkö suvaitsematon? 
Tapahtuman teemat ovat ajan-
kohtaisia mutta myös ajattomia: 
seksuaalisuus, sairaus, uskonto, 
ihonväri, kulttuurierot, mielipi-
teen vapaus ja yhteiskunnallinen 
eriarvoisuus. Elokuvat valottavat 
ilmiöitä ympäri maailmaa, mut-
ta ne koskettavat myös omaa 
elämänpiiriämme ja haastavat 
tutkimaan kriittisesti omia su-

vaitsevaisuutemme rajoja ja eri-
laisuuden sietokykyämme. 

Pääsihteeri Heikki Huttusen 
mukana otimme suuntaa muun 
muassa Ouluun ja Sibiuun. Ensi 
vuoden syksyllä on Oulussa lu-
terilaisen kirkon järjestämät ju-
malanpalveluselämän neuvot-
telupäivät, joiden valmisteluun 
myös SEN on kutsuttu mukaan. 
Päivät liittyvät Agricolan juhla-
vuoteen. Romanian Sibiussa ko-
koontuu syyskuussa Euroopan 
kolmas ekumeeninen yleisko-
kous, jossa pohditaan ”kirkkojen 
välistä liikennettä”. 

Kuulumiskierrosta eri puo-
lille Suomea johti PEJ:n sihtee-
ri, pastori Veijo Koivula. Kris-
tittyjen ykseyden rukousviikko 
on edelleenkin ekumeenisen 
toiminnan ykkösjuttu kaikkialla 
maassamme. Kirkkoherra Arto 
Penttisellä oli mukanaan bel-
gialaista käsityötaidetta edusta-
va, vaikuttavan kaunis stola, jos-
sa kultakirjailuin kuvataan Jee-
suksen maanpäällisen vaelluksen 
vaiheita.

Pafolaiset Mikkelin tuomiokapitulin portailla. Kuva: Kaija Lehtoviita.

jatkuu sivulla 13
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Vastuuviikon aineisto antaa 
äänen sisällissodan raastaman 
Kongon ihmisille. Vaikka sota 
on virallisesti päättynyt, rauha 
ei ole laskeutunut maahan: le-
vottomuudet ovat jatkuneet ja 
ihmisten elinolosuhteet ovat hei-
kot. Harvat tietävät, että Kon-
gon tilanteesta löytyy linkki mei-
dän arkeemme: kannettaviin 
tietokoneisiimme ja kännyköi-
himme. ”Maksaako hän känny-
kästäsi”, kysytään Vastuuviikon 
lehden kannessa, ja lukijaa kat-
sovat kongolaisen naisen väsyneet 
ja toivottomat kasvot.

n Luonnonvarojensa puolesta 
Kongo on varsin varakas maa: 
sen maaperästä löytyy öljy-, ti-
mantti- ja mineraalivaroja. Käy-
tännössä tuon sodan runteleman 
maan ihmiset elävät kuitenkin 
köyhyydessä. Maan rikkaudet 
eivät ole hyödyttäneet tavallisia 
kansalaisia vaan tuoneet muka-
naan lähinnä kurjuutta. Riiston 
juuret ovat syvällä 1800-luvun 
siirtomaa-ajoissa, ja monet ha-
luavat yhä osansa Kongon rik-
kauksista.

Belgian kuningas Leopold 
II hallitsi siirtomaataan Kongoa 
vuoteen 1908 asti. Hän halusi 
tehdä maastaan mahtavamman 
ja loistokkaamman kuin koskaan 
ennen. Ainekset tuohon loistoon 
revittiin Kongon kansalaisten 
selkänahasta. Erityisesti Kongos-
ta kuljetettiin Eurooppaan käsin 
kerättävää kumia, jota tarvittiin 
autojen ja polkupyörien renkai-
siin. Arvioidaan, että Kongossa 
tapettiin tuolloin jopa 10 mil-
joonaa ihmistä, eli puolet koko 
maan silloisesta väestöstä.

VASTUUVIIKON AINEISTON POHJALTA KOONNUT SANNA YLÄ-JUSSILA

Case Kongo

Kongon verinen lähihistoria

Myös Kongon lähihistoria on 
verinen. Itä-Kongossa on sodittu 
lähes jatkuvasti 1990-luvun lop-
pupuolelta saakka. Laajin sota 
käytiin, kun Ugandan ja Ruan-
dan tukema Laurent Desiree 

Kabila valloitti koko maan ja 
syrjäytti pitkäaikaisen diktaatto-
ri Mobuto Sese Sekon. Kongon 
sisällissota on ollut pitkä ja jul-
ma: sen arvioidaan olevan eniten 
uhreja vaatinut konfl ikti sitten 
toisen maailmansodan.

Sota Kongossa on päättynyt 

Kuva: ACT / Rainer Lang.



NÄKÖALA/ UTSIKT 3/2006
11 

virallisesti vuonna 2002, mutta 
maan tilanne on yhä epävakaa. 
Aseelliset iskut ovat jatkuneet 
rauhanturvajoukkojen läsnä-
olosta huolimatta. Vielä viime 
vuosina useita satoja siviilejä on 
saanut surmansa kapinallisten 
hyökkäyksissä eri puolilla maata. 
Maan sisäisiä levottomuuksia on 
joutunut pakenemaan noin 2,4 
miljoonaa ihmistä.

Kongo nousi kesällä otsikoi-
hin myös Suomessa, sillä heinä-
kuun lopussa siellä käytiin maan 
ensimmäiset vapaat vaalit 45 
vuoteen. Vaalit ovat herättäneet 
suuria toiveita: ne eivät yksin 
ratkaise konfl iktiherkän maan 
ongelmia, mutta niitä pidetään 
tärkeänä askeleena kohti pysyvää 
rauhaa ja humanitäärisen kriisin 
päättymistä.

Tavallisen kansan kärsimys

Pitkään jatkuneella sisällissodalla 
on ollut dramaattinen vaikutus 
Kongon nykypäivään ja tulevai-
suuteen. Valtion instituutioita, 
esimerkiksi oikeuslaitosta, vai-
vaa syvälle juurtunut korruptio. 
Yhteiskunnallisista palveluista 
on jäljellä vain rauniot: koulu-
laitos ja terveydenhuolto eivät 
toimi kunnolla. Terveyspalvelut 
ovat vain väestön kolmasosan 
ulottuvilla. Alle puolet lapsista 
pääsee kouluun ja aikuisista vain 
65 prosenttia osaa lukea. Kongo-
laisten laskennallinen elinikä on 
vain 44 vuotta. 

YK arvioi, että noin 30 mil-
joonaa kongolaista on humani-
täärisen avun tarpeessa. Suuri 
osa avuntarvitsijoista on naisia 
ja lapsia. 80 prosenttia maan 
väestöstä elää köyhyysrajan ala-
puolella.

Mineraali kärsimyksen takana

Tänä päivänä tuottavinta liike-
toimintaa Kongossa on mineraa-
lien louhinta ja salakuljetus. Yksi 
kaikkein arvokkaimmista mine-
raaleista on coltan. Sitä käyte-
tään monissa elektroniikkateol-
lisuuden tuotteissa: kannettavis-
sa tietokoneissa, digikameroissa, 

pelikonsoleissa ja kännyköissä. 
Coltan on kaksi kertaa rautaa 
kovempaa metallia, joka ei ruos-
tu. Se pystyy myös varaamaan 
suuren määrän sähköä. Nämä 
ominaisuudet tekevät siitä erit-
täin halutun materiaalin. 

YK:n raporttien mukaan col-
tanista saatavat rahavirrat ovat 
Itä-Kongon levottomuuksien 
keskeinen syy. Mikäli mineraa-
liin liittyvää salakuljetusta ei saa-
da kuriin, pysyvästä rauhasta ei 
ole toivoa. 

Elektroniikkayhtiöt myöntä-
vät, että ongelma on olemassa, 
mutta nostavat kätensä pystyyn 
sen edessä. Monet yhtiöt ovat 
kieltäneet alihankkijoitaan käyt-
tämästä Kongon coltania, mutta 
ongelmaksi on muodostunut se, 
että mineraalin alkuperästä on 
hyvin vaikea saada luotettavaa 
tietoa. Coltanin ympärillä pyö-
rii mittava salakuljetusverkosto, 
joka kuljettaa raaka-ainetta myy-
täväksi naapurimaiden Ugandan 
ja Ruandan kautta. Coltan on 
keskeinen tulolähde Kongossa 
toimiville aseellisille ryhmille. 
Nämä samat ryhmät raiskaavat 
Itä-Kongon naisia ja lapsia.

”Älä jätä tarinaamme 
kertomatta”

Kirkon Ulkomaanavulla on 
Kongossa humanitäärisen avun 
ohjelma. KUAn toiminnan-
johtaja Antti Pentikäinen on 
käynyt Kongossa ja hän kuvaa 
Vastuuviikon lehdessä kosketta-
vasti vierailuaan sairaalassa, jossa 
hoidetaan äärimmäisen väkival-
taisten raiskauksien uhreja. ”He 
tarttuivat minua kädestä. Ha-
lusivat, että pysähtyisin heidän 
kohdalleen. Sairaalasänkyjä oli 
rivissä seinien vieressä. Joissa-
kin makasi nuoria tyttöjä, toi-
sissa vanhoja naisia. Osalla oli 
vieressään pieniä lapsia, joiden 
alaruumis oli lastoitettu. Hei-
koimmat eivät jaksaneet nostaa 
edes käsiään. Katseet kohtasivat 
pienen hetken ennen kuin sil-
mät painuivat kiinni. Kaikkein 
pahimmin silvotut oli tuotu 
yhteen huoneeseen. Ovella tun-

tui tuttu pistävä haju. Sängyistä 
huomasi, etteivät kastuneet peti-
vaatteet olleet täällä kaikkein va-
kavin ongelma. Vaikka moni ei 
hymyillyt, he tarttuivat kädestä. 
Huulilta pystyi lukemaan hiljai-
sen pyynnön: ’Kerro meidän tari-
namme. Älä jätä sitä kertomatta. 
Se on ainoa toivomme.’”

Kongossa arvioidaan olevan 
yli 600 000 raiskattua naista. 
Raiskauksista tuli siellä sodan-
käynnin väline. Raiskauksilla 
pyrittiin aiheuttamaan pysyviä 
vammoja ja häpäisemään raiskat-
tujen naisten perheitä ja yhteisö-
jä. Raiskattujen naisten kohtalo 
on usein joutua perheensä hyl-
käämäksi. 

Matka kohti rauhaa

Sodan runteleman Kongon mat-
ka kohti pysyvää rauhaa ja vakai-
ta oloja tulee olemaan pitkä ja 
vaatimaan paljon työtä. On tär-
keää, että kansainvälinen yhteisö 
ei ummista silmiään Kongon ti-
lanteelta vaan kantaa vastuunsa 
maan auttamisesta ja rauhan ra-
kentamisesta. 

Faktaruutu:

Kongon demokraattinen tasavalta
(vuosina 1971–1997 Zaire)

- noin 57,5 miljoonaa asukasta
- pinta-ala 2 345 410 km2
- pääkaupunki Kinshasa
- odotettavissa oleva elinikä 44 

vuotta
- lukutaitoisten osuus aikuisväes-

töstä 65 % 
- naapurimaat: Kongon tasa-

valta, Keski-Afrikan tasavalta, 
Sudan, Uganda, Ruanda, Bu-
rundi, Sambia ja Angola

- kielet: ranska (virallinen), lin-
gala (kaupan lingua franca), 
kingwana (suahilin murre), ki-
kongo, tshiluba

- kolme suurinta uskontoa: roo-
malaiskatoliset 50 %, protes-
tantit 20 %, kimbanguistit 10 
%
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Elämme ”shampanjalasitalou-
dessa”, jossa maailman väestön 
rikkain 20 % osuus omistaa 83 
% maailman resursseista ja 60 
% maailman väestöstä omistaa 
vain 6 % maailman varoista.
– Dr Rogate Mshana, KMN:n 
globaalisaatiokeskustelussa –

n Kirkkojen maailmanneuvos-
toa (KMN) voidaan luonnehtia 
kirkkojen YK:ksi. Järjestö pe-
rustettiin toisen maailmansodan 
jälkeen vuonna 1948 edistä-
mään kristillisen kirkon ykseyt-
tä ja kristittyjen yhteyttä. Sodan 
jälkeinen tilanne oli kirkoille it-
setutkiskelun paikka ja KMN oli 
luonteva foorumi pohtia kirkko-
jen roolia konfl iktien synnys-
sä sekä niiden ratkaisemisessa. 
KMN otti tehtäväkseen edistää 
rauhaa, sovintoa ja oikeuden-
mukaisuutta niin eri kirkkojen, 
valtioiden kuin ihmisryhmien-
kin välillä.

Tänä päivänä Kirkkojen 
maailmanneuvostoon kuuluu 
340 kirkkoa yli sadasta maasta. 
Se edustaa yli 500 miljoonaa 
kristittyä ja ylläpitää suhteita 
kaikkiin kirkkoihin ja useimpiin 
uskontoihin ja sillä on konsul-
tatiivinen asema YK:ssa. Suo-
malaisia jäsenkirkkoja KMN:
ssa ovat Suomen ev.-lut. kirkko 
ja Suomen ortodoksinen kirkko. 
Suomen ekumeeninen neuvosto 
on KMN:ssa tarkkailija.

Kirkkojen maailmanneu-
vosto on ekumeeninen järjestö. 
Kreikan kielen sana oikoumene 
tarkoitti alun perin koko asuttua 
maailmaa, mutta tänä päivänä 
ekumenia-sanalla tarkoitetaan 
kirkkojen välistä työtä näkyvän 
ykseyden puolesta. Kirkon yk-

ta yli rajojen, erityisesti taloudel-
lisesti. Näin ollen globalisaation 
haitallisiin vaikutuksiin liittyy 
kasvava taloudellinen epäoikeu-
denmukaisuus. Tämä vaikuttaa 
sekä ihmisten välisiin suhteisiin 
että yhteisöjen ja eri maiden vä-
lisiin suhteisiin. Epäoikeuden-
mukaisuus synnyttää konfl ikte-
ja, sotia ja väkivaltaa.

Erityisesti globalisaatiokes-
kustelun alkuvaiheessa oli 
KMN:n piirissä havaittavissa 
vahvaa globalisaatiokritiikkiä lä-
hinnä Latinalaisen Amerikan ja 
Afrikan kirkkojen osalta. Näissä 
maanosissa kolonialismin jäl-
jet ovat vielä selvästi näkyvissä. 
Köyhien maiden kirkot näkevät 
ja kokevat taloudellisen globali-
saation negatiiviset vaikutukset 
hyvin konkreettisesti. Näiden 
kirkkojen ääni kuuluu vahvas-
ti KMN:ssa. Järjestön jäsenkir-

seyden edistämisen lisäksi Kirk-
kojen maailmanneuvosto on 
profi loitunut kirkkojen sosiaa-
lisen vastuun herätysliikkeeksi. 
Neuvoston agendalla on ollut 
vuosien varrella muun muassa 
oikeudenmukaisuuteen, solidaa-
risuuteen, rauhaan ja inhimilli-
seen turvallisuuteen liittyviä ky-
symyksiä. 

Kriittisiä näkökulmia 
globalisaatioon

KMN on myös aktivoitunut 
keskusteluun kansainvälisestä 
globalisaatiosta. Viime vuosien 
kehitys on vahvistanut kirkkojen 
käsitystä siitä, että kysymyksiä, 
jotka liittyvät oikeudenmukai-
suuteen, rauhaan ja luomakun-
taan, tulee käsitellä yhdessä. Yksi 
tällainen kysymys on globalisaa-
tio. Globalisaatiolla on vaikutus-

JAN EDSTRÖM

KMN – Kirkkojen YK 
Kirkkojen työ oikeudenmukaisuuden puolesta

 Kuvat: ACT / Rainer Lang.
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koista enemmistö on nykyisin 
Aasiasta, Afrikasta ja Latina-
laisesta Amerikasta. Tämä vai-
kuttaa voimakkaasti Kirkkojen 
maailmanneuvostossa käytyyn 
globalisaatiokeskusteluun. 

Usko Jumalaan, luojana, 
sovittajana ja elämän antajana 
velvoittaa kirkkoja ja yksittäisiä 
kristittyjä tekemään työtä myös 
lähimmäisten hyvinvoinnin puo-
lesta. Globalisoituneessa maail-
massa on aikaisempaa helpompi 
ymmärtää, että lähimmäinen on 
jokainen maapallon asukas, eikä 
vain naapuri tai työkaveri, jonka 
tapaamme päivittäin. 

Maailma on yksi

KMN:n piirissä on todettu, että 
globalisaatioon liittyy hyviäkin 
asioita kuten lisääntynyt liikku-
vuus, tiedonvälityksen kehitys ja 
demokratian leviäminen. 

Tämän vuoden Porto Ale-
gren yleiskouksessa helmikuussa 
KMN pohti erityisesti vaihtoeh-
toista globalisaatiota. Todettiin, 
että maailma ilman köyhyyttä 
on sekä mahdollinen että Juma-

lan armon mukainen. Keskuste-
lun pohjana oli asiakirja Agape 
– kutsu rakkauteen ja toimintaan, 
joka perustuu KMN:n historial-
liseen työhön ja näkemykseen. 
Tuo asiakirja haastaa kirkkoja te-
kemään työtä köyhyyden ja epä-
tasa-arvon poistamiseksi. Tuota 
työtä voidaan tehdä toimimalla 
kansainvälisen kauppasuhteiden 
oikeudenmukaisuuden, vastuul-
lisen lainatoiminnan, ehdotto-
man velkojen peruuttamisen ja 
globaalin rahaliikenteen kont-
rollin puolesta. 

Kirkkojen maailmanneu-
voston toiminnassa tärkeintä 
on kuitenkin osallisuus ja koh-
taaminen – välähdys siitä, että 
maailma on yksi, ihmiskunta on 
yksi ja että kirkkojen yhteinen 
tehtävä on tehdä työtä rauhan ja 
oikeudenmukaisuuden puolesta 
yhden kolmiyhteisen Jumalan 
kunniaksi. 

Kirjoittaja on baptistipastori, joka 
työskentelee kouluttajana Kirkon 
Ulkomaanavussa.

 Kuvat: ACT / Rainer Lang.

Kenialainen Selemani Ibonje ja 
kolmivuotias Jonas, nuorin hänen 
kuudesta lapsestaan. Selemani 
ja hänen miehensä ovat eläneet 
paossa vuodesta 2002, mutta nyt 
perhe aikoo asettua pysyvästi Wa-
nierukulaan. 

Kuva: Martti Lintunen / KUA.

Vastuuviikon projektisihtee-
ri, pastori Sanna Ylä-Jussila 
esitteli Kirkkojen kansainvä-
listä vastuuviikkoa, jonka tee-
man kautta saamme lähikuvaa 
Kongosta ja verisestä taistelusta 
luonnonvaroista. Ensi vuoden 
kristittyjen ykseyden rukous-
viikko puolestaan vie meidät 
Etelä-Afrikkaan. Teemana on: 
Kuurot hän saa kuulemaan ja 
mykät puhumaan.

Aikamatka toi kokemuspii-
riimme sadan vuoden jännevä-
lin vieraillessamme Mikkelin 
vapaakirkossa, jolla on kuluvana 
vuonna juhlavuosi. Pafo päättyi 
pastori Heino Paakkisen joh-
tamaan rukoushetkeen. Kiitol-
lisin mielin isäntien vieraanva-
raisuutta ajatellen suuntasimme 
ajatuksemme kotimatkalle. Eku-
meenisella vaelluksella olimme 
saaneet päiväksi pysähtyä virkis-
tävälle keitaalle arkkienkeli Mi-
kaelin kaupungissa.

...jatkoa sivulta 9 
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”Vi har hört deras rop som läng-
tar efter fred: de hungrande och 
exploaterade som begär bröd och 
rättvisa”, heter det i budskapet 
från Kyrkornas världsråds gene-
ralförsamling i Uppsala 1968.

n Och budskapet fortsätter: 
”Gud hör deras rop och dömer 
oss. Han uttalar också det be-
friande Ordet. Vi hör honom 
säga: Jag går framför er. Nu när 
Kristus utplånar ert syndiga för-
fl utna, frigör Anden er att leva 
för andra. Föregrip redan nu 
mitt Rike i glädjefull tillbedjan 
och djärva handlingar. Herren 
säger: Se jag gör allting nytt.”

Fred och rättvisa har ända 
från början varit viktiga teman 
inom den ekumeniska rörelsen. 
I Uppsala betonades de mer än 
någonsin: ”Den ständigt väx-
ande klyftan mellan rika och fat-
tiga, som rustningskostnaderna 
ytterligare framhäver, är den av-
görande frågan idag.”

Ungdomars otålighet

Jag besökte som ung student 
Uppsala några dagar. Jag såg 
ungdomar från hela världen, del-
tog i studenternas debattforum 
Club 68, läste tidningen Hot 
News med mottot ”Lillebror ser 
dig”. Jag kände ungdomarnas 
otålighet, som uttrycktes i en re-
solution överlämnad till de offi  -
ciella delegaterna:

”Svältande människor utan 
identitet, fattiga länder som gör 
de rika rikare, medan den egna 
fattigdomen ökar – kan vi tåla 
detta i Guds namn? I mänsklig-
hetens namn?”

Vår tids kätteri

Ansvaret för världens nöd beto-
nades mest i sektionen om inter-
nationell ekonomisk och social 
utveckling: 

”Kyrkan är kallad att arbeta 
för ett universellt ansvarigt sam-
hälle och att uppfordra enskilda 
och nationer att göra bättring. 
Att förhålla sig likgiltigt till värl-
dens nöd är likvärdigt med att 
göra sig skyldig till kätteri.”

Utvecklingsskatt

I många sammanhang framför-
des kravet på en världsskatt som 
skulle uppbäras till en utveck-
lingsfond. Som ett första steg 
borde de rika industriländernas 
regeringar avsätta 1 % av brut-
tonationalprodukten för utveck-
lingsbistånd. ”Detta mål bör nås 
1971…”

Kyrkorna borde själva använ-
da en sådan andel av sina inkom-

ster till utvecklingsbistånd att 
det verkligen innebär ett off er. 
Och de enskilda kristna borde 
vara beredda att betala en frivil-
lig u-landsskatt som påtryckning 
på beslutsfattarna 

Rättvis handelslagstiftning

”Guds Ord vittnar om att Kris-
tus står på de fattigas och fört-
rycktas sida”, framhåller den 
sektion som behandlade rättvi-
sa och fred i de internationella 
förhållandena. ”Vi kristna, som 
inte alltid ställt oss på samma 
sida som Han, bevittnar nu en 
världsomfattande kamp för eko-
nomisk rättvisa.”

”Många rika länders ekono-
miska blomstring bygger på ut-
nyttjandet av u-ländernas natur-
resurser och arbetskraft.” Därför 
har de rika länderna ett ansvar 
för att skapa rättvisa regler för 
en utvidgad internationell han-
del och att ge de unga ekono-

ULF SÄRS

Ansvarsveckans rötter i Uppsala 1968

”Se jag gör allting nytt”

Maliru Muheha, som bor i Mugunga (Kongo), måste lämna sitt hem varje kväll 
och tillbringa natten på närbelägna kullar, eftersom det är för farligt att stanna 
hemma. Foto: Martti Lintunen / Kyrkans Utlandshjälp.



NÄKÖALA/ UTSIKT 3/2006
15 

NEKK, Nordisk Ekumenisk 
Kvinnokommitté är nätverket 
för kvinnor i kyrkor och sam-
fund i de nordiska länderna. 
Med några års mellanrum kal-
lar nätverket till kvinnokonfe-
rens. Ordförande för NEKK är 
Gunnel Borgegård. Somma-
rens samling på Sigtunastiftelsen 
förverkligas inom ramen av pro-
jektet Ekumeniskt Institut i Nor-
den. Temat är ”Det Goda Livet”. 
Åtta kvinnor från Finland reser 
till Sigtuna 2006.

n När kvinnor samlas blickar 
vi framåt, lär oss nya former av 
gemenskap över samfundsgrän-
ser och liturgiska skrank. Men vi 
har ett ekumeniskt förfl utet som 
bär oss. Sammanbindande för 
det nya millenniets alla kvinno-
konferenser är en omutlig syn-
tes mellan trosuttryck och etik. 
Eckerö 2001 på temat ”Kvinnor 
som andliga traditionsbärare” 
granskar kritiskt de ingredienser i 

mierna möjlighet att skydda sig 
mot exploatering från de mäkti-
gas sida.

Solidarisk livsstil

”Ingen livsstil kan kallas kristen, 
om den står likgiltig för andra 
människors nöd”, betonar sek-
tionen om nya livsstilar.

”Vår gemensamma grund är 
tron på Guds löften”, heter det 
i rapporten. ”I daglig väntan på 
Gud, i bön och besinning på 
hans uppenbarelse i Jesus Kristus 
och i aktivt engagemang i värl-
den omkring oss kan vi utgöra 
tecken för agape, den ömsesidiga 
kärlek, vari människor igenkän-
ner Kristi lärjungar.”

En ny livsstil kan bara åstad-
kommas ”genom ett personligt 
engagemang som inrymmer be-
redvillighet att bruka tid, förmå-
ga och förmögenhet på ett nytt 
sätt och kanske t.o.m. off ra vårt 
liv för att uppnå ett rättvisare 
och barmhärtigare samhälle.”

En enda värld

I Finland följdes budskapet 
från Uppsala först upp med en 
kyrklig kampanj för frivillig u-
landsskatt i början av 1970-talet. 
I Sverige hölls 1973 den första 
Ekumeniska u-veckan för inter-
nationell rättvisa och solidaritet. 

Det dröjde ända till år 1978 
innan man i Finland följde det 
svenska exemplet och startade 
Ansvarsveckan. Till en början 
var den en vecka för den luth-
erska kyrkan, men den blev eku-
menisk 1980. Temat för den för-
sta veckan var ”En enda värld”.

Som mål för Ansvarsveckan 
uppställdes ”en livsstil där Gud 
och medmänniskan står i cen-
trum”. Grunden för veckan är 
den kärlek och rättvisa som har 
uppenbarats i Kristus. 

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

MONIKA PENSAR-GRANROTH

Morgondagens sköte

kristendomen som kan användas 
för att nedvärdera kvinnan och 
hennes kroppslighet. Vi bekan-
tar oss med olika projekt mot 
våld och fi rar gudstjänst barfota 
i havet. Kärleksfullt tvättar vi var-
andras fötter. Frågor får liv. När 
kommer männen som står högst 
på de fl esta poster i kyrkornas 
ledarskapshierarkier att tvätta 
kvinnornas fötter, så som Jesus 
uppmanar dem att göra som vill 
vara störst?

Sigtuna 2004 har temat ”När 
livet inte blir som vi tänkt oss”. 
Vi möta överlevande kvinnor 
från världens traffi  ckingområ-
den och ser sanningen i vitögat. 
Det är dom vanliga kristna män-
nen i Europa som styr utbudet 
och efterfrågan på kvinnor som 
sexuella handelsvaror. Svenska 
Kyrkans jämställdhetsombud 
Inger Lise Olsen utmanar oss 
med det levda livets teologi; att 
utgå från hur livet är. Endast då 
kan vi rakt bejaka livets goda och 
bekämpa det onda. I den ekume-



NÄKÖALA/ UTSIKT 3/2006
16 

niska söndagsgudstjänsten ber vi 
om välsignelse för Guds tempel-
helgedom kroppen, upprättelse 
från såren våld och övergrepp 
orsakar på kvinnor i våra kristna 
samfund. Vi ber för tron på att 
kvinnors kroppsuttryck i kärlek 
och lust är Guds avbild i oss.

Moder Vår

”Det goda livet” sommaren 2006 
för oss nära jordens mull och 
skapelsens helighet. Estrid Hes-
sellund från Den Norske Kirken 
konfronterar oss med framtidens 
miljö. Vill vi begravas i levande 
god jord eller i död och förgiftad 
mark? Hon tar också upp aids-
problematiken i världen. Den 
fi nns mitt ibland oss. Visst hör 
vi till det konsekrerade brödets 
och vinets gemenskap. Men det 
konserverar inte automatiskt 

Monika Pensar-Granroth, Hilkka Olkinuora, Marjatta Kaartinen och Eija Huovinen.
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för framtiden. Kondomer och 
könssjukdomar angår också oss. 
Det är kvinnor som blir lidan-
de när män inte tar ansvar för 
sin sexuella hälsa. T.ex. i Sverige 
ökar antalet smittade småbarns-
mammor bland invandrarkvin-
norna. Vår uppgift som kristna 
är att bryta tysthetstabut kring 
kvinnokroppens hälsa och väl-
befi nnande. Kyrkoherde Hilkka 
Olkinuora föreläser om ”Din 
stund på jorden” och doktorand 
i teologi Yvonne Terlinden håller 
workshop om Marta och Maria.

På ekumenisk kvinnokon-
ferens sker viktig förmedling av 
andliga traditioner. Böner med 
Moder Vår har alltid varit en 
självklar del av spiritualiteten 
på konferenserna. Liksom också 
Helig Dans. Denna gång enga-
geras alla fi nländska kvinnor ur 
båda språkgrupperna i utfor-
mandet av morgonandakten. Vi 
delar med oss av glädjen att vara 
ikoner för Guds helighet. Allt 
från nervtrådar, kön och blo-
domlopp ända ut i våra menta-
la fi ngerspetsar. Vi lär ut Moder 
Vår med bönerörelser.

Som symbol för helighet, 
rättvisa och liv cirkulerar upps-
tåndelsens röda stenägg i kretsen 
av kvinnor. Symbolen värms av 
80 händer. Vi refl ekterar över 
vad som ger oss liv? Och på vad 
som bestjäl oss på liv? 

Vi kan vara betryckta och 
förtryckta. Hudfärg, ålder, se-
xuell inriktning, kön, språk, 
religion kan läggas oss kvinnor 
till last. Var fi nns befrielsen från 
kränkande nedvärdering? 

Hjälpa Gud föda

När kvinnor vänder sig till Gud 
med hela sin varelse och sitt vä-
sen är det av innerlig betydelse 
att inse att Gud kommer oss till-
mötes. Hon kommer mig nära i 
bibliska kvinnoord. Guds Ande, 
Guds Nåd och Guds Visdom är 
kärnbegrepp för troslivet. Or-
dens hebreiska genus eller in-
nebörd är femininum. Det ger 
mod och lust att be Moder Vår 
som är i himmelen, låt Ditt 

Namn bli helgat. Låt Ditt rike 
komma, får en betydelse som 
expanderar bortom könspola-
riteter. Himmelens och jordens 
dikotomi läks. Utsätt oss inte för 
prövning utan rädda oss från det 
onda, får mig att erkänna den 
stora frestelsen som vår kultur 
dagligen utsätter oss för. Glöms-
kan. Vi förbigår med lätthet den 
utmaning som Heligheten häm-
tar hem till oss. Att Gud är en 
födande Gud av nytt liv och ny 
skapelse. Och att den förmågan 
också är en gåva till oss, mitt i 
vardagen. Födandet av god fy-
sisk och psykisk mening, ett gott 
liv, är en uppgift som ger kvin-
nor självrespekt och frigör män 
till omsorg och närhet.

”Jag har fött dig i dag” är 
Guds röst i Psaltaren 2:7 och i 
den andra läsarten av Lukas 3:22 
där Den Heliga Anden kommer 
över Jesus, som en gång över Ma-
ria. Hon som kallar sig för Her-

rens tjänarinna, från det grekis-
ka ordet för barnmorska, doulé, 
öppnar våra ögon. Vi kan med 
förtröstan be Moder Vår, liksom 
Fader Vår. Vi kan också gå in i 
uppgiften som förlossningshjälp 
åt Livet självt, oberoende kön 
följa Maria allt närmare Gud. 
Morgondagen kanske har över-
raskningar åt oss i sitt sköte?

Övriga deltagare från Finland: 
Eija Huovinen, Maria Sund-
blom, Yvonne Terlinden, Hilkka 
Olkinuora, Marjatta Kaartinen, 
Sinikka Metsätähti.

Rubriken: Syftar på Ords-
pråksboken 27:1 och på att nåd 
och sköte har samma hebreiska 
språkrot.

Skribenten är KFUK-representant 
i Ekumeniska Rådets Kvinnosek-
tion.
FOTO: SARI KYLLÖNEN.
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Joka torstaiaamu Hedvig-huo-
neen tiloihin Helsingin Castre-
ninkadulle kokoontuu joukko 
naisia. Lyhyen hartaushetken ja 
esirukousten jälkeen syödään yh-
dessä aamiaista. Vapaamuotoi-
sesti syntyneet ryhmät jatkavat 
yhdessäoloaan Hedvig-huoneen 
viihtyisässä oleskelunurkkaukses-
sa. Mikä näitä naisia yhdistää? 
Usein se on yhteinen kokemus 
väkivallasta perheessä.

n Väkivalta-teemaa ei tarvitse 
nostaa ryhmän kokoontumisessa 
erikseen esille. ”Usein naiset ko-
kevat helpottavana, ettei heidän 
tarvitse tulla ryhmään väkivallan 
uhreina”, kertoo Eeva-aamiai-
seksi nimetyn rukousaamiaisen 
vetäjä, mielenterveyshoitaja-so-
sionomi Saga Lippo-Karvonen. 
Kaikilla aamiaiseen osallistujilla 
ei ole omakohtaista kokemusta 
väkivallasta. Aamiaiseen osal-
listuu myös uhrien omaisia, va-
paaehtoistyöntekijöitä ja muita 
kiinnostuneita.

Väkivalta nousee kuitenkin 
monesti esille spontaaneissa kes-
kusteluryhmissä, joita aamiaisen 
aikana muodostuu. Vertaisryh-
män antama tuki nousee ar-
voonsa kun ryhmään tullut nai-
nen saa huomata että muillakin 
on samanlaisia kokemuksia ja he 
ovat selvinneet.

Usein spontaanisti syntyneet 
vertaistukiparit tukevat parhai-
ten toisiaan. Yhteisen rukouk-
sen kautta koetaan myös Juma-
lan eheyttävä voima, jota yksin 
kohtaloaan sureva kaipaa. Ru-
kousaamiaisiin osallistuu kerral-
laan yleensä n. 15 naista, mutta 
ringissä on mukana kaikkiaan 

JAANA MIETTINEN

Hengellisyys ja vertaisryhmän tuki 
yhdistävät naisia Pelastusarmeijan 
Hedvig-huoneessa

20–30 naista. Toiset osallistuvat 
säännöllisemmin, toiset harvem-
min.

Hedvig-huoneella 
markkinarako 
auttamisjärjestelmässä

Neljä vuotta sitten Pelastusar-
meijassa havahduttiin siihen, 
että perheväkivaltaa kohdan-
neet naiset tarvitsisivat kohtaa-

mispaikkaa. Tämä tarve oli il-
mennyt mm. Pelastusarmeijan 
ruoka-avun hakijoiden parissa. 
Niinpä Vallilassa Inarintiellä sai 
alkunsa nykyisen Castreninka-
dulla sijaitsevan Hedvig-huo-
neen edeltäjä. Nykyisiin tiloihin 
siirryttiin vuoden 2006 alusta.

Mikä sitten on Hedvig-huo-
neen suhde muihin yhteiskun-
nan tarjoamaan auttamisjärjes-
telmiin, joita väkivaltaa kohdan-

Saga Lippo-Karvonen.
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neille naisille on tarjolla ja min-
kälainen on Hedvig-huoneen 
tyypillinen asiakas? Saga Lippo-
Karvosen mukaan esimerkiksi 
turvakotien työ on lastensuoje-
lupainotteista, jolloin lapsetto-
mat, usein keski-iän ohittaneet 
väkivaltaa kokevat naiset eivät 
ole turvakotien ensisijaista koh-
deryhmää. Tyypillinen Hedvig-
huoneen asiakas kuuluukin mo-
nesti tällaiseen väliinputoajaryh-
mään.

Myös uskovaisissa perheissä 
tapahtuva perheväkivalta jää ta-
vallista useammin piiloon. Vai-
mon on vaikea saada apua, jos 
väkivaltainen mies on korkeassa 
seurakunnallisessa virassa ja yh-
teisönsä tukipylväs. Uskovaisten 
perheiden hätä on tuttua Hed-
vig-huoneen työssä. ”Kristillis-
tä vakaumusta voidaan käyttää 
väärin naista vastaan korosta-
malla yksipuolisesti anteeksian-
non velvollisuutta”, sanoo Saga 
Lippo-Karvonen. Hedvig-huo-
neen työntekijät painottavatkin 
naiselle, että hän on arvokas Ju-
malan luomana itsenään, eikä 
hänen tarvitse alistua väkival-
taan, joka on synti ja rikos.

Hedvig-huoneeseen hakeu-
tuva asiakas ei monestikaan ole 
akuutissa kriisissä, vaan ahdistus 
iskee silloin kun väkivaltatilanne 
on jo ohi. Joskus voi olla kyse 
vuosienkin takaisesta kipeästä 
asiasta, joka on jäänyt käsittele-
mättä.

Työskentely Hedvig-huo-
neessa lähtee asiakkaan omista 
tarpeista, eikä hengellisyyttä tu-
puteta lääkkeeksi, mutta usein 
asiakkaat ovat itse kokeneet, että 
hengellisyys on ollut pelastava 
toivonkipinä kun kaikki muu 
ympärillä näyttää mustalta.

Usko asiakasta eli 
ensikontaktin tärkeys

Tärkeimpänä lähtökohtana aut-
tamiselle Saga Lippo-Karvonen 
pitää sitä, että asiakkaan kerto-
musta uskotaan. Ensimmäinen 
kontakti auttavaan tahoon on 
äärimmäisen tärkeä, olipa tuo 
taho mikä tahansa.

Nainen, joka on vuosienkin 
ajan pitänyt häpeälliseksi koke-
mansa väkivallan omana salai-
suutenaan, on hyvin haavoittu-
vaisessa tilassa kun hän viimein 
uskaltautuu puhumaan asiasta. 
Monet apua hakeneet naiset ovat 
kokeneet lähipiirinsä torjuntaa 
kun he ovat kertoneet miehensä 
väkivaltaisesta käyttäytymisestä.

Väkivalta on usein perheen 
sisäinen salaisuus. Väkivallan 
tekijä voi kodin ulkopuolella 
esiintyä sympaattisena, vastuun-
tuntoisena ja ulkonäöstään huo-
lehtivana ja saa tällöin helposti 
ulkopuoliset puolelleen jos vä-
kivaltaepäily joskus nouseekin 
esiin.

Väkivallan uhrin murentu-
nut itsetunto ja -kunnioitus vie-
vät häneltä usein voimat hakea 
apua uudelleen, jos hän ei heti 
tule kuulluksi. Auttajan kannus-
tava asennoituminen on tärkeää, 
jotta uhri voisi uskoa väkivallas-
ta irrottautumisen mahdollisuu-
teen.

Väkivallasta irrottautuminen 
pitkä prosessi, jossa tarvitaan 
rohkaisua

Väkivaltaisesta suhteesta irrot-
tautuminen ja väkivaltakoke-
musten läpikäyminen on usein 

 Pelastusarmeijan Hedvig-huone on mukana Kirkkohallituksen koordi-
noimassa Väkivallasta sovintoon -kampanjassa, joka on osa Kirkkojen 
maailmanneuvoston väkivallan vastaisen vuosikymmenen (2001–2010) 
toimintaa. Kampanjan vuosittainen sydän on Väkivallaton viikko, jota vie-
tetään 15.–21.10.2006 yhteistyössä NNKY-liiton kanssa. Tämän vuoden 
teema on lähisuhde- ja perheväkivalta otsikolla Älä vaikene!, joka muis-
tuttaa että väkivallasta vaikeneminen mahdollistaa sen jatkumisen. Tie-
toja viikon tapahtumista (mm. Hedvig-päivästä 15.10.) saat osoitteesta: 
www.evl.fi /vakivallastasovintoon > Väkivallaton viikko.

Pelastusarmeijan Hedvig-huone
Castreninkatu 24-26 F, 6. krs.
00530 Helsinki 
puh. (09) 760 328
hedvig@kolumbus.fi 
www.hedvig.fi 

pitkä prosessi, jossa nainen tar-
vitsee rohkaisua. Eeva-aamiai-
sen lisäksi Hedvig-huoneessa on 
myös mahdollisuus kahdenkes-
kiseen keskusteluun työnteki-
jän kanssa. Keskusteluja voidaan 
käydä myös sähköpostitse. Hed-
vig-huoneen palveluja voi käyt-
tää nimettömänä. ”Tämä on ol-
lut monille naisille tärkeää. Var-
sinkin pienillä paikkakunnilla, 
jossa kaikki tuntevat toisensa, on 
naisen usein vaikeaa lähteä hake-
maan apua”, kertoo Saga Lippo-
Karvonen. ”Työntekijöiden tär-
keä tehtävä on rohkaista naista 
hakemaan apua yhteiskunnan 
tarjoamista auttamisjärjestelmis-
tä, samalla kunnioittaen naisen 
omaa päätäntävaltaa ratkaisujen 
teossa.”

Tulevaisuudessa Hedvig-huo-
neen työtä on tarkoitus suunna-
ta enemmän ennaltaehkäisevään 
suuntaan ja linkittää toiminta 
tiiviimmin muuhun Pelastusar-
meijan auttamistyöhön. Vireillä 
onkin hakemus Naisten ja per-
heiden resurssikeskuksen perus-
tamiseksi.

Kirjoittaja on Väkivallattoman 
viikon koordinaattori.
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n Lehden ilmestymisen aikoi-
hin julkistettava Taivaallisia 
naisia -kirja kertoo siitä, mitä 
on olla kristitty ja nainen. Kir-
ja välittää tietoa ja kokemuksia 
naisten työstä, vaikuttamista-
voista, haasteista ja spirituali-
teetista kahdeksassa eri kristilli-
sessä kirkkokunnassa Suomessa. 
Sivuilta välittyy lämmin ja tosi 
todistus siitä, että Valo heijas-
taa ympäristöönsä sateenkaaren 
kaikkia värejä.

Kirjan kokoaminen käynnis-
tyi, kun ekumeenisen neuvoston 
naisjaoston puheenjohtaja Riit-
ta Räntilä huokaisi toistami-
seen: ”Mitäköhän näille naisja-
oston seminaarialustuksille voisi 
tehdä? Jotakin pitäisi, kun ne 
ovat kuin taivaasta tipahtaneita.” 
Nuo seminaariartikkelit ovat nyt 
Taivaallisia naisia -kirjan runko; 
niissä on rakastettujen sielun-
hoitajien ja kutsumustietoisten 
kristittyjen naisten lyhyitä elä-
mäntarinoita, selvityksiä naisen 
tehtävistä eri kirkkokunnissa 
ja pohdintaa naisten spirituali-
teetista. Kirjan kaksi lukua ra-
kennettiin näiden aihepiirien 
varaan. Uusia artikkeleitakin 
pyydettiin, koska tavoitteena oli 
sisällöllisesti mahdollisimman 
kattava esitys. 

Artikkelien kirjoittajina on 
19 naista, kukin oman kirkkon-
sa niin tradition kuin naistyön 
tuntevia ihmisiä. Artikkeleista 
välittyy kunnioitus ja kiinty-
mys omaa kristillistä perinnet-
tä ja omia hengellisiä opettajia 
kohtaan. Mutta huomata saat-
taa senkin, että ekumeeninen 
monivärisyys pitää toki sisällään 
kaikille yhteisiä värisävyjäkin; 
yhtenä niistä se, että naiset ovat 
kautta aikojen tunteneet myö-
tätuntoa syrjäytyneitä kohtaan. 

He ovat ylittäneet en-
nakkoluulottomasti 
kaikenlaisia rajoja, 
kun on ollut kyseessä 
köyhien ja sairaitten 
auttaminen. 

Kirjasta löytyy 
myös kaikkien Suo-
messa toimivien ka-
tolisten, ortodok-
sisten ja luterilais-
ten naisyhteisöjen 
yhteystiedot. Ku-
kapa tietää, että 
katolisista nais-
ten sääntökun-
nista Suomessa 
toimii seitse-
män, ja niihin 
kuuluvat elä-
vät kaikkiaan 
11 yhteisössä. Lintu-
lan luostarin lisäksi ortodoksisia 
naisyhteisöjä edustaa Heinolan 
naisyhteisö ja luterilaisia naisil-
le avoimia yhteisöjäkin on nel-
jä. Yhteystiedot todistavat, että 
kristillinen naisyhteisö vaikut-
taa Suomessa 11 kaupungissa 
tai kunnassa, Helsingissä yhtei-
söjä on monta ja Tampereella-
kin kaksi. Yhteystietojen lisäksi 
sääntökunnat, luostarit ja yhtei-
söt kertovat lyhyesti spirituali-
teetistaan ja työstään.

Kirjan kuvituksena on hen-
kilökuvien lisäksi naisista ker-
tovaa kuvataidetta, jonka voi 
kohdata astuessaan suomalai-
seen kirkkoon. Kirkoissa olevat 
ikonit, lasimaalaukset ja öljyvä-
rityöt kertovat omalla kielellään 
taivaallisista naisista ja heidän 
elämästään. 

Taivaallisia naisia -kirjan lu-
kijakunnaksi on ajateltu jokaista 
kristillisten kirkkokuntien elä-
mästä ja työstä kiinnostunutta 
naista ja miestä. Kirja sopii hyvin 

esimerkiksi seurakuntakerhon 
tai -piirin opintomateriaaliksi, 
kouluopetuksen tueksi ja rikas-
tuttajaksi ja seurakunnan työn-
tekijän apuvälineeksi. Kirjan 
käyttöä monipuolistaa vieraspe-
räisiä sanoja selittävä sanasto.

Taivaallisia naisia
Julkaisija: Suomen ekumeenisen 
neuvoston naisjaosto. Kustanta-
ja: Suomen Lähetysseura.

I boken fi nns också en artikel på 
svenska.

LEENA MÄKITALO

Taivaallisia naisia kirjan täydeltä
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EKUMEENINEN KRONIKKA

Erkki Tuomioja kiitti kirkkojen 
tukea puheenjohtajuudelle 

n Kirkkojen edustajat tapasivat 
ulkoministeri Erkki Tuomiojan 
Suomen EU-puheenjohtajuus-
kauden aattona tuodakseen esiin 
näkökulmiaan tulevalle puoli-
vuotiskaudelle. Kirkot haluavat 
tukea Suomen puheenjohtajuut-
ta tuomalla keskusteluun oman 
asiantuntemuksensa ja toivovat 
säännöllistä keskusteluyhteyttä 
kauden aikana. Kirkoille on tär-
keää, että arvoulottuvuus olisi 
johdonmukaisesti esillä kaikilla 
politiikan aloilla. 

Ulkoministeri Tuomioja ar-
vosti kirkkojen tukea ja yhteis-
työtä: ”Kiitän kirkkoja niiden 
tuesta. Puheenjohtajajuuskau-
si on haaste erityisesti pienelle 
maalle, mutta Suomessa on kui-
tenkin laaja tuki kaudelle. Ha-
luamme saada työhömme tukea 
myös kansalaisyhteiskunnalta ja 
kirkoilta.”

Suomen evankelis-luterilai-
sen kirkon arkkipiispa Jukka 
Paarma nosti tilaisuudessa esiin 
neljä teemaa, joita kirkot pitävät 
tärkeimpinä Suomen EU-pu-
heenjohtajuuskaudella. Uskon-
tojen ja kulttuurien välistä dialo-
gia varten tarvittaisiin hyvien ta-
pojen ohjeet. Euroopan arvoista 
on keskusteltava laajasti: millai-
nen Euroopan halutaan olevan 
10 tai 20 vuoden kuluttua. So-
siaalipolitiikassa kirkot toivovat 
Suomen pitävän pohjoismaista 
hyvinvointimallia esillä esimerk-
kinä. Neljänneksi nähtiin tärkei-
nä ihmiskaupan vastainen työ, 
johdonmukaisen maahanmuut-
to- ja turvapaikkapolitiikan luo-
minen sekä vastuuntuntoinen 
ympäristöpolitiikka.

Ulkoministeri kehotti kirk-
koja pitämään painetta yllä tär-

keäksi näkemissään asioissa. 
Hänen mielestään keskustelua 
sosiaalipolitiikasta pitää ja tulee 
edistää Suomen puheenjohta-
juuskaudella. Tuomiojan mu-
kaan myös kirkkojen panosta 
uskontojen ja kulttuurien väli-
seen dialogiin arvostetaan ko-
vasti. KT 

Metodistit allekirjoittivat 
Yhteisen julistuksen 
vanhurskauttamisopista

n Maailman metodistit ovat 
päättäneet hyväksyä luterilais-
katolisen Yhteisen julistuksen 
vanhurskauttamisopista myös 
omaksi asiakirjakseen. Yhteinen 
julistus vanhurskauttamisopista 
allekirjoitettiin Maailman me-
todistien neuvoston yleiskoko-
uksessa Soulissa 23. heinäkuu-
ta. Neuvosto päätti myös, että 
keskusteluja katolisen kirkon 
kanssa jatketaan. Lopullisena ta-
voitteena on täysi yhteys uskos-
sa, lähetyksessä ja sakramenteissa 
niin roomalaiskatolisen kirkon 
kuin luterilaisten kirkkojenkin 
kanssa.

Luterilaisen maailmanneu-
voston pääsihteeri Ishmael 
Noko kuvasi metodistien pää-
töstä hyvin merkittäväksi tapah-
tumaksi. Hän sanoi, että nyt on 
päästy yli sellaisista teologisista 
erimielisyyksistä, jotka ovat ja-
kaneet länsimaista kristikuntaa 
uskonpuhdistuksen ajasta asti. 
Julistuksen allekirjoittaminen 
voi Nokon mukaan johtaa uu-
siin ja laajempiin ekumeenisiin 
ponnisteluihin. Kardinaali Wal-
ter Kasper roomalaiskatolisesta 
kirkosta luonnehti allekirjoitus-
päivää yhdeksi tärkeimmistä päi-
vistä kirkkojen historiassa. KT

Outi Vasko Kirkkojen 
maailmanneuvoston uuden 
nuorisokomission johtoon

n Kirkkojen maailmanneuvos-
ton Genevessä kokoontunut uusi 
keskuskomitea perusti uuden 
nuorisokomission, jonka pu-
heenjohtajaksi valittiin teologi-
an maisteri Outi Vasko Suomen 
ortodoksisesta kirkosta. Vaskon 
mukaan nuoret voivat tuoda 
kirkkojen yhteiselle asialistalle 
uusia, merkittäviä haasteita. Uu-
teen komissioon tulee 25 edusta-
jaa eri puolilta maailmaa.

Kirkkojen maailmanneuvos-
ton pääsihteeri Samuel Kobia 
teki keskuskomitean kokoukses-
sa aloitteen, että Lähi-idän kon-
fl iktissa kirkot perustaisivat uu-
den ekumeenisen foorumin Pa-
lestiinaan ja Israeliin. Foorumin 
tehtävä olisi voimistaa kirkkojen 
keskinäistä yhteistyötä, voima-
varoja ja toimintaa sekä lisätä 
yhteistyötä alueella muiden toi-
mijoiden kanssa.

Suomalaisista TL Tuija Man-
nström luterilaisesta kirkosta 
valittiin Kirkkojen maailman-
neuvoston ja helluntailaisten 
väliseen dialogikomissioon. TM 
Riina Ngyuen ortodoksisesta 
kirkosta valittiin Kirkkojen maa-
ilmanneuvoston kasvatusasiain 
komissioon. KT/KMN



NÄKÖALA/ UTSIKT 3/2006
22 

Syyskuun 22. päivänä nelisen-
kymmentä naista mutta vain 
kourallinen miehiä kokoontui 
Helsingissä Pelastusarmeijan 
temppeliin kirkkohistorian päi-
vään. Yleisön sukupuolijakauma 
nousi esille jo päivän alussa, kun 
Helsingin yliopiston kirkkohisto-
rian laitoksen johtaja, professori 
Kaarlo Arff man pahoitteli ter-
vetulosanoissaan läsnä olevien 
miesten pientä määrää. Samaan 
hengenvetoon hän toivoi suku-
puolen läpäisevän koko kirk-
kohistoriallista tutkimusta sen 
sijaan, että sukupuolen huomi-
oonottavassa tutkimuksessa ra-
joituttaisiin pelkkään naistee-
maan. Päivän järjestivät Suo-

JAAKKO ANTILA

Rukoillen ja työtä tehden
Sukupuoli ja uskonto aiheena kirkkohistorian päivässä 2006

men kirkkohistoriallinen seura, 
Helsingin yliopiston kirkkohis-
torian laitos sekä NNKY-liitto.

Rukoile ja tee työtä – naisen 
ihanne

n Teologian tohtori Marjo-
Riitta Antikainen pureutui al-
kajaisiksi NNKY-liikkeeseen 
naisten uskonnollis-yhteiskun-
nallisena foorumina. Jo esitel-
män teema ohjasi ajatuksia ru-
koilemiseen ja työn tekemiseen. 
Molemmat olivat tärkeitä tehtä-
viä NNKY:n naisille, ja nimen-
omaan tässä järjestyksessä. Usein 
pelättiinkin, että yhteiskunnalli-

sen toiminnan käynnistäminen 
veisi aikaa ja voimavaroja naisten 
uskonnolliselta elämältä. Rukoi-
le ja tee työtä -käskyn ulkopuo-
lelle, kuten naisten yhteiskun-
nallisen emansipaatio-ohjelman 
ajamiseen, ei myöskään hevin 
menty. Siitä huolimatta NNKY:
llä oli suuri merkitys suomalai-
sen yhteiskunnan rakentamises-
sa. Sosiaalieettiset kysymykset ja 
auttamistyö olivat alusta lähtien 
tärkeitä NNKY:lle.

Pelastusarmeijassakin naisten 
tehtäviksi nähtiin yhtäältä ru-
koileminen, toisaalta käytännön 
työ. Filosofi an maisteri Meri 
Heinonen pohti esitelmässään 
uusia näkökulmia Pelastusar-

Riitta Virkkunen (vas.), Iris Rajamaa ja Kyllikki Tiensuu kertoivat kokemuksistaan Marjo-Riitta Antikaisen johtamassa 
paneelikeskustelussa.
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meijan naisten tutkimiseen. 
Järjestön säännöissä todettiin jo 
varhain nais- ja miesupseerien 
keskinäinen tasa-arvo. Käytän-
nössä tasa-arvon toteutuminen 
ei ollut läheskään yhtä nopea 
prosessi. Joka tapauksessa Suo-
messa Pelastusarmeijan naisilla 
on ollut keskeinen asema järjes-
tön alkuvaiheista lähtien.

Antikaisen ja Heinosen vas-
tatessa yleisön kysymyksiin syn-
tyi myös vertailua NNKY:n ja 
Pelastusarmeijan välillä. NNKY 
oli samalla tavalla hyväosaisten 
naisten käynnistämä kuin Pelas-
tusarmeijan toiminta Suomessa. 
Myöhemminkin NNKY:n mel-
ko perinteinen, omassa piirissä 
tapahtuva toiminta vetosi eni-
ten keskiluokan naisiin. Pelas-
tusarmeijassa taas nousivat työ-
väenluokan naiset vahvasti esiin 
liikkeen suomalaistuessa. Vah-
va tunnustuksellisuus, liikkeen 
omaleimainen toiminta sekä 
pappisvallan puuttuminen olivat 
eräitä syitä tähän kehitykseen. 
Pelastusarmeijassakaan työväen-
luokan naiset eivät kuitenkaan 
saavuttaneet sellaista nousua 
kuin keskiluokkaiset naiset tai 
työväenluokkaiset miehet.

Johda ja julista!?

Dosentti Ilkka Huhta käsitteli 
esitelmässään sukupuolta Suo-

men Kirkon Sisälähetysseurassa, 
ja fi losofi an lisensiaatti Seija Ja-
lagin pureutui puolestaan nai-
siin lähetystyössä 1800- ja 1900-
lukujen vaihteessa. Vaimot tu-
livat alun perin lähetystyöhön 
luomaan mallia kristillisestä per-
heestä. Ennen pitkää lähetysjär-
jestöt alkoivat kuitenkin lähettää 
työhön myös naimattomia nai-
sia. Kun Sisälähetysseurassa dia-
konissat olivat sidottuja naimat-
tomuuteen ja tiukkaan valvon-
taan, lähetystyö ulkomailla antoi 
juuri naimattomille ja varsinkin 
korkeasti koulutetuille naisille 
ammatillisia mahdollisuuksia 
sekä tilaisuuden venyttää heille 
asetettuja rajoja.

Teologian tohtori Pirkko 
Lehtiö toi esitelmässään oman 
työhistoriansa kautta havain-
nollisesti esille, miten naisten 
toimintamahdollisuudet ovat 
evankelis-luterilaisessa kirkossa 
kasvaneet toisen maailmanso-
dan jälkeen. Esimerkit osoittivat 
myös, millaisia ongelmia käy-
tännön seurakuntatyötä tekevät 
naiset ovat kohdanneet tänä ai-
kana. Teologian maisteri Rit-
va-Elina Pylväs esitelmöi myös 
mielenkiintoisesta aiheesta, nais-
ten kirkottamisperinteestä sekä 
siitä, millaisia tapoja ja tulkin-
toja perinne sai vähitellen ym-
pärilleen luterilaisessa kirkossa. 
Tultaessa 1800- ja 1900-lukujen 

taitteeseen kaupungeissa oli jo 
pitkälti luovuttu kirkottamises-
ta. Maaseudulla tapa eli kuiten-
kin edelleen, mutta melko pian 
kirkolliskokous päätti luopua 
kirkottamisesta. Tavan häviä-
miseen oli monta syytä. Enää ei 
nähty tarvittavan puhdistamista, 
synnyttämisen myyttisyys hävisi 
ja ennen kaikkea synnytykseen 
liittyvä kuolemanpelko väheni. 
Hedelmällisyyteen kiinteästi liit-
tynyt kirkottaminen väistyi siitä-
kin syystä, että äitiys ei enää ollut 
ainoa tapa toteuttaa nai seutta.

Yksi kirkkohistorian päi-
vän tavoite oli, että sukupuolen 
pohtiminen ei tarkoittaisi pelk-
kää naistutkimusta vaan että 
myös miessukupuoli olisi esillä. 
Paneelikeskusteluun olikin ol-
lut tarkoitus saada myös mies-
keskustelijoita, mutta he olivat 
kieltäytyneet ”pelätessään joutu-
vansa vastaamaan vuosituhanti-
sista vääryyksistä”. Lopulta Mar-
jo-Riitta Antikaisen johtamassa 
paneelissa keskustelivat Riitta 
Virkkunen, Iris Rajamaa ja 
Kyllikki Tiensuu.

Virkkunen muisteli vuosi-
aan evankelis-luterilaisen kirkon 
naistyön sihteerinä ja esimerkik-
si sitä, miten hän oli Luterilaisen 
maailmanliiton naisedustajana 
saanut usein helpommin kon-
taktin kolmannen maailman 
kirkkojen työntekijöihin kuin 
länsimaiset miehet. Rajamaa 
toi keskusteluun yhtäältä papin 
vaimon, toisaalta metodistikir-
kon näkökulmaa. Hän puhui 
naispappeuden pitkästä histori-
asta metodistikirkossa sekä sii-
tä, että jokaisessa seurakunnassa 
on naistyötä pohtiva ja tekevä 
toimikunta. Tiensuu taas kertoi 
monia kuvaavia muistoja käy-
tännön tilanteista Nurmeksen 
evankelisen opiston rehtorina 
ja luterilaisen kirkon kirkollis-
kokouksen varapuheenjohtaja-
na. Kaikki kolme olivat saaneet 
olla mukana seuraamassa omassa 
kirkossaan kehitystä, jossa naisil-
le annettu tehtävä ei enää ollut 
pelkästään ”Rukoile ja tee työ-
tä”, vaan myös yhä enemmän 
”Johda ja julista!”.

Kirkkohistorian päivän yleisöä.
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Palautusosoite: 
Suomen ekumeeninen neu vos to
PL 185, 00161 Hel sin ki

Vastuuviikon seminaari ja elokuvanäytös

KONGO EILEN JA TÄNÄÄN
- taistelu resursseista -
Maanantaina 23.10.2006
Seminaari klo 14–17, elokuva alkaen klo 17.30
Elokuvateatteri Orion, Eerikinkatu 15, Helsinki

Luonnonvarojensa puolesta yksi maailman rikkaimmista maista. Käytännös-
sä sodan runtelemassa maassa eletään kuitenkin köyhyydessä. Maan rikkau-
det eivät ole hyödyttäneet tavallisia ihmisiä vaan tuoneet mukanaan lähinnä 
kurjuutta. Riiston juuret ovat syvällä 1800-luvun siirtomaa-ajoissa, ja monet 
haluavat yhä osansa Kongon rikkauksista.

 Vastuuviikon seminaarissa käsitellään Kongon tilannetta tänään. Näkökulmia tarjoi-

levat mm. toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen (Kirkon Ulkomaanapu), koordinaatto-

ri Emile Mpanya (Luterilaisen maailmanliiton Kongo-ohjelma) ja dosentti Jussi Rau-

molin (Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen laitos).

 Dokumenttielokuvan Valkoinen kuningas, musta kuolema kautta sukelletaan Kongon 

historiaan, kuningas Leopold toisen aikaan. Leopold II nosti Belgian ennennäkemättö-

mään kukoistukseen: hinnan siitä saivat maksaa siirtomaa Kongo ja sen kansalaiset.

 Seminaari ja elokuvanäytös ovat osallistujille maksuttomia. Toivomme kuitenkin etu-

käteisilmoittautumisia 16.10. mennessä: sanna.yla-jussila@ekumenia.fi , 09-180 2369.

 Seminaarin tarkempaan ohjelmaan ja elokuvan esittelyyn voit tutustua Vastuuviikon 

nettisivuilla osoitteessa www.vastuuviikko.fi .


