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Jan EdStröm

nuoret ja ekumenia
n Eräänä keväisenä iltana toukokuun puolivälissä istuu muutaman nuoren ryhmä syventyneenä tii-
viiseen keskusteluun teekupin ääressä pienessä huoneessa Helsingin keskustassa. Ilta on lämmin, te-
rassit ovat avautuneet, liikenne pauhaa kadulla, jääkiekon MM-kisat ovat meneillään tv:ssä ja on pal-
jon muuta, jonka parissa voisi viettää aikaansa tällaisena iltana. Kymmenkunta nuorta on kuitenkin 
päättänyt luopua kaikesta muusta voidakseen keskustella siitä, millaiseksi kristittyjen ykseyden ja 
yhteistyön tulisi muotoutua Kirkkojen maailmanneuvoston yhdeksännen yleiskokouksen valossa. 
Kokous pidettiin vastikään Brasilian Porto Alegressa.

Muutaman mielenkiintoisen alustuksen jälkeen keskustelu alkaa pian soljua puoleen ja toiseen. Kaik-
ki haluavat kantaa kortensa kekoon. Todetaan, että nuorisokiintiön noudattamisesta KMN:n kes-
kuskomiteassa on tullut monille nuorille mantra – varsinkin sen jälkeen, kun kokouksesta lupailtiin 
nuorten yleiskokousta. Ei siitä oikein sellainen tullut. Näky 25 prosentista 18–30 -vuotiaita muuttui 
pikemminkin 15 prosentiksi. Surullista, mutta ei mikään katastrofi, toteavat nämä nuoret. Heille 
nuorten näkemys kysymyksistä on niin paljon tärkeämpi kuin nuorten äänien lukumäärä.

Keskustelussa pääosassa ovat asiakysymykset. Unohda hetkeksi, millainen maailman pitäisi olla, ja 
työskentele siltä pohjalta, miltä maailma todellisuudessa näyttää. Kysy sitten, mikä on kirkkojen teh-
tävä maailmassa. Mihin ekumeenisten järjestöjen tulisi syventyä tänään? Mikä on asia, jota kukaan 
muu ei tee (paremmin) kuin ne?

Perusteellisen ohjelmista ja toimintamuodoista keskustelun jälkeen vastaus tulee itsestään: Tietenkin 
uskonto – sekä omakohtainen usko (hengellisyys) että pohdiskeleva usko (teologia). Tähän kuuluvat 
myös tehtävä (lähetys) ja maailmanlaajuinen oikeudenmukaisuuden ja vuoropuhelun ulottuvuus. 
Uskonto voi yhtä hyvin yhdistää kuin hajottaa. Dialogiin mahtuu myös omasta uskosta todista-
minen.

Mikä ekumeenisessa työssä on ainutlaatuista ellei sitten juuri se, että keskustelua kirkon ykseydestä 
ja maailman tulevaisuudesta ovat käyneet saman pöydän ääressä samat ihmiset; sellaiset, jotka elävät 
maailmassa, mutta eivät maailmasta; ne, jotka odottavat lopullista pelastusta ja haluavat tehdä työtä, 
jotta sen eri ulottuvuuksista tulisi todellisuutta. Se merkitsee yhdessä rukoilemista ja keskustelun 
aloittamista tabuiksi koetuista asioista, kuten Kristittyjen ykseyden rukousviikolla 2007. Se on 
toimimista rauhan ja oikeudenmukaisuuden puolesta ja ”resurssisotaan” herättelyä, kuten vastuuvii-
kolla 2006–2007. Kysymys voi olla lähetystyön ja diakonian koordinoinnista, hiv-/aids-potilaiden tai 
muiden syrjäytyneiden leimautumisen vastustamisesta tai aktiivisesta osallistumisesta ekumeenisen 
väkivallattoman vuosikymmenen tapahtumiin.

Mutta entä näkyvä ykseys, kuinka saavutamme sen? Tässä kohdin keskustelu taukoaa hetkeksi. Ehkä 
meidän on koettava syvällinen oivallus samalla tavoin kuin varhainen seurakunta kokoontuessaan 
Jerusalemissa, nimittäin että pelastus koskee kaikkia ja että kenenkään (juutalaisen) ei tarvitse mennä 
ympärileikattavaksi tullakseen kristityksi. Mikä on aikamme suuri ekumeeninen edistysaskel? Emme 
tiedä. Ehkä se on ryhtymistä toimenpiteisiin, kun olemme oivaltaneet, että luotuina olentoina kaik-
ki ihmiset kuuluvat toisilleen; että yhdistävät asiat asetetaan tärkeysjärjestyksessä tunnustuksellisten 
edelle tai että uskontokeskustelu voi olla rakentamassa siltaa rauhaan ja ymmärrykseen.

Kuulostaako utopistiselta? Niin ajateltiin aikoinaan myös Kirkkojen maailmanneuvostosta, lähetysyh-
teistyön suunnitelmista ja pyrkimyksestä yhteiseen, kristittyjen keskinäiseen rukoukseen. Yksi asia on 
varma: ekumeenisella liikkeellä on kokemuksia ja voimavaroja, jotka voivat ja joiden tulee palvella 
paitsi kirkkoja myös koko maailmaa, jotta maailma uskoisi.

Kevätillan keskustelu päättyy, mutta sitä on tarkoitus jatkaa toiseen aikaan, toisessa paikassa. Ne, 
jotka kerran ovat lähteneet ykseyden tielle, eivät voi antaa periksi.
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Jan EdStröm

Ungdomar och ekumenik
n En vårkväll i mitten av maj sitter några ungdomar inbegripna i ett engagerat samtal över en 
kopp te i ett litet utrymme i centrala Helsingfors. Kvällen är varm, uteserveringarna har öppnat, 
trafiken brusar nere på gatan, Ishockey-VM sänds på tv och det finns en hel del man kunde ägna 
sig åt en kväll som den här. Ett tiotal unga har dock valt bort allt annat för att kunna diskutera 
hur kristen enhet och samarbete borde utformas i ljuset av Kyrkornas världsråds nionde gene-
ralförsamling som nyligen hölls i Porto Alegre, Brasilien.

Efter några intressanta inledningar böljar samtalet snart fram och tillbaka. Alla har något att 
bidra med. Man konstaterar att förverkligandet av ungdomskvoten i KV:s centralkommitté blev 
ett mantra för många unga, särskilt efter utfästelser om att mötet skulle bli ungdomarnas gene-
ralförsamling. Så blev det nu inte riktigt. Visionen om 25% 18-30 åringar blev snarare 15%. Trist 
men ingen katastrof tycker de här ungdomarna. För dem är ungdomarnas perspektiv på frågorna 
så mycket viktigare än antalet unga röster.

I samtalet är det är sakfrågorna som gäller. Glöm för ett ögonblick hur världen borde vara och ar-
beta utifrån hur världen faktiskt ser ut. Fråga sedan vad är kyrkornas uppgift i världen? Vad borde 
ekumeniska organisationer ägna sig åt idag? Vad är det som ingen annan gör (bättre) än de?

Efter ett ingående samtal om program och verksamhetsformer ger sig svaret självt: Religion 
naturligtvis, både den upplevda tron (spiritualitet) och den reflekterande tron (teologi). Hit hör 
också uppdraget (mission) och den globala dimensionen på rättvisa och dialog. Religion kan 
förena lika väl som splittra. I dialogen ryms också vittnesbördet om den egna tron.

Vad är unikt för det ekumeniska arbetet om inte just detta att samtalet om kyrkans enhet och 
världens framtid har förts vid samma bord av samma mänskor, sådana som lever i världen, men 
inte av världen, de som väntar på den slutgiltiga frälsningen och vill arbeta för att dess olika 
dimensioner blir konkret. Det är att be tillsammans och bryta tystnaden om tabubelagda saker 
som inom Böneveckan för kristen enhet 2007. Det är att verka för fred och rättvisa och väcka till 
medvetenhet om resurskrig som i Ansvarsveckan 2006–2007. Det kan handla om att koordinera 
mission och diakoni, att motarbeta stigmatiseringen av hiv/aids drabbade och andra marginalis-
erade eller engagera sig i Ekumeniska ickevåldsårtiondet.

Men den synliga enheten då, hur skall vi nå dit? Där tystnar diskussionen för en stund. Kan-
ske behöver vi drabbas av en ny grundläggande insikt i likhet med vad den tidiga församlingen 
upplevde vid mötet i Jerusalem, nämligen att frälsningen gäller alla och att ingen behöver bli 
omskuren (jude) för att bli kristen. Vad är det stora ekumeniska språnget idag? Det vet vi inte. 
Kanske är det att ta konsekvenserna av insikten om att alla människor tillhör varandra som ska-
pade varelser; att det gemensamma prioriteras över det konfessionella eller att religionssamtalet 
kan bli brobyggare för fred och förståelse.

Låter det utopistiskt? Det var också en gång tanken på ett kyrkornas världsråd, planerna på mis-
sionssamarbete och strävan till gemensam bön mellan kristna. Ett är säkert, den ekumeniska 
rörelsen bär på erfarenheter och resurser som kan och bör tjäna, inte bara kyrkorna, utan hela 
världen, för att världen skall tro.

Samtalet i vårkvällen avslutas för att fortsätta på annan tid, annan plats. De som en gång slagit 
in på enhetens väg kan inte ge upp.
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Kirkkojen maailmanneuvosto 
(KMN) syntyi, kun kirkkojen 
oppiin ja järjestysmuotoon kes-
kittynyt Faith and Order -liike 
sekä käytännön yhteistoimintaan 
suuntautunut Life and Work  
-liike sulautuivat yhteen. Myös 
Kirkkojen lähetysneuvosto sekä 
Konstantinopolin ekumeeninen 
patriarkka vaikuttivat omalta 
osaltaan merkittävästi järjestön 
syntyyn. KMN:n konstituutio 
laadittiin jo vuonna 1938 Ut-
rechtissa, mutta toinen maa-
ilmansota siirsi perustavan ko-
kouksen vuoteen 1948 saakka.

n KMN:n jäsenyyttä voi hakea 
kirkko, joka hyväksyy järjestön 
baasiksen. Vuoden 1948 baa-
siksessa määriteltiin KMN nii-
den kirkkojen yhteydeksi, ”jotka 
Raamatun mukaan tunnusta-
vat Herran Jeesuksen Kristuk-
sen Jumalaksi ja Vapahtajaksi”. 
Vuonna 1961 baasikseen tehtiin 
kolminaisuusopillinen lisäys: ”ja 
jotka sen vuoksi pyrkivät täyttä-
mään yhteistä kutsumustaan yh-
den Jumalan, Isän, Pojan ja Py-
hän Hengen, kunniaksi”.

Kirkkojen maailmanneuvos-
ton jäsenistön rungon muodos-
tavat ortodoksiset kirkot sekä 
suuret, perinteiset protestantti-
set kirkot. Roomalaiskatolinen 
kirkko osallistuu Faith and Or-
der -työskentelyyn. Lisäksi se 
on mukana useissa kirkkojen 
maanosakohtaisissa ja kansalli-
sissa neuvostoissa, jotka myös 
ovat KMN:n yhteistyökumppa-
neita (esim. Suomen ekumeeni-
nen neuvosto). Myös suuri osa 
helluntailaisista ja angloamerik-
kalaisen herätyskristillisyyden 
edustajista jää KMN:n jäsenyy-
den ulkopuolelle.

Jaakko antila

kirkkojen maailmanneuvosto lyhyesti

KMN hahmottaa omaa toi-
mintaansa paljolti suurten koko-
usten kautta. Toisaalta järjestön 
yleiskokoukset eivät tee kovin-
kaan yksilöityjä päätöksiä. Käy-
tännön päätöksenteosta vastaa-
vat suurimmaksi osaksi yleisko-
kouksen nimittämä, vuosittain 
kokoontuva keskuskomitea ja 
kahdesti vuodessa kokoontuva, 
suppeampi eksekutiivikomitea 
eli toimeenpaneva hallitus. Mer-
kittävä osa päätöksenteossa on 
myös Genevessä majaansa pitä-
villä KMN:n virkamiehillä. Hei-
dän toimintaansa johtaa pääsih-
teeri, joka on keskuskomitean 
puheenjohtajan ohella keskeisin 
yksittäinen vallankäyttäjä järjes-
tössä. Järjestöllä on myös useita 
presidenttejä, joiden virka on 
kuitenkin enemmän kunniavir-
ka kuin johtajan tehtävä. KMN 

siirtyi oppia ja etiikkaa koskevas-
sa päätöksenteossaan konsensus-
malliin, kun varsinkin ortodok-
sit kokivat jäävänsä usein äänes-
tyksissä vähemmistöön runsas-
lukuisia protestanttisia kirkkoja 
vastaan.

KMN:n päätökset ovat jä-
senkirkoille vain suosituksia. 
Järjestö ei pyri olemaan mikään 
ylikirkko vaan ekumenian ja 
ekumeenisen liikkeen palvelujär-
jestö, jonka työ perustuu sen jä-
senkirkkojen antamaan tukeen. 
Viime vuosina taloudellisten re-
surssien puute on ollut yksi teki-
jä, joka on pakottanut Kirkkojen 
maailmanneuvostoa arvioimaan 
uudelleen ekumeenisen toimin-
nan rakenteita. Lisätietoa KMN:
stä saa järjestön Internet-sivuilta 
www.wcc-coe.org.

Porto Alegressa valitut KMN:n uudet presidentit: John Taroanui Doom Maòhin 
protestanttisesta kirkosta (vas.), pastori, tohtori Bernice Powell Jackson Kris-
tuksen yhdistyneestä kirkosta Yhdysvalloista, tohtori Mary Tanner Englannin 
anglikaanisesta kirkosta, pastori, professori Simon Dossou Beninin metodisti-
kirkosta, arkkipiispa, tohtori Anastasios Albanian ortodoksisesta kirkosta, pas-
tori, tohtori Soritua Nababan Batakin protestanttisesta kirkosta sekä pastori, 
tohtori Ofelia Ortega Kuuban reformoidusta presbyteerikirkosta. Kuva: Paulino 
Menezes/KMN.
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Yleiskokoukset 1948–2006

Yleiskokousten sisältö on useimmiten niin laaja, 
että sitä on vaikeaa kuvata lyhyesti. Seuraavassa 
on kuitenkin poimittu joitakin keskeisiä piirteitä 
eri yleisko kouksista.

1. Amsterdam 1948
”Ihmisen epäjärjestys ja Jumalan suunnitelma”
351 virallista edustajaa 147 kirkosta
-  baasiksen hyväksyminen
-  toisen maailmansodan jälkeen kirkot tunsivat 

voimakasta vastuuta toteuttaa yhteistä palve-
lutehtäväänsä maailmassa

- jäsenistön painopiste Euroopan ja Pohjois-
Amerikan kirkoissa

- Suomen evankelis-luterilainen kirkko muka-
na perustamassa järjestöä

2. Evanston 1954
”Kristus – maailman toivo”
502 edustajaa 161 jäsenkirkosta
-  kylmä sota heijastui kokoukseen
- maallikkojen lähetystehtävä vahvasti esillä
-  ilmaistiin huoli uskonnonvapauden louk-

kaamisista eri puolilla maailmaa, samaten et-
nisistä jännitteistä ja joukkotuhoaseista

-  Amerikan johtava asema voimistui

3. New Delhi 1961
”Jeesus Kristus – maailman valo”
577 edustajaa 197 jäsenkirkosta
-  huomio paikalliskirkkoon ja -seurakuntaan
-  lähetystyö ja evankeliointi kolmanneksi 

päähaaraksi Life & Workin ja Faith & Order-
in rinnalle

-  kannanotot mm. uskonnonvapaudesta ja an-
tisemitismistä; KMN omaksui nyt suurem-
man vastuun hädänalaisten ihmisten aut-
tamisesta

-  roomalaiskatoliselta kirkolta ensimmäistä ker-
taa tarkkailijoita; monet ortodoksiset kirkot 
liittyivät jäseniksi, Suomen ortodoksiselta 
kirkolta ensimmäistä kertaa edustus

4. Upsala 1968
”Katso, uudeksi minä teen kaikki”
704 edustajaa 235 jäsenkirkosta
-  huoli elintasoerojen kasvamisesta ja vaatimuk-

set kirkkojen rakenteiden uudistamisesta 
voimakkaita; nuoret protestoivat asemaansa 
KMN:ssä

-  Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan 
merkitys järjestössä oli kasvanut suureksi

-  kokouksen myötä roomalaiskatolisen kirkon 
työyhteys järjestöön voimistui

-  kontekstuaalisen teologia ja vapautuksen teo-
logia alkoivat vaikuttaa merkittävästi KMN:
ään

5. Nairobi 1975
”Jeesus Kristus vapauttaa ja yhdistää”
676 edustajaa 285 jäsenkirkosta
-  esillä hengellinen vapaus ja poliittinen vapau-

tuminen sekä spiritualiteetti
-  vakauttava kokous, joka loi teologista pohjaa 

Upsalan päätöksille
- Suomen molemmat metodistikirkot jäseninä 

osana yhdistynyttä piispallista metodistikirk-
koa

6. Vancouver 1983
”Jeesus Kristus – maailman elämä”
847 edustajaa 301 jäsenkirkosta
-  huomiota yhteiseen jumalanpalvelukseen ja 

hartauselämään
-  keskustelua Kaste, ehtoollinen ja virka -asiakir-

jasta (BEM)
-  Suomen ortodoksinen kirkko ensimmäistä 

kertaa jäsenenä mukana

7. Canberra 1991
”Tule Pyhä Henki, uudista koko luomakunta”
842 edustajaa 317 jäsenkirkosta
-  Persianlahden sota varjosti kokousta, samaten 

erimielisyydet paikallisten ja maailmanlaa-
juisten huolenaiheiden tärkeysjärjestyksestä

-  KMN:ssä alkoi teologinen ja ideologinen 
selvitys sekä tavoitteenasettelun, organisaa-
tion ja työmuotojen tarkistaminen

-  hyväksyttiin ykseysasiakirja Kirkon ykseys 
koinoniana: lahja ja tehtävä

8. Harare 1998
”Turvatkaa Jumalaan – iloitkaa toivossa”?
966 edustajaa 336 jäsenkirkosta
-  käsittelyssä KMN:n kriisi: institutionaalisen 

ekumenian ongelmat, protestanttien hallitse-
vuus ortodokseihin nähden sekä ortodoksisen 
ja protestanttisen kirkkokäsityksen ristiriidat

-  kannanotot mm. uskonnonvapaudesta, köy-
hien maiden velasta ja lasten käyttämisestä 
sotilaina

9. Porto Alegre 2006
”Jumala armossasi, muuta maailma”
691 edustajaa 348 jäsenkirkosta
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Kirkkojen maailmanneuvoston 
(KMN) IX yleiskokoukselle Bra-
silian Porto Alegressa asetettiin 
ennen kokousta suuria odotuk-
sia. KMN:n ja samalla koko 
ekumeenisen liikkeen taival Ha-
raren yleiskokouksen jälkeen on 
ollut haasteellista ja tarve muu-
tokseen on nostettu esiin useal-
ta eri taholta: erityiskomission 
työ, rekonfiguraatioprosessi ja 
yleiskokouksen edellä suoritettu 
KMN:n ohjelmaevaluaatio oli-
vat kuitenkin merkkejä liikkees-
sä tapahtuvasta muutoksesta.

aaro rYtkönEn

Quo vadis kmn?

n Kirkkojen maailmanneu-
voston suomalaiset yhteistyöta-
hot olivat Porto Alegressa hyvin 
edustettuina. Kokoukseen osal-
listui eri rooleissa yhteensä noin 
neljäkymmentä suomalaista. 
Määrä oli erittäin suuri ottaen 
huomioon, että virallisten dele-
gaatioiden koko oli pienentynyt 
radikaalisti sitten Hararen yleis-
kokouksen. Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon delegaatioon 
kuului neljä ja Suomen ortodok-
sisen kirkon delegaatioon kolme 
virallista delegaattia.

Suomalaiset delegaatiot val-
mistautuivat yleiskokoukseen 
järjestämällä useita valmistelevia 

kokouksia, joissa käsiteltiin yleis-
kokouksen teemoja. Kokoukset 
olivat luonteeltaan ekumeenisia 
ja avoimia kaikille yleiskokouk-
seen lähteville. Yksi etukäteen 
odotetuimmista yleiskokouksen 
teemoista oli kysymys taloudel-
lisesta oikeudenmukaisuudes-
ta ja globalisaatiosta. Suomen 
evankelis-luterilainen kirkko 
antoi oman lausuntonsa koski-
en KMN:n prosessoimaa AGA-
PE (Alternative Globalization 
Addressing Peoples and Earth) 
-asiakirjaa tammikuussa 2006. 
Lisäksi evankelis-luterilainen 
kirkko järjesti joulukuussa 2005 
päivän kutsuseminaarin kysei-

Mutirao, tapahtumien tori, toi yhteen eri kulttuurien edustajat ja loi osaltaan vauhtia ja värikkyyttä yleiskokouksen il-
meeseen. Kuvassa intialaisia dalit-tanssijoita. Kuva: Igor Sperotto/KMN.
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sestä aiheesta. Tämä prosessi toi-
mi kirkon delegaattien tukena 
asiasta yleiskokouksessa keskus-
teltaessa. 

delegaattina Brasilian 
lämmössä

Yleiskokouksen osallistujaprofiili 
oli muuttunut suuresti edellisistä 
yleiskokouksista. Porto Alegreen 
oli varattu paikkoja vähän yli 
700 delegaatille. Tämä on huo-
mattavasti vähemmän kuin Ha-
raressa, Zimbabwessa järjestetys-
sä VIII yleiskokouksessa noin 
seitsemän vuotta aiemmin. Siksi 
on mielenkiintoista huomata, 
että kokoukseen osallistui koko-
naisuudessaan kuitenkin suurin 
piirtein saman verran ihmisiä 
kuin edelliseen yleiskokoukseen. 
Kokouksen yhteydessä järjestet-
ty tapahtumien tori (Mutirao) 
nimittäin toi paikalle tuhansia 
ihmisiä ja virallinen kokouk-
sen osallistujamäärä nousi noin 
4 000 virallisesti rekisteröitynee-

seen osallistujaan. Tästä voidaan 
tehdä useita johtopäätöksiä. On 
esimerkiksi mahdollista todeta, 
että ekumeenisten järjestöjen 
rooli ekumeenisessa keskuste-
lussa kasvaa. Vaikka järjestöillä 
ei ollut kokouksessa äänivaltaa, 
ne pystyivät osallistumaan ko-
kouksen oheistapahtumiin täys-
painoisesti.

Ennen yleiskokousta KMN:
n uusi päätöksentekojärjestelmä 
ehti herättää paljon kiinnostusta 
sekä jäsenkirkoissa että muussa 
ekumeenisessa liikkeessä. KMN:
n keskuskomitea oli testannut 
niin sanottua konsensus-pää-
töksentekojärjestelmää edelli-
sessä kokouksessaan kevättal-
vella 2005. Konsensus-metodi 
perustuu keskusteluun ja sen 
tarkoituksena on löytää mah-
dollisimman laaja yhteisymmär-
rys käsiteltävistä asioista ilman, 
että asiasta täytyisi äänestää. Sen 
käyttöönotto perustuu Hararen 
ja Porto Alegren välisenä aika-
na toimineen ja ortodoksien ja 

muiden kirkkokuntien välisiä 
suhteita tutkineen erityiskomis-
sion ehdotukseen.

Päätöksentekojärjestelmää ja 
sen toimivuutta voidaan kuvail-
la kahden näkökulman kautta. 
Ensinnäkin kokouksessa vallitsi 
monin paikoin avoin ilmapiiri. 
Kokouksen aikana järjestettiin 
useita virallisia sekä epäviralli-
sia keskustelutilaisuuksia, joissa 
osallistujat pääsivät vaihtamaan 
mielipiteitä avoimesti. Yleisko-
kouksen viralliseen ohjelmaan 
kuuluivat ns. ”ekumeeniset kes-
kustelut”, joissa delegaatit ja ko-
kouksen alle 30-vuotiaat muut 
osallistujat keskustelivat etukä-
teen määritellyistä teemoista. 
Yhden keskusteluryhmän aihee-
na oli kysymys ihmisen seksuaa-
lisuudesta. Avoin keskustelu 
tästä kyseisestä aiheesta ei ol-
lut mahdollista vielä edellisessä 
yleiskokouksessa. Syy muutok-
seen on juuri konsensus-mene-
telmä, joka korostaa keskustelun 
ja ajatustenvaihdon tärkeyttä ja 

Päätöksentekotavan muutos toi kokoukseen lisää avoimuutta, mutta samalla päätöksentekoprosessi monimutkaistui ja 
valta tuntui siirtyvän entistä enemmän pienille ryhmille ja komiteoille. Kuva: Igor Sperotto/KMN.
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tutkii, ovatko osapuolet vielä 
valmiita etenemään asiassa.

Toisaalta konsensus-mene-
telmä sai aikaan sen, että pää-
töksentekoprosessi muuttui 
entistä monimutkaisemmaksi. 
Useiden delegaattien mielestä 
entistä harvempi pystyi todella 
vaikuttamaan asiakysymyksiin, 
sillä vaikka jokainen pääsee vai-
kuttamaan prosessiin, asiat val-
mistellaan pienissä ryhmissä ja 
komiteoissa. Uusi päätöksente-
kojärjestelmä oli Porto Alegressa 
kuitenkin vasta ensimmäistä ker-
taa käytössä näin isossa KMN:n 
kokouksessa. Tulevaisuudessa se 
saattaa koitua hyödylliseksi väli-
neeksi juuri KMN:n kaltaiselle 
organisaatiolle.

tehdyt päätökset

Pääsihteeri Samuel Kobia oli 
asettanut kokoukselle erittäin 
suuret tavoitteet. KMN:n sa-
nottiin olevan kriisissä ja yleisko-
kouksen tuli olla tie selkeämpään 
ja parempaan tulevaisuuteen. 
Pääsihteeri Kobia oli todennut 
useaan otteeseen, että kokous 
tuo tullessaan uusia tuulia jär-
jestöön ja tulee olemaan kaikkea 
muuta kuin ”business as usual”. 
Kobia oli nostanut ajatuksen 
esiin muun muassa vuoden 2005 
vuosikirjan esipuheessa. Yleisko-
kouksen ensimmäinen puolikas 
tuotti kuitenkin pettymyksen. 
Useat ihmiset totesivat, että yleis-
kokous sujuu monilta osin aivan 
kuten ennenkin eikä mikään ole 
muuttunut aiempaan verrattu-
na. Kobian oma raportti ei ollut 
niin uudistushenkinen kuin oli 
odotettu. Siksi kokouksen puo-
livälin aikaan suuren muutoksen 
aikaansaaminen näytti erittäin 
epätodennäköiseltä. Kokouksen 
loppupuoli kuitenkin osoitti, 
että tavoitetta pystyttiin lähesty-
mään. Tähän vaikuttivat ennen 
kaikkea kokouksen talousko-
mitean ja ohjelmakomitean ra-
portit, jotka peräänkuuluttavat 
selkeää muutosta järjestön toi-
mintatavoissa. Yleiskokous hy-
väksyi raportit muodossa, joka 
jättää keskuskomitealle useita 

mahdollisuuksia asettaen samal-
la uusia rajoja. Muutoksille on 
tilaa KMN:n tulevaisuudessa.

Yksi kokouksen korostamis-
ta seikoista – joka liittyy myös 
paljon puhuttuun muutokseen 
– on kaiken KMN:n tekemän 
työn integroimisen tärkeys. 
Tämä painotus näkyy useissa eri 

”Rukoileva yleiskokous” kokoontuneena aamurukoukseen. 
Kuva: Paulino Menezes/KMN.

kohdissa yleiskokouksen doku-
mentteja. Kirkkojen yhteyden 
laajentaminen ja syventäminen, 
joka nousee esiin KMN:n CUV 
(Common Understanding and 
Vision) -dokumentista, näkyy 
esimerkiksi erittäin hyvin siinä, 
että Faith & Order- sekä lähe-
tys- ja evankelioimiskomission 
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välistä yhteistyötä halutaan li-
sätä. Kirkkojenvälistä yhteyttä 
halutaan lisätä myös nostamalla 
kysymykset spiritualiteetista ja 
teologisesta perustasta tärkeäksi 
osaksi neuvoston kaikkea työtä.

Lisäksi yleiskokous nosti 
esiin neljä teemaa, jotka tulevat 
olemaan voimakkaasti KMN:
n agendalla lähivuosina. Nämä 
teemat ovat 1) ykseys, spiritua-
liteetti ja missio, 2) ekumeeni-
nen kasvatus, 3) maailmanlaa-
juinen oikeudenmukaisuus ja 4) 
kirkon äänenä oleminen maail-
massa (profeetallinen julistus). 
Aihealueet ovat läpileikkaavia ja 
esimerkiksi jokaisessa KMN:n 
ohjelmassa pitäisi tulevaisuudes-
sa olla elementtejä kaikista näistä 
teemoista. 

Läpi kokouksen useassa koh-
dassa nostettiin esiin KMN:n 
tulevaisuuden ohjelmaperiaate 
”Do less, and do it well!”. Tämä 
on tavoite, joka KMN:n tulee 
ottaa vakavasti. Se on sekä peri-
aate- että resurssikysymys. Kirk-
kojen maailmanneuvosto on osa 
ekumeenista liikettä ja kansa-
laisjärjestökenttää, mutta sen ei 
tule eikä se voi tehdä kaikkea. 
On tärkeää, että järjestö selvittää 
itselleen, mitä sen itsensä täytyy 
tehdä ja mitä muut samaan pää-
määrään pyrkivät voivat tehdä. 
Kaikkea KMN:n tulevaisuuden 
toimintaa voidaan tarkastella 
tästä näkökulmasta: onko tehtä-
vä työ sellaista, että juuri KMN 
kirkkojen globaalina yhteytenä 
pystyy tekemään sen paremmin 
kuin kukaan muu? Mikä on se 
erityisarvo, jonka KMN antaa 
toimintaan?

mihin maailmanneuvostoa 
tarvitaan?

Yleiskokouksen jälkeen KMN:n 
henkilökunnalla on erittäin suu-
ri tehtävä edessään. Yleiskoko-
uksen päätökset on muutettava 
konkreettiseksi toimintasuunni-
telmaksi, jonka keskuskomitea 
hyväksyy syksyllä järjestön oh-
jelmaksi tuleviksi vuosiksi. Yleis-
kokouksen päätösten voidaan 
katsoa edustavan uuden ja van-

han sekoitusta. Toisaalta yleisko-
kous vahvisti järjestön suunnan: 
se pysyi sekä konstituution että 
CUV-dokumentin viitoittamal-
la tiellä. Toisaalta läpi kokouksen 
yleiskokous nosti yhä uudelleen 
ja uudelleen esiin tarpeen ohjel-
mien integroinnille sekä uusien 
työskentelytapojen ja -metodien 
kehittämiselle. Yleiskokous ko-
rosti KMN:n kannalta tärkeitä 
toiminnallisia prioriteettialueita, 
joiden on kosketettava kaikkia 
KMN:n ohjelmia. Näitä ovat 
ekumeeninen kasvatus ja koulu-
tus sekä suhteet jäsenkirkkoihin 
ja muihin yhteistyötahoihin.

Yleiskokouksen ohjelmako-
mitea totesi raportissaan maa-
ilman muuttuvan koko ajan. 
Nämä muutokset liittyvät toi-
siinsa: muuttuva ekklesiologi-
nen ja ekumeeninen konteksti 
(esim. muuttuva kirkkomaan-
tiede ja sekularisaatio) kuten 
myös muutokset poliittisessa, 
taloudellisessa ja sosiaalisessa 
kontekstissa koskettavat myös 
Kirkkojen maailmanneuvostoa. 
Muutosten negatiivisina vaiku-
tuksina voidaan nähdä kasvava 
epätasa-arvo, ympäristön heik-
kenevä tilanne, siirtolaisuus, vä-
kivalta ja terrori. Edellä mainitut 
ongelmat asettavat suuria haas-
teita kirkoille ja Kirkkojen maa-
ilmanneuvostolle. On kuitenkin 
tärkeää, etteivät kirkot luovuta, 
vaan tekevät entistä rohkeam-
min työtä. Jumalan kirkon nä-
kyvä ykseys on jo itsessään selvä 
merkki jakautuneelle yhteiskun-
nalle ja maailmalle.

Tästä näkökulmasta katsot-
tuna on luonnollista, että kir-
koilla on yhteinen ääni, joka voi 
nostaa esiin teemoja liittyen epä-
oikeudenmukaisuuteen. Siihen 
on pyrittävä jatkuvasti. Samalla 
on muistettava, että KMN ei ole 
enää samassa asemassa kuin se 
oli esimerkiksi 1970-luvulla, jol-
loin sen rooli rasisminvastaises-
sa työssä oli maailmanlaajuises-
ti erittäin suuri. Nykyään useat 
kansalaisjärjestöt tekevät saman-
laista tärkeää työtä kuin KMN 
aiemmin. Siksi on erittäin olen-
naista miettiä, mikä on kirkko-

jen ja KMN:n erityisrooli tässä 
kentässä: mitä KMN voi tehdä 
sellaista, jota muut tahot eivät 
voi tehdä? Mitä juuri Kirkkojen 
maailmanneuvoston globaalina 
kirkollisena ja kirkkojenvälisenä 
organisaationa on tehtävä?

Kirkkojen ja kristittyjen tu-
lee olla peruspilareita etsittäessä 
kristittyjenvälistä yhteyttä. Kir-
kon ykseyden on oltava olennai-
nen osa kirkkojen itseymmär-
rystä eikä sitä voida ulkoistaa 
ekumeenisille järjestöille. Tämä 
ei tarkoita sitä, ettei ekumeenisia 
järjestöjä tarvittaisi. Ne tekevät 
erittäin tärkeää ja asiantuntevaa 
työtä ja niiden mandaatin ja kes-
kinäisen työjaon selvittäminen 
on hyvin tärkeää.

Yksi tärkeimmistä tehtävistä 
Kirkkojen maailmanneuvostol-
le ohjelmasuunnittelussa onkin 
järjestön suhteet eri tahoihin. 
Ensinnäkin suhteet jäsenkirk-
koihin ja ei-jäsenkirkkoihin ovat 
tärkeät, toiseksi on selvitettävä, 
miten suhteet muihin ekumeeni-
siin toimijoihin on järjestettävä. 
Näiden lisäksi on myös tärkeää 
analysoida, miten KMN suh-
teutuu jatkossa toisaalta muihin 
kansainvälisiin toimijoihin, ku-
ten YK:n eri elimiin ja toisaal-
ta muihin uskontoihin, niiden 
edustajiin ja heidän kanssaan 
käytäviin keskusteluihin.

Se, mihin Kirkkojen maail-
manneuvostoa tarvitaan, liittyy 
erittäin läheisesti ekumeenisen 
liikkeen uudelleen organisoin-
tiin. KMN:n ei tule toimia sel-
laisten aiheiden parissa, joilla on 
ainoastaan kansallista tai alueel-
lista merkitystä. Tällaisten ky-
symysten tulee olla ensisijaisesti 
osa kansallisten tai alueellisten 
ekumeenisten neuvostojen toi-
mintaa. Kansallisesta tai alueel-
lisesta asiasta voi kuitenkin tulla 
maailmanlaajuinen. Tällainen 
saattaisi olla esimerkiksi tietyn 
kansanryhmän syrjintä jollain 
alueella tai kysymys, joka kosket-
taa ihmisiä kahdessa tai useam-
massa eri maanosassa. Tällaisissa 
tilanteissa on tärkeää, että KMN 
pystyy ottamaan vastuuta.
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Edellä kuvattu järjeste-
ly muuttaa aiemman lähesty-
mistavan. Enää ei voida lähteä 
maailmanlaajuisesta, globaalista 
aloitteesta esimerkiksi KMN:
n taholta ja miettiä tämän jäl-
keen, miten paikalliset ja kansal-
liset tahot voisivat sen toteuttaa. 
Tässä lähdetään juuri toisesta 
lähtökohdasta: aloitteet tulevat 
paikallisilta tahoilta. Niiden ol-
lessa maailmanlaajuista yhteisöä 
koskettavia kysymyksiä, KMN:
n on mietittävä, miten se pystyy 
vastaamaan tähän haasteeseen.

Yleiskokouksen aikana kir-
kot sitoutuivat uudelleen näky-
vän ykseyden etsintään. Kirkot 
myös näkivät Kirkkojen maail-
manneuvoston olevan erityinen 
toimija ekumeenisella kentällä. 
Edelleen kirkot kokivat järjes-
töllä olevan paljon annettavaa 
yhteisellä matkalla. Kirkkojen 
maailmanneuvoston toiminta-
tapojen muutos ei näytä tällä 
hetkellä olevan kovin nopeatah-
tista. Uudella keskuskomitealla 
on suuri työ tehdä tarvittavat 
päätökset viedä yleiskokouksen 
ehdottamat suunnanmuutokset 
käytäntöön. On tärkeää, että 
Kirkkojen maailmanneuvosto 
osoittaa muulle ekumeeniselle 
kentälle, että se itse on valmis 
tekemään päätöksiä, jotka ovat 
yleiskokouksen hengen mukai-
sia ja jotka johtavat muutokseen 
ekumeenisessa liikkeessä.

Kirjoittaja on Kirkon Ulkomaa-
navun suunnittelija, joka oli Suo-
men evankelis-luterilaisen kirkon 
edustajana Porto Alegren yleisko-
kouksessa. Hänet valittiin myös 
KMN:n keskuskomiteaan.

Rukous

Herra, kaikkivaltias Jumalamme,
Luoja ja muutoksen aikaansaaja,
isällisen rauhan ja äidillisen rakkauden Jumala,
me kokoonnumme eteesi epätoivon keskellä pyyntöinemme
sydän täynnä toivoa.

Armollinen Jumala,
kirkkosi on käynyt läpi synnytystuskat
ja varhaiset vuotensa Välimeren rannoilla.
Pysy kirkkosi luona, kun se jatkaa kasvuaan
aikuisuuteen ja ykseyteen, kautta maailman.

Tämän vielä nuoren kirkon kanssa
me rukoilemme muutoksen lahjaa.
Herätä meissä yhteyden henki,
tee mietteistämme rakkauden ajatuksia.
Istuta meihin rauhasi tunto.

Anna meille rohkeus ja sinnikkyys ottaa vastaan muutos
itseämme ja toisiamme varten,
niitä varten, jotka kärsivät tai tuottavat kärsimystä,
niin uhreja kuin rikollisia varten,
koko kansaasi varten.

Tässä vihan ja väkivallan täyttämässä maailmassa
anna meille rohkeus kylvää rakkautta ja sopua.
Tässä syrjinnän ja epäoikeudenmukaisuuden maailmassa
kasvata meissä ykseyden siemen ja suo meille kykyä nähdä
ja voittaa hajaannuksemme.

Valmista sydämemme, 
mielemme ja kätemme korjaamaan satoasi. Aamen.

Nuorten valmistama WCC Assembly Sundayn rukous. 
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n Porto Alegren yleiskokousta 
tulee tarkastella aiempien ko-
kousten luomaa historiallista 
taustaa vasten. Kirkkojen maa-
ilmanneuvoston talousvaike-
udet, organisaatiomuutokset, 
heikko johtajuus ja tiedotusvä-
lineiden vähentynyt kiinnostus 
ovat saaneet monet liioitellen 
ja uupuneina puhumaan eku-
menian kriisistä, umpikujasta 
tai jopa ekumenian kuolemasta. 
 
Mutta rahapula, rakenteiden 
kanssa puuhastelu, vaikeudet 
palkata hyviä työtovereita ja me-
diakatve ovat vain oireita josta-
kin paljon vakavammasta: jä-
senkirkkojen kyvyttömyydestä 
muotoilla kantava ekumeeninen 
visio 2000-luvun postmodernis-
sa, globaalissa maailmassa. On-
gelmana ovat isot jäsenkirkot, 
joita työllistävät yhä enemmän 
niiden omat tulevaisuudenky-
symykset; jotka ovat yhä itseriit-
toisempia eettisessä ja pastoraali-
sessa asenteessaan ja yhä tunnus-
tuksellisemmin profiloituneita 
suhteessa muihin. Kansainväli-
sen ekumenian sääntöjä on pe-
rusteellisesti muutettu, mutta 
suurelta osin järjestöt ajattelevat 
ja työskentelevät 1900-luvun 
tapaan. Haluan Porto Alegren 
tapahtumien perusteella nostaa 
esille joitakin niistä muutoksis-
ta, jotka vaativat ekumeenisen 
työn uudistamista. 

JonaS JonSon

Ekumenia tienhaarassa – 
mitä Porto alegre muutti?

Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokous Porto Alegressa oli sarjas-
saan yhdeksäs. Yleiskokoukset heijastavat kansainvälisen ekumenian 
jatkuvaa muuttumista. Jokainen yleiskokous on tuonut liikkeeseen 
jotakin uutta ja peilannut omaa aikaansa. Jonas Jonson pohtii luen-
nossaan Porto Alegren merkitystä ja ekumenian tulevaisuutta. Välissä 
on otteita Outi Vaskon ja Sylvia Raulon kommenttipuheenvuoroista. 

kristikunnan painopiste on 
siirtynyt etelään

Ensimmäinen muutos on se, 
että kristikunnan painopiste on 
siirtynyt Euroopasta ja Pohjois-
Amerikasta Afrikkaan, Aasiaan 
ja Latinalaiseen Amerikkaan. 
Maailman kristittyjen enemmis-
tö – tarkemmin sanottuna noin 
59 prosenttia – elää nyt eteläisel-
lä pallonpuoliskolla. Tämä joh-
tuu osin väestönkasvusta, joka 
on suurinta juuri Afrikassa, Aa-
siassa ja Latinalaisessa Amerikas-
sa. Tämä johtuu myös kirkkojen 
kasvusta, kun ihmiset vaihtavat 

uskontoaan tai – kuten Kiinassa 
– etsivät uskoa maallistuneessa 
yhteiskunnassa. Silloin kiinnos-
tuksen kohteena on useimmiten 
kristinusko.

Eurooppa on maailman man-
tereista ainoa, jolla kristittyjen 
määrä vähenee. Se johtuu väes-
tön ikääntymisestä ja meneillään 
olevasta kansallisten kirkkojen 
heikkenemisestä. Ekumeeni-
nen liike syntyi Pohjois-Atlan-
tin alueella. Sen tulevaisuuden 
määrittelevät kuitenkin Etelä-
Atlantin, Intian Valtameren ja 
Tyynenmeren alueiden maat, 
emme me.

 koen, että ekumeenisen vision puute ei ole vain isojen kirkko-
jen ongelma. monilta historiallisilta protestanttisilta kirkoilta puuttuu 
näky, myös kolmansissa maissa. kirkot menettävät jäseniään mui-
den muassa helluntailiikkeen uusille kirkoille. Visio on hukassa. ih-
miset eivät enää tunne kmn:n visiota.
 Yksi syy vision puutteeseen on kirkkojen kyvyttömyys kohdata 
moderni maailma ja käydä dialogia yhteiskunnan kanssa. osallis-
tuin ekumeenisen liikkeen kartoitusprosessiin mapping of oikou-
mene. Siinä yhteisöllisyys arvioitiin tärkeäksi kirkoissa, mutta kmn 
ei ruoki sitä. tässä on suuri puute. Positiivista on se, että kmn on 
tehnyt tärkeitä aloitteita, joissa kirkot voivat olla mukana omin eh-
doin. tällaisia ovat väkivallan vastainen vuosikymmen sekä EaPPi 
(Ecumenical accompaniment Program in the middle East). – Sylvia 
raulo.
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kristinuskon uudet kasvot

Toinen muutos on se, että kris-
tinusko on muuttamassa muoto-
aan. Perinteiset kirkot kasvavat 
samassa tahdissa demografisen 
kehityksen kanssa, mutta todelli-
nen liikehdintä on käynnissä eri-
laisissa helluntaikirkoissa, evan-
kelisissa liikkeissä ja afrikkalai-
sissa itsenäisissä kirkoissa, joiden  
juuret eivät ole länsimaisessa lä-
hetystyössä. Helluntailiike syntyi 
tasan sata vuotta sitten. Nykyisin 
sen kanssa on kosketuksissa noin 
neljäsosa kristikunnasta. Hellun-
taikirkot kasvavat eniten Latina-
laisessa Amerikassa. Pelkästään 
Rio de Janeirossa perustetaan 
neljäkymmentä uutta seurakun-
taa viikossa! Ne liikkeet, joita 
kutsumme vanhoillisiksi evan-
kelisiksi liikkeiksi, menestyvät 
parhaiten Itä-Aasiassa. Useim-
mille Etelä-Korean ja Kiinan il-
miömäisesti kasvavista kirkoista 
on tunnusomaista voimakas he-
rätyskristillisyys ja usein funda-
mentalistinen suhtautuminen 
Raamattuun. Länsi-Afrikan itse-
näiset kirkot kasvavat nopeam-
min kuin kaikki muut Saharan 
eteläpuoliset kirkot. Ne ovat le-
vittäytyneet pääasiassa Etelä- ja 
Länsi-Afrikkaan. Joillakin niistä 
on enemmän jäseniä kuin poh-
joismaisilla kansankirkoilla. 

Uusien liikkeiden kasvu vai-
kuttaa perinteisiin kirkkoihin. 
Esimerkiksi Brasilian katoli-
sessa tai luterilaisessa kirkossa 
on voimakkaan karismaattisia 
piirteitä tai siellä korostetaan 
parantamista. Konservatiivi-
suus on kristikunnan pääsuun-
taus. Mutta meidän on pantava 
merkille, että köyhissä maissa 
sekä helluntailiike että evan-
keliset liikkeet, joiden juuret 
ovat Yhdysvalloissa, lakkaavat 
asemansa vakiinnutettuaan ja 
suuriksi kasvettuaan olemasta 
riippuvaisia Amerikasta ja muo-
toilevat yhteiskuntavastuunsa 
uudella tavalla. Ne puhuvat ja 
toimivat yhä enemmän eku-
meenisen liikkeen tavoin, mikä 
luo uusia edellytyksiä vuoropu-
helulle ja vuorovaikutukselle.  

Haasteena globalisaatio

Kolmas muutos on globalisaatio. 
New Delhin yleiskokous vuon-
na 1961 antoi kirkoille globaa-
lin tietoisuuden. Upsala 1968 
antoi kirkoille globaalin oman-
tunnon. Vancouver 1983 antoi 
kirkoille globaalin spiritualitee-
tin. Mutta noihin aikoihin al-
koi terävöityä myös markkinoi-
den, joukkotiedotusvälineiden 
ja kulttuurin globaalistumisen 
kritisointi. Jännite protestilii-
ke-ekumenian ja kirkkoinsti-
tuutiota uudistavan ekumenian 
välillä lisääntyi. Porto Alegressa 
kuultiin vielä ideologisesti värit-
tyneitä globalisaation analyyse-
ja, kuin kaikuna 1980-luvulta. 
Kristilliset kokeilut paikallisina 
ja kristillisinä vaihtoehtoina glo-
balisaatiolle koettiin houkuttele-
viksi. Kiinnostus laadukkaaseen, 
kriittiseen, älykkääseen ja am-
mattimaiseen vuoropuheluun 
sellaisten toimijoiden kuin yri-
tysten, pankkien, median ja po-
liittisten instituutioiden kanssa 
näyttää olevan vähäisempää nyt 
kuin 1960-luvulla. Mutta kirk-
kojen ymmärrys globalisaatiota 
ja sen eri ulottuvuuksia kohtaan 
on tärkeää ekumeenisen liikkeen 
tulevaisuuden kannalta. 

 

Uskontojen rooli maailmassa 
muuttuu

Neljäs muutos on uskontojen 
uusi rooli maailmassa. Kuin re-
aktiona globalisaatioon kaikki-
en maailman suurten uskonyh-
teisöjen itsetietoisuus lisääntyy. 
Maailmanuskonnot kuljettavat 
mukanaan kansojen historiaa ja 
kulttuurista identiteettiä ja lähte-
vät nyt liikkeelle puolustaakseen 
perinteisiä ja kansallisia arvoja. 
Valtiot ja poliittiset järjestöt ei-
vät kykene käsittelemään sellaisia 
elämän ja kuoleman kysymyksiä 
kuin ilmastonmuutos, köyhyys 
ja pandemiat. Juuri siksi, että ne 
ovat elämän ja kuoleman kysy-
myksiä, ne ovat myös hengellisiä 
kysymyksiä. Kuin vastauksena 
valtioiden lyhytnäköisyydelle ja 
voimattomuudelle uskontojen 
voima kasvaa. Kun yksilönva-
paus, uudet viestintämuodot, 
suurkulutus, maallistuminen ja 
hengellisten kokemusten sekoit-
tuminen leviävät, uskonnot ko-
koontuvat yhteen puolustamaan 
etujaan. Tilanne on monimut-
kainen ja moniselitteinen. 

Kirkkojen käsitys omasta it-
sestään ja kyky rakentaa luotta-
muksen ja kunnioituksen siltoja 
tulee yhä tärkeämmäksi. Mutta 
kaikkien muiden uskonyhtei-

 Ennakkoon Porto alegren kokousta mainostettiin rukoilevana ja 
kuuntelevana kokouksena, jossa nuorten osallistuminen on vah-
vaa. mainonnan taustalla oli varmaankin toive siitä, että kokous 
parantaa haavoja sekä tuo uutta elinvoimaa ja hengen paloa eku-
meniaan, kuten ekumenian kulta-ajalla, 1960-luvulla. ikävä kyllä 
menneet hyvät ajat eivät tule takaisin, eivät nuorten eivätkä van-
husten kautta, vaan meidän on pyrittävä löytämään ekumeniaan 
sitoutuminen siinä ajassa, ympäristössä ja maailmantilassa, jossa 
elämme.
 tänä globalisaation ja postmodernismin aikana ekumenia 
ei useinkaan ole meille henkilökohtainen uskon kysymys, kuten 
1960-luvulla, vaan enemmänkin verkostoitumisen kysymys. kes-
kitymme luomaan foorumeja erilaisille vuoropuheluille sekä pohti-
maan kunkin verkoston keskeistä tehtävää. aktiivinen mukanaolo 
eri verkostoissa vaatii jäsenkirkoilta paljon voimavaroja ja vaikeut-
taa näin ollen ekumeenisen vision muotoilemista. – outi Vasko.
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söjen tapaan myös kirkot jou-
tuvat kiusaukseen käyttää val-
taa sanoin ja teoin. Maailman 
ja rauhan vuoksi kirkkojen on 
nyt otettava askel vuoropuhe-
lusta kohti keskinäistä vahvis-
tamista ja aktiivista yhteistyötä.  

Ekumeenisen liikkeen visio ja 
rakenne kaipaavat päivitystä

Viides muutos on se, että yhä 
useammat ihmiset länsimaissa ja 
muissa kulttuureissa omaksuvat 
käsityksiä ja arvostuksia, joita 
on tapana kutsua postmoder-
neiksi ja transmoderneiksi. Ny-
kyaikainen ekumeeninen liike 
on, kuten ilmaus kuuluu, mo-
dernismin lapsi. Se on syntynyt 
sodan jälkeisenä aikana, mutta 
perustuu käsityksiin ja järjestö-
rakenteisiin, jotka ovat kehitty-
neet länsimaissa 1700-luvulla ja 
sen jälkeen ja joista 1900-luvulla 
tuli YK:n ja muiden kansainvä-
listen järjestöjen normi. Ekume-
nian teologia, usko edistykseen 
ja maailmankuva ovat peräisin 
1900-luvun Länsi-Euroopasta. 

Nyt aika on ajanut ekumee-
nisen liikkeen ohi, ja sen on päi-
vitettävä visionsa ja rakenteensa 
2000-luvulle. Se ei ole mikään 
helppo tehtävä, kun muistam-
me, että monet jäsenkirkot ovat 
edelleen esimoderneja sekä insti-
tutionaalisesti että teologisesti. 
Vaikka ekumeeninen liike on 
auttanut kirkkoja siirtymään ny-
kyaikaan ja on siksi 1900-luvun 
kirkkohistorian tärkein saavutus, 
on edessämme vaikea tie. 
 

Varovaisia uudistusaskelia

Kristikunnan reuna-alueista on 
tullut sen keskusalue, kristikun-
ta on saanut uudet kasvot. Glo-
baalisaatio on tosiasia kaikilla 
alueilla. Uskonnoilla on uusi 
merkitys sekä hyvässä että pahas-
sa. Modernismi on menossa pois 
muodista. Tämä kaikki riittää 
kertomaan meille, että kansain-
välisen ekumenian – sellaisena 
kuin olemme sen tähän asti tun-
teneet – parhaat päivät ovat ohi 
ja sen on muututtava, jotta se ei 
raukeaisi tyhjiin.

Porto Alegressa otettiin muu-
tama edistysaskel, joiden merki-
tystä ei pidä aliarvioida. 

Yleiskokous asettui tukemaan 
kaikkia ortodoksikirkkojen ja 
Kirkkojen maailmanneuvoston 
välisiä suhteita käsitelleen erityis-
komission esittämiä suosituksia. 
Tehtävistä päätöksistä useimpi-
en on nyt oltava yksimielisiä ja 
yhteisten jumalanpalvelusten 
on oltava luonteeltaan selkeäm-
min tunnustuksellisia. Pienten 
ja hajanaisten yhdyskuntien on 
hieman entistä vaikeampi liittyä 
Kirkkojen maailmanneuvoston 
jäseniksi. Ortodoksikirkot ovat 
näihin uudistuksiin tyytyväisiä. 
Porto Alegren kokouksesta tuli-
kin suhteellisen sopusointuinen 
ja eheyttävä yleiskokous, joka loi 
edellytykset edetä muissa kysy-
myksissä. 

Towards a Common Vision 
and Understanding -asiakirja 
vahvistettiin jatkoprosessin pe-
rustaksi. Se merkitsee sitä, että 

rekonfiguraatioprosessi jatkuu 
ja tehostuu. Kyse ei ole Kirk-
kojen maailmanneuvoston uu-
delleenjärjestelystä vaan siitä, 
että lähtien koko ekumeenisen 
liikkeen yhteisistä hengellisistä 
juurista saataisiin sen eri osat te-
kemään parempaa yhteistyötä. 
Ekumeeninen liike on joutunut 
oman menestyksensä uhriksi. 
On syntynyt satoja paikallisen, 
kansallisen, alueellisen ja glo-
baalin tason ekumeenisia liikkei-
tä, jotka yhdessä sellaisten tun-
nustuksellisten järjestöjen kuin 
Luterilainen maailmanliitto tai 
erityiselinten kuten Yhtyneet 
Raamattuseurat kanssa muodos-
tavat sekavan verkoston. Kaikki 
vaativat samoja rahoja, ohjelmat 
menevät jatkuvasti päällekkäin 
ja toisinaan järjestöt suuntaavat 
toimintansa eri tahoille.

Rekonfiguraatio tähtää kaik-
kien kokoamiseen yhteisen ja 
sitouttavan ekumeenisen vision 
piiriin. Samalla kirkkoja pyri-
tään innostamaan vastuunkanta-
miseen: ekumeenisia kysymyksiä 
ei haluta delegoida järjestöille. 

Yhteistyö katolisen kirkon 
kanssa syvenee

Porto Alegressa lujitettiin suhtei-
ta ja tiivistettiin yhteistyötä roo-
malaiskatolisen kirkon kanssa.

Vuodesta 1965 saakka on toi-
minut Joint Working Group, joka 
seuraa, järjestää ja panee alulle 
Kirkkojen maailmanneuvoston 
ja Katolisen kirkon kristittyjen 
ykseyden edistämisen neuvoston 
välistä yhteistyötä ja tutkimusta. 
Viime mandaattikauden aikana 
neuvostojen suhteet ovat ajoit-
tain olleet koetuksella. Kireää il-
mapiiriä on aiheuttanut erityises-
ti katolilaisten asiakirja Dominus 
Iesus ja protestanttien kysymys 
homoseksuaalisten suhteiden 
hyväksymisestä ja siunaamisesta. 
Kirkkojen maailmanneuvoston 
jäsenkirkot ja katolinen kirkko 
ovat joutuneet myös kipeisiin si-
säisiin kriiseihin.

Kuitenkin Brasilian katoli-
nen kirkko oli nyt yleiskokouk-
seen kutsujien joukossa, ja kato-

 on helppoa yhtyä piispa Jonsonin kuvaukseen nykyajan ekumee-
nisesta liikkeestä modernismin lapsena. En haluaisi kuitenkaan 
tyytyä tarkastelemaan ekumeniaa vain rakenteiden näkökulmasta, 
vaan painottaa myös sitoutumista nykyajassa siihen ajattomaan 
kristuksen rukouksen sanomaan, ”että he kaikki olisivat yhtä, niin 
kuin sinä, isä, olet minussa ja minä sinussa. niin tulee heidänkin olla 
yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen 
minut.” (Joh. 17:21). – outi Vasko.
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lista kirkkoa edusti kokouksessa 
suuri tarkkailijoiden joukko. 
Paavi Benediktus XVI:n ja kar-
dinaali Walter Kasperin terveh-
dykset olivat lämpimiä. Yleisko-
kous vastaanotti Joint Working 
Group -työryhmän raportin ja 
asettui tukemaan sen kaikkia esi-
tyksiä. Haasteita näiden kahden 
neuvoston suhteessa tulee ole-
maan jatkossakin, mutta raken-
tava yhteistyö pysyy ja syvenee. 

maailman kristityt tarvitsevat 
yhteisen foorumin

Kirkkojen maailmanneuvoston, 
joidenkin helluntaikirkkojen ja 
evankelisten liikkeiden kesken 
käynnistynyt vuoropuhelu alkaa 
nyt laajeta ja syventyä. Saman-
aikaisesti työ Global Christian 
Forum -keskusteluareenan luo-
miseksi jatkuu. Ajatuksena on 
rakentaa yhteinen näyttämö kai-
kille maailman kristityille – or-
todokseille, katolilaisille, pro-
testanteille ja erilaisille uusille 
liikkeille. Kyse ei ole Kirkkojen 
maailmanneuvoston vaihtoeh-
dosta eikä jäsenjärjestöstä, vaan 
edellytysten luomisesta mel-
ko puolueettomille kokouksille 
sekä mahdollisuudesta vastata 
yhdessä ajankohtaisiin haastei-
siin ja sitä kautta olla todistukse-
na maailmalle. Hanke on herät-
tänyt laajaa kiinnostusta, mutta 
on liian aikaista sanoa, tuleeko se 
onnistumaan. 

Tällä hetkellä miltei kaksi 
kolmasosaa maailman kristityis-
tä on Kirkkojen maailmanneu-
voston ulkopuolella. Samaan ai-
kaan kristittyjä vaaditaan enem-
män kuin koskaan kantamaan 
yhdessä vastuuta maailmasta. 
Siksi onkin aivan välttämätöntä 
löytää yhteistyölle ja neuvotte-
luille sellaisia muotoja, jotka ei-
vät uhkaa eri kirkkojen loukkaa-
mattomuutta.

kaste on ekumeenisen työn 
perusta

Yleiskokouksessa korostettiin 
kastetta kaiken kirkkojen väli-
sen ekumeenisen työn perusta-

na. Kaste tekee meistä kristitty-
jä. Useimmat kirkot tunnustavat 
toistensa kasteen. Meneillään on 
uudenlainen pohdinta siitä, mitä 
kasteen tunnustaminen merkit-
see pastoraalisesti ja ekumeeni-
sesti. Se liittyy jo käynnissä ole-
vaan keskusteluun ekumenian 
juurista ja hengellisestä ekume-
niasta, erityisesti katolisen kirkon 
kanssa. Katolinen kirkko jaksaa 
muistuttaa Kirkkojen maail-
manneuvostolle, että ekumeeni-
sen liikkeen tavoitteena on kir-
kon näkyvä ykseys. Se edellyttää 
jatkuvaa eklesiologisten perus-
kysymysten työstämistä ja yhtei-
sen spiritualiteetin syventämistä.  

kirkkojen maailmanneuvostoa 
tarvitaan

Ekumeeninen liike on ollut tuo-
massa kirkkojen keskinäiseen 
kanssakäymiseen välttämätöntä 
dialogin ja herkkäkorvaisuuden 
kulttuuria. Luottamuksellises-
sa ekumeenisessa yhteiselossa 
kirkot voivat valvoa toisiaan ja 
auttaa toisiaan pysymään apos-
tolisella tiellä tulkitessaan evan-
keliumia omana aikanamme. 
Kirkkojen on myös yhdistettävä 
voimansa ponnisteluissa rauhan, 
oikeudenmukaisuuden, kehityk-
sen ja ympäristön puolesta. Kirk-
kojen maailmanneuvosto on ai-
van välttämätön. Mikään kirkko 
ei voi elää tässä maailmassa yk-
sin joutumatta eksyksiin. Ellei 
Kirkkojen maailmanneuvostoa 
olisi olemassa, meidän olisi pak-
ko perustaa se.

Porto Alegrea ei ehkä tulla lu-
kemaan yhdeksi ”suurista” yleis-
kokouksista, mutta se oli tärkeä, 
koska sillä oli uudenlainen ja en-
tistä realistisempi ote niin suh-
teessa globaaliin yhteiskuntaan, 
maailmanuskontoihin kuin kirk-
koperheisiin. Pohjoismaiset kir-
kot ovat aina olleet luotettavia 
ja innokkaita Kirkkojen maail-
manneuvoston toimijoita. Näin 
täytyy jatkua, mutta meidän on 
jatkossa ilmaistava selkeämmin, 
mitä järjestöltä haluamme, ja 
meidän on oltava rakentavam-
pia sen etsiessä väyliä eteenpäin. 
Yhdessä Pohjoismaiden ja Balti-
an kirkot voivat antaa neuvos-
tolle merkittävän panoksen ja 
saada itse paljon enemmän kuin 
antavat, sillä juuri moninaisuut-
ta kohdatessamme saamme ava-
ruutta oman itsemme näkemi-
seen ja intoa uuteen.  

Jonas Jonson, Ruotsin Strängnäsin 
hiippakunnan emerituspiispa, lu-
ennoi Suomen ekumeenisen neu-
voston kevätkokouksessa Espoossa 
3.4.2006. Tämä artikkeli on 
lyhennelmä Jonsonin luennosta. 
Luento on luettavissa kokonaisu-
udessaan SEN:n kotisivuilla.
 Outi Vasko valittiin Porto Ale-
gressa KMN:n keskuskomiteaan ja 
eksekutiivikomiteaan.
 Sylvia Raulo on Kirkon Ul-
komaanavun suunnittelija.

 Porto alegressa oli ilahduttavaa nähdä, että monien kirkkojen del-
egaatioissa oli mukana useampia nuoria. Sen sijaan ikävää on tode-
ta, että nuorten osallistuminen ei juuri tuonut laadullista lisää kokouk-
seen, vaan yksipuolisesti kokoussalissa kaikui nuorten äänenä vaa-
timus saada enemmän nuoria vaikutusvaltaisille paikoille. kertooko 
tällainen ääni nuorten turhautumisesta kirkkojen rakenteisiin ja kon-
servatiivisuuteen vai turhautumisesta ekumeenisen liikkeen ja kmn:
n pysähtyneisyyteen? Syitä on varmasti monia, mutta kokouksen 
tulevaisuuden linjauksiin painopistealueeksi kirjattiin ekumeeninen 
kasvatus. nuorten osallistumista halutaan tukea ekumeenisen kas-
vatuksen kautta. – outi Vasko.
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Kyrkornas Världsråd har hållit 
sin nionde generalförsamling. 
Det är, vid sidan av Enhetsrådet 
i Rom, den ekumeniska rörelsens 
mest betydelsefulla aktör. Gene-
ralförsamlingarna speglar hur 
den internationella ekumeniken 
kontinuerligt förändras. 

n Det är mot den historiska 
bakgrunden vi ska förstå gene-
ralförsamlingen i Porto Alegre 
2006. Kyrkornas Världsråds fi-
nansiella svårigheter, organisa-
tionsförändringar, svaga ledar-
skap och minskade mediala 
 uppmärksamhet, får många att 
på ett överdrivet och uppgivet 
sätt tala om ekumenikens kris, 
återvändsgränd eller till och med 
om ekumenikens död.

Men bristen på pengar, upp-
tagenheten med strukturer, 
svårigheter att rekrytera goda 
 medarbetare och mediaskuggan 
är bara symptom på något 
mycket allvarligare, nämligen 
oförmågan hos medlemskyr-
korna att formulera en bärande 
ekumenisk vision i 2000-talets 
postmoderna, globala värld. 
Problemet finns i de stora med-
lemskyrkorna, som blir mer och 
mer upptagna med sina egna 
framtidsfrågor, mer och mer 
självtillräckliga i sina etiska och 
pastorala ställningstaganden och 
mer och mer konfessionellt pro-
filerade i förhållande till andra. 
Den internationella ekumeni-
kens villkor har förändrats på ett 
grundläggande sätt. Men orga-
nisationerna lever för det mesta 
kvar i 1900-talets sätt att tänka 
och arbeta. Jag vill med utgångs-
punkt i vad som hände i Porto 
Alegre lyfta fram några av de fö-
rändringar, som kräver att det 
ekumeniska arbetet förnyas.

JonaS JonSon

Global ekumenik söker nya vägar
kristenhetens tyngdpunkt har 
flyttats söderut

Den första är att kristenhetens 
tyngdpunkt har flyttats från Eu-
ropa och Nordamerika till Afrika, 
Asien och Latinamerika. Forska-
re har länge talat om detta, men 
det är först nu som kyrkorna bör-
jar ta det på allvar. Majoriteten 
kristna i världen, eller närmare 
bestämt omkring 59 procent, le-
ver nu på södra halvklotet. Detta 
beror i första hand på demogra-
fiska förändringar. Det är i Afri-
ka, Asien och Latinamerika som 
befolkningen växer mest. Det 
beror också på kyrkornas tillväxt 
genom att människor byter tro 
eller, som i Kina, söker en tro i 
ett sekulariserat samhälle. Då är 
det för det mesta kristendomen 
som gäller. Europa är den enda 
kontinenten i världen där anta-
let kristna minskar. Det beror på 
en åldrande befolkning och en 
pågående försvagning av alla na-
tionella kyrkor. Den ekumenis-
ka rörelsen föddes kring Nordat-
lanten. Dess framtid kommer att 
bestämmas kring Sydatlanten, 
Indiska Oceanen och Stilla Ha-
vet, inte av oss.    

kristendomens nya ansikte

Den andra förändringen är att 
kristendomen håller på att byta 
skepnad. De traditionella kyr-
korna växer i takt med den de-
mografiska utvecklingen, men 
den verkliga dynamiken finns 
hos olika pingstkyrkor, evangeli-
kala rörelser och afrikanska obe-
roende kyrkor utan rötter i väs-
terländsk mission. Pingströrelsen 
uppstod för precis ett hundra år 
sedan. Idag berör den kanske en 
fjärdedel av kristenheten. Pingst-
kyrkorna växer mest i Latina-
merika. Bara i Rio de Janeiro 
startas fyrtio nya församlingar 

i veckan! Vad vi kallar konser-
vativt evangelikala rörelser har 
sitt kanske starkaste genomslag 
i Ostasien. De fenomenalt ex-
pansiva kyrkorna i Sydkorea och 
Kina har för det mesta en stark 
evangelikal, ofta bibelfunda-
mentalistisk prägel. De obero-
ende kyrkorna i Afrika växer for-
tare än alla andra kyrkor söder 
om Sahara. De är mest spridda 
i södra och västra Afrika. Några 
av dem har fler medlemmar än 
de nordiska folkkyrkorna.

Tillväxten av nya rörelser på-
verkar de traditionella kyrkorna. 
Det finns starka karismatiska 
inslag eller en betoning av he-
lande i exempelvis den katolska 
eller lutherska kyrkan i Brasilien. 
Huvudtrenden i kristenheten är 
konservativ. Men vi ska lägga 
märke till att både pingströrel-
sen och de evangelikala rörelser-
na, som har sina rötter i USA, 
efterhand som de rotar sig och 
blir stora i fattiga länder frigör 
de sig från det amerikanska be-
roendet och formulerar sitt so-
ciala ansvar på ett nytt sätt. Det 
talar och handlar mer och mer 
på samma sätt som den ekume-
niska rörelsen, vilket skapar nya 
förutsättningar för dialog och re-
lationer.

Globaliseringen

Den tredje förändringen är vad 
vi kallar för globaliseringen. 
New Delhi 1961 gav kyrkorna 
en global medvetenhet. Uppsa-
la 68 gav kyrkorna ett globalt 
samvete. Vancouver 1983 gav 
kyrkorna en global spiritualitet. 
Men vid den tiden började också 
kritiken mot globaliseringen av 
marknader, media och kultur att 
skärpas. Vi såg hur fattigdoms-
klyftorna växte, hur västvärlden 
via media som CNN kolonise-
rade människors sinnen och be-
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stämde deras verklighetsbilder, 
och hur minoritetskulturer ho-
tades av utplåning. Spänningen 
mellan ekumenik som proteströ-
relse och ekumenik som förny-
else av institutionen kyrka öka-
de. I Porto Alegre hördes ännu 
ideologiskt färgade analyser av 
globaliseringen, som ett eko från 
1980-talet. Kristna experiment 
med lokala och kristna alterna-
tiv till globaliseringen lockade. 
Intresset för kvalificerad, kritisk, 
intellektuell och professionell 
dialog med aktörer som företag, 
banker, media och politiska in-
stitutioner tycks vara svagare nu 
än på 1960-talet. Men kyrkor-
nas förståelse av globaliseringen 
i dess olika dimensioner är be-
tydelsefull för den ekumeniska 
rörelsens framtid.

religionernas roll i världen 
förändras

Den fjärde förändringen är reli-
gionernas nya roll i världen. Som 
en reaktion på globaliseringen 
ökar självmedvetenheten i alla 
världens stora trosgemenskaper. 
Världsreligionerna är bärare av 
folkens historia och kulturella 
identitet och mobiliseras nu för 
att försvara traditionella och na-
tionella värden. Stater och poli-
tiska organisationer förmår inte 
hantera överlevnadsfrågor som 
klimatförändringar, fattigdom 
och pandemier. Just för att de 
är överlevnadsfrågor är de också 
andliga frågor. Som ett svar på 
staternas kortsiktighet och van-
makt växer religionerna i styrka. 
När individuell frihet, nya for-
mer av kommunikation, mass-
konsumtion, sekularisering och 
en blandning av andliga erfa-
renheter breder ut sig, samlar sig 
religionerna för att försvara sina 
intressen. Det är en komplex och 
mångtydig situation. Kyrkornas 
självuppfattning och förmåga att 
bygga broar av förtroende och 
respekt blir allt viktigare. Men 
som alla trosgemenskaper lever 
kyrkorna med frestelsen att ta till 
maktspråk och maktmedel. För 
världens och fredens skull måste 

kyrkorna nu ta steget från dialog 
till ömsesidig bekräftelse och ak-
tivt samarbete.

Ekumeniska rörelsens 
vision och struktur behöver 
reformeras

Den femte förändringen, som jag 
vill nämna, är att alltfler männis-
kor i västvärlden och i andra kul-
turer, mer och mer omfattar vad 
man brukar kalla postmoderna 
eller transmoderna föreställnin-
gar och värderingar. Den moder-
na ekumeniska rörelsen är, som 
beteckningen säger, ett barn av 
moderniteten. Den hör efter-
krigstiden till, men bygger på fö-
reställningar och organisations-
former som utvecklats i västvärl-
den från 1700-talet och framåt, 
och som på 1900-talet blev 
norm för FN och andra interna-
tionella organisationer. Ekume-
nikens teologi, framstegstro och 
världsbild hör hemma i 1900-
talets Västeuropa. Nu har tiden 
gått ifrån den ekumeniska rö-
relsen och det gäller det att for-
mulera en vision och struktur, 
som hör 2000-talet till. Det är 
ingen lätt uppgift med tanke på 
att många medlemskyrkor fort-
farande är pre-moderna både in-
stitutionellt och teologiskt. Även 
om den ekumeniska rörelsen har 
bidragit till att föra in kyrkorna 
i samtiden och därmed är det 
viktigaste som hänt i 1900-talets 
kyrkohistoria, så ligger den svåra 
vägen framför oss.

Förnyelser med varsam hand

Periferin har blivit centrum. 
Kristendomen har fått ett nytt 
ansikte. Globaliseringen är ett 
faktum på alla områden. Reli-
gionerna spelar en ny roll på gott 
och ont. Moderniteten håller på 
att gå ur tiden. Det räcker för att 
vi ska inse att den internationel-
la ekumeniken, så som vi hittills 
har känt den, har haft sin bästa 
tid och måste förändras om den 
inte ska gå förlorad.

I Porto Alegre tog man några 
steg, vilkas betydelse ska inte un-

derskattas. Jag vill nämna fem av 
dessa steg.

Generalförsamlingen ställde 
sig bakom alla rekommendatio-
ner från den specialkommission, 
som bearbetat relationerna mel-
lan de ortodoxa kyrkorna och 
Kyrkornas Världsråd. De flesta 
beslut ska nu fattas med konsen-
sus, de gemensamma gudstjäns-
terna ska få en tydligare konfes-
sionell karaktär, och det blir lite 
svårare för små och splittrade 
samfund att bli medlemmar i 
Kyrkornas Världsråd. De orto-
doxa kyrkorna är tillfreds med 
detta. Porto Alegre blev därför 
en tämligen konfliktfri och lä-
kande generalförsamling, som 
skapade förutsättningarna för att 
gå vidare med andra frågor.  

Dokumentet Towards a Com-
mon Vision and Understanding 
bekräftades som grund för den 
fortsatta processen.  Det betyder 
att Kyrkornas Världsråd står fast 
vid sin självdefinition och sitt 
uppdrag, och att den process, 
som man kallat re-configuration, 
skall fortsätta och intensifieras. 
Den handlar inte om att orga-
nisera om Kyrkornas Världsråd, 
utan om att utifrån hela den 
ekumeniska rörelsens gemen-
samma andliga rötter få de olika 
delarna av rörelsen att samverka 
på ett bättre sätt. Den ekumenis-
ka rörelsen har blivit ett offer för 
sin egen framgång. Det har upp-
stått hundratals ekumeniska or-
ganisationer på lokal, nationell, 
regional och global nivå, som 
tillsammans med konfessionella 
organisationer som Lutherska 
Världsförbundet eller specialor-
gan som De förenade bibelsäll-
skapen utgör ett svåröverskåd-
ligt nätverk. Alla gör anspråk 
på samma pengar, programmen 
överlappar ständigt varandra och 
ibland drar organisationerna åt 
olika håll. Att samla alla kring 
en gemensam och inkluderande 
ekumenisk vision och samtidigt 
inspirera kyrkorna att ta eget an-
svar, istället för att delegera de 
ekumeniska frågorna till dessa 
organisationer, är vad re-confi-
guration handlar om. Det gäller 
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att se till att det hela inte förfaller 
till en ytlig diskussion om sam-
arbete, makt och pengar.

Samarbetet med den katolska 
kyrkan fördjupas

I Porto Alegre bekräftades ock-
så relationerna och samarbetet 
med den romersk katolska kyr-
kan på ett mycket tydligt sätt. 
Ända sedan 1965 finns Joint 
Working Group, som följer, sa-
mordnar och initierar samarbe-
te och studier mellan Kyrkornas 
Världsråd och det Påvliga Rådet 
för Främjande av Kristen Enhet. 
Under den senaste mandatpe-
rioden har relationerna tidvis 
varit ansträngda. Särskilt spänt 
har det varit kring det katolska 
dokumentet Dominus Iesus och 
kring den protestantiska frågan 
om acceptans och välsignelse av 
homosexuella relationer. Både 
Genève och Rom också haft stora 
problem i sina ortodoxa relatio-
ner. Medlemskyrkor i Kyrkornas 
Världsråd och den katolska kyr-
kan har även drabats av smärt-
samma inre kriser.

Den katolska kyrkan i Brasi-
lien fanns nu med bland inbju-
darna till generalförsamlingen 
och den katolska kyrkan var 
företrädd av en stor delegation 
med observatörer. Hälsningarna 
från påven Benedict XVI och 
kardinal Walter Kasper var på-
fallande varma. Generalförsam-
lingen tog emot rapporten från 
Joint Working Group och ställde 
sig bakom alla dess förslag. Det 
är två mycket assymetriska orga-
nisationer som möts, och därför 
kommer det nog att finnas svå-
righeter även framöver. Men det 
konstruktiva samarbetet består 
och fördjupas.

Världens kristna behöver ett 
gemensamt forum

Den påbörjade dialogen mel-
lan Kyrkornas Världsråd och 
några pingstkyrkor och evan-
gelikala rörelser kommer nu att 
vidgas och fördjupas. Samtidigt 
fortsätter arbetet med att skapa 

Global Christian Forum. Tanken 
är att man ska bygga en gemen-
sam plattform för alla kristna i 
världen – ortodoxa, katoliker, 
protestanter och nya rörelser 
av skilda slag. Det är inte fråga 
om ett alternativ till Kyrkornas 
Världsråd eller en medlemsorga-
nisation, utan om ge förutsätt-
ningar för ganska förutsättnings-
lösa möten och en möjlighet att 
tillsammans svara på aktuella 
utmaningar och därigenom bli 
ett vittnesbörd för världen. Det 
finns ett brett intresse för detta 
försök, men det är för tidigt att 
säga om det kommer att lyckas. 
Nu står nästan två tredjedelar 
av kristenheten utanför Kyrkor-
nas Världsråd, samtidigt som de 
kristna uppfordras som aldrig 
förr att ta gemensamt ansvar i 
världen. Det är därför alldeles 
nödvändigt att finna former för 
ett samarbete och samråd, som 
inte hotar de olika kyrkornas in-
tegritet. 

dopet är ekumenikens grund

I generalförsamlingen betonades 
dopet som grunden för allt eku-
meniskt arbete kyrkorna emel-
lan. Det är dopet som gör att 
vi kan kallas kristna. De flesta 
kyrkor erkänner varandras dop. 
Nu pågår en förnyad reflekti-
on kring vad detta erkännan-
de betyder pastoralt och eku-
meniskt. Det anknyter till det 
samtal om ekumenikens rötter 
och om andlig ekumenik som 
redan pågår, särskilt med den 
katolska kyrkan. Den katolska 
kyrkan upphör inte att påmin-
na Kyrkornas Världsråd om att 
målet är kyrkans synliga enhet. 
Det förutsätter en fortsatt bear-
betning både av ecklesiologiska 
grundfrågor och en fördjupning 
av gemensam spiritualitet.

I Porto Alegre öppnades ock-
så diskussionen om vad trans-
modernitet eller postmodernitet 
betyder, inte minst för förståel-
sen av tolerans och etiska frågor. 
Någon väckte också frågan att 
på något sätt öppna de ekume-
niska organisationerna för andra 

trosgemenskaper än den kristna. 
Några entydiga svar gavs inte, 
men det var viktigt nog att frå-
gorna ställdes på allvar.

Den ekumeniska rörelsen 
har medverkat till en omistlig 
kultur av dialog och lyhördhet 
i kyrkornas umgänge med var-
andra. I tillitsfull ekumenisk 
gemenskap kan kyrkorna utöva 
en ömsesidig tillsyn (episkopé) 
gentemot varandra och de kan 
hjälpa varandra att hålla fast vid 
den apostoliska vägen när de 
tolkar evangeliet i vår tid. Kyr-
korna måste också samordna 
sina insatser för fred, rättvisa, 
utveckling och miljö. Kyrkornas 
Världsråd är alldeles oumbärligt. 
Ingen kyrka kan leva för sig själv 
i den här världen utan att gå vil-
se. Om Kyrkornas Världsråd inte 
hade funnits, skulle vi ha varit 
tvungna att skapa det. 

Porto Alegre kommer kanske 
inte att räknas bland de ”stora” 
generalförsamlingarna, men den 
var viktig, för den innebar en ny 
och mer realistisk ansats både i 
förhållande till det globala sam-
hället, världsreligionerna och 
kyrkofamiljerna. De nordiska 
kyrkorna har alltid varit pålit-
liga och ivriga tillskyndare av 
Kyrkornas Världsråd. Det måste 
fortsätta, men vi behöver bli tyd-
ligare i vad vi vill med organisa-
tionen och mer konstruktiva när 
den söker vägarna framåt. Till-
sammans kan de nordiska och 
baltiska kyrkorna ge viktiga bi-
drag och själva få tillbaka långt 
mer än de ger. För det är i mötet 
med mångfalden som vi får per-
spektiv på oss själva och inspire-
ras till nya tag.

Jonas Jonson, emeritusbiskop av 
Strängnässtift, föreläste i vårmötet 
av Ekumeniska rådet i Finland i 
Esbo 3.4.2006. Den här artikeln 
är ett sammandrag av hans anfö-
rande. Föreläsningen finns i sin 
helhet på ERF hemsida.
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Ajatus Suomen ja Norjan Changemaker-verkostojen yhteisestä vai-
kuttamistoiminnasta Kirkkojen maailmanneuvoston yhdeksännessä 
yleiskokouksessa nousi esiin Norjan Changemakerin kesäkoulutuk-
sessa Oslossa kesällä 2005. Kun kuulimme, että kokouksessa tulisi 
toisaalta olemaan ennennäkemättömän suuri määrä nuoria osallis-
tujia ja toisaalta mittava oheisohjelma-alue, Mutirao, ajattelimme, 
että pohjoismaista kristittyjen maailmanmuuttajien yhteisöämme on 
päästävä esittelemään ja tutustumaan muiden maiden vastaaviin 
toimijoihin.

minna mannErt

maailmanmuuttajat Porto alegressa 
– Changemaker kirkkojen 
maailmanneuvoston yhdeksännessä 
yleiskokouksessa

n Toivoimme tietysti lisäksi, 
että pystyisimme jollain tavalla 
vaikuttamaan kirkkojen globaa-
lin vastuun esillä oloon kokouk-
sen virallisella agendalla. Tältä 
kannalta mielenkiintoisin koko-
usasia oli kokousosallistujien kir-
koissa etukäteen kommenttikier-
roksella ollut maailmantalouden 

Changemaker-ryhmän jäsenet Porto Alegren PUC-yliopiston pihalla tutustumassa ohjelmakirjoihin puun siimeksessä.
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oikeudenmukaisuutta käsittele-
vä KMN:n AGAPE-asiakirja ja 
siihen liittyvä keskustelu.

Kesän 2005 aikana tarjo-
simmekin KMN:lle yhteistä 
workshopia aiheesta ”Totta kai 
voimme muuttaa maailman!” 
Iloiseksi yllätykseksemme työ-
pajaehdotuksemme hyväksyttiin 
KMN:ssa ja mukaan suunnit-
teluun nimettiin myös KMN:n 
nuorisotyöstä vastaava Natalie 
Maxson, joka toi mukaan suun-
nitteluryhmään Etelän ääniä tu-
tustuttamalla meidät Sambian 
kirkossa nuorisotyötä tekevään 
Friday Nkhomaan ja filippii-
niläiseen ihmisoikeusaktivisti 
Erwin Falleriin. Lisäksi saim-
me mahdollisuuden myös oman 
näyttelypisteen rakentamiseen 
kokousalueelle. Perusteellisen 
valintaprosessin jälkeen valit-
tiin kokoukseen Changemake-
ria edustamaan Henni Alava, 
Laura Korhonen, Miika Aho-
la sekä allekirjoittanut. Norjasta 
mukana projektissa oli Change-
maker-koordinaattori Camilla 
Sandbakken ja vapaaehtoinen 

Maren Kloster.
Changemakerin worksho-

pin tarkoituksena oli motivoida 
nuoria kirkkojen jäseniä ympä-
ri maailman ymmärtämään ja 
haastamaan maailmanlaajuisen 
epäoikeudenmukaisuuden syitä, 
keskittyen erityisesti sosiaalisiin, 
poliittisiin ja taloudellisiin epä-
oikeudenmukaisuuden syihin. 
Ennen muuta tarkoitus oli jär-
jestää nuorten itsensä suunnit-
telema ja toteuttama työpaja, 
jossa tarjotaan käytännöllisiä 
työkaluja maailman muuttami-
seen. Ensimmäisenä kokous-
päivänä valtavassa auditoriossa 
järjestetyssä worshopissamme 
esiteltiin toimivia kampanjaide-
oita Suomesta, Norjasta, Sambi-
asta ja Filippiineiltä, rukoiltiin 
maailman nuorten koulutuksen 
puolesta sekä käytiin mukaan-
satempaavia ryhmäkeskusteluita 
neljällä kielellä aiheista ympäris-
tö, HIV/AIDS, velkakysymys ja 
maailmankauppa. Workshopin 
tuotoksena syntyi värillisille pa-
pereille viestejä siitä, millaisen 
muutoshaasteen osallistujat ha-

lusivat omalle kirkolleen esittää. 
Muutoksen mosaiikki täydentyi 
kokouksen aikana Changema-
kerin esittelypisteellä ja vieste-
jä tullaan lähettämään KMN:n 
uudelle keskuskomitealle. Osal-
listujia tilaisuus kokosi kuutisen-
kymmentä.

Poseerausta, nimikirjoituksia 
ja kontakteja näyttelyalueella

Päivystimme Mutirao-esittely-
pisteellämme jokaisena kokous-
päivänä. Pisteellä ihmisillä oli 
mahdollisuus osallistua Chan-
gemaker-Norjan pienaseteollli-
suutta käsittelevään ”Who takes 
the bullet”-kampanjaan ja posee-
rata valokuvissa ihmiskauppaa 
vastaan Changemaker-Suomen 
”ihmiskauppa-laatikossa”. Pa-
laute, jota saimme eri mante-
reiden ihmisiltä, oli innostavaa. 
Changemaker-toiminnan käyn-
nistämisestä uusilla paikkakun-
nillakin neuvoteltiin, erityisesti 
hollantilaisten, ruotsalaisten, 
saksalaisten ja intialaisten kans-

Changemaker-workshopia juontamassa norjalaiset Maren Kloster ja Camilla Sandbakken, Minna, Miika ja Henni sekä 
sambialainen Friday Nkhoma ja filippiiniläinen Erwin Faller.
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sa. Antoisaa oli myös tutustua 
muiden järjestöjen esittelypistei-
siin, joilla saimme vaihtaa tuo-
reimmat kuulumiset kirkollisten 
vaikuttamistoiminnan verkosto-
jen, kuten Ecumenical Advocacy 
Alliancen kanssa. Erityisen kiin-
nostavia kampanjaesimerkkejä 
olivat myös esimerkiksi Aasian 
tekstiiliteollisuuden oloista ra-
portoiva Clean Clothes -kampan-
ja ja KMN:n väkivallan vastai-
sen vuosikymmenen (Decade to 
Overcome Violence) piste toimin-
nallisine aktiviteetteineen.

kiperää pohdintaa 
keskusteluryhmissä ja 
workshopeissa

Tiivistä sisältöä Changemake-
rin tulevaa toimintaa ajatellen 
saatiin workshopeissa, joita jär-
jestettiin päivittäin useita kym-

Changemaker-workshopiin osallistui myös saksalainen kristillisen oikeudenmukaisuusliike Kairoksen perustaja, sys-
temaattisen teologian professori Ulrich Duchrow. Hän muistutti, että hyvinvointivaltion heikkeneminen rikkaissa maissa 
on osa samaa ilmiötä, joka köyhdyttää kehitysmaita.

Kokouksen oheisohjelmaan kuului myös Reilua kauppaa ja jalkapalloa käsitellyt 
näytelmä ”The Ball is Round”.
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meniä. Merkittävä osa worksho-
peista käsitteli globaalikysymyk-
siä, kuten alkuperäiskansojen 
maaoikeuksia, kriisienhallintaa, 
ympäristökysymyksiä, ihmisoi-
keuksia ja talouden globalisaa-
tiota. Jakauduimme worksho-
peihin teemoittain ja yritimme 
jakaa esittelypisteen päivystys-
vuorot niin, että kaikkiin kiin-
nostavimpiin workshopeihin 
ehdittäisiin. Loppukokouksesta 
taisi osa joukostamme huoma-
ta, että jos jättää lounaan väliin, 
ehtii vielä yhteen workshopiin! 
Toisin sanoen tarjonta oli ylitse-
pursuavaa ja tasokasta niin, että 
jokaiselle ryhmämme jäsenelle 
löytyi tehtävää ja raportoitavaa 
ja vieläkin jäi tunne, että paljon 
kiinnostavaa jäi näkemättä.

Parhaimmaksi dialogin pai-
kaksi meidän oheisohjelman 
toteuttajien ja virallisten dele-
gaattien välillä osoittautuivat 
ekumeeniset keskusteluryhmät, 
joihin jokainen meistä valikoi-
tui oman teema-aiheensa perus-
teella: Miika diakonian haastei-
ta, Laura ympäristökysymyksiä, 
Henni väkivallan vastaista vuo-
sikymmentä ja allekirjoittanut 
köyhyyden ja epäoikeudenmu-
kaisuuden ongelmaa pohtinei-
siin ryhmiin. Ryhmät kokoon-
tuivat kolmena aamupäivänä ja 
niissä koimme olevamme tasa-
veroisina keskustelukumppanei-
na ja aloitteentekijöinä. Saimme 
kohdata kristittyinä pohtimaan 
kipeitäkin maailmaamme ja 
kirkkoamme raastavia kysymyk-
siä. Omassa ryhmässäni tehtiin 
esimerkiksi aloite siitä, että kirk-
kojen ja KMN:n tulisi lanseerata 
köyhyysrajan käsitteen rinnalle 
käsite rikkausrajasta ja herättää 
keskustelua ylikuluttamisen ja  
-varallisuuden teologisista pe-
rusteista.

Kokouksen virallisen tason 
vaikuttamisessa meitä kiinnosti 
eniten AGAPE-asiakirjan koh-
talo sekä talouden epäoikeuden-
mukaisuutta käsitellyt Economic 
justice -kokousistunto. Agape-
elämäntavalla tarkoitetaan elä-
mäntapaa, joka kirkon tulisi 
omaksua, jotta se ottaisi parem-

min huomioon ympäristön ja 
ihmisten hyvinvoinnin tasa-ar-
voisen jakautumisen. Uusi kon-
sensus-menetelmä ei kuitenkaan 
mielestämme ulottunut tämän 
tärkeän aiheen käsittelyyn. Eri-
laiset äänet talouden globalisaa-
tion ja kirkon suhteesta eivät 
mielestämme kohdanneet. Vaik-
ka AGAPE-asiakirjan status jäi-
kin pettymykseksemme tämän 
kokouksen jälkeen meille epä-
selväksi, se on kuitenkin terve-
tullut keskustelupuheenvuoro 
paikallisten kirkkojen globali-
saatiokeskusteluun.

miika kirjoittaa 
matkapäiväkirjassaan:

Ekumeenisten keskustelujen jäl-
keen oli odotettu taloudellista oi-
keudenmukaisuutta käsittelevä 
plenary (kokousistunto). Kokous-
sali täyttyi ihmisistä, aihe on tääl-
lä paljon esillä. Ikävä kyllä, itse 
istunto osoittautui pettymykseksi. 
Alkuun oli ympätty musiikkiesi-
tyksiä useamman kappaleen ver-
ran, outo tanssiesitys ja globaalin 
kapitalismin historiaa käsittelevä 
video. Kun vihdoin päästiin itse 
puheenvuoroihin, oli ajasta tuh-
lattu jo kolmasosa. Puheenvuo-
rojen taso vaihteli. Toiset olivat 
ihan hyviä, mutta joukkoon mah-
tui myös epärealistisia ”vallanku-
moussaarnoja”. Suurin ongelma 
oli kuitenkin se, ettei istunnossa 
ollut mitään dialogia kenenkään 
välillä, yleisöä ei kuultu, puheen-
vuorot eivät viitanneet toisiinsa, 
eikä vastauspuheenvuoroja ollut. 
Kaikki, joiden kanssa olen istun-
nosta puhunut, ovat olleet petty-
neitä asian käsittelytapaan.

Kokouksen rikas hartauselämä 
ja uusien yhteistyökumppanei-
den löytäminen antoivat eväitä 
ja kotiinviemisiä Changemaker-
toiminnalle varmasti kuukau-
siksi, jos ei vuosiksi eteenpäin. 
Virallisen kokouksen ohessa 
tapahtuneet monikerroksiset 
oheistilaisuudet ja -kokoukset 
tulevat kantamaan monenlaista 

hedelmää meidän ”oheisosallis-
tujien” toiminnassa. Myös erilai-
set kohtaamiset yksittäisten kris-
tittyjen kanssa avasivat uudella 
tavalla silmiä erityisesti nuorten 
sisartemme ja veljiemme todelli-
suuden kohtaamiseen ja antoivat 
aineksia arkityöhön.

Workshop-yhteistyössä ystä-
väksemme tullut Sambian eku-
meenisen neuvoston nuoriso-
työstä vastaava Friday Nkhoma 
kuvasi kokouksen aikana mo-
nessa yhteydessä oman järjes-
tönsä työtä nuorten aseman pa-
rantamiseksi kirkossa ja yhteis-
kunnassa. Globaalin maailman-
talouden myllerryksissä pienten 
ihmisten ongelmat jäävät usein 
syrjään. Sambian kohdalla nuor-
ten kannalta olisi tärkeää, että 
valtio saisi maahan sijoittavat 
ulkomaiset yhtiöt sijoittamaan 
suuremman osan voitoistaan 
Sambian talouteen, jotta maan 
nuorisotyöttömyyttä saataisiin 
madallettua. Friday välitti läm-
pimät kiitoksensa kaikille kristi-
tyille, jotka eri puolilla maailmaa 
vaivautuvat hankkimaan tietoa 
kehitysmaiden ihmisten oloista 
ja työskentelevät ahkerasti vai-
kuttaakseen asioiden paranemi-
seen. Esimerkkinä hän mainitsi 
kampanjat kehitysmaiden velko-
jen anteeksiannon puolesta.

Henni kirjoittaa 
matkapäiväkirjassaan:

Tämän kaiken olen kyllä lukenut 
ja kuullut monen monta kertaa 
kehitysmaatutkimuksen opinnois-
sani, mutta on se vain eri asia 
kuulla se ihmiseltä, joka elää kysei-
sessä todellisuudessa. Maassa, jossa 
kadut täyttyvät lapsista ja nuoris-
ta jotka eivät rakennesopeutuksen 
ja huonon talouspolitiikan vuoksi 
saa töitä, joiden vanhemmat ovat 
mahdollisesti kuolleet AIDSiin, 
jotka joutuvat myymään itseään 
saadakseen rahaa ruokaan, ja 
kuolevat sitten itse AIDSiin, en-
nemmin tai myöhemmin. Toden-
näköisesti joka tapauksessa ennen 
meitä.
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Changemakerin kannalta ehkä 
olennaisin kysymys koko eku-
meenisen megatapahtuman 
ajan oli sen pohtiminen, miten 
kokouksen diakoniaa ja kristi-
tyn vastuuta koskevat puheen-
vuorot ja keskustelut voisivat 
tulla osaksi kristityn arkipäivää 
osallistujien kotimaassa. Konk-
reettisia askeleita, joihin Porto 
Alegren kokous Changemakerin 
näkökulmasta haastaa on aina-
kin AGAPE-asiakirjan käyttä-
minen yhteisten kokoontumis-
ten keskusteluaiheena ja oman 
kannan pohtiminen asiakirjaan. 
AGAPE-asiakirjasta on Suomen 
kirkkokin antanut virallisen lau-
suntonsa, mutta toivoisimme 
asiakirjan sisältöä käsiteltävän 
myös paikallisseurakuntien elä-
mässä. Yhden mahdollisuuden 
asiakirjasta keskusteluun antoi 
huhtikuussa Helsingissä Suo-
men sosiaalifoorumissa järjestet-
ty seminaari Kirkkojen vastauk-
sia uusliberalismiin.

kuten Henni kirjoittaa 
matkapäiväkirjassaan:

Raamattutyöskentelyissä on nous-
sut esiin yksinkertaisen järisyttävä 
näkökulma näihin kysymyksiin. 
Kristityn esikuva, Kristus, rikkoi 
tabuja, puhui, kosketti ja rakasti 
niitä, joita muut hyljeksyivät. Ja 
hän meni ristille asti kantaakseen 
kärsivien taakan. Mihin tämä esi-
merkki haastaa meidät? Annam-
meko sen haastaa mihinkään? Pu-
hummeko vain rahasta, vallasta, 
kirkkopolitiikasta, korkealentoi-
sesta teologiasta, sen sijaan että ky-
syisimme siskoilta ja veljiltämme, 
miten me voisimme heitä parhai-
ten palvella?

Kirjoittaja on Changemaker-ver-
koston koordinaattori

tiEtorUUtU:

Changemaker on kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimiva nuor-
ten ja nuorten aikuisten vaikuttamistoiminnan verkosto, joka pyrkii 
puuttumaan köyhyyden ja epäoikeudenmukaisuuden syihin ja tar-
joaa suomalaisille nuorille mielekkäitä vapaaehtoistoiminnan muo-
toja globaalikysymysten parissa. Verkoston tavoite on kansainväli-
sen vastuun kysymysten tunnettuuden edistäminen suomalaisessa 
yhteiskunnassa ja kirkon kentässä. keinoja tähän ovat vaikuttamis-
toiminta sekä kestävän ja laadukkaan avustustoiminnan ja kehi-
tysyhteistyön edistäminen. toiminta on käynnistynyt vuonna 2004. 
toiminnan esikuva on norjassa, jossa Changemaker on norske 
kirkens nödhjälpenin yhteydessä koonnut vuodesta 1992 lähtien 
tuhansia nuoria muuttamaan maailmaa kristillisestä arvopohjasta 
käsin. Changemaker on tullut erityisesti tunnetuksi räväköistä jul-
kisuustempauksistaan ja nuorten omaehtoisuudesta kampanjoiden 
suunnittelussa. toimintaperiaatteisiin kuuluu ekumeeninen avoi-
muus.

Osa yleiskokouksen 150 stuertista. Kuva: Igor Sperotto.

Nuoria mukana yleiskokouksen oheistapahtumissa. Kuva: Igor Sperotto/KMN.

nuoret ja ekumenia: 
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Porto Alegren kokouksessa esitte-
limme ensimmäisen kerran his-
toriassa suomalaista, luterilaista 
lapsi- ja nuorisotyötä maail-
manlaajassa, ekumeenisessa ko-
kouksessa. Osastomme oli raken-
nettu rippikoulun ja Leikkivän 
kirkon teemoista, joita yhdisti 
holistinen, kaikkien aistien pe-
dagogiikka. Esimerkkeinä ho-
listisesta pedagogiikasta käytim-
me rukoushelmiä, rukouskiviä, 
suurta leikkiä (Godly play) ja 
musiikkia.

Hämmentäviä vastauksia

n   Kahden viikon aikana kes-
kustelimme parin sadan kirkon 
tai kansalaisjärjestön edustajan 
kanssa (kaikkiaan väkeä oli pai-
kalla 4000) kysymyksestä, miksi 
Jeesus asetti pienen lapsen kyp-
sän hengellisyyden esikuvaksi.

Oli hämmentävää huomata, mi-
ten erilaisilla tavoilla kysymyk-
seen vastattiin:

–  afrikkalaiset puhuivat mielel-
lään lapsesta keskellä perhet-
tä. Isä ja äiti mainittiin, ilman 
heitä lasta ei ollut olemassa. 
Lapsi on kypsän hengellisyy-
den esikuva siinä, että hän ky-
selemättä ja ehdoitta luottaa 
vanhempiinsa – myös silloin, 
kun vanhemmat kurittavat 
häntä. Kuten lapsi luottaa 
vanhempiinsa, niin aikuisten-
kin tulisi kaikissa elämänsä 
vaiheissa luottaa Jumalaan. 

–  eurooppalainen tai amerikka-
lainen taas useimmiten puhui 
lapsesta puhtaasti yksilönä, 
lapsi oli olemassa lapsena, per-
hettä, isää, äitiä ei mainittu. 

Hengellisen kypsyyden esiku-
va löydettiin lasten ominai-
suuksista: he eivät murehdi, 
antavat helposti anteeksi, ovat 
avonaisia ja joustavia, kiin-
nostuneita uudesta ja ottavat 
riskejä. 

– aasialaisissa vastauksissa tois-
tuivat maininnat lasten omi-
naisuuksista, mutta myös van-
hemmat tai suku nousivat voi-
makkaasti esiin. Usein toistui 
näkemys, että lapsi on esikuva 
siinä, että hänen elämässään 
ulkoinen ja sisäinen vastaavat 
toisiaan, hän on tosi ja aito. 

– Tyynen meren saarilta tule-
va keskustelukumppani nos-
ti esiin kysymykseen, miten 
hengellinen kypsyys syntyy. 
Hän sanoi, että heillä lasten 
kasvattaminen ei ole pelkäs-
tään isän ja äidin tehtävä, vaan 
koko kylä kasvattaa. Tällöin 
Jeesuksen sanat kehottavat ra-
kentamaan yhteisöä, ihmisten 
keskinäistä yhteyttä.

–  hyvin usein keskustelussa tois-
tui teema lapsista kirkon uu-
distajina. Monet näkivät, että 
lasten kyky kysyä uusia kysy-
myksiä, heidän uteliaisuuten-
sa, heidän sinnikkyytensä ja 
heidän aitoutensa luovat uu-
den kirkon.

kohtaaminen

Kohtaaminen osastollamme ta-
pahtui pääsääntöisesti seuraa-
vasti:

–  ihmisen pysäytti jokin seuraa-
vista: osastomme värikäs ulko-
asu (rakennettu mukana tuo-
duista kankaista), kuvallinen 
Power-Point esitys (Leikkivä 
kirkko, rippikoulu) tai esillä 

olleet soittimet, rukouskivet 
ja julisteet

–  välillä lauloimme ja leikimme 
ihmisten kanssa, jolloin osas-
tollemme kertyi ihmisrypäs ja 
äänemme kuului kauas

–  ihmisen pysähdyttyä ryh-
dyimme puhumaan hänen 
kanssaan. Kerroimme tule-
vamme Suomesta ja edusta-
vamme lapsi- ja nuorisotyötä, 
jonka keskuksessa on holisti-
nen viiden aistin pedagogiik-
ka. Johdatimme hänet sisälle 
ja kerroimme esimerkkien 
kautta (rukouskivet, godly 
play, laulut), mitä tarkoitam-
me.

–  lopuksi pyysimme ihmistä 
istumaan alas ja vastaamaan 
edellä mainittuun kysymyk-
seen. Saamamme vastaukset 
kiinnitimme seinälle kaikkien 
luettavaksi 

–  materiaalina ihminen sai mu-
kaansa Church at Play -vihko-
sen (jaettiin 200) ja rippikou-
lusta kertovan Confirmation 
Training in Finland -esitteen 
(250 kpl).

käytännön seuraamuksia

Tultuamme Suomeen olemme 
sopineet seuraavista toimenpi-
teistä, jotka parhaillaan hakevat 
käytännön muotoja:

– valmistamme suomalaiseen 
käyttöön laulukirjan tämän 
kokouksen ja muiden vastaa-
vien pohjalta. Musiikki on 
keskeinen tapa olla yhdessä, 
kokea yhteyttä ja luoda uutta.

– rakennamme Suomen Lä-
hetysseuran kanavien kautta 
käytännön yhteistyötä Etio-
pian Mekane Yesus -kirkon 

kalEVi VirtanEn

leikkivä kirkko maailmalla
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lapsityön kanssa aiheesta Lap-
si ja leikki kirkossa. Tähtäys-
piste on vuosissa 2008–2009

– ryhdymme suunnittelemaan 
Suomeen laulu/musiikki – 
kansainvälisyys – ekumenia 
– lapset -painopisteviikkoa 
vuodelle 2009

– yhteistyössä Suomen ortodok-
sisen kirkon kanssa etsimme 
mahdollisuuksia tukea Alba-
nian ortodoksisen kirkon lap-
sityötä

– ryhdymme edistämään sitä, 
että vastaavissa ekumeenisissa 
ja tunnustuksellisissa tapah-
tumissa olisi mukana Porto 
Alegren kokouksen tyylinen 
näyttelyosuus, jossa kansalais-
järjestöt pääsisivät selkeästi 
esiin

Kirjoittaja on Seurakuntien Lap-
sityön Keskus ry:n pääsihteeri.

EkumEEninEn ristisaatto 
Espoossa 5.8.2006

tervetuloa vaeltamaan rukoillen ja
laulaen läpi kesäisen Espoon!

 
Lauantaina 5.8. ristisaatto alkaa klo 9
Leppävaaran kirkolta, jossa alkurukous

10-11   Karakappeli: rukoushetki ja aamiainen
12     Laaksolahti: rukoushetki ortodoksikodissa
13.30-14.30   Träskändan kartanon puisto: 
  eväslounas ja eri kirkkokuntien puhenvuoroja
15.30   Oittaan uimaranta: vedenpyhitys
17.30   Myllyjärven karmeliittaluostari: rukoushetki ja 
  alustus karmeliittojen hengellisestä elämästä

Matkan pituus on reilut 20 km. Omat eväät, vaellukseen sopivat 
kengät ja sään mukainen varustus mukaan.

Ei ennakkoilmoittautumista.

Järjestäjät:
Espoon ortodoksinen Herman Alaskalaisen kirkko
Leppävaaran luterilainen seurakunta
Pyhän Marian katolinen seurakunta

tiedustelut:
isä Heikki Huttunen (09) 4553 436
pastori Terhi Muilu-Teinonen 040 7595 535
isä Kazimierz Lewandowski (09) 2411 633

ÄLÄ VAIKENE!
Väkivallaton viikko 15.—21.10.2006

Viikon teemana on väkivalta perheessä. Miten väkivaltaa voidaan 
ehkäistä? 
Miten puuttua? Onko väkivallalle vaihtoehtoa?
Tule mukaan! Järjestä oman taustatahosi kanssa tapahtuma omalla 
paikkakunnallasi. Avuksesi tuotetaan virikemateriaalia ja tiedotu-

saineistoa osoitteeseen www.evl.fi/vakivallastasovintoon

Lisätietoja:
Väkivallattoman viikon koordinaattori Jaana Miettinen: jaana.miettinen@evl.fi, 
puh. 041 4520 924 ja projektisihteeri Kati Jääskeläinen: kati.jaaskelainen@evl.fi, 
09-1802 210
Järjestäjänä Kirkkohallituksen koordinoima Väkivallasta sovintoon -verkosto
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Marilyn Stahl on huomannut 
viime aikoina kasvavaa kiinnos-
tusta kirkkoaan kohtaan. ”Kun 
ihmiset kuulevat, että olen men-
noniitti, he sanovat, että kun-
pa heidänkin kirkkonsa olisi 
rauhankirkko”, totesi yhdysval-
talainen Stahl Porto Alegressa. 
”Meidän ajattelumme mukaan 
rauhantyö ei ole vain vastaamis-
ta väkivaltaan tai sotaan. Se on 
uudistava elämänasenne, joka 
katsoo elämää hyvin erilaisten 
linssien läpi.”

n   Historialliset rauhankirkot 
ovat pieniä verrattuna useimpiin 
KMN:n jäsenkirkkoihin. Mutta 
tämä mennoniiteista, Church of 
the Brethrenistä sekä kveekareista 
koostuva ryhmä uskoo, että sillä 
on ainutlaatuinen ääni ja erittäin 
ajankohtainen panos annettava-
na myös tämän päivän KMN:n 
työlle. Näillä kirkoilla on pitkä 
pasifismin traditio, joka perus-
tuu siihen, että Jeesuksen käsky 
pidättyä väkivallasta hyväksy-
tään kristityn identiteetin perus-
elementiksi.

KMN huomasi, että näiden 
kirkkojen tarjoamia voimavaroja 
tarvitaan rauhasta käytävään kes-
kusteluun, kun se käynnisti viisi 
vuotta sitten väkivallan vastaisen 
vuosikymmenen. Tarkoitukse-
na oli tukea rauhanpyrkimyksiä 
eri tavoin maailmanlaajuisesti. 
Niinpä KMN pyysi historiallisia 
rauhankirkkoja kiinnittämään 
erityistä huomiota vuosikym-
meneen ja kertomaan kokemuk-
sistaan.

Nämä kirkot alkoivat pian 
tuntea tarvetta koordinoida toi-

Marssi rauhan puolesta Porto Alegressa. Kuva: Igor Sperotto/KMN.

Walt WiltSCHEk / kmn (kooStE EnGlanninkiEliSEStä artikkEliSta)

Historiallisten rauhankirkkojen ääni 
väkivallattomuuden puolesta kuului 
myös Porto alegressa
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Nobelistit Adolfo Esquivel ja Desmond Tutu marssivat rauhan puolesta Porto 
Alegren yleiskokouksen aikana. Kuva: Paulino Menezes/KMN.

Marssi naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kuva: Igor Sperotto/KMN.

miaan, ja niinpä Historiallisten 
rauhankirkkojen konferenssi jär-
jestettiin Bienenbergissä Sveitsis-
sä vuonna 2001. Laajentaakseen 
keskustelua kirkot järjestivät toi-
sen konferenssin Keniassa vuon-
na 2004, jolloin mukaan saatiin 
myös afrikkalaista näkökulmaa. 
Valmistelut kolmatta, Aasiassa 
vuonna 2007 järjestettävää kon-
ferenssia varten ovat jo käynnis-
sä. Aiheena ovat uskonnolliset 
konfliktit. Myös Latinalaisessa 
Amerikassa järjestettävä konfe-
renssi on suunnitteilla.

Tähän mennessä tulokse-
na on ollut muun muassa rau-
hantyöhön erikoistuneen työn-
tekijän rahoittamisen KMN:
n henkilöstöön. Ensimmäinen 
henkilö aloitti tässä tehtäväs-
sä mennoniittien rahoituksella 
vuonna 1996 KMN:n kärsiessä 



NÄKÖALA/ UTSIKT 1-2/2006
�� 

Kirkkojen maailmanneuvosto kirkkoja kokoavana ekumeenisena 
foorumina on edelleenkin merkittävä toimija. Sen on annettava ti-
laa nimenomaan kirkoille ja niiden yhteistyölle. Tila tulee siitä, että 
kirkkojen äänet ja huolet tulevat kuulluiksi. Painopisteen on olta-
va kirkkojen yhteisen toiminnan mahdollistamisessa, eikä niinkään 
järjestöllisessä yleistoiminnassa.
 Menneet kulta-ajat eivät tule takaisin, eivät nuorten eivätkä ve-
teraanien kautta, vaan meidän on löydettävä ekumeniaan sitoutu-
minen tässä ajassa, ympäristössä ja maailmantilassa.

SirPa-maiJa VUorinEn

Ekumenia on prosessi

Outi Vasko.

taloudellisista vaikeuksista. Sen-
kin jälkeen väkivallan vastaisen 
vuosikymmenen toteuttaminen 
on ollut paljolti historiallisten 
rauhankirkkojen sitoutuneisuu-
den varassa.

Oli paljolti brasilialaissyn-
tyisen saksalaismennoniitti Fer-
nando Ennsin ansiota, että 
väkivallanvastainen työ nousi 
Hararen yleiskokouksessa 1998 
entistä keskeisempään asemaan 
KMN:n toiminnassa. Porto 
Alegressa hän totesi: ”Kristitty-
jen on helppo sanoa, että olem-
me kyllästyneet kääntämään toi-
sen posken. Mutta historiallisina 
rauhankirkkoina vakaumuksem-
me on, että väkivallattomuus on 
välttämätöntä kristilliselle iden-
titeetille.”

Kun historiallisten rauhan-
kirkkojen edustajat tapasivat 
yleiskokouksen aikana, erityistä 
huomiota herättivät lausunnot 
terrorismista ja siitä, milloin hu-
manitaarisissa operaatioissa voi-
daan sallia voimatoimet. Toisin 
kuin kirkot, jotka kannattavat 
oikeutetun sodan teoriaa, rau-
hankirkkojen traditio pitää kaik-
kea väkivallan käyttöä kristityille 
sopimattomana.

Historialliset rauhankirkot 
ovat kokeneet äänensä jääneen 
paljolti kuulumattomiin, var-
sinkin USA:ssa. Vaikeudet kan-
nustavat kuitenkin jatkamaan 
ponnistuksia rauhantyössä. Rau-
hankirkot toivovat myös mui-
den kirkkojen liittyvän ponnis-
tuksiin. Historiallisten rauhan-
kirkkojen yleiskokousedustajien 
mukaan jokainen kirkko voi olla 
elävä rauhankirkko tämän päi-
vän maailmassa.

Walt Wiltschek on Church of the 
Brethrenin pappi ja kirkon Mes-
senger-lehden toimittaja.
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vänä. Uskonto oli kiinnostava 
oppiaine ja osallistuminen kir-
kon työhön kuului asiaan, joten 
hakeutuminen teologian pariin 
oli myös luonnillista. Joensuun 
yliopiston teologinen tiedekun-
ta on myös ekumenian kannalta 
aitiopaikka, sillä tiedekunta elää 
lännen ja idän kirkon yhteistä 
elämää todeksi omassa mikro-
kosmoksessaan. Tiedekunnassa 
on mahdollista opiskella joko 
itäisen tai läntisen teologian lai-
toksella.

tunteminen, välittäminen ja 
kunnioitus

Ekumeenisessa toiminnassa Outi 
painottaa kristittyjen toinen toi-
siinsa tutustumista. Tärkeätä on, 
että opitaan tuntemaan toisia, 
eikä ainoastaan johtajatasolla. 
Myös oman kirkon ja uskon 
tunteminen on tärkätä. Jos ei 
tunneta omaa perinnettä, mihin 
se johtaa? 

– Se johtaa siihen, että tyy-
dytään yksinkertaisiin malleihin 
ja kaikki kirkon rikkaus jää var-
joon. Tunteminen, välittäminen 
ja kunnioitus on nostettava kes-
kiöön kirkkojen johdon ja kaik-
kien kristittyjen kesken. Tämä 
johtaa jakamiseen ja eri perintei-
den hyväksi näkemien asioiden 
edistämiseen.

Ekumeenisia keskusteluja Porto Alegressa käytävillä… (Kuva: Igor Sperotto/
KMN).

n   Näin pohdiskelee KMN:
n keskuskomitean ja ekseku-
tiivin (työjaoston) uusi jäsen, 
kansainvälisten asioiden suun-
nittelija Outi Vasko, joka valit-
tiin KMN:n johtoelimiin Porto 
Alegren yleiskokouksessa helmi-
kuussa. Koulutukseltaan Outi 
on teologian maisteri ja työsken-
telee Helsingin yliopiston sovel-
tavan kasvatustieteen laitoksella. 
Työhön kuuluu muun muassa 
opiskelija- ja opettajavaihdon 
suunnittelu ja järjestäminen 
Sokrates-ohjelman puitteissa 
sekä laitoksen koulutustarjon-
nan ja tutkimuksen esittely mo-
nille ulkomaisille vierailijoille, 
jotka tulevat imemään vaikut-
teita maamme korkeatasoises-
ta opettajakoulutuksesta. Outi 
näkee opettajakoulutuksen kor-
kean tason muun muassa luovan 
yhteiskunnan kannalta merkit-
tävää pohjaa kansalaisaktiivisuu-
teen kasvattamiseen.

Peruskouluajoilta kotikau-
pungista Oulusta juontaa Ou-
tin omakin kansalaisaktiivisuus 
ja myös kiinnostus ekumeniaan. 
Hän kertoo olleensa luokkan-
sa ainoa ortodoksi ja saaneensa 
usein mahdollisuuden kertoa lu-
terilaisten luokkatoverien uskon-
nontunnilla ortodoksisuudesta, 
minkä koki mieluisana tehtä-

Ekumenian tiellä kohti Kris-
tuksen kirkon ykseyttä on mo-
nia välitavoitteita. Teologisista 
erimielisyyksistä sopiminen on 
luonnollisesti tärkeätä. Outi kat-
soo myös, että erityisen tärkeätä 
on pohtia, miten tunnistetaan 
kristillisyys toisissa ihmisissä.

Ortodoksisten kirkkojen KMN-
kritiikissä tuodaan esille protes-
tanttisten kirkkojen suuri sana-
valta KMN:ssa ja että kirkkojen 
yhteisellä foorumilla vallitsee 
protestanttinen eetos. Outi suh-
tautuu kritiikkiin ymmärtäen, 
mutta kiihkottomasti. Hän ko-
rostaa, että ekumenia on prosessi 
ja päämäärän saavuttaminen pit-
kän prosessin tulos. 

– Kentällä on monenlaisia 
toimijoita, hitaita ja nopeita ja 
kaikilla palo kohti kirkon ykse-
yttä. Kirkoissa on eri perinteitä 
ja toimintakulttuureita. Hoput-
taminen ja painostaminen joh-
tavat vain uuteen hajaannuk-
seen. Protestanttisilla kirkoilla 
on KMN:ssa paljon sanavaltaa, 
koska nämä kirkot ovat myös 
aktiivisia. Protestanttiset kirkot 
ovat usein myös vauraita ja niillä 
on säännölliset tulot. Pitää tässä-
kin asiassa olla kärsivällinen. Jos 
on palo kohti ykseyttä, pitää olla 
avarakatseinen ja pyrkiä palvele-
maan muita.

Outi kertoo ilahtuneensa valin-
tojen jälkeen saamastaan tuesta 
ja kannustuksesta, jota on tullut 
monelta taholta, muun muas-
sa oman kirkon piispoilta. Hän 
iloitsee myös vierailustaan Ni-
kean metropoliitta Johanneksen 
luona Turussa.

– Tuntuu hyvältä kun KMN:
n alkuajoista mukana ollut mer-
kittävä ekumeeninen vaikuttaja 
luottaa nuoriin ja näkee heissä 
oman työn jatkajia.

Metropoliitta Johanneksen 
kanssa käymästään keskustelusta 
Outi mainitsee ajatuksen eku-
meniasta näkymättömänä ove-
na. Emme voi tietää, milloin se 
aukeaa. On vain työskenneltävä 
sen eteen.
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…ja kokoushuoneissa. (Kuva: Paulino Menezes/KMN).

Hyvä esimerkki ja toimiva 
konsensus

Eräät ortodoksiset kirkot ovat 
esittäneet kovaakin kritiikkiä 
KMN:a kohtaan ja kirkkojen 
suhtautumisessa ekumeniaan 
on myös suuria eroja. Suomen 
ortodoksinen kirkko on tunne-
tusti ekumeenisesti aktiivinen 
toimija. Ajatukseen sillanra-
kentajan roolista Outi suhtau-
tuu myönteisesti. Hän toteaa, 
että esimerkin kautta voidaan 
vaikuttaa. Merkittävää on, että 
keskuskomiteassa on neljä suo-
malaista, joista kaksi ortodoksia. 
Edustajia ortodoksisella kirkolla 
on siis enemmän kuin mitä kir-
kon koko edellyttää. Outi mai-
nitsee suomalaisen ekumenian 
vientituotteiksi luottamuksen ja 
tukeutumisen toisiin.

Porto Alegren kokouksessa 
käytössä ollut konsensus-pää-
töksenteko jäi Outin mieleen ai-
hioiksi, jota on tullut mietityksi 
jälkeenpäinkin. Tällaisen mal-
lin hän näkee sopivan erityisen 
hyvin kirkolliseen toimintaan. 
Yksimielisyyden tavoitteen tulee 
olla kirkoilla erityisen korkeana. 
Yleiskokouksessa se oli kuiten-
kin vielä sisäänajoa. Asioiden 
käsittely ensin pienryhmissä oli 
hyvä, mutta ryhmien tulosten 
tuominen isolle foorumille, ple-
numille, ontui. Jäseninä pien-

ryhmissä saivat olla viralliset de-
legaatit ja kaikki alle 30-vuotiaat 
osanottajat eli nuorten mielipi-
teet pääsivät hyvin esille. Tule-
vaisuuden haasteena Outi näkee 
sen, että miten pienryhmien aja-
tukset saadaan suuren foorumin 
tietoon.

– Ajatuksena ja pyrkimykse-
nä konsensus on hyvä ja tuo esil-
le kuuntelemista sekä yhdessä 
ratkaisujen etsimistä. Tämä tu-
kee prosessiajattelua, mutta sitä 
pitää osata oikein käyttää. Porto 
Alegressa keskustelu jäi melko 
pinnalliseksi.

luottavaisin mielin kohti 
tulevaa

Yhteisestä jumalanpalvelus- ja 
rukouselämästä Outilla on hyviä 
kokemuksia. On paljon yhteisiä 
elementtejä, kuten Isä meidän 
-rukous ja psalmit, joiden poh-
jalta yhteistä rukouselämää on 
hyvä lähteä rakentamaan.

– On vaan aika eriskummal-
lista, että meidän pitää oikein 
yhdessä pohtien luoda kirjoi-
tetut hyvät tavat ja pelisäännöt 
ekumeniaan. Miten me kristityt 
voimmekaan olla niin brutaale-
ja, että keskeisissä asioissa, kuten 
rukouselämän toteuttamisessa, 
voimme loukata toisiamme? Yh-
teisen rukouselämän päämäärä 
on ajan pyhittäminen ja yhtey-

den etsiminen yhdessä.
Uskontojen kohtaamisen 

ekumeenisen liikkeen piirissä 
uusi keskuskomitean jäsen nä-
kee ajan haasteena ja painottaa 
sitä, että kirkkojen pitää olla 
ajassa kiinni. Keskustelun laa-
jentaminen uskontojen väliseen 
kohtaamiseen kuuluu aikaamme 
ja KMN:lla on jo kokemusta tä-
mänkin yhteistoiminnan alalla. 

– Minulle dialogi ei suoraan 
merkitse ekumenian alkupe-
räisen tavoitteen laajentamista, 
vaan tarkoitus on tuottaa luot-
tamuksen rakentamisen kautta 
yhdessä hyvää kaikille kirkoille 
ja rauhaa maailmaan.

KMN:sa tulee olla tilaa sekä so-
siaalieettiselle että ”raskaan sar-
jan” teologisille kysymyksille. 
Keskinäinen vuoropuhelu on 
tärkeää eikä ilman toista ei ole 
toista. Tulevaisuuden tavoite yh-
teistyön edistäminen Faith and 
Order -komission ja muiden ko-
missioiden välillä.

Porto Alegren kokousta Outi 
luonnehtii realistiseksi kokouk-
seksi, sillä tulevaisuuden linjauk-
set pyrittiin pitämään mahdolli-
suuksien rajoissa. Niistä heijas-
tuu myös halu säilyttää KMN 
nimenomaan kirkkojen yhtei-
senä foorumina, joka linkittyy 
luontevasti muihin ekumeenisen 
toiminnan areenoihin. 

– Linjauksissa sitouduttiin 
KMN:n alkuperäiseen tehtä-
vään kutsua kirkkoja etsimään 
näkyvää ykseyttä ja eukaristista 
yhteyttä niitä yhdistävän hengel-
lisyyden, todistuksen ja palvelun 
kautta. 

Outi näkee, että tulevan 
seitsemänvuotiskauden aikana 
kirkkojen sitoutumista ja osal-
listumista pyritään tehostamaan 
siten, että kaikella KMN:n työl-
lä on selkeä teologinen perusta. 
Myös toiminnan suunnitteluun, 
toteutukseen ja arviointiin pa-
neudutaan entistä paremmin, 
joten hän aloittaa tehtävänsä 
suurella foorumilla avoimin ja 
luottavaisin mielin.
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n  Kirkkojen maailmanneuvosto 
kutsuu työyhteyteensä hyväk-
syttyjen kansainvälisten eku- 
meenisten järjestöjen edustajia 
yleiskokoukseen ja usein myös 
keskuskomitean kokouksiin. 
Näistä edustajista käytetään ni-
mikettä ”delegated representati-
ve”, mikä antaa nimetylle edus-
tajille puheoikeuden järjestönsä 
nimissä. Siis esimerkiksi minulla 
oli takanani yli sadassa maassa 
toimivan järjestön tuki ja velvoi-
te: kuulla ja kuunnella kokousta 
sekä sen yhteydessä järjestettyjä 
tapahtumia erityisesti nais- ja ih-
misoikeusnäkökulmista. Maail-
manliittomme ei nimennyt tällä 
kertaa erillistä nuorisoedustajaa 
nuorten esikokoukseen, mutta 
paikallisen NNKY:n aktiivit toi-
mijat – nuoret ja aikuiset – osal-
listuivat eri tilaisuuksiin. Ava-
jaistapahtumaan oli perinteen 
mukaisesti pyydetty eri tahoil-
ta tervehdyksiä ja niin sanotun 
ekumeenisten nuorisojärjestöjen 
tervehdyksen esitti Argentiinan 
NNKY:n edustaja Lourdes Oli-
ver.

Yhteistyöjärjestöillä oli 
mahdollisuus myös Mutirao-
tapahtumien järjestämiseen. 
Käytimme tuon mahdollisuu-
den yhteistyössä Etelä-Ameri-
kan HIV-positiivisten naisten 
kanssa järjestämällä työpajan ja 
koulutusta ”Nuorten naisten 
vaihtoehtoisia näkökulmia AID-
Sin torjuntaan”. Tavoitteena oli 
myös kertoa, kuinka HIV-posi-
tiivisten ihmisten kanssa eletään 
arkipäivää.

PirJo-liiSa PEnttinEn

Jumalan värikäs, mutta 
tarkoituksenmukainen sirkus 
– yhteistyöjärjestön näkökulmia kirkkojen maailmanneuvoston 
yleiskokouksesta

Lisäksi meitä järjestöjen edus-
tajia oli nimetty asiantuntijoiksi 
ja neuvonantajiksi eri komite-
oihin. Itselleni varsinainen eku-
meeninen opintomatka avau-
tui Policy reference -komiteassa 
neuvonantajana. Tämä tarkoitti 
päivittäin erillistä parin tunnin 
työrupeamaa kokousasiakirjo-
jen ja KMN:n sääntöjen parissa. 
Mielenkiintoista oli saada lukea 
kaikki viralliset valmisteluasia-
kirjat ja muutama niihin liittyvä 
selitys- ja taustateos tässä valossa. 
Siitä olisi varmaan saanut jossain 
muualla opintoviikkoja! 

Rukoukseen sidottu kokous 
muisti monin tavoin yhteistyö-
järjestöjä: lainaten tekstejä tai 
tuoden esiin materiaalia julkai-
semistamme aineistoista sekä 
nostaen esiin toimijoita, jotka 
vaikuttavat sekä järjestöissä että 
kirkoissa. Oli mukava kuulla ter-
vehdys ”Ai, olet NNKY:stä, mo-
nen kirkon selkärangasta” – eli 
varsinkin Aasian ja Afrikan kirk-
kojen edustajissa oli useita sellai-
sia, jotka ovat saaneet johtajuus-
koulutuksensa järjestön kautta. 
Yhteinen Väkivallasta sovintoon 
-vuosikymmen oli myös monin 
tavoin esillä. Monet ekumeeni-
sista järjestöistä ovatkin iältään 
vanhempia kuin KMN ja niitä 
voi pitää KMN:n erilaisina juu-
rina. Tänään niitä voi pitää myös 
erilaisina uusien toimintamal-
lien ja haasteiden esiintuojana. 
Omalta kohdaltamme erityisesti 
ihmiskauppaan ja HIV/AIDS-
haasteeseen liittyviä toiminta-
tapoja ja tietopaketteja voidaan 

suositella käyttöön ja avuksi eri 
kirkkojen toiminnassa. 

Yksi järjestöjen tehtävistä on 
myös lobbaus ja ajankohtaisten 
asioiden nostaminen agendal-
le. Yleiskokouksessa aktiiviset 
järjestötoimijat nostivat esiin 
esimerkiksi ihmisoikeuslouk-
kauksia. Kokous tarjosi mah-
dollisuuden eri järjestöryhmien 
tapaamiseen sekä järjestöjen ja 
niiden rahoittajien neuvottelui-
hin ja uusien kontaktien etsin-
tään. Samalla voitiin valmistella 
YK-kokouksissa esiinnostettavia 
asioita. YK:n säännöllisissä ko-
kouksissa, kuten yleiskokouk-
sessa, Naisten asema -komiteas-
sa ja AIDS-konferensseissa, kir-
koilla (Vatikaanivaltiota lukuun 
ottamatta) ei ole mahdollisuutta 
omaan edustukseen, mutta kris-
tittyjen ääni tulee kuuluviin eri 
järjestöjen kautta. Yhteisten asi-
oiden ääneen sanomista voi har-
joittaa rukoillen ja lobaten, suo-
sitellen ja haastatellen. 

 
Kirjoittaja on NNKY-liiton pää-
sihteeri. Hän oli Porto Alegressa 
NNKY:n Maailmanliiton viral-
lisena edustajana.
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Rukoileva yleiskokous

Kutsu rukoukseen 
Kirkkojen maailmanneuvoston 9. yleiskokouksen viesti.
Hyväksytty yleiskokouksessa Brasilian Porto Alegressa 23.2.2006.

Jumala armossasi, muuta maailma 

Armon Jumala. 
Käännymme puoleesi rukoillen, 
 koska sinussa me löydämme yhteyden: 
Sinä olet yksi Jumala – Isä, Poika ja Pyhä Henki, 
 johon me uskomme, 
sinä yksin annat meille voimaa hyvään, 
sinä lähetät meidät kaikkeen maailmaan työhön ja palveluun 
 Kristuksen nimessä. 

Tunnustamme sinun ja kaikkien ihmisten edessä: 
Me olemme olleet arvottomia palvelijoita. 
Me olemme väärinkäyttäneet ja kohdelleet kaltoin luomakuntaasi. 
Me olemme eripuraisuutemme vuoksi vahingoittaneet toisiamme 
 kaikkialla. 
Usein me emme ole kyenneet ryhtymään päättäväisiin toimiin 
ympäristön tuhoamista, köyhyyttä, rotusortoa, 
kasteihin jakamista, sotaa ja kansanmurhia vastaan. 
Me emme ole vain väkivallan uhreja, vaan myös sen tekijöitä. 
Kaikessa siinä me olemme olleet huonoja Jeesuksen Kristuksen 
 opetuslapsia, 
hänen joka syntyi ihmiseksi pelastaakseen meidät 
ja opettaakseen meille kuinka rakastaa. 
Anna meille anteeksi, Jumala, ja opeta meidät antamaan anteeksi 
toinen toisillemme. 

Porto Alegren yleiskokousedustajat kokoontuneina rukoukseen. Kuva: Paulino Menezes/KMN.

n  Rukous oli olennainen osa 
Porto Alegren yleiskokousta, 
jonka teemakin oli jo itsessään 
rukous: ”Jumala armossasi, muu-
ta maailma.” Kahdesti päivässä 
kokouksen osanottajat kokoon-
tuivat jumalanpalvelustelttaan 
julistamaan yhteistä uskoa, 
toivoa ja yhteyttä Jeesuksessa 
Kristuksessa sekä rukoilemaan 
enenevää ykseyttä. Samalla 
kokoontumiset muistuttivat 
kipeästi kirkon jakautuneisuu-
desta. Kaikki olivat tietoisia, 
että he eivät voi viettää yhteistä 
ehtoollista tai ”ekumeenista 
liturgiaa”. Rukouksissa yleisko-
kouksen osanottajat toivat Ju-
malan eteen koko maailman 
tuskan ja kärsimyksen, toivon ja 
ilon. (KMN)
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Jumala, muuta maailma armollasi. 

Jumala, kuule luomakunnan huuto, 
vesien huuto, ilman, maan ja kaikkien elävien olentojen; 
kaikkien niiden huuto jotka ovat riistettyjä, uloslyötyjä, häväistyjä 
ja joutuneet uhreiksi, 
kaikkien jotka on karkotettu ja hiljennetty, heidän ihmisyytensä kielletty, 
kaikkien jotka kärsivät sairauksista, sodasta ja rikoksista 
joita ovat tehneet ylimieliset ihmiset, jotka piiloutuvat totuudelta, 
vääristelevät tapahtunutta ja kieltävät sovituksen mahdollisuuden. 
Jumala, johda kaikkia vallankäyttäjiä tekemään eettisesti kestäviä päätöksiä. 

Jumala armossasi, muuta maailma.

Me kiitämme sinua siunauksestasi ja toivon merkeistä, 
jotka ovat jo läsnä maailmassa, kaikkina aikoina elävissä ihmisissä, 
ja niissä jotka ovat kuolleet uskossa ennen meitä. 
Kiitämme siunauksesta ja toivon merkeistä väkivallan vastaisessa liikkeessä, 
ei vain Väkivallan vastaisena vuosikymmenenä vaan muulloinkin, 
syvästä ja avoimesta vuoropuhelusta, joka on alkanut omissa kirkoissamme 
ja myös muiden uskontojen kanssa, 
kun etsimme keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä. 
Kiitämme toivon merkeistä kaikissa niissä jotka tekevät työtä oikeudenmukaisuuden ja 
rauhan puolesta, poikkeusoloissa ja arjessa. 
Me kiitämme sinua Jeesuksen Kristuksen ilosanomasta ja ylösnousemuksesta. 

Jumala armossasi, muuta maailma. 

Pyhän Henkesi voiman ja ohjauksen vuoksi, Jumala,
älköön rukouksemme olko koskaan tyhjiä sanoja, 
vaan tuoretta vastausta sinun elävään sanaasi 
väkivallattomana, suorana toimintana myönteisen muutoksen puolesta, 
rohkeina, selkeinä ja konkreettisina toimina 
solidaarisuuden, vapautuksen, parantumisen ja myötätunnon puolesta, 
valmiina jakamaan Jeesuksen Kristuksen ilosanomaa. 
Avaa sydämemme rakastamaan ja näkemään, 
että kaikki ihmiset on luotu sinun kuvaksesi 
huolehtimaan luomakunnasta ja puolustamaan elämää 
sen kaikessa ihmeellisessä monimuotoisuudessa. 

Muuta meidät antaaksemme itsemme 
niin, että voimme olla sinun kumppaneitasi muutoksen tekemisessä, 
työskentelemään Kristuksen kirkon täyden ja näkyvän ykseyden puolesta, 
tulemaan kaikkien lähimmäisiksi, 
kun me odotamme kaivaten sinun valtakuntasi täyttä tulemista 
uutena taivaana ja uutena maana. 

Jumala armossasi, muuta maailma. 

Isän, ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 
Aamen. 

(Rukouksen käännös: Ilkka Sipiläinen)
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Uusi uskonnonvapauslaki pois-
ti koululainsäädännöstä termin 
”tunnustuksen mukainen uskon-
nonopetus”. Käyttöön tuli termi 
”oppilaan oman uskonnon ope-
tus”. Opettajalta ei enää edelly-
tetä sen kirkon jäsenyyttä, minkä 
tunnustuksen mukaan hän us-
kontoa opettaa. Kentällä esiin-
tynyt pelko ortodoksisten uskon-
non opettajien syrjäyttämisestä ei 
ollut aiheeton. Monissa kunnissa 
koululainsäädännön muutosta 
tulkittiin niin, että ortodoksista 
uskontoa voi opettaa kuka ta-
hansa. Etelä-Suomen lääninhal-
litus on antanut päätöksen (SV-
H2136A) vähemmistöuskonto-
jen opetuksen järjestämisestä.

n  Uusi uskonnonvapauslaki as-
tui voimaan 1.8.2003. Lakiuu-
distuksen seurauksena korvat-
tiin perusopetus- ja lukiolaeissa 
termi ”tunnustuksen mukainen 
uskonnonopetus” ilmauksella 
”oppilaan oman uskonnon ope-
tus”. Uusi laki vaikutti siis perus-
opetuksen ja lukiokoulutuksen 
niin sanottuihin uskontopykä-
liin. Vanhojen pykälien mukaan 
oppilas osallistui enemmistön 
uskonnonopetukseen, mikäli ei 
hakenut siitä vapautusta. Vapau-
tuksen saatuaan oppilas osallis-
tui oman tunnustuksensa mu-
kaiseen uskonnonopetukseen, 
mikäli kolmen oppilaan sääntö 
koulutuksen järjestäjän alueella 
toteutui. Käytännössä tämä on 
tarkoittanut sitä, että jos kun-
nan alueella on kolme perusope-
tuksessa tai lukiokoulutuksessa 
olevaa ortodoksia, on kunnan 
täytynyt järjestää heille ortodok-
sisen uskonnon opetus. 

Marianne Kantonen
Kaarina LyhyKäinen

oikeus oman uskonnon opetukseen

oman uskonnon opetus

Uudet pykälät lähtevät siitä aja-
tuksesta, että kukin oppilas osal-
listuu lähtökohtaisesti oman 
uskonnon opetukseen. Mikäli 
oppilaan huoltaja haluaa, että 
oppilas osallistuu enemmistön 
uskonnon opetukseen, tulee hä-
nen anoa vapautusta oman us-
konnon opetuksesta. 

Selkeä uudistus laissa on se, 
että oppilas, joka kuuluu sel-
laiseen uskonnolliseen yhdys-
kuntaan, jonka oman uskon-
non opetusta ei järjestetä, voi 
huoltajan pyynnöstä osallistua 
elämänkatsomustiedon opetuk-
seen. Uuteen lakiin on myös 
selkeästi kirjattu se, mikä on jo 
vuosia ollut käytäntönä maahan-
muuttajaoppilaiden kohdalla. 
Jos suomalaiseen uskonnolliseen 
yhdyskuntaan kuulumattoman 
oppilaan saama kasvatus ja kult-
tuuritausta vastaa jotakin kou-
lutuksen tarjoamaa uskonnon 
opetusta, voi oppilas huoltajan 
pyynnöstä osallistua kyseisen 
uskonnon opetukseen. Heitä ei 
tosin lasketa mukaan kolmen 
oppilaan sääntöön.

Uuden uskonnonvapauslain 
myötä evankelis-luterilaista ja 
ortodoksista uskonnonopetus-
ta antavalta opettajalta ei enää 
edellytetä asianomaisen kirkon 
jäsenyyttä. Muiden uskontojen 
opetusta antavilla opettajilla vas-
taavaa jäsenyysvaatimusta ei ole 
tähän astikaan ollut. Opetus-
toimen henkilöstön kelpoisuus-
vaatimuksista annettuun asetuk-
seen on lisätty säännös uskontoa 
opettavan henkilön aineenhal-
lintavaatimuksista siten, että 
opettajalta vaaditaan opintoja 
opetettavassa uskonnossa.

”askolan malli”

Askolan kunnan ortodoksisen 
uskonnon opetusjärjestelyitä 
koskevan hallintokantelun Ete-
lä-Suomen lääninhallitukselle 
teki lehtori Marianne Kanto-
nen. Perusteena kantelulle oli 
oppilaiden oikeus saada oman 
uskontonsa opetusta lainsäädän-
nön ja kyseessä olevan uskonnon 
opetussuunnitelman mukaisesti. 
Ortodoksisen uskonnon osal-
ta Askolan kunta ei menetellyt 
näin. Askolassa ortodoksisen us-
konnon opetus annettiin vailla 
muodollista kelpoisuutta olevil-
le luokan- ja aineenopettajille. 
Käytännössä opetus tapahtuu 
samanaikaisesti ja samassa luok-
katilassa kuin enemmistön us-
konnon mukainen opetus. Useat 
tahot ovat olleet sekä tyytymät-
tömiä että huolissaan Askolan 
kunnan selkeästi sekä uskon-
nonvapauslain että koululakien 
vastaisesta toiminnasta.

Etelä-Suomen lääninhalli-
tuksen tekemistä selvityksistä 
ilmenee, että Askolan kunnan 
ortodoksisen uskonnon opetuk-
sen järjestelyissä ei ole menetelty 
tasa-arvoisesti. Askolan toimin-
tamalli ei takaa lääninhallituksen 
mukaan oppilaan oikeusturvaa 
oman uskontokunnan opetuksen 
saamiseksi. Kunta sivuutti orto-
doksisen uskonnon opetukses-
ta aiemmin vastanneen pätevän 
opettajan. Asiakirjoista saa myös 
sen käsityksen, että oppilaita oli 
ohjattu evankelis-luterilaisen us-
konnon opetusryhmään.
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opetuksen tasa-arvoisuus ei 
toteudu

Etelä-Suomen lääninhallitus 
huomautti 29.12.2005 Askolan 
kuntaa siitä, että se ei ole järjes-
tänyt ortodoksisen uskonnon 
opetusta säädösten edellyttämäl-
lä tavalla ja on siten loukannut 
ortodoksiseen kirkkokuntaan 
kuuluvien oppilaiden oikeuksia. 
Samoin on loukattu kelpoisuus-
vaatimukset täyttäneen ortodok-
sisen uskonnon opettajan oike-
utta.

Perustuslain mukaan ihmiset 
ovat yhdenvertaisia lain edessä 
eikä ketään saa asettaa eri ase-
maan esimerkiksi uskonnon pe-
rusteella. Perusopetuslaki säätää 
muun muassa, että opetuksen 
tavoitteena on turvata riittävä 
yhdenvertaisuus koulutuksessa 
koko maan alueella. Opetukses-
sa tulee olla yhteistyössä kotien 
kanssa.

Lääninhallitus muistuttaa, 
että opetusjärjestelyt on tehtä-
vä yhdenvertaisesti oppilaiden 
uskontokunnasta riippumatta 
jokaisen oman opetussuunnitel-
man perusteella. Myös perusope-
tuksen tuntijaon tulee toteutua 
eri vuosiluokilla valtioneuvoston 
asetuksen mukaisesti. Huoltajille 
ei lääninhallituksen mukaan voi 
asettaa ehtoja eikä huoltajia voi 
ohjata, vaan heidän mahdollisen 
ilmoituksensa lapsen osallistu-
misesta enemmistön mukaiseen 
uskonnon opetukseen tulee pe-
rustua vapaaehtoisuuteen.

Kirkon jäsenyyttä opettajal-
ta ei enää vaadita, mutta opin-
not opetettavassa uskonnossa on 
suoritettava. Askolan kunnalla 
olisi ollut käytettävissään kelpoi-
suusvaatimukset täyttävä hen-
kilö. Etelä-Suomen lääninhal-
lituksen mukaan ortodoksisen 
uskonnon opetussuunnitelmissa 
on runsaasti ortodoksiseen pe-

rinteeseen liittyviä tavoitteita, 
joita on vaikea saavuttaa ellei 
opettajalla ole ortodoksisen us-
konnon aineenhallinnasta ja si-
sällöstä riittävää näkemystä.

Päätöksen vaikutuksia

Evankelis-luterilaista ja ortodok-
sista aineen- ja luokanopettajan 
koulutusta on annettu Suomessa 
jo pitkään. Muiden uskontojen 
opettajilla ei ole vastaavaa mah-
dollisuutta maassamme. Ristirii-
taiseksi tilanteen tekee se, että 
heiltä kuitenkin edellytetään 
samoja kelpoisuusvaatimuksia 
kuin edellä mainittujen uskon-
tojen opettajilta. Etelä-Suomen 
lääninhallituksen päätös osoit-
taa, että opettajalla tulee olla ky-
seessä olevan uskonnon aineen-
hallinta ja riittävä sisällöllinen 
näkemys. Pienryhmäiset uskon-
not ovat vasta saamassa omaa 
opettajakoulutusta. Tässä tilan-

”Kristus nousi kuolleista!” Kirkkaan viikon 2006 iloa Porvoossa. Kuva: Marianne Kantonen.
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teessa lääninhallituksen tekemän 
linjauksen mukaan on suotavaa, 
että opettajalla on asiallinen yh-
teys opettamaansa uskontoon.

Lääninhallituksen tulkinnan 
mukaan ortodoksioppilaiden vä-
häinen määrä eri kouluilla, ope-
tusjärjestelyiden vaivalloisuus tai 
se, että osa ortodoksioppilaista 
osallistuu enemmistön mukai-
seen uskonnonopetukseen, ei 
ole sellainen asetuksessa mainit-
tu erityinen syy, jolloin opetus-
ta voitaisiin palkata hoitamaan 
kelpoisuutta vailla oleva henkilö. 
Nämä eivät myöskään ole syitä 
uskonnonopetuksen huonolle 
hoitamiselle kunnassa.

Oppilasmäärän vähäisyys, ja-
kaantuminen hajalleen kunnan 
eri kouluille ja oppilasryhmien 
heterogeenisyys muun muassa 
vaikuttavat siihen, ettei täysin 
tasa-arvoista tilannetta enem-
mistön ja vähemmistöjen uskon-
nonopetuksen kesken tulla ehkä 
koskaan saavuttamaan. Läänin-
hallituksen päätös osoittaa silti, 
että vähemmistön oikeus on luo-
vuttamaton ja että kuntien tulee 
pyrkiä niin lähelle tasa-arvoa 
kuin mahdollista.

Pääsiäisherkun valmistusta Pääskytien koululla Porvoossa. Pashaa makustele-
massa Natalia Tsetsko, Roman Lutta ja Nora Kolehmainen opettaja Marianne 
Kantosen opastuksella. Kuva: Timo Solomo.

Etelä-Suomen lääninhalli-
tuksen päätös Askolan kunnan 
säädösten vastaisesta tavasta jär-
jestää ortodoksisen uskonnon 
opetus on jo ehtinyt pelästyttää 
muutamien kuntien päättäjät. 
Päteville ortodoksisen uskonnon 
opettajille näyttää olevan ky-
syntää. Kuluvan kevään aikana 
myös Askolassa tilanne ratkesi 
oppilaiden eduksi. Lukuvuonna 
2006–2007 he tulevat saamaan 
oman uskonnon opetusta kel-
poisuusvaatimukset täyttävän 
opettajan johdolla.

 

Marianne Kantonen on TM ja 
Helsingin ortodoksisen seurakun-
nan uskonnon lehtori.
 Kaarina Lyhykäinen on TM ja 
Helsingin ortodoksisen seurakun-
nan ja ortodoksisen kirkollishalli-
tuksen opetustoimen sihteeri.

On vaikea arvioida, millai-
nen vaikutus KMN:n viimei-
sen yleiskokouksen pitopaikalla 
oli kokouksen luonteeseen. Joka 
tapauksessa Porto Alegressa otet-
tiin historiallisella vakavuudella 
huomioon helluntailiike, joka 
viimeisten vuosikymmenten ai-
kana on muuttanut Etelä-Ame-
rikan uskonnollisen ulkonäön. 
Itse Porto Alegressa helluntaikir-
kot vaikuttavat lähes joka kort-
telissa. Sillä aikaa kun histori-
alliset kirkot ovat kiinnittäneet 
huomionsa vapautuksen teolo-
giaan, helluntailaiset ovat men-
neet köyhimpien ja syrjityimpi-
en kansanosien luo ja julistaneet 
niille evankeliumia. Vaikutus on 
ollut kumouksellinen.

n  Nykyisin Yhdysvalloissa työs-
kentelevä perulainen teologi 
Miguel Angel Palomino viittaa 
Saksan Evankelisen Allianssin 
lehdessä (Spektrum 18/2006) 
Etelä-Amerikan helluntailai-
suuden muuttuneeseen yhteis-
kunnalliseen asemaan. Hänen 
mukaansa vielä parikymmentä 
vuotta sitten helluntailaisen so-
siaalinen status voitiin määritellä 
melko tarkoin: köyhä, koulutta-
maton, alaluokkaan kuuluva. 
Palominon mukaan tilanne on 
muuttunut nopeasti. Erityises-
ti uusi helluntailaisuus on on-
nistunut saavuttamaan keski- ja 
yläluokkaa kuten johtotehtävissä 
työskenteleviä, tiedotusvälinei-
den edustajia ja talouden merk-
kihenkilöitä. Perun presidentin-
vaaleissa oli ensimmäistä kertaa 
helluntailainen ehdokas, joka sai 
merkittävän äänimäärän.

Vähättelystä vuoropuheluun

Jo viime vuoden toukokuussa 
Ateenassa järjestetty Maailman 
lähetyksen ja evankelioimisen 
konferenssi enteili uudenlaista 
keskusteluyhteyttä KMN:n jä-
senkirkkojen ja helluntailaisten 
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välille. Piispa Brian Farrel Va-
tikaanista ilmaisi puheenvuoros-
saan, ettei pitäisi ihmetellä, mitä 
helluntailaisilla on tekemistä 
perinteisten vanhojen kirkkojen 
alueilla, vaan mitä nämä ovat 
laiminlyöneet, kun ihmiset tun-
tevat itsensä unohdetuiksi. Myös 
helluntailaisten puheenvuorois-
sa esiintyi kritiikkiä vanhojen 
kirkkojen ylimielistä asennetta 
kohtaan. KMN:n pääsihteerin 
Samuel Kobian mukaan kirk-
kojen ei enää tulisi väheksyä sitä 
osuutta, joka helluntaikirkoilla 
ja nuorilla karismaattisilla suun-
nilla on maailman evankelioimi-
sessa.

Keskustelu helluntailaisuu-
den suhteesta ekumeniaan ja 
KMN:oon tullee jatkumaan 
vilkkaana. SEN:n vuosikoko-
uksessa oli mukana emeritus-
piispa Jonas Jonson Ruotsista. 
Hänen huomionsa Etelä-Ame-
rikan helluntailiikkeestä oli eri-
tyisen merkittävä siksikin, että 
nimenomaan ruotsalaiset lähe-
tyssaarnaajat tekivät aikoinaan 
uraauurtavaa työtä Brasilian 
monimiljoonaisen helluntailiik-
keen perustamisessa. Hän kiin-
nitti huomiota siihen, että sekä 
helluntailaiset että evankeliset 
liikkeet ovat tulleet riippumatto-
miksi Yhdysvalloista (ja Ruotsis-
ta!), mikä luo uusia edellytyksiä 
vuoropuhelulle ja vuorovaiku-
tukselle.

Vuoropuhelua onkin synty-
nyt monilla eri tasoilla. Jo vuon-
na 1972 roomalaiskatolinen 
kirkko ja helluntailaiset aloitti-
vat oman keskinäisen vuoropu-
helunsa. Sen lisäksi neuvotteluja 
on käyty tai ollaan käynnistä-
mässä Reformoidun maailman-
liiton, Luterilaisen maailmanlii-
ton ja mennoniittojen kanssa. 

Useita vuosia toiminut KMN:n 
ja kansainvälisen helluntailiik-
keen välinen neuvottelukunta 
saattaa tehdä helluntailiikettä 
tutummaksi, vaikkakaan Maa-
ilman Helluntaikonferenssi ja 
suuret helluntaijärjestöt eivät ole 
nimenneet siihen edustajaansa.

Suomessa vastaavia neuvot-
teluja kansallisella tasolla on ol-
lut vuosina 1987–1989. Niiden 
tuloksena hyväksyttiin yhteinen 
päätösasiakirja. Keskustelu on 
jatkunut Ev. lut. kirkon ja hel-
luntaiherätyksen yhteisessä neu-
vottelukunnassa, joka kokoon-
tuu pari kertaa vuodessa. Myön-
teisenä signaalina on nähtävä 
myös arkkipiispa Jukka Paar-
man viime vuonna tapahtunut 
vierailu helluntaiherätyksen ke-
säkonferenssissa.

Vaikeutena pirstaleisuus

Porto Alegresta lähteneet sig-
naalit heijastelevat sitä, että 
KMN:ssa on alkanut löytyä ai-
toa kiinnostusta keskusteluun 
helluntailaisten kanssa. Ny-
kyisessä tilanteessa KMN:lla ei 
liene muuta vaihtoehtoa kuin 
arvioida olemustaan ja avautua 
uudenlaiseen keskusteluun. On 
syytä muistaa, että suurin osa 
kristikuntaa roomalaiskatolisista 
aina helluntailaisiin asti on vie-
lä ulkopuolella. Helluntailaisten 
osalta keskustelujen käyminen ei 
ole ongelmatonta. Tähänastisis-
sa keskusteluissa ei juurikaan ole 
ollut mukana suurten helluntai-
laisjärjestöjen johtajia. Sitä paitsi 
kansainvälisen helluntailiikkeen 
pirstaleisuus vaikeuttaa sellaisen 
dialogin syntymistä, jolla olisi 
vaikutusta liikkeen syviin rivei-
hin.

Tässä tilanteessa pohjoismai-
silla helluntailiikkeillä voisi olla 
annettavaa. Toisin kuin muualla 
maailmassa Pohjoismaiden hel-
luntailiikkeet ovat hyvin yhte-
näisiä. Niillä kaikilla on lähetys-
työnsä kautta laajat kansainväli-
set yhteydet ja vaikutusmahdol-
lisuudet muihin helluntailiik-
keisiin. Pohjoismaissa helluntai-
liikkeen johtavat henkilöt ovat 
jo vuosia käyneet keskusteluja 
toisten kirkkojen kanssa, minkä 
vuoksi ekumeeninen kanssakäy-
minen ei ole heille vierasta.

Ennen kuin merkittävää 
vuorovaikutusta Kirkkojen maa-
ilmanneuvoston ja helluntailiik-
keen välillä voi syntyä, on mo-
lemmilla puolilla tapahduttava 
tuntuvaa asenteiden muutosta. 
Vanhojen kirkkojen on luovut-
tava itseriittoisesta asenteestaan, 
joka usein on koettu myös yli-
mieliseksi nuorempia kirkko-
ja kohtaan. Helluntailaisten ja 
”evankelikaalisten” kristittyjen 
olisi päästävä syvälle iskostu-
neesta ekumenian pelostaan ja 
selvitettävä itselleen, millaiseen 
keskusteluun ja vuorovaikutuk-
seen ne voisivat olla valmiita.

Porto Alegren julkilausuman 
”elämän vedestä” luulisi aina-
kin koskettavan niin luterilaisia, 
katolisia kuin helluntailaisia-
kin. Kaikkihan me tarvitsemme 
elääksemme puhdasta, saastu-
matonta juomavettä.

Kirjoittaja on teologian maisteri 
ja Helsingin Saalem-seurakunnan 
johtaja.

klaUS korHonEn

Helluntailaisten mukaantulo vaatii 
nöyryyttä ja pelkojen poistamista
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Pastori Heikki Huttunen SEn:n 
uudeksi pääsihteeriksi

n  Suomen ekumeenisen neu-
voston kevätkokous valitsi 3.4. 
pastori Heikki Huttusen (s. 
1960) uudeksi pääsihteerikseen 
viisivuotiskaudeksi 1.8.2006–
31.7.2011. Isä Heikki Huttunen 
on ensimmäinen Suomen orto-
doksisen kirkon jäsen Suomen 
ekumeenisen neuvoston pääsih-
teerinä. 

Pastori Heikki Huttunen on 
valmistunut teologian maisterik-
si Helsingin yliopistosta 1985, 

jatko-opintoja hänellä on Joen-
suun yliopistosta ja parhaillaan 
tekeillä on myös väitöskirja tun-
netun ekumeenisen vaikuttajan 
isä Paulos Mar Gregorioksen 
teologiasta. Isä Heikki Huttu-
nen on aloittanut ekumeenisen 
uransa jo varhain. Jo pian val-
mistumisensa jälkeen hän toi-
mi Kirkkojen maailmanneuvos-
ton nuoriso-osaston johtajana 
1985–1989 Genevessä.

Papiksi Heikki Huttunen 
vihittiin 1985, diakoniksi vuot-
ta aikaisemmin. Huttunen on 
toiminut pappina Helsingin or-

todoksisessa seurakunnassa eri 
tehtävissä Suomeen palaami-
sensa jälkeen. Parhaillaan hän 
toimii alueellisen toiminnan esi-
miehenä ja Espoon-Kauniaisten 
pappina.

Erilaisia ekumeenisia ja mui-
ta luottamustehtäviä sekä oman 
kirkkonsa piirissä että kansain-
välisesti Heikki Huttusella on 
lukuisia.

Heikki Huttunen on pit-
käaikainen Suomen ekumee-
nisen neuvoston jäsen ja viime 
aikoina toiminut sen hallituk-
sen varapuheenjohtajana. Hän 
on myös Suomen ortodoksisen 
kirkon kirkolliskokouksen jä-
sen vuodesta 1998. Isä Heikki 
Huttunen on muun muassa ol-
lut kirkkonsa edustajana neljäs-
sä viimeksi pidetyssä Kirkkojen 
maailmanneuvoston yleiskoko-
uksessa. Porto Alegressa helmi-
kuussa hänet valittiin keskusko-
mitean jäseneksi. 

Isä Heikki Huttunen puhuu 
suomea, ruotsia, englantia, ve-
näjää, ranskaa, espanjaa ja viroa. 
Lisäksi hänen kielitaitonsa ulot-
tuu nykykreikkaan, bysanttilai-
seen kreikkaan, kirkkoslaaviin, 
karjalan kieleen sekä saksaan. 
Huttunen on naimissa ja per-
heeseen kuuluu kaksi lasta.

Suomen ekumeenisella neu-
vostolla on ollut päätoiminen 
pääsihteeri vuodesta 1971 al-
kaen, jolloin tehtävässä aloitti 
Risto Cantell. Hänen jälkeensä 
tehtävää ovat hoitaneet Inga-
Brita Castrén, Jaakko Rusama 
ja Jan Edström. KT

Väistyvä pääsihteeri Jan Edström ja 
hänen kukitettu seuraajansa Heikki 
Huttunen. Kuva: Matti Repo.
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norjassa perustettiin uusi 
kansallinen kirkkojen neuvosto 

n  Norjan kristillinen neuvosto 
ja Norjan vapaitten kirkkojen 
neuvosto yhdistyivät uudeksi 
Norjan kansalliseksi kirkkojen 
neuvostoksi. Kansalliseen kirk-
kojen neuvostoon kuuluvat Nor-
jan luterilainen kirkko, norjalai-
set ortodoksiset yhteisöt, rooma-
laiskatolinen kirkko Norjassa ja 
perinteiset vapaitten suuntien 
kristilliset liikkeet, myös hellun-
taiherätys ja karismaattisen liik-
keen edustajat. 

Kahdella kristittyjen yhtei-
söllä on ollut keskustoimistonsa 
samoissa tiloissa vuodesta 2000. 
Vuonna 2003 kristilliset neuvos-
tot juhlivat jo yhteistyösopimus-
ta ja viime vuoden toukokuussa 
neuvostoille suositeltiin yhdis-
tymistä. Suositusta olivat val-
mistelemassa Norjan luterilaisen 
kirkon, katolisen kirkon, baptis-
tiyhdyskunnan ja helluntaiherä-
tyksen edustajat.

Uusi kansallinen kirkkojen 
neuvosto aloittaa toimintansa 
varsinaisesti syyskuun alussa. 
KT/ENI

kmn yhtyy Euroopan kirkkojen 
julkilausumiin pilakuvakriisistä

n  ”Yhdymme mielihyvin siihen, 
mitä Euroopan kirkot sanovat 
tästä vältettävissä olevasta krii-
sistä. Uskonnollinen monimuo-
toisuus on Euroopalle rikkaus.” 
Näin Kirkkojen maailmanneu-
voston pääsihteeri Samuel Ko-
bia kommentoi helmikuun alus-
sa Euroopan eri kirkkojen sekä 
Euroopan kirkkojen konferens-
sin (EKK) julkilausumia.

”Uskonnon tai kansallisuu-
den perusteella tapahtuvaa syr-
jintää ei saa hyväksyä. EKK on 
tätä mieltä, samoin kuin kansal-

liset kirkot, jotka seisovat islami-
laisten johtajien rinnalla”, Kobia 
totesi.

”Esimerkiksi Norjan kirkko 
ja Norjan islamilainen neuvosto 
tapasivat ja antoivat yhteisen jul-
kilausuman, jossa he kiinnittivät 
huomiota siihen suureen vastuu-
seen, joka liittyy ilmaisuvapau-
teen. Samalla todettiin, että mie-
lipiteen ilmaisuun ei tule vastata 
väkivallalla”, Kobia kertoi.

Pääsihteeri jatkoi: ”Vapaasti 
toimivilla tiedotusvälineillä on 
valtaa. Jos tätä valtaa käytetään 
yhteiskunnassa ja hallinnos-
sa vallitsevien väärinkäytösten 
vastustamiseen, sitä käytetään 
viisaasti. Jos taas sitä käytetään 
voimattomaksi itsensä tuntevien 
ihmisten arvojen kritisoimiseen, 
niin kuin tässä tapauksessa, me-
dian valta muuttuu vaarallisek-
si.” KMN

Ekumeeninen keskustelu 
merkitsee tärkeää askelta 
seksuaalisuudesta käytävässä 
vuoropuhelussa

n  Porto Alegren yleiskokoukses-
sa järjestettiin sarja ekumeenisia 
keskusteluja koskien kirkkojen 
tulevaisuutta sekä niiden yhteis-
tä todistusta ja palvelua. Yksi 
keskustelunaihe oli ihmisen sek-
suaalisuus, koska seksuaalisuutta 
koskeviin eettisiin kysymyksiin 
annettujen vastausten erilaisuus 
on horjuttanut yhteistä todis-
tusta niin kirkkojen kesken kuin 
niiden sisälläkin.

Seksuaalisuutta kosketelleet 
keskustelut jakautuivat kolmelle 
päivälle. Aluksi luotiin katsaus 
niihin moniin kysymyksiin, joi-
ta kirkot kohtaavat ja käsittele-
vät. Pastori Heikki Huttunen 
käsitteli puolestaan teologisesta 
näkökulmasta seksuaalisuutta 
Jumalan lahjana.

Ensimmäisessä keskuste-
luosiossa jaettiin toivon ja taiste-

KMN:n pääsihteeri Samuel Kobia. Kuva: Paulino Menezes/KMN.
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lun täyteisiä tarinoita, jotka an-
toivat kuvaa siitä todellisuudesta, 
jonka kirkot kohtaavat. Toisessa 
osiossa tutkittiin, miten kirkot ja 
teologit ovat lähestyneet seksu-
aalisuuteen liittyviä kysymyksiä. 
Kolmannessa osiossa mietittiin, 
miten ykseyttä etsivien kirkko-
jen yhteysjärjestö voisi kuunnel-
la jäsentensä huolenaiheita.

Huttunen totesi tarvitta-
van lisää ihmisluonnon ja kut-
sumuksen pohdiskelua. Hänen 
mukaansa ideologia ei ole hyvä 
väline syvällisen keskustelun he-
rättämiseksi ja että joskus teo-
logia muuttuu ideologiaksi sen 
sijaan, että se olisi rukouksen 
täyttämää asioiden tarkastelua. 
Stephen Webb/KMN

kirkkojen edustajat edistävät 
kristittyjen ykseyttä rooman 
kokouksessa 

n  Eurooppalaisten kristillisten 
kirkkojen johtajat olivat tammi-
kuun lopussa koolla Roomassa 
tarkoituksenaan edistää eri kirk-
kokuntien yhteyttä. Kokouk-
sen järjesti Euroopan kirkkojen 
konferenssi yhdessä Euroopan 
katolisen piispainkokousten neu-
voston kanssa. Näin koolla oli 
edustajia anglikaanisista, orto-
doksisista ja protestanttisista kir-
koista sekä katolisesta kirkosta. 

Rooman kokous valmisteli 
kolmatta Euroopan ekumeenis-
ta yleiskokousta, joka pidetään 
4.–8.9.2007 Romanian Sibius-
sa. Kokouksen teemana tulee 
olemaan ”Kristuksen valo loistaa 
kaikille. Ykseyden ja uudistumi-
sen toivo Euroopassa.” Aikai-
semmat Euroopan ekumeeniset 
yleiskokoukset on pidetty Ba-
selissa vuonna 1989 teemalla 
”Rauha ja oikeudenmukaisuus” 
ja Grazissa vuonna 1997 tee-
malla ”Sovitus – Jumalan lahja 

ja uuden elämän lähde”. Grazin 
kokoukseen osallistui yli 10 000 
kristittyä. 

Yleiskokousta valmistellaan 
prosessina, jonka ensimmäinen 
vaihe oli Rooman kokous. Seu-
raavaksi järjestetään kansallisia 
tai alueellisia tapaamisia tulevan 
yleiskokouksen aiheisiin liittyen. 
Kolmannessa vaiheessa pidetään 
Wittenbergissä laaja kristittyjen 
tapaaminen 15.–18.2.2007. 

Avatessaan Rooman kokous-
ta Euroopan kirkkojen konfe-
renssin presidentti, pastori Jean-
Arnold de Clermont sanoi, että 
kristityt haluavat yhdessä kertoa 
evankeliumin ilosanomaa maal-
listuneessa Euroopassa. Euroop-
pa tarvitsee ilosanomaa epäilles-
sään, että yhteys Kristukseen voi 
antaa sille tulevaisuuden toivon. 
”Ekumeeninen yleiskokous tu-
lee olemaan pyhiinvaellusmat-
ka, jonka tarkoitus on löytää 
eri kristillisten traditioiden lah-
jat”, totesi puolestaan sveitsiläi-
nen piispa Amedee Grab, joka 
on katolisen piispainkokousten 
neuvoston puheenjohtaja. 

Suomen luterilaisesta kirkos-
ta Rooman kokoukseen osallis-
tuvat kirkkoneuvos Risto Can-
tell, dekaani Gunnar Grön-
blom ja pääsihteeri Pirjo-Liisa 
Penttinen. Euroopan kirkkojen 
konferenssin keskuskomiteassa 
on luterilaisen kirkon edusta-
jana pastori Tapani Rantala ja 
ortodoksisen kirkon edustajana 
kirkkoherra Veikko Purmonen. 
KT/ENI 

kUa ja SEn tiivistivät 
yhteistyötään

n  Kirkon Ulkomaanapu ja Suo-
men ekumeeninen neuvosto sol-
mivat joulukuussa 2005 aiesopi-
muksen yhteistyönsä tiivistämi-
sestä.

Sopimuksessa SEN tunnus-

taa KUA:n työn ekumeenisen 
luonteen ja tukee KUA:n osal-
listumista Kirkkojen maailman-
neuvoston piirissä toteutuvaan 
ekumeenisten avustusjärjestöjen 
yhteistyön tiivistämiseen. KUA 
puolestaan sitoutuu pitämään 
SEN:n ja sen jäsenkirkot infor-
moituna ekumeenisten avustus-
järjestöjen toiminnasta. 

Sopimuksen tavoitteena on 
myös vahvistaa KUA:n ja SEN:
n yhdessä järjestämän Kirkkojen 
kansainvälisen vastuuviikon roo-
lia kirkkojen yhteisenä kampan-
jana. Tämän vuoksi Vastuuvii-
kon kampanjatoteutuksen pää-
vastuu ja projektisihteerin toi-
mi siirtyivät maaliskuun alussa 
KUA:sta SEN:iin. KUA on kui-
tenkin entiseen tapaan mukana 
kampanjan järjestäjätahona ja 
osallistuu kampanjan toteutuk-
seen sekä rahoittamiseen. 

KUA sitoutuu sopimuksessa 
selvittämään käytännön edel-
lytykset tuen antamiselle SEN:
n jäsenkirkkojen tai niiden jär-
jestöjen tekemälle kehitysavulle. 
Lisäksi KUA ja SEN sitoutuvat 
sopimuksessa tukemaan toisten-
sa työtä ja säännöllisesti keskus-
telemaan yhteistyönsä tai yhteis-
ten hankkeiden kehittämisestä.

Birgittalaissisarten 
pääabbedissalle, äiti 
teklalle korkea suomalainen 
kunniamerkki

n  Tasavallan presidentti Tarja 
Halonen on myöntänyt Roo-
massa toimivalle äiti Tekla Fa-
migliettille Suomen Valkoisen 
Ruusun Ritarikunnan I luokan 
komentajamerkin tämän ansi-
oista Suomen ja Pyhän Istuimen 
välisissä yhteyksissä ja luterilais-
katolisissa suhteissa. Suurlähet-
tiläs Pekka Ojanen, Suomen 
edustaja Pyhän Istuimen luona, 
ja arkkipiispa Jukka Paarma 
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luovuttivat kunniamerkin äiti 
Teklalle Turun birgittalaisluosta-
rissa torstaina 18. toukokuuta.

Italialaissyntyinen äiti Tekla 
Famiglietti (s. 1938) on vuodes-
ta 1979 johtanut kansainvälistä 
birgittalaissisarten sääntökuntaa, 
jonka päämaja on Roomassa Pia-
za Farnesella. Tämän katolisen 
luostarin yhteydessä on luterilai-
nen kappeli, Pyhän Katariinan 
kappeli, joka on kenties ainoa  
lajissaan maailmassa.

Äiti Teklan aikana birgitta-
laissisarten sääntökunta on ke-
hittynyt vahvaksi ekumenian 
edistäjäksi. Useat Pyhän Bir-
gitan (n. 1303–1373) elämän-
vaiheisiin liittyneet juhlat ovat 
saaneet ekumeenisen luonteen. 
Birgittalaissisaret ovat osallistu-
neet aktiivisesti myös vuosittain 
tammikuussa Rooman Santa 
Maria sopra Minervan kirkossa 
vietetyn Pyhän Henrikin mes-
sun järjestelyihin.

Äiti Tekla on voimakkaasti 
laajentanut sääntökunnan toi-
mintaa. Uusia birgittalaisluos-
tareita ja vieraskoteja on hänen 
aikanaan perustettu Suomessa 
Turkuun, Helsinkiin ja Lohjalle 
sekä Viroon, Tanskaan, Puolaan, 
Intiaan, Meksikoon ja Kuu-
baan.

Äiti Tekla on Suomen evan-
kelis-luterilaisen kirkon ja Hel-
singin katolisen hiippakunnan 
lämmin ystävä, joka on vieraillut 
Suomessa lukuisia kertoja. KT

Ego sum qui sum – Jouko 
martikaisen juhlakirja

n  Göttingenin emeritusprofes-
sori Jouko Martikainen täytti 
70 vuotta huhtikuun 21. päi-
vänä. Akateemisten perinteiden 
mukaan oppilaat, työtoverit ja 
ystävät pystyttivät muistomer-
kin arvostamalleen ja läheiseksi 
tuntemalleen oppi-isälle juhlan 

kunniaksi.
Jubilaarilla on ollut monita-

hoinen vaikutus niin akateemi-
sessa maailmassa, oman kirkkon-
sa piirissä kuin ekumeenisissakin 
yhteyksissä. Juhlakirja ilmestyi 
Åbo Akademin systemaattisen 
teologian julkaisusarjassa. Pie-
nestä painoksesta huolimatta 
kirja edustaa vankkaa teologiaa 
ja myös ekumeeninen näkökul-
ma on selkeästi esillä. 

Ego sum qui sum -kirjassa on 
kaikkiaan 32 artikkelia. Kirjan 
toimittajana on jubilaarin poi-
ka, FT Tuomas Martikainen. 
Kirjoittajina ovat mm. Nikean 
metropoliitta Johannes, arkki-
piispat Jukka Paarma ja John 
Vikström, piispat Joséf Wrobél, 
Olavi Rimpiläinen ja Matti 
Sihvonen. 

Kirja ei ole myynnissä kirja-
kaupoissa, mutta sitä voi tilata 
30 euron hintaan esim. Paikalli-
sen ekumenian jaoston sihteeril-
tä, Veijo Koivulalta. Tilauksen 
voi tehdä sähköpostitse veijo.
koivula@evl.fi tai puhelimitse 
040 574 7138.

Vastuuviikon uusi teema: 
rauha ja oikeudenmukaisuus

n  Vastuuviikon teema vuosi-
na 2006–2007 on Rauha ja oi-
keudenmukaisuus. Vastuuviik-
koa vietetään tänä vuonna 22.–
29.10. 

Teema on ajankohtainen 
juuri nyt, sillä kansainvälinen 
epäoikeudenmukaisuus ja sen 
aiheuttama köyhyys ovat li-
sänneet konfliktien uhkaa sekä 
maailmanlaajuisesti että paikal-
lisesti. Kylmän sodan loppumi-
sen jälkeen maailmassa on käyty 
yli 120 sotaa.

Vuosina 2006–2007 Vastuu-
viikko jakaa tietoa siitä, kuinka 
taloudelliset ja poliittiset raken-
teet niin Suomessa, EU:ssa, ke-

hitysmaissa kuin maailmanlaa-
juisestikin voivat vaikuttaa rau-
han ja oikeudenmukaisuuden 
toteutumiseen maailmassa.

Vastuuviikolla käsitellään 
köyhyyden roolia maailman 
konflikteissa. Tämän päivän so-
dista valtaosa keskittyy maail-
man köyhimpiin maihin. Esi-
merkiksi vuosina 1997–2001 si-
sällissotia käytiin 56 prosentissa 
maailman vähiten kehittyneistä 
maista. Kehittyneimpien valti-
oiden kohdalla vastaava luku oli 
vain 2 prosenttia.

Monien konfliktien taustal-
la on taistelu rajallisista resurs-
seista, esimerkiksi öljystä. Vas-
tuuviikon tavoitteena on jakaa 
tietoa siitä, mitä resurssisodat ja 
-konfliktit ovat, missä niitä käy-
dään sekä miksi ja millaisista re-
sursseista soditaan.

Sota on aina myös ihmisoi-
keuskysymys ja Vastuuviikolla 
sotia lähestytään ihmisoikeus-
näkökulmasta. Sota ja räikeät 
ihmisoikeusrikkomukset liitty-
vät yhteen, mutta sota vaikut-
taa usein myös siihen, että siviili-
väestön ihmisoikeudet eivät voi 
toteutua. Oikeudenmukainen 
rauha on kehityksen ja köyhyy-
destä nousemisen sekä YK:n 
vuosituhattavoitteiden toteutu-
misen edellytys.

Vastuuviikon aineisto ilmes-
tyy syksyllä, ja se postitetaan 
kaikkiin seurakuntiin. Vastuu-
viikon kotisivuja www.vastuu-
viikko.fi päivitetään kesän aika-
na.

Lisätietoja antaa Vastuuviikon 
projektisihteeri Sanna Ylä-Jus-
sila, sanna.yla-jussila@ekume-
nia.fi, (09) 180 2369.
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n  Sauna on meille suomalai-
sille äärimmäisen rakas ja se on 
myös yksi niistä harvoista sa-
noista, joka on omaksuttu nyky-
suomesta maailman kieliin. Pi-
dämme saunaa mieluusti täysin 
suomalaisena keksintönä, mutta 
saunakulttuuriin verrattavaa toi-
mintaa on myös muun muassa 
Pohjois-Amerikan intiaaneilla 
ja japanilaisilla. Mielenkiintoi-
sen teoksen kolmen mantereen 
kylpyläkulttuureista on vuonna 
2000 toimittanut Juha Penti-
käinen. Kirjan nimi on kuvaava: 
Löylyn henki – kolmen mantereen 
kylvyt – inipi, furo, sauna.

Suomalaisen saunan ja kiu-
kaan historiaa teoksessa valot-
taa Erkki Helamaa. Saunaan 
ja saunomiseen liittyvät sanat, 
kuten sauna ja sen rinnalla kyly 
sekä löyly ja edelleen vihta ja sen 
rinnalla vasta ovat omaperäisiä 
ja kannaltaan yhteisiä sanoja 
kaikissa nykyisissä itämerensuo-
malaisissa kielissä. Ne periytyvät 
ajalta, jolloin laajalla alueella 
puhuttiin yhteistä kieltä, kan-
tasuomea. Saunomisen kannal-
ta tärkeät avainsanat tunnettiin 
jo vanhemmalla pronssikaudella 
(1500–900 eKr).

Juha Pentikäinen valottaa 
mainiossa artikkelissaan saunaa 
pyhänä paikkana. Saunomiseen 
liittyy tietty tapakäyttäytyminen, 

saunan ja pitäneet Kalevalaa 
Raamatun kanssa kunniapai-
kalla kodeissaan. Kalevalaista 
kansanrunoutta esitetään yhä 
Suomi-seuroissa ympäri maail-
maa ja monet yhteiset kokoon-
tumistilat ovat saaneet nimensä 
Kalevalasta. Toisen polven ame-
rikansuomalainen Susan Wali-
maa valottaa sitä, miten saunalla 
on huomattava osuus Kalevalan 
tarinoissa ja saunomisen rituaa-
leihin on liittynyt myös kalevala-
mittaista laulua. Elämän siirty-
märiitteihin on aina kuulunut 
laulu ja sauna. Piirilääkäri Elias 
Lönnrot kiinnitti ensimmäis-
ten joukossa huomiota sauno-
misen terveydellisiin vaikutuk-
siin lääketieteellisessä mielessä. 
Ehkäpä hän tästäkin syystä otti 
Kalevala-eepokseen niin monta 
parannusloitsua ja -runoa.

Juha Pentikäisen mukaan 
kylpyvuorot kuuluvat suomalai-
seen saunakulttuuriin jo vanhoil-
ta ajoilta eli yleismaailmallisesti 
suomalaiseen saunakulttuuriin 
liitetty käsitys yhteissaunomises-
ta on väärä. Perhesaunontakin 
on myöhäisempää perua. Maa-
laisyhteisöissä isäntä saunoi ren-
kien ja emäntä piikojen kanssa. 
Sanomattakin lienee selvää, että 
miesten vuoro oli ensin!

Meille suomalaisille sauna 
tuntuu sopivan ihan jokaiseen 

SirPa-maiJa VUorinEn

Siruja

jota kontrolloidaan uskomuk-
sellisesti. Sananlaskun mukaan 
saunassa on oltava kuin kirkossa. 
Lapsille oli menneinä aikoina ta-
pana opettaa saunakäyttäytymis-
tä normein ja varoituksin. Rik-
komuksista rankaisi saunanhal-
tija. Löyly, kiukaan kiviltä nou-
seva vesihöyry, niveltää saunan 
tuonpuoleiseen. Suomensukuis-
ten kielten vanhimman sanaston 
tarkastelu johtaa löylyn juurille. 
Löyly on suomalais-ugrilainen 
sana, joka ei tarkoita vain saunan 
kiukaalta nousevaa höyryä kuten 
suomessa tai virossa (leil), vaan 
yhtä ihmisen sieluista, jonka elä-
män ikä on sidoksissa hengittä-
miseen (unkarin lélek).

Suomensukuisissa kielissä 
on sielulle muitakin nimityksiä, 
kuten itse, unkarin iz, joka rajaa 
enemmän sosiaalista kuin fyy-
sistä elämää ja kuolemaa. Itsen 
elinaika on eri kuin löylyn, sillä 
itsen ihminen saa myöhemmin 
ja vastaavasti sen elinaika jatkuu 
kauemmin. Lapsesta tulee itsel-
linen kun hän saa nimen. Henki 
taas viittaa kolmanteen sieluun 
(viron kielessä hing), joka kansa-
uskon mukaan on kuolematon.

Kalevala on saunan lisäksi 
meille suomalaisille tärkeä iden-
titeettisymboli. Siirtolaisiksi läh-
teneet ovat uusille asuinalueil-
leen ensimmäiseksi rakentaneet 

Nykytekniikka antaa mahdollisuuden tutustua kaukaisiin kokous-
tunnelmiin myös kotisohvalla lojuen. Porto Alegren kokouksesta 
tuotettua dvd:tä seuraten pääsee mukavasti solahtamaan tunnelmiin 
Brasilian lämmössä. Kaikki tarjoillaan: avajaisseremonioista raamat-
tutuntien ja oheisohjelman kautta päätöstapahtumiin. Porto Alegre 
-dvd:ssa on osio osanottajien näkökulmista eri puolilta maailmaa, 
esimerkiksi: Caribbean Perspective, Indian Perspective, Kenyan Per-
spective ja Finnish Perspective. Viimemainitussa haastatellaan Outi 
Vaskoa ja Heikki Huttusta ja juttu kääntyy melko nopeasti saunaan. 
Brasilian kuumuudessa haastattelija haluaa tietää, mitä tarkoittaa 
suomalinen sauna-ekumeeninen teologia ja -spiritualiteetti. Siinäpä 
kysymys! Mikä on vastaus?



NÄKÖALA/ UTSIKT 1-2/2006
�� 

juhlaan ja tapaamiseen. Toisi-
naan minua on vähän kismit-
tänyt, kun tultuani johonkin 
juhlaan valmiiksi tälläytyneenä, 
siellä onkin ensimmäiseksi sau-
na. Kampauksen menettämisen 
pelossa olen joskus jäänyt pois 
naisten saunasta, mutta sitä en 
enää tee, sillä saunassa on aina 
rennoin tunnelma ja parhaat 
jutut. Sauna antaa juhlalle al-
kutahdit ja siitä lähtee juoni ra-
kentumaan. Saunan lauteilla ta-
vanneet tuntevat toisensa syvälli-
semmin ja juttu luistaa letkeäm-
min. Saunan tunnelma kantaa, 
vihtoessa voi vähän varoa kam-
pausta ja saunan päätteeksi mei-
kata uudelleen.

Saunassa tulee olla kuin kir-
kossa, tämän olemme oppineet 
ja mikä kirkkotunnelmaan so-
pisikaan paremmin kuin sauna-
virsi. Meillä Suomessa käytetyis-
tä yleisin taitaa olla luterilaisen 
kirkon virsikirjan virren 200 
sauna-sanoitus, jonka on laati-
nut Heikki Tyhtilä. (kts. alla) 
Netistä hakusanalla saunavirsi 
pääsee Haapajärven ev.lut. seu-
rakunnan sivuille, jossa kyseinen 
virsi on monilla eri kielillä, jopa 
J.R.R. Tolkienin luomalle halti-
jakielelle (quenya) käännettynä.

Maassamme on parisen miljoo-
naa saunaa. Osa niistä on yh-
teisöjen käytössä ja myös seu-
rakunnilla on runsaasti sauno-
ja. Näissä koetaan miellyttäviä 
yhdessäolon hetkiä ja voidaan 
ratkoa vaikeitakin kysymyksiä, 
ei siis ihme, että toisella puolel-
la maapalloa suomalaisilta tie-
dustellaan sauna-teologiasta ja 
-spiritualiteetista. Sana kulkee ja 
sauna myös.

ja keskustelulle, puhtaudelle ja 
puhdistautumiselle. Samaa toi-
mittavat saunat kristillisten tilai-
suuksien liepeillä. Ne ovat paik-
koja ilman aikaa ja kiirettä.

SEN:n uudelta pääsihteerillä 
on runsaasti sauna-teologisia ko-
kemuksia. Vastauksena KMN:n 
haastattelijan kysymykseen isä 
Heikki tuo esille sen, että eku-
meeninen liike on inklusiviinen, 
mitä taas sauna ei ole, koska sau-
nomiseen liittyvät vuorot naisille 
ja miehille. Erityisen merkityk-
sellistä aika saunomisen jälkeen, 
juuri nämä hetket kokoavat sekä 
naiset että miehet yhteen letke-
ään tunnelmaan. Nämä kokoon-
tumiset ovat hedelmällisten eku-
meenisten keskustelujen fooru-
meita.

Uuden-Valamon saunat ovat 
isä Heikin mukaan olleet mo-
nien ekumeenisten vuoropuhe-
lujen siunattuja paikkoja. Hän 
on kokenut myös Istanbulin 
turkkilaisten saunojen autu-
aaksitekevän vaikutuksen. Syn-
desmoksen hallitus kokoontui 
viime vuosikymmenellä kovilla 
pakkasilla Rautalammilla. Sauna 
oli pimeän, lumen ja paukkuvan 
pakkasen keskellä ainoa iltaoh-
jelma. Se saavutti suuren suosi-
on niinäkin iltoina, joina sitä ei 
mainittu virallisessa ohjelmassa, 
eteläintialais-ugandalainen duo 
lämmitti sen ja kaikki saunoivat 
välillä lumessa piehtaroiden, yö-
myöhään.

Ollessaan KMN:n nuoriso-
osaston johtajana, hän oli myös 
vastuussa keskuskomitean koko-
usten stuerttiohjelmasta. Han-
noverissa 1988 hän sai mahdol-
lisuuden perehdyttää globaalia 
nuorisoa saunan mystiikkaan. 
Siinä rikottiin saksalaisen hotel-
lin ylitiukkoja saunasääntöjä ja 
elämyksestä tuli ikimuistoinen.

Isä Heikki pohtii, että hänen 
omissa saunamuistoissaan saisi 
ekumenia korostua vielä enem-
män. Tämä tarkoittanee, että 
eräs SEN:n toiminnassa vah-
vistettava alue on kohtaaminen 
löylyssä ja sen jälkeisessä tilassa.

On siis paikallaan tehdä yti-
mekäs ekumeeninen saunagal-
lup. Neljän kirkkokunnan edus-
tajat vastaavat. Isä Teemu Sipon 
(kat.) mukaan ei hänen kohdal-
leen ole vielä osunut parempaa 
saunaa kuin mikä on Hiiden-
veden rannalta toimintakeskus 
Stella Mariksessa. Saunan puu-
lämmitys takaa oivalliset löylyt 
ja järvessä uiminen vilvottaa. 
Ekumeeniseen toimintaan sau-
na nivoutuu isä Teemun mu-
kaan vallan mainiosti, sillä se 
taitaa olla ainoa nautinto, johon 
ei minkään kirkon mielestä liity 
syntiä!

Vapaakirkon johtaja Olavi 
Rintalan suosikki on rantasauna, 
koska siihen liittyy jo lapsuuden 
ajalta lämpimiä kesämuistoja, 
kuten kalastusta, uintia, aurin-
koa ja suvun tapaamista. Seu-
rakuntien ohjelmaan liittyvä 
saunominen miesten kesken on 
Olavin mielestä antoisaa, koska 
se karsii turhia jännitteitä ja sau-
nan jälkeinen vilvottelu on eri-
tyisen rakentavaa keskusteluai-
kaa. Saunominen ilmaisee myös 
vieraanvaraisuutta, mitä kirkol-
lisessa elämässä ei ole liikaa.

Luterilaisen Pauliina Aro-
lan suosikki on etelähämäläisen 
Villa Verhon rantasauna, joka 
on vanhoista hirsistä rakennet-
tu punamultasauna. Sen löylyt 
ovat pehmeät ja kiukaalla pais-
tuvat maukkaat saunamakkarat. 
Erityisen ihana Pauliinan mu-
kaan kyseinen sauna on talvi-
sin. Se on kylmä ja vetoisa, iho 
höyryää pukuhuoneessa, mutta 
sauna hengittelee rauhallises-
ti ja on lämmin. Verhon sauna 
on välitila, paikka kohtaamiselle 

1) Oi Jeesus Herrani, mun siunaa saunani. 
Itseni pesen kyllä, vaan sieluuni en yllä. 
Puhdista minut aina, mä kylven lauantaina.

2) On sieluin ylpeä, se tahtoo kylpeä. 
Voimaansa itse luottain, ja mielihyvän tuottain. 
Jos et sä Jeesus auta, on eessäin sielun hauta.

3) Saunani löylyssä, on hyvä kylpeä. 
Se mielen rauhoittaapi, murheissa lohduttaapi. 
Nyt istun hiljaa tässä, Herraani kiittämässä.
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Palautusosoite: 
Suomen ekumeeninen neuvosto
PL 185, 00161 Helsinki

Uskonnot raUhantyössä
Aika: 18.–19.9.2006 

Paikka: Helsingin kristillinen opisto, Kuukiventie 6, Laajasalo, Helsinki 

Kurssi on tarkoitettu erityisesti sinulle, joka
-  haluat lisätä kokonaisnäkemystäsi rauhan ja uskonnon linkittymisestä toisiinsa
- pohdit, mitä kristillinen rauhantyö voisi olla 2000-luvulla
-  haluat osallistua vuosien 2006–2007 Vastuuviikon aineiston testaamiseen ja toimintamuoto-

jen kokeiluun.

Sisältö: Kurssin keskeisiä teemoja ovat kirkkojen ja uskontojen mahdollisuudet rauhantyössä 
sekä kansainväliset, kansalliset ja paikalliset sovinnonteon mallit.
Koulutus sisältää kahden päivän kurssijakson, etukäteistehtäviä ja kirjallisuutta. 

Kohderyhmät: Kurssi on suunnattu erityisesti seurakuntien ja kristillisten järjestöjen työnte-
kijöille, mutta on avoin myös muille kiinnostuneille. 

Järjestäjät: Kirkon diakonia ja yhteiskuntatyö ja Kirkon kasvatus ja nuorisotyö yhteistyössä 
Rauhankasvatusinstituutti ry:n ja Vastuuviikon yhteistyöryhmän kanssa 

Kustannukset: Kurssimaksu 40 euroa, täysihoito 90 euroa (1-HH) tai 70 euroa (2-HH). 
Mahdollisuus ostaa aterialippuja.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 15.8.2006 mennessä: Kati Jääskeläinen, 
Kirkon diakonia ja yhteiskuntatyö, kati.jaaskelainen@evl.fi, (09) 1802 210, 050 324 3173

Lisätietoja kurssista löytyy osoitteessa www.evl.fi/kion ja kurssipaikasta osoitteessa 
www.hkro.fi

Oletko 
kiinnostunut
–  kristittyjen yksey-

den toteutumisesta?
–  kirkkojen paikalli-

sesta yhteydestä?
–  ekumeenisesta poh-

diskelusta?
–  ekumeenisen työn 

arkipäivästä?

Tilaa 
Ekumenian erikoislehti juuri sinulle!
Vanha tilaaja: muistathan uudistaa tilauksesi!
Näköala – Utsikt ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
Tilaushinta vuonna 2006 on 16 €, opiskelijoille 11 €.

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


