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Heikki Huttunen

Viimeinen näköala
n Näköalan historia alkaa Kristillisen kulttuuriliiton lehtenä. Vuodesta 1963 sitä julkaistiin yh-
dessä Suomen ekumeenisen neuvoston kanssa, ja 1977 siitä tuli SEN:n lehti. Näköala on täyttänyt 
tärkeän paikan maamme tiedonvälityksessä. Siinä on julkaistu uutisia, raportteja ja mielipiteitä 
ekumeenisista tapahtumista, neuvotteluista ja ilmiöistä. Sen palstoilta voi vuosi vuodelta seurata 
kristittyjen ykseysliikkeen kehitystä kotimaassa ja kansainvälisesti. Mikään muu media Suomessa 
ei tarjoa samaa johdonmukaista ekumeenista palvelua kuin Näköala.

Ekumenialla on laaja kannatus Suomessa. Hengellisyyden suvaitsevaisena mutta epämääräi-
senä ilmiönä sen allekirjoittaa varmaan lähes jokainen kadunmies. Selkeämpänäkin kristittyjen 
ykseysaatteena siihen samastuu seurakunta-aktiivien suuri enemmistö. Ekumenia edistyy maas-
samme. Mielikuvat ja tiedot toisten kirkkojen elämästä tarkentuvat, ja vääristyneisiin ennakko-
luuloihin törmää vain harvoin.

Ekumenian suosion ja Näköalan ekumeenisen annin ainutlaatuisuuden valossa on outoa, että 
lukijan käsissä on nyt viimeinen Näköala-lehti. Syyt ovat ensi sijassa käytännölliset, lue taloudel-
liset. Näköalalla on nykyisellään 1 500 kappaleen painos, mutta vain 70 maksavaa tilaajaa. Muille 
lehti menee maksuttomana palveluna, osana ekumeenisen neuvoston työtä. SEN:n talous perus-
tuu tällä haavaa yksinomaan jäsenkirkkojen ja parin tarkkailijana olevan järjestön myöntämiin 
avustuksiin. Niistä riittää vain pieni summa viestintään. Näköalan ilmestyminen, puhumattakaan 
lehden kehittämisestä, on ylivoimaista SEN:n tämänhetkisillä voimavaroilla.

Näköalan sisältö siirtyy www.ekumenia.fi -nettisivuille. Se antaa mahdollisuuksia monipuoli-
sen aineiston julkaisemiseen ja parempaan ajankohtaisuuteen kuin painettu lehti. Toimituskunta 
ideoi sivujen sisältöä, jotta voidaan julkaista artikkeleita ekumeenisten ja yhteiskunnallisten aihei-
den ajan hermolla. 

Näköalasta ei siis luovuta. Emme ummista silmiämme, emmekä toivo ekumeenisen lukijakun-
nan niin tekevän. SEN:n julkaisun siirtyminen nettiin ja paperilehden lakkaaminen taloudellisista 
syistä heittää kuitenkin haasteen. Kysymys kuuluu, eikö Suomen ekumeenisesti valveutunut väki 
muodostaisi riittävää pohjaa myös paperille painetulle ekumeeniselle lehdelle. Kristittyjen ykseys-
liikkeen, yhteiskuntakriittisen etiikan ja ihmiskunnan solidaarisuuden näköalat tarvitaan maam-
me kristillisessä keskustelussa. 

n Som Jaakko Rusama skriver i sin artikel i denna tidning, började det senaste skedet i Tidningen 
Näköala-Utsikts historia år 1977. Då blev tidningen språkrör för Ekumeniska Rådet i Finland. 
ERF:s generalsekreterare och tidningens huvudredaktör Inga-Brita Castrén skrev i första numret 
om rädslan för ekumenik i Finland. Hon antog att rädslan berodde på okunskap. Därför definierar 
hon som Näköala-Utsikts främsta uppgift att sprida information om den ekumeniska rörelsen. 
Det betydde främst nyheter om ekumeniska händelser i Finland och internationellt. ERF:s roll 
som associerad medlem i Kyrkornas Världsråd betonades.

Du håller nu det sista tryckta numret av tidningen Näköala-Utsikt i din hand. Jämfört med 
1977 kan man påstå att rädslan för ekumenik inte är lika aktuellt. Att vara ekumenisk har tvärtom 
blivit moderiktigt, trendigt. Ekumeniken har en positiv image. Finländsk ekumenik identifieras 
inte längre endast som en filial till Kyrkornas Världsråd, utan den grundar sig på de lokala kyr-
kornas och församlingarnas samarbete. Men att vara ekumenisk kan uppfattas ett något oklart 
andligt sökande. Det upplevs som en andlighet som går bättre ihop med tolerans och öppenhet 
än de mera traditionella sätten att leva i tro. Ekumeniska framsteg kan dock endast basera sig på 
kunskap och medvetenhet om ens egen tro, andra kristna och världen omkring oss. Därför är 
det nödvändigt att fortsättningsvis lära känna de andra kyrkorna och deras liv, för att känna igen 
andra kristna som lärjungar till samma Kristus man själv vill följa. Sådan ekumenisk växelverkan 
leder till djupare insyn i ens eget förhållande till Kristus och till en klarare vision av de kristnas 
kallelse i världen. Ekumenisk utsikt behövs.
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Näköala-Utsikt-lehden historia 
alkaa vuodesta 1948. Lehden 
juuret ovat Kristillisen kulttuu-
riliiton (KKL, perustettu vuon-
na 1947) Jäsenlehdessä. Sen 
päätoimittajana oli 15 vuoden 
ajan KKL:n pääsihteeri ja myö-
hemmin puheenjohtaja teol.tri 
T.P. Virkkunen. Vuoden 1963 
alusta KKL lakkautti Jäsenleh-
tensä ja ryhtyi sen työn jatkeena 
julkaisemaan yhdessä Suomen 
ekumeenisen neuvoston kanssa 
uutta Näköala-nimistä lehteä. 
Haluttiin yhdistää kristillisen 
kulttuurin ja nopeasti kehitty-
vän kristittyjen yhteysliikkeen 
teemoja. 

n Lehden päätoimittajaksi ryh-
tyi professori (vuodesta 1972 
alkaen Helsingin hiippakunnan 
piispa) Aimo T. Nikolainen. 
Hän toimi päätoimittajana vuo-
teen 1977 saakka. Näköala-leh-
ti oli käytännössä Nikolaisen, 
Maunu Sinnemäen ja professo-
ri Seppo A. Teinosen yhteistyön 
tulos. Teinonen hoiti silloin 
luottamustoimisesti Suomen 
ekumeenisen neuvoston pääsih-
teerin virkaa.

Uuden lehden näytenumerossa 
todettiin:
Näköalat avautuvat ensinnäkin 
kotimaiseen kulttuurielämään. 
Kirjallisuus, taide, teatteri ja mu-
siikki tulevat tarkastelu kohteiksi. 
Keskustelu näistä samoin kuin fil-
mistä, radiosta ja televisiosta on 
nykyajassa kirkonkin tehtävä.

Erityiseksi tehtäväkseen tuntee 
NÄKÖALA ulkomailla tapahtu-
van kirkon ja kulttuurielämän väli-
sen keskustelun seuraamisen ja ul-
komaiden kirkollisten tapahtumien 
tulkitsemisen lukijoilleen. Aikamme 
on kirkkojen keskinäisen lähenty-
misen ja ekumenian kautta.

Jaakko RuSama

kulttuurista ekumeenisiin näköaloihin
Lehden toimittaminen lähti in-
nostuneesti liikkeelle. Vuonna 
1963 siinä ilmestyi 28 artikkelia, 
joista enemmistö käsitteli kir-
kollisia ja teologisia kysymyksiä. 
Lehden painos oli runsaat 1 500 
kappaletta. Vuotta myöhemmin 
lehdessä ilmestyi kymmenen ar-
tikkelia enemmän. Vuoden 1965 
alusta lehteä julkaistiin Suomen 
ekumeenisen neuvoston kanssa 
niin, että kustannukset ja mah-
dolliset voitot päätettiin jakaa 
julkaisijoiden kesken. Taloudel-
lista voittoa ei tullut, kustannuk-
sia sitäkin enemmän.

Kulttuuris-ekumeenisesta 
lehdestä tuli vähitellen pelkäs-
tään ekumeenisia kysymyksiä 
käsittelevä lehti. Päätoimittaja 
ja toimitussihteeri pysyivät en-
nallaan, mutta lehden toimi-
tuksessa jaettiin neljä paikkaa 
KKL:n ja SEN:n kesken. SEN:
n edustajat tulivat ortodoksisesta 
kirkosta ja ruotsinkielisestä me-
todistikirkosta. Lehden levikki, 
erityisesti maksavien tilaajien 
suhteen, säilyi edelleen varsin 
vaatimattomana.

Vuonna 1966 perustetun 
Suomen ekumeenisen seuran (pu-
heenjohtajana Aimo T. Nikolai-
nen) jäsenille ryhdyttiin samana 
vuonna lähettämään Näköalaa 
jäsenlehtenä. Lehden tilausten 
suhteen tilanne ei näyttänyt ko-
vin huonolta. Syyskuussa 1966 
voitiin todeta, että levikki oli 979 
kappaletta. Näköalaa toimitettiin 
pirteästi, vaikka lehden toimitta-
misen taloudellinen tappiollisuus 
painoi kovasti päälle. Halua oli 
jatkaa lehden toimittamista.

Kirjoittajina oli runsaasti mer-
kittäviä teologeja useista kirkoista, 
mm. Ortodoksisesta kirkosta ark-
kipiispa Paavali, piispa Aleksan-
teri ja arkkimandriitta Johannes 
(myöhemmin metropoliitta ja 
arkkipiispa) sekä Katolisesta kir-
kosta piispa Paul Verschuren. Toi-

mitussihteeri Maunu Sinnemäki 
käsitteli ahkerasti nimimerkillä 
Ekumeeninen kaleidoskooppi koti- 
ja ulkomaisia ekumeenisia kysy-
myksiä.

Kristillinen kulttuuriliitto ir-
taantui kokonaan Näköala-leh-
destä vuonna 1967. Ekumeeni-
nen neuvosto jatkoi lehden jul-
kaisemista vielä seuraavan vuoden 
yhdessä Suomen ekumeenisen 
seuran kanssa. Lehti ilmestyi neljä 
kertaa. Sillä erää lehden taru lop-
pui vuoden 1968 lopussa, jonka 
jälkeen se jatkoi Suomen ekumee-
nisen seuran (1966–1978) vaati-
mattomana jäsenmonisteena. 

Vuonna 1977 Näköala vir-
kistyi uudelleen ja siitä tuli eku-
meeninen tiedotuslehti, jota ryh-
dyttiin toimittamaan Suomen 
ekumeenisen neuvoston kanssa. 
Paikalliseen toimintaan keskitty-
nyt Suomen ekumeeninen seura 
lopetti toimintansa seuraava-
na vuonna, jolloin Näköala jäi 
taas yksin Suomen ekumeenisen 
neuvoston hoidettavaksi ja kus-
tannettavaksi. 

Suomen ekumeenisen neu-
voston hallituksen kokouksia 
varapuheenjohtajan oikeudella 
johtanut Helsingin yliopiston 
käytännöllisen teologian profes-
sori Martti Parvio (lut.) toimi 
Näköala-lehden päätoimittaja-
na 1978–1984. Vuodesta 1985 
alkaen lehden, jonka nimeksi 
muutettiin Näköala-Utsikt, pää-
toimittajana on toiminut Suo-
men ekumeenisen neuvoston 
pääsihteeri. Lehti onnistui 1980-
luvulla saamaan myös opetusmi-
nisteriön myöntämää uskonnol-
listen lehtien ja mielipidelehtien 
taloudellista tukea.

Koko sen ajan, kun Suomen 
ekumeeninen neuvosto on toi-
mittanut ja kustantanut Näkö-
ala-Utsikt-lehteä, päättäjät ovat 
joutuneet kamppailemaan leh-
den vähäisen tilaajamäärän kans-
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sa. Huolimatta lehden tärkeästä 
tehtävästä ja erittäin monipuoli-
sesta ekumeenisten kysymysten 
käsittelystä lehti ei ole koskaan 
onnistunut saavuttamaan laajaa 
tilaajakuntaa. Siihen olisi tarvit-
tu erillisiä ponnisteluja ja mo-
nenlaista toimituksellista ja tek-
nistä yhteistyötä monien tahojen 
kanssa. Silti lehti on suoraan ja 
välillisesti saanut seurata ja hei-
jastella huikean nopeaa ekumee-
nista kehitystä Suomessa ja kan-
sainvälisesti viimeisten runsaan 
neljän vuosikymmenen aikana. 
Tri Heikki Nuutinen toteaa pe-
rusteellisessa Näköalan historii-
kissaan, että lehti on ollut ennen 
kaikkea ”näköalapaikka, jolta 
avautuivat ekumenian paikalli-
set, kansalliset ja kansainväliset 
näkymät”.

Kirjoittaja on ekumeniikan pro-
fessori (mvs) ja toiminut Suomen 
ekumeenisen neuvoston pääsihtee-
rinä vuosina 1984–1993.

Kirjallisuutta:
-  Heikki Nuutinen, Näköala-

Utsikt 1962–2002. Ekumeni-
an sanansaattaja, sillanraken-
taja. Helsinki 2002.

- Jaakko Rusama, Kohti yk-
seyttä. Suomen ekumeenisen 
neuvoston synty ja toiminta 
1917–1999. Suomen eku-
meenisen neuvoston julkaisu-
ja LXI. Jyväskylä 1999.

- Jaakko Rusama, Taistelu kult-
tuurista. Puoli vuosisataa 
kristillistä kulttuuritoimin-
taa. Kirkon tutkimuskeskuk-
sen julkaisuja 100. Tampere 
2007.

- Kari Räntilä, Ekumenia spe-
siaalit. Näköala/Näköala-Ut-
sikt -lehti 1977–1992. – Eku-
meeninen vuosikirja 1995–
1996, 97–111.

- Maunu Sinnemäki, NÄKÖ-
ALA 1962–1968. – Eku-
meeninen vuosikirja 1995, 
78–84.

Kyrkan som fristad
-seminariedag i Grankulla kyrka, 

Kavallvägen 3, den 15 februari 2008 
kl. 9.30–16.30. 

Under seminariet får vi möta en representant för Utlännings-
verket samt jurist Ville Hoikkala, som specialiserat sig på frå-
gor kring asylsökande och invandrare. Vi får också möjlighet 
till diskussion. Anmälningar: Domkapitlet i Borgå stift, 
Christine Tallberg (019) 529 7731 senast 6.2.2008.

Hjärtligt välkommen!
Sektionen för finlandssvensk 

ekumenik vid Ekumeniska rådet i Finland
Domkapitlet i Borgå stift

Uskontodialogikoulutus:
Valmennusta uskontojen väliseen 

vuoropuheluun (3 op)
Aika: 9.-11.4.2008 

Paikka: Holman kurssikeskus, Klaukkala

Osallistuja saa kurssilla valmiuksia uskontodialogiin työs-
sään sekä katsauksen dialogin muotoihin ja sisältöihin. 
Kurssi antaa myös aineksia oman taustan ja uskonnollisen 
viitekehyksen, mielikuvien ja ennakkoluulojen tiedosta-
miseen. Yksi kurssin kouluttajista on Saksan evankelisen 
kirkon islam-työstä vastaava tohtori Martin Affolderbach. 
Kurssikieliä ovat englanti ja suomi. Koulutus koostuu kurs-
sijaksosta, etukäteistehtävistä ja kirjallisuudesta. Koulutus 
on suunnattu erityisesti papeille, lehtoreille sekä kasvatus- 
ja diakoniatyötä tekeville. 

Kustannukset: 
kum 60 e, th 132,40 e (1 HH 152,40 e), 

matkakustannukset 
Ilmoittautuminen 29.2.2008 mennessä: 

ihmisoikeussihteeri Kati Jääskeläinen, 
kati.jaaskelainen@evl.fi, (09) 1802 210

Järjestäjät: 
Kirkon diakonia ja yhteiskuntatyö, 

kasvatus ja nuorisotyö ja lähetystyön keskus
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Lapsuuteni ja nuoruuteni Jyväs-
kylä 1960-luvun alkupuolella oli 
varsinainen tilkkutäkki uskon-
nollisessa moninaisuudessaan. 
Kaupunki- ja maaseurakunnan 
kirkot sijaitsivat varsinaisella 
kaupunkialueella. Omia ru-
koushuoneita paikkakunnalla 
oli luterilaista herätysliikkeistä 
evankelisilla, vanhoillis-lestadi-
olaisilla sekä Karjalan evanke-
lisella seuralla. Myös Sulkulan 
kristillinen kansanopisto omasi 
herätyskristillisen pohjan. Kuvi-
oissa oli mukana lisäksi Kansan 
Raamattuseura. 

n Jyväskylän Pyhän Olavin 
kirkko oli osa katolista hiippa-
kuntaa kun taas Kristuksen ylös-
nousemuksen kirkko puolestaan 
kuului ortodoksiselle seurakun-
nalle. Oman lisänsä tähän kir-
joon toivat Vapaakirkko ja hel-
luntailaisten Siion-temppeli sekä 
baptistien rukoushuone Vaaja-
koskella. Näiden lisäksi paikka-
kunnalla aktiivisia olivat Pelas-
tusarmeija sekä Adventtikirkko. 
Metodisteilla ei tuohon aikaan 
ollut oman käsitykseni mukaan 
mitään toimintaa kaupungissa.

Teosofien Kristosofia-temp-
peliä, joka sijaitsi Kauppakatu  
5:ssä, käyttivät myös Jehovan to-
distajat ja vapaamuurarit. Erityi-
sesti mieleeni tuolta ajalta painui 
Jehovan todistajien julisteet jois-
sa komeili teksti ”Ei kolehtia”. 
Halssialassa oli myös Ruusuris-
ti-temppeli. Myöhempien Aiko-
jen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkko aloitti lähetystyönsä Jy-
väskylässä aivan kuusikymmen-
luvun alussa ja rakennutti Puis-
tokoulun viereen ison pyhättön-
sä. Heidän entiseen toimitilaan-
sa muutti NNKY.

Vapaakirkko sijaitsi Vapau-
denkadulla puutalossa vastapää-
tä kaupunkiseurakunnan pappi-
laa ja muistan lukeneeni jostain, 

että kirkkoherra Hj. Paunu oli 
tarvittaessa lainannut Vapaakir-
kon tilaisuuksiin pappilan tuole-
ja ja että kaupunkiseurakunnan 
kirkossa oli jopa ollut heidän ti-
laisuuksiaan.

Sodan jälkeen Jyväskylään 
asettui Sortavalan ortodoksinen 
seurakunta, jonka kirkko val-
mistui 1954 ensimmäisenä ns. 
jälleenrakennuskirkkona. Lute-
rilainen seurakunta antoi orto-
dokseille vanhan hautausmaan 
siunauskappelin jumalanpalve-
lustilaksi, joka oli merkittävä 
apu evakkoon joutuneelle seura-
kunnalle.

 
ekumeenisia 
päiväkirjamerkintöjä

Nuoruuteni muistoihin kuuluu 
tallettamani muistikirjat ja var-
sinkin 16–17 vuoden ikäisenä 
pitämäni tarkat päiväkirjamer-
kinnät, jotka iän karttuessa har-
venevat. Seuraavat tiedon kat-
kelmat perustuvat näihin lähtei-
siin. 

Tammikuussa vuonna 1960 
oli Pelastusarmeijassa Herätys-

viikko-tapahtuma, jossa puhuji-
en joukossa oli luterilaisen kir-
kon ja Vapaakirkon edustajia. 
Kaupunkiseurakunnan Kypärä-
mäen seurakuntakodin pappina 
toimi tuolloin Esko Rintala ja 
hän puolestaan järjesti ekumee-
nisen illan huhtikuun 10. päivä-
nä. Illanvietossa oli mukana or-
todoksisen seurakunnan kirkko-
herra isä Lauri Mitronen. Olen 
kirjoittanut päiväkirjaani: ”Mie-
lenkiintoinen ja innostava ilta.”

Suomen Kristillisen Yliopi-
lasliiton (SKY) järjestämät Yli-
oppilaiden kirkkopäivät, joilla oli 
vahvasti esillä tuleva Kirkkojen 
Maailmaneuvoston 3. yleisko-
kous New Delhissä 1961, pi-
dettiin 4.−5. kesäkuuta 1960 
silloisen Kasvatusopillisen Kor-
keakoulun tiloissa. Siellä jaettiin 
asiaan liittyvää kirjallisuutta ja 
itselläni on muistona tuosta Sep-
po A. Teinosen toimittama Jeesus 
Kristus maailman valo, Suomen 
yleiskirkollisen toimikunnan 
(SEN:n aikaisempi nimi) julkai-
suja vuodelta 1960.  

Edelleen päiväkirjani mu-
kaan vanhalla seurakuntatalolla 
oli 29.10. Ekumeeninen nuorten 
ilta, jossa oli vieraana isä Lau-
ri Mitronen. Ekumeenisia ti-
laisuuksia ja iltoja järjestettiin 
vuonna 1961 ainakin 6.3. kor-
keakoululla tuolloin Jyväskylän 
kristillisen ylioppilaidenyhdis-
tyksen toimesta sekä 27.4. Ky-
pärämäen seurakuntakodissa.

orastavaa ekumeniikkaa

Aloitin opinnot Järvenpään seu-
rakuntaopistossa syksyllä 1961. 
Esko Rintala oli siirtynyt SKY:n 
palvelukseen Helsinkiin. Käsit-
tääkseni SKY:n piirissä ekumee-
niset ja kansainväliset kysymyk-
set olivat vahvasti esillä. 

Helsinkiin oli Järvenpäästä 
lyhyt matka, mikä tarjosi tilai-

JoHanneS kaRHuSaaRi

nostalgista ekumeniaa

Myllyjärven ekumeeninen keskus vihi-
tään käyttöön 2.8.1964. (Kuva: Johan-
nes Karhusaari)
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suuden osallistua moniin asioi-
hin. Kesän 1962 olin nuoriso-
työharjoittelussa Helsingissä. 
Tuolloin tutustuin Myllyjärven 
ekumeenisen keskuksen isä Ro-
bertiin ja isä Thedoriin sekä mo-
niin muihin SKY:n piirissä toi-
miviin henkilöihin.

Ekumeeninen intoni jatkui 
ja Seurakuntaopiston johtajalta 
Simo Palosuolta sain luvan ryh-
tyä Rukousviikon järjestämiseen 
opistolla tammikuussa 1963. Sen 
ainoana tilaisuutena oli 22.1 jär-
jestetty iltajuhla opiston juhla-
salissa. Tilaisuuden esitelmöitsi-
jöiksi sain rovasti Maunu Sinne-
mäen kertomaan ekumeenisesta 
liikkeestä ja isä Tapani Revon 
Helsingin ortodoksisesta seura-
kunnasta. Isä Tapanin piti ker-
toa ortodoksisesta uskosta, mut-
ta tapansa mukaan hän hieman 
poikkesi aiheesta ja ryhtyi kerto-
maan kokemuksestaan Ateenan 
katedraalissa vietetystä jumalan-
palveluksesta, jossa oli läsnä ku-
ningas Konstantin. Muistan, 
kun hän kuvaili tarkasti kunin-
kaan sinisen kravatin ja siinä 
olleet kultaiset tähdet. Tilaisuus 
päättyi ortodoksiseen ehtoopal- 
velukseen, johon laulajia oli saa-
punut kanttori Pauli Koukkusen 
johdolla Pyhän Kolminaisuuden 
kirkon kuorosta.

Jo ennen tilaisuutta jouduin 
melkoiseen ristituleen Seurakun-
taopiston opiskelijatovereiden 

taholta. Ekumenian väitettiin 
olevan ikään kuin pikkusormen 
antamista paaville, joka pikku-
hiljaa sitten veisi mennessään 
koko käden. Paavin arvovallan 
lisääntymistä pelättiin kuusi-
kymmenluvulla, palavat kyntti-
lät kirkon alttareilla ja messupu-
vut olivat kauhistelun aiheina. 
Olavi Kares kieltäytyi piispaksi 
vihkimisessään vastaanottamas-
ta kuorikaapua. ”Paavi ottaa val-
lan luterilaisesta kirkosta” tuntui 
olevan varsin yleinen pelkokuva 
tuolloin.

Kirjoitin tuolloin päiväkir-
jaani: ”Ekumenia, kristittyjen 
yhteys, miksi sitä jatkuvasti ym- 
märretään väärin? Olemme il-
meisesti niin rajoittuneita kai-
kessa, että emme osaa asiaa ym-
märtää.” Tilaisuuden jälkipyyk-
kiä pestiin opiskelijoiden kes-
kusteluissa pitkään ja hartaasti. 
Olin milloin paavin tai orto-
doksien kätyri ja luterilaisuuden 
syöjä. Onneksi oli niitäkin jotka 
tukivat, joukossa erityisesti opis-
ton monet opettajat. 

Kuopiossa järjestettiin 18. 
–19.1.1964 Yleiskirkollisen toi- 
 mikunnan nuorisojaoston toi-
mesta neuvottelupäivät, joihin 
osallistui melkoinen joukko vä-
keä. Läsnä oli arkkipiispa Paa-
vali, pappisseminaarilaisia, isä 
Robert ja isä Theodor, nuori 

teologi Timo Lehmuskoski ja 
monia muita. Paikalla oli myös 
vastavoimia Uuras Saarnivaaran 
johdolla, jonka kirja Kohti suur-
ta Baabelia oli hiljan ilmestynyt. 
Liturgiassa arkkipiispa Paavali 
totesi saarnassaan: ”Joita häi-
ritsevät nämä vaatteet ja tavat, 
joilla me tätä pyhää palvelusta 
toimitamme, sulkekoon silmän-
sä ja yhtyköön kanssamme ruko-
ukseen yhteyden puolesta.”

Elokuussa 1964 oli Myllyjär-
ven ekumeenisen keskuksen vih-
kiäisjuhla, joka oli todella eku-
meeninen tapahtuma. Paikalla 
olivat katoliset piispat Cobben 
ja de Vet Hollannista, piispa Ee-
lis Gulin sekä Karl E. Forssel. Li-
turgiassa Pyhän Kolminaisuuden 
kirkon laulajista koottua kuoroa 
johti kanttori Pekka Torhamo. 
Myllyjärven keskuksesta muo-
dostui vuosien aikana merkittä-
vä kohtaamispaikka.  

Rukous yhteyden ilmaisijana

Syyskuun alussa 1964 aloitin Jy-
väskylän kaupunkiseurakunnassa 
erään nuorisotyötekijän sijaisena 
kahden vuoden työrupeaman. 
Myllyjärvellä alkoi ilmestyä leh-
ti Palava pensas ja ekumeniasta 
puhuttiin yleisemmin. Tammi-
kuussa 1965 järjestin Ekumee-
nisen rukousviikon tapahtuma-

s
 

Myllyjärven vihkiäisiin osallistuneita vas. rva Elisabet Repo, keskellä kanttori 
Pekka Torhamo ja isä Vello Salo (virolainen uniaatti, USA). (Kuva: Johannes 
Karhusaari)

(Kuva: Johannes Karhusaari)
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Piispa de Vet ja Jeesuksen pikkusisar. 
(Kuva: Johannes Karhusaari)

sarjan, joka alkoi sunnuntaina 
17.1 kaupungin kirkossa pide-
tyllä jumalanpalveluksella, jossa 
saarnasi pastori Esko Rintala. 
Torstaina oli samassa kirkossa 
ns. varttikirkko, jossa rukoiltiin 
kristittyjen yhteyden puolesta. 
Perjantaina 22.1. oli katolisessa 
pyhän Olavin kirkossa Comp-
letorium ja lauantai-iltana 23.1. 
ortodoksisessa kirkossa vigilia. 
Sunnuntai-iltana 24.1. keskus-
seurakuntatalon juhlasalissa oli 
rukousviikon pääjuhla. Läsnä 
oli noin 400 henkeä. Aloitin 
tilaisuuden, jonka otsikoksi oli 
merkitty Rukous yhteyden ilmai-
sijana, Kotimaahan tekemäni 
jutun mukaan ”palautin lyhyes-
ti mieliin ne tosiasiat, jotka ovat 
ekumeenisen liikkeen perustei-
na.”

Illan aiheesta ensimmäisen 
puheenvuoron käytti professo- 
ri Martti H. Haavio luterilaise-
na. Ortodoksisen puheenvuoron 
käytti pappisseminaarin rehtori, 
rovasti Johannes Suhola ja kato-
lisen puheenvuoron dominikaa-
ni-isä Martti Voutilainen. Or-
todoksinen kirkkokuoro lauloi 
kanttori Feodor Iltolan johdolla. 
Pastori Yrjö Sariola lausui pää-
tössanat.

Monet olivat tyytyväisiä Ru-
kousviikon antiin, mutta kri-
tiikkiä tuli runsaasti lähinnä vii-
desläisen herätysliikkeen tahol-
ta. Jouduin Jyväskylän uuden 

kirkkoherran kanssa melkoiselle 
törmäyskurssille. Hän oli jyr-
kästi vastaan moisia haihatteluja 
ja ekumeenisia vehkeilyjä. Hän 
jopa kielsi minua puhumasta 
rippikouluissa ja muissa seura-
kunnan tilaisuuksissa ekumeni-
asta.

Vuoden 1965 merkintöjeni 
mukaan huhtikuussa 3.–4. jär-
jestettiin Helsingissä ja Turun-
tien motellissa nuorisojaoston 
toimesta ekumeeniset neuvot-
telupäivät ja kirkkokonsertti. 
Nuorisojaoston kokous puoles-
taan pidettiin 13. marraskuuta 
Jyväskylässä.

Kesällä vuosilomallani tein 
kiertomatkan Eurooppaan. En-
sin matkustin laivalla Saksaan ja 
sieltä liftasin Hollannin ja Belgi-
an kautta Ranskaan. Hollannissa 
ja Belgiassa vierailin muutamas-
sa luostarissa. Pariisista matkani 
jatkui etelään Taizé’n yhteisöön. 
Taizé oli upea kokemus. Vii-
vyin yhteisön vieraana vajaan 
viikon ja tutustuin englantilai-
seen Lincholin teologisen kou-
lun rehtoriin, jonka avustuksel-
la vietin seuraavan kesän 1966 
Englannissa ja sain tutustua mo-
niin anglikaanisiin luostareihin. 
Taizé’ssä viettämäni ajan jälkeen 
palasin kotimaahan.

Tammikuun 22. päivänä 
1966 Jyväskylässä järjestettiin 
Korkeakoulun vanhassa juhla-
salissa Jyväskylän Ylioppilaiden 
Kristillinen Yhdistyksen (JYKY) 
toimesta Rukousviikon tilaisuus, 
jossa vieraana oli isä Robert Myl-
lyjärveltä.

Syksyllä 1966 aloitin opinto-
ni Kuopiossa pappisseminaaris-
sa, mutta mitään erityisiä muis-
tikuvia minulla ei ekumeenisista 
tapahtumista tuolta ajalta ole. 
Helsinkiin muutin 1970 kevääl-
lä. Ainoat ekumeeniset muistoni 
Rukousviikosta seitsemänkym-
mentä luvulta ovat kirkkovael-
lukset, joihin osallistui sama, 
pieni mutta uskollinen ryhmä.

Kirjoittaja on Ilomantsin ortodok-
sisen seurakunnan eläkkeellä oleva 
kirkkoherra, teologian maisteri ja 
bysanttilaisen taiteen tutkija.

s
 Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon kirkolliskokous päätti 
11.5.2006 kirkossa vietettävistä 
rukouspäivistä seuraavaa: Suo-
men evankelis-luterilaisen kir-
kon rukouspäiviä ovat kristitty-
jen ykseyden rukouspäivä 18.1. 
ja rauhan, ihmisoikeuksien ja 
kansainvälisen vastuun rukous-
päivä 24.10. Rukouspäiväjulis-
tus luetaan kristittyjen ykseyden 
rukouspäivänä tai sitä edeltävä-
nä sunnuntaina.

n Suomessa on 1500-luvulta 
lähtien vietetty vuosittain valtio-
vallan määräämiä rukouspäiviä. 
Vuoden 2004 alusta rukouspäi-
vistä päättäminen siirtyi perus-
tuslain uudistamisen seuraukse-
na kirkoille. Uutta rukouspäi-
väkäytäntöä aletaan noudattaa 
luterilaisessa kirkossa vuoden 
2008 alusta.

Kirkolliskokouksen päätös 
merkitsee sitä, että aiemmin nel-
jän rukouspäivän sijasta vuoden 
2008 alusta luterilaisessa kirkos-
sa vietetään kaksi kalendaarises-
ti kiinteästi sijoittuvaa rukous-
päivää. Nämä ovat kristittyjen 
ykseyden rukouspäivä 18.1. ja 
rauhan, ihmisoikeuksien ja kan-
sainvälisen vastuun rukouspäi-
vä 24.10. Tähän asti vietettyjen 
toisen ja kolmannen rukouspäi-
vän teemoja liitetään luterilaisen 
kirkon kirkkovuosikalenterissa 
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evankelis-luterilaisen kirkon 
rukouspäiväkäytäntö muuttuu

den yhteyden etsintään alueella 
asuvien eri uskontoja edustavien 
ihmisten kanssa. 

Uusia rukouspäiviä viete-
tään kalendaarisesti, siis 18.1. ja 
24.10. Tämä tulee vahvistamaan 
ja vakiinnuttamaan rukouspäi-
vien asemaa. Kalendaarisuut-
ta puoltaa myös rukouspäivien 
ekumeenisen juhlaluonteen to-
desta ottaminen. Ratkaisu tukee 
paikallista ekumeenista yhteis-
työtä. Rukouspäivän viettämi-
nen samana päivänä eri seura-
kunnissa yhtenäistää rukouspäi-
vien luonnetta ja käytäntöjä. 

Käytännössä rukouspäiviä 
vietetään pääsääntöisesti arki-
päivinä seurakuntien päättämäl-
lä tavalla esimerkiksi rukous-
hetkenä, jumalanpalveluksena, 
ekumeenisena juhlana tai muul-
la tavoin. Seurakunnilla on jo 
kokemuksia viikolla pidettävistä 
tilaisuuksista, joten kyse ei ole 

oleviin Perheen sunnuntaihin 
ja Luomakunnan sunnuntaihin. 
Luomakunnan sunnuntain vie-
tossa voidaan ottaa huomioon 
sadonkorjuun juhlan sisältö. 
Perheen sunnuntain uusi ajoitus 
antaa hyvän mahdollisuuden tä-
män erityispyhän sijoittamiseen 
jumalanpalveluselämän kausi-
suunnitelmaan.

mahdollisuus yhteyden 
etsimiseen

Kristittyjen ykseyden rukous-
päivä (18.1.) liittyy maassamme 
kansainvälisestikin vietettävään 
kristittyjen ykseyden rukous-
viikkoon. Tämä rukouspäivä 
vahvistaa entisestään rukousvii-
kon asemaa. Rukouspäivä kut-
suu kristittyjä ja kirkkoja oman 
tunnustuksensa pohjalta yhtei-
seen rukoukseen ja toimintaan 
ykseyden puolesta. Rukouspäi-
vän valmistelu on luontevaa teh-
dä yhteistyössä paikkakunnalla 
toimivien eri kirkkojen ja kris-
tillisten yhteisöjen edustajien 
kanssa. 

Rauhan, ihmisoikeuksien ja 
kansainvälisen vastuun rukous-
päivä (24.10.) avaa kirkoille ja 
kristillisille yhteisöille konkreet-
tisen väylän rukoilla rauhan ja 
ihmisoikeuksien puolesta sekä 
toimia muutenkin tässä asiassa 
aktiivisesti. Tästä rukouspäiväs-
tä voisi muodostua maassamme 
toimivien kirkkojen ja kristil-
listen yhteisöjen yhteinen rau-
hanpuheenvuoro. Rukouspäivä 
tukee myös samalla viikolla vie-
tettävää kirkkojen kansainvälistä 
vastuuviikkoa, jota suunnitte-
levat erityisesti Suomen eku-
meeninen neuvosto ja Kirkon 
Ulkomaanapu (KUA). Rukous-
päivä antaa myös mahdollisuu-

Yksityiskohtia 
Pyhän Henrikin 
ekumeenisessa 
taidekappelissa.
(Kuvat: Nora Repo)

uudesta jumalanpalveluskäytän-
nöstä. Silloin kun päivä sijoittuu 
sunnuntaille, rukouspäivää ei lu-
terilaisessa kirkossa pääsääntöi-
sesti vietettäisi pääjumalanpal-
veluksen yhteydessä vaan muul-
la tavoin seurakunnan päätöksen 
mukaan. 

Olisi tärkeää, että vuosittain 
annettava rukouspäiväjulistus 
luettaisiin kirkoissa ja kristilli-
sissä yhteisöissä samana päivänä 
eli kristittyjen ykseyden rukous-
päivänä, vaikka luterilaisilla seu-
rakunnilla onkin mahdollisuus 
lukea se tätä edeltävänä sun-
nuntaina. Vuosittain laadittavan 
rukouspäiväjulistuksen valmis-
telusta huolehtii Suomen eku-
meeninen neuvosto.

Kirjoittaja on Kirkkohallituksen 
jumalanpalveluselämän ja mu-
siikkitoiminnanyksikön johtaja.



NÄKÖALA/ UTSIKT 4/2007
�0 

Kaunis syyssää kruunasi loka-
kuisen viikonlopun 19.–20. lo-
kakuuta, jona SEN:n kasvatus-
asiain jaosto järjesti yhteistyössä 
Opetushallituksen kanssa Eku-
menia, Agricola ja kuvataiteet 
-seminaarin Turussa. Seminaa-
riin osallistui koulujen syyslo-
maviikosta huolimatta liki 50 
ekumenian ystävää eri puolilta 
Suomea. Suurin osa osallistujista 
oli opettajia, mutta paikalle oli 
saapunut myös kirkkojen työnte-
kijöitä sekä muita kasvatusalan 
ammattilaisia. Upeat puitteet 
tarjosivat kiinnostavia puhujia 
ja mielenkiintoisia puheenvuo-
roja.

n Seminaarin isäntänä toimi 
ja sen avasi Birgittalaisluostarin 
tiloissa kasvatusasian jaoston 
puheenjohtaja, professori Arto 
Kallioniemi. Hän myös kertoi 
ajankohtaisista asioista uskonto-
kasvatuksen kentältä. Luennon 
jälkeen seminaarilaiset siirtyivät 
Turun historialliseen tuomiokirk-
koon, jossa he tutustuivat Mika-
el Agricolan kappeliin Agrico-
lan juhlavuoden pääsihteeri 
Ossi Tuusvuoren ja opas Marja 
Routin johdolla ja osallistuivat 
ekumeeniseen ehtoopalveluk-
seen. Se koostui luterilaisesta sa- 
najumalanpalveluksesta, jonka 
toimitti pastori Pete Hokkanen 
ja SEN:n pääsihteeri Heikki 
Huttusen toimittamasta orto-
 doksisesta  litania-leipiensiunauk-
sesta. Opetuspuheen piti Ka-
tekeettisen keskuksen johtaja 
Mervi Sarimo (kat.). Ehtoopal-
veluksen aikana siunattiin orto-
doksisen perinteen mukaisesti 
leipää, viiniä, öljyä ja hedelmiä, 
jotka jaettiin agape-ateriana kai-
kille palvelukseen osallistuneille. 
Meidän aikanamme tämä var-

maRianne kantonen

ekumeniaa agricolan ja kuvataiteiden 
hengessä

haiskirkon ajoilta peräisin oleva 
tapa on saanut kauniilla tavalla 
ekumeenisen ulottuvuuden.

kasvatus nuoren tukena kohti 
kaltaisuutta

Seminaarin odotettu ja toivot-
tu puhuja Korkeasti Pyhitetty 
Nikean metropoliitta Johannes 
toi esille ortodoksisen perin-
teen näkemyksiä kasvatuksesta. 
Kirkkoisien näkemys kasvatetta-
vuudesta perustuu välittömästi 
ja selvästi ortodoksiseen ihmis-
kuvaan, jonka mukaan ihmi-
nen luotiin Jumalan kuvaksi ja 
hänen kaltaisuuttaan varten eli 
kaltaiseksi. Protestanttinen pe-
rinne näkee asian siten, että kuva 
ja kaltaisuus ovat yksi ja sama 
asia; ja sanojen perusteella näin 
on mahdollista asia nähdä. Idän 
kirkon perinteen mukaan kuvaa 
on se, mitä ihmisellä on Juma-
lan luomistyönä ja kaltaisuus on 
päämäärä, jota kohti pyritään. 
Siihen tulee pyrkiä koko ajan ja 
joka suhteessa: henkisesti, hen-
gellisesti, siveellisesti kasvamaan 
myönteisellä tavalla. Tämä ih-
misnäkemys merkitsee myös 
sitä, että kaikki kasvatus- ja ope-
tustyö on tarkoitettu oleellisesti 
tukemaan ihmisen ja nuoren ih-
misen pyrkimystä johonkin pa-
rempaan, itsensä kehittämiseen 
myönteisessä mielessä. 

Tavoite kuvasta kohti kaltai-
suutta – vaikka se jäisi kuinka 
kauaksi – on joka tapauksessa se 
suunta, joka osoittaa tietä eteen-
päin. Tähän sisältyy metropoliit-
ta Johanneksen mukaan kirkkoi-
sillä myös se ajatus, että ihminen 
on luotu käyttämään ymmärrys-
tään. Ne kyvyt, taidot ja lahjat, 
jotka ihmisellä on ilman että 
häntä vielä opetetaan teoreetti-

sesti, on tarkoitettu käytettäväk-
si juuri siinä mielessä, että pys-
tytään lähestymään kaltaisuutta. 
Ihmisen kaikki hyvät mahdolli-
suudet ja kyvyt kaipaavat käyt-
töä, jotta ne palvelisivat ihmisen 
hengellistä ja henkistä kehitys-
tä. Kasvatuksen näkemykseen 
kuuluu aina ajatus muutokses-
ta kohti parempaa, pyrkimystä 
”ylemmäs ja ylemmäs”.

KP metropoliitta Johannes 
otti esille isien kasvamaan ja ke-
hittymään auttavista käsitteistä 
mm. älyn. Kirkkoisien mukaan 
älyn tehtävänä on olla sielun ja 
ruumiin vartija tai sielun silmä. 
Se on sielun arvostelukyky, jon-
ka tulisi ohjata ruumista ja ih-
misen haluja, ihmisen alempia 
kerroksia kuten jotkut isät asi-
an ilmaisevat. Joku kutsuu älyä 
myös ihmisen elämän perämie-
heksi, jonka tulisi siis huolehtia 
siitä, että purjehditaan oikeaan 
suuntaan. Joku isistä tosin ystä-
vällisesti huomauttaa, että äly ei 
ole läsnä kaikissa ihmisissä.

Älyn ohjaamaan ihmiselä-
mään, kasvamiseen ja kehitty-
miseen kuuluu myös yksinker-
taisuus ja sen seikan ymmärtä-

KP Nikean metropolitta Johannes.
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minen, että elämässä tarvitaan 
sekä auktoriteetteja että vapaut-
ta. Joku isistä toteaakin, että äly 
on ihmiselle peili, munkki ja lää-
käri. Metropoliitta Johannes to-
tesi isillä olevan hyvin erikoisia 
vertauskuvia. Peili on siis jotain, 
josta katsoessaan näkee oman 
todellisuutensa kasvot sillä het-
kellä. Se, että äly on munkki, 
merkitsee kilvoittelua. Lääkäril-
lä tarkoitetaan sitä, että ihmisen 
tulisi pyrkiä parantamaan itse-
ään ja antaa opetuksen kautta 
toistenkin auttaa tuota kasvavaa, 
varttuvaa ihmistä saamaan hen-
gellistä lääkärin hoitoa.

Monilla isillä on näkemys, 
että ihminen on luotu Jumalan 
kuvaksi, joka pyrkii kaltaisuu-
teen, sisältää myös ajatuksen, 
että ihmisellä on luonnostaan 
eräänlaista vetoa Jumalaan, ell-
eivät kielteiset voimat saa sitä 
estää. Mikäli äly saa heidän mu-
kaansa vaikuttaa ja ohjata ihmis-
tä, se merkitsee myös sitä, että 
ihmisellä on tiettyä kriittisyyttä 
omia ajatuksiaan kohtaan. 

tieto ja viisaus

Isät muistuttavat, että kasvatuk-
senkin yhteydessä tulisi pyrkiä 
aitoon tietoon ja ymmärtää, että 
tieto on monta kertaa suhteel-
lista. Ortodoksisessa ihmisnä-
kemyksessä on hyvin oleellista 
juuri opetuksen tai teorian ja 
käytännön – ortodoksian ja or-
topraksian – yhdistäminen. Mo-
net isistä tähdentävät, että tie-
don tulisi olla sekä teoreettista 
että käytännöllistä. Samaa isät 
tarkoittivat ilmaistessaan, että 
kasvatuksessakin tulee pyrkiä 
tietoon, jossa usko ja kuuliaisuus 
yhdistyvät. Samalla he muistut-
tavat, että oikea tieto merkitsee 
myös nöyryyttä. Oikeaa tietoa 
saadaan heidän mukaansa yhtä 
hyvin symbolien, vertauskuvien 
kautta kuin mietiskelyn kautta. 
Isät myös selvästi erottavat tie-
don viisaudesta.

Erityisesti kasvatuskentän 
väkeä kirkkoisät ja -äiditkin 
ajattelevat puhuessaan siitä mi-
ten ihmisellä on henkilönä, per-

soonana sekä yksilöllisiä piirteitä 
että sellaisia, jotka liittävät hänet 
ihmiseen yleensä. Molempien 
näkökohtien tulisi saada kasva-
tuksessa tilaa. Kristillisen arvo-
pohjan mukaisesti korostetaan, 
että tulee pyrkiä saamaan sellai-
sia vaikutteita, jotka edustavat 
hyvää. Kaiken uskonnollisen 
kasvatuksen ja koko hengellisen 
elämän kannalta monet korosta-
vat tässä erityisen tärkeänä kei-
nona rukousta. Niin kasvattajien 
kuin kasvatettavienkin kohdalla 
tulisi pyrkiä aktiiviseen rukous-
elämään. Isät sanovat, että ta-
voitteena tulisi olla sellainen 
rukous, joka on vain Jumalan 
varaan rakentamista, Jumalan 
avun pyytämistä ja Jumalan ar-
mon anomista. Hyvä esimerkki 
tästä on Isä meidän -rukous.

Metropoliitta Johanneksen 
mukaan kirkkoisät nimenomaan 
alleviivaavat ettei opettamista 
eikä opetettavia pidä väheksyä. 
Opettaminen on nähtävä ar-
vokkaaksi toiminnaksi ja työksi, 
jonka eteen on oltava valmiita 
näkemään vaivaa ja jota pyritään 
vastuuntuntoisesti hoitamaan. 
Opettajien tulisi olla jatkuvas-
ti myös opiskelijoita, jotta he 
pystyvät antamaan jotain arvo-
kasta myös muille. Heidän tu-
lee tuntea vastuunsa, uurastaa 
oppilaittensakin puolesta ja us-
koa heidän mahdollisuuksiinsa. 
Opettajan tulisi muistaa, että 
opetettavat ovat hänen haltuun-
sa uskottuja myönteisen kasvun, 
oikeitten arvojen ja myönteisten 
vaikutteiden edistämistä ja saa-
mista varten.

Taiteilija Hannu Konola esitteli antaumuksella Pyhän Henrikin ekumee-
nista taidekappelia (Kuva: Heikki Jääskeläinen)
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taide, kappeli, ekumenia; 
unelmien täyttymys

Seminaarin toisen päivän ohjel-
ma jatkui Hirvensalossa. Taitei-
lija Hannu Konola kertoi hyvin 
värikkäästi ja mukaansatempaa-
vasti pyhän Henrikin ekumeeni-
sen taidekappelin arkkitehtuu-
rista sekä suunnittelu- ja raken-
nustyön vaiheista. Kappeli on 
yksi kuvatuimpia nykytaiteen ra- 
kennuksia, johon tullaan tutus-
tumaan kaukaakin mm. Japanis-
ta. Sitä on myös esitelty laajasti 
kymmenissä arvostetuissa arkki-
tehtuurijulkaisuissa. 

Ekumeenisen taidekappelin 
suunnittelukilpailun voitti nuo-
ren arkkitehdin Matti Sanaksen-
ahon työ Ikthys. Taiteilija Kono-
lan mukaan palkintolautakunta 
kommentoi työtä ”mystiseksi 
maisemateokseksi, joka erottuu 
ympäristöstä”. Voittaneella työllä 
onkin selkeä kirkollinen teema, 
sillä kreikan kielen kalaa tarkoit-
tava sana ikthys (kreik. 

3

suunnittelu- ja rakennustyön vaiheista. Kappeli on yksi kuvatuimpia nykytaiteen rakennuksia, jo-
hon tullaan tutustumaan kaukaakin mm. Japanista. Sitä on myös esitelty laajasti kymmenissä ar-
vostetuissa arkkitehtuurijulkaisuissa.

Ekumeenisen taidekappelin suunnittelukilpailun voitti nuoren arkkitehdin Matti Sa-
naksenahon työ Ikthys. Taiteilija Konolan mukaan palkintolautakunta kommentoi työtä ”mystisek-
si maisemateokseksi, joka erottuu ympäristöstä”. Voittaneella työllä onkin selkeä kirkollinen tee-
ma, sillä kreikan kielen kalaa tarkoittava sana ikthys kreik.  on akronyymi, joka muodostuu
sanojen Jeesus Kristus, Jumalan Poika, Vapahtaja alkukirjaimista. Symboli on jakamattoman kir-
kon ajalta, ja sopii ekumeenisen kappelin teemaksi. Ja kun taidekappelin oven avaa, tulija ikään
kuin astuu suuren kalan vatsaan.

Arkkitehti Matti Sanaksenaholle oli juuri muutama päivä ennen seminaaria myönnet-
ty arvostettu kansainvälinen Barbara Cappochin -arkkitehtuuripalkinto taidekappelin suunnittelus-
ta. Kilpailussa oli ehdolla 312 rakennusta eri puolilta maailmaa, jotka olivat valmistuneet 1.7.2004
- 30.6.2007.

Hannu Konola on itsekin ollut voimakkaasti mukana taidekappelihankkeessa, se on
hänen nuoruudenunelmansa täyttymys, rukousvastaus. Hän on myös toteuttanut kappelin lasire-
liefit. Hyvin yksinkertaisella alttarilla on pöydän lisäksi vain risti ja ikoni. Luonnonvalo lankeaa
alttarille lasireliefin läpi.  Vasemmalla puolella erottuvat sanat usko, toivo ja rakkaus, oikealla
erottuvat kyyhkynen ja liekki.

Päivän toinen puhuja opetusneuvos Pekka Iivonen käsitteli oikeutta omaan uskon-
toon ja uskontojen kohtaamiseen. Hän toi esille erityisesti monikulttuurisuuden haasteet koulussa.
Suomessa rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia ja uskonnollistaustaisia liikkeitä on yli 700, ja
ne löytyvät osoitteesta www.uskonnot.fi. Kirkon tutkimuskeskuksen Uskonnot Suomessa -
projektin tutkija Jussi Sohlberg käytti asiasta puhujan pyytämän kommenttipuheenvuoron.

Kulttuuriarvot ja kokemuksellisuus

Opetushallituksen erityisasiantuntijan Heljä Järnefeltin mukaan suomalaisten maantieteellinen
asema ja monikulttuurinen menneisyys ovat muokanneet aikojen kuluessa monin tavoin kulttuuria.
Myös suomalaisten käsitys kulttuurista on muuttunut. Nykyään kulttuurin voidaan sanoa olevan
kaikkien niiden henkisten ja hengellisten, älyllisten ja tunnepohjaisten ominaispiirteiden monimut-
kainen kokonaisuus, jotka ovat tunnusomaisia yhteiskunnalle tai yhteiskunnan ryhmälle. Siihen
sisältyvät taiteiden ja humanististen tieteiden lisäksi myös elämänmuodot, ihmisen perusoikeudet,
aineellinen ja henkinen kulttuuriperintö. Kulttuuriperintö on siis jatkuvasti kehittyvää arvojen il-
mentymää ympärillämme. Maailman muuttuminen sisältää ympäristöjen muutoksia ja niissä vallit-
sevia uusia arvovalintoja. Perinteeseen tuleekin suhtautua myös kriittisesti, totesi Heljä Järnefelt.

Ihminen rakentaa kulttuuri-identiteettiään oman elämänsä kokemusten ja havaintojen
sekä historiallisen ymmärryksen pohjalta. Monikulttuurisessa yhteisössä ja kansainvälisessä yhteis-
työssä toimiminen vaatii tulevaisuudessa yhä enemmän ymmärrystä muista kulttuureista ja elä-
mänkatsomuksista. Heljä Järnefelt mainitsee, että uskonnonopetuksen tehtävänä on purkaa niitä
väärinkäsityksiä, joita pelko vierasta kulttuuria kohtaan synnyttää. Kulttuuriopetus on hänen mu-
kaansa vahvasti vuorovaikutteinen tapahtuma, jossa valmista tulkintaa tulee välttää. Kulttuuripe-
rintöopetuksessa ei ole yhtä annettua totuutta. Tavoitteena on tulkinnan taidon sekä rakenteellisen
ja visuaalisen ajattelun kehittyminen, joka sitten johtaa eettiseen ajatteluun ja persoonallisuuden
kehittymiseen.

) 
on akronyymi, joka muodostuu 
sanojen Jeesus Kristus, Jumalan 
Poika, Vapahtaja alkukirjaimis-
ta. Symboli on jakamattoman 
kirkon ajalta, ja sopii ekumee-
nisen kappelin teemaksi. Ja kun 
taidekappelin oven avaa, tulija 
ikään kuin astuu suuren kalan 
vatsaan.

Arkkitehti Matti Sanaksen-
aholle oli juuri muutama päivä 
ennen seminaaria myönnetty 
arvostettu kansainvälinen Bar-
bara Cappochin -arkkitehtuuri-
palkinto taidekappelin suunnit-
telusta. Kilpailussa oli ehdolla 
312 rakennusta eri puolilta maa-
ilmaa, jotka olivat valmistuneet 
1.7.2004 – 30.6.2007.

Hannu Konola on itsekin 
ollut voimakkaasti mukana tai-
dekappelihankkeessa, se on hä-
nen nuoruudenunelmansa täyt-
tymys, rukousvastaus. Hän on 
myös toteuttanut kappelin lasi-
reliefit. Hyvin yksinkertaisella 
alttarilla on pöydän lisäksi vain 
risti ja ikoni. Luonnonvalo lan-
keaa alttarille lasireliefin läpi.  
Vasemmalla puolella erottuvat 
sanat usko, toivo ja rakkaus, oi-

kealla erottuvat kyyhkynen ja 
liekki.

Päivän toinen puhuja ope-
tusneuvos Pekka Iivonen käsitte-
li oikeutta omaan uskontoon ja 
uskontojen kohtaamiseen. Hän 
toi esille erityisesti monikulttuu-
risuuden haasteet koulussa. Suo-
messa rekisteröityjä uskonnolli-
sia yhdyskuntia ja uskonnollis-
taustaisia liikkeitä on yli 700, 
ja ne löytyvät osoitteesta www.
uskonnot.fi. Kirkon tutkimus-
keskuksen Uskonnot Suomessa  
-projektin tutkija Jussi Sohlberg 
käytti asiasta puhujan pyytämän 
kommenttipuheenvuoron.

kulttuuriarvot ja 
kokemuksellisuus

Opetushallituksen erityisasian-
tuntijan Heljä Järnefeltin mu-
kaan suomalaisten maantieteelli-
nen asema ja monikulttuurinen 
menneisyys ovat muokanneet 
aikojen kuluessa monin tavoin 
kulttuuria. Myös suomalaisten 
käsitys kulttuurista on muuttu-
nut. Nykyään kulttuurin voidaan 
sanoa olevan kaikkien niiden 
henkisten ja hengellisten, älyl-
listen ja tunnepohjaisten omi- 
 naispiirteiden monimutkainen 
kokonaisuus, jotka ovat tun-
nusomaisia yhteiskunnalle tai 
yhteiskunnan ryhmälle. Siihen 
sisältyvät taiteiden ja humanis-
tisten tieteiden lisäksi myös elä-
mänmuodot, ihmisen perusoi-
keudet, aineellinen ja henkinen 
kulttuuriperintö. Kulttuuripe-
rintö on siis jatkuvasti kehit-
tyvää arvojen ilmentymää ym-
pärillämme. Maailman muut-
tuminen sisältää ympäristöjen 
muutoksia ja niissä vallitsevia 
uusia arvovalintoja. Perinteeseen 
tuleekin suhtautua myös kriitti-
sesti, totesi Heljä Järnefelt.

Ihminen rakentaa kulttuu-
ri-identiteettiään oman elämän-
sä kokemusten ja havaintojen 
sekä historiallisen ymmärryksen 
pohjalta. Monikulttuurisessa yh-
teisössä ja kansainvälisessä yh-
teistyössä toimiminen vaatii tu-
levaisuudessa yhä enemmän ym-
märrystä muista kulttuureista ja 

elämänkatsomuksista. Heljä Jär-
nefelt mainitsee, että uskonnon-
opetuksen tehtävänä on purkaa 
niitä väärinkäsityksiä, joita pelko 
vierasta kulttuuria kohtaan syn-
nyttää. Kulttuuriopetus on hänen 
mukaansa vahvasti vuorovaikut-
teinen tapahtuma, jossa valmista 
tulkintaa tulee välttää. Kulttuu-
riperintöopetuksessa ei ole yhtä 
annettua totuutta. Tavoitteena 
on tulkinnan taidon sekä raken-
teellisen ja visuaalisen ajattelun 
kehittyminen, joka sitten johtaa 
eettiseen ajatteluun ja persoonal-
lisuuden kehittymiseen.

Kulttuuriperintö antaa hyvän 
pohjan koulun ja sitä ympäröi-
vän yhteisön väliselle vuoropu-
helulle sekä eri alojen asiantun-
tijoiden yhteistyölle. Kirkkoja 
ja museoita Heljä Järnefelt pitää 
erityisen sopivina oppimisympä-
ristöinä. Ne sisältävät merkityk-
siä, joihin ei pysty tutustumaan 
muuten kuin saapumalla paikal-
le. Näin ympäristöön liitetty tie-
toaines syventää aina oppimista. 
Opetuksen tulee antaa valmiuk-
sia kohdata uskonnollinen ja 
eettinen ulottuvuus omassa ja 
yhteisön elämässä. Uskonto on 
vahva osa kulttuuria ja yhteis-
kuntaa, joten uskonnonopetuk-
sella on luontaiset kytkennät 
myös humanistis-yhteiskunnal-
lisiin tieteisiin ja taiteisiin. Var-
haisten kirkkoisien tavoin Heljä 
Järnefeltkin muistutti ettei sovi 
unohtaa, että tarjoamalla oppi-
laille ja opiskelijoille myönteisiä 
kokemuksia, he myös aikuisena 
todennäköisesti palaavat tuohon 
ympäristöön. 

Seminaarin annin voi tii-
vistää Heljä Järnefeltin sanoin: 
”Ymmärrän niin, että ekume-
niassa on pohjana yhteisiä eet-
tisiä arvoja, Agricola on luonut 
sanoja uskonnon ilmaisemiseen 
ja kuvataiteen avulla pystymme 
käynnistämään prosessin, jolla 
arvoja avaamme.”

Kirjoittaja on TM ja ortodoksisen 
uskonnon lehtori. Hän on edus-
taa Suomen ortodoksista kirkkoa 
SEN:ssa ja on kasvatusasian jaos-
ton sihteeri.

s
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Ekumeenista vastuuviikkoa vie-
tettiin lokakuun lopussa kolmat-
takymmenettä kertaa. Monil-
la paikkakunnilla eri puolilla 
Suomea oli esillä Vastuuviikon 
julistenäyttely, jossa kymmenen 
julisteen avulla tehtiin matkaa 
Vastuuviikon teemoihin ja toi-
mintaan vuosien varrella. 

n Vastuuviikon ”syntymäpäivä-
juhlaa”, juhlavuoden päätapah-
tumaa, vietettiin Joensuussa 
ekumeenisen kirkkoillan mer-
keissä. Joensuun evankelisluteri-
laiseen kirkkoon kokoontui vä-
keä kaikista paikkakunnan kris-
tillisistä seurakunnista. Tilaisuus 
radioitiin, joten radioiden ääres-
sä lämminhenkiseen juhlaan oli 
mahdollista osallistua muualla-
kin Suomessa. 

Ekumeenisen juhlan lopuksi 
toimitettiin ortodoksisen perin-
teen mukainen leipien pyhittä-
minen, joka symboloi keskinäis-
tä jakamista. Juhlavieraat lähti-
vät kirkosta kädessään palanen 
pyhitettyä leipää.

Vastuuviikko herättää 
yhteiseen vastuuseen

Kirkkoillassa saarnannut arkki-
piispa Jukka Paarma totesi, että 
Vastuuviikon lähtökohtana on 
aina ollut ihmisen todellinen ja 
suuri hätä. ”On olemassa on-
nettomuuksia, joita me ihmiset 
emme aina kykene estämään.  
Suurin osa ihmisten hädästä ai-
heutuu kuitenkin toisista ihmi-
sistä. Miksi niin monet kärsivät 
nälkää, vaikka maapallollamme 

Sanna Ylä-JuSSila

ekumeeninen vastuuviikko 
− oikeudenmukaisemman maailman 
puolesta jo 30 vuotta

tuotetaan ruokaa kaikille riit-
tävästi?  Miksi jotkut ihmiset 
joutuvat jättämään kotinsa ja 
maansa, pelokkaina ja epätoi-
voisina? Miksi niin monen ih-
misen on tänäänkin mahdoton 
elää arvokasta ihmiselämää, rau-
hassa elantonsa hankkien, ilman 
pelkoa”, kysyi Paarma saarnas-
saan. ”Vastuuviikoilla on halut-
tu mennä hädän syihin, porau-
tua syvemmälle ja herättää meitä 
vastuuseen”, totesi arkkipiispa 
Paarma.

Arkkipiispa päätti saarnansa 
Martin Luther Kingin kosketta-
viin sanoihin: ”Kun meidän, jot-
ka nyt elämme, on kerran tehtä-
vä parannusta siitä mitä olemme 

tehneet tai jättäneet tekemättä, 
emme ainoastaan joudu tilille 
siitä, mitä pahat ihmiset ovat 
sanoneet tai tehneet, vaan siitä, 
miksi hyvät ihmiset ovat olleet 
hiljaa.”

työ jatkuu – uutena teemana 
ihmiskauppa

Kirkkojen työ oikeudenmu-
kaisemman maailman puoles-
ta jatkuu myös ensi vuonna. 
Vastuuviikko tarttuu vuosina 
2008–2009 uuteen teemaan, 
joka on Ihmiskauppa – nykyajan 
orjuutta. 

Ihmiskauppa on ilmiönä 
huomattavasti laajempi kuin ta-

Siunattua leipää jakoivat kirkkoherra Jari Uimonen, arkkipiispa Leo, arkkipiispa 
Jukka Paarma ja pastori Matti Innanen. (Kuva: P&M Image Oy)

s
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vallisesti ajatellaan. Termi ihmis-
kauppa ei tarkoita pelkästään 
pakkoprostituutiota, vaan myös 
monenlaista muuta hyväksi-
käyttöä taloudellisessa hyöty-
mistarkoituksessa. Ihmiskaupan 
taustalla on vakavia poliittisia, 
yhteiskunnallisia ja taloudelli-
sia ongelmia. Ihmiskaupan syitä 
ovat muun muassa köyhyys, syr-
jäytyneisyys, järjestäytyneen ri-
kollisuuden kasvu ja konfliktien 
aiheuttama turvattomuus. 

Kirkkojen näkökulmasta ih-
miskauppa on loukkaus ihmi-
sen arvoa kohtaan. Vastuuviikon 

Joensuun ev.lut. kirkko täyttyi Vastuuviikon 30-vuotisjuhlaa viettävästä 
kirkkokansasta.  (Kuva: P&M Image Oy)

viesti on, että jokainen ihminen 
on Jumalan luoma, arvokas ja ai-
nutlaatuinen, ei kauppatavaraa. 
Uuteen teemaan sukelletaan jo 
heti helmikuussa Helsingissä ja 
Tallinnassa järjestettävässä Mikä 
on ihmisen hinta? -seminaarissa.

Kirjoittaja on Vastuuviikon pro-
jektisihteeri.
 Arkkipiispa Jukka Paarman 
saarna on luettavissa kokonaisuu-
dessaan Vastuuviikon nettisivuilla 
osoitteessa www.vastuuviikko.fi.

s
 

Tulevana vuonna on odotetta-
vissa useita eri kirkkokuntien 
yhdessä toteuttamia ekumeenisia 
hankkeita. Suurin niistä lienee 
Turkuhallissa 17.–18.10.2008 
järjestettävä Kristus-päivä.
 Laajapohjaisen tapahtuman 
odotetaan kokoavan Turkuun 
noin 10.000 rukoilijaa eri kir-
koista ja tunnustuskunnista. 
Kristus-päivän käytännön jär-
jestelyistä vastaa Kansan Raa-
mattuseura yhdessä Turun ev.lut.
seurakuntien kanssa.

n Päivää varten ei ole perus-
tettu eri kirkkokuntien välistä 
virallista yhteistä organisaatiota, 
mutta valmisteluissa on mukana 
edustajia monista luterilaisista 
seurakunnista, helluntaiseura-
kunnista, vapaakirkosta, ns. uu-
sista seurakunnista, paikallisesta 
ortodoksisesta ja katolisesta seu-
rakunnasta jne.

- Toimimme samaan tapaan 
kuin E4-kongressin yhteydessä, 
Kansan Raamattuseuran toi-
minnanjohtaja Hannu Nyman 
toteaa. – Virallinen edustus on 
joskus niin pitkän ja raskaan 
prosessin takana, että tällainen 
vapaamuotoinen mukaantulo 
on helpompaa.

Vuonna 2004 pidetty E4-
kongressi kokosi yli 800 osan-
ottajaa Espoon Dipoliin. 60% 
osanottajista oli tuolloin luteri-
laisia. Helluntailaisia ja vapaa-
kirkollisia oli vajaa 10 % kum-
piakin. Loput 20 % edustivat 
muita kristillisiä kirkkoja ja seu-
rakuntia.

Tällä kertaa Kristus-päivä 
kutsuu kristittyjä Suomen jokai-
sesta kunnasta ja eri seurakun-
nista Turku-halliin rukoilemaan 
Suomen ja suomalaisten puoles-
ta. Tullessaan he tuovat kunnista 
paikkakuntiensa vaakunaliput 
Turkuhallin permannolle ristin 
muotoiseen muodostelmaan. 

tHoRleif JoHanSSon

Yhteistä puurtam ista odotettavissa vuonna 2008
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tHoRleif JoHanSSon

Yhteistä puurtam ista odotettavissa vuonna 2008

taustoista tulevia kristittyjä toi-
mimaan yhdessä evankeliumin 
ilosanoman viemiseksi siitä vie-
raantuneille Suomessa ja ulko-
mailla. Rukousvuotta koordinoi 
MESKin yhteydessä toimiva E4-
tiimi.
- Tavoitteena on vahvistaa kris- 

tittyjen yhteistä ääntä Suo-
messa. Se mikä meitä yh-
distää on moninkertaisesti 
enemmän kuin se, mikä erot-
taa, E4-tiimijohtaja, pasto-
ri Jussi Miettinen toteaa. 

Rakas rukous-teemavuosi alkaa 
uuden vuoden yönä Tampereel-
la. Pirkkahallissa järjestettävän 
Unelma Suomesta -juhlan takana 
ovat Maailman evankelioimisen 
Suomen keskus (MESK), sen 
yhteydessä toimiva E4-tiimi sekä 
Tampereen ev.lut.seurakunnat.
 
nuorten aikuisten 
lähetyskonferenssi 

Lokakuussa 2008 järjestetään 
kristittyjen yhteinen nuorten ai-
kuisten lähetyskonferenssi Hel-
singissä. Trans4mission08-nimi-
sen konferenssin järjestävinä ta-
hoina ovat Suomen lähetysneuvos-
ton (SLN) ja Maailman evan-
kelioimisen Suomen keskuksen 
(MESK) jäsenyhteisöt. 

Konferenssin tarkoituksena 
on rohkaista ja evästää nuoria ai-

kuisia lähetystyöhön kotimaassa 
ja ulkomailla. Heille ei tyrkytetä 
valmiiksi pureskeltuja ajatuksia, 
vaan mahdollisuutta vaikut-
taa lähetystyön kehittämiseen. 
Nuoret saavat tilaisuuden haas-
taa lähetysjärjestöt ja seurakun-
nat ottamaan käyttöönsä uusia 
lähetystyön ja evankelioimisen 
tapoja.

Trans4mission08-konferens-
sin neuvottelukunnan puheen-
johtaja on lähetysteologi, do-
sentti Timo Vasko.

Ensi vuonna toteutettavat ta-
pahtumat ovat osa sellaista kris-
tillisten kirkkojen ja seurakun-
tien välistä yhteistä arjen eku-
meniaa, joista eräs esimerkki oli 
tänä vuonna Jyväskylässä pidetty 
Jyväskylämissio, jossa järjestäjinä 
olivat paikallisten luterilaisten 
seurakuntien lisäksi monet va-
paat seurakunnat sekä katoli-
nen Pyhän Olavin seurakunta. 
Näiden lisäksi kumppaneina oli 
mm. Jyväskylän ortodoksinen 
seurakunta sekä joukko alueen 
muita seurakuntia ja herätysliik-
keitä.

Kaikissa näissä yhteys on hy-
vin käytännöllistä: ollaan koolla 
rukouksen, evankelioinnin tai 
vaikkapa lähetystyön merkeissä.

Kirjoittaja on Sana-lehden me-
diakehitysjohtaja.

Baselissa Sveitsissä vuonna 2004 Christustag-tapahtuman lipunkantajat
ryhmittyivät stadionilla ristin ympärille (Kuva: Thorleif Johansson).

Netissä:
E4: www.evankelioi.net
MESK: www.mesk.net
SLN: www.lahetysneuvosto.fi
Kristus-päivä: www.kristuspaiva.fi 
Christustag04: www.christustag.ch/
Unelma Suomesta: www.unelmasuomesta.net 
Trans4mission08: www.lahetyskonffa.fi
Yhteisille tapahtumille perustetaan nykyään 
myös yhteiset nettisivustot.

Lipunkantajien kokoontuminen 
symboloi kristittyjen yhteyttä ja 
risti Jumalan rakkautta meitä ja 
koko maailmaa kohtaan. 

Kristus-päivä on tarkoitettu 
kaikille kristityille ja rukousryh-
mille, ei vain lipunkantajille ja 
heidän rukouspareilleen.

Kyse ei ole kuitenkaan vain 
yhdestä hetkellisestä tapahtu-
masta, vaan tavoiteena on, että 
jollakin aikavälillä jokaisella suo-
malaisella olisi ainakin yksi oma 
esirukoilija.

Kansallisena tavoitteena on, 
että jokaisella paikkakunnalla 
toimisi kristittyjen yhteisiä esi-
rukousryhmiä, joissa rukoillaan 
säännöllisesti oman kylän, naa-
puruston tai kaupunginosan 
puolesta.

Turku-hallin tapahtuman 
esikuvana on Baselissa, Sveitsis-
sä kolme vuotta sitten järjestetty 
Christustag-04.

Rakas rukous -teemavuosi 
2008

Kristus-päivä on kristittyjen yh-
teisen Rakas rukous -teemavuo-
den päätapahtuma. Teemavuo-
den takana on eri kristillisten 
tahojen yhteysverkosto Maail-
man evankelioimisen Suomen kes-
kus ry (MESK). Se rohkaisee eri 
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n Munkki Serafimin kirja on hy-
väksi toviksi pohdiskelemaan jättä-
vä sukellus kohti vaikeasti määritel-
tävää vapauden käsitettä. Asetettu-
aan vapauden käsitteenä historialli-
seen viitekehykseen, kirjailija etenee 
tarkastelemaan koko inhimilliselle 
olemassaololle keskeisiä käsitepareja 
sekä muulla tavalla vapauteen liitty-
vää problematiikkaa. Kirjan lukuja 
voi lukea omina kokonaisuuksinaan 
ja se varmasti tekisikin oikeutta tälle 
syväluotaavalle teokselle.

Munkki Serafim toteaa kirjas-
saan vapauden käsitteen kuuluvan 
siihen kategoriaan syvällisiä käsit-
teitä, joita ihmisen henkinen ka-
pasiteetti ei koskaan kykene tyh-
jentävällä tavalla selittämään (s. 
43). Katsoessaan vapauden olevan 
avainkäsitteen asemassa pohdiskel-
taessa olemassaolon arvoituksia, 
munkki Serafim kokee vapauden 
myös uskonnollisena kysymyksenä 
riippumatta siitä puhuttiinko sen 
yhteydessä Jumalasta tai ei (s. 45).

Kirjaa lukiessa avautuu vapau-
den ilmentyminen niissä ulottu-
vuuksissa, joiden rajalla ihminen 
seisoo ne toisiinsa yhdistäen; mate-
riaalisen ja maallisen, luomakunnan 
ja Jumalan. Rajavyöhykkeen kaltai-
sena ihmisyys kuroo umpeen kui-
lun, joka erottaa nämä käsitteet toi-
sistaan. Kristillisestä näkökulmasta 
täydellisimpänä ihmiseen sisään-
rakennettu vapaus kirkastuu Kris-
tuksessa (s. 62−63). Ihmisen vapaat 
teot ilmentävät sitä mitä hän on jo-
kaisen kohdalla erilaisella ja ainut-
kertaisella tavalla. Vaikka vapauden 
olemus itsessään on jokaiselle sama, 
voi se elettynä todellisuutena avau-
tua moneksi (s. 68). 

Omaa näkemystään vapauden 
mysteeristä munkki Serafim perus-
telee seuraavasti: vapaus on ensin 
ja olemassaolo seuraa vapaudesta. 
Vapaus on lähtökohta, olemassaolo 
on vapauden seurauksien summa, 
olemassaolon käsite sen abstraktio. 

Näin ollen vapaus on arvokasta, 
ja siksi kaikki mikä on todella ar-
vokasta edustaa vapautta (s. 49). 
Kirja liikkuukin lukijansa yhä 
uudelleen yllättävällä tavalla ulot-
tuvuuksissa, jotka jollain tavalla 
löytävät kosketuspintansa kaikki-
alta, sillä vapaus on kaiken pohja 
ja perusta sekä edellytys kaikelle 
olemassaololle (s. 58).

Vapauden syvenemisen lä-
hentymisen munkki Serafim kat-
soo johtavan ihmistä vääjäämättä 
kohti Jumalaa, mitä suuremmaksi 
kasvaa todellisen vapauden mää-
rä meissä sitä enemmän muistu-
tamme Jumalaa. Kristinusko on 
maaperä, jossa toisiinsa kietoutu-
vat aktuaalinen historia ja trans-
sendentti metahistoria, alue, jossa 
ajassa oleminen ja ajattomuus yh-
tyvät. Tätä nimenomaista aluetta 
voidaan kutsua pyhyyden sfäärik-
si (s. 135). Munkki Serafim näkee 
eron vapauden kvantitatiivisessa 
ja kvalitatiivisessa ulottuvuudes-
sa. Kvantitatiivinen vapaus tar-
koittaa sitä, että meillä on vapaus 
toimia täysin päinvastoin kuin 
teemme. Kvalitatiivinen vapaus 
taas mahdollistaa pyrkimyksen 
hyvään, parempaan ja on tämän 
vuoksi tie kohti Jumalaa. Jumalan 
olemuksen säilyessä meille ikuise-
na mysteerinä on myös vapau-
den olemuksen näin ollen oltava 
luonteeltaan mysteerinen. Vapaus 
on Jumalassa, Jumalasta ja Juma-
laan (s. 199).

Vapaus on varsin erilainen 
hengellinen teos. Munkki Se-
rafim yhdistää toisiinsa lännen 
filosofiaa ja idän kristikunnan 
mystiikkaa tavalla, jonka toivoo 
tavoittavan hyvinkin eri tavalla 
uskonnollisiin asioihin suhtautu-
via lukijoita. Mielestäni hän on-
nistuu tässä itselleen antamassaan 
tehtävässä erinomaisesti johdatel-
len pysähtymään hetkeksi vapau-
den mysteerin äärelle.

Suomen ekumeenisen neuvos-
ton Naisjaoston pyhiinvaellus 
”Matkalla ihmisarvoon” 21.–
22.9.2007 keräsi yhteen yli 
30 naista eri puolelta Suomea. 
Mukana oli paljon NNKY:läi-
siä, jotka osallistuivat vaelluk-
selle osana omaa järjestöpäi-
väänsä. 

n Katolisen kirkon emeri-
takatekeetta Marjatta Jaanu-
Schröder, joka oli yksi pyhiin-
vaelluksella kuulluista alusta-
jista, totesi, että ihmisarvo on 
Jumalan teko. Ihminen ei voi 
tätä arvoa toiselta purkaa eikä 
toiselle myöntää. Ihminen on 
luotu yhtä arvokkaiksi mie-
heksi ja naiseksi. Tähän ei tu-
lisi liittää eriarvostavia tulkin-
toja luomisjärjestyksestä eikä 
alisteisuutta. Naisten oletettu 
alempiarvoisuus on kulttuuris-
ta perua. Ihminen on kutsuttu 
kasvuun ja Jumalan antamien 
lakien rikkominen häiritsee 
tätä kasvua. Ihminen ei voi kä-
vellä toisen ihmisen yli ja selit-
tää tekoaan Jumalan kunnian 
puolustamisella. Tämä koskee 
myös lapsia. Jumala ei alkupe-
räisen hepreankielisen ilmai-
sun mukaan suinkaan kosta 
lapselle vanhempien rikko-
muksia kolmanteen ja neljän-
teen sukupolveen, vaan lukee 
lasten huonon kohtelun lasten 
hyväksi. Herra on totisesti oi-
keudenmukainen.

ihmisten erottelu on synti

Uuden testamentin ihmisarvoa 
tarkastellut nunna Kristoduli 
muistutti kuinka radikaaleja 
Jeesuksen ajatukset aikanaan 
olivat. Erityisesti Jeesuksen nä-
kemys siitä, että sukupuolella, 
iällä, asemalla tai sukulaisuu-
della, tuottavuudesta puhu-
mattakaan, ei ole eroa Jumalan 
silmissä. Jeesus opetti, että jo 
toisen ihmisen haukkuminen 

noRa Repo

Munkki Serafim (2007), Vapaus. Johdatus mysteeriin. Helsinki: Kir-
japaja. (Henki&elämä). ISBN 978-951-607-465-1. Sidottu, 213 s.

Vapaudesta
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anne lageRStedt

ihmisarvo on Jumalan teko

Vaellus sateesta aurinkoon

Viidentoista kilometrin vaelluk-
selle lähdettiin aamulla Lohjan 
Vivamosta suuntana katolinen 
toimintakeskus Stella Maris. Py-
hiinvaelluksen teemaa Matkalla 
ihmisarvoon kannettiin mukana 
bannerissa. Sade valeli vaeltajat 
matkalla ensimmäiseen etappiin, 
Lohjan ortodoksiseen kirkkoon, 
jossa toimitettiin jumalanpalve-
lus ja nautittiin kahvit. Tauko 
sisätilassa kuivasi märät vaeltajat 
jatkamaan jo kirkastuvassa sääs-
sä kohti Jokelan hoitokotia, jossa 
asuu toistasataa vanhusta. Matka 
taittui laulaen ja välillä virvok-
keita nauttien. Perillä lopullises-
sa määränpäässämme Stella Ma-
riksessa lauloimme ja rukoilim-
me kiitollisena hyvin sujuneesta 
ja vaikuttavasta pyhiinvaelluk-
sesta. Päivän kruunasi sopraano 
Marjatta Viirton konsertti Stella 
Marisin kappelissa.

Jumalanpalvelus Lohjan ortodoksisessa kirkossa. (Kuva: Anne Lagerstedt)

SEN:n Naisjaosto vaelsi Jumalan ja ihmisarvon kunniaksi. Ihmisarvo on Ju-
malan teko, eikä mikään ihmisen tekemä sopimus tai teko voi sitä horjuttaa. 
(Kuva: Anne Lagerstedt) 

jojaan Jumalan hyväksi. Apostoli 
Jaakob toteaa, että jos te erotte-
lette ihmisiä, syyllistytte syntiin, 
nunna Kristoduli tiivisti. 

on synti Jumalaa vastaan, sillä 
solvaaja loukkaa myös Jumalaa, 
jonka kuva jokainen meistä on. 

Terveydenhuolto kehittyi ai-
kojen saatossa luostarilaitoksen 
suojissa. Toimiva hyvinvointi-
valtio toteuttaa ihmisarvoa tä-
nään tavalla, josta ennen ei ole 
osattu uneksiakaan. Antiikin ai-
kana lapsilla ei ollut mitään oi-
keuksia, vanhemmat saattoivat 
hyljätä tai pahoinpidellä heidät 
kuoliaaksi. 

Vallankumouksellista on 
myös Raamatun opetus, että ei 
pidä alati moittia lapsia etteivät 
he masentuisi. Vasta nythän to-
della ymmärretään, että masen-
nus johtuu juuri itsetunnon me-
netyksestä.

Ihmisillä on tarve kuulua jo-
honkin. Paha astuu mukaan sil-
loin kun uskotaan, että joitakui-
ta voi polkea ja väheksyä. Seura-
kunta oli alkujaan ainoa paikka, 
jossa naiset saattoivat käyttää lah-
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Yhdeksänkymmentä vuotta toi-
minut Suomen ekumeeninen 
neuvosto piti syyskokouksensa 
Turussa 18.–19.10. Myös Mi-
kael Agricolan juhlavuosi näkyi 
kokouksen ohjelmassa kun merk-
kivuoden teemoihin tuotiin eku-
meeninen ulottuvuus. 

n Ensimmäinen kokouspäivä-
nä Turun kristillisellä opistolla 
SEN:n jäsen- ja tarkkailijayhtei-
söjen edustajat pureutuivat neu-
voston perustoimintoihin sekä 
taloudellisiin kysymyksiin. Eku-
menia on edennyt myönteisessä 
purjetuulessa, mutta kansallisen 
neuvoston resurssit ovat vähäi-
set. Kokous pohti, muun muassa 
miten kaikki jäsen- ja tarkkailija-
yhteisöt saadaan paremmin kan-
tamaan vastuuta ekumeenisesta 
neuvostostaan. SEN:n puheen-
johtaja arkkipiispa Jukka Paarma 
johti kokousta.

Turun tuomiokirkossa eku-
meeninen iltakirkko rakentui 
itäisen ja läntisen kirkkolaulupe-
rinteen kohtaamiselle. Vaikutta-
vassa, upeiden kuoroteosten sä- 
 vyttämässä ohjelmassa esiintyji-
nä olivat Uspenskin Katedraali-
kuoro johtajanaan Varvara Mer- 
ras-Häyrynen ja Chorus Cathed-
ralis Aboensis johtajanaan Sep-
po Murto. Tervetulosanat lausui 
tuomiorovasti Rauno Heikola 
ja arkkipiispa Jukka Paarma piti 
puheen. Päätössiunauksessa oli-
vat mukana arkkipiispa Paarma, 
arkkipiispa Leo ortodoksises-
ta kirkosta, piispa Józef Wróbel 
katolisesta kirkosta ja kirkko-
kunnanjohtaja Olavi Rintala va-
paakirkosta. Herran rukoukseen 
johdatti pastori Sanna Ylä-Jus-
sila. Iltakirkon jälkeen Turun 
kaupunki tarjosi syyskokouksen 

osanottajille illallisen kaupun-
gintalossa. Isäntänä toimi kau-
punginjohtaja Mikko Pukkinen.

Toisena kokouspäivänä tuo-
tiin Agricolan juhlavuoden 
teemoihin ekumeeninen ulot-
tuvuus. Kirkollinen jatkuvuus 
Mikael Agricolan elämäntyössä 
oli yleisöseminaarin aiheena ja 
paikkana Suomen Liikemies-
ten Lähetysliiton Sinitaivassali, 
jonka sinitaivaskatto tähtineen 
jäi kauniina muistikuvana ko-
kousväen mieleen. Yliopiston-
lehtori, dosentti Jyrki Knuuttila 
alusti teemasta. Hän tähdensi 
Agricolan saaneen vihkimyksen 
katolisen kirkon pappisvirkaan, 
joten hän tiedosti katolisen pa-
pin tehtävän kaksi tärkeää osaa: 
messutehtävä ja rippitehtävä. 
Agricolan tuotanto liittyy vah-
vasti jumalanpalveluselämään. 
Suomessa reformaatio tapahtui 
rauhanomaisesti. Suomalaisilla 
ei ollut tarvetta hyökätä katolis-
ta kirkkoa vastaan eikä Agricola 
ollut kotimaansa ensimmäisiä 
luterilaisuuden puolestapuhujia, 
joten hänen roolikseen tuli ra-
kentaa uutta eikä niinkään kaa-
taa vanhaa. 

Kommenttipuheenvuoros-
saan Nikean metropoliitta Jo-
hannes (ort.) korosti, että käs-
kyt olivat Agricolalle keskeisiä; 
usko näkyy elämässä käskyjen 
noudattamisena. Knuutilan aja-
tuksiin yhtyen hän toi esille, että 
Agricolalla ei ollut mitään aihet-
ta ottaa kantaa ortodoksiseen 
perinteeseen. Kuningaskunnan 
rajojen sisällä ei tätä perinnettä 
hänen aikanaan ollut. Metropo-
liitta Johanneksen mukaan Ag-
ricolassa on paljon sellaista hen-
keä ja perintöä, joka soveltuu 
vahvistamaan tämänkin päivän  
ekumeniaa. 

Toinen kommentaattori TM 
Marjatta Jaanu-Schröder (kat.) 
kertoi, että kun suurinta suo-
malaista haettiin, olivat piispa 
Henrik ja Mikael Agricola hä-
nen ehdokkaitaan. Henrikistä 
alkaa rikas kirkollinen elämä ja 
Agricolaa rakensi suomenkielelle 
kirjallisen asun. Kommentaatto-
ri tarkasteli erityisesti Agricolan 
rukousperinnettä. ABC-kirjaan 
Agricola otti nimenomaan ta-
vallisen katolisen kansan päivit-
täisiä rukouksia, ja niistä monet 
ovat edelleen käytössä. Marjatta 
Jaanu-Schröderin puheenvuoroa 
sävytti myönteinen suhtautumi-
nen Agricolaan, mutta luostari-
en lakkauttamisen hän mainitsi 
negatiivisena asiana, sillä siinä 
hävisi merkittävä osa kirkollista 
elämää.

Seminaarin jälkeen kokoon-
nuttiin lounaalle Turun Mika-
elinseurakuntaan, jossa kirkko-
herra Jouni Lehikoinen kertoi 
seurakunnasta ja esitteli kauniin 
uuden seurakuntasalin. 

Historiatiedolla ja anekdoo-
teilla herkullisesti höystetyn Tur-
ku-kierroksen johti opas Aiju 
von Schöneman. Vierailukohtei-
na olivat Pyhän Hengen kappeli, 
Pyhän Henrikin ekumeeninen 
taidekappeli ja Turun ortodoksi-
nen kirkko.

Jyrki Knuutilan mielenkiin-
toinen esitelmä on julkaistu Kir-
kon ulkoasiain osaston Reseptio-
lehdessä 2/2007 ja netissä: www.
ekumenia.fi.

SiRpa-maiJa VuoRinen

Sen juhlisti 90-vuotista toimintaansa turussa
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Ryhmäkuva Joensuun Ketkosta. (Kuva: Niina Lehmusoksa)

Syyskuun kolmantena viikon-
loppuna käynnistyi Joensuussa 
ensimmäistä kertaa Kansain-
välisen ja ekumeenisen toimin-
nan koulutusohjelmaa (Ketko™). 
Kehä kolmosen ulkopuolella-
kin on siis ekumeniaa. Elettä-
essä marraskuun loppua Ketko 
on kokoontunut jo kaksi kertaa 
– tutustuttu on luterilaiseen, 
anglikaaniseen ja ortodoksiseen 
kirkkoon sekä päästy jo vähän 
jyvälle, mitä se ekumenia voi-
kaan olla.

n Aktivoituminen ja Ketkon 
lopullinen toteutuminen Joen-
suussa on monen vuoden suun-
nittelun ja mietinnän tulos. Yksi 
kannustava tekijä lienee ollut 
teologisen tiedekunnan vakiin-
tuminen ja opiskelijamäärän 
kasvu. Samoin Joensuussa on 
itsestään totuttu luontevaan yh-
teistyöhön erityisesti ortodoksi-
en ja luterilaisten kesken. Kau-
niilla tavalla tätä kuvastaa Joen-

laRS aHlbäck

ketko™ alkoi Joensuussa

suun keskustassa Kirkkokatu ja 
sen vastakkaisissa päissä sijaitse-
vat luterilainen ja ortodoksinen 
kirkko. Vastakkain, mutta silti 
kohtaamisen tiellä. 

Keitä sitten Joensuun Ket-
ko-ryhmä pitää sisällään? Vaikka 
enemmistö osallistujista onkin 
luterilaisen kirkon jäseniä (mikä 
ei liene yllätys), joukkoon mah-
tuu muutama ortodoksi, hellun-
tailainen sekä adventisti. Kaik-
ki eivät suinkaan ole teologian 
opiskelijoita, vaikkakin Ketkoa 
onkin kutsuttu ”teologien rippi-
kouluksi”. Hyvä niin, sillä eku-
menia on kaikkia varten, suoras-
taan kristityn velvollisuus. Joen-
suun Ketkon suosiosta ja kiin-
nostuksesta kertoo jotain, ettei 
kaikkia halukkaita voitu ottaa 
mukaan tämän vuoden kurssille. 
Tämä luo hyvät edellytykset jat-
kolle tulevina vuosina. 

Ohjelma on pitkälti seuran-
nut Helsingissä järjestettyä Ket-
koa, onhan siellä jo monen vuo-
den kokemus. Varmasti Joen-

suun Ketko muokkautuu vuosi-
en saatossa oman näköisekseen, 
se voi jopa tarjota helsinkiläiselle 
Ketko-vanhukselle uusia ideoita. 
Yksi Joensuun Ketkon etu onkin 
esimerkiksi kahden ortodoksisen 
luostarin läheisyys. Oli mukavaa 
saada toisena viikonloppuna 
vieras Lintulan luostarista ker-
tomaan luostarielämästä. Tämä 
olikin monelle ei-ortodoksille 
mieluisa ja avartava kurkistus 
vieraaseen maailmaan, ”enke-
lielämään”. Meillä kävi myös 
hyvä tuuri, sillä ensimmäisen 
viikonlopun sunnuntaina saim-
me osallistua Joensuussa vietet-
tyyn Ekumeenisen neuvoston 
Vastuuviikon avajaisjumalanpal-
velukseen. Näin Joensuun Ketko 
sai juhlallisen alun. Edessä on 
vielä kaksi viikonloppua, joissa 
tutustutaan vapaaseen kristilli-
syyteen sekä katoliseen kirkkoon 
ja pohditaan lisää ekumeenisesta 
toiminnasta Suomessa ja maail-
malla. 

Palaute viikonlopuista on ol-
lut myönteistä ja rakentavaa, ol-
laanhan tässä ensimmäistä ker-
taa kurssia toteuttamassa. Osa 
palautteesta kertoo myös vah-
vasti siitä, että tällaisella kurssilla 
on paikkansa ennakkoluulojen 
murtumisessa ja väärän tiedon 
oikaisemisessa. Tunnelma on 
ollut avoin ja kyselevä, voisi sa-
noa jopa nuorekas. Hyvillä mie-
lin voimme siis jatkaa ja toivoa, 
että Ketko on tulevinakin vuosi-
na osa joensuulaista ekumenian 
kenttää. Näin tuetaan samalla 
myös ekumeenista kasvatusta ja 
opitaan ekumenian hyviä tapoja. 
Ei vastakkain, vaan kasvokkain 
– kaiken kohtaamisen alku.
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Herätyskristittyjen ja helluntai-
laisten suuri määrä sai huomio-
ta kansainvälisessä keskustelu-
foorumissa, jossa luotiin siltoja 
ja nimettiin ekumenian kipu-
pisteitä.

n Historialliseksi läpimurrok-
si luonnehdittu ekumeeninen 
tapaaminen, Global Christian 
Forum, pidettiin 6.–9. marras-
kuuta Kenian Nairobissa. Foo-
rumin tarkoituksena oli antaa 
avoin keskustelumahdollisuus 
anglikaanien, protestanttien ja 
ortodoksien lisäksi Kirkkojen 
maailmanneuvostoon (KMN) 
kuulumattomille katolilaisille, 
herätyskristityille ja helluntailai-
sille.

Yhdysvaltain reformoidun 
kirkon pääsihteeri kuvasi tapah-

tumaa ”vedenjakajaksi nykyajan 
kristillisessä historiassa”, sillä 
240 osallistujasta noin puolet oli 
herätyskristittyjä tai helluntailai-
sia. Myös molemmat pääpuhujat 
Wonsuk Ma ja Cheryl Bridges-
Johns edustivat helluntaiperin-
nettä, mitä pidettiin ”ennennä-
kemättömänä” edistysaskeleena.

– Tämä foorumi ei olisi voi-
nut tapahtua 25 vuotta sitten, 
joten olemme edistyneet. Se että 
herätyskristityt luetaan vertaisik-
si, on merkki uudesta päivästä, 
World Evangelical Alliancen joh-
taja Geoff Tunnicliffe tiivisti.

mikä yhdistää?

KMN:n pääsihteeriä Samuel 
Kobiaa kiinnosti herätyskristit-
tyjen ja helluntailaisten nyky-
kanta sosiaalisiin aiheisiin. Hän 

näki, että kirkkojen yhteispeli il-
mastonmuutosasiassa luo muu-
takin ykseyttä.

Osa osallistujista uskoi, että 
kirkkojen yhteys löytyy lähetys-
tehtävästä. Yksi heistä oli Oxford 
Centre for Mission Studies -järjes-
tön palveluksessa toimiva Won-
suk Ma.

– Kirkon ykseys on oikein 
nähtävissä lähetystyön yhteydes-
sä, ja sen tulisi jatkua, Ma tote-
si.

Ekumenian kipukohtana Ma 
piti sitä, että vanhat protestantti-
set kirkot ovat viime vuosikym-
meninä korostaneet elämää en-
nen kuolemaa ja herätyskristityt 
elämää kuoleman jälkeen.

Samaan aikaan helluntailai-
suus on vallannut kirkkokarttaa 
etelässä. Tähän viitannut Tun-
nicliffe penäsi yhteistyöhön uu-

Ruut aHonen

global christian forum kokosi kirkkojen edustajat keniaan
”olemme edistyneet kristittyjen yhteydessä”

Tapahtumaan osallistuneita. Vasemmalta, ensimmäinen rivi: Robina Winbush, Leonid Kishkovsky, 
Peter Sleebos, Linda Bond, Geoff Tunnicliffe; toinen rivi: Msgr. John Radano (paneelikeskustelun 
puheenjohtaja), Brian Farrell, Robert Welsh. (Kuva: Juan Michel/WCC/KMN)
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sia siltoja. Myös Cheryl Bridges-
Johnsin mukaan näkyvän yhtey-
den toteutuminen vaatii ekume-
nialta uusia muotoja.

avoimuus välttämätöntä

Foorumissa oli edustettuna 72 
kansaa ja parikymmentä kris-
tillistä kirkkoa ja järjestöä. Ta-
pahtuma koettiin myönteisenä, 
vaikka vaikeita keskustelunaihei-
ta odotettiin ja niitä myös tuli.

Herätyskristittyjen puheen-
vuoroissa toivottiin muun mu-
assa keskustelua peruskäsittei-
den, kuten kirkko, opetuslapsi 
tai lähetystyö, merkityksestä. 

Myös amerikkalainen orto-
doksipappi Leonid Kishkovsky 
peräänkuulutti käsitekeskuste-
lua. Lisäksi hän vetosi, että yk-
seys olisi saatava ”ainakin siihen 
laajuuteen, että näkisimme toi-
semme kristittyinä”.

Evangelical Fellowship of Asi-
an edustaja Godfrey Yogarajah 
varoitti, että kirkkojen suhteet 
jäävät pinnallisiksi, elleivät van-
hat kirkot ja herätyskristityt käy 
käsiksi ”todellisiin aiheisiin, jot-
ka yhä jakavat meitä”.

Foorumin julkilausuma tun-
nusti kirkkojen eriävät mieli-
piteet esimerkiksi ehtoollisesta 
sekä evankelioimisen ja lähetys-
työn laajuudesta, mutta ilmaisi 
samalla osallistujien halun kun-
nioittaa muita kristittyjä ja tart-
tua yhteisiin haasteisiin.

Kokoontumisessa ei ollut 
suomalaisedustajia. Suomessa 
kutsun olivat saaneet ainakin 
helluntaiherätykseen kuuluvat 
Fida Internationalin toiminnan-
johtaja Arto Hämäläinen, Suo-
men helluntaikirkon hallituksen 
puheenjohtaja Klaus Korhonen 
ja Iso Kirja -opiston rehtori Pasi 
Parkkila.

Artikkeli on julkaistu Ristin Voitto 
-lehdessä 21. marraskuuta 2007.

maRkuS SidoRoff

WScf:n euroopan alueen 
yleiskokous pidettiin pariisissa

ekumeeninen kRonikka

Heikki Huttunen

uskontodialogi esillä Yk:n 
yleiskokouksessa

n Lokakuun puolivälissä Pa-
riisissa järjestettiin WSCF:n 
(World Student Christian Fe-
deration) Euroopan alueen 
yleiskokous sekä konferenssi 
aiheesta Uskonnot – rauhan vai 
väkivallan lähde?

Tapahtuma kokosi yhteen 
viitisenkymmentä opiskeli-
jaa ympäri Eurooppaa. Suo-
malaisia jäsenjärjestöjä edus-
tivat Hanna Kuisma Suomen 
Kristillisestä Ylioppilasliitosta 
(SKY) sekä Markus Sidoroff 
Ortodoksisesta Opiskelijaliitosta 
(OOL). 

Konferenssin temaattisessa 
osiossa perehdyttiin luentojen 
ja keskustelujen kautta sodan 

ja rauhan kysymyksiin kristilli-
sestä näkökulmasta. Aiheina oli-
vat mm. kristittyjen ja muslimi-
en välinen dialogi, rauhantyö Is-
raelin ja Palestiinan alueella sekä 
Pohjois-Irlannin rauhanprosessi. 

Tapahtuman loppupuolella 
pidetyssä yleiskokouksessa hy-
väksyttiin toimintasuunnitelma 
sekä valittiin WSCF:n Euroo-
pan alueen hallitus tulevalle 
kaksivuotiskaudelle. Solidaari-
suus-kysymyksistä vastaavan kor-
dinaattorin tehtävään valittiin 
Markus Sidoroff Suomesta. Li-
sää WSCF:n Euroopan alueen 
toiminnasta on luettavissa jäjes-
tön kotisivuilta: www.wscf-euro-
pe.org.

Uskontojen kohtaaminen on 
tullut osaksi maailmanpolitiik-
kaa. Eräs ilmaus tästä oli se, 
että uskonnot olivat lokakuun 
alussa ensimmäistä kertaa YK:
n yleiskokouksen asialistalla. 
SEN:n pääsihteeri osallistui us-
kontojen välistä vuoropuhelua 
käsittelevään korkeantason eri-
tyisistuntoon Suomen valtuus-
kunnan asiantuntijajäsenenä. 
Suomen ja muiden EU-mai-
den puheenvuoroissa koros-

tettiin uskonnonvapautta perus-
oikeutena ja toivottiin euroop-
palaisen islamin kehittymistä. 
Monet maat korostivat puheen-
vuorossaan oman ja muitten us-
kontojen opettamisen keskeistä 
merkitystä suvaitsevaisuuden ja 
kulttuurien rinnakkainelon kan-
nalta. Yleiskokouksen istuntoon 
liittyi myös vuoropuhelu uskon-
tojen välistä rauhantyötä teke-
vien järjestöjen kanssa. 
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SiRpa-maiJa VuoRinen

Siruja
Maanantaina kolmastoista 
marraskuuta 1989 tulin Näkö-
ala-Utsikin toimitussihteeriksi. 
Aikaisempi kokemukseni leh-
denteosta oli vähäistä. Vuosi oli 
kulumassa kohti loppuaan leh-
den viimeinen numero oli melko 
lailla kesken. Samoin oli kesken 
Kristittyjen ykseyden ekumeeni-
sen rukousviikon 1990 aineis-
ton saattaminen kansien väliin. 
Tuosta hetkestä tähän päivään 
on jokaiseen marraskuuhun 
liittynyt Näköalan vuoden vii-
meisen numeron ja seuraavan 
vuoden rukousviikon aineiston 
kiihkeä valmistelu. Tällä ker-
taa tunnelma on haikea, sillä 
valmistelemme vihonviimeistä 
Näköalaa. 

n Lehden lopettamispäätöstä 
on ollut vaikea sulattaa, ainakin 
minun. Maamme ainoan eku-
menian erikoislehden ilmesty-
minen päättyy, koska resurssit 
eivät riitä. Ei auta itku lehti-
markkinoilla!

Pienen yhdistyslehden te-
koon liittyy kiire ja stressi, mutta 
myös iloinen yhteisöllisyys. Voi 
sitä iloa, kun tuore lehti noste-
taan painotalon lähettämästä 
pahvilaatikosta! Se on riemua 
syntymän ihmeestä. Odotuksen 
ja jännityksen säestämät tunnel-
mat toistuvat. Onkohan kaik-
ki painotuoreessa lehdessä niin 
kuin on ollut tarkoitus? Minkä 
muodon painovirhepaholainen 
tällä kertaa on päällensä otta-
nut? Jälkeenpäin on äärimmäi-
sen helppoa olla viisas. Toisinaan 
on koettu ”voi ei!”-hetkiä, mut-
ta pääosin tilanteeseen kuuluu 
hyväksyvää pään nyökyttelyä ja 
helpotuksen huokauksia, kun 
jälleen on lehti käsissä. Ja saman 
tien on alkanut huoli seuraavasta 
numerosta.

Toimitussihteerinä en ole 
toiminut enää moneen vuoteen, 
mutta koska on SEN:n toimis-

tossa hyvin pieni henkilökunta, 
olen jollain lailla ollut mukana 
lehden tekemisessä kaikki nämä 
kahdeksantoista vuotta. Myös 
toimituskuntaan on minulla ol-
lut ilo saada kuulua. Ensimmäi-
set sirut ilmestyivät 17 vuotta 
sitten. Vuosina 1993–1994 en 
kirjoittanut siruja, mutta sitten 
1995 alkaen jälleen lähes joka 
numeroon. Olen myös pitkään 
pitänyt yllä lehden osoiterekiste-
riä. Kyynelsilmin olen poistanut 
luettelosta nimiä, kun olen saa-
nut tietää listalla olleen henkilön 
kuolemasta, ollaan sentään oltu 
yhtä Näköala-perhettä.

Näköala-perheeseen kuuluu 
monia henkilöitä, joita toimi-
tuksen väki harvoin, jos koskaan, 
tapaa kasvokkain, mutta joilta 
tulee viestejä kirjeitse tai SEN:
n sähköposteihin. Rakentavaa 
kritiikkiä luemme aina huolella 
ja olemme pyrkineet ottamaan 
opiksemme. Myönteinen pa-
laute tuntuu luonnollisesti aina 
hyvältä. Paradoksaalista on, että 
erityisen paljon myönteistä pa-
lautetta on tullut tänä vuonna, 
kun lehden poismeno on jo ol-
lut arvattavissa. Esimerkiksi yk-
kösnumeron kiinnostavuudesta 
on viestejä tullut ihan ulkomaita 
myöten. Teemana siinä oli kir-
kollinen taide. Nora Repo on 
toimitussihteerinä on antanut 
paljon aikaansa joka numeron 
saattamiseksi myös visuaalisesti 
tyylikkääksi. Lukiessamme tai 
kirjoittaessamme tulemme tus-
kin ajatelleeksi, että kirjain on 
aikoinaan muotoutunut juu-
ri kuvasta. Vuosisatojen aikana 
kaiken tiedon tallentamisessa on 
tekstillä ja kuvalla ollut ja on tär-
keä toisiaan tukeva tehtävänsä. 

Osoiterekisterin pitäjänä 
muistan varsinaiset tilaajat ni-
meltä, eikä se osoita, että minul-
la olisi norsunmuisti, vaikka niin 
haluaisinkin. Vuosikertamaksun 
maksaneita on vain piskuinen 

lauma eli 70 henkilöä tai yhtei-
söä, että ihan voitaisiin perhe-
juhla järjestää. Näköalan koko 
levikki on 1 200 kpl. Ekume-
nian ilosanoman levittämiseksi 
lehteä on lähetetty ilman eri ti-
lausta muun muassa maamme 
kristillisiin seurakuntiin, moniin 
oppilaitoksiin, kirjastoihin, sekä 
ev.lut. että ortodoksisen kirkol-
liskokouksen jäsenille. SEN:n 
ikiomana lehtenä Näköala-Ut-
sikt on ollut kolmekymmentä 
vuotta ja kyllä siinä ajassa eku-
menia on tunnetuksi tullutkin. 
Lehdellä on ollut tässä tärkeä 
roolinsa, se on ollut sanansaat-
taja ja sillanrakentaja, kuten leh-
den ansiokkaan historiikin kir-
joittaja yht. tri Heikki Nuutinen 
sitä vuonna 2004 ilmestyneessä 
kirjassaan luonnehtii. 

Näköalan keskeisenä tehtä-
vänä on ollut tuoda tuokiokuvia 
ekumenian globaalilta kentäl-
tä suomalaisten tietoisuuteen. 
Se on valottanut yhteisiä pyr-
kimyksiä, joissa suomalaisetkin 
ovat olleet mukana. Monista 
ekumeenisista kokouksista on 
raportoitu ennen ja jälkeen ta-
pahtuman. Ekumeenisen työn 
edistysaskeleista on kerrottu. 
Kotimainen ekumeeninen toi-
minta on luonnollisesti myös ol-
lut keskiössä ja on viime vuosina 
saanut yhä laajemmin palstati-
laa; onhan kirkkojen yhteinen 
toimintakin lisääntynyt. 

Resurssipulaan tämä siis 
kaatuu. Ekumeniasta on vuosi-
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kymmenien kuluessa tullut hyvä 
brändi, mutta ekumenian eri-
koislehden tilauskantaan tämä 
ei ole vastaavassa määrässä vai-
kuttanut. Elämme aikaa, jolloin 
internet velloo viestinnän valta-
virrassa ja informaatio verkon 
kautta on prioriteettien kärjessä. 
Niinpä on SENissäkin päätetty 
keskittyä enemmän verkkovies-
tinnän kehittämiseen. Aika sit-
ten näyttää, onko painetun leh-
den julkaisemisen lopettaminen 
ollenkaan hyvä ratkaisu. SEN:
n vastuulla on edelleenkin tie-
dottaa, mitä ekumenian kentällä 
tapahtuu, mitä kansainvälisissä 
kokouksissa on päätetty ja mitä 
tapahtuu kotimaassa.

Lehden vuoden viimeisen 
numeron liitteeksi kuuluu seu-
raavan tammikuun rukousvii-
kon suomennettu aineisto, niin 
tälläkin kertaa. Rukousviikkoa 
vietetään ensi vuonna sadatta 
kertaa. Tässä numerossa Johan-
nes Karhusaari kertoo muistois-
taan rukousviikon vieton uran-
uurtajana maassamme. Ei ollut 
helppoa alkuvuosina, mutta 
nykyään rukousviikko kuuluu 
selkeäsi suomalaiseen ekumeeni-
seen kulttuuriin, eikä eri kirkko-
kuntiin kuuluvien kristittyjen 
yhteisen rukouksen kyseenalais-
tajia enää juurikaan ole. Tämä 
on suuri ilonaihe, mutta yhä tar-
vitsemme rukousta, sillä visiom-
me yhdestä Kristuksen kirkosta 
ei ole vielä toteutunut. Osuvasti 
rukousviikon 100-vuotisjuhlan 
merkeissä viikon teemana on: 
Rukoilkaa lakkaamatta.

Viikko on saanut myös oman 
julisteensa. Idean heitti Suomen 
Vapaakirkon johtaja Olavi Rin-
tala keväällä SEN:n hallituksen 
kokouksessa. Taiteilija Liina Pa-
junen otti pyynnöstä tehtävän 
vastaan ja syksyllä saimme va-
loisan julisteen (kannen kuva). 
Rukouskynttilät valaisevat maa-
palloa ja Herran rukous nousee 
ikään kuin liekkinä ylöspäin. 
Julistetta on tarkoitus käyttää 
useana vuonna, sen voi tulostaa 
internetistä tai siitä voi teettää 
isoja julisteita julistepalvelussa. 
Isokokoiseen julisteeseen ala-

kulmaan voi liittää tiedotteen 
paikallisista tapahtumista, mut-
ta se toimii myös ilman tiedo-
tetta muistuttaen siitä, että me 
kristityt liitymme maailmanlaa-
juiseen rukousketjuun 18.–25. 
tammikuuta.

Painettu lehti on ainakin 
toistaiseksi pitänyt hyvin pin-
tansa ja säilyttänyt asemansa tie-
don välittäjänä ja ajanvietteenä 
muuttuvassa maailmassa. Leh-
ti, niin kuin kirjakin, on keidas 
arjen erämaassa. Lehti voi olla 
myös tienviitta kirjaan tai päin-
vastoin. Internet on maassamme 
lähes jokaisen ulottuvilla ja run-
saassa käytössä, mutta painetulla 
lehdellä on ylivertaisia ominai-
suuksia. Se on myös esteettinen 
tuote, joka tuoreena käteen otet-
taessa synnyttää huikean hienon 
lehteilyn tunnun, herättää aja-
tuksia, tunnelmia ja mielihyvää. 

Kansien väliin kätkeytyy mil-
loin tahansa vapautettava hyvä 
henki, joka ei ainakaan samassa 
muodossa viihdy internetissä.

Lehtiä on lopetettu ennen-
kin ja lukijat sekä tekijät ovat 
surutyön jälkeen selvinneet. Nä-
köalaa jäävät kaipaamaan eku-
meniasta erityisesti harrastuneet. 
On niitäkin, jotka kertovat luke-
vansa lehden aina kannesta kan-
teen. Näköala-Utsikt on tuonut 
tuulahduksen kotimaan ekume-
niasta myös monelle ulkomailla 
asuvalle suomalaiselle.

Lämpimät kiitokset lukijoil-
le, palautteen antajille, lehden 
ystäville ja tietysti tilaajille. Ikä-
voin yhteistä Näköala-perhettä; 
elämä sen piirissä on ollut koke-
musrikasta, kiinnostavaa ja kieh-
tovaa. Ekumenian näköaloja voi 
klikata osoitteesta: www.ekume-
nia.fi

Mikä on ihMisen hinta?

ekumeeninen seminaari ihmiskaupasta ja 
prostituutiosta

18.–19.2.2008 Helsinki ja tallinna
Suomen ja Ruotsin tiukentuneiden lainsäädäntöjen myötä ihmis-
kauppa ja prostituutio ovat siirtyneet yhä enemmän Tallinnan ka-
duille. Suomen ekumeeninen neuvosto ja Viron kirkkojen neuvosto 
haastavat kirkot ja niiden työntekijät pohtimaan, mikä on kirkkojen 
vastuu tässä tilanteessa.

Ekumeenisessa seminaarissa kuullaan yhteiskunnallisia ja teolo-
gisia puheenvuoroja aiheesta sekä tutustutaan ihmiskaupan vastai-
seen työhön käytännössä. Mukana ovat mm. Eva Biaudet, Euroo-
pan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin ihmiskaupan vastainen 
erityisedustaja sekä Torsten Moritz, joka toimii CCME:n ja Caritas 
Europan ihmiskaupan vastaisen CAT-hankkeen koordinaattorina. 

Seminaarin osanottomaksu on 150–190 euroa. Se sisältää ruo-
kailut, matkat sekä majoituksen kahden hengen huoneissa Birgitta-
laisluostarissa Tallinnan Piritassa.

ILMOITTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT: 
Sanna Ylä-Jussila, sanna.yla-jussila@ekumenia.fi, 

(09) 180 2369

Seminaarin tarkempi ohjelma ilmestyy myöhemmin, 
varaa aika kalenteriisi.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
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Palautusosoite: 
Suomen ekumeeninen neuvosto
PL 185, 00161 Helsinki

Hyvät ekumenian ystävät / Kära ekumenikens vänner

Kiitämme kuluvan vuoden yhteistyöstä ja
toivotamme siunattua vuotta 2008.

Vi tackar för gott samarbete under det gångna året 
och tillönskar alla ett gott nytt år 2008.

Suomen ekumeeninen neuvosto / Ekumeniska rådet i Finland

Kirkko turvapaikkana 

-koulutus- ja neuvottelupäivä Kuopiossa Puijon kirkossa, 
Taivaanpankontie 3, maanantaina 14.1.2008 klo 9.30–16.15.

Tilaisuus on jatkoa keskustelulle Kirkko turvapaikkana -julkaisun herättämiin kysymyksiin. 
Mitä merkitsevät seurakuntien päätökset turvan ja suojan tarjoamisesta? Samalla käydään 
dialogia ulkomaalaisviranomaisten kanssa. Puheenjohtajana lääninrovasti Jaana Marjanen 

 
Puheenvuorot: Tampereen Harjun seurakunta, Turun Mikaelinseurakunta, Lahden 

helluntaiseurakunta, rehtori Timo Kekolahti, turvapaikan hakija Anna Lado, Kuopion poliisin 
edustaja. Kirkko turvapaikkana -julkaisun ohjeitten selventäminen, lakimies Ville Hoikkala. 

Kommenttipuheenvuoro, tulosalueen johtaja Matti Heinonen, Ulkomaalaisvirasto 
EU:n turvapaikkanäkymät kirkkojen kannalta, maahanmuuttajatyön sihteeri Marja-Liisa Laihia 

Päätös ja loppuhartaus, Suomen ekumeenisen neuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen

Ilmoittautumiset ja tieto mahdollisesta erityisruokavaliosta 8.1.2008 mennessä:
mirja.pekkarinen@evl.fi (017) 158 602, 044 7158 602. 
Osanottomaksu 30 euroa (sisältää lounaan ja kahvit). 
Laskutetaan jälkikäteen. Mukaan mahtuu 90 henkeä.

Sydämellisesti tervetuloa!
Suomen ekumeeninen neuvosto, Kirkkohallitus ja Kuopion ev.lut. seurakunnat 

 

kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon 2008 aineisto liitteenä.
Materialet för ekumeniska böneveckan för kristen enhet 2008 som bilaga.


