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Heikki Huttunen

uskontunnustus – ekumenian este 
vai voima?
n Ekumenia perustuu klassiseen kristinuskoon. Työ kirkon näkyvän ykseyden hyväksi lähtee liik-
keelle uskon yhteisestä ytimestä, joka on määritelty Kirkkojen Maailmanneuvoston ns. baasikses-
sa. Siihen ovat sitoutuneet kaikki ekumeeniset järjestöt.

Suomen ekumeenisen neuvoston säännöissä tämä baasis ilmaistaan näin: Neuvoston varsinai-
seksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kirkot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat 
Herran Jeesuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä 
täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi. Tähän 
sanamuotoon on tiivistetty idän ja lännen traditioille yhteisen Nikean-Konstantinopolin uskon-
tunnustuksen ydin. Se on riittävä lähtökohta kristittyjen hengelliseen yhteyteen sekä yhteiseen 
palveluun ja todistukseen maailmassa.

On niitä, jotka mielellään lisäisivät ekumeeniseen baasikseen jotain. Heidän on ehkä vaikea 
luottaa siihen, että tämä uskon ydin liittää kaikki siihen sitoutuvat Kristuksen opetuslapsiksi. Tois-
ta traditiota kantavan kristityn vakaumusta saatetaan mitata oman uskonnäkemyksen kriteereillä. 
Toisaalla saatetaan odottaa, että näkyvä ykseys merkitsee yhden perinteen omaksumista kaikki-
nensa, kulttuurisidonnaisia tapoja myöten. Kristinuskon pitäisi olla juuri sen näköistä, kuuloista 
ja hajuista, mihin on totuttu.

Klassinen kristinusko herättää epäilyksiä myös niissä, jotka mielellään määrittelisivät uskon 
vähemmän konkreettisesti. Eräs vastavalittu seurakunnan luottamushenkilö kertoi julkisuudes-
sa, että ”uudistusryhmän” ohjelmaan kuuluu myös keskustelu uskontunnustuksesta. Siinä häntä 
häiritsivät esimerkiksi Kristuksen neitseestäsyntyminen ja ruumiillinen ylösnousemus. Joku toi-
nen keskustelija esitti vastikään, että kehottaessaan kirkkokansaa yhtymään uskontunnustukseen 
pappi käskee lähestulkoon valehtelemaan. Jokaisen pitäisi voida tunnustaa oma ”yksinkertainen 
uskonsa” hiljaa mielessään tai omin sanoin.

On kiehtovaa ajatella, että molemmat mainitut suhtautumistavat ovat edustettuina ekumeeni-
sessa liikkeessä. Tarvitsemme keskusteluyhteyttä eri tavoin ajattelevien kristittyjen välillä. Luulen 
kuitenkin, että ekumenian edistys lähtee klassisesta kristinuskosta. Jos uskontunnustus hylätään 
museoon, menetetään Kristus-uskon ydin ja olemus. Mutta jos siihen lisätään muita tosiuskovai-
sen määritelmiä, joudutaan uusiin ongelmiin. Yhdessä sovitun baasiksen pitäisi riittää kaikille, 
jotka haluavat ymmärtää ja kunnioittaa toisia kristittyjä ja etsiä Kristuksen opetuslasten ykseyttä.

Enligt kyrkofäderna är Guds uppenbarelse en väg, längs vilken Gud kommer till människan 
genom Bibelns ord och frälsningshistorien. Samma väg är också till för människan som vill hitta 
tillbaka till gemenskapen med Gud. Bibelns ord och kyrkans liv är inte en fullständig karta över 
tillvaron, utan snarare några vägskyltar i sanningens riktning. Den Nicaea-Konstantinopolitanska 
trosbekännelsen är arvinge till de tidigare dopbekännelserna. Den berättar om vägen som den 
döpte ger sig av på. Trosbekännelsen har fått sin ursprungliga formulering under de två första 
ekumeniska synoderna, och den tredje har beslutat att den inte skall ändras. När vi läser denna 
bekännelse, förenar vi oss alltså med den kristna kyrkans tidiga sekler och dess mest centrala ideella 
utveckling.

Det grekiska uttryck som används om trosbekännelsen, ”to symbolon tes pisteos”, hänvisar till 
begreppet symbol. Dess ursprungliga betydelse är ”det som förenar”. Tanken är att trosbekännel-
sen sammanfogar det mest väsentliga i den kristna tron. Den inbjuder oss också att finna enhet i 
tron. 

I kärnan finns den enkla tron: I Kristus har Gud kommit till sin skapelse. Hans nedstigande 
från himlen och Hans människoblivande fortsätter ända till döden, där Han öppnar vägen till 
livet. Guds oförklarliga och frälsande närvaro hos människorna är trons mysterium.
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nora repo

enemmän siltoja, vähemmän 
muureja
Espoon Dipolissa 30.11.–2.12. 
järjestetty Kulttuurifoorumi omaa 
jo varsin pitkän perinteen. Tämän 
vuotinen tapahtuma oli yksi virs-
tanpylväs lisää vuonna 1980 al-
kaneeseen traditioon ja foorumi 
oli kahdestoista. Kansainvälisen 
foorumin, joka kantoi nimeä Py-
hän silmässä, keskeisenä teemana 
oli erilaisuuden suvaitseminen ja 
kunnioitus ja se käsitteli erityisesti 
hyvin ajankohtaista ja monisyistä 
problematiikkaa, joka nousee us-
kontojen ja kulttuurien yhteiselon 
onnistumisesta. Tavoitteena oli 
saada aikaan aito valtarakenteista 
riippumaton yhteiskunnallis-kult-
tuurinen dialogi, joka rakentaisi 
siltoja niin Suomen rajojen sisä-
puolella kuin kansainvälisestikin 
ja hälventäisi jo muodostunei-
ta uhkakuvia. Siltojen rakennus 
edistyi foorumissa erinomaisesti.

n Pyhän silmässä -foorumi jär-
jestettiin osana Suomen EU-pu-
heenjohtajakauden ohjelmaa ja 
se tuki omalta osaltaan kauden 
päämääriä. Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden määrän kasvaes-
sa ovat lisääntyneet myös so-
siaaliset, alueelliset ja taloudelli-
set eroavaisuudet unionin sisällä. 

éThaimaan Luterilaisen Teologisen 
Instituutin (LITE) opettajien ja opis-
kelijoiden ryhmä Ranat-Aek esitti 
Kulttuurifoorumissa ja myös muualla 
pääkaupunkiseudulla perinteistä thai-
maalaista soitinmusiikkia ja tanssia. 
LITE on ainoa maan runsaasta vii-
destäkymmenestä teologisesta oppi-
laitoksesta, joka pitää yllä ja kehittää 
edelleen perinteistä thaimaalaista soi-
tin- laulu- ja tanssikulttuuria – kristil-
liseltä pohjalta. Kuva: Susanne Vuo-
rinen.

Thaimaalainen tanssi- ja musiikkiryhmä Ranat Aek toivotti presidentti Tarja Ha-
losen tervetulleeksi Kulttuurifoorumiin. (Eastpress / Seppo J.J. Sirkka).
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Tämä asettaa uusia merkittäviä 
haasteita laajenevalle Euroopalle 
ja sen koheesiopolitiikalle. Kai-
kenlaisen eriarvoisuuden vähen-
täminen unionin maiden välillä 
ja jäsenvaltioiden yhteenkuulu-
vuuden lisääminen tulevat näin 
ollen saamaan lähitulevaisuudes-
sa paljon aikaisempaa enemmän 
huomiota.

Tapahtuman järjestämiseen 
osallistuivat Kristillinen kult-
tuuriliitto, Kirkkopalvelut ry, 
Espoon hiippakunta, Espoon 
kaupunki, Espoon seurakun-
tayhtymä, Seurakuntaopisto ja 
Suomen Lähetysseura sekä lu-
kuisat yhteistyökumppanit mm. 
Suomen ekumeeninen neuvos-
to. Foorumi kokoisi yhteen eri 
alojen yhteiskunnallisia vaikut-
tajia ja asiantuntijoita. Esiin 
nousi erilaisia käsityksiä esimer-
kiksi pyhän merkityksestä ja sen 
kunnioittamisesta, aidon uskon-
tojen välisen dialogin edellytyk-
sistä ja seurauksista. Painoarvoa 
annettiin erityisesti islamin ja 
kristinuskon väliselle vuorovai-
kutukselle, asia minkä tärkeyden 
varmasti jokainen meistä tänä 
päivänä ymmärtää.

Kolmen päivän istunto-oh-
jelmaan oli sisällytetty kuusi is-
tuntoa joiden teemoina olivat 
1) Moderni markkinatalous ja 
uskonnot, 2) Taistelu kulttuuri-
identiteetistä, 3) Uskonto ja valta, 
4) Uskonnot, sota ja rauha, 5) Us-
konto, mysteeri ja ihmisen arki ja 
6) Yhteistyö ja vuoropuhelu.

Tasavallan presidentti Tarja 
Halonen toi esille avauspuheen-
vuorossaan erittäin myönteisen 
kantansa uskontokuntien rajat 
ylittävälle vuorovaikutukselle, 
tuoden esille positiiviset koke-
muksensa tästä erityisesti Abra-
hamin lapset – kolmen uskonnon 
yhteiset juuret -julkaisuprojektiin 
liittyen. Hän korosti sitä että 
keskinäisen kunnioittamisen ja 
ymmärryksen lisääminen yh-
teiskunnassa ovat tie rauhaan 
ja että huomionkiinnittäminen 
erityisesti naisten ja nuorten oi-
keuksiin on olennainen osa tätä 
prosessia. 

e&e

Kulttuurifoorumi kokosi yhteen 
koko joukon todella vaikuttavia 
puhujia. Oli erittäin antoisaa ja 
myönteistä havaita esimerkiksi 
ensimmäiseen istuntoon osal-
listuneiden Tariq Ramadanin, 
European Muslim Networkin 
puheenjohtajan, ja Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon 
emeritusarkkipiispa John Vik-
strömin näkemysten yhtene-
vyys. He totesivat meitä kaikkia 
yhdistävän kentän, globalisoitu-
van talouden (Economy eng.), 
tarvitsevan tällä hetkellä ki-
peästi tukea toiselta suurelta E:
ltä, etiikalta (Ethics eng.), jotta 
ihmisyyden kunnioittaminen ja 
eriarvoisuuden vähentäminen 
toteutuisi myös tässä välttämät-
tömässä ulottuvuudessa. Uskon-
noilla katsottiin yleisesti ottaen 
olevan paljon annettavaa mitä 
tulee eettisten arvojen esiin tuo-
miseen ja arvokkaiksi tekemi-
seen. Usein juuri näillä eettisillä 
painotuksilla on eri uskonnoissa 
suurelta osin hyvin samanlaiset 
sisällöt ja näin ollen niiden mer-
kitystä uskontojen välisessä koh-
taamisessa tulisi alleviivata.

Foorumin keskusteluissa yh-
tenä keskeisenä puheenaiheena 
tuotiin esille uskonnollisen mo-

nimuotoisuuden luonne. Usein 
uskonnollinen diversiteetti saat-
taa olla itse asiassa suurempi 
yhden uskonnollisen perinteen 
sisällä kuin verrattaessa sitä jo-
honkin kokonaan toiseen pe-
rinteeseen. Todettiin että mal-
tillisten ja hurskaiden uskonto-
jen edustajien välinen etäisyys 

Puheenjohtaja Mohamed Ahmeda-
ne kertoi puheessaan, että äskettäin 
on perustettu Suomen Islamilainen 
Neuvosto, joka kokoaa yhteen 23 is-
lamilaista yhdyskuntaa ja yhdistystä. 
(Eastpress / Seppo J.J. Sirkka).

Emeritusarkkipiispa John Vikström ja professori Tariq Ramadan pohtivat pu-
heenvuoroissaan modernin markkinatalouden suhdetta uskontoon. (Eastpress 
/ Seppo J.J. Sirkka).
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toisistaan on varmasti pienempi 
kuin maltillisten ja radikaalien 
saman perinteen edustajien. Tä-
män voimavaran tämänhetkistä 
merkittävämpää käyttöönottoa 
pidettiin yhtenä potentiaalisista 
elementeistä uskontojen välises-
sä vuorovaikutuksessa.

Kaiken kaikkiaan oman us-
konnollisen perinteen parem-
man tuntemuksen katsottiin 
palvelevan myös tätä tarkoitus-
ta, sen selkeyttäessä vuoropu-
helun lähtökohtia. Itse näkisin 
tässä kirkkojen, niin Euroopas-
sa kuin Suomessakin, omaavan 
vuoropuhelun edistäjinä varsi-
naisen etulyöntiaseman, sillä ne 
tuntevat jo hyvin perusteellisesti 
”tunnustamansa värin”. Myös 
Suomen ortodoksisen kirkon 
arkkipiispa Leo korosti puheen-
vuorossaan uskonnollisten insti-
tuutioiden tarpeellisuutta erityi-
sesti sen sosiaalisen ja uskonnol-
lisen murroksen puitteissa jota 
Eurooppa meidän päivinämme 
läpikäy.

Hyvin konkreettisen sukel-
luksen islamin uskon teologi-
seen sisältöön mahdollisti puo-
lestaan Syyrian Islamic Studies 
Centre:in johtaja Muhammad 
Al-Habash jonka Koraanin resi-
taatio vei meidät hetkeksi aivan 
toiseen maailmaan. Hänen pu-
heenvuoronsa keskeinen sano-
ma, inklusiivinen kuva islamin 
perusluonteesta sekä kamppailu 
uskonnollisen totuuden mono-
polisoimista vastaan herätti kuu-
lijoissa myönteistä vastakaikua. 
Moni ilmaisi ilonsa siitä, että 
islamin uskon perusolemus tuo-
tiin esille foorumin puitteissa oi-
keassa valossa.

tunne ja tiedä

Mielenkiintoisia olivat myös 
keskustelut, jotka sivusivat ku-
kin tavallaan ”ihmisyyden py-
hyyttä ja pyhyyden ihmisyyttä”. 
Esillä olivat mm. Jeesuksen rooli 
islamin ja kristinuskon yhteisenä 
profeettana, kysymykset Neitsyt 
Marian ympärillä sekä jokaisen 
yksilön tärkeä rooli uskontojen 

kohtaamisessa. Osaltaan puhutti 
myös Suomen uskonnonvapa-
uslaki sekä oikeus oman uskon-
nonopetukseen suomalaisessa 
koulujärjestelmässä. Opetushal-
lituksen ylitarkastajan Pekka 
Iivosen mukaan suomalaisissa 
kouluissa käytössä oleva järjes-
telmä on maailmanlaajuisesti ai-
nutlaatuinen ja hyväksi havaittu. 
Tärkeänä uskontojen välistä kes-
kinäistä kunnioitusta ja ymmär-
rystä lisäävänä elementtinä näh-
tiin keskustelussa myös tiedon 
lisääminen muista kuin omasta 
uskonnollisesta perinteestä.

Paljon tarkasteltiin lisäksi 
sekularisoitumista ja uuslibera-
lismia eri muodoissaan uskon-
nollisia traditioita muovaavina 
voimina. Huomiotta eivät myös-
kään jääneet fundamentalismin, 
anteeksiantamisen ja rauhan-
työn teemat. World Conference 
of Religions of Peace -järjestön 
presidentti William Vendley 
korosti monitunnustuksellisen 
yhteistyön merkitystä rauhan-
rakentamisessa ja universaalien, 
esimerkiksi ekologisten, ongel-
mien kohtaamisessa. Lisäksi hän 
kehotti kuulijoita ”kaappaamaan 
takaisin” oma uskonsa mikäli se 
oli joutunut sellaisiin käsiin jois-
sa sitä käytettiin vääriin tarkoi-
tuksiin. 

Systemaattisen teologian 
tutkija Heidi Hirvonen pohti 
puheenvuorossaan uskontojen 
välisen dialogin moninaisia ta-
soja erottaen niistä mm. eettisen 
tason, arkipäivän tason, hen-
gellisen kokemuksen tason sekä 
teologisen tason, rakentaen näin 
kosketuspintaa asioihin joista 
dialogi luonnollisella tavalla voi 
lähteä liikkeelle myös yksilökoh-
taisesti. Foorumin viimeisen pu-
heenvuoron käyttänyt professori 
Wesley Ariarajah korosti puo-
lestaan niitä positiivisia asioita 
joita dialogi uskontojen välillä 
parhaimmillaan mahdollistaa. 
Se tarjoaa oivat lähtökohdat 
keskinäiseen ymmärtämiseen, 
keskinäiseen rikastuttavaan ko-
kemukseen kuin myös kunkin 
osapuolen itsekritiikkiin ja itse-
tutkiskeluun. Ariaraj alleviivasi 

myös sen tärkeyttä että kehit-
täisimme itseämme toimimaan 
kahdessa yhtä tärkeässä ulottu-
vuudessa samanaikaisesti, niin 
uskovana kuin ihmisenä, jotta 
yhteyden luominen toisiin hel-
pottuisi. 

Suomalaiset pioneerityössä

Usea paikalle saapunut puhuja 
kiitteli Suomen pioneerityötä ja 
aktiivista roolia uskontojen vä-
listen suhteiden parantamisessa. 
Kulttuurifoorumi olikin mieles-
täni kaikin puolin onnistunut ja 
korkeatasoinen tapahtuma. Pää-
tavoitteeseensa, islamin ja kris-
tinuskon yhteen saattamiseen 
vuoropuhelun edistämiseksi, 
pyrkiessään se avasi varmasti uu-
sia näköaloja yhteistyöhön myös 
muiden uskontojen välillä ja 
avarsi teologista ja dogmaattista 
ymmärrystä. Foorumin päätösti-
laisuudessa Mikko Heikka luki 
kulttuurifoorumiorganisaation 
laatiman Espoon vetoomuksen, 
jossa linjattiin uskontojen väli-
sen yhteistyön tulevaisuutta: sen 
haasteita ja mahdollisuuksia.

Tiedotettiinko kulttuurifoo-
rumista riittävästi? Uskon, että 
Dipoliin olisi tullut vielä pal-
jon enemmän eri alojen ihmisiä, 
jotka ovat tästä ajankohtaisesta 
teemasta kiinnostuneita, jos he 
olisivat saaneet tapahtumasta 
tietoa. Tämän kaltaisten suvait-
sevaisuutta rakentavien tapahtu-
mien toivoisi saavan yhä enem-
män tilaa tulevaisuudessa ja osal-
taan auttavan tasa-arvoisen yh-
teiskunnan ja harmonisemman 
maailman kylän luomisessa. 

Kirjoittaja on FM ja uskontotie-
teen jatko-opiskelija Åbo Akade-
missa.
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n Eri uskontoihin ja kulttuu-
reihin kuuluvat ihmiset voivat 
tänä päivänä olla ennennäke-
mättömällä tavalla kanssakäymi-
sessä toistensa kanssa. Tämä luo 
mahdollisuuden uusiin innovaa-
tioihin ja kulttuurien monimuo-
toisuudesta kumpuavan rikkau-
den jakamiseen. Historiallisesti 
eri kulttuurit ovat aina lainan-
neet toisiltaan ja ruokkineet toi-
nen toisiaan.

Onnistuneeseen yhteiselä-
mään vaaditaan kaksi osapuolta. 
Vastuu on jokaisella; niin kris-
tityllä, muslimilla kuin jonkin 
muunkin vakaumuksen edus-
tajalla. Kiristyneessä maailman-
tilanteessa vain dialogi ja konk-
reettiset teot voivat johtaa oikeu-
denmukaiseen yhteiskuntaan, 
joka tarjoaa kaikille samanlaiset 
mahdollisuudet, arvostuksen ja 
turvallisuuden etniseen alkupe-
rään tai vakaumukseen katso-
matta.

Tarvitsemme kansallista dia-
logia. Tähän prosessiin kutsum-
me mukaan kaikki osapuolet: 
muslimiyhteisöt, kirkot, muut 
uskonnolliset yhteisöt, kansa-
laisjärjestöt ja valtion. Keskus-
telua tarvitaan uskontokuntien 
johtajien ja viranomaisten vä-
lillä, mutta on tärkeää, että sitä 
käydään myös yhteisöjen sisäl-
lä ja jäsenten kesken. Dialogi 
on hedelmällistä vain aktiivisen 
osallistumisen kautta, tasa-ver-
taisten toimijoiden välillä.

Viime vuosina olemme jou-
tuneet todistamaan kehitystä, 
jossa ”islamin” ja ”lännen” välille 
on syntynyt kasvava vastakkain-
asettelu. Maltilliset äänet ovat 
vaarassa hukkua ääriryhmien 
tarkoitushakuisen, yksinkertais-
tavan retoriikan alle. Samaan 
aikaan valtaväestön keskuudes-
sa lietsotaan pelkoa. Vääristynyt 
keskustelu vie suuntaan, jota 

espoon vetoomus 2.12.2006

vastustamme. Päämääränämme 
on suvaitsevainen ja turvallinen 
Suomi.

Muslimimaissa on vuosien 
aikana kasautunut turhautu-
mista. Ratkaisemattomat kan-
sainväliset konfliktit aiheuttavat 
inhimillistä kärsimystä, ihmisoi-
keusloukkauksia ja katkeruutta. 
Näitä elementtejä ääriliikkeet 
käyttävät ja muokkaavat omiin 
tarkoituksiinsa. Ongelmille py-
ritään antamaan uskonnollinen 
sisältö ja merkitys, vaikka todel-
lisuudessa ne ovat luonteeltaan 
sosiaalisia ja taloudellisia. Us-
konto tarjoaa parhaimmillaan 
turvallisen ja kestävän pohjan 
elämälle. Väärin kohdeltuna ja 
ymmärrettynä siitä tulee uhka 
ihmisten yhteiselolle.

Viholliskuvien maailmassa 
olemme vaarassa unohtaa, että 
jokaisessa uskonnossa on ainek-
set hyvään. Me kieltäydymme 
ryhtymästä viharetoriikan väli-
neiksi. Jokaisessa uskonnossa on 
vakaa pohja pyhän kunnioitta-
miseen ja toisen ihmisen arvos-
tamiseen.

Avoimeen keskusteluun kuu-
luu vapaa tiedonkulku ja kriitti-
syys. Kaikilla tulee olla rohkeut-
ta ilmaista omaa vakaumustaan 
ja kuunnella toinen toistaan. Tä-
hän tarvitaan itseluottamusta ja 
identiteettiä.

Euroopan maiden väestön-
rakenne on monikulttuurista ja 
monietnistä. Siihen on suhtau-
duttava avoimin mielin ilman 
liiallista herkkyyttä. Jokaisella 
on oikeus tuntea osallisuutta 
suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
ylpeyttä omasta kulttuuriperi-
mästään.

Tarvitsemme konkreettisia 
tekoja. Tällainen teko on esimer-
kiksi islamin uskonnonopetta-
jien koulutus Suomessa. Kaikilla 
lapsilla on oltava mahdollisuus 

oman uskontonsa korkeatasoi-
seen opetukseen peruskoulussa. 
Kaikille Suomessa asuville on 
taattava myös oman uskontonsa 
mukainen hautaaminen ja hau-
tapaikka. Kaikki uskonnolliset 
yhdyskunnat tulee saattaa julki-
sen tukirahoituksen piiriin.

Viranomaisten ja musli-
miyhteisöjen välille tulee luoda 
järjestäytynyt keskusteluyhteys. 
Eri maissa on kokeiltu eri yhteis-
työmalleja. Niistä voimme oppia 
Suomessa. Annamme täyden tu-
kemme vasta perustetulle Suo-
men Islamilaiselle Neuvostolle.

Kotoutumiseen liittyvät on-
gelmat tulee ehkäistä ennalta 
tarjoamalla maahanmuuttajille 
työtä, taloudellisia ja sosiaalisia 
palveluita sekä koulutusta. Näin 
torjutaan uskonnolla perusteltu-
ja konflikteja. Sekä suomalaiset 
että maahanmuuttajat tarvitse-
vat lisäksi enemmän tietoa tois-
tensa kulttuureista viranomais-
ten kesken ja myös arjen kanssa-
käymisessä.

Naisten asemaan täytyy kiin-
nittää erikoishuomio. Heidän 
merkityksensä rauhanrakenta-
jina on suuri. Heillä on oikeus 
osallistua tasa-arvoisina toimijoi-
na yhteiskunnan ja uskonnollis-
ten yhteisöjensä rakentamiseen.

Demokratia, oikeusvaltio, 
sananvapaus, tasa-arvo, suvaitse-
vaisuus ja ihmisoikeudet ovat ar-
vojamme, joista hyötyvät kaikki 
Suomessa asuvat.

Nämä arvot eivät ole ilmai-
sia; niiden eteen on tehtävä työtä 
ja niitä on aktiivisesti ajettava ja 
puolustettava. Vain näiden arvo-
jen täysimittainen toteutuminen 
takaa inhimillisesti, fyysisesti ja 
sosiaalisesti turvallisen Suomen. 

Annettu Kulttuurifoorumin pää-
töstilaisuudessa 2.12.2006.
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Suomen ekumeenisen neuvos-
ton syyskokous järjestettiin 12.–
13.10. Jyväskylässä. Kokouksen 
keskeiseksi teemaksi nousi yh-
teiskuntavastuu sekä yksilön että 
yritysten toiminnassa. Kokouk-
sen yhteydessä julkistettiin myös 
SEN:n hallituksen kannanotto 
suomalaiseen alkoholipolitiik-
kaan.

n Yhtenä SEN:n tavoitteista 
on tehdä tunnetummaksi syk-
syisin vietettävää ekumeenista 
Vastuuviikkoa, jonka teemana 
2006–2007 on ”Rauha ja oi-
keudenmukaisuus”. Vastuuvii-
kon tarkoituksena on herättää 
ihmiset keskustelemaan ja toi-
mimaan maailman rikkaiden ja 
köyhien välisen epätasa-arvon 
korjaamiseksi.

Erityisen huomion kohteena 
on kiihtyvä kilpailu luonnonva-
roista. Kehitysmaita käytetään 
usein säälimättä hyväksi ja kil-
pailu aiheuttaa riiston ja väki-
vallan kierteitä muutenkin kär-
sineillä alueilla. Vastuuviikolla 
vedotaan ihmisiin erityisesti ku-
luttajina. Tiedostammeko, mil-
laisia seurauksia jokapäiväisillä 
valinnoillamme voi olla maapal-
lon toisella laidalla asuvien ih-
misten elämään?

Vastuuviikon teemaan saa-
tiin mielenkiintoinen näkökul-
ma SEN:n vierailulla Jyväskylän 
Metso Paper -tehtaalla. Metso 
Paper, joka on maailman kuitu- 
ja paperiteknologian markkina-
johtaja, halusi esitellä kokousvä-
elle kansainvälisen yritystoimin-
nan haasteita monikulttuurisessa 
toimintakehyksessä.

Yrityksessä on panostettu 
eettisesti hyväksyttävien toimin-
talinjojen vakiinnuttamiseen 

Maria takala-roSzczenko

ekumeenisella kentällä kysellään 
yhteiskuntavastuun perään

sekä Suomessa että toimipisteis-
sä eri puolella maailmaa. Kan-
sainvälisillä markkinoilla toimi-
vat suomalaisyritykset joutuvat 
usein pohtimaan, missä määrin 
sopeutua erilaiseen liikekulttuu-
riin ja toimintatapoihin. Kyse 
on pitkälti vastuusta: yritys vas-
taa paitsi asiakkaidensa menes-
tyksestä ja työntekijöidensä toi-
meentulosta, myös toimintansa 
vaikutuksesta paikallisiin yhtei-

söihin ja ympäristöön.
Kysymys vastuusta moni-

mutkaistuu, kun toimitaan esi- 
merkiksi Indonesian ja Etelä-
Amerikan kaltaisilla alueilla, 
joissa puu- ja paperiteollisuu-
den raaka-aineeksi hakataan yhä 
sademetsiä. Keskustelussa kävi 
ilmi, että vaikka länsimaiset yri-
tykset pyrkisivätkin toimimaan 
kestävän kehityksen ehdoilla, on 
niiden käytännössä mahdotonta 

Syyskokouksen panelistit Laura Korhonen, Changemaker, Cai Talvio, 
UPM-Kymmene ja Antti Pentikäinen, KUA.
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kontrolloida, mitä heidän ali-
hankkijansa tekevät esimerkiksi 
raaka-aineen tuottajina.

kuluttaja voi vaikuttaa

Keskustelu länsimaisen teolli-
suuden eettisistä haasteista jat-
kui myös paneelikeskustelussa, 
johon osallistuivat Kirkon Ul-
komaanavun toiminnanjohtaja 
Antti Pentikäinen, Changema-
ker-nuorisoverkostoa edustanut 
Laura Korhonen, UPM-Kym-
menen yhteiskuntavastuupääl-
likkö Cai Talvio ja puhetta joh-
tanut ylilääkäri Kati Myllymä-
ki.

Pentikäinen kertoi koke-
muksistaan Kongon demokraat-
tisessa tasavallassa, jossa sotaisan 
alueen kärsimyskierre ilmenee 
satojen tuhansien naisten ja las-
ten raiskauksina. Raiskausten ta-
kana ovat aseelliset joukot, jotka 
välittävät mineraaleja laittomasti 
länsimaisten liikeyritysten tar-
peisiin. Kongon mineraalivalt-
tina on coltan (tantalum), jota 
käytetään muun muassa kän-
nyköissä, kannettavissa tietoko-
neissa, pelikonsoleissa ja digika-
meroissa.

Elektroniikkayhtiöt ovat ha-
vahtuneet laittomasta mineraa-
likaupasta syntyviin ongelmiin, 
mutta ne ovat myös todenneet, 
että käytettävän coltanin alku-
perää on vaikea selvittää. Vas-
tuu raaka-aineen alkuperästä 
katkeaa jälleen alihankkijoiden 
tasolla. Pentikäinen korosti län-
simaisen kuluttajan roolia Kon-
gon tragedian osana: me luom-
me ostoksillamme markkinoita, 
jotka voivat aiheuttaa kärsimystä 
muille ihmisille. 

Sama näkökulma tuli esille 
myös Laura Korhosen puheen-
vuorossa kuluttajan vastuusta. 
Hänen mukaansa monien suo-
malaisille tärkeiden tuotteiden 
tuotannossa voi olla suuria eet-
tisiä epäkohtia. Esimerkiksi rak-
kaan klassikon, Fazerin suklaan, 
raaka-aineena käytetystä kaa-
kaosta osa tuotetaan Norsun-
luurannikolla lapsi- ja orjatyö-
voimana. Korhonen suositteli 

SEN:n puheenjohtaja, arkkipiispa Jukka Paarma lausui kiitokset Jyväskylän 
kaupungin edustajille. Paarman rinnalla kaupunginjohtaja Markku Andersson, 
kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Hilkka Illman sekä kaupungin-
hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Pirkko Selin.

kuluttajia valitsemaan mahdolli-
suuksien mukaan tuotteita, joi-
den tausta on puhdas – esimerk-
kinä Suomessakin yleistyneet 
Reilun kaupan tuotteet.

Cai Talvio kiinnitti puhees-
saan huomiota alihankkijoihin, 
joiden syyksi monien yhtiöiden 
ongelmat näyttivät lankeavan. 
Hänen mukaansa suurten yhti-
öiden on oltava valmiita tuke-
maan niitä pienempiä tahoja, 
jotka eivät kenties ole noudat-
taneet haluttuja toimintatapoja, 
mutta ovat halukkaita kehitty-
mään. Kyse on siis mallista, jon-
ka kansainväliset yritykset voivat 
paikallisille antaa.

Talvio toi esille myös kysy-
myksen sijoittamisesta. Monet 
suomalaiset voivat olla tietämät-
tään mukana epäeettisessä toi-
minnassa sijoitustensa kautta. 
Talvio peräänkuulutti yksilöiden 
ja kirkkojen vastuuta selvittää, 
onko sijoitusrahastoissa muka-
na vastuunsa kantavia yrityksiä. 
Vaatimukset voivat saada aikaan 
eettisempien rahastojen yleisty-
misen.

rohkeutta ja rukouksia

Panelistien puheenvuorot he-
rättivät yleisössä monia ajatuk-
sia siitä, millä tavoin yksilöiden 
ja kirkkojen olisi mahdollista 

kantaa paremmin vastuuta ym-
päröivästä maailmasta. Tiedon 
levittäminen on yksi tärkeistä as-
kelista tämän vastuun ymmärtä-
misessä ja Vastuuviikon katsot-
tiinkin toimivan tämän hyväksi.

Muutoksia saadaan aikaan 
vain, jos tarpeeksi moni havah-
tuu välittämään muistakin kuin 
itsestään. Kirkoilla katsottiin 
olevan erityisen selvä syy ryh-
tyä sanoista tekoihin: me olem-
me Kristuksen ruumis, emmekä 
saa olla hiljaa, kun tämä ruumis 
kärsii.

Konkreettisen esimerkin an-
toi sisar Theresa Jezl katolisesta 
kirkosta, kun hän kertoi nunnien 
toiminnasta Yhdysvalloissa oi-
keudenmukaisuuden ja ihmisten 
välisen tasa-arvon saavuttami-
seksi: he ostavat osakkeita isoista 
yhtiöistä ja ovat niille ”piikkinä 
lihassa” vaatien oikeudenmu-
kaista toimintaa. Jotkut sisarista 
ovat vastustaneet yhteiskunnan 
epäkohtia niin tehokkaasti, että 
ovat joutuneet vankilaan. – Ja 
ne, jotka eivät pysty puhumaan, 
rukoilevat, sisar Theresa totesi.

Kirjoittaja  on kirkkomusiikin 
tutkija ja Suomen ortodoksisen 
kirkon edustaja SEN:ssa.
 Artikkeli on julkaistu myös Aa-
mun Koitto -lehden numerossa 
21/2006 (24.11.2006).
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Vapaakirkon pastori Sami Leh-
to lähti Pitäjänmäen ev.lut. seu-
rakunnan kirkkoherran kutsu-
mana rippileirille ja osallistui 
leirin jälkeen konfirmaatioju-
malanpalveluksiin. Yhteistyön 
pelisäännöistä oli keskusteltu 
tuomiokapitulin kanssa. Koke-
muksesta tuli kirkas helmi Sa-
min ekumeenisen elämän hel-
minauhaan.

n Sain toukokuun lopulla yl-
lättävän puhelun. Nuorisotyön 
kautta tutuksi tullut Pitäjänmä-
en seurakunnan johtava nuori-
sotyönohjaaja Eiri Hohenthal 
soitti ja kysyi, olisiko minulla 
mahdollisuus lähteä riparille 
seurakunnan työntekijälle tul-

leen esteen vuoksi. Kysymys 
tuntui suorastaan rukousvasta-
ukselta, koska riparit ovat tulleet 
tutuiksi partioharrastuksen sekä 
aikaisemman työn kautta ja ol-
leet minulle aina rakkaimpia. Sa-
malla kun olisin halunnut vasta-
ta suoraan myöntävästi, muistin 
kuuluvani ”väärään kirkkoon”. 
Pyysin aikalisää viikonlopun yli, 
että ehtisin ihmetellä ja rukoil-
la asian puolesta. Maanantaina 
asiat olivat sitten selvinneet: Pi-
täjänmäen seurakunnan kirkko-
herra Martti Pitkäselle se, että 
olen vapaakirkon pappi ja itsel-
leni, että olisin valmis ottamaan 
tehtävän vastaan luterilaisen kir-
kon palveluksessa.

Tämän jälkeen kirkkoherra 
– varmasti uskossa – otti yhteyt-

tä Helsingin tuomiokapituliin 
selvittääkseen järjestelyn mah-
dollisuutta ja sen edellytyksiä. 
Samaan aikaan minä – ilmei-
sestikin epäuskossa – soitin va-
paakirkon kirkkokunnanjohtaja 
Olavi Rintalalle varmistaakseni 
epäilyni, että menetän pastorin 
oikeudet, jos siirryn luterilaisen 
kirkon jäsenyyteen. Piakkoin, 
vastoin odotuksiani sain yllättä-
vän tiedon, että voin ottaa rip-
pileiri-pestin vastaan ihan va-
paakirkollisena, ekumeenisella 
mandaatilla. Minä, ekumeenik-
ko, olin hämmästynyt ja iloinen, 
että ekumenia voisi olla totta täl-
läkin tasolla. 

Ennen leiriä Martti-kirkko-
herra lähetti vielä kirjeen kaikille 
leiriläisille ja vanhemmille, jossa 

SaMi leHto

Vapaakirkon pappi luterilaisen kirkon 
palveluksessa

Pastori Marika Palm (vas.), pastori Sami Lehto ja johtava nuorisotyönohjaaja Eiri Hohenthal sekä leirin avustajat ja iso-
set. Kuva: KUVA-AHTI.
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leirin muuttunut vetäjätilanne 
kerrottiin. Pian olimmekin uu-
den haasteen edessä. Tapasin en-
nen leiriä kollegani Eirin ja pas-
tori Marika Palmin. Jaoimme 
tehtävät, tutustuimme hiukan ja 
tapasimme myös isoset. 

Juhannuksen jälkeen suun-
tasimme kohti Keuruuta, Pöy-
hölän leirikeskukseen. Matkassa 
oli meidän kolmen lisäksi kaksi 
apuohjaajaa, yhdeksän isosta ja 
28 leiriläistä. Ripari alkoi ja ete-
ni perinteisesti. Oli herätykset, 
lipunnostot, ruokailut, oppitun-
nit, vapaa-ajat, pelit, saunat, ui-
miset, iltanuotiot, rukoushetket, 
hartaudet, nukkumaanmenot, 
nukutuslaulut ja yövalvontaa. 
Nuoret olivat hyvin mallikelpoi-
sia: iloisia, avoimia, haastavia ja 
elämänmyönteisiä. Jälleen tuli 
tunne, että olimme oikealla asi-
alla: tarjoamalla nuorille tuokion 
olla yhdessä, miettiä elämän tar-
koitusta ja iloita nuoruudesta. 

ekumeniaa koko elämä

Olen kolmannen polven vapaa-
kirkollinen molempien vanhem-
pieni puolelta. Aktiivisen par-
tiotoiminnan myötä olen ollut 
pitkään mukana myös Vuosaa-
ren ev.lut. seurakunnan nuori-
sotoiminnassa. Sitä kautta olen 
saanut isoskokemuksta kuudel-
ta riparilta 1986–1991. Omassa 
kirkossani on seurakuntakoulu-
leiritoiminnalla yli kahdeksan-
kymmenen vuoden perinteet 
ja valmistuttuani papiksi olen 
ollut opettajana näillä leireillä. 
Kun nämä kaikki lasketaan yh-
teen, oli kuluneen kesän Pöy-
hölän leiri 17. riparini, mutta 
siihen sisältyi erilaista jännitystä 
ja mielenkiintoa kuin aikaisem-
piin; saattoihan tämä olla ensim-
mäisiä luterilaisia ripareita, jossa 
ekumenia toteutui leirin vetäjien 
tasolla. Eniten mietin sitä, mitä 
ajattelee luterilainen pappi, joka 
saa yllättäen työtoverikseen va-
paakirkon papin. 

Leirillä nuorille ekumeeni-
suus näyttäytyi lähinnä siinä, 
että he tiesivät vapaakirkolli-
suudestani ja siinä, että pidin 

oppitunnin aiheesta Ekumenia 
Suomessa. Kollegoitteni kesken 
jouduimme kuitenkin ottamaan 
opetuksessa huomioon tausta-
ni, jotta opetus olisi evankelis-
luterilaisen kirkon tunnustuk-
sen mukaista. Opetettavana oli 
luonnollisesti myös kristittyjen 
yhteisen uskon asioita, vaikka-
pa Jeesus itse. Iltaisin sain käydä 
myös monta antoisaa keskuste-
lua Marika-papin kanssa vaik-
kapa kasteesta, ehtoollisesta ja 
jumalanpalveluselämästä.

Kun leiri päättyi, jäivät leiri-
läisten iloiset hymyt ja vilpittö-
mät halaukset syvälle sydämeen 
tekemään hyvää työtään. Niinpä 
konfirmaatiojumalanpalvelukset 
8. ja 9. heinäkuuta olivat ilon 
ja siunauksentoivotuksen juhlia. 
Toki ekumeenisuus toi jumalan-
palveluksiin taas oman haasteen-
sa liittyen rooliini ja pukeutumi-
seeni siellä. Rippikoulun leiriju-
malanpalveluksessa saarnasin ja 
konfirmaatiojumalanpalveluk-
sessa osallistuin siunaamiseen. 
Ehtoollisen vietossa sain olla 
apuna.

Koska pukeutumisesta tällai-
sessa tilanteessa ei evankelis-lute-
rilaisessa kirkossa ollut virallista 
päätöstä, katsoin selkeämmäksi 
pitäytyä oman kirkkoni perin-
teessä ja pukeutua tummaan 

Olenko minä veljeni vartija? 
– Puuttumisen ongelma työyhteisössä

Perinteisen ekumeeninen paastonajan seminaari 16.3.2007 
klo 12 alkaen Helsingin Diakonissalaitoksen kirkossa.

Seminaari käsittelee yleisemmin suomalaisen työyhteisön ongel-
mia ja paneutuu erityisesti päihdeongelmiin.  Eri kirkkokuntien 
päihde- ja hoitoonohjausstrategiat ovat myös esillä.

Seminaariin liittyy illanvietto ja illallinen. Ohjelma ja muuta 
tarkempaa infoa tammikuussa 2007 internetissä: www.ekume-
nia.fi, jossa myös raportit kahdesta aikaisemmasta seminaarista 
kohdassa Etiikka ja ekumenia.

Tervetuloa!
SEN:n eettisten kysymysten jaosto

pukuun ja pantapaitaan. Edellä 
mainitut seikat eivät minua lii-
oin häirinneet, mutta muistutti-
vat jälleen haasteista, joita kris-
tittyjen läheinen yhteistoiminta 
tuo tullessaan ja joiden ratkaise-
miseksi on syytä työskennellä.

Pidin lyhyttä pestiäni luteri-
laisen kirkon palvelijana etuoi-
keutena. Olin heidän vieraanaan 
palvelemassa ja jakamassa evan-
keliumia yhteiseltä perustalta. Ja 
jollain varmuudella luulen, että 
Jumalalla oli oma tarkoituksensa 
tapahtuneeseen. Ja kuten sanoin, 
vaikka ekumeenikko olenkin, en 
olettanut saavani testata ekume-
nian rajoja näin läheltä. Uskoni 
kristittyjen läheisempään yhtey-
teen vahvistui mutta sen tuomat 
haasteet tulivat myös arkisesti 
näkyviin. – Maassa rauha ja ih-
misillä hyvä tahto! Hyvä tahto 
on myös polku pysyä yhteisellä 
tiellä! 

 
Kirjoittaja on Suomen Vapaakir-
kon pastori ja kirkkonsa edustaja 
SEN:n Nuorisojaostossa, jossa hän 
on toiminnallisena sihteerinä. 
Hän työskentelee päätoimisena 
nuoriso-ohjaajana Helsingin kau-
pungin Nuorisoasiankeskuksen 
Pitäjänmäen nuorisotalossa.
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Tammikuun 18.–25. päivänä miljoonat ihmiset hiljentyvät tai ko-
hottavat äänensä jälleen rukoukseen kristittyjen ykseyden puolesta. 
Kristittyjen ykseyden rukousviikko eli Ekumeeninen rukousviikko on 
laajimmin tunnettu rukousviikko meillä ja muualla. Vuonna 2007 
eteläafrikkalaisen Umlazin seudun kristityt kutsuvat rukoilemaan 
niin kristittyjen ykseyden kuin kärsivien lähimmäisten puolesta. Sa-
malla rukousviikko kutsuu toimimaan ykseyden hyväksi ja vastaa-
maan inhimilliseen kärsimykseen.

Jaakko antila

Hiljentymään mutta ei vaikenemaan
kristittyjen ykseyden rukousviikko 2007

Kehotuksia yhteiseen ru-
koukseen kristittyjen ykseyden 
puolesta voidaan jäljittää parin-
sadan vuoden päähän Skotlan-
tiin, mutta nykymuodossaan 
rukousviikko sai alkunsa 1930-
luvun Ranskassa. Katolinen isä 
Paul Couturier pyrki saamaan 
rukousviikolle muodon, jossa 
kirkkokuntien ei tarvinnut luo-
pua omasta perinteestään. Hä-
nen päämääränsä oli koota eri 
kirkkojen jäseniä rukoilemaan 
toistensa sekä kaikkien kristitty-
jen ykseyden puolesta.

”kuurot hän saa kuulemaan ja 
mykät puhumaan”

Vuonna 2007 kutsu rukoukseen 
kuuluu Etelä-Afrikasta, jonka 
historiassa vaikenemisen kult-
tuuri on kiusallisen tuttu ro-
tusorron ajalta. Nykyään sama 
vaikeneminen Afrikassa näkyy 
HIV/AIDS-epidemian kohdalla. 
Rukousviikon aineiston valmis-
tellut afrikkalainen työryhmä on 
rohkeasti nostanut esille tämän 
vaikean vaikenemisen ja pyrkii 

edistämään kristittyjen ykseyttä 
avoimen ja todellisen vuoropu-
helun kautta.

Aineistossa valaistaan sitä 
kärsimystä, jonka keskellä mo-
net afrikkalaiset ovat eläneet ja 
elävät tällä hetkellä. Meillä Suo-
messa saadaan lähteä rukousviik-
koon toisenlaisesta tilanteesta. 
Olemme säästyneet rotusorrol-
ta, eikä HIV/AIDS-tilanne ole 
läheskään niin paha kuin Afri-
kassa. Mutta kaikki ei ole toisin. 
Meilläkin on oma vaikenemisen 
kulttuurimme, ja monet näistä 
puhumattomuuden ongelmis-
ta koskettavat myös kirkkoja ja 
kristittyjä.

Vuonna 2007 tulee kulu-
neeksi 450 vuotta Mikael Ag-
ricolan kuolemasta. Juhlavuo-
den tunnus on Oma kieli, oma 
mieli. Puhumiseen tarvitsemme 
kieltä, ja helpoiten puhuminen 
onnistuu äidinkielellä. Joskus on 
myös sanottu, että rukous on us-
kon äidinkieli. Ekumeeninen 
rukousviikko on meille annettu 
tilaisuus puhumiseen ja rukouk-
seen, kipeidenkin asioiden käsit-
telyyn.

Ekumenian näkökulmasta 
siirtyminen vaikenemisesta pu-
humiseen on tärkeä teema. Se on 
yhtä lailla tärkeä myös sananva-
pauden, uskonnonvapauden ja 
yksityisen ihmisen sielunhoidon 
kannalta. Rukousviikko kutsuu 
meitä yhteyteen, rukoilemaan ja 
puhumaan suurista asioista. 

Jumala, pakopaikkamme ja lunastajamme,
kuule äänettömien äänet,
avaa heidän suunsa puhumaan ja suo heidän vihdoinkin kokea 
 oikeudenmukaisuutta ja eheytymistä, iloa ja rauhaa.
Avaa korvamme kuulemaan kärsivien huudot.
Avaa suumme puhumaan heidän puolestaan; ja
avaa sydämemme, niin että ponnistelemme antaaksemme muille 
 voimaa puhua.

Vuosikymmenten ketju

n Ekumeenisen toiminnan pe-
ruselementti on rukous. Jeesus 
sanoi jäähyväisrukouksessaan: 
”Minä rukoilen, että he kaik-
ki olisivat yhtä, niin kuin sinä, 
Isä, olet minussa ja minä sinussa. 
Niin tulee heidänkin olla yhtä 
meidän kanssamme, jotta maa-
ilma uskoisi sinun lähettäneen 
minut.” (Joh. 17:21). Sittem-
min kristityt ovat saaneet kokea 
yhteisen rukouksen uudistavaa 
voimaa kokoontuessaan rukoi-
lemaan tämän saman ykseyden 
puolesta.

Kristittyjen ykseyden ru-
kousviikko on vuosikymmenet 
säilyttänyt paikkansa 18.–25. 
tammikuuta. Rukousviikon en-
simmäistä päivää, 18. tammi-
kuuta, vietettiin katolisessa kir-
kossa apostoli Pietarin muisto-
päivänä ennen vuonna 1960 ta-
pahtunutta liturgisen kalenterin 
muutosta. Rukousviikon pää-
töspäivää on puolestaan juhlittu 
apostoli Paavalin kääntymyksen 
muistopäivänä. Paavi Johannes 
XXIII palautti 1960 apostoli 
Pietarin piispanistuimen juhlan 
alkuperäiselle paikalleen helmi-
kuun 22. päivään. Niinpä Kris-
tittyjen ykseyden rukousviikon 
ensimmäisellä päivällä ei enää 
ole samaa muistopäivän merki-
tystä kuin rukousviikkoperin-
teen alkutaipaleella.
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nordic-FocciSa 
– aiDSia vastaan etelässä ja 
pohjoisessa

Nordic-FOCCISA on Pohjois-
maiden ekumeenisten neuvosto-
jen ja Eteläisen Afrikan maiden 
kansallisten ekumeenisten neu-
vostojen (Fellowship of Councils 
of Churches in Southern Africa) 
yhteistyöverkosto dialogia, suh-
teiden kehittymistä ja yhteisiä 
hankkeita varten. Tällaisia hank-
keita ovat olleet uskontojen vä-
lisen kohtaamisen edistäminen, 
HIV/AIDS -ongelmaan puut-
tuminen sekä raamattuopintoai-
neiston tuottaminen liittyen Vä-
kivallasta sovintoon -vuosikym-
meneen. Koordinointivastuu on 
Norjan ja Botswanan kansallisil-
la neuvostoilla. Suomessa toimii 
kansallinen Nordic-FOCCISA 
-työryhmä, johon tällä hetkellä 
kuuluvat SEN:n, Kirkon Ulko-
maanavun ja evankelis-luterilai-
sen kirkon ulkoasiain neuvoston 
edustajat.

Nordic-FOCCISA sai alkun-
sa vuonna 1988 tarpeesta löytää 
uusia tapoja osallistua taisteluun 
Etelä-Afrikan apartheidia vas-
taan. Vuonna 2003 eri maiden 
järjestöjen pääsihteerit päätti-
vät ryhtyä reflektoimaan yhdes-
sä teologisesti HI-virukseen ja 
AIDSiin liittyvää stigmaa ja syr-
jintää. Työskentelyssä on pyritty 
saamaan selville AIDSiin liitty-
vän kielteisen leiman teologisia 
ja kirkko-opillisia juuria. Aihetta 
on käsitelty myös liturgian näkö-
kulmasta. Yhtenä lisätavoitteena 
on ollut tuottaa materiaalia pai-
kallisia yhteisöjä, erityisesti seu-
rakuntia, varten.

Nordic-FOCCISA on halun-
nut vastata toiminnallaan HIV:
n ja AIDSin luomiin haasteisiin 
niin Afrikassa kuin muuallakin. 
Toiminnan voi nähdä vastaukse-
na Kirkkojen maailmanneuvos-
ton vetoomukseen tehdä yhteis-
työtä eri maantieteellisten aluei-
den kesken – erityisesti AIDS-
ongelman aiheuttaman leiman 
pienentämiseksi. Taustalla on 
sen tiedostaminen, että kirkolla 

on vastuu taistella AIDSiin liit-
tyvää stigmaa vastaan tukemal-
la HIV:n ja AIDSin kanssa elä-
viä ihmisiä. Yhteistyössä onkin 
painotettu, että HIV-tartunnan 
saaneet ja AIDSia sairastavat 
ovat tärkein voimavara taistelus-
sa epidemiaa vastaan.

Yhteisössä AIDSin takia 
leimautuminen on raskas osa. 
Ugandalainen pappi Gideon 
Byamugisha onkin sanonut, 
että HIV:ssä ja AIDSissa ei ole 
pahinta tauti itse vaan sen ai-
heuttama mahdollisuus tulla lei-
matuksi, syrjityksi ja väärinym-
märretyksi. Syrjinnän syyt ovat 
monia ja ne vaihtelevat kulttuu-
reittain. Syrjinnän ei tarvitse olla 
useinkaan kovin näkyvää. Pienet 
eleet voivat haavoittaa yhtä pal-
jon kuin suuretkin, ja lopulta 
vain HIV:n tai AIDSin kans-
sa elävä ihminen kykenee tun-
nistamaan kantamansa leiman. 
Leimatuksi tulemisen pelko saa 
puolestaan monet välttelemään 
testejä ja terveydenhuoltoa.

Nordic-FOCCISA -työsken-
telyssä on tunnustettu, että HIV 
ja AIDS vaikuttavat ihmisten 
elämään hyvin monin tavoin ja 

laaja-alaisesti. AIDSista on tullut 
eräänlainen peili, joka heijastaa 
yhteisössä ennestään vallitsevia 
epäoikeudenmukaisia ja epäta-
sa-arvoisia rakenteita ja asentei-
ta. Nordic-FOCCISAn teologi-
nen työskentely on puolestaan 
johtanut huomaamaan, miten 
käsitykset Jumalasta, kirkosta ja 
seksuaalisuudesta ovat yhteydes-
sä AIDSiin liittyvään stigmaan.

Tavoitteena on ollut luoda 
solidaarisuutta etelän ja pohjoi-
sen välille. Nordic-FOCCISAssa 
on kuitenkin saatu nähdä, että 
hyvin erilaisista ympäristöistä 
tulevien ihmisten panos on joh-
tanut myös ristiriitaisiin tulok-
siin. Mutta se on kirkon todel-
lisuutta tänä päivänä, ja juuri se 
voi johdattaa todelliseen dialo-
giin ja yhteistyöhön.

Kirkko suojan antajana
Neuvottelupäivä turvapaikanhakijoiden parissa työskenteleville

 
15.2.2007   Kansainvälinen kristillinen keskus,

Ruoholahdenkatu16, Helsinki
 

Neuvottelupäivä on jatkoa vuonna 2005 järjestetylle Kirkko turva-
paikkana -seminaarille ja tarjoaa kristillisten kirkkojen työntekijöille 
ja vapaaehtoisille mahdollisuuden  kokemusten jakamiseen, tiedon 
päivitykseen ja toimintamahdollisuuksien kehittämiseen.
 
Neuvottelupäivän järjestävät Suomen ekumeeninen neuvosto ja 
ev.lut. kirkon maahanmuuttajatyö.
 
Hinta: ruokailut 10 €.
Ilmoittautumiset: sirpa-maija.vuorinen@ekumenia.fi, 09-180 2369

Lähetät meidät maailmaan toteuttamaan tahtoasi
ja murtamaan meitä erottavat hiljaisuuden muurit.
Todistaaksemme sinusta, ainoa Vapahtajamme,
entistä selvemmin yhden uskon ja yhden kasteen yhdistäminä.

Lähteet:
Sirpa-Maija Vuorinen: Kristittyjen 

ykseyden rukousviikko – miten tä-
hän on tultu? (www.ekumenia.fi).

One Body 1. North-South Reflections 
in the Face of HIV and AIDS. 

One Body 2. AIDS and the Worship-
ping Community.

Rukouslainaukset rukousviikon ai-
neistosta.
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Isä Heikki Huttunen on Suo-
men ekumeenisen neuvoston 
uusi pääsihteeri. SEN:n kevät-
kokous valitsi hänet tehtävään 
viisivuotiskaudeksi, joka päättyy 
31.7.2011. Hän on ensimmäi-
nen Suomen ortodoksisen kirkon 
jäsen neuvoston pääsihteerinä. 
Fides haastatteli isä Heikkiä 
saadakseen kuvan suomalaisen 
kirkkolaivan uudesta ”tähystä-
jästä”.

n   Heikki Huttunen täyttää näi-
nä päivinä 46 vuotta, ohimoil-
ta hän onkin jo vähän harmaa, 
mutta sisäisesti hän tuntee yhä 
olevansa nuorempi. Hänen rau-
hallinen olemuksensa kätkee 
sisäänsä aimo annoksen nuo-
ruuden intoa. Isä Heikki on lä-
hes paljasjalkainen espoolainen, 
olkoonkin, että hän lapsuudes-
sa asui perheensä kanssa vähän 
muuallakin.

”Uskonnollinen etsintäni 
alkoi jo varhaisteininä. Minus-
ta tuli ortodoksi 17-vuotiaana.” 
Heikin tie vei ortodoksisuuteen 
tuttavaperheen avustuksella, 
joka tutustutti teinin ortodoksi-
seen jumalanpalvelukseen, sekä 
kirjallisuuteen. ”Kuulun myös 
siihen sukupolveen, joka 70–80 
-luvun taitteessa oli talkoolaise-
na Valamossa. Noihin aikoihin 
köyhän luostarin murros nyky-
loistoonsa oli jo alkanut. Saman-
ikäisiä nuoria oli luostarissa apu-
na paljon, ja paikallinen veljestö 
oli meidän tukenamme – lähellä 
meitä nuoria, mikä tietysti mer-
kitsi paljon.”

teologiaa ja ekumeniaa

Pappiskutsumuksesta isä Heik-
ki ei vielä tuolloin ollut varma. 
Teologia kiinnosti kyllä, ja niin 
hän aloitti opinnot Helsingin 

  Marko terVaportti

ekumenian aitiopaikalla
yliopiston teologisessa tiedekun-
nassa. Alusta asti isä Heikki oli 
mukana ortodoksisen kirkon 
opiskelija- ja nuorisotyössä. Hän 
osallistui pian myös Ortodok-
sisten nuorten maailmanliiton 
Syndesmoksen toimintaan. Kai-
ken tämän keskellä hän myös 
päätyi naimisiin. Perheessä on 
kaksi lasta. Avioliiton solmi-
misen myötä myös näkökulma 
kirkolliseen virkaan oli kehitty-
nyt. Hänet vihittiin diakoniksi 
ja lopulta papiksi vuonna 1985. 
Tämä tapahtui juuri ennen sitä, 
kun isä Heikki lähti Sveitsiin 
Kirkkojen maailmanneuvoston 
palvelukseen.

”Tärkein asia, mitä Sveitsin 
nelivuotiskaudesta jäi jäljelle”, 
isä Heikki summaa, ”on maail-
mankuvan muutos: työni puoles-
ta sain matkustaa paljon. Pääsin 
lähelle ihmisten arkea, varsinkin 
kolmannessa maailmassa, siellä, 
missä enemmistö ihmiskunnasta 
elää.” Syvää kiitollisuutta tuntien 
isä Heikki jatkaa: ”Se vaikuttaa 
maailmankuvaan ja muuttaa nä-
kemyksen siitä, mitä ihmisten 
’oikea’ elämä oikein on. Silloin 
oppii myös arvostamaan omaan-
sakin, kun näkee sen laajemmas-
ta näkökulmasta.”

Kun isä Heikin kausi Sveit-
sissä päättyi vuonna 1989, hän 
palasi takaisin Suomeen. ”Takai-
sin tultuani toimin kuusi vuotta 
nuorisopappina Helsingin orto-
doksisessa seurakunnassa. Voisi 
sanoa, että lapset ja nuoret opet-
tivat minut papiksi, koska se oli 
ensimmäinen varsinainen papin 
tehtäväni. Se tuntuu ’terveelli-
seltä’ vielä näin jälkeenpäinkin 
ajatellen.” Nuorisotyön jatkoksi 
isä Heikki siirtyi Espooseen seu-
rakuntapapin työhön. Nyt Suo-
men ekumeenisen neuvoston 
pääsihteerinä hän palvelee yhä 
myös sen verran pappina kuin 
ehtii.

ekumenian palveluksessa

Isä Heikin tie SEN:n pääsih-
teeriksi on aika lailla luontai-
nen jatkumo kaikelle aikaisem-
malle. ”Kun Jan Edströmin 
aika lähestyi loppuaan, mietin 
tätä asiaa. Olinhan jo sisällä  
SEN:n toiminnassa ja halukas 
työskentelemään tällaisten kysy-
mysten parissa.” Eikä todellisuus 
ole hämmentänyt: ”Sisällöltään 
tämä työ on sitä, mitä odotin, 
ja vähän enemmänkin – kysy-
mykset, jotka nousevat esiin tai 
joihin joudumme mukaan, ovat 
mielenkiintoisia sekä teologises-
ti että kirkkojen yhteistyön kan-
nalta.”

Uusi pääsihteeri ei ole huo-
lissaan, vaikka ekumenia ei ny-
kyään vaikutakaan kovin muo-
dikkaalta. ”Suomessa ekumenia 
on jollakin tasolla kuitenkin 
hyvin arkipäiväistä ja suorastaan 
itsestäänselvyys, mikä on hyvä 
asia.” Esimerkiksi isä Heikki 
nostaa tammikuussa vietettä-
vän ekumeenisen rukousviikon: 
”Se on hyvä kuva suomalaisesta 
ekumeniasta: silloin kuljetaan 
kylmimmällä talvipakkasella yh-
dessä, konkreettisesti kävellään 
ja rukoillaan yhdessä ja ollaan 
vieraina toistemme kirkoissa.” 
Tässä näkyy myös toinen tärkeä 
seikka: ”Ollaksemme ekumeeni-
sia meidän täytyy olla kristittyjä; 
ekumeeninen vakaumus ei siis 
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ole eri asia kuin olla esimerkik-
si ortodoksinen tai katolinen tai 
luterilainen kristitty. Eikä se ole 
edes oikeastaan mikään lisuke, 
vaan – ainakin ortodoksiselta 
kannalta – kirkon ydinidenti-
teettiin on aina kuulunut yksey-
den korostaminen.”

Maallistunut yhteiskunta 
suorastaan kutsuu yhteiseen to-
distukseen. Isä Heikki esittää 
retorisen kysymyksen: ”Voisi-
ko ekumeniaksi laskea myös 
sen, että eletään ei-kristillisessä, 
maallistuneessa ympäristössä, 
koko ajan jonkinlaisessa dialo-
gissa, jollakin tapaa haastettuna? 
Onhan siinä hyvätkin puolensa, 
mutta myös raskaat.”

Suomessa ekumenia ilmenee 
paljolti ”perusekumeniana, jossa 
luotetaan siihen, että toisetkin 
ovat kristittyjä”. Tähän luotta-
mukseen sisältyy myös kunnioi-
tus. ”Minulle on myös viimeis-
tään tämän työn aikana valjen-
nut, että ekumeeniselle liikkeelle 
olisi tärkeää pitäytyä juuri sen 
virallisessa teologisessa perus-
tassa, joka muodostuu uskosta 
Kristukseen Jumalana ja Vapah-
tajana sekä halu toimia Jumalan, 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, 
kunniaksi. Uskon Kristukseen ja 
uskon Jumalaan Kolminaisuu-
tena pitäisi riittää meille. Tuot-
taa hankaluuksia ekumeeniselle 
työlle, jos tähän määritelmään 
liitetään jotakin muuta.”

näköaloja

Suomalaisen ekumenian voima-
vara on keskinäinen luottamus. 
Vahvistumisen varaa isä Heikki 
näkee ainakin kahtaalla: ”Ensin-
näkin yhteinen vastuuntunne 
voisi vielä vahvistua. Yhteiskun-
nan maallistuessa ja villin kapi-
talismin voimistuessa maailmas-
sa kirkot voisivat olla vähän ko-
vaäänisempiä ja mieluiten vielä 
yhdessä.” Toinen tärkeä tekijä 
voisi olla teologisen ekumenian 
syventäminen, ”että puhuttai-
siin oikein asian ytimestä”. Eh-
käpä kirkot voisivat laajemmin 
tukea toisiaan etsittäessä ratkai-
suja joihinkin ongelmiin. Yhte-
nä aiheena isä Heikki mainitsee 
esimerkiksi keskustelun kirkon 
olemuksesta.

Ekumenian ehkäpä selvim-
pänä merkkinä pidetään monesti 
yhteistä ehtoollista (eukaristiaa). 
Kirkkojen käsityksiä ehtoollisen 
vastaanottamisessa on kuitenkin 
kunnioitettava. Yhteinen eh-
toollinen on merkki jo olemas-
sa olevasta ykseydestä, ei väline 
sen saavuttamiseksi. ”Eukaristia 
ei ole mielenosoituksen paikka”, 
isä Heikki sanoo. ”Se, että ei ole 
yhteistä ehtoollista, on todel-
lisuutta. Ehkä olisikin parem-
pi puhua ensin katumuksesta, 
harjoittaa katumusta sen asian 
johdosta, että olemme hajaan-
tuneet toisistamme. Loikka en-

simmäiseltä tai toiselta portaalta 
suoraan sadanteen ei toimi hen-
gellisissä asioissa.”

Sen kristillisessä laivassa

Isä Heikin mielestä Suomen 
ekumeeninen neuvosto on jos-
sakin määrin paradoksaalinen 
organisaatio. ”Se on kontakteil-
taan laaja, ja sen arvovalta on 
hyvä. Myös yhteiskunnallises-
ti ekumenialla on hyvä kaiku. 
Toisaalta tämä on hyvin pieni 
organisaatio. Ehkäpä olemme 
tämän kirkkolaivan tähystäjä?” 
isä Heikki miettii ja perustelee: 
”Yksi yksittäinen toimija kirk-
kolaivan monien tekijöiden jou-
kossa – mutta aikamoinen näkö-
alapaikka se on.”

Tietenkään SEN:n tehtävä 
ei ole sanella vaan tukea. ”Se on 
vahvimmillaan silloin, kun se saa 
kirkot liikkeelle. Kirkkojen itsen-
sä täytyy olla ekumenian tekijöi-
tä: silloin tärkeät asiat edistyvät. 
SEN on kirkkojen elin, me kuu-
lumme kirkoille. Vahvuutemme 
on loppujen lopuksi siinä, miten 
kirkot toimivat.”

Merkkipaalujen etsintää

Tähystäjän näkövinkkelistä kat-
sottuna suomalaisessa ekume-
niassa on monia huomaamat-
tomampiakin merkkipaaluja. 
Historiallisia muistoja on alettu 
viettää yhdessä, ekumeenisessa 
hengessä, kuten oli esimerkiksi 
Kirkko Suomessa 850 vuotta -
juhlallisuuksissa viime vuonna.

Ensi vuonna SEN täyttää 90 
vuotta. Juhlavuosi antaa oman 
leimansa neuvoston työlle, sa-
moin antaa Euroopan kolmas 
ekumeeninen yleiskokous, joka 
pidetään 4.–8.9.2007 Roma-
nian Sibiussa. Tuon kokouksen 
teemana on ”Kristuksen valo 
loistaa kaikille. Ykseyden ja uu-
distumisen toivo Euroopassa”. 
”Toivon, että Romania voisi olla 
merkkipaalu myös meille. Kysy-
myshän on isosta kirkkokansaa-
kin koskettavasta tapahtumasta”, 
isä Heikki sanoo.

Isä Heikki kertoo myös odot-
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tavansa mielenkiinnolla, mitä 
helluntailaisen liikkeen edistyvä 
ekumeeninen avautuminen voi-
si tarjota. ”Tämä vuorovaikutus 
voi olla aika mielenkiintoinen. 
Toivon, että voisimme tarjota 
kirkoille hyvän keskustelufooru-
min tasokasta ja järkevää kristit-
tyjen keskustelua varten, myös 
vaikeista kysymyksistä, joita 
edessämme on kirkkoina suo-
malaisessa yhteiskunnassa.”

Yksi merkittävä tapahtuma 
on myös se, että SEN saattaa olla 
se järjestö, jonka kautta koordi-
noitaisiin jatkossa myös uskon-
tojenvälistä dialogia Suomessa. 
”Se, mitä tapahtuu on vielä kes-
kustelujen alla, mutta jonkinlai-
nen vakiintunut muoto määri-
tellään ehkä jo ensi vuonna.”

tasapainossa

Isä Heikki on vakuuttunut sii-
tä, että kristittyjen välinen yk-
seys perustuu yhteiseen juureen. 
”Ykseys löytyy juurista ja siitä 
elinvoimasta, jota juuret meille 
välittävät.” Tänä päivänä todel-
lisuus on kuitenkin se, että juu-
rista kasvavat laajat lehvät moni-
naisuuksineen. Tasapainoa hae-
taan: ”Jollain tavalla me tarvit-
semme toisiamme: ekumeenisia 
radikaaleja ja varovaisia konser-
vatiiveja. Tarvitaan sekä konser-
vatiivista jarrumiestä että villiä 
visioijaa.”

”Me olemme jatkuvasti suh-
teessa tähän maailmaan, johon 
Jumala on meidät laittanut”, isä 
Heikki sanoo. Siihenkin liittyy 
tasapaino: ”Olemme vuorovai-
kutussuhteessa tämän ympäröi-
vän maailman kanssa. Meillä 
on kristittyinä tehtävä, sillä me 
emme ole täällä vain itseäm-
me varten. Uskon ytimestä me 
elämme, ja jos yhteytemme sii-
hen katkeaa, niin irralliset oksat 
ovat aika hyödyttömiä.”

Kirjoittaja on Katolisen tiedotus-
keskuksen johtaja ja Fides-lehden 
päätoimittaja.
 Artikkeli on lyhennelmä Fides-
lehden numerossa 13/2006 ollees-
ta haastattelusta.

n Hiippakuntasihteeri Inger 
Aasa Marklund (s. 1960) kuo-
li perjantaina 24.11.2006 auto-
onnettomuudessa lähellä Kairoa, 
Egyptissä. Myös hänen kahdek-
sanvuotias tyttärensä Sara ja au-
ton kuljettaja kuolivat samassa 
onnettomuudessa. Ingerin puo-
liso pastori Richard Marklund 
sekä heidän ystävänsä egyptiläi-
nen piispa Thomas olivat myös 
samassa autossa ja loukkaantui-
vat. He ovat sairaalahoidossa 
Kairossa, eikä heidän tilansa ole 
hengenvaarallinen.

Ingerin äkillinen kuolema 
järkytti ja järkyttää yhä monia 
ekumenian ystäviä Suomessa. 
Inger oli pohjoismaisen ekume-
nian tämän hetken yksi vaikut-
tavimmista henkilöistä. Hän on 
ollut vuodesta 1998 Kirkkojen 
maailmanneuvoston keskusko-
mitean jäsen ja Porto Alegren 
yleiskokouksessa helmikuussa 
2006 hänet valittiin Pohjoismai-
den edustajaksi myös KMN:n 
eksekutiivikomiteaan. Inger oli 
työssään Luulajan hiippakun-
nan kansainvälisten asioiden 
sihteerinä aktiivisesti mukana 
Pohjoiskalotin alueen kirkkojen 
yhteistyössä ja tätä kautta lähei-
sessä yhteydessä Oulun hiippa-
kuntaan. Oman saamelaisuuten-
sa muistaen hän teki myös työtä 
saamelaisten aseman parantami-
seksi ja vahvistamiseksi kirkois-
sa. Inger jättää suuren aukon 
moneen työhön niin pohjoisilla 
kirkollisilla kentillä kuin maail-
manlaajasti.

Itse jään syvästi suremaan 
KMN-työssä läheiseksi tullutta 
ystävää. Ingerin älykkyys, laa-
ja ekumeenisten asioiden tietä-

Mari kinnunen

inger aasa Marklund in 
memoriam

mys sekä lämpö, aurinkoisuus, 
kyky hymyillä ja irrottaa hymy 
toisiltakin laukaisi monesti ki-
periäkin tilanteita Keskuskomi-
tean työskentelyn aikana. Myös 
Saraa on ikävä. Sara oli Ingerin 
mukana Hararen yleiskokouk-
sessa 1998 pienenä sylivauvana 
ja sen jälkeen monissa kokouk-
sissa. Usein isä Richard oli Saraa 
kokousten aikana hoitamassa. 
Kaikesta näki, että Sara oli äi-
tinsä ja isänsä silmäterä ja suuri 
ilo. Myötätuntoni ja rukoukseni 
ovat erityisesti Richardin luona.

Inger ja Sara on nyt pakko 
hyvästellä. Kiitos yhdessä eletys-
tä ajasta.

Herra, anna Ingerille ja Sa-
ralle iankaikkinen lepo, ikuinen 
valo heitä valaiskoon. 

Kirjoittaja on perheneuvoja ja 
pastori sekä KMN:n keskuskomi-
tean jäsen 1998–2006.

Inger Aasa Marklund. Kuva: Håkan 
Sjunnesson.
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JuSSi SoHlberg

Suomi – järjestöjen luvattu maa 
myös uskontojen osalta 

Tietokannan etusivu osoitteessa www.uskonnot.fi

aineistosta kootaan myös haas-
tattelujen avulla. Työ on erittäin 
mielenkiintoista ja tietokanta on 
näköalapaikka suomalaiseen us-
konnolliseen kulttuuriin. Työn 
alla omalta osaltani ovat parhail-
laan lomakeosiot, joihin koo-
taan tietoa yhteisöjen historialli-
sesta taustasta. Tietokannan olisi 
tarkoitus olla valmiina vuoden 
2008 aikana.

Tällä hetkellä tietokantaan 
on listattu noin 650 yhteisöä. 
Merkittävä osa yhteisöistä on re-
kisteröityjä yhdistyksiä, osa toi-
mii ei-rekisteröityinä yhdistyk-
sinä. Vain pieni osa, alle 10 %, 
toimii uskonnollisina yhdyskun-
tina. Tietokanta tuo ilmi uskon-
nollisen moniarvoisuuden, joka 
vallitsee nykyajan Suomessa. 

Yhteisöt on luokiteltu väljäs-
ti kulttuuri- ja uskontohistorial-

Uskonnot Suomessa -hanke läh-
ti liikkeelle syksyllä 2003, kun 
Uusien uskonnollisten liikkeiden 
tutkijaverkosto – USVA ry ryh-
tyi ideoimaan hanketta ja tarjosi 
sitä Kirkon tutkimuskeskukselle.
 Varsinainen tietokannan si-
sällön rakentaminen, perusosan 
rakentaminen alkoi tammikuus-
sa 2006, jolloin hanke siirtyi 
virallisesti Kirkon tutkimuskes-
kuksen hankkeeksi. Hankekoor-
dinaattorina toimii FT, tutkija 
Kimmo Ketola Kirkon tutki-
muskeskuksesta.

 
n Aloitin tutkimusassistentin 
työt kyseisessä hankkeessa tam-
mikuussa. Työtilani on ollut 
SEN:n toimistossa. Ryhdyin ko-
koamaan materiaalia tietokan-
taan eli tekemään ensin listausta 

kaikista uskonnollisista yhtei-
söistä Suomessa, kokoamaan yh-
teystietoja ja perustietoja esimer-
kiksi siitä, milloin eri yhteisöjen 
toiminta on Suomessa alkanut. 
Tähän perusosaan tuli myös jo-
kaisesta yhteisöstä lyhyt kuvaus.

Tietokannan perusosa val-
mistui kesäkuussa 2006 ja iso 
urakka on vielä edessä. Tieto-
kanta koostuu perusosan lisäksi 
eri laajoista osioista, johon tule-
vat tiiviissä ja systematisoidus-
sa muodossa tiedot esimerkiksi 
kunkin yhteisön kansainvälises-
tä historiasta, kotimaan histori-
asta, opillisista näkemyksistä ja 
rituaaleista. Tarkoitus on koota 
objektiivista, vertailukelpoista 
ja päivitettyä perustietoa koko 
Suomen uskonnollisesta ken-
tästä. Tietokantaa tehdään yh-
teistyössä yhteisöjen kanssa. Osa 



NÄKÖALA/ UTSIKT 4/2006
�� 

USKONTODIALOGI:
Valmennusta uskontojen väliseen vuoropuheluun arjessa

(2 op)

27.–28.3.2007, Särkijärven leiri- ja kurssikeskus, Sipoo
 
Tavoitteet ja sisältö: osallistuja saa kurssilla valmiuksia uskontodia-
logiin arjessa, perustietoja siitä, mistä uskontodialogissa on kysymys ja 
mitä valmiuksia dialogiin tarvitaan sekä katsauksen dialogin muotoihin 
ja sisältöihin. kurssi antaa myös aineksia oman taustan ja uskonnol-
lisen viitekehyksen, mielikuvien ja ennakkoluulojen tiedostamiseen.  
koulutus koostuu kahden päivän kurssijaksosta, etukäteistehtävistä 
ja kirjallisuudesta.

Kohderyhmät: papit, lehtorit, diakonia-, nuoriso-, lapsi ja perhetyön-
tekijät, luottamushenkilöt, järjestöjen ja kouluttavien laitosten työnte-
kijät. Myös opiskelijat ovat tervetulleita mukaan.

 
• • • OHJELMA • • •

Tiistai 27.3.2007
11-12 lounas 
12-12.30 alkuhartaus
12.30-14 oman elämäntien tutkiminen
 yhteiskunnallisten kysymysten sihteeri Marja kantanen
14-14.30 kahvi
14.30-16.30 uskontoteologia näkökulman antajana 
 vs. uskontodialogisihteeri aku kaura
17.30-21 uskontodialogian ilta
 iltaan kutsutaan eri uskontokuntia edustavia ihmisiä.
 
Keskiviikko 28.3.2007
8.30-9 aamuhartaus
9-11.30 Harjoituksia dialogiseen kanssakäymiseen
 aikuiskasvatussihteeri Sinikka Metsätähti ja 
 maahanmuuttajatyön sihteeri Marja-liisa laihia
11.30-12.30 lounas
12.30-14 Dialogikompetenssin tasot
 emeritusprofessori reijo e. Heinonen
14-14.30 kurssin päätös ja loppuhartaus
14.30-15 päätöskahvit
 
LISÄTIETOJA
Kustannukset: kurssimaksu 40 €, täysihoito 76 €, matkakustan-
nukset

Ilmoittautuminen: 31.1.2007 mennessä, ihmisoikeussihteeri kati 
Jääskeläinen, kati.jaaskelainen(at)evl.fi, (09) 1802 210
 
Järjestäjät: kirkon diakonia ja yhteiskuntatyö, kirkon kasvatus ja 
nuorisotyö ja kirkon lähetystyön keskus yhdessä Vastuuviikon yh-
teistyöryhmän ja rauhankasvatusinstituutin kanssa
 
lisätietoja kurssipaikasta osoitteessa: www.salvos.fi/sarkijarvi

lisen taustan mukaan, eli katego-
riat tietokannassa ovat: Alkupe-
räiskansojen uskonnot ja uuspa-
kanuus, buddhalaisuus, hindu-
laisuus, islam, juutalaisuus, Kii-
nan ja Japanin uskonnot, kris-
tinusko, new age ja esoteerinen 
perinne, modernit liikkeet sekä 
sikhiläisyys. Tietokannan luo-
kitteluperuste ei kuitenkaan ole 
välttämättä sama kuin yhteisön 
itsensä, eikä luokittelukriteeri 
ole myöskään teologinen.

Noin 2/3 yhteisöistä on 
kristillisiä. Eräs mielenkiintoi-
nen seikka kristillisten yhteisö-
jen kentällä on, että viimeisen 
kymmenen vuoden uusia itse-
näisiä karismaattisia seurakuntia 
on syntynyt pitkälle toistasataa. 
Hindulaisuuteen pohjautuvia 
yhteisöjä on noin 40, buddha-
laisuuteen pohjautuvia noin 30, 
islamilaisia yhteisöjä noin 20 ja 
erilaisia new age ja/tai esoteeri-
seen perinteeseen pohjautuvia 
yhteisöjä yli 50.

Yhteisöt ovat tietysti hyvin 
erityyppisiä kooltaan ja esimer-
kiksi organisaatiorakenteeltaan. 
Suurimmissa yhteisöissä jäsen-
määrä on tuhansissa, kun taas 
joissakin yhteisöissä on vain 
muutamia kymmeniä jäseniä. 
Yhteisöissä, jotka sijoittuvat new 
age:n ja esoteerisen perinteen 
kategoriaan, korostuvat yksilöl-
lisyys ja eklektismi.

Tietokannan tarkoitus on 
palvella niin ammattimaisia us-
konnontutkijoita kuin myös 
suurta yleisöä. 

Tietokannan perusosa on 
julkinen, mutta osa tietokan-
nasta on tarkoitettu tutkijoiden 
käyttöön.

Uskonnollisesta moniarvoi-
suudesta olen kuluneen vuo-
den aikana käynyt monta mie-
lenkiintoista keskustelua myös 
SEN:läisten kanssa, ja toimisto 
on ollut hyvä paikka työsken-
nellä.

Kirjoittaja on TM ja tutkimus-
assistentti Uskonnot Suomessa 
-hankkeessa. Tietokanta löytyy 
osoitteesta: www.uskonnot.fi
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Suomen ekumeenisen 
neuvoston uusi hallitus

n SEN:n syyskokous valit-
si uuden hallituksen toimi-
kaudelle 2007–2009. Suomen 
ekumeenisen neuvoston pu-
heenjohtajaksi valittiin edelleen 
Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon arkkipiispa Jukka Paar-
ma. Hänen henkilökohtaiseksi 
varajäsenekseen valittiin piispa 
Simo Peura ev.-lut. kirkosta. 
 
Varapuheenjohtajiksi valittiin 
(henkilökohtaiset varahenkilöt 
suluissa):
-  VTT Markus Österlund, 

Missionskyrkan i Finland 
(pastori Soile Salorinne, Suo-
men Metodistikirkko). 

-  TM Outi Vasko, Suomen or-
todoksinen kirkko, (ylidiako-
ni Juha Lampinen, Suomen 
ortodoksinen kirkko).

- Piispa Voitto Huotari, Suo-
men ev.-lut. kirkko, (TT 
Matti Repo, Suomen ev.-lut 
kirkko). 

Hallituksen jäseniksi valittiin 
(henkilökohtaiset varahenkilöt 
suluissa):
- Ylilääkäri Kati Myllymäki, 

Suomen ev.-lut. kirkko (pas-
tori Veijo Koivula, Suomen 
ev.-lut. kirkko)

- Tiedottaja Mari Malkavaara, 
Suomen ev.-lut. kirkko (pas-
tori Päivi Jussila, Suomen 
ev.-lut. kirkko), 

- Kirkkokunnanjohtaja Olavi 
Rintala, Suomen Vapaakirk-
ko (päätoimittaja Hannu 
Lahtinen, Suomen Vapaa-
kirkko) 

- Isä Teemu Sippo, Katolinen 
kirkko Suomessa (isä Kazi-
mierz Lewandowsky, Katoli-
nen kirkko Suomessa)

Suomen lähetysseura (SlS) 
Sen:n uusin tarkkailija

n SEN:n syyskokouksessa Jy-
väskylässä 12.10.2006 hyväk-
syttiin SLS hakemuksesta SEN:
n tarkkailijaksi, ja näin SEN:
n tarkkailijayhteisöjen määrä 
nousi 20:een. Suomen Lähe-
tysseuran johtokunta oli koko-
uksessaan 6.4.2006 päättänyt 
hakea Suomen ekumeenisen 
neuvoston tarkkailijajäsenyyt-
tä. Hakemuksensa perusteluiksi 
SLS esitti seuraavaa: Sääntöjen-
sä mukaan Suomen Lähetysseu-
ra osallistuu kolmiyhteisen Ju-
malan lähetykseen maailmassa 
Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon tunnustuksen mukaises-
ti ja toimii yhteistyössä muiden 
kirkkojen, kirkkoliittojen sekä 
lähetys- ja kehitysyhteistyöjär-
jestöjen kanssa. SLS:n edustajat 
ovat osallistuneet ekumeenisen 
lähetysliikkeen, Kansainvälisen 
lähetysneuvoston ja sittemmin 
Kirkkojen maailmanneuvoston 
järjestämiin maailmanlähetyksen 
ja evankelioimisen konferenssei-
hin, alkaen Edinburghista vuon-
na 1910. SLS:n työntekijät ovat 
osallistuneet eri ominaisuuk-
sissa SEN:n yleiskokouksiin ja 
myös jaostojen toimintaan. SLS 
ja SEN ovat viime aikoina teh-
neet dynaamista yhteistyötä Ab-
rahamin lapset -teoksen ja Tai-
vaallisia naisia -kirjan tiimoilla. 
(SEN)
 
Suomen luterilaiset ja baptistit 
yhteisessä neuvottelussa

n Suomen luterilainen kirkko 
sekä Suomen baptistiyhdyskunta 
ja Finlands svenska baptistsam-
fund järjestivät teologisen neu-
vottelun 24.–25. lokakuuta. 
Jyväskylän maalaiskunnassa pi-
detyn neuvottelun aiheena oli 
”Pyhien yhteisö”. Neuvottelussa 
keskusteltiin kirkon ja seurakun-
nan jäsenyydestä sekä mahdolli-

suuksista käytännön yhteyksiin. 
Edelliset kolme keskustelua on 
käyty vuosina 1997, 2000 ja 
2003. 

Molemmat osapuolet painot-
tivat jokaisen kristityn kuuluvan 
yhteen muiden uskovien kans-
sa. Kun kirkon sanotaan olevan 
”Kristuksen ruumis”, tarkoite-
taan hengellistä yhteisöä, jonka 
jäseneksi voi tulla konkreettises-
sa ihmisyhteisössä, mutta joka 
on laajempi kuin oma tunnus-
tuskunta.

Luterilaiset ja baptistit tote-
sivat, että heidän yhteisymmär-
ryksensä oli syventynyt ja että 
keskustelua on tarpeen jatkaa. 
Vielä ei ole saavutettu sellaista 
opillista yksimielisyyttä kastees-
ta eikä ehtoollisesta, joka mah-
dollistaisi yhteisen ehtoollisen 
viettämisen. Osapuolet pyrkivät 
tekemään kristittyjen ykseyden 
entistä näkyvämmäksi vastates-
saan tämän ajan haasteisiin. 

Luterilaiset ja baptistit voi-
vat jo nyt toteuttaa yhteyttä to-
distuksessa ja palvelussa. Eräissä 
seurakunnissa on jo toteutettu 
yhteisiä evankelioimisen ja dia-
konian hankkeita sekä osallis-
tuttu toinen toisensa rukouselä-
mään ja julistukseen. Tulevai-
suudessa päätettiin keskustella 
uskovien yhteisestä pappeudes-
ta ja kirkon virasta. (KT/Matti 
Repo)

taivaallisen hyvä kirja

n Runsaslukuinen joukko oli 
saapunut juhlistamaan Taivaal-
lisia naisia -kirjan julkistamista 
Pyhän Henrikin seurakunnan 
seurakuntasaliin 19.11.2006. 
Leena Mäkitalon toimittama 
kirja käsittelee naisen asemaa eri 
kirkoissa ja tunnustuskunnissa. 
Kustantaja on Suomen Lähetys-
seura ja julkaisija Suomen eku-
meeninen neuvosto (SEN).

Artikkelien kirjoittajina on 
useita maamme kirkollisia vai-
kuttajanaisia, kuten sisar Bene-
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ihmiskauppa – nykyajan 
orjuutta -julkaisu

n Ihmiskauppa – nykyajan or-
juutta. Ihmiskaupan vastusta-
minen kirkkojen työssä -julkaisu 
on koottu Suomen ev.lut. kir-
kon Kirkkohallituksen, Kirkon 
Ulkomaanavun, NNKY-liiton, 
Ortaidin ja Suomen Caritaksen 
yhteystyönä (Suomen ekumee-
nisen neuvoston julkaisuja LX-
XIX).

Julkaisu on tehty kirkkojen 
ja kristillisten yhteisöjen työnte-
kijöiden käyttöön. Sen tarkoitus 
on kertoa ihmiskaupasta ja ku-
vata ihmiskauppaa ilmiönä. Eri-
tyisenä tarkoituksena on kuva-
ta, miksi ihmiskauppa on myös 
kirkkojen asia ja tarjota näkö-
kulmia, joiden pohjalta työnte-
kijät voivat rakentaa ihmiskau-
pan vastaista työtä, toimintaa ja 
keskustelua. Kirkot ja kristilliset 
yhteisöt voivat olla merkittäväs-

sä asemassa tiedottajina, tietoi-
suuden ja välittämisen lisääjinä, 
asenteiden muokkaajina sekä 
uhrien tilanteen helpottajina.

Julkaisua on mahdollista 
tilata Suomen ekumeenises-
ta neuvostosta ja sen on julkis-
tamispäivän jälkeen saatavana 
pdf-muodossa toteuttajatahojen 
verkkosivuilta.

Hufvudstadsbladet:  
”låt Saddam slippa repet”

n Max Arhippainen tar ställ-
ning till Saddam Husseins 
dödsstraff i Hufvudstadsbladet:

– – –
”Saddam Hussein förtjänar ett 
hårt straff. Han hör hemma ba-
kom lås och bom resten av sitt liv. 
Men förtjänar han döden? 
Nej, det gör han inte. 
Visserligen förnekade han mån-
ga rätt till liv. Men det fråntar 
honom inte rätten till sitt liv och 
ger inte rätt att ta det ifrån honom. 
Dödsstraff är alltid fel. En mör-
dare har kränkt en eller flera an-
dra människors absoluta rätt till 
liv, ja. Men genom dödsstraf-
fet degraderar sig rättsskipar-
na till samma låga moralis-
ka nivå som den de bestraffar. 
Genom dödsstraffet försöker sam-
hället visa att det är oförsvarbart 
att döda – genom att självt döda. 
Logiken håller inte.

Dödstraffet är oförsvarbart 
av också andra orsaker än att det 
kränker den absoluta rätten till liv. 
Dödsstraffet motiveras ofta, till 
exempel i den amerikanska de-
batten, med att det skulle vara 
avskräckande. Men inga seri-
ösa undersökningar ger något 
som helst stöd för uppfattnin-
gen att risken för avrättning 
skulle minska våldsbrottslighe-
ten. Amerikanska delstater 
som utdömer dödsstraff är inte 
tryggare än andra, tvärtom. 
Snarare finns det mycket som ty-
der på att dödsstraff förråar våldet. 

dicta Idefelt (kat.), nunna Kris-
toduli (ort.), Pirkko Lehtiö 
(lut.), Eila Helander (lut.), Iris 
Rajamaa (met.), Raili Palmun-
oksa (Pelastusarmeija). Kirjan 
kiinnostava aineisto on koot-
tu lähinnä SEN:n Naisjaoston 
seminaareista, joiden teemoja 
ovat olleet Naiset kirkollisina 
vaikuttajina, Naiset hengellisinä 
viestinviejinä, MoniNAISINA 
– arvokkaina sekä Naisten tie 
väkivallasta sovintoon. Kirjan 
lopussa on ainutlaatuinen liite 
Suomessa toimivista ortodoksi-
sista, katolisista ja luterilaisista 
naisyhteisöistä yhteystietoineen.

Kirja sai osakseen suuren 
suosion, ensimmäinen painos oli 
1000 kpl ja se myytiin loppuun 
ennätysajassa. Toinen painos eh-
tii markkinoille tammikuussa 
2007. (SEN)

Taivaallisia naisia -kirjan syntyyn myötävaikuttaneista henkilöitä kirjan jul-
kistamistilaisuudessa (takarivistä vasemmalta): Minna Saarelma, Riitta Räntilä, 
Seija-Sisko Raitio, Theresa Jezl, Raili Palmunoksa, Camilla Rahkonen, Irja As-
kola, Tanja Varonen. Edessä: Iris Rajamaa, Eija Kemppi, Pirkko Lehtiö, Leena 
Mäkitalo, Kerttuli Giantzaklidis, nunna Kristoduli, Monika Pensar-Granroth. Ku-
van naisten kautta on kuusi kirkkokuntaa edustettuna.
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Amnesty brukar påpeka att 
dödsstraffet är ett grymt och 
omänskligt straff. Dödsstraf-
fet tillämpas dessutom god-
tyckligt. De som har svårast att 
försvara sig – fattiga, utslagna 
– löper den största risken att 
dömas till döden och avrättas. I 
USA är sannolikheten för att en 
svart fattig avrättas flerfalt stör-
re än för en välbärgad vithyad. 
Slutligen finns risken att oskyl-
diga döms – men dödsstraffet är 
oåterkalleligt.

Dödsstraffet kan inte heller 
legitimeras med offrets rättighe-
ter. I USA anser många att det 
är fel mot ett mordoffers anhöri-
ga om mördaren får leva. Också 
kraven att Saddam Hussein skall 
avrättas motiveras ofta med att 
hans offer måste få upprättelse. 
Ett sådant vedergällningsreso-
nemang håller inte. Inget offer 
kommer till liv genom att ytter-
ligare liv spills.

Tänkesättet hör inte hemma 
i en civiliserad demokrati. Gra-
den av civilisation kan mätas 
med hur samhället bemöter dem 
som vänder sig mot samhället. 
Ett civiliserat samhälle bryter 
mot sina egna ideal om det inte 
tillämpar dessa ideal också mot 
dem som bryter mot dem.

Hela det allmänna resone-
manget mot dödsstraff ovan 
måste tillämpas också på de 
nedrigaste av skurkar. Också på 
Saddam Hussein. Använd repet 
till att binda fast honom, men 
trä inte öglan om hans hals.” – – 
(HBL 6.11.2006)

Jalkojenpesu anteeksipyyntönä 
apartheidistä

n Merkittävä eteläafrikkalainen 
kirkonmies ja apartheidin vastus-
taja, pastori Frank Chikane on 
kertonut, että apartheidin ajan 
ministeri Adriaan Vlok pesi hä-
nen jalkansa katumuksen eleenä 
tämän vuoden elokuussa. Vlok 
saapui Chikanen toimistoon ja 

vaati saada pestä tämän jalat. 
Vlok kertoi Chikanelle tämän 
edustavan kaikkia niitä, joilta 
hänen tulisi pyytää anteeksi.

Chikane pelastui murhayri-
tyksestä 1980-luvulla. Hän ker-
too olevansa kiitollinen Vlokin 
eleestä. Muut entiset poliittiset 
vangit ovat olleet sen sijaan sitä 
mieltä, että Vlokin olisi kuulu-
nut pyytää henkilökohtaisesti 
anteeksi kaikilta väärinkäytösten 
uhreilta.

Vlok oli turvallisuusministeri 
1980-luvun lopulla, aikana, jol-
loin hätätilalait sallivat poliiseil-
le laajat oikeudet pidättää apart-
heidin vastustajia. Hän todisti 
myöhemmin totuuskomissiossa 
ja sai armahduksen. (BBC)

paavi ja patriarkka puhuivat 
uskonnonvapauden puolesta

n Paavi Benedictus XVI tapa-
si 30.11. Turkin-vierailullaan 
Konstantinopolin ekumeenisen 
patriarkan Bartolomeos I:n. 

Yhteisessä julkilausumassaan 
kirkkojen päämiehet sanoivat, 
että vähemmistöjen oikeuksia 
on kunnioitettava laajentuvassa 
EU:ssa. He painottivat tukevan-
sa Turkin EU-jäsenyyttä mikäli 
maa turvaa kaikille uskonnonva-
pauden. Kirkkojen päämiesten 
tapaamista on pidetty merkkinä 
Rooman ja Konstantinopolin 
kirkkojen lähentymisestä.

Myös paavi pitää tapaamista 
erittäin tärkeänä huolimatta sii-
tä, että patriarkan alaisuudessa 
elää Turkissa suoraan vain muu-
tama tuhat ortodoksia. Paavin 
mukaan ”numerot eivät ole tär-
keitä”, koska Konstantinopolin 
istuimella on valtava symbolinen 
merkitys idän kristityille. Paavi 
vahvisti, että Rooman ja Kons-
tantinopolin keskinäinen suhde 
on keskeinen koko ekumenialle. 
(HS–REUTERS–AP)

EKUMEENINEN MATKA 
ROMANIAAN 7.–14.9.2007

lähde kiertomatkalle kiehtovaan 
romaniaan. koe omaleimainen 
idän ja lännen, latinalaisen, 
germaanisen ja slaavilaiseen 
kulttuurin kohtauspaikka. koe 
vihreät niityt ja jylhät vuoristot. 
Moldovassa bukovinan alueen 
nk. luostarisaaristoon sijoittuu 
monia merkittäviä vuosisatoja 
vanhoja, yhä toimivia luosta-
reita. Sykähdyttävän kauniita 
ovat monet luostarikirkot, joi-
den ulkoseiniä koristavat upeat 
seinämaalaukset, vanhimmat 
1400-luvulta.
 Matkanjohtajana Sen:n pää-
sihteeri Heikki Huttunen ja op-
paana Suomen romanialaisen 
yhteisön puheenjohtaja rodica 
Moldovan.
 Matkaohjelma tarkentuu. 

Ohjelma pääpiirteissään 
seuraavasti:

7.9. Lento Helsinki-Budapest-
Tîrgu Mures / Majoitus Sibiussa
8.9. Sibiu / Jumalansynnyttäjän 
syntymäjuhlan jumalanpalvelus
kolmannen euroopan ekumeeni-
sen yleiskokouksen päätösjuhla
9.9. Prahovan laakson luostarit 
ja ”Draculan linna” / Majoitus ti-
misu de Susissa
10.9. Brasov ja unkarialaiset alu-
eet / Majoitus piatra neamtissa
11.9. Agapian ja Voronetin luos-
tarit, Gura Humorului ja Buko-
vinan kansatieteellinen museo, 
Humorin luostari / Majoitus cim-
pulung Moldovenescissa
12.9. Moldovitan ja Sucevitan 
luostarit, Marginean mustan 
keramiikan työpajat, kansanmu-
siikki-ilta / Majoitus cimpulung 
Moldovenescissa
13.9. Itä-Karpaattien reittiä Bor-
gon solan kautta Bistritaan, sak-
salaisen kulttuurin maisemaan. 
/ Majoittuminen tîrgu Muresiin
14.9. Ristin ylentämisjuhlan li-
turgia / lento tîrgu Mures – bu-
dapest – Helsinki

Hinta muotoutuu osanottajamää-
rän mukaan, mutta on korkeintaan 
1000 e. 

TIEDUSTELUT JA  
ILMOITTAUTUMISET:

sirpa-maija.vuorinen@ekumenia.fi, 
puh. (09) 180 2369, 050 325 2721.
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n St. Göranin urkuri Gabriella 
Sjöström kertoo, että kaikki al-
koi muutama vuosi sitten seura-
kunnan työntekijöiden Saksan-
matkalla, jossa kuljettiin Luthe-
rin jalanjäljissä.

– Laitoin bussissa Bachia soi-
maan, ovathan Bachin jalanjäljet 
vähän samat kuin Lutherin! Siinä 
musiikkia kuunnellessa havah-
duin kaikkiin peräkkäin oleviin 
hartioihin ja seurakuntamme 
emännän Kerstin Gröön Eng-
bergin kanssa aloimme spontaa-
nisti hieroa matkatoveriemme 
hartioita. Kerstin on koulutuk-
seltaan hieroja. Bach ja hieronta, 
siitä tuli menestys!

Ad hoc -toiminnasta on sit-
temmin tullut osa seurakunnan 
ohjelmaa. Kerran kuussa on klo 
12 alkavan viikkomessun jälkeen 
noin puolentunnin urkumusiik-
kituokio, jonka kuluessa am-
mattilaiset hierovat kirkonpen-
keissä istuvia. Toimittaja Maija 
Unkuri esitteli tätä tavanomai-
sesta poikkeavaa viikkomessua 
Yle tv2:n syyskuisessa Akuut-
ti-ohjelmassa. Soitin Maijalle, 
joka kertoi itsekin ohjelmanteon 
yhteydessä kokeneensa musiikin 
ja hieronnan harmonisen liiton 
rentouttavan vaikutuksen. Hä-
nestä oli erityisen hyvää se, että 
kirkossa vallitsi yhteisöllisyyden 

tunne, kun tavanomainen hie-
rontatilanne on aina kahdenkes-
kinen.

– Ei penkeissä keskusteltu, 
mutta kun musiikki alkoi ja hie-
rojat tulivat paikalle, yhteisölli-
syys tiivistyi miellyttävällä taval-
la.

Bach on Gabriella Sjöströmin 
suosikkisäveltäjä muutenkin, 
mutta erityisen hyvin hän kertoo 
Bachin sopivan orgelmassage´en 
(urkuhierontaan).

– Musiikki, joka on melodis-
ta ja harmonista luo rauhallisen 
tunnelman. Bach on polyfoni-
an mestari, hänen teoksissaan 
on useita äänikertoja, joista jo-
kaisella on ominaisarvonsa. Ne 
elävät omaa elämäänsä, mutta 
sointuvat kuitenkin täydellisesti 
yhteen. Bachia kuunnellessa ker-
takaikkisesti viisastuu.

Tukholman hiippakunnan 
hiippakuntakanttori Ewa Sass-
ner kertoo muutama vuosi sitten 
huomanneensa, että St. Göranis-
sa on mielenkiintoista hartaus-
ohjelmaa ja lähti mukaan. Hän 
koki urkuhieronnan elämykse-
nä ja päätti laittaa hyvän kiertä-
mään. Ewa otti sen yhdeksi hiip-
pakunnan kirkkomuusikkojen 
koulutuspäivien tapahtumaksi. 
Hedvig Eleonoran kirkossa is-
tui noin sata kirkkomuusikkoa, 

joita urkumusiikin soidessa hie-
roivat Axelsons Gymnastiska In-
stitutin opiskelijat. Myönteisen 
palautteen siivittämänä päätti 
Ewa tuoda saman kirkkomusiik-
kiopiskelijoiden kaksipäiväiseen 
ruumiin ja sielun hyvinvointiin 
tähtäävään koulutukseen. Palau-
te oli kauttaaltaan positiivista.

Kristillisen musiikin juu-
ret ulottuvat juutalaiseen mu-
siikkiperinteeseen ja erityisesti 
psalmien laulamiseen. Kirkko-
isät eivät olleet kiinnostuneita 
soitinmusiikista, vaan katsoivat 
vain laulun soveliaaksi jumalan-
palveluksiin. Rooman valtakun-
nan itäosissa Bysantin valtakun-
ta säilyi voimissaan renessanssiin 
asti ja siellä säilyi laaja melko 
yhtenäinen bysanttilaisen musii-
kin perinne. Tätä perinne on pe-
rusvireenä ortodoksisen kirkon 
musiikissa, johon eivät soittimet 
kuulu.

Rooman valtakunnan länti-
set osat joutuivat kansainvaellus-
ten myötä monien eri kansojen, 
muun muassa kelttien, anglien 
ja frankkien valtaan. Tämä johti 
pian erilaisten paikallisten kir-
kollisten musiikkitraditioiden 
syntyyn, kuten gregoriaanisen 
eli frankoroomalaisen kirkko-
laulun.

Urkujen keksijänä pidetään 

Sirpa-MaiJa Vuorinen

Siruja
Urkumusiikkia ja hierontaa. Ruotsissa menestys, 
miksei siis meilläkin? Säännöllisesti kerran kuussa 
puoliltapäivin on Tukholmassa St. Göranin luteri-
laisen seurakunnan kirkossa viikkomessu, johon liit-
tyy mahdollisuus saada urkumusiikin siivittämänä 
niska-hartia-hierontaa. Sielun- ja ruumiin tehohoi-
toa vastaavalla tavalla on ollut tarjolla myös meil-
lä Suomessa, sillä Maaningan kirkossa järjestettiin 
kuluneena syksynä urkumusiikkia ja hierontaa -ilta. 
Mukana olleet virkistyivät ja toivovat jatkoa.

Jan Edström kirjoittajan käsittelyssä.
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Aleksandriassa 200-luvulla eKr. 
elänyttä insinööri Ktesibiosta. 
Hänen kehittämistään vesiuruis-
ta tuli Kreikassa suosittu soitin. 
Ennen pitkää Rooman hovi otti 
ne käyttöön seremonioissa. Ne 
soivat myös amfiteatterissa ja 
gladiaattorien areenoilla.

Kansainvaellusten melskeissä 
urkukulttuuri pelastautui By-
santtiin. Sielläkin uruista tuli 
hovin juhlamenojen tahdittaja. 
Instrumentti palasi länteen, kun 
Bysantin keisari Konstantios V 
lahjoitti arvokkaat urut frank-
kikuningas Pipin Pienelle. Tä-
män hallituskaudesta (751–768) 
alkaen piispojen virkaan vihki-
mistä alettiin juhlistaa urkujen-
soitolla. Liturgiseen käyttöön 
urkuja on rakennettu 900-lu-
vulta lähtien. Vuonna 1287 Mi-
lanon kirkolliskokous määräsi 
urut ainoaksi jumalanpalvelus-
soittimeksi.

Hieronta on huomattavasti 
vanhempaa kuin urkumusiikki. 
Luonnollinen taipumuksemme 
raapia tai painella ihon kipeätä 
kohtaa on johtanut parantavaan 
hierontahoitoon. Taidon alku-
juuret ovat Egyptissä, Kiinassa 
ja Persiassa ajalla 2600 eKr. Eu-
rooppaan taidon toi lääkäri Hip-
pokrates (460–377 eKr.). Muun 
muassa gladiaattorien elvyttämi-
sessä hieronnalla oli keskeinen 
rooli. Lääkinnällisenä hoito-
muotona hieronta sai jalansijaa 
Euroopassa vasta keskiajan lop-
pupuolella. Myöhempään kehit-
tämistyöhön vaikutti keskeisesti 
ruotsalainen Pehr Henrik Ling 
(1776–1836). Klassista hieron-
taa kutsutaankin yleisesti nimel-
lä ruotsalainen hieronta.

Ja sitten Pohjois-Savoon, 
Maaningalle. Kirkkoherra Arto 
Penttinen kertoi nähneensä 
mainitun Akuutti-ohjelman ja 
innostuneensa teemasta niin, 
että päätti järjestää urkumu-
siikkia ja hierontaa -hartauden. 
Tilaisuus pidettiin Maaningan 
tunnelmallisessa kirkossa lo-
kakuisena sunnuntai-iltana ja 
samaan aikaan oli pyhäkoulu, 
että lapsiperheetkin voivat vai-
vatta osallistua. Arto-pappi joh-

datti seurakunnan sekä hartau-
teen että urkumusiikkiin, sillä 
häneltä luonnistuvat sekä sana 
että sävel. Musiikiksi hän ker-
too valinneensa luonnollisesti 
Bachin sävelmiä sekä toiminnan 
ruotsalaisia juuria kunnioittaen 
sointuja Taalainmaalta a la Lind-
berg. Paikalle oli pyydetty kaksi 
ammattilaista hierojiksi.

Fysioterapeutti Riitta Raa-
tikainen on heistä toinen. Hän 
kertoo olleensa alalla 20 vuotta, 
mutta vastaavaa pyyntöä ei ole 
aikaisemmin tullut vastaan. Al-
kuhämmästyksestä selvittyään 
Riitta sanoo innostuneensa uu-
desta haasteesta ja loistavasti 
kaikki sujuikin. Klassisen niska-
hartiahieronnan lisäksi hän käyt-
ti myös intialaisen päähieronnan 
tekniikkaa. Urkumusiikkia Riit-
ta erityisesti kehuu.

– Musiikki oli niin vaikutta-
vaa, että se rauhoitti ja rentoutti 
minuakin, vaikka tein samalla 
työtä.

Pankinjohtaja Pauli Huja-
nen kuuluu Maaningan seura-
kunnan jumalanpalvelus- ja mu-
siikkitoiminnan johtokuntaan ja 
luottamushenkilönä tulee usein 
pohtineeksi uusia toimintatapo-
ja.

– Yhtenään toistuu kysymys, 
miten kirkollinen toiminta voisi 
olla tukemassa aikamme kiireistä 
ja stressaantunutta ihmistä. Ar-
ton uusia urku-uria avaava ehdo-
tus tuntui heti hyvältä. Sunnun-
tai-ilta on ajoituksena mainio, on 
aika latautua alkavaa työviikkoa 
varten. Hartaus hierontoineen ja 
musiikkeineen rentoutti ja akti-
voi ja tuntui kuin ajatus olisi läh-
tenyt mukavasti liikkeelle viikon 
työrupeamaa tukien.

Helsingin ortodoksisen 
seurakunnan ylidiakoni Juha 
Lampinen on monipuolinen 
musiikkimies ja laulaa muun 
muassa Uspenskin katedraali-
kuorossa, joka syksyllä voitti 
Ranskassa San Quentinissa kirk-
komusiikkifestivaaleilla kated-
raalikuorojen sekakuorosarjan, 
ja sijoittui toiseksi kokonaiskil-
pailussa. Kysymykseen musiikin 
ja hieronnan liitosta Juha vastaa 

että yhdistelmä toimii varmasti 
myös ortodoksisen kirkkomusii-
kin kanssa. Paikaksi hän valitsisi 
kuitenkin muun kuin kirkon. 
Juhasta on viime aikoina tullut 
urkumusiikin erityinen ystävä ja 
hän päättelee sen johtuvan Valo 
Oratoriosta, joka syksyn aikana 
toteutettiin monessa kirkossa 
Ekku Peltomäen (valot), Kalevi 
Kiviniemen (urut) ja Uspenskin 
katedraalikuoron, johtajanaan 
dir. cant. Jarmo Lehto, yhteis-
työnä. 

Ev.lut. kirkon kirkkohalli-
tuksen jumalanpalvelus- ja mu-
siikkitoiminnan työalasihteeri 
Ulla Tuovinen ei ole kuullut 
urkuhieronnasta. Ulla mieltää 
menetelmän musiikkiterapian 
löytöjen hyödyntämiseksi. Hän 
kertoo, että kirkonpenkissä istu-
essakin voi urkumusiikin joskus 
kokea konkreettisesti resonoin-
nin kautta. Yleensä tämä liittyy 
mataliin äänikertoihin ja äänen 
taajuuksiin. Musiikkiterapiassa 
tätä on hyödynnetty erityisessä 
vibraatiotuolissa.

– Tarvetta tällaiselle urkuhie-
ronta-rentoutumiselle varmasti 
on, mutta onko se kirkon ydin-
työtä, on jo toinen kysymys.

Hieronta on kulkenut tu-
hansien vuosien matkan välittä-
en hoitavien käsien kautta apua 
kipuihin, hyvää oloa, energiaa 
ja rentoutusta. Menetelmä toi-
mii yhä samoin ikiaikaisin pe-
riaattein. Urkujen aikamatka 
on lyhyempi, kirkollisena soit-
timena vain tuhannen vuoden 
mittainen, mutta on siinäkin jo 
perspektiiviä hieronnan kanssa 
liittoutumiseen. Sen verran kiin-
toisaa on ollut näitä siruja koota, 
että seuraavan Tukholman-mat-
kan ajankohtaa suunnitellessani 
otan huomioon myös St. Göra-
nin seurakunnan ohjelman.

Rentouttavaa juhla-aikaa!
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Palautusosoite: 
Suomen ekumeeninen neuvosto
PL 185, 00161 Helsinki

Tämän numeron välissä ilmestyy

KRISTITTYJEN YKSEYDEN RUKOUSVIIKON 
SUOMENKIELINEN AINEISTO

Rukousviikkoa vietetään 18.–25.1.2007 ja sen aiheena on 
”Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan”. 
Aineisto löytyy myös kotisivuiltamme osoitteesta www.ekumenia.fi.
Böneveckans svenskspråkiga material kan beställas från ERF:s kansli, 
tfn (09) 180 2369. Det är också tillgängligt på www.ekumenia.fi

Hyvät ekumenian ystävät / Kära ekumenikens vänner

Kiitämme kuluvan vuoden yhteistyöstä ja
toivotamme Joulurauhaa sekä siunattua vuotta 2007.

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

Suomen ekumeeninen neuvosto / Ekumeniska rådet i Finland

      


