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Kirkkojen ilmastotyö nousee kristillisestä uskosta. Elämä ja luomakunta ovat Jumalan lahjaa, ja 

niistä huolehtiminen on kristityn vastuullinen tehtävä. Siksi kirkot eivät voi suhtautua 

välinpitämättömästi ilmastonmuutokseen. Niiden tulee pyrkiä vaikuttamaan ihmisten asenteisiin ja 

kehittää omaa toimintaansa ympäristön kannalta kestävämmäksi. 

 

Kristinuskon näkökulmasta Jumalan ja hänen luomakuntansa välillä vallitsee erottamaton yhteys. 

Kaikki mikä on, on Luojasta riippuvaista. Tämän kaikkeuden osa ihminenkin on. 

Ympäristöongelmien ytimessä voi nähdä väärän, luomakunnan ykseydelle sokean 

ihmiskeskeisyyden. Tässä mielessä ihminen itse on ihmiskunnan suurin ongelma. Synkimmät 

olemassaoloamme varjostavat uhat eivät riipu luonnonvoimista vaan itsestämme. Ydinasevarustelu 

ja ilmaston lämpeneminen ovat omaa tekoamme. Toisaalta ihminen on myös ratkaisijan paikalla. 

Paljon on kiinni siitä, muutammeko käyttäytymistämme. On omissa käsissämme, onko nykyisen 

kaltainen elämä maapallolla mahdollista myös tulevaisuudessa. 

 

Joskus kuulee kysyttävän, eikö kirkon tulisi ympäristökysymysten sijaan keskittyä huolehtimaan 

ihmissielun pelastuksesta. Nämä asiat eivät kuitenkaan ole täysin erillään toisistaan. Sielun 

pelastusta ei voi erottaa Jumalan ja hänen luotujensa – kaiken elämän – välisestä suhteesta. Kirkon 

ympäristötyön teologinen lähtökohta on Jumalan luomisteossa (1. Moos. 1:1-3). Ihmisen paikka 

osana luomakuntaa on osa hänen jumalasuhdettaan. Kristus itse oli mukana jo luomisessa (Joh. 1:1-

3, 14). 

 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on kehittänyt ympäristötyötään jo kahden 

vuosikymmenen ajan. Ympäristövastuuta kantaville seurakunnille myönnettävä kirkon 

ympäristödiplomi otettiin käyttöön vuonna 2001. Sen saadakseen seurakunnan on huolehdittava 

ympäristöstä kattavasti. Diplomissa on huomioitu niin ympäristökasvatus, jätehuolto, siivous, 

energia ja rakentaminen, ruoka ja keittiöt, toimistot, hautausmaat ja viheralueet, leiri- ja 

kurssikeskukset, metsät kuin liikennekin. 

 

Kirkon ilmasto-ohjelma julkaistiin vuonna 2008. Se antaa teologisia lähtökohtia ja käytännön 

suosituksia ilmastotalkoisiin. Ilmasto-ohjelman keskeiset periaatteet ovat kiitollisuus, kunnioitus ja 

kohtuus. Ohjelman mukaan kristinusko on vastavoima kulutuskulttuurille, ja kirkon tulee arvioida 

oman toimintansa ilmastovaikutuksia. 

 

Kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on hiilineutraali kirkko vuoteen 2030 mennessä. 

Strategian konkreettisten tavoitteiden avulla Suomen evankelis-luterilainen kirkko sitoutuu 

hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään kestävää elämäntapaa. Käytännön ongelmien 

ratkaisemiseksi kirkolla ei ole mitään erityistä kristillistä viisautta. Siksi on tehtävä yhteistyötä eri 

alojen osaajien kanssa. 

 

Kullakin kirkolla on oma tärkeä antinsa ympäristötyöhön. Ortodoksisessa perinteessä korostuu 

aineellisen ja hengellisen todellisuuden yhteenkuuluvuus. Ihmisen tehtävään luotuna olentona 

kuuluu, että hän on koko luomakunnan pappi, joka rukoilee ja kiittää kaiken elävän puolesta. 

Kyltymätön voitontavoittelu on ekologinen synti ja pirstoo elämää, kun taas pelastus tarkoittaa, että 

alkuperäinen yhteys luomakunnan, ihmisen ja Jumalan välillä toipuu ennalleen. Eukaristiassa eli 

kiitosateriassa ihmisen hyvä suhde luomakuntaan saa aineellisen muodon. Myös askeesi eli 



 

 

yksinkertainen elämäntapa kirkastaa aineellisten asioiden todellisen arvon ja opettaa arvostamaan 

luonnon antimia. 

 

Roomalaiskatolisessa kirkossa Paavi Franciscuksen kiertokirje Laudato si vuodelta 2015 on 

merkittävä ympäristöteologinen avaus. Paavi kutsuu ekologiseen kääntymykseen ja korostaa 

köyhien ja planeetan haurauden läheistä yhteyttä toisiinsa. Hän arvostelee teknologialähtöistä 

vallankäytön mallia ja kannustaa uudenlaiseen talous- ja edistysajatteluun sekä kunnioittamaan 

jokaiselle luodulle kuuluvaa arvokkuutta. Paavin mukaan tarvitaan suoraa ja rehellistä keskustelua. 

Niin kansainvälisen kuin paikallisenkin politiikan toimijoiden on otettava vakava vastuu 

luomakunnan tilasta ja tulevaisuudesta. Kertakäyttökulttuurista on luovuttava uudenlaisen 

elämätavan hyväksi. 

 

Puhuessaan ympäristövastuusta kirkkojen tulee välttää ihmisten syyllistämistä. 
Toivottomuuden tai ahdistuksen lietsominen ei ole hedelmällistä. Tarvitsemme realistista, 

tosiasioihin perustuvaa toivoa ja laajaa tiedeyhteisöjen ja uskonnollisten yhteisöjen yhteistyötä. On 

pidettävä rohkeasti esillä kristillisen uskon innoittaman kohtuullisen elämäntavan 

siunauksellisuutta. Miten paljon kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus voivat antaa! 

 


