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Panu Pihkala

Haastattelussa neuvontapsykologi Salli Saari

Teologi on
YTHS:n vakioasiakas
Vuonna 2000 YTHS:n mielenterveyspalveluihin tehtiin koko maassa yhteensä 40 454 käyntiä. Mielenterveyspalveluja tarvinneita
henkilöitä oli yhteensä 5685 eli 4,5 % kaikista YTHS:n toimipiiriin
kuuluvista opiskelijoista. Heistä noin 70 % on ollut naisia.
Tavallisimpia hoitoon hakeutumisen syitä ovat olleet masennus,
ahdistuneisuushäiriöt, persoonallisuushäiriöt sekä syömishäiriöt.

H

elsingin yliopiston dosentti ja
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön neuvontapsykologi
Salli Saari on ollut kiireinen Yhdysvaltoihin kohdistuneiden terroristi-iskujen jälkeen. Kriisipsykologiaan erikoistunut Salli Saari johtaa Suomen
Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmää, joka on tarjonnut Suomessa
henkistä tukea USA:n katastrofin
järkyttämille ihmisille.
– Työni alkoi siitä, että minulle soitettiin iskujen tapahduttua Finnairilta
tiistaina puoli kuuden aikaan illalla ja
pyydettiin tulemaan Helsinki-Vantaalle
seitsemäksi vastaan Yhdysvaltoihin
matkalla ollutta konetta, joka joutui
kääntymään takaisin. Sen jälkeen teimme yön aikana ryhmässä kirjallisen tiedotteen siitä, millaisia oireita ihmiset
saattavat kokea kriisitilanteissa ja mikä
voi helpottaa oireita. Seuraavana aamuna jaoimme ihmisille hotellissa näi-

tä tiedotteita ja tarjosimme henkistä tukea.
Samaa tiedotetta jaettiin myöhemmin
myös Yhdysvalloissa olleiden matkustajien omaisille sekä lentokoneessa Finnairin ensimmäisellä lennolla, joka saapui terroristi-iskujen jälkeen Yhdysvalloista Suomeen. Psykologien ryhmä
avasi lisäksi palvelevan puhelimen Yhdysvalloista tulleille ja heidän omaisilleen sekä tapasi SAS:n ja Finnairin henkilökuntaa. Helsinki-Vantaan lentoasemalla Yhdysvaltojen lentoja oli vastassa
paljon omaisia ja Saari kertoo, että ihmisillä oli valtava huoli omaisistaan ja
siitä, mitä oikeastaan oli tapahtunut.
– Huolta aiheutti myös se, että kaikki
suunnitelmat menivät sekaisin, eikä kukaan tiennyt mitä nyt tapahtuu. Yksi
kriisipsykologian tärkeistä lainalaisuuksista on se, että ihmiset eivät reagoi vain
siihen, mitä todella tapahtuu, vaan
myös siihen, mitä olisi voinut tapahtua.

Ihmiset ajattelivat myös sitä, missä olisinkaan nyt, jos koneeni olisikin ehtinyt
New Yorkiin, Saari muistuttaa.
Kriisityön ohella Salli Saari myös kouluttaa kriisityöntekijöitä, työnohjaa ja pitää neuvontapsykologin vastaanottoa
YTHS:ssä Helsingissä. Saari on tehnyt
USA:n kriisin lisäksi kriisityötä aikaisemmin myös esimerkiksi Estonian onnettomuuden yhteydessä.
Masennus on muotisairaus
Salli Saari on työssään YTHS:ssä erikoistunut antamaan välitöntä apua erityisesti akuutin kriisin järkyttämille henkilöille. Tällaisiksi kriiseiksi neuvontapsykologi Saari mainitsee esimerkiksi läheisen ihmisen kuoleman onnettomuudessa tai läheisen itsemurhan. Apu olisi
tehokkainta, jos se tavoittaisi henkilön
heti, mutta yleensä ihmiset eivät ota välittömästi yhteyttä psykologiin.
– Aika harvoin saan tietää tapahtumista
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niin nopeasti, että voisin antaa opiskelijalle välitöntä kriisiapua, vaan tyypillistä
on, että opiskelijat ottavat yhteyttä, kun
järkyttävästä tapahtumasta tai onnettomuudesta on kulunut kahdesta viikosta
kuukauteen, Saari kuvailee.
Avun tarvitsijoita on nykyisin paljon,
ja jonot YTHS:n mielenterveyspalveluihin ovat valitettavan pitkät.
– Itse asiassa tilanne on viimeisen
vuoden aikana ollut hankalampi kuin
koskaan.
Tilanteen helpottamiseksi ajanvarauksesta huolehtivat sosiaalityöntekijät, jotka tapaavat ensin apua hakevan
opiskelijan ja ohjaavat hänet tarpeen
mukaan psykiatrien tai psykologien vastaanottojonoon.
Yleisimmät ongelmat, joihin ihmiset
hakevat apua neuvontapsykologilta,
ovat Saaren mukaan ihmissuhdeongelmat.
– Näillä ihmisillä on vaikeuksia seurustelusuhteessa tai muissa läheisissä
ihmissuhteissa. Nykyisin iso ryhmä
ovat myös masentuneet. Masennus on
eräänlainen muotisairaus, jota ei vielä
tunnettu kymmenen vuotta sitten.
Saaren kokemuksen mukaan masennuksesta kärsivien ihmisten lukumäärä
on kasvanut myös siksi, että nykyisin se
diagnosoidaan niin helposti.
– Yllättävän ison ryhmän muodostavat myös syömishäiriöiset. Erilaiset syömishäiriöt ovat hyvin yleisiä myös nuorilla aikuisilla.
Neljännen Saaren mainitsemista ryh-
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mistä muodostavat alhaisen itsetunnon
kanssa kamppailevat opiskelijat.
– On muistettava, että mitkään näistä
ongelmista eivät ole toisiaan poissulkevia. Varsinaista systematiikkaa tässä
ryhmäjaossa ei siis ole, tarkentaa dosentti Saari.
”Kyllä se tästä menee”
Psykologi Saaren mielestä opintojen
vaihe ei yleensä näy opiskelijoiden avun
tarpeessa, mutta keskimäärin YTHS:n
asiakaskunta on vähän vanhempaa.
– Asiakkaamme ovat keskimäärin jo
noin neljä ja viisi vuotta opiskelleita,
jolloin ajattelumalli on jo selkiytynyt.
Kun aloitetaan opiskelu, ajatellaan
usein, että ”kyllä se tästä menee”, ja
odotetaan pari kolme vuotta ennen
kuin haetaan apua. Tietysti asiakkaiden
joukossa on myös ensimmäisen vuoden
opiskelijoita, Saari täsmentää.
Mistä opiskelijat voivat tietää, milloin
olisi syytä hakea ongelmiin apua?
– Minusta merkit ovat sellaisia, että
on hankala olo, elämä ei suju. Toistaa
samoja kuvioita ja epätarkoituksenmukaisia ratkaisuja esimerkiksi ihmissuhteissa. Riittävä merkki on myös se, että
opiskelu ei suju, vaikka tietää yrittäneensä. Näyttää siltä, että opiskelijat
pystyvät hirveän hyvin tunnistamaan
ongelmansa. He tietävät usein myös
mitä tarvitsevat ja pystyvät toisinaan
jopa määrittelemään, tarvitsevatko he
lyhyt- vai pitkäkestoista terapiaa, psykologi Saari pohtii.

Naiset auttavat ja hakevat apua
Myös YTHS:n keräämät tilastotiedot
paljastavat jotakin mielenterveyspalvelujen asiakaskunnasta. Saari kertoo, että
YTHS pitää asiakkaista käyntitilastoja,
mutta ei opintosuunnittain.
– Mutta se on ihan selvää, että naiset
käyttävät palvelujamme enemmän, ja
että naisilla on paljon enemmän erilaisia
ongelmia. Se ei suinkaan tarkoita, että
naiset olisivat miehiä sairaampia. Naisten enemmistö asiakaskunnassa on kuitenkin selvä asia. Ja esimerkiksi teknillisen alan opiskelijat käyttävät palveluja
aika vähän ja samoin myös matemaattisen ja kaupallisen alan opiskelijat. Yliopisto-opiskelijoista
taideopiskelijat,
teologit ja humanistit ovat suurin kävijäryhmä, Saari täsmentää.
Teologeille tavallisiin sosiaalisiin pelkoihin Saari löytää ainakin yhden selityksen opintojemme sisällöstä.
– Luulen, että kysymys on siitä, että
te joudutte usein sellaisiin tilanteisiin ja
teillä on paljon käytännön harjoituksia.
Teologi ei voi valmistua niin, ettei kohtaa tiettyjä esiintymistilanteita. Nämä tilanteet voivat saada pelot esille, Salli
Saari selittää.
Paitsi että naiset käyttävät enemmän
mielenterveyspalveluja, he myös hakeutuvat miehiä useammin auttajiksi. Tällä
hetkellä esimerkiksi opiskelijoiden tukijärjestön Nyyti ry:n työntekijöistä suurin osa on naisia.
– Taustalla on varmaan se, että naiset
haluavat auttamaan ja hoivaamaan. Kyl-
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Pitää olla
mahdollisuus tehdä
muutakin kuin
opiskella: käydä töissä,
matkustaa ja harrastaa.
Ei niin, että vain
intensiivisesti opiskellaan
– se ei ole terveellistä
ihmisen psyykkiselle
kehitykselle.

lähän meilläkin henkilökunnasta suurin
osa on naisia. Psykologeista vain 20 %
on miehiä, mutta meillä miehiä on töissä vähän enemmän, Saari kertoo.
Teologisen tiedekunnan naisistumisen
yhteydessä on mainittu pelko siitä, että
kirkostakin tulee vain empatialaitos. Salli Saari muistuttaa, että naisistuminen
puhuttaa myös muilla aloilla.
– Siitähän ollaan kyllä myös huolissaan, että lääkärit ja eläinlääkärit naisistuvat, ja hammaslääkärit ovat jo naisistuneet. Ylipäätänsä opiskelijayhteisöstä
suurin osa on naisia, ja kyllä tilanne
näyttää koko ajan menevän siihen suuntaan, että tyttöjen määrä kasvaa. En tiedä, mikä on tilanne tällä hetkellä psykologien osalta, mutta aikoinaan, kun olin
mukana pohjoismaisessa yhteistyössä,
niin naisten ja miesten määrä näytti
vaihtelevan idästä länteen siten, että
Suomessa oli kaikkein eniten naispsykologeja sen jälkeen Ruotsissa ja seuraavaksi Tanskassa. Norjassa naisia ja miehiä oli yhtä paljon, ja Islannissa oli
enemmän miespsykologeja, Salli Saari
muistelee.
Opiskele hitaammin!
Salli Saari kommentoi myös paljon puhuttua opiskeluajan lyhentämistä ja
muistuttaa, ettei opintojen pitkittyminen merkitse sitä, että ihmisten elämänhallinta olisi täysin hukassa.
– Minä itse opiskelin yliopistossa aika
pitkään siksi, että tein opiskelun ohella
muutakin. Opiskeluaika pitäisi olla

myöskin sellaista, että opiskelijalla olisi
mahdollisuus itsensä kehittämiseen ja
kypsymiseen. Se vaatii sitä, että pitää
olla mahdollisuus tehdä muutakin kuin
opiskella: käydä töissä, matkustaa ja
harrastaa. Ei niin, että vain intensiivisesti opiskellaan – se ei ole terveellistä
ihmisen psyykkiselle kehitykselle, Saari
muistuttaa.
Pitkään opiskelevat ovat Salli Saaren
mielestä usein ihmisiä, jotka haluavat
ottaa kaiken irti yliopisto-opiskelusta
ihan vain itseään varten. Dosentti Saari
painottaa, että opiskelijoiden tulisi
muistaa elää myös opiskeluaikanaan.
– Usein käy niin, että jos asennoituu
sillä tavalla, että ”sitten kun valmistun”,
niin siinä käy niin, ettei mikään muutukaan miksikään kun valmistuu. Jos viisikin vuotta jatkaa sellaista elämää, niin
ei osaa enää elää muulla tavalla.
Neuvontapsykologi Saari on työssään
huomannut, että opiskelijat pelkäävät
nykyisin yhä enemmän epäonnistumista ja sitä, että leimataan luuseriksi.
– Sellaista pelkoa on aika paljon, että
on luuseri. Tilanne on muuttunut sillä
tavalla, että aikaisemmin pidettiin luusereina vaan niitä noin 10 %, jotka olivat heikoimmin menestyneitä. Sen sijaan nykyisin luusereita on jo noin 80
%. Eli jos ei kuulu ihan parhaimmistoon niin koetaan, että ollaan luusereita. Sillä tavalla ajattelumalli on muuttunut hirveästi. Esimerkiksi myös se, että
on keskinkertainen, tavallinen ja menestyy tavanomaisesti, alkaa saada luu-

seri –merkityksen, Saari tilittää.
Tilanteen tekee Salli Saaren mielestä
vielä ongelmallisemmaksi se, että kaiken ajatellaan olevan vain itsestä kiinni
nyt, kun maailma kerran on avoin.
Kahvilakeskustelut kunniaan
Opiskeluaika vaikuttaa psykologi Saaren mukaan olevan nykyisin pääasiassa
ahkeroimista ja juhlimista.
– Muistan omalta opiskeluajaltani,
että koko päivä saattoi mennä yliopiston kuppilassa, kun parannettiin maailmaa. Sellaiseen keskusteluun ja pohdintaan käytetään nyt hirveän vähän aikaa – ei ole aikaa sellaiseen.
Salli Saari haluaa muistuttaa opiskelijoita myös toisesta tärkeästä asiasta:
– Opiskelussa on olennaista se, että
koko ajan opitaan jotakin. Opiskelu on
itse asiassa kaikkein tehokkainta silloin,
kun onnistumisen ja epäonnistumisen
mahdollisuus on fifti fifti, silloin oppii
eniten. Usein meillä epäonnistumisen
pelko on niin kovin voimakas, että se
johtaa siihen, että lopputulos täytyy
varmistaa ja painopiste siirtyy suoriutumiseen. Unohdetaan kokonaan sellainen mahdollisuus, että opettavimmat
kokemukset voivat olla epäonnistumisia.
MINNA AHOKAS
MATILDA PASANEN
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Tässä numerossa

12 Kauneuden myytit
Mitäpä ei nainen tekisi ollakseen
kaunis
14 Kirkko aloittaa opiskelijoiden
psykologiset testit
15 Kirkon päivästä potkuja
opintohin
Nainen inttipappina
16 Mielipiteet
17 Onko rock knapsua?
Kirja-arvostelu
Säästä!
Näillä neuvoilla vältät vanhemmilta
ruinaamisen

19 Inhoaako Hesari uskovaisia?
Muut lehdet
20 Kyyhkysen armolahjatesti
Testaa itse karismasi
21 Lukijakilpailu
22 Sanat kuin taika
Kurkistus papin päiväkirjaan
23 Sanoista tekoihin
Mikael kovistelee kirkkoa
TYT:ssä tapahtuu
24 Heretix
Atte Airaksinen heittää paholaista
mustepullolla

Anne Ryhänen

2 Teologi on YTHS:n vakioasiakas
Neuvontapsykologi Salli Saaren
haastattelu
7 Pääkirjoitukset
8 Naispappi ei ole luterilainen
Kyyhkynen tapasi rovasti Tuula
Sääksen
9 Aleksilla tapahtuu
10 Kun Matti Meikäläisestä tulee
Jumala
Mitä tekee psykiatrisen sairaalan
pappi?
11 Ubi papa, ibi Roma!
Kirkkohistorioitsijat tutustuivat
ikuiseen kaupunkiin

Ryhmä teologeja istui iltaa akateemisen diskurssin merkeissä. Aamun valjetessa vain laukut olivat jäljellä. Osallistu
sivun 21 lukijakilpailuun ja löydä laukuille omistajat!
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Lampaiden maassa

T

ässä äänettömästi määkivien
lampaiden maassa voi luottaa
moneen asiaan.
Lääkärit olisivat voineet lomailla
koko loppuvuoden ja kutsua sitä aina
vaan pakkolakoksi. Jokainen lammas tajuaa, että burn out katoaa rahalla kuin
Pyhän Hengen voimasta. Valkotakkien
ei tarvinnut pelätä, että verenpainetautiset nousisivat barrikadeille. Lammas
vain kysyy kuiskaten, mikä on barrikadi.
Tällaisten lampaiden johtajilla on
helppoa. Jos saunan lauteilla jollekin tulee laskuhumalassa mieleen, että vaihdetaan markka siihen euroon, niin sitten vaihdetaan markka euroon. Kansanäänestys olisi ollut turhaa, sillä lammaslauma uskoi heti sen olevan mainio
keino pitää nälkäiset ryssät rajan toisella

puolella. Nyt ollaan viimeistään oikeita
eurooppalaisia, vaikka maailmalla ei
tiedetä Suomesta muuta kuin Ericsson.
Lampaiden ulkoministerikin voi
syyttää israelilaisia vainoista sekä sodan
lietsomisesta. Pari viikkoa myöhemmin
hän tarjoaa maansa lentokenttiä jenkeille oikeudenmukaisen koston toteutumiseksi.
Surkeita otuksia yhdistää käsittämättömän nöyristelyn lisäksi yksi asia: jokainen kunnon lammas tietää ainakin
yhden vitsin hulluista. Mielipuolista.
Pöpeistä. Päästään viallisista. Kirvesmurhaajaskitsofreenikoista. Mutta vitsien lisäksi lammas ei osaakaan sanoa
muuta mielisairauksista.
Silti joka kymmenes yläasteikäinen
suomalainen kärsii masennuksesta.
(Kouluterveyskysely 2001)

Silti 31 792 suomalaista oli psykiatrisessa sairaalahoidossa vuonna 1999.
(STAKES 2001)
Silti 7,2 prosenttia suomalaisista sopii
masennusdiagnoosiin. (Lehtinen 1999)
Lammaslauma ei kuitenkaan reagoi
eikä osaa muuta kuin voivotella. Tässä
maassa reagoidaan vain, jos Kauniit ja
rohkeat dubataan, tai jos tangokuningatar on laihtunut neljä ja puoli kiloa.
Tiedättekö muuten, miten saa ahdistuneen ja masentuneen teinin alas
puusta?
Katkaisemalla
köyden.
ANNE RYHÄNEN

”He pystyvät tekemään mitä tahansa”

K

yseisenä tiistai-iltapäivänä päätin opiskelun sijaan katsella videoilta vanhoja Frendejä.
Avatessani tv:n näin World Trade
Centerin liekeissä. Siihen hetkeen asti
olin nauttinut vaihto-oppilasvuoden
mukanaan tuomasta uutispimennosta –
olin päättänyt, että minun ruotsinkielen-taidollani on toistaiseksi turha yrittää seurata maailman tapahtumia.
Niin siinä kävi, että ensimmäiset sanat, jotka olin pakotettu oppimaan kuuluvat ryhmään; terrorist attacken, attentat, dö, omkomma, skadat. Kun painoin playtä, näin Frendien alkumusiikin
taustalla New Yorkin ja Twin Towersit.
Uutisissa ne sortuvat, videolla ne ovat
pystyssä. Video tuntui todemmalta.
Samana aamuna olin lukenut Raamatusta kertomuksen Babylonin tornista.

Siinä ihmiset rakentavat itselleen kaupungin ja sinne tornin, joka on taivaaseen asti. Herra tulee katsomaan kaupunkia ja sanoo pahaenteisesti: ”Tämä
mitä he ovat saaneet aikaan, on vasta
alkua. Nyt he pystyvät tekemään mitä
tahansa.”
Iskujen jälkeen Chicagossa mies oli
yrittänyt ajaa kuoliaaksi suojatiellä kävelleen, huntuun pukeutuneen naisen.
Tukholmassa moskeijan ympärille asetettiin välittömästi poliisivartio, eivätkä
lukuisat muslimilapset uskaltautuneet
keskiviikkona kouluun. Kun lentoliikenne Yhdysvalloissa avattiin uudelleen, jotkut matkustajista vaativat arabien poistamista lennoiltaan.
Kuinka vaarallisia me voimme olla
toisillemme? Millaiset turvatoimet pystyvät suojelemaan meitä vihalta ja kat-

keruudelta erilaisuutta ja eriarvoisuutta
kohtaan, saatika terrorismia? Eri kansalaisuudet ja uskonnot lentäköön omilla
lennoilla ilman partakoneenteriä?
Terroristihyökkäys oli tuomittava
teko, mutta sen vastatoimenpiteet ovat
ennustettavasti myös sitä. Mikä on oikeutettu tuomio? Näin kaupungilla julisteen: ”Öga för öga – och världen blir
blind”. Toivon, että Bush näkee sen
myös.
MINNA PARTANEN
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Anne Ryhänen

Tuula Sääkselle vakuuteltiin, että

Naispappi ei ole
luterilainen
Suomen luterilaisessa
evankeliumiyhdistyksessä kuohui
keväällä 1999. Taloudellisista
syistä Sley irtisanoi 14 työntekijäänsä, joiden joukossa oli
myös Tuula Sääksi. Sääksen erottamisen syynä oli hänen tapansa
saarnata niissäkin jumalanpalveluksissa, joissa alttarilla oli
naispappi. Mitä hänelle nyt kuuluu?

T

eiskolaisen maanviljelijän tytär
Tuula Sääksi päätti jo lapsena,
että hän lähtee lähetystyöhön.
– Lähdin suoraan teologisen tiedekunnan jälkeen lähetyskurssille ja päädyin Keniaan. Olin silloin 25-vuotias,
Sääksi muistelee.
Entinen lähetyssaarnaaja haluaa tyrmätä ajatukset sellaisesta kutsumuksesta, johon liittyisivät ihmeet ja maan tärähtelyt.
– En tiedä, onko se kummallisempi
asia kuin sen tajuaminen, että jossakin
päin maailmaa tarvitaan sen alan asiantuntemusta, jota minulla on. En ole
koskaan nähnyt mitään suuria näkyjä.
Mutta tämä on aina minulle ollut sellainen kristityn identiteettiin kuuluva asia,
että on käytössä.
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Kahdeksan vuotta puskassa
Tuula Sääksi tunnustaa yrittäneensä vaientaa oman lähetystyökutsunsa ollessaan vielä teologian ylioppilas. Nuori
Tuula haaveili opettajan töistä maaseudulla. Nyt hän kehuu estotta kahdeksaa
työvuottaan kenialaisten keskuudessa.
– Olin nuori ja innokas. Työtoverikseni
sain kenialaisen nuoren papin Johnin,
joka valmistui Makumiran teologisesta
seminaarista samaan aikaan, kun minulla loppui kolmen kuukauden kielikoulu.
Me
kaksi
vihreätä
saimme
tehtäväksemme käynnistää uudelleen
raamattukoulu, joka oli ollut suljettuna,
nauraa Sääksi.
– Se toimi erittäin vaatimattomissa
oloissa siellä kaukana puskassa
läntisessa
Keniassa.
Alkuaikoina

valmistelin kynttilän valossa tunteja
suahilin kielelle yökaudet, sähköä oli
vain muutama tunti illassa.
Naispappien työtoveri on
harhaoppinen
Jo Keniassa Tuula Sääksi sai tottua siihen, että kaikki lähettitoverit eivät
sulattaneet yhdistelmää nainen, teologi
ja lähetyssaarnaaja. Ongelmalliset tilanteet saivat jatkoa Sley:ssä, jossa Sääksi
työskenteli Kenian vuosien jälkeen ensin
apulaislähetysjohtajana,
sitten
ulkolähetyksen johtajana.
Vielä 70-luvulla naisten saarnaaminen ei järkyttänyt.
– Siitä asti kun valmistuin ja olin töissä evankeliumiyhdistyksessä, olen pitänyt saarnoja päiväjumalanpalveluksissa

Sley:n silloisten johtajien hyväksymänä. Mutta suhtautuminen tähän kysymykseen tiukkeni, kun tämä keskustelu eteni kirkossa.
90-luvulla osa sleyläisistä ei enää hyväksynyt naislehtoreiden saarnaamista. Lehtori Sääksi teki kuitenkin vielä
radikaalimmin. Hän piti jumalanpalveluksia naispappien kanssa kierrellessään Suomen seurakuntia, mitä kaikki
veljet ja sisaret eivät sulattaneet. Virkakysymykseen liittyvien erimielisyyksien takia Tuulasta alkoi kiertää huhuja ja valheitakin: Tuulaa ei pidetty luotettavana enää lähetystyön johtajanakaan.
– Minulle sanottiin, että olen harhaoppinen ja en ole luterilainen enkä
kunnioita Raamattua, Sääksi kuittaa.
Sley:stä rovastiksi
Keväällä 1999 naispappeuden vastustajien tilaisuus koitti, kun yhdistys
päätyi irtisanomaan ihmisiä. Sley:n
johtokunnan kokoukseen toimitettiin
vetoomus, jossa vaadittin Tuula Sääksen erottamista ja naispappeuden vastustajan, pastori Sakari Korpisen
työsuhteen jatkamista.
Sääksi äänestettiinkin ulos, ja Korpinen sai pitää pestinsä. Tänä vuonna
Sakari Korpinenkin sai potkut
Sley:stä, Sääksi puolestaan valittiin
Suomen lähetysseuran ulkomaanosaston johtajaksi.
– Koen, että kaikki se, mitä olen viime vuosina kokenut, on kokonaisuudessaan kääntynyt minun elämässäni
parhaakseni.
Viime toukokuussa entinen Sley:n
työntekijä vihittiin papiksi, ja piispa
Eero Huovinen nimitti Sääksen samalla myös rovastiksi. Rovastilla on
kuitenkin vielä yksi taakka sydämellään.
– Surullista on se, että tässä (naispappeusriidassa) menetetään voimia
ihan väärässä kohdassa. Meidän aikanamme tarvittaisiin kristittyjen yhteistä todistusta, Sääksi painottaa.
Toivon, että minut mieluummin
muistettaisiin lähetystyöstä kuin tästä.
En ole koskaan taistellut naispappeuden puolesta. Olen taistellut sen puolesta, että voitaisiin tehdä yhteistyötä
Kristuksen evankeliumin puolesta.
ANNE RYHÄNEN

Käytännöllisen teologian laitokselle myönnettiin keväällä laadukkaan toiminnan kannustuspalkinto. Laitos on myös laittanut käytävälleen pöydän, jossa jakaa ilmaiseksi tarpeettomaksi
käynyttä kirjallisuuttaan. Muun muassa tällaisesta kirjallisuudesta on seitsemännen kerroksen
väki opintoja kehittäessään valmis luopumaan...

Aleksilla tapahtuu
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Juha Vermasvuori jäi elokuun alusta
eläkkeelle, Esko Koskenvesa saa eläkeläisen tittelin tammikuussa. Nyt laitosta johtaa kasvatustieteellisestä tiedekunnasta come backin tehnyt Markku
Pyysiäinen.
Kuudennesta kerroksesta tihkuneiden
tietojen mukaan professori Annala on
siinä määrin luottavainen Joensuun
professuurin valinnastaan, että on jo
hyvissä ajoissa kesällä ostanut talon
Joen kaupungista. Professorivalinnat
varmistuvat silti vasta ensi vuoden puolella.

6
5

Roolileikkejä kirkkohistorian laitoksella
– piirileikki professorien tuolien ympärillä jatkuu. Roolijako tällä hetkellä:
Kyllikki on Simo, Kaarlo on Aila,
Simo on kadonnut, ja kukas se Aila oikein olikaan?
Tiedekunnan kirjasto siirtyi kesällä
koko yliopiston tavoin uuteen, entistä
ehompaan Voyager-järjestelmään, joka
mahdollistaa esimerkiksi hakutietojen
lähettämisen itselleen sähköpostilla!
Kyllä kannatti odottaa ja pitää yksi jos
toinenkin kirjasto puoli kesää suljettuna.

4

3

Arvoisat professorit Risto ja Aila Lauha on bongattu elokuisena iltapäivänä
leffateatterissa katsomassa elokuvaa
Bridget Jones – elämäni sinkkuna. Nyt
jäämme mielenkiinnolla odottelemaan,
syntyykö aiheesta eksegeettistä analyysiä.

2
1

TYT:n toimistossa on jälleen vaihdettu
vanha ja väsynyt uuteen vetreämpään.
Kirjamyyntibisnestä pyörittelee nykyisin Mikkosen Riikka.
Aleksia uudistetaan ryminällä. Tiedekunnan ratikkapysäkin uudesta sijoituksesta ei ole vielä varmuutta, ja viimeisimpien huhujen mukaan koko
raideliikenne keskeytetään toukokuun
alussa.
Uskontotieteen humanistifukseille järjestettiin
illanvietto
samppanjatarjoilulla. Tässäkö syy siihen, että
teologit kokevat jäävänsä ulkopuolisiksi? Onko perimmäinen syy mustasukkaisuus vai se, että alkoholi ehkä loukkaa ”meitä uskovaisia”?

0
Oikaisu.

Riikka Prusti istuu eduskunnassa sosiaalidemokraattien eikä
kokoomuksen edustajana kuten edellisessä numerossa virheellisesti väitettiin.
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Kun Matti Meikäläisestä tulee Jumala
Pekka Sääski on työskennellyt Hesperian sairaalan
sairaalapastorina 12 vuotta. Hän kohtaa työssään
muun muassa ihmisiä, jotka ovat akuutissa kriisissä,
psykoosissa, masentuneita ja skitsofreniaa pitkään
poteneita. Mitä hän ajattelee ihmisistä, jotka luokitellaan yhteiskunnassamme yksiselitteisesti sairaiksi?
Miten pappi kohtaa mielenterveyspotilaita?

P

ekka Sääski sanoo välttävänsä
puhumista terveistä ja sairaista
ihmisistä. Hän myöntää, että
lääketiede vaatii ihmisen diagnostisointia oikean lääkityksen ja hoidon löytämiseksi, mutta itse hän haluaa katsoa
ihmiseen diagnoosin takana. Sääski puhuu mieluimmin psykiatrisessa hoidossa olevista ihmisinä, joilla on mieli rikkoutunut kuin sairaista potilaista.
– Mielenterveystyössä ei voida lähteä siitä olettamuksesta, että päämääränä on ehdottomasti paraneminen.
Mikä on ylipäätään mittapuu terveydelle? Entä mistä ja mihin ihminen parannetaan? kysyy Sääski.
Hänen mukaansa psykiatrinen hoito
on pitkällinen elämänprosessi, jossa ihminen itse tekee tärkeimmän työn. Parhaassa tapauksessa ihminen oppii tuntemaan itseään sekä oppii selviytymään
itsensä ja toisten kanssa.. Sääski muistuttaa, että jo kristillisen ihmiskäsityk-
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sen mukaan kaikilla on oikeus etsiä elämänarvoa, olemassaolon oikeutta ja ihmissuhteita, eli kaikilla on paikkansa ja
tehtävänsä maailmassa.
Sairaalassa uskonto
nousee pintaan
Pekka Sääski kertoo, että mielenterveystyössä ja psykiatrisessa sairaalassa ihmisen kontakti pappiin lähtee usein jostain
uskontoon liittyvästä kysymyksestä.
Pappi mielletään turvalliseksi ihmiseksi,
linkiksi ulkomaailmaan, koska hän ei
edusta hoito-organisaation hankalimpia
puolia potilaan kannalta, kuten rajoittamista ja pakkotoimenpiteitä hoidossa.
Sääski sanoo, että mielenterveystyössä
ja psykiatrisessa sairaalassa on paljon
puhetta ja pohdintaa uskonnollisista kysymyksistä.
Ihmisen mielen hajotessa hänen käsityksensä ja kokemuksensa uskosta saattavat vääristyä. Ihmisellä on usein taus-

talla yhteys kirkkoon tai johonkin herätysliikkeeseen. Hän on saattanut kasvaa
ankarassa uskonnollisessa ympäristössä.
Syyllisyyden tunto saattaa aktivoitua sairastuessa, jolloin uskonnolliset kysymykset nousevat helposti pintaan. Toisaalta itse kriisi ja mielen rikkoutuminen herättävät ihmisessä eksistentiaalisia kysymyksiä eli ihminen pohtii olemassaoloaan ja kriisiään myös uskonnäkökulmasta.
Uskonto tarjoaa hedelmällisen maaperän erilaisten oireiden ja jopa harhojen käsittelyyn. Uskonnollinen kieli ja
symbolit sisältävät paljon käsitteistöä,
johon voi sijoittaa oman mielen sisältöä. Raamatulliset hahmot voivat olla
samastumiskohteita, kun käsitys omasta
itsestä on hajonnut, eikä ihminen tunne
enää itseään. Ihmisellä pysyvät mielen
rikkoutuessa erilaiset tunteet ja tarpeet,
ja niiden ilmaisemiselle on löydettävä
kanava. Jos ihmisellä on pyrkimystä

Jouko Hyypiä

käyttää henkistä valtaa, olla oikeassa,
tietää mikä on oikein ja tuomita Jumalan nimissä, samaistumisen kohde voi
olla Jumala tai Jeesus.
Kaikkitietävät
papit
Mutta, mutta... eihän tuo edes kuulosta
hullulta, ajattelen, aika usein olen törmännyt ihmisiin, jotka tuntuvat ajattelevan ja käyttäytyvän kuten Jumala...
– Jokaisen uskonnollisen yhteisön ja
papinkin vaarana on omien sisäisten
tarpeidensa mukaan projisoida tuomiota ympäristöön, Sääksi sanoo ja
jatkaa:
– Tällaisen käyttäytymisen takana
voi olla haavoittunut itsetunto ja omat
itsesyytökset, joita ei ole käsitellyt ja
pystynyt ratkaisemaan omassa mielessään. Nuo syytökset siirtää siten helposti ulkopuolelle ja kohdistaa muihin
ihmisiin.
Pekka Sääsken mukaan pappien ja
sielunhoitotyötä tekevien on varottava
erityisesti omnipotenssin houkutusta,
kaikkitietävyyttä, kaikkivoipaista ajatusta itsestään eli itsensä samaistamista
Jumalan asemaan.
Jumala armahtaa,
ihminen ei
Pekka Sääsken mukaan sairaalapastorin tärkein haaste on rakentaa
luottamus hoitosuhteessa. Potilaalla
saattaa olla pelko, että pappi tuomitsee. Mutta monelle kokemus, että toinen ei tuomitsekaan, saattaa olla ensimmäinen kokemus hyväksytyksi tulemisesta.
– Ja tässä tulee keskeinen kristinuskon ulottuvuus esille: anteeksi antavaisuus ja armahtavaisuus, sanoo Sääski,
mutta jatkaa:
– Vielä tärkeämpää kuitenkin olisi,
että ihminen oppisi itse armahtamaan
itsenäsä.
– Kokemuksien kautta moni on
omaksunut liian ankaran ja tuomitsevan puolen itseensä. Ankara yliminä
tuomitsee ja takana saattaa olla todellisia kokemuksia siitä, että on tullut tuomituksi. Vaikka ihminen ymmärtäisi,
että Jumala armahtaa, hän ei pysty silti
armahtamaan itseään vajavaisena ihmisenä.
MATILDA PASANEN

Ubi papa, ibi Roma!
Viime huhtikuussa Kyllikki Tiensuu ja Hannele Repo johdattivat teologian opiskelijoita
tutustumaan Rooman nähtävyyksiin ja historiallisiin aarteisiin.

K

atolisen kirkon
läsnäolo
konkretisoitui meille heti, kun
astuimme hämmentyneinä Pietarin kirkon aukiolle. Melkein yhtä hätkähdyttävää oli kyllä väistellä Vatikaanissa autoja, joista lähes jokaista
ajoi nunna tai munkki.
Vatikaanissa tapasimme henkilöitä
katolisen kirkon hierarkian huipulta,
kuten kardinaali Ratzingerin ja kardinaali Kasperin. Lisäksi ryhmällä oli ilo
tutustua Kristittyjen ykseyden edistämisen neuvostossa Dr. Matthias Türkiin, joka vakuutti meille neuvoston
suhtautuvan vakavasti kristittyjen ykseyden toteuttamiseen ja ut unum sint -periaatteen täyttämiseen.
Matkamme ekumeeninen huipentuma oli osallistuminen paavin audienssiin Pietarin kirkon aukiolla. Vastaanoton aikana paaville esiteltiin myös ryhmä teologian opiskelijoita Suomesta
meidän noustessa samalla arvokkaasti
seisomaan. Vastaanotolla vallinnut hengellinen karnevaalitunnelma oli luterilaisesta näkökulmasta häkellyttävä, mutta paavin lausumat siunaukset ja hänen
koskettava puheensa tavoitti myös meidät.
Vierailu birgittalaissisarten luona

Casa di Santa Brigidassa avasi meille ainutlaatuisen ikkunan luostarielämään,
kun suomalainen sisar Marja-Liisa puhui meille nykybirgittalaisten elämästä
ja omasta tiestään luterilaisesta katolisen sisariston jäseneksi.
Arrivederci Roma
Rooman joukkoliikenteessä liikkuminen isolla joukolla oli haasteellista, mutta selviydyimme kunnialla matkaohjelmastamme. Oppimistavoitteiden täyttyminen jäi tosin toissijaiseksi asiaksi hetkinä, jolloin tarvehierarkiamme alin
aste vaati tyydyttämistä.
Edes luterilainen skeptisyytemme ei
kuitenkaan estänyt meitä oppimasta
valtavasti uutta katolisesta kirkosta,
vaikka varsinkin katolinen pyhimyskultti sai sisäiset skeptikkomme heräämään.
Rooman matka sai upean päätöksen
kappelissa Pyhien portaiden päässä,
missä lauloimme antaumuksella vanhan
pyhiinvaeltajien laulun Maa on niin
kaunis kappelin täyttyessä ihmisistä,
jotka hiljentyivät kuuntelemaan lauluamme.
MINNA AHOKAS
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Ole neitsyt ja äiti!

E

ri aikoina ovat vallinneet erilaiset kauneusihanteet. Sisäinen ja
ulkoinen kauneus on yhdistetty
niin, että on ajateltu kauniin olevan
myös hyvä. Tietyt luonteenpiirteet ovat
yhdistyneet kauniiseen naiseen. Miehet
ovat yleensä määränneet, mitä nämä
luonteenpiirteet ovat. Kirkko ja kirkonmiehetkin ovat tätä kautta olleet vaikuttamassa naisihanteen kehitykseen.
Kaikkien naisten esikuva on ollut Neitsyt Maria ja naiselle sallitut roolit neitsyt ja äiti.
Miesten viehtymyksen mukaan naiset
ovat muokanneet myös kasvojaan ja
vartaloaan. Tämä jatkuu kolmannellakin vuosituhannella, kun suurin osa
muodin suunnannäyttäjistä on yhä mie-

hiä. Miehet eivät kuitenkaan yksin päätä
naisten ulkonäöstä. Historialliset seikat
määräävät, millaiseksi ulkomuoto muodostuu.
Molempien sukupuolten mielestä rehevyys on ollut viehättävää silloin, kun
ruokaa on ollut tarpeeksi vain harvoilla.
1900-luvun alusta lähtien naiset ovat
tietoisesti taistelleet miesten heille luomia ihanteita vastaan. Sitä paitsi kautta
vuosisatojen naiset ovat tarkkailleet toisia naisia ja olleet valmiit tekemään
kaikkensa näyttääkseen ainakin heitä
miellyttävämmiltä. Varsin hupaisaa ottaen huomioon, että naisihanne on
muuttunut ja muuttuu niin paljon, että
jokainen nainen on jonkun ajan kauneusihanteen mukaan hurmaava.

kaun
myy

NYKYPÄIVÄNÄ NAINEN ON HYVINVOIVAMPI KUIN ESIÄITINSÄ KOSKAAN AIEMMIN. SILTI NAISET NYKY

Ampiaisvyötärö on
aina muodissa

A

ntiikin aikana naisten vaatetus
koostui kankaista, joiden tarkoitus oli korostaa kaunista
vartaloa. Läpi keskiajan muoti säilyi
yksinkertaisena. Leikkaukset olivat
suoria, ettei muotoja näkyisi liikaa.
Renessanssi toi tullessaan näyttävät
asut. Vyötäröä korostettiin leventämällä hameen helmaa. Siitä eteenpäin
onkin vuorotellen latistettu tai korostettu, takapuolta tai rintaa sen mukaan, mikä on ollut ajan ihannevartalo. Toistuva muoti on ollut ampiaisvyötärö, jonka saavuttaakseen 1800luvun naiset leikkauttivat kylkiluitaan.1920-luvulla palattiin yksinkertai-
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seen muotiin. 1900-luvun kuluessa hylättiin korsetit, ja kun maailmansodat
päästivat naisetkin ruumiilliseen työhön,
alkoivat yleistyä housut. Muodista tuli
mukavaa. Enää ei haluttu pakottautua
epämukaviin asuihin. Kun asut eivät pakottaneet muokkaamaan vartaloa, se jäi
jokaisen omalle vastuulle.
Nykyajan paljastava muoti vaatii vartalolta paljon enemmän kuin menneiden vuosisatojen väkivaltainen muoti.
Nykyajan nainen on periaatteessa vapaa
valitsemaan eri tyylien välillä. Naisvartaloon kohdistuu kuitenkin niin paljon
odotuksia, että nainen nykyään on yhtä
paljon muodin vanki kuin esiäitinsä.

Ihmiset eivät peseytyneet
vuosikausiin

K

euden
ytit

äsitys puhtauden merkityksestä on vaihdellut. Asketismi
näki peseytymisen turhuutena,
toisaalta puhtaus on edustanut hyvettä
ja
järjestystä.
Roomalainen
kylpyläkulttuuri eli Euroopassa halki
keskiajan. Kylpylät kuitenkin suljettiin
1500-luvun puolivälissä. Toisaalta niiden uskottiin edistävän kupan leviämistä, toisaalta metsät kaupunkien ympäriltä oli hakattu paljaiksi, eikä vettä enää
voitu lämmittää kylpyjä varten. Euroopassa alkoivat lian vuosisadat.
Uuden ajan alun ihminen ei nähnyt
likaa siellä, missä me näemme. Ulko-

kuori, se mikä näkyi päälle, oli merkittävää. Talot saattoivat olla saastaisia,
mutta koristelu oli pääasia. Ihmiset eivät peseytyneet kunnolla vuosikausiin.
Kasvot, kädet ja jalat pyyhittiin päivittäin kostealla liinalla. Hajuongelma ratkaistiin hajuvedellä.
Naisten terveydentilaan huono hygienia vaikutti siten, että usein naisia
vaivasivat naistenvaivat ja vatsavaivat,
joihin ei tunnettu parannuskeinoja.
Kylpeminen yleistyi jälleen 1700-luvulta lähtien niin, että nykyään ihmisiä vaivaavat erilaiset allergiat, jotka johtuvat
liiasta pesemisestä.

YÄÄN PYRKIVÄT MUUTTAMAAN ITSEÄÄN KAIKIN KEINOIN, KUTEN OVAT TEHNEET KAUTTA HISTORIAN.

Rinnat vai takapuoli?

S

uomessakin on viime aikoina ruvettu tarkkailemaan julkkisten
rintoja ja muutoksia niissä.
Rintoihin keskittyvä seksuaalisuus on
kuitenkin periamerikkalaista. Euroopassa eroottinen kauneus on tiivistynyt
toiseen ruumiinosaan: takapuoleen.
Vielä muutama sata vuotta sitten rinnat
saivat näkyä, mutta takapuoli ja jalat
peiteltiin kankaisiin.
Leveä takapuoli on viestinyt hyvästä
synnyttäjästä. Muoti on usein auttanut

lattapeppuisia naisia miesten villitsemisessä. Takapuolta on korostettu tyynyillä, turnyyreillä, laahuksilla ja mitä ihmeellisimmillä vanteilla.
Nykyään rintojen merkitystä on alettu korostaa, mutta suomalainen mies
on yhä takapuolen lumoissa. Ilta-Sanomien lukijatutkimuksen (4.9.2001) mukaan peppu on naisen seksikkäin ruumiinosa.

KAROLIINA KIVELÄ
Lähde: Kaari Utrio: Bella Donna. Kaunis nainen kautta aikojen. Tammi 2001.

Panu Pihkala
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Anja Rämö

Kirkko aloittaa opiskelijoiden

psykologiset testit

Piispainkokous päätti teologian opiskelijoille
työharjoittelun jälkeen järjestettävästä psykologisesta soveltuvuustutkimuksesta.

M

ikäli marraskuun kirkolliskokous hyväksyy piispainkokouksen esittämän määrärahan, vaaditaan soveltuvuustutkimus
kaikilta 1.1.2002 jälkeen teologiharjoittelunsa suorittavilta pappisvirkaan
hakeutuvilta. Helsingissä teologiaa
opiskeleva voi osallistua pääkaupunkiseudulla järjestettävään psykologiseen
soveltuvuustutkimukseen aikaisintaan
teologiharjoittelua seuraavana syksynä.
Tutkimuksen järjestää ammatillisiin
soveltuvuustutkimuksiin erikoistunut
laitos.

kitsevästi alle keskimääräisen arvion
jäävä tulos parhaimmillaan merkitsee
kriittisen itsetutkiskelun paikkaa, toteaa vs. piispainkokouksen sihteeri Kalervo Salo.
– Psykologisen soveltuvuustutkimuksen tarkoituksena on estää, mikäli
mahdollista, sellaisten ihmisten hakeutuminen kirkon virkaan, jotka eivät
tätä työtä jaksa tehdä.
Graafisen esityksen lisäksi opiskelija
saa kirjallisena yksityiskohtaisen palautteen tutkimuksen tuloksesta. Tarvittaessa tutkimuksen suorittaja tarkentaa tuloksia myös suullisesti.
– Soveltuvuustutkimuksen tarkoituksena on antaa pätevän tutkimuksen
ja realistisen palautteen avulla opiskelijalle sellaista tietoa, josta hänelle on
hyötyä ammatillisessa kasvussa ja kehittymisessä. Toisaalta tarkoitus on
tarjota lisää välineitä pappisvihkimystä
edeltäviin
ordinaatiokeskusteluihin
tuomiokapitulissa, selvittää Kirkon
koulutuskeskuksen koulutussuunnittelija Pekka Launonen.

Kehitysvaihe puntarissa
Testiin osallistunut opiskelija saa
osallistumistodistuksen, jossa hänen
kehitysvaiheensa papin työhön on ilmaistu graafisesti. Janan keskikohdalle
sijoittuminen merkitsee keskimääräisiä
valmiuksia. Viivan vasempaan ääripäähän sijoittuminen ei kuitenkaan sulje
mahdollisuutta pappisvihkimykseen.
– Huono testitulos ei automaattisesti merkitse sitä, että asianomaisen
tie kirkon virkaan katkeaa. Silti mer-

Piispa päättää vihkimyksestä
Testin tulos ei sido piispaa, joka viime
kädessä päättää pappisvihkimyksen
myöntämisestä. Kuopion piispa Wille
Riekkinen toteaa soveltuvuustutkimuksen olevan yksi osatekijä muiden
joukossa arvioitaessa maisterin soveltuvuutta papin virkaan.
– Tärkeintä soveltuvuustestissä on,
että se auttaa opiskelijaa itse arvioimaan, onko hänestä papin vaativaan
työhön. Soveltuvuustesti antaa opiskelija tietoa siitä, mitä hänen on syytä kehittää itsessään, ja toivottavasti myös
rohkaisee opiskelijaa papin virkaan.
Riekkinen muistuttaa, ettei psykologinen testi ole ainoa soveltuvuuden arvioinnin muoto. Myös palauteseminaarissa piispan kanssa käydyn keskustelun
tarkoituksena on antaa palautetta opiskelijan itsensä kehittämisen pohjaksi.
Keskustelut piispan kanssa jatkuvat
myös papinvirkaa haettaessa.
– Henkilökohtaisesti luotan siihen,
että minä itse ja tuomiokapitulin väki
pystymme jututtamalla löytämään sopivat henkilöt papin virkoihin.
ARTO HYVÄTTINEN

Panu Pihkala

14

Soveltuvuustutkimuksen tulokset
Soveltuvuustutkimuksen osa-alueet
· Opiskelija saa osallistumisesta to· sosiaaliset taidot
distuksen, jossa on graafisesti il· työn hallintaan ja kehittämiseen liitmaistuna arvio opiskelijan soveltutyvät taidot
vuudesta kirkon virkaan. Todistus
· papin työhön liittyvistä perustehtäliitetään pappisvihkimystä anottavistä (julistus, kasvatus, sielunhoito)
essa asiakirjoihin.
selviytymisen edellytykset
· Opiskelija saa yksityiskohtaisen
kirjallisen ja halutessaan myös
suullisen palautteen tutkimustuloksista.
· Tutkimustuloksia ei luovuteta kirkolle eikä talleteta.

Helsingin tuomiokirkossa järjestetään
torstaina 1.11.2001
Kirkon päivä teemalla
Kirkko kantaa!?

H

iippakuntapastori Eeva Salo
Lapualta on ollut mukana
suunnittelemassa Kirkon teologikoulutustoimikunnan järjestämää
tapahtumaa.
Miten kirkko on kantanut nuorta
pastoria?
– Kirkko on kannatellut minua
jumalanpalvelusyhteisönä, Eeva Salo
miettii niin opiskeluaikaansa kuin työvuosiaan pastorina.
Hänet vihittiin papiksi tammikuussa
1995 Parkanon seurakuntaan.
– Joskus tiukan työrupeaman keskelle
saapui seurakuntalaiselta viesti: ”Minä
muistan sinua rukouksessa”, Eeva
muistelee.
Lisätukea työn alkumetreihin
– Monen uuden papin ensimmäistä
vuotta kuvaa väsymys. Työ on uutta ja
mielenkiintoista, mutta verottaa paljon.
Eeva kertoo, että työhön perehdyttäminen tulee kehittymään lähivuosina
kirkossamme. Uudessa pastoraalitutkinnossa edellytetään papiksi vihityltä vuo-

den kestävän perehdyttämisjakson suorittamista seurakunnassa.
Tästä ja muista kehitteillä olevista uudistuksista kannattaa tulla kyselemään
Kirkon päivään. Mukana keskustelussa
ovat piispat Ilkka Kantola ja Jorma
Laulaja sekä jokaisen kirkkomme hiippakunnan edustajat. Kirkon päivän tavoitteena on olla opiskelijoiden, kirkon
ja yliopiston väen kohtauspaikka.
Kontakteja hiippakuntiin
Eeva toivoo, että tapahtuma rohkaisisi
opiskelijoita eteenpäin omassa elämässä
ja opinnoissa.
– Näyttää siltä, että opiskelija käy läpi
suhdettaan kirkkoon monivaiheisesti.
Välillä kirkon työ tuntuu kiinnostavalta,
toisinaan taas epävarmalta. Odotan, että
opiskelijat saavat päivän aikana kontakteja eri hiippakuntiin, joissa on lähivuosina aukeamassa entistä enemmän seurakuntavirkoja.
ANJA RÄMÖ
Kirjoittaja on teologikoulutustoimikunnan sihteeri.

Jos et ole vielä ilmoittautunut Kirkon päivään, laita pikaisesti
sähköpostia osoitteeseen anja.ramo@sley.fi.
Päivä alkaa klo 10 viikkomessulla Tuomiokirkossa. Sen jälkeen
on kryptassa lounas, hiippakuntien esittely sekä keskustelutilaisuus.

Anne Ryhänen

Kirkon päivästä
potkua opintoihin

Nainen
inttipappina
Sanna Räisänen, 24,
päätti pitää välivuoden
teologian opinnoistaan
ja toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa
asepalveluksen suorittamisesta.
Miksi armeijaan ja vielä papiksi?
Inttiin olin ajatellut mennä heti yo-kirjoitusten jälkeen, mutta päästyäni teologiseen ehdin opiskella 3 ½ vuotta ennen
kuin löytyi sopiva hetki asepalvelukselle.
Samalla tarjoutui mahdollisuus työskennellä varusmiespappina.
Miten ympäristö reagoi?
Isoveli ja isä kannustivat heti alusta asti.
Äiti ei aluksi ottanut tosissaan. Työkaverit ja ystävät on suhtautunu tosi myönteisesti. Moni on itsekin suunnitellut
vastaavaa. Armeijassa on myös suhtauduttu hyvin. Tietysti aina löytyy niitä,
jotka eivät hyväksy naisia armeijaan eivätkä papeiksi.
Saako nuoriin miehiin armeijassa
paremmin kontaktin kuin siviilissä?
Kyllä, sillä koko ikäluokka on tavoitettavissa ja tunnelma on hyvin tiivis. Erilaisten ihmisten kanssa on opittava tulemaan toimeen ja myös uskontojen väliset rajat ylittyvät. Sielunhoidolle sekä
kirkolliselle työlle on selvä tarve.
TELLERVO ULJAS
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Kuka lohduttaisi
teologian opiskelijaa?

H

elmikuussa 2000 TYT:n
spiritualiteettijaosto etsi uusia
ideoita. Olin tuolloin mukana
pohtimassa tulevaa ja ehdotin päivittäisen iltarukouksen järjestämistä teologianopiskelijoille. Ajatuksenani oli tarjota
sellainen hartaudenharjoituksen muoto, joka voisi yhdistää eri hengellisistä
ym. suunnista tulevia opiskelijoita ja
tukea
etenkin
kirkon
virkaan
opiskelevia kutsumuksensa etsinnässä.
Tätä silmälläpitäen suunnittelimme
rukousten järjestämisen siten, että vapaaehtoiset opiskelijat pitäisivät kukin
yhden viikon iltarukoukset kerrallaan.
Iltarukouksen kaavaksi tuli luterilaisen
kirkon uuden toimitusten kirjan mukainen vesper.
Seuraavana askeleena otimme yhteyttä Tuomiokirkkoseurakuntaan, jolta
pyysimme käyttöömme tuomiokirkon
kappelia. Kappelin sijasta seurakunta
tarjosi meille tapulia. Paremman puutteessa emme katsoneet lahjahevosta
suuhun, vaan pyysimme kirjallisesti lupaa tapulin käyttämiseen. Tämän jälkeen seurasi pitkä hiljaisuus. Kun positiivinen päätös viimein tuli, oli kevät
edennyt jo niin pitkälle, ettei enää kannattanut aloittaa uutta toimintaa kesää
vasten. Etenkin kun tapulin varsinaisena käyttötarkoituksena oli kahvilatoiminta, joka käynnistyi toukokuun alusta ja päättyi syyskuun loppuun. Meidän
kohdallamme tämä merkitsi sitä, ettei
vesperiä voitu esitellä fukseille heti heidän saapuessaan yliopistoon, jolloin
jotkut heistä olisivat voineet ottaa sen
osaksi päivittäistä ohjelmaansa. Koke-

mus kun oli vanhemmille opiskelijoille
osoittanut, että pinttyneitä tapoja on
myöhemmin erittäin vaikea muuttaa.
Itse vesperit pyörähtivät kuitenkin syksyllä 2000 hyvin käyntiin ja nauttivat
huomattavaa osanottajajoukkoa.
Kahvilan ajettua meidät keväällä pois
tapulista saimme toukokuuksi ja syyskuuksi käyttöömme tuomiokirkon kuorin. Noiden kuukausien todellisuutta on
ollut se, että muutaman jääräpäisen vakioteologin joukko on tarjonnut rukoillen ja laulaen eksoottisen näyn tuomiokirkkoon kokoontuneille turisteille.
Kaiken kukkuraksi Tuomiokirkkoseurakunta on useasti kävellyt tilavarauksiemme yli vaivautumatta edes siitä
meille ilmoittamaan. Syitä jolloin reilun
viidentoista minuutin mittaista iltarukousta ei ole voitu järjestää ovat olleet
muun muassa pappeinkokous ja kuoroharjoitukset. Jälkimmäisestä syystä vesperit pääsivät alkamaan tänä syksynä
vasta kaksi viikkoa suunniteltua myöhemmin ja fuksit jäivät jälleen toivomaamme teologista tervetuliaista vaille.
Ihmettelenkin avoimesti sitä nihkeyttä, jolla Tuomiokirkkoseurakunta on
teologianopiskelijoiden
keskuudesta
nousseeseen hartaudenharjoitukseen
suhtautunut. Jos TYT:n vesper on arvokas osa Tuomiokirkkoseurakunnan
hengellistä toimintaa ja todistusta, niin
miksei se saa käyttöönsä sille sopivaa
pysyvää tilaa? Kumpaa seurakunta ei
arvosta: teologianopiskelijoita vai säännöllistä rukousta ylimalkaan?
MIKA PAJUNEN

Älä tyydy mumisemaan käytävillä, vaan kirjota oma mielipiteesi
Kyyhkyseen! Voit toimittaa viestisi joko sähköpostilla osoitteeseen
tyt-kyyhkynen@helsinki.fi tai paperilla TYT:n toimistoon
Aleksin 2. kerrokseen.
Palautetta Kyyhkysessä voit antaa myös netissä
http://www.helsinki.fi/jarj/tyt/kyyhkynen

Kristityn
valitus

L

uin juuri eräästä uutispalvelimesta sähkeen, jonka
mukaan
joukko SYL:n ja HYY:n edustajia on sanoutunut irti järjestöjen myönteisistä kannanotoista homoliittoihin.
Nämä muita kristillisemmät opiskelijat
järjestöineen ovat sitä mieltä, että ylioppilaskunnan ei tulisi esittää kannanottoja yksityiseen moraalitajuun kuuluvista
asioista.
Se on tietysti paskapuhetta. Oikeasti
kristilliset opiskelijaedustajat ovat sitä
mieltä, että homoliittoja ei saisi virallistaa. Ja jos tämä olisi ollut SYL:n ja
HYY:n kannanottojen sisältö, olisivat
kristilliset opiskelijajärjestöt sitä mieltä,
että ylioppilaskunta voi ottaa kantaa
myös yksityiseen moraalitajuun kuuluviin asioihin.
Onpa kuitenkin niin, että asia liittyy
kansalaisten tasavertaiseen kohteluun ja
tätä kautta yleisemmin yhteiskuntapolitiikkaan. Mikä tahansa asia , kuten keskiolut R-kioskilla, naispappeus tai mainonta, kuuluu yksityisen moraalitajun
alueelle ja jokainen voi kykyjensä mukaan omaksua oman mielipiteen aiheeseen.
Mutta kun käsiteltävällä asialla on
laajempaa yhteiskunnallista merkitystä,
lainsäätäjän tulee käsitellä sitä kuten yhteiskunnan säännöt edellyttävät, ottamatta huomioon joidenkin ryhmien perustelemattomia ennakkoluuloja.
En kirjoita tätä ottaakseni kantaa
juuri parisuhdelakiin, vaikka tarkkaavainen lukija saattaakin rivien välistä oivaltaa, mitä mieltä olen kahden aikuisen
ihmisen välisistä yksityisasioista. Toivon
kuitenkin, että näkisin päivän, jolloin
nämä parhaat kristilliset piirit ymmärtäisivät, että heidän ainoa argumenttinsa ennakkoluulojensa perusteeksi ei ole
enää käypä yhteiskunnallisessa keskustelussa: siihen tarvitaan nykyään päteviä argumentteja ja vakuuttavia perusteluja. Olkaa toki mitä mieltä tahansa
yksityisen moraalinne alueella, mutta te
elätte maallistuneessa yhteiskunnassa,
eikä maailma pyöri teidän ympärillänne. Eihän se pyöri minunkaan ympärilläni.
”SOSIAALITANTTA”

16

Anne Ryhänen

Pohjoisen
tyyliin reilusti
liioittelemalla
pienikin tapaus
saavuttaa
kertojan
mielessä
valtavat
mittasuhteet.

Säästä!
Onko opintotuella eläminen
mielestäsi mahdotonta?
Johanna Pruuki antaa rahanarvoisia säästövinkkejä,
joiden avulla voit säästää
opintotuestasi

Onko rock knapsua? J

M

ikael Niemi heijastelee omaelämänkerrallisessa romaanissaan lapsuudenkokemuksiaan 60- ja 70-luvun Pajalassa, Ruotsin
puolella
Tornionjokea.
Keskushenkilöinä ovat Matti ja Niila,
kaksi pajalalaispoikaa, joita yhdistävät
rakkaus rock-musiikkiin ja kehno soittotaito. Romaani on omalaatuinen kehityskertomus poikien kamppailusta
kohti aikuisuutta uneliaassa Pajalassa.
Romaani koostuu lyhyistä tarinoista,
jotka etenevät löyhässä yhteydessä toisiinsa. Niemen tekstissä vilkas mielikuvitus ja todellisuus kohtaavat päätähuimaavalla tavalla. Pohjoisen tyyliin reilusti liioittelemalla pienikin tapaus saavuttaa kertojan mielessä valtavat mittasuhteet.
Pajalassa poikien aika kuluu joukkotappeluiden, mäskijuontikilpailujen, ilmakiväärisotien ja muiden urotöiden
tiimellyksessä. Niilan serkuiltaan saama Beatles-levy muuttaa Matin ja Niilan maailman totaalisesti. Uudenlainen
musiikkiharrastus herättää kysymyksiä
sen sopivuudesta miehille. Onko rock
knapsua, akkamaista touhua? Tornionlaaksolainen tosimies välttää neulomista, ompelemista ynnä muita naisten as-

ohanna Pruuki aloitti teologian
opiskelun vuosi sitten. Kuultuaan
varoituksia opintotuen riittämättömyydestä
hän
päätti
pitää
pussinnyörit tiukalla. Yllätyksekseen
hän huomasi muutaman kuukauden
jälkeen, että opintotuesta jäi joka kuukausi 100– 200 markkaa säästöön.
Johanna asuu Satakuntatalolla, jossa
on halpa vuokra. Talo on keskustassa,
joten rahaa ei kulu bussilippuunkaan.
– Syön aamuisin kaurapuuroa ja päivällä yliopistolla. Illalla kotona ei tule
syötyä enää niin paljon. Yhteensä ruokaan kuluu kuussa muutama satanen,
Johanna arvioi.
Hän ompelee itse vaatteita ja ostaa
niitä alennusmyynneistä. Huippumuotia ei hänen mielestään kannata seurata
vaan sijoittaa klassisempiin malleihin.

kareita. Toisin sanoen sitä, että ei ole
knapsu.
Mikael Niemen teosta on vaikeaa verrata vastaavaan suomalaiseen kirjallisuuteen. Arto Paasilinnan huumori on
samantyyppistä, mutta paljon kiltimpää
ja puleeratumpaa. Niemen kerronnan
realismi liikkuu Kalle Päätalon linjoilla,
kuitenkaan olematta yksitotisen vakavaa. Vahva sadunomainen kerronta tuo
mieleen tanskalaisen Peter Høegin
teokset, vaikka ne ovat sisällöltään erilaisia kertomuksia.
Itse nautin Niemen taitavasta kerronnasta ja tragikoomisesta huumorista, joka keskittyy usein navan alapuolelle. Ruumiineritteiden inhorealistinen
Ota säästäväisyys elämäntavaksi
kuvaus alkaa kyllästyttää välillä, heikkoJohannan harrastuksetkin ovat halvatsaiset varokoot. Suosittelen tätä ropoja:
hän käy työväenopiston jumpassa
maania, joka on vuoden merkkitapaus
ja
kuorossa.
Vapaa-aikaa hän viettää
pohjoismaisessa kaunokirjallisuudessa.
myös kotosalla poikakaverin kanssa.
EINO LIIMATTA Työssäkäyvä poikakaveri yleensä tarjoaa, jos käydään elokuvissa tai ulkona
Mikael Niemi: Populäärimusiikkia
syömässä.
Vittulajänkältä
Hän uskoo, että hänen salaisuutensa
Suomentanut Outi Menna
on kotoa opittu säästäväinen elämänta267 s., ovh. 157 mk, LIKE 2001
pa. Edellä kerrotun lisäksi hän antaa
vinkiksi meille vähemmän säästäväisille, että kannattaa etukäteen suunnitella
ostoksia ja pitää kiinni suunnitelmasta.
KAROLIINA KIVELÄ
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SINUN TUKENASI
OPISKELUSSA
JA TYÖELÄMÄSSÄ!
Suomen kirkon pappisliitto
on pappien, lehtoreiden, teologian
maistereiden ja kandidaattien sekä
teologian opiskelijoiden ammattijärjestö.
Jäseninä on mm. yli 90 % maamme
papistosta ja 1000 opiskelijaa.
Jäsenetuna saat Crux-lehden kotiisi.
♦♦♦♦♦
Jäsenasioissa soita p.150 26 53.
Sähköposti:
suomen.kirkon@pappisliitto.fi
tai etunimi.sukunimi@pappisliitto.fi
Kotisivu: www.evl.fi/jst/pappisliitto/
Opiskelijoille liiton jäsenyys on ilmainen!
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Helsingin Sanomain NYT!-liite

Inhoaako Hesari
uskovaisia?
Keskustelu Helsingin Sanomien tavasta käsitellä kristinuskoa ja siihen liittyviä ilmiöitä on
taas herännyt henkiin mm. elokuussa Nyt!viikkoliitteessä julkaistujen artikkeleiden
johdosta. Soitin Helsingin Sanomien päätoimittaja Janne Virkkuselle ja kysyin, minkälainen asenne HS:ssa todellisuudessa on kristinuskoa kohtaan.
Mikä on Helsingin Sanomien linjaus uskonnollisia aiheita käsiteltäessä?
Helsingin Sanomat seuraa uskonnollisia
asioita. Se ei ole kuitenkaan tunnustuksellinen lehti, erilaiset näkökulmat ovat
mahdollisia.
Kristittyjen piirissä on ajateltu, että
HS:ssa suhtaudutaan ivallisesti heihin. Esimerkiksi Nyt!-liitteessä elokuussa julkaistu Rock saapui
Ryttylään -juttu ihmetytti joitakin
piirejä. Millaisella asenteella siis
HS:ssa suhtaudutaan kristittyihin?
Helsingin Sanomat ei ole ivallinen kristittyjä kohtaan. Yksittäisissä jutuissa voi
olla erilaisia näkökulmia, mutta uskonnollisissa jutuissa ei ole yhteistä linjaa.

Miksi jouluisin ja pääsiäisen aikoihin on julkaistua hyvin kriittisiä tieteellisiä teorioita kristinuskosta?
Lehdessä julkaistaan erilaisia juttuja.
Uskonto ei ole aiheena tabu, asioita on
mahdollista tarkastella myös erilaisista
näkökulmista. Ihmisten vakaumukset
eivät ole pilkan kohteena. HS:n tarkoitus ei ole loukata ketään.
Kahvipöydissä huhuttiin, että Sanoma Osakeyhtiön johto on tullut uskoon, kun HS:ssa ei ollut välillä ns.
ikäviä juttuja.
Olen vastannut kymmenen vuotta
HS:n toimituslinjasta enkä ole havainnut muutosta tänä aikana.
EINO LIIMATTA

”Olen oppinut, että samoista asioista
voidaan puhua hyvin monilla nimillä. –
Ilman dosentti Hallamaan – häikäisevää älykkyyttä – en olisi koskaan aloittanut tai päättänyt mitään tutkimusta. –
Haluan myös sydämellisesti kiittää –
professori Heikki Kirjavaista, joka on
luultavasti maailman älykkäin ihminen.
– Tohtori Himasen poikkeuksellisesta
älykkyydestä – viestii se, että hän on vähitellen kyennyt muuttamaan häneen
kohdistamani yksipuolisen ihailun molemminpuoliseksi ystävyydeksi. “
Teemu Laajasalo väitöskirjansa Seksuaalisuus lukion oppikirjoissa
(2001) esipuheessa.
”Mielestäni kaikkien eettisesti korkeatasoisten ihmisten pitäisi puuttua tähän
epäkohtaan ja vastustaa ylipainoisuutta
kaikissa sen ilmenemismuodoissa. Esimerkiksi
ylipainoisen
jalkaan
kahliutuminen kiinnittäisi asiaan varmasti yhtä paljon huomiota kuin liikeyritysten oviin kahliutuminen. Samalla
ylipainoiset saisivat paljon kaivattua liikuntaa raahatessaan kahliutuneita perässään tai pakoillessaan aktivisteja.”
LL Jukka Hämäläinen Yliopisto –
lehdessä 14/01.
Seurakuntien Viran- ja
Toimenhaltijain Liitto
SVTL r.y.

- Tervetuloa opiskelijatoimintamme kautta
kirkon töihin!
• kiinnostavaa tehtävää
• oma opas kirkon työelämään
tuleville
• yhdyshenkilö tiedekunnassa:
Ilmari Syrjälä, puh. 050 354 4269
SVTL r.y.
Asemamiehenkatu 2, 00520 HELSINKI
puh: (09) 2290 0410

www.svtl.fi
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Kyyhkysen armolahjatesti

Kyyhkynen auttaa sinua selvittämään millaisilla armolahjoilla sinut on varustettu.
Yhteiskuntaan joka saralle levinnyt tendenssi erikoistumiseen ja ”oman vahvan
alueen” löytämiseen on tavoittanut myös rakkaan kansankirkkomme. Kuitenkin
monilla opiskelijoilla on epävarmuutta siitä, mikä on tulevaisuudessa heidän
paikkansa kirkossa. Vastaamalla rehellisesti Kyyhkysen testiin saat suuntaa-antavan kuvan armolahjojesi määrästä. Voit myös selkeän pisteytysjärjestelmän
avulla kätevästi tarkistaa, oletko erityisen armoitettu jollakin tietyllä saralla. Antoisaa testiä.

1.
a)
b)
c)
2.
a)

b)
c)
3.
a)
b)
c)

20

Oikeassa olemisen armolahja.
On minulla.
Se, että olen useimmiten oikeassa ei johdu Jumalasta, vaan hyvistä geeneistä.
Antaisin mielelläni piispoille
muutamia hyviä neuvoja.

4.
a)

Kielilläpuhumisen armolahja.
Ylioppilaskirjoituksissa kirjoitin
sekä A-, B- ja C/D-kielen hyvällä menestyksellä saavuttaen
vähintään eximian niistä molemmista.
Minulla on vaikeuksia puhua ilman kieltä.
Yhdessä rukoiltaessa ihmiset
aistivat läsnäoloni.

5.
a)

Parantamisen armolahja.
Lähtiessäni huoneesta kaikki
voivat paremmin.
Kaikki paitsi minä ovat sairaita.
”Herra, paranna testinlaatijan
sairas huumorintaju!”

b)
c)

b)
c)
6.
a)
b)

c)

Naimattomuuden armolahja.
Jokainen nainen, jonka tunnen,
on vakuuttanut minulle, että minulla on tämä lahja.
Osaan laittaa ruokaa itse.
Yksin on helpompi päästä yhteisymmärrykseen.
Viisauden armolahja.
Kun minä puhun, ihmiset
kuuntelevat.
Minulla on kaikki viisaudenhampaat tallella.
Ohjaan mielelläni ihmiset oikealle tielle.
Vapaaehtoisen köyhyyden armolahja.
Työpaikat, joita minulle on tarjottu, ovat vain testi, otanko
harvinaisen lahjani todesta.
Saadessani
jostain
rahaa,
kulutan ne mahdollisimman
pian ennen kuin kerkeän kiintymään niihen.
Mahdun neulansilmästä läpi.

7.
a)
b)
c)

8.
a)

b)
c)

Rukoilemisen armolahja.
Osaan Isä meidän –rukouksen
myös takaperin sekä latinaksi.
Me körtithän emme niin mielellämme ääneen rukoile. Jumala
kuulee meitä muutenkin.
Selviän päivittäisestä rukouksestani nopeammin kuin hampaidenharjauksesta.
Profetoimisen armolahja.
Tiedän usein aikaisemmin kuin
muut, mitä Jumala jossain
konkreettisessa tilanteessa tarkoittaa.
Haluatteko tietää, koska maailmanloppu tulee?
Mielestäni näin vakavan asian
kustannuksella on epäsovinnaista laskea leikkiä.
PROF. OMNI DR. SOFIA LOGOU
MIKKO ALAVA

Kyyhkysen lukijakilpailu

Laukku hukassa?
On aika paljastaa teologineitojen käsilaukkujen sisältö. Poissa ovat ne vuodet,
jolloin laukuista löytyivät sekä Raamattu että piispan valokuva. Nykynainen
kantaa mukanaan vain olennaisia esineitä.
Sinun tehtävänäsi on nyt ratkaista, mitä löytyykään käyttisläisen, systisläisen,
eksegeetin, uskontotieteilijän ja kirkkohistorioitsijan laukuista. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan upea Saanko ymmärtää Sinua -paita. Juuri Sinä
voit olla voittaja!
Laukku 1:
• T-paita, jossa teksti: Saanko ymmärtää sinua?
• Kartonkia ja sormivärit
• Riihimäen kirkkotekstiilit
Laukku 2:
• Koiranhampaita
• Sammakonpoikia
• Tamburiini
• Tasku-Buddha
• Epämääräisiä kulttiesineitä
Laukku 3:
• Paavin rintakarvoja
• Bullia ja aneita
• Paavlillinen Alzheimer-tabletti

Laukku 4:
• Miten järkytän fuksia –opas
• Systemaatikot ovat väärässä –rintanappi
• Laskukone (Nooan arkin tilavuuden mittaamiseen)
• Palestiinan matkaopas
Laukku 5:
• Kaikki muu on aputiedettä –rintanappi
• Hakukaavake piispaksi
• Valikoima Lutheria matkalukemiseksi
• Teologinen sanakirja, jotta käyttisläiset ymmärtäisivät vielä vähemmän.

20 – 8 Olet mahdollisesti kolmannen
kerroksen väkeä. Armolahjoilla sinua
ei ole suuremmin siunattu, mutta älä
huolestu, sillä piispathan vihkivät nykyään jo melkein kenet vain kirkon
virkaan. Seurakuntalaiset saattavat tosin selän takana nimitellä sinua leipäpapiksi. Toisaalta
järjestöaktiivin
urankin voi ottaa kutsumuksena.
30 – 21 Myös sinua on siunattu, vaikka onkin selvää, että osallistut tulevaisuudessa piispanvaaleihin ainoastaan
äänestämällä. Ole kuitenkin turvallisella mielellä, sillä Herralla on sinulle
käyttöä, ja kuulut Hänen Majesteettinsa huonekuntaan.
39 – 31 On ilmeistä, että sinulla on aivan erityisiä lahjoja. Joissain piireissä
sinuun saatetaan suhtautua varauksellisesti. Älä kuitenkaan lannistu, vaikka
koetkin uivasi useimmin vastavirtaan.
Jumalan valituilla kun on ollut tapana
joutua pikku konflikteihin valtaapitävien kanssa. Lue Lk. 23:33–43; Apt. 6-7;
2. Kor. 11:23–27.

Palauta vastauksesi marraskuun loppuun mennessä TYT:n
olohuoneessa olevaan Kyyhkysen laatikkoon tai vastaa
sähköpostilla tyt-kyyhkynen@helsinki.fi. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan Kyyhkysen virallinen ”Saanko ymmärtää
sinua” -paita, joka päällä erotut taatusti joukosta!
Voittajalle ilmoitamme henkilökohtaisesti.

40 Paruusian tuulet puhaltelevat…

Kirjoita viivalle laukun numero:

Terveisiä toimitukselle:

___ Eksegetiikka
___ Systemaattinen teologia
___ Kirkkohistoria

Nimesi ja osoitteesi:

___ Käytännöllinen teologia
___ Uskontotiede
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6. a) 3
b) 1
c) 5

5. a) 3
b) 1
c) 5

2. a) 1
b) 3
c) 5

1. a) 5
b) 1
c) 3

Pisteytys

7. a) 5
b) 3
c) 1
3. a) 3
b) 1
c) 5

8. a) 3
b) 5
c) 1
4. a) 5
b) 1
c) 3

Papin päiväkirjasta

Sanat kuin taika

P

öydälläni on variksen pääkallo.
Se on siinä siksi, että se ei puhu
mitään, mutta sanoo silti jotakin
– selkeästi, rehellisesti ja voimakkaasti.
Olisin halunnut ihmisen kallon, mutta
ihmiset ovat harvoin valmiita luopumaan kalloistaan enkä ole vielä rohjennut ryöstää kenenkään kalloa, lukuisista
mahdollisuuksista huolimatta.
Kauniin mutta karun kallon katsominen huimaa aina, sillä se puhuu totta.
Se on joskus raakkunut, rääkynyt ja
metsästänyt muiden munia. Nyt se on
hiljaa ja hymyilee valkoisen yön salaista
hymyä.
Miten minä voisin koskaan sanoa jotakin yhtä kirkasta ja voimakasta kuin
kuollut varis?
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Tämä on kipeä ongelma, sillä en halua heilutella sanoja kuten muovipussia.
En halua, että minua vaivaa puhumisen
sietämätön keveys. Mutta miten voisin
puhua sellaisesta, mikä kätkee itsensä
kaikilta määritelmiltä ja nauraa ihmisen
viisaudelle? Miten voisin puhua ja olla
vastuussa sanojeni vaikutuksesta, vaikka itsekin hapuillen etsin ymmärrystä?
Kirkko kuitenkin vaatii minulta toimintaa ja puhetta – sanoja ja sakramentteja. Minun on jatkuvasti avattava
suuni ja annettava sanojen tanssia.
Puhun rakkaudesta, toivosta ja myötätunnosta, hyvyydestä, kauneudesta ja
totuudesta. Puhun uskosta, armosta ja
suuresta hiljaisuudesta. Sitten tulen ko-

tiin, ja vastaani nousee yksinäisyys ja
pienen ihmisen pimeys kuin vuorenseinä. Mietin sanojani ja sitä miksi minulle
on annettu niin raskas tehtävä, niin käsittämätön valta.
Rukoilen. Sanat ovat pieneksi käpertyneen sydämen kaipaavaa puhetta. Ja
äkkiä huomaan puhuvani yhtä kirkkaasti ja voimakkaasti kuin kuollut varis, sillä minä puhun totta. Ja huomaan, että
puhuessani minuun vuodatetaan voimaa siitä ihmeellisestä valosta, joka sanojen takana hiljaisuudessa hehkuu.
Minua ympäröivät sanat kuin taika, sanat kuin silta. Täältä sinne.
”NEEPION”

Puheenjohtajalta

Sanoista tekoihin

K

irkkoa ravisuttaa huoli teologien työllistymisestä muille
sektoreille. Nyt jos koskaan
olisi kirkon aika katsoa ympärilleen:
nyky-yhteiskunnassa mikään ei ole itsestään selvää – eivät edes teologian
opiskelijat tulevina työntekijöinä. Työntekijöistä käydään yhä suurempaa
kamppailua. Kerma halutaan kuoria
päältä mahdollisimman nopeasti. Kilpailu on raadollista, mutta millainen on
kuva kirkosta työnantajana?
Tuo kuva muodostuu pääosin omakohtaisten kokemusten kautta. Ole viidellä leirillä kesäteologina, niin odotat
innoissasi heprean jatko-opintoja tai
suorita kahdeksan leiriä, ja tiedät mihin
et halua työllistyä. Myöskään seurakuntaharjoittelu ei ole ongelmaton: palkaton harjoittelu kolmensadan kilometrin
päästä kotoa, kahden vuokra-asunnon
loukussa. Pahimmassa tapauksessa harjoittelun ohjaus on vielä puutteellista.
Panu Pihkala

Lukukauden alettua on
TYT on jälleen vauhdissa
niin juhlien kuin
rukoillenkin...
Lisää vastapainoa opinnoille
löydät seuraamalla ilmoitustauluja, sähköpostilistaa tai
http://www.helsinki.fi/jarj/tyt

Niin kauas kuin miesmuisti yltää, opiskelijat ovat kipuilleet oman spiritualiteetin hoitamisen kanssa, mutta toistuvat
huudot kirkon puoleen ovat kaikuneet
huutona erämaassa. TYT:n, tiedekunnan tai yksittäisten opiskelijoiden kannanotot eivät ole tuottaneet tulosta.
Negatiiviset kokemukset kirkon töistä
leviävät opiskelijoiden keskuudessa kuin
rutto keskiaikana. Opiskelijat eivät edellytä kahta kaunista ja kolmea hyvää,
mutta tietty minimi on oikeutettua.
Opiskelijat ovat itsetietoisia, he tietävät mitä työnantajalta voi vaatia. Tulevaan työhön ja työnantajaan suhtaudutaan terveen kriittisesti: ihminen viettää
työssään niin suuren osan elämästään,
ettei ole yhdentekevää miten tuon ajan
käyttää. Opiskeluaika on osaltaan kasvua työelämään, ja opiskelun aikaiset
työelämäkontaktit sekä mielikuvat työnantajista rakentavat kuvaa valmistumisen jälkeisestä elämästä.

Kirkko on ottanut ensimmäisen askelen lähestyessään teologian opiskelijoita. Kirkon virkaa hamuavat teologit
saavat osallistua soveltuvuustestiin.
Ajatus on hyvä, samoin tavoitteet.
Mutta miten on toteutuksen laita? Vielä on liian paljon kysymyksiä vailla vastauksia, joihin vain aika tulee antamaan
vastauksen.
Kirkolla on nyt näytön paikka. Tulevaisuudessa uhkaa työntekijäpula suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle.
Mitkä ovat ne keinot, joilla kirkko pyrkii säilyttämään sillanpääasemansa? On
aika siirtyä sanoista tekoihin.
MIKAEL VÄNTTINEN
JK. Myös kuntien opetusvirastojen
kannattaisi suunnata katsettaan kasvatustieteellisestä tiedekunnasta teologisen suuntaan. Paljon hyvää opettaja-ainesta saattaa mennä täysin sivu suun.

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYS TYT

S

yksy etenee kovaa vauhtia, kun
myös TYT:ssä tapahtuu lähes
päivittäin. Joka arkipäivä klo
16.30 pidetään Tuomiokirkon tapulissa
vesper, johon kaikki ovat tervetulleita,
myös järjestäjäksi. On todella hienoa,
että tämä arkipäivän hartaushetki, joka
pidetään vapaaehtoisvoimin, on saavuttanut suurta suosiota. Tämä on tilaisuus
myös sinulle, joko vain hiljentyä päivässä hartauteen tai sitten kokeilla, että ei
vesperin pitäminen niin vaikeaa ole,
kuin luulisi. Lisätietoja (tai milloin pääsisi pitämään vespereitä) voi kysellä
Tuomakselta,
tuomas.alasaukkooja@helsinki.fi
Kulttuuria yritetään TYT:ssä harrastaa viikottain. Kyse voi olla joko korkeampaa tai sitten vähän matalampaa
kulttuuria. Vierailuja oopperoihin, teat-

tereihin, näyttelyihin, bileitä ym. tapahtumia, siis ainakin jotakin näistä joka
viikko.
Marraskuun alussa osallistumme Kirkon päivään, josta enemmän toisaalla
tässä lehdessä. Martin päivää vietämme jo päivää etuajassa, eli perjantaina
9.11. Messu klo 18 ja Domma-2:ssa lastenkekkeri-henkiset partyt klo 22 eteenpäin. Marraskuussa on luvassa myös
vaalit jos toisetkin, kun sekä HYY että
TYT valitsee uusia vastuunkantajia ja
talven alkajaisiksi valitaan myös Kyyhkyselle uutta toimitusta.
Toimisto Aleksin toisessa kerroksessa on avoinna tiistaisin kello 9–12, keskiviikkoisin kello 10–13 ja perjantaisin
kello 12–15. Tenttikahvia on puolestaan tarjolla joka perjantai kello 10.30
alkaen Olkkarissa. Paikalle kannattaa
tulla vaikkei olisi tentissä käynytkään.
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