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Mielummin uskonnollinen kuin uskovainen
Antti Eskolan rehelli-
syys puhuttelee. Sosiaa-
lipsykologian emeritus-
professori kirjoittaa ja
keskustelee avoimesti
Jumalaan ja uskomiseen
kohdistuvista
pohdinnoistaan. Lep-
poisa tuokio Eskolan
työhuoneessa valotti
meille muun muassa,
kuinka
Partisaanivalssista tuli
ehtoollisen ymmärtämi-
sen avain.

Tampereen yliopistossa pitkään sosi-
aalipsykologian professuuria hoitanut
Antti Eskola herätti pari vuotta sitten
keskustelua kirjallaan Uskon tunnuste-
lua � mitä Jumalasta pitäisi ajatella? Es-
kolan tinkimätön rehellisyys uskonasi-
oita omakohtaisesti pohtivana tiede-
miehenä on suomalaisessa ympäristös-
sä todella ainutlaatuista. Kirjassaan hän
toteaa: �Jos olisin kertonut, että alan
tutkia pornoa tai pedofiliaa, se ei olisi
ihmetyttänyt niin paljon kuin tieto, että
olen kiinnostunut uskonnosta.�

Ateisti ei rukoile

Kirjassa Uskon tunnustelua � mitä
Jumalasta pitäisi ajatella? Eskola kyselee
sellaisen jumalakuvan perään, jonka sekä
kristillinen ajattelu että yhteiskuntatieteet
voisivat kelpuuttaa. Arvostetun tutkijan
mieltä askarruttaa myös kysymys, millai-
nen järkevän ihmisen usko voisi olla.
Jotta pääsisimme liikkeelle, annetaan hä-
nen ensin itse määritellä, mitä usko on.

- Kai se on sellaista varjeluksen ja
siunauksen kaipausta, ja luottamusta,
että sellaisesta voi olla osallinen, kuuluu
aralla mielellä annettu vastaus.

Samalla hän antaa ymmärtää, ettei ole
oikea ihminen määrittelemään moista
sanaa. Mutta sivuttaessa rukousta Esko-
la toteaa, että rukouksessa kysymys us-
kosta on jo oikeastaan ratkennut.

- Eihän ateisti rukoile. Kääntymi-
nen Jumalan puoleen edellyttää jonkin-
laisen uskon, olkoon se sitten kuinka
vaatimaton tahansa.

Rukous pelkkää psykologiaa?

Muutenkin Eskola kertoo pohtineen-
sa viime aikoina juuri rukouksen proble-
matiikkaa. Aiheesta on suunnitteilla kir-
jakin, mutta kirjoittamista hän ei ole vie-
lä saanut alkuun. Eskolaa mietityttää,
mitä rukous oikeastaan on.

- Jos tulisin siihen lopputulok-
seen, että rukous on redusoitavissa pelk-
kään psykologiaan, kysymys Jumalasta
olisi minun osaltani ratkaistu, hän ker-
too.

Eskola lisää, ettei haluaisi kyseiseen
lopputulokseen kuitenkaan päätyä. Hän

myöntää, ettei ole aivan helpon tehtävän
edessä. Rukous ei nimittäin hänen mu-
kaansa palaudu yksilöpsykologiaan, vaan
siinä on mukana koko opillinen rakenne,
pyhät tekstit ja uskonyhteisön vuosisa-
tainen traditio. Rukouksella on myös yh-
teisöllinen merkitys, sosiaalipsykologi-
nen ulottuvuus.

Kirkkoon liittymiselle ei hyvää
syytä

60-luvulla Eskola tunnettiin rajusta
kirkkokritiikistä. Erityisesti mieltä hiersi
kirkollisvero, jolle seurakuntalainen ei
tuntunut saavan vastinetta. Tuolta ajalta
on Eskolan kärjistetty väite: �Kirkko on
valmis luopumaan ennen Kristuksesta
kuin verotusoikeudesta.� Kommentin
jälkeen Eskola on kuitenkin kulkenut
pitkän tien, eikä korkea hinta, jonka hän
laski lastensa pyhäkoululle tulleen, enää
harmita.

- Ehdottomasti! kuuluu vastaus  kysy-
mykseen hyväksyykö ja kannattaako hän
kirkollisveroa nykyään.

Takaisin kirkkoon liittymistä Eskola
kertoo harkinneensa jo jonkin aikaa. On-
gelmana on se, että hän ei ole vielä keksi-
nyt hyvää syytä liittymiseen. Vilpitöntä
etsijää Eskolassa kuvaa se, ettei hän ha-
lua liittyä kirkkoon vain liittymisen
vuoksi:

-Siinä täytyy olla muutakin sisältöä.

Vasemmistolaislaulu avasi
ehtoollisen merkityksen

Myös ehtoollisen suhteen, josta hän
vielä vuonna 1999  kirjoitti taikomisriitti-
nä joka �tuo oksettavalla tavalla mieleen

Haastattelussa professori
Antti EskolaE
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ihmissyönnin�, Eskola on tullut toisiin
ajatuksiin.Eskola suhtautuu koko aihee-
seen vastahakoisesti, jopa vaivautunees-
ti: koko teema kun on jo �vanha juttu�.
Hetken empimisen jälkeen hän suostuu
kuitenkin taustoittamaan mielipiteensä
muuttumista.

Eskola nojautuu kevyesti taakse päin
ja kertoo tienneensä jo tekstiä laaties-
saan, ettei ole ihan sitä mieltä, mitä kir-
joitti. Ajatus rituaalisesta lihan ja veren
syömisestä tuntui mahdottomalta ja
vastenmieliseltä. Uskontunnustelua -kir-
jan julkistamisen jälkeen tamperelaiskir-
jailija sai palautekirjeen, jossa sanottiin
saman ajatuksen löytyvän myös Partisaa-
nivalssista, vanhasta vasemmistolaislau-
lusta.

�Jollen saavu toukokuuhun/ veli pel-
lot muokatkoon./ Luuni jäivät multaan
muuhun/ olen mikä ollut oon./ Mene
pellon pientareille/ poimi tähkä käm-
meneen/ anna suudelmasi sille/ elän
siinä uudelleen./ Anna suudelmasi sil-
le/ elän siinä uudelleen.� Näin kuuluvat
taisteluun lähtevän nuorukaisen sanat
morsiamelleen.

- Jos tyttö olisi mennyt ja jauhan-
ut tähkäpäät jauhoiksi ja leiponut niistä
leivän, niin eikö siinä olisi ollut juuri sa-
masta asiasta puhe? emeritusprofessori
kysyy lempeän isällisesti

 Eskola toteaa, ettei hänellä tuon kir-
jeen jälkeen ole ollut vaikeuksia suhtau-
tua ehtoolliseen.

�Suosittelen kevyttä
uskonnollisuutta�

Antti Eskola on sukujuuriltaan vah-
vasti hämäläistä torpparisukua. Hänen
isänsä ehti tehdä vielä monet vuodet
taksvärkkiä Urjalan Honkolan kartanoon
ennen kuin tila lunastettiin itsenäiseksi
pientilaksi. Torpparien elämäntapa ja
ajattelu on seurannut professoria yli-
opistolla, joka ei ollut pelkkä työpaikka,
vain jotakin tehtäväksi annettua. Tarkis-
tuskäynti laitoksella illalla kuului samalla
tavalla asiaan kuin hänen isänsä jokailtai-
nen hevosten ruokkiminen.

Usko merkitsi torppareille ennen kaik-
kea luottamusta Jumalan siunaukseen ja
varjelukseen työnteossa ja muissa toi-
missa. Työtä ei kannattanut tehdä, jos
sillä ei ollut siunausta. Usko oli opillises-
ti niukkaa, mutta luonteeltaan syvää ja
harrasta. Eskolan mielestä torpparien
uskossa olisi hyvää mallia nykypäivän ta-
vallisille seurakuntalaisille.

- Tässä on heti vaara tulla väärinym-
märretyksi, mutta suosittelen tavallisille
ihmisille �kevyttä� uskonnollisuutta,
joko ei ole rasitettu opillisten sitoutu-
misten paljoudella. Uskon syvyys on tär-
keämpää. Opilliset pohdinnat voi sälyt-
tää ennemmin teologien harteille.

Torppareille oli kunniakysymys saa-
vuttaa taloudellinen riippumattomuus,
joka vapauttaisi sään, vuokraisäntien ja
muiden tekijöiden vaikutukselta. Pappi,
joka erehtyi puhumaan velasta radiohar-
taudessa, sai Eskolan isän murahta-
maan: �Synti se on!�. Kunniallinen ih-
minen maksoi aina velkansa, syntiä ei
voinut sovittaa.

Uskovaiset saavat aikaan pahaa

Pyrkimys riippumattomuuteen on ol-
lut keskeistä myös Eskolan työssä. Tut-
kimusryhmän kokoaminen ja johtami-
nen on tuntunut vaikealta, kun ei haluai-
si olla muista riippuvainen. Omat kirjan-
sa hän on kirjoittanut yksin.

- Onko perustarve olla itsenäinen
ja riippumaton vaikuttanut myös hen-
gellisiin pohdintoihin? Hyvä kysymys,
toteaa Eskola ja nyökyttelee.

Hän myöntää uskonnollisen yhteisön
tuen merkityksen. Osallistuminen piis-
pan aikoinaan alulle laittamaan �Pihka-
lan piirin�  kokoontumisiin on antanut
Eskolalle tavan osallistua uskonnolli-
seen elämään.

- Loppurukous on tärkeä, se erottaa
tilanteen muista keskustelupiireistä. Il-
man loppurukousta jäisin varmaan pois
koko piiristä.

Eskola nimittää itseään uskonnolli-
seksi ihmiseksi, uskovaiseksi hän ei ha-
lua leimautua. Uskovaiset herättävät
usein negatiivista huomiota erilaisilla
puheillaan ja käyttäytymisellään. Hänen
kirjassa oleva esimerkkinsä kertoo naa-
purin isännästä, joka uskoon tultuaan
meni tunnustamaan salaisia suhteitaan
toisten vaimoihin, saaden näin toimin-
nallaan aikaan enemmän pahaa kuin hy-
vää.

Mistä löytyisi seppä Högman?

Haluttomuudessaan lukeutua usko-
vaiseksi Eskola myöntää olevan jonkin-
laista hengenheimolaisuutta körttiläisyy-
teen, vaikka se liikkeenä on hänelle vie-
ras. Lapsuudenkodissa vaikutti evankeli-
suuden perinne, hänen äitinsä Matti-eno
toimi Sanansaattaja �lehden asiamiehe-
nä.

Odottava usko ja ikävöinti tuntuvat
kuitenkin läheisiltä, eräs Eskolan lempi-
virsistä on vanha körttivirsi Koska va-
laissee kointähtönen: �Valoa vaik� en nä-
ekään, Sen tiedän loistavan�.

- Mistä löytyisi se seppähögman,
joka selittäisi, mitä se Kristuksen sisälli-
nen tunteminen oikein on. Senkun tie-
täisi, naurahtaa Eskola.

MIKKO ALAVA

EINO LIIMATTA

Anne Ryhänen

Anne Ryhänen
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Jumalanpalvelus savannilla
Saavumme Land Roverilla savannien
keskellä sijaitsevalle koululle. Paahtava
aurinko porottaa niskaan ja tuuli nostat-
taa hiekkapölyä. Yhdeksänhenkinen
aktio ryhmämme astelee kohti sunnun-
tain jumalanpalveluspaikkaa: savesta
tehtyä koulurakennusta.

Paikallinen pastori tulee toivottamaan
meidät tervetulleeksi ja samassa selviää,
että jonkun meistä tulisi saarnata. Yksi
aktioryhmämme �pastoreista� eli teolo-
gian opiskelijoista suuntaa takaisin au-
tolle kirjoittamaan saarnaa. Aikaa on: ju-
malanpalvelus alkaa vasta, kun väkeä on
tarpeeksi koossa. Akasiapuiden ja pien-
ten pensaiden takaa ilmestyy tasaiseen
tahtiin maasaiviittojen ja helmikorujen
verhoamia seurakuntalaisia. Valtaosa tu-
lijoista on naisia.

Ennen he uhrasivat joka auringon-
nousu aamulypsyn ensimmäisen kan-
nullisen lehmänmaitoa luojajumalalle,
jotta tämä olisi heille suotuisa. Nyt he
astelevat ylistämään Jumalaa siitä, ettei
uhraukset ja kostonpelossa eläminen
ole enää tarpeen. Sopu Luojan kanssa

on saavutettu Kristuksessa.
Jumalanpalvelus pääsee vauhtiin. Jo-

kainen silmäpari seuraa tarkkaavaisesti
jokaista pastorin suulta vyöryvää sanaa.
Synnintunnustuksen jälkeen voimakas
laulu ja rytmikäs taputus täyttää koko
pienen luokkahuoneen. Seurakuntalaiset
yksi toisensa jälkeen kävelevät luokan
eteen, jossa alkaa rytmikäs pomppimi-
nen. Helmikorut helisevät kun hoikat
maasai miehet ja naiset hyppivät tasajal-
kaa. Ilmassa leijuu hien, savun ja leh-
mänlannan omituinen tuoksu.

Erään aktiolaisemme tunnin mittai-
sen saarnan jälkeen laulu taas raikaa ja
seurakunta pomppii jälleen. Seurakunta-
laisten kasvoilta loistaa vilpitön ilo, jota
ei Suomen kirkoissa kovin usein kohtaa.

Kyselen seurakuntalaisilta, mitä he oi-
kein laulavat. Pastori selittää: �Mooses
antoi meille lain, Jeesus toi meille ar-
mon. Meillä on rauha Jumalan kanssa.�

No, pomppiihan sitä ihminen vähem-
mästäkin!

 MIIKA AUVINEN

KUVAT: MIIKA AUVINEN
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Testamentti
On tullut aika sanoa hyvästi. Hyvästi tie-
dekunnalle ja Kyyhkysen lukijoille.
Muutama vuosi tulikin jo pyörittyä tääl-
lä ja kerättyä kyseenalaista mainetta. Mi-
nua on kutsuttu SLEY-tytöksi ja paka-
naksi, funkuksi ja heikkojen houkutteli-
jaksi.

Vuosien aikana leivoin pullaa SLEY:n
opiskelijailtaan. Bongailin miehiä
OPKO:n jatkoilla. Kuuntelin käsittä-
mättömiä puheita oudon lahkon seu-
roissa Heinolassa. Annoin markan Tuo-
masmessun kolehtiin. Kävin ekumee-
nisten ihmisten ekumeenisissa kokouk-
sissa. Tutustuin lestadiolaisiin, körttei-
hin, kansanlähetysläisiin ja jumalatto-
miin pakanoihin. Join viinaakin niin
paljon, että oksensin.

Vaasassa me lauloimme vielä kaikki
yhdessä siitä punaisesta laulukirjasta ja

Nuori teologian opiskelija etsii joka pai-
kasta. �Se on hukkunut!� �No, mikä?�
opiskelutoverit kyselevät. �No, Jumala!�
teologi tuskastuu.

Hädissään hän ryntää arvostetun ek-
segetiikan professorin puheille. �Tarkoi-
tatko jotain juutalaisten jumalista, siis
henoteistisen, polyteistisen tai mono-
teistisen aikakauden vallitessa, vai?� pro-
fessori pyörittelee silmiään.

Opiskelija rientää hissiin, jossa hän
näkee körttikaverinsa. �Miten voin löy-
tää Jumalan?� hän kysäisee. �Niin, eihän
sitä voi ihan varmasti löytää, tai jos löy-
tää ei voi ihan varma olla, että onko se
tosi, ja pelastuksesta nyt ei ainakaan voi
olla varma, sillä jos siitä on varma, sil-
loin on varmasti pielessä,� körttikaveri
toteaa alakuloisesti.

Nuori teologi ei anna periksi vaan

tarjosimme Jeesusta torin laidalla. Kaik-
ki muuttui isossa pääkaupungissa, jossa
�jos olet heitä, et ole meitä�. Naispapin
tytär sijoitettiin jo ensimmäisen viikon
aikana kirkon siihen osastoon, joka tul-
kitsee Raamattua omien mielihalujen
mukaan.

Olen tavannut helvetillisen paljon ih-
misiä, jotka ovat oikeassa. Niitä on tul-
lut vastaan joka kirkossa, lahkossa ja kal-
jakaupassa. Tässä Suomessa ei olekaan
sellaista ihmistä, joka ei uskoisi olevansa
matkalla taivaaseen. Graduni tutkimus-
kohde totesi kuitenkin: �Ei sinne kaikki
pääse, sinne on tungosta.�

Minun Raamatussani kerrotaan helve-
tistäkin. Mutta Jumalani ei vielä kirjas-
saan paljasta niiden henkilötunnuksia,
jotka päätyvät liekkeihin. Sinne voi jou-
tua pedofiili tai entinen piispa. Päätös-

valta ei ole minulla.
Puhumme kauniisti rististä, joka to-

sin pelastaa vain meikäläiset. Mäntti
mäihä, jos se risti kuitenkin pelastaa
muitakin. Ja joudutkin taivaassa tutus-
tumaan niihin muihin, jotka ihmettele-
vät, miten Sinä sinne pääsit.

ANNE RYHÄNEN

P.S. Jos olet kunnon uskovainen, ru-
koilet puolestani joka ilta paruusiaan asti
tämän kirjoituksen luettuasi.

P.S.S. Lähetäthän
minulle kutsun
seurakuntaasi!

suuntaa isovanhempiensa aikoinaan
suosimiin rukoilevaisseuroihin. Mum-
mo opastaa: �Rukoole poika polvillas ja
tee parannus, nii kyl se Jumala ittesä sul-
le ilmottaa.� Teologi vaipuu polvilleen,
mutta Jumala pysyy vaiti.

Kadulla opiskelija on törmätä ohi kii-
ruhtavaan evankeliseen pastoriin. �An-
teeksi, osaisitteko neuvoa, mikä on Ju-
mala?� opiskelija huikkaa. Pastori pysäh-
tyy ja kaivaa esiin Tunnustuskirjat. �Mei-
dän seurakuntamme opettavat suuren
yksimielisyyden vallitessa, että Nikaian
kirkolliskokouksen päätös jumalallisen
olemuksen ja kolmen persoonan yksey-
destä on tosi...�

Nuori jumaluusopin lukija on pyör-
tyä sanaryöpyssä. Hän hymyilee ymmär-
täväisesti ja lähtee laahustamaan kohti
kotia. Kotiportaallaan hän törmää pii-

pun nysää sytyttelevään vanhoillislesta-
diolaiseen naapuriinsa. �Terve.� �Terve,
terve, vaan ei Jumalan terve!� lestadio-
laisnaapuri heittää.

Opiskelija harppaa sisään rappukäytä-
vään. Siellä vastassa on koditon alkoho-
listi, joka supattaa: �Eikö olekin jumala-
ton paikka?� �Niin on!� jumaluusopin
lukija tuhahtaa ja pakenee opiskelijabok-
siinsa.

MIIKA AUVINEN

Jumalaa etsimässä
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Kenen joukoissa teologi seisoo?
Millä perusteella teologi valitsee puolue-
kantansa? Sopiiko minkä tahansa puo-
lueen jäsenkirja Raamatun väliin? Kol-
me poliittisesti aktiivia teologia kertoo
omista valinnoistaan.

Me kysyimme:
1. Miten kiinnostuit
politiikasta?
2. Miten päädyit
omaan puolueeseesi?
3. Miten suhtaudut
kristillisdemokraatteihin?
4. Minkälainen on
asemasi teologina poli-
tiikassa?
5. Miten puolueesi

suhtautuu uskontoon?
6. Saako pappi osallis-
tua politiikkaan?

Kansalaisaktivismi saa aikaan
muutosta

Johanna Nuorteva, 22, oli Vihreiden
ehdokkaana HYY:n edustajiston vaa-
leissa.

1. Yläasteella rupesi ahdistamaan
luonnon jääminen ihmisten itsekkyy-
den ja taloudellisen voitontavoittelun
jalkoihin. Yläasteella ja lukiossa en vielä
löytänyt keinoja, joilla vaikuttaa. Yli-
opistossa sähköpostilistoille liittyminen
oli helppoa, ja fuksivuonna seurailin
HYY:n vihreiden ja Helsingin yliopis-
ton Maan ystävien listoja.

Prahan mielenosoituksiin lähteminen

vuosi sitten antoi mahdollisuuden vai-
kuttaa asioihin. Viime kesänä olin Göte-
borgissa. Mielestäni politiikka on liian
byrokrotisoitunutta ja päätöksenteko
viety kauas ihmisistä. Äänestäminen ja
vaikuttaminen perinteisin keinoin on
tärkeää, mutta se ei riitä, jos todella halu-
aa muutosta.

2. Vihreät on luonteva tapa päästä vai-
kuttamaan minulle tärkeisiin asioihin.
Vihreiden lisäksi sitoutumaton vasem-
misto ajaa minulle tärkeitä arvoja. Yli-
opisto ja yhteiskunta eivät saa toimia
markkinavoimien ehdoilla.

3. Kristillisdemokraatit ovat mielestä-
ni kovin konservatiivisia. Esimerkiksi
parisuhdelaista olen täysin vastakkaista
mieltä kuin he.

4./6. Mielestäni ristiriitaa teologian ja
politiikan välillä ei ole. Länsimaisen yh-
teiskunnan arvot ovat kaukana kristilli-
sistä arvoista. Jos haluaa saada maail-
masta oikeudenmukaisemman, kaikilla
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on velvollisuus toimia. Mielestäni risti-
riita syntyy siitä, jos teologi, joka väit-
tää pitävänsä kristillisiä arvoja tärkeinä,
ei kuitenkaan toimi muuttaakseen
maailmaa.

Maaseudun asiaa ajamassa

Ville Väkeväinen, 21, tuli Nuoren
Keskustan Liiton toimintaan mukaan
vuonna 1996.

1./2. Olen aina ollut kiinnostunut
yhteisistä asioista. Sysäyksen tulla mu-
kaan antoi maakuntia sortava aluepoli-
tiikka. Koin kotikuntani ja maakuntani
olemassaolon uhatuksi. Keskusta on
Pohjois-Karjalassa ja Kiihtelysvaarassa
merkittävä poliittinen vaikuttaja, joten
toimintaan oli helppo tulla mukaan.

3. Mielestäni mikään puolue ei voi
omia kristillisyyttä, vaan kristittyjen pi-
tää toimia poliittisen kentän eri puolil-
la, jotta kristilliset arvot näkyvät laajas-
ti. Kristillisdemokraatit olisivat olleet
minulle liian pieni puulaaki. En usko,
että olisin saanut heiltä tarvitsemaani
tukea. Yhteisiä asioita ei voi hoitaa yk-
sin, vaan yhteistyössä muiden kanssa.

4. Teologina minulla on annettavaa
politiikalle. Vähäinenkin muiden us-
kontojen ymmärtäminen avaa mah-
dollisuuksia tarkastella maailmaa eri ta-
voin. Myös erilaisia ajassa liikkuvia aat-
teita on helpompi ymmärtää.

5. Keskusta suhtautuu kristillisiin
perusarvoihin positiivisesti. Tässä on

kuitenkin jokaisella omantunnonvapaus,
joten puolueen suhtautumista on mah-
doton määritellä yksioikoisesti.

6. Yhteisten asioiden hoitaminen on
kristityn kansalaisvelvollisuus. Kuitenkin
papin, joka osallistuu politiikkaan, täytyy
pyrkiä olemaan kannanotoissaan erityi-
sen rakentava. Käsitykseni on, että seura-
kuntalaisten on vaikea erottaa sitä, mitä
pappi sanoo sunnuntaina saarnastuolis-
sa ja mitä keskiviikkona kunnanvaltuus-
tossa.

Porvari=realisti?

Matti Nikkanen, 21, toimii aktiivi-
sesti Kansallisissa Ylioppilaissa.

1. Liityin Kokoomukseen 17-vuotiaa-
na. Sen jälkeen olen toiminut aktiivisesti
sekä Kokoomuksen Nuorten Liitossa
että opiskelijaliitto Tuhatkunnassa.

2. Ihminen on perusluonteeltaan var-
sin raadollinen ja itsekäs toimija. Rans-
kan vallankumouksen jälkeen syntyneet
suuret ideologiat jättävät huomioimatta
pessimistisen ihmiskuvan ja Paavalin
teologian oivallukset. Sosialismi ja totaa-
linen liberalismi ovat vieneet maailman
katastrofista toiseen. Vastuunsa kanta-
valla ihmisellä ei ole viime kädessä muu-
ta poliittista vaihtoehtoa kuin yhteiskun-
nallinen konservatismi. Itse kannatan
klassisen liberalismin mukaista talous-
politiikkaa ja vahvaa sosiaalista vastuuta.

Utopioille pohjautuva yhteiskunta ha-
joaa omaan mahdottomuuteensa; harmi

kun Neuvostoliiton varoittava esimerkki
ei ole auennut vihreille!

3. Kristillisdemokraatit eivät ole mi-
nun puolueeni, koska paluu alkuseura-
kuntaan -utopia on täsmälleen yhtä
mahdoton kuin aate yhteiskunnasta il-
man talouskasvua...

4. Monissa arvokysymyksissä teologi
saa hiukan taantumuksellisen leiman,
vaikkei sanoisi sanaakaan. Ristiriitoja po-
litiikan ja uskonnon välille syntyy paikoi-
tellen. Uskonnon tuntemisesta on hyö-
tyä kristillisyyteen perustuvassa kulttuu-
rissa.

5. Kokoomukselle koti, uskonto ja
isänmaa ovat aatteelliset peruslähtökoh-
dat. Kristillinen tunnustus ja sen eetti-
nen sanoma ovat enemmistölle puolu-
een toimijoista itsestäänselvyys.

6. Jokaisella papilla on poliittisia mie-
lipiteitä. Niiden piilottaminen tuntuu
epärehelliseltä. Papilla on oikeus valita
poliittinen aktiivisuutensa samalla taval-
la kuin muillakin. Tietenkin saarnatuo-
lissa on muistettava velvollisuus olla yk-
sinomaan sananjulistaja eikä poliittinen
kiihottaja.

KAROLIINA KIVELÄ

Idean juttuun antoi Tapio Lampinen
alustuksellaan �Mikä on kirkon puo-
lue?� Kuhmon kirkkopäivillä 2001.

Johanna Nuorteva Ville Väkeväinen Matti Nikkanen

K
uvat: K

aroliina K
ivelä
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Ex-missi Carmen Mäkisen rakkaus ja
onni on 7 päivää -lehden vakiotavaraa.
Carmen on tavannut uuden miehen ja
7 päivää -lehti on kustantanut heidät
Karibialle lemmenlomalle. Evankelista
Carmen julistaa, että hänen rakkautensa
uutta miestä kohtaan on ainakin yhtä
vahvaa kuin hänen rakkautensa Juma-

Carmen rakastaa Jarno
Keitä ne on ne kauniit, rohke-
at, hymyilevät ja lehtien pals-
toilla rakkauttaan, toivoa ja
uskoa hehkuttavat ihmiset?
No uskoon tulleita julkkiksia
tietenkin! Mitä heillä on sanot-
tavaa omasta uskostaan?

si. Onneksi Carmen tietää, että �tärkeintä
on kuitenkin se, miltä näytän Jumalan
edessä. Vain Jumala voi tuomita.�

Myös Jonna Kauppilan huolenaihee-
na näyttävät olevan uskovat. Lööppi ker-
too, että �Jonna bailaa avoimesti�. Leh-
dessä on kuitenkin mahdollisuus tuoda

Mika Myllyläkin luottaa vaikeuksissa
Jumalaan. Virpi Miettinen uskoo Juma-
lan antavan voimaa uuteen rakkauteen ja
avioliittoon. Avioliitto kesti 10 kuukaut-
ta, mutta hänen luottamus Jumalaan ei
horju. Ex-aviomies tosin tilittää, ettei
Miettisen käytös ollut sopivaa evankelis-
talle ja uskovalle ihmiselle.

Mielenkiintoisin artikkeli julkkisten
hengellisestä elämästä on otsikoitu
�Usko antaa meille voimaa�. Jutussa us-
koontulleet seurapiiri-ihmiset Anne
Pohtamo, Virpi Miettinen, Jonna Kaup-
pila ja Roshwitha Möhring kertovat tule-
van joulun vietosta. Mitä jutulla on siis
tekemistä otsikon kanssa? Helsingin yli-
opiston organisaatioviestinnän profes-
sori Leif Åberg kirjoittaa kirjassaan Vies-
tintä - tuloksen tekijä, ettei viestintä ole
informaation välitystä. Viestintä on sa-
nomien välitystä, joiden informatiivi-
suus vaihtelee ja välillä vastaanottaja ei
saa sanomasta mitään irti.

Monica puhuu kielillä

Floridassa tätä nykyä asuva laulaja Mo-
nica Aspelund lataa, että Raamattua tuli-
si noudattaa kirjaimellisesti ja viittaa
Markuksen evankeliumin lukuun 7:7-9.
Hänestä abortit ja homoliitot ovat syntiä

laan ja Jeesukseen, ja oikeastaan jopa
suurempaa.

�Ajattele, Jarno on ensi rakkauteni ja
tuleva mieheni. Näin Jumala ohjaa mei-
tä.�

Myös ex-missi Jonna Kauppilan elä-
mään Jumala on tuonut rakkautta. To-
sin rakkauden kohde näyttää muuttuvan
muutamia kertoja.

Jonna juo

Jumala tuo siis johdatusta, onnea ja
rakkautta missien elämään. Mutta sitten
on ne tiukkapipoiset uskovaiset. Car-
men tilittääkin 7 päivää -lehdelle, kuinka
uskovaiset paheksuvat hänen ja rakastet-
tunsa avoliittoa ja ovat keskustelleet sii-
tä, kelpaako hän edes enää evankelistak-

oma suvaitsevainen näkemys esiin, sillä
Jonna sanoo, ettei siideri tai kapakkailta
haittaa, vaikka uskossa onkin. �Jonna
on totisesti oppinut, että tärkeintä on
elää päivä kerrallaan ja olla liiemmin vä-
littämättä muiden mielipiteistä.� Usko-
vaisten julkkisten elämä voi välillä olla
vaikeaakin.

Kari Tapio rukoilee aamullakin

Moni julkkis tuo lehtien palstoille
myös surunsa. Vaikeuksien keskellä voi-
mia saadaan Jumalalta. Meiju Suvaksen
isä kuoli ja Meiju kävi rukoilemassa kir-
kossa. Kari Tapio pelkää uuttaa infarktia
ja rukoilee iltaisin. �Joskus rukoilen kyllä
aamuisinkin, ihan varmuuden vuoksi�,
kertoo Tapio.
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Miestä väkevämpi -
tapahtuma houkutteli
lokakuun alussa tuhansia
miehiä Hartwall Aree-
nalle kuulemaan miehe-
nä olemisen iloista ja
haasteista ja pohtimaan,
mikä on Jumalan rooli
suomalaisen miehen
elämässä.

Tapahtuman suunnittelijoihin kuulu-
neen piispa Eero Huovisen mukaan
miehillä on fyysistä ja taloudellista valtaa
aivan riittämiin. Sen sijaan tilaa omille si-
säisille ajatuksille, epäilyille ja kysymyksil-
le on vaikea löytää.

Suuri haaste miehelle muuttuvan
maailman ja emansipoituneiden naisten
puristuksissa on määritellä, mitä on olla
suomalainen mies. Itsensä löytäminen
vaatii rohkeutta lähteä liikkeelle, etsi-
mään. Kristillisestä näkökulmasta ihmi-
nen löytää itsensä vasta, kun on tullut
Luojansa löytämäksi. Yhteys Jumalaan
selkeyttää ja vahvistaa identiteettiämme
miehenä (tai naisena), joksi meidät on
alun perin luotu.

Toinen keskeinen kysymys miehelle,
jonka maailma rakentuu kovien totuuk-
sien varaan, on kyetä lähestymään pyhiä
asioita ja käsittelemään tästä maailmasta
riippumattomia totuuksia. Kysymykset
uskosta ja Jumalasta ovat suomalaiselle
uskonnollisesti ujolle miehelle äärim-
mäisen henkilökohtaisia, ja kuitenkin
niistä olisi hyvä kyetä puhumaan. Kuin-
ka mies, jonka tulisi olla luja ja pärjäävä,
kykenee pohtimaan herkkyyttä vaativia

oa ja Jumalaa
�Mies tarvitsee tilaa ja

totuutta�

hengellisiä asioita?
Lukuisten kysymysten ohella tarjolla

oli myös yksi vastaus: �Kovakin mies
voi tunnustaa, että on olemassa minua
Väkevämpi.�

MIKKO ALAVA

ja yhteiskunnan tärkein perusyksikkö on
perhe.

Aspelundia on siunattu kolmella ar-
molahjalla: uskon hengellä, kielillä pu-
humisella ja henkien erottamisesta oi-
keasta ja väärästä. Hän puhuukin haas-
tattelun lomassa toimittajalle kielillä ja
todistaakseen todella omaavansa kielillä
puhumisen armolahjan. Jumalaa, evan-
keliumin sanomaa tai armoa Aspelund
ei mainitse kertaakaan, mutta sielunvi-
hollisesta asiaa riittää.

Lehtien palstoilla julkkiksien usko
näyttää olevan tie onneen ja vaikeuksista
selviytymistä. Epäilystä, pienen ihmisen
ahdistuksesta suuren Jumalan vierellä ei
ole tietoakaan. Niistä ei saa näyttäviä
lööppejä.

MATILDA PASANEN

LÖÖPIT: 7-PÄIVÄÄ
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Viime vuosina nationalismi on lisännyt
kannatustaan länsimaiden poliittisessa
kentässä. Tämä näkyy myös kirkossa.
Lokakuussa pidetyissä vaaleissa Ruotsin
kirkon korkeimpaan hallintoelimeen va-
littiin kaksi sverigedemokraattia, kaksi
evankeliumia vain ruotsalaisille- aatteen
kannattajaa.

Ruotsin kirkon kirkolliskokouksen
uusi jäsen Torbjörn Kastell vakuuttaa
tyytyväisyyttään vaalien tulokseen. Uute-
na puolueena mukaan tullut Sverigede-
mokraterna sai kahden kirkolliskokous-
jäsenen lisäksi paikat sekä Lundin että
Tukholman hiippakunta- ja kirkkoval-
tuustoissa.

Puolueen roolin tulevissa tehtävissä

Koti, uskonto ja Ruotsi

Kastell näkee selvänä:
-Haluamme puolustaa isiemme kirk-

koa. Ruotsin kirkko on viime vuosina
alkanut harjoittaa sekavaa edistyspolitiik-
kaa. Haluamme säilyttää kirkon ruotsa-
laisten kirkkona, joka horjumatta nojaa
Raamattuun ja Ruotsin kirkon tunnus-
tuskirjoihin.

Rasistien kannattajat uskollisia

Vaalit olivat ensimmäiset kirkon itse-
näisesti järjestämät. Puolueet ja kirkko
käyttivät paljon aikaa ja rahaa kannusta-
essaan ihmisiä vaaliuurnille. Yhtenä syy-
nä äänimäärien kasvuun vaikutti sverige-
demokraatit. Vasemmistopuolueet sai-
vat kannattajansa äänestämään siinä toi-

vossa, ettei esimerkiksi Kastell olisi
päässyt mukaan.

Suhteellisen pienelle puolueelle kaksi
paikkaa on hieno osoitus jäsenten ja
kannattajien uskollisuudesta. Sverigede-
mokraattien osuus kaikista äänistä oli
0,8 %, koko maan äänestysprosentti
oli14,2.

Yhteiskunnan huolet ei kuulu
kirkolle

Kirkolliskokouksessa sverigedemo-
kraatit aikovat keskittyä mm. pappien
omantunnon vapauden turvaamiseen
(liittyen työntekijöihin, jotka eivät tahdo
työskennellä naisten kanssa), pyhän tilan
säilyttämiseen pyhänä (ei näyttelyitä ku-



13

ten Ecce Homo kirkon tiloissa) sekä et-
simään tapoja vahvistaa yhteiskuntamo-
raalia. Näissä asioissa he ovat samoilla
linjoilla myös useiden muiden edustaji-
en kanssa.

Mikä sitten selvästi erottaa puolueen
toisista? Yksi esimerkki on suhde kir-
kon missioon:

-Kirkon ei tule kohdistaa voimiaan
maalliseen todellisuuteen. Monet kirkon
johtajat ovat viime aikoina puhuneet,
että kirkon tärkein tehtävä olisi työsken-
nellä kohti kasvavaa globaalia hyvinvoin-
tia. Tällaiset aiheet kirkon tulee jättää
kansanedustajille ja muihin maallisiin
yhteyksiin. Kirkon tehtävä ei ole saarnata
yhteiskunnallista tai sosiaalista evankeli-
umia, vaan Jumalan evankeliumia ihmi-
sille, Kastell tiivistää.

Evankeliumia vain ruotsalaisille

Minulle jää epäselväksi, mitä tämä Ju-
malan evankeliumi pitää sisällään. Kir-
kon tehtävä ei selvästi ole saarnata evan-
keliumia muille kuin Ruotsin kansalai-
sille. Tosin ruotsalaisuuskin voidaan
ymmärtää monella eri tavalla: puolueen
vaalimainos jaettiin jokaiselle 16-vuoti-
aalle koululaiselle, jonka nimi kuulosti
ruotsalaiselta.

Tapasin erään kirkkovaltuustonjäse-
nen, joka kertoi kollegoidensa olevansa
huolissaan sverigedemokraatin saapu-
misesta tuleviin kokouksiin. Tämä nuo-
ri tyttö sanoi muiden pelkäävän, mitä ta-
pahtuu, kun uusi jäsen näkee hänen fi-
lippiiniläisen ulkonäkönsä.

Demokratiassa kansan äänet tulee ot-
taa vakavasti. Nationalismin saama kan-
natus on merkki turvattomuuden tun-
teesta, jota koetaan yhteiskuntarakentei-
den muuttuessa. Halu palauttaa yhteis-
kunta ja kirkko �niin kuin ennen van-
haan� on kovin inhimillinen, mutta yhtä
mahdotonta kuin ajassa matkustami-
nen.

Puolue-esitteessä sanotaan: �Me sveri-
gedemokraatit uskomme kaikkien ih-
misten samanarvoisuuteen. Siksi olem-
mekin vakuuttuneita, että etnisesti ja
kulttuurisesti yhtenäisellä maalla on pa-
remmat mahdollisuudet kehittyä kuin
monikulttuurisella valtiolla.�

Eläköön ihmisen kekseliäisyys, rasis-
mi on saanut uuden muotoilun!

MINNA PARTANEN

Lisätietoa:
w w w . s v e n s k a k y r k a n . s e
w w w. s v e r i g e d e m o k r a t e r n a . s e
www.sverigedemokraterna.se/fk

Sverigedemokraterna

· Puolue on perustettu vuonna
1988 ja sen johdossa on Mikael Jansson.
· Demokraattinen, nationalistinen
puolue, jonka poliittinen päätavoite on
palauttaa Ruotsin kansallinen identiteet-
ti, jonka maahanmuuttajat ja pakolaiset
ovat vaarantaneet.
· Puolueeseen kuuluu myös ateisteja ja
agnostikkoja, mutta perussanoman sa-
notaan kulkevan käsi kädessä kristinus-
kon perustan kanssa.
· Haluaa Ruotsin irti EU:sta ja suhtau-
tuu kriittisesti YK:hon.
· Suhtautuu negatiivisesti mm.
abortteihin ja kansainväliseen
adoptioon. Haluaa kaikki moskeijat pois
Ruotsista. Ruotsin kansalaisuutta pitäisi
odottaa vähintään kymmenen vuotta,
jonka jälkeen tulee todistaa kirjallisesti ja
suullisesti kielitaito sekä Ruotsin histori-
an ja kulttuurin tuntemus. (Tämä ei
koske pohjoismaalaisia, erityisesti suo-
malaiset ja saamelaiset ansaitsevat
erityiskohtelun.)
· Vuoden 2002 eduskuntavaaleihin koh-
distuu suuret odotukset.

Svenska kyrkan

· Vuodesta 2000 alkaen kirkko on
ollut erotettuna valtiosta, ensimmäisenä
Pohjoismaissa.
· Arkkipiispa K.G. Hammar joh-
taa kirkkoa, Lundin ja Tukholman piis-
pat ovat naisia.
· N. 80 % ruotsalaisista kuuluu kirk-
koon. Vuonna 1999 syntyneistä 74 %
kastettiin ja 87 % kuolleista haudattiin
kirkollisin menoin.
· Ylin päättävä elin on kirkolliskokous,
jonka 251 jäsentä valitaan välittömillä
vaaleilla. Se päättää koko kirkkoa koske-
vista asioista kuten kirkkojärjestyksestä.
Kirkon varallisuus on noin 30 miljardia
kruunua, mutta kirkko kärsii tällä hetkel-
lä talousongelmista. Myös työntekijöistä
on pulaa.

Näin on faktat:

Halu palauttaa
yhteiskunta ja
kirkko �niin kuin
ennen vanhaan� on
kovin inhimillinen,
mutta yhtä
mahdotonta kuin
ajassa
matkustaminen.
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Korkeakoulupastori Tuulikki Palmun
työhuone löytyy Helsingin yliopiston
päärakennuksen vanhan puolen
pohjakerroksesta. Mitä eväitä
korkeakoulupastorilla on antaa opinto-
viikkoja puurtaville opiskelijoille?

- Opiskelijoiden väsymys, uupumus
ja vaikeudet opiskeluissa ovat tavallisim-
pia syitä, miksi korkeakoulupastorin luo
hakeudutaan. Liika yrittäminen voi lyö-
dä ihmisen lukkoon, pohtii Tuulikki
Palmu.

Hänen mielestään jokaisella tulisi kui-
tenkin olla aikaa pysähtyä ja kuunnella it-
seään. Palmu sanoo, että apua ja auttajia
löytyy ympäriltä, että elämää ei tarvitse
taistella yksin.

- Elämä ei muutoinkaan ole suo-

raviivaista suunnittelua. Jos opiskelussa
kaikki ei mene suunnitelmien mukaan,
tapahtuneet asiat ja muutokset voivat
olla kuitenkin välttämättömiä juuri
oman elämän rakentamisen kannalta.

Palmu vakuuttaa, että häneen voi
myös ottaa yhteyttä, vaikkei varsinaisia
ongelmia olisi. Ja keskustelemaan pääsee
nopeasti, ilman kuukausien jonotusta.
Viime vuonna korkeakoulupastorin
luona kävi 160 opiskelijaa, heistä puolet
oli teologeja.

Korkeakoulupastori Tuulikki Palmu
on tavattavissa keskiviikkoisin kello 14-
15, Unioninkatu 34.

(Puh. 050-3271210)

MATILDA PASANEN

MINNA AHOKAS

Palmun luokse lepäämään

Tämän päivän teologian ylioppilas
tietää, että hänen maisterin paperinsa
ovat kovaa valuuttaa millä tahansa alal-
la. Teologi pääsee niin Ultra Bran laula-
jaksi kuin elokuvatarkastamon pomok-
si. Tällä koulutuksella menestyy muu-
allakin kuin kirkossa.

Seurakunnallinen virka ei houkuttele.
Kirkkohan potkii päähän jo opiskeluai-
kana: harjoittelujakso ei toimi niin kuin
se voisi toimia. Eikä kirkko tule lähi-
etäisyydelle ennen kuin Sinusta on jo-
tain todellista hyötyä. Lue: Sinusta kan-
nattaa kiinnostua vasta silloin, kun olet
valmistunut.

Et saa edes rahaa

Nappi kaulassa koko loppuelämän
ajan on sellainen pesti, josta tulisi saada
edes kunnon korvaus. Totuus on ka-
rua: Helsingissä aloitteleva seurakunta-
pastori saa 10 721 markkaa kuukaudes-
sa.

Niin niin, nyt puhutaan kutsumus-

Miksi ryhtyisit papiksi?
Suomen Siionissa uskotaan vasta nyt, että
seurakuntia uhkaa kova pappispula. Tekee
mieli sanoa, että kirkko niittää sitä, mitä se
on kylvänytkin. Eli ei yhtään mitään.

ammatista, joka ruokkii pelkällä Hen-
gellä tenavat ja anopin. Ja mitä papit
lakko-oikeudella tekisivät? Siksi siitäkin
on  luovuttu. Onhan aivan kohtuullis-
ta vaatia akateemisesti koulutetulta ilta-
ja viikonlopputyötä ilman ilta- ja vii-
konloppulisiä.

Tärkeintä on julistaa Sanaa. Kaikki
muu on maallista. Niin kuin työpaik-
kakiusaaminen, burn out-lomat, koh-
tuuton työmäärä, työnohjauksen puut-
teellisuus sekä oman perheen laimin-
lyöminen.

Jos kuitenkin tahdot

Sielujen pelastajia tarvitaan nyt ja tu-
levaisuudessa. Lokakuun alkupäivien
tilanne hiippakunnissa oli seuraava:

- Turun arkkihiippakunnassa oli
kaksi srk-pastorin virkaa auki.

- Tampereella avonaisia paikkoja
oli kaksi, molempiin oli valmiina eh-
dokkaat.

- Oulussa oli töitä kolmelle.

- Mikkelissä oli seitsemän sijai-
suutta tai srk-pastorin paikkaa auki.

- Porvoossa töitä oli tarjota yhdel-
le, joka kommunikoi på svenska.

- Kuopiossa etsittiin kahta sijais-
ta.

- Lapualle kaivattiin yhtä pastoria.
Sijaisista on pulaa jatkuvasti.

- Helsingin hiippakunnassa työtä
ei ollut tarjolla.

Herää jo, kirkko!

Helsingin näkökulmasta kaikki on
vallan mainiosti. Pääkaupunkiseudulla
yhtä virkaa hakee 5-35 ihmistä. Mutta
kolmen vuoden sisällä pelkästään Ou-
lun hiippakunnassa laitetaan auki yli 20
kirkkoherran ja kappalaisen virkaa. Löy-
tyykö niihin enää hakijoita?

ANNE RYHÄNEN
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Kaikkihan me loppujen lopuksi tiedämme, mikä
on yhteiskuntaan sopivaa, normaalia
(seksuaali)käyttäytymistä.

Periaatteessa tämäkin mielipiteeni pe-
rustuu suuren yleisön ja meidän, nor-
maaleina itseämme pitävien yleiseen
mielipiteeseen: en hyväksy poikkeavien
elämäntapavalintaa, mutta välitän heistä
ihmisinä. Niin kerettiläistä kuin ajattelu-
tapani nykypäiväni onkin, uskon vah-
vasti myös siihen, että eheytyminen on
tietyin ehdoin mahdollista.

Varsinaista syytä poikkeavalle käyttäy-
tymiselle on vaikea löytää, paremminkin
kyseessä on monen osatekijän yhteisvai-
kutus. Tutkimukset osoittavat heillä
myös olevan enemmän terveyteen ja ih-
missuhteisiin liittyviä ongelmia kuin
normaaleilla ihmisillä. Uskokaa pois. Sa-
maiset tutkimukset vahvistavat myös
sen, että uskolliset ja pitkäaikaiset suh-
teet ovat nykyaikana heidän keskuudes-
saan harvinaisia. Yhden yön hekumat
ovat esimerkiksi tuntemieni teologisel-
laisten porukoissa hyvinkin yleisiä.

Hyväksyn toki poikkeavasti käyttäyty-
vien ihmisarvon, mikä ei kuitenkaan tar-
koita sitä, että hyväksyisin heidän ajatte-

luaan tai moraalisia valintojaan. Pelkkää
rakkauden tai luonnollisuuden tunnetta
ei voida pitää totuuden tai moraalisuu-
den mittana. Onhan väkivaltaiselle ihmi-
sellekin omasta mielestään �luonnollis-
ta� käyttäytyä väkivaltaisesti. Samoin for-
muloiden katsominen voi joistakin tun-
tua normaalilta.

Kiistämättä on osoitettu myös talou-
dellisten ja ulkonäöllisten ongelmien
runsaus muuhun väestöön verrattuna.
Lisäksi on havaittu riippuvuutta nikotii-
niin, keskiolueeseen ja formulan seuraa-
miseen televisiosta.

En pidä itseäni suvaitsemattomana tai
rasistina. Kysymys ei siis ole siitä, etten-
kö hyväksyisi myös eri sukupuolta olevi-
en ihmisten keskinäistä suhdetta. Ei he-
teroseksuaalinen rakkaus sinällään mi-
nua ällötä, vaan ajatus itse aktista. Se nyt
vain on niin.

EKI NOPSA

KOLUMNISTI

Saamarin
vinosilmät

Olen matkalla Jeesuksen luokse, vaik-
ka en sulata yhtä Pojan käskyä.
Minuahan ei kiinnosta pulinat veljien
ja siskojen rakastamisesta. Sehän tar-
koittaisi, että minun pitäisi tykätä
myös neekereistä ja ählämeistä.

Ja minähän en vaan pidä
- yhdestäkään rättipääarabista,
- liian rikkaista hurreista,
- huoramaisesti pukeutuvista
ryssistä,
- bussissa ääneen nauravista
filippiiniläiseukoista,
- helluntaiuskoisista vinosilmis-
tä enkä varsinkaan
- haisevista afrikkalaisista.

En ole kuitenkaan rasisti. Sillä enhän
ole vielä tähän päivään mennessä rä-
jäyttänyt ulkomaalaisten pizzapaikkaa
Lahdessa enkä potkinut päähän Joen-
suun mulatteja. Sellainen toiminta on
kaikin puolin ikävää ja varmasti myös
syntiä.

Silti minua ei haittaa, jos sudanilai-
nen lääkäri jynssää kerrostaloni portai-
ta tai jos kiinalainen insinööri myy mi-
nulle alennuksella puolukkaa Kauppa-
torilla. Minun maksamista veroista
maksetaan kuitenkin niiden lasten
matkapuhelimet.

Mutta minua haittaisi, jos joutuisin
kaikenlaisten japskien ja inkkareiden
kanssa viettämään ikuisuuden. Jumala
ei kuitenkaan tekisi minulle mitään
niin pahaa. Eihän Jeesuskaan valinnut
apostoliksi yhtään somalia.

ANNE RYHÄNEN

Eheytyminen on
mahdollista
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Onko sinulla ongelmia oman
graduaiheesi valinnassa? Ei hätää, kun-
han vain päästät mielikuvituksesi val-
loilleen! Seuraavassa esimerkkejä siitä,
millaiset aiheet ovat innostaneet akatee-
misten opinnäytteiden laatijoita:

- Sianpuolukan ja kanervan käyttö-
mahdollisuudet tieluiskien verhoami-
sessa

- Kvantifiointi määriteltävien relaati-
oiden yli

- Nostetaan Schrödingerin kissa pöy-
dälle

- Ritarit ja Samurait
- Kolmivalenttien verkkojen isomor-

fiaongelmasta
- Porvoon maalaiskunnan haja-asu-

tusalueen tiennimet
- Villapaidastako elämänlankaa?
- Suomalaisten porsaiden kasvu 60

vuorokauden ikään
- Tavallisen sammakon, viitasamma-

kon ja rupisammakon ääntelyn analy-
tiikka

- Analyysi kielen perusluonteesta
draamapedagogisen pelikentän mah-
dollisuuksien ymmärtämiseksi

- Suomen lumipeitteen alueellinen
vaihtelu

- Tangolaulukilpailijoiden julkisuus-
kuva ja tähteys lehdistössä vuosina
1985-1998

Joululahja-
vinkiksi

Jorma istui lasisen toimistotalon ylim-
mässä kerroksessa ja mietti. Hänen al-
laan oli menestyvä yhtiö, jota povattiin
Suomen kansantalouden veturiksi. Jor-
ma itse tunsi olevansa tienristeyksessä.
Nyt oli päätettävä, mihin suuntaan tule-
vaisuudessa lähdettäisiin.

Jorman oikeassa ohimossa kuiskaili
pieni lempeä ääni. Se pyysi Jormaa hyö-
dyntämään teknologista etulyöntiase-
maa myös muiden eduksi. �Kolman-
nen maailman maat tarvitsevat oman
osansa huipputeknologiasta�, se huo-
mautti.

Vasemmassa ohimossa toinen ääni
nauraa röhähti: �Kolmas maailma kuo-
lee aidsiin 20 vuodessa. Jos tietämystä
jaellaan, meillä ei kohta enää ole etulyön-
tiasemaa. Sitäpaitsi Suomen kansantalo-
us riippuu sinusta, Jorma.�

Vasen ohimo oli voitolla, mutta Jor-
ma halusi kuunnella oikeaakin: �Mieti
niitä leveitä harteita, jotka henkinen suo-
raselkäisyys sinulle loisi!�

Vasen ohimo vaiensi oikean: �Jorma,
jos sinulla on rahaa, sinulle kasvaa harti-
at ja kaupan päälle iso muna!�

Jorma unohti oikean ohimonsa.
Mutta miten sitä rahaa sitten saisi oikein
paljon? Vasen ohimo jatkoi: �Myy mat-
kapuhelimia nuorisolle. Luo oma teini-
mallisto. Valmista isoja eriä ja jousta laa-
dussa. Luo tarpeita. Ei ne huomaa pu-
helimen heikkoa laatua, kun on kiire os-
taa seuraava malli. Niin, ja jätä vasen
pikkusormesi seuraavan täydenkuun ai-
kaan pihajalavan alle.�

Kahden lapsen yksinhuoltajaa ja me-
tallimiestä Petteriä vitutti. Hän oli osta-
nut lapsille ja itselleen joululahjaksi
edulliset matkapuhelimet. Nyt, maalis-
kuussa, yksi oli tulossa huollosta ja toi-
nen menossa. Tästä sanottiin, että se oli
kosteusvaurio, joka ei menisi takuuseen.
Mitä tämä tällainen, perkele!

PAMPINEA

Gradu sammakon
ääntelyn analytiikasta

- Ulkoilman pienhiukkaspitoisuuden
vaikutus sisäilman pitoisuuksiin

- Tilt-illuusio ja kallistuskulmavalikoi-
va normalisaatio

Teologit ovat motivoituneet mm.
seuraavista aiheista:

- Rock on räjähtävä voima. Juice Les-
kisen laulutuotannon analyysi ja teologi-
nen arviointi

- Kirkonkellojen soittotavat
- Keskipakoisen lähetysajatuksen syn-

tyminen
- Jeesus ja demonit Markuksen evan-

keliumissa
- Kuvapuhe �lampusta� synoptisessa

traditiossa
- Prostituutio Uuden testamentin

maailmassa
- Vapaa-aika ja työ synoptisissa evan-

keliumeissa
- �Toisen� kanssa naimisiin
- Soma antropologisena käsitteenä

Paavalin kirjeissä
- Pappiskuva papin virkatoimia kos-

kevassa kansanomaisessa kaskuaineis-
tossa

MINNA AHOKAS
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Toinen valtiovarainmi-
nisteri ja Vasemmisto-
liiton puheenjohtaja
Suvi-Anne Siimes py-
sähtyi Kyyhkysen pyyn-
nöstä työkiireidensä
keskellä pohtimaan
omaa suhdettaan Juma-
laan ja kristinuskoon.

Olet liittyneet nuoruusiällä
kreikkalaiskatolisen kirkon
jäseneksi. Miten ja miksi
ortodoksiksi kääntymisesi

tapahtui?

Olen liittynyt ortodoksisen kirkon jä-
seneksi 15-vuotiaana eli en ole esimer-
kiksi koskaan käynyt luterilaista rippi-
koulua. Kääntymiseni syytä en osaa sen
tarkemmin eritellä, ortodoksinen juma-
lanpalveluselämä vain tuntui �omalta�
ja on tuntunut aina kirkkoon liittymisen
jälkeenkin. Käytännössä asia hoitui niin,
että menin ortodoksiselle kristinoppilei-
rille, ja kirkkoon liityminen tapahtui siel-
lä.

Millainen on Sinun Jumalasi ja
jumalakuvasi?

Jaa, minun Jumalani on varmaankin
ennen kaikkea läsnäoleva. Etäisyyttä Ju-
malasta koen joskus väsyneenä ja ahdis-
tuneena, mutta silloinkin enemmän
juuri niin päin, että etäisyys johtuu mi-
nusta ja omasta �poissaolostani�. Ei sii-
tä, että Jumala olisi jonnekin karannut.

Onko ortodoksinen Jumala sitten eri-
lainen kuin luterilainen Jumala, sitä en
osaa sanoa, mutta ainakin jumalanpalve-
luselämä on kovin erilainen. Itse pidän
juuri ortodoksisen jumalanpalveluksen
muuttumattomuudesta ja siitä, että
kaikki läsnäolijat, myös palvelusta toi-
mittava pappi, ovat konkreettisesti kään-
tyneet Jumalaan (alttariin) päin.

Oman kokemukseni mukaan orto-
doksisen jumalanpalveluselämän näky-

viin piirtämä Jumala on myös armolli-
sempi.

Miten kristillisyys näkyy arjessasi
ja elämässäsi?

Kai se näkyy eniten siinä, että käyn sil-
loin tällöin kirkossa, huolehdin siitä,
että lapseni saavat uskonnonopetusta ja
siinä, että pidän yllä ortodoksista tapa-
kulttuuria ikonien, lampukoiden ja mel-
ko lailla kevennettyjen paastosääntöjen
muodossa.

Mielessäni soi usein myös ortodoksi-
nen kirkkolaulu, se on kai minun tapani
rukoilla. Yritän myös omalta osaltani
elää ns. ihmisiksi, siihen kuuluu mm.
se, että yritän mahdollisuuksieni mu-
kaan osoittaa läheisilleni rakkautta ja
huolenpitoa jo tänään.

Oletko koskaan kokeneet
ristiriitaa poliittisen

vakaumuksenne ja kristillisyyden
välillä?

En varsinaisesti. Olen aika ankara it-
selleni ja pyrin toimimaan vakaumukse-
ni mukaan niin henkilökohtaisessa elä-

mässä kuin työssäkin, eihän niitä voi
erottaa toisistaan varsinaisesti muuten-
kaan. Poliittisessa työssä, varsinkin halli-
tustyössä, on kuitenkin se vaikeus, että
kiusaus ajatella pahaa muista, on usein
suuri, eikä vain kiusaus ajatella vaan
myös puhua. Itsensä kanssa saa tehdä
paljon töitä, ettei kovetu, kyynisty tai
katkeroidu.

MINNA AHOKAS

MATILDA PASANEN

Ortodoksi vasemmistolainen

Charlotta Boucht
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Teologi voi hakea mihin tahansa korkea-
koulutasoiseen oppilaitokseen, mutta
helpointa on käyttää valmiita vaihto-oh-
jelmia:

* NORDPLUS (Pohjoismaat)
* SOKRATES/ERASMUS (EU:n

vaihto-ohjelma) tai
* ISEP (USA, Australia, Etelä-Ame-

rikka, Ghana, Japani, Kanada, Korea ja
Malta).

Lisäksi on kahdenvälisiä vaihto-ohjel-
mia sekä erityissopimus Tansanian lute-
rilaisen kirkon oppilaitoksen kanssa

Hakuajat ja hakeminen

- NORDPLUS ja SOKRATES/
ERASMUS helmikuun puolivälissä ja
ISEP lokakuun lopussa

- hakulomakkeen saa opintotoimis-
tosta. Se palautetaan kansainvälisten asi-
ain suunnittelijalle

Rahoitus

= opintotuki, stipendit ja korotettu
opintolaina

Vaihtoon voi hakea

- aikaisintaan toiseksi opiskelu-
vuodeksi

- lisäksi odotetaan normaalia
opinnoissa etenemistä ja kyseisen maan
kielen hallintaa

Parhaiten tietoa vaihto-opiskelusta
saat tiedekunnan nettisivuilta tai opinto-
oppaasta. Yhteyttä voit ottaa myös kan-
sainvälisten asiain suunnittelijaan Mark-
ku Valtaseen p. 191 22520,
markku.valtanen@helsinki.fi, vastaanot-
toaika ti klo 9-11.

Viime vuonna teologisesta lähti vaih-
toon 38 opiskelijaa. Kaikkia paikkoja ei
saatu kuitenkaan täytetyiksi. Mukaan siis
mahtuu!

Lähde Koreaan!

Ei kiirettä, ei kaamosta eikä masentu-
neita naamoja. Sen sijaan polttava kuu-
muus, iloisia ihmisiä, hyvää ruokaa ja en-
nen kaikkea taito oppia olemaan paikal-
laan ja rauhoittua. Hanna Tervanotko,
25, vietti viime vuoden Italiassa, Saler-
nossa, opiskelijavaihdossa.

Mikä vei juuri Italiaan?

 Olin ollut Italiassa aiemmin au-pairi-
na, kun pidin välivuoden lukion jälkeen.

 Siitä jääneen kiinnostuksen ja kontak-
tien ansiosta päätös oli helppo.

 Missä vaiheessa opintoja lähdit
vaihtoon?

 Suoritin Italiassa neljännen vuoden
opintoja. Koska opiskelin filosofisessa
tiedekunnassa, olin tarkoituksella jättä-
nyt osan systiksen opinnoista tälle vuo-
delle. Nyt sitten jatkan gradun tekoa.

 Pelottiko katolilaisuus?

 Ei pelottanut, mutta kun opiskelija-
tuutorini varoitti minua pitämästä me-
lua luterilaisuudestani, säikähdin. Italias-
sa en kokenut sitä ongelmana, päinvas-
toin. Oli mielenkiintoista jutella katoli-
laisten teologian opiskelijoiden kanssa.

 Mitkä kokemukset jäivät
mieleen?

 Matkustelin paljon vuoden aikana,
mutta erityisen onnistunut oli elokui-
nen telttaretki Italian �koron� eteläisim-
piin kyliin. Halusin viettää viimeisen
kuukauden kokonaan lomaillen, että eh-
din myös rentoutua.

Ottiko mikään päähän?

 Rankinta oli, kun kerran vietiin rahat!
Silloin kyllä ajattelin, että olisinpa Suo-
messa, mutta vähitellen se unohtui.

Aluksi ärsytti myös se, kun asiat vain lo-
juivat hoitamattomina. Luennot saattoi-
vat alkaa parikin tuntia myöhässä ja tot-
tuminen kokonaan erilaiseen elämänryt-
miin vei aikansa. Myöhemmin aloin
nauttia kiireettömästä elämäntavasta ja
päivistä ilman etukäteen tehtyjä suunni-
telmia.

 Mikä Italiassa oli paremmin/
huonommin kuin Suomessa?

 Italiassa vieraat ihmiset tulivat juttele-
maan kadulla ja hymyilivät iloisesti.
Kun palasin tänne, huomasin ihmisten
olevan etäisempiä, joihinkin ei saanut
edes  katsekontaktia. Toisaalta eteläinen
Italia on erittäin tiheään asuttua. Välillä
tuli ikävä tilaa, rauhallista Suomen maa-
seutua ja järvessä uimista.

 Takaisin on mentävä?

 Varmasti! Sain paljon hyviä ystäviä ja
ollaankin jo sovittu, että nähdään  hei-
dän valmistujaisjuhlissa. Kovasti tulee
ikävä illanistujaisia kera  punaviinin,
juuston ja munakoisojen!

TELLERVO ULJAS

Italia  - vaihto-opiskelijan
paratiisi?

A
nne R
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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

�Elämäni naissuhteissa tupakka on ollut
aina mukana. Ehkä se johtuu siitä, että
tupakoivasta naisesta näkee päältä, ettei
hän ole tylsä terveyshullu.�

Panu Räty, Kuukausiliite, lokakuu
2001.

�Aidot turkit ovat käytettyjä, sillä eläin
on pitänyt niitä ensin.�

Ritva Tielinen, Image, lokakuu 2001.

�(Eero) Huovinen piti omaan tyyliin-
sä ehjän ja mietityn kokonaisuuden siitä,
mikä on hyvä saarna, ja miten se pide-
tään. Olisi erikoista, jos tämän jälkeen
espoolaisissa kirkoissa kuulisi vielä hei-
kosti valmistettuja tai mietittyjä saarno-
ja.�

Mari Teinilä, Kotimaa, nro 42.
Uusi testamentti kuvaa opettajan ja

kansanjohtajan Jeesuksen tarinan. Sitä
vaivaa kuitenkin sama ongelma kuin
Vanhaa testamenttia. Useiden kirjailijoi-
den näkemykset poikkeavat toisistaan.
Uusi testamentti on selkeämmin histo-
riateos kuin vanha, mutta kiinnostavia
esimerkkejä kansanperinteestä antavat
esimerkiksi Jeesuksen käyttämät verta-
ukset ja sananlaskut. Uusi testamentti
on myös uskonnollinen oppikirja, joka
jatkaa Jeesuksen uskonnollista perintöä
tämän kuoltuakin.

Raamatun pohjalta on tehty monen-
laisia tulkintoja ja se on monille pyhä
kirja. Lukijan kannattaa kuitenkin suh-
tautua varauksella edeltäviin tulkintoihin
ja avata mielensä lukukokemukselle.
Raamattu tarjoaa rajattomia mahdolli-
suuksia tulkinnoille. Kun on muodos-
tanut teoksesta oman mielipiteensä, on
helpompi osallistua siitä käytyyn keskus-
teluun.

KAROLIINA KIVELÄ

Teos jakautuu kahteen osaan. Ensim-
mäinen osa Vanha testamentti on laa-
jempi ja käsittelee rohkeasti erilaisia tee-
moja. Toinen osa Uusi testamentti on
yhtenäisempi ja sen keskushahmona on
Jeesus Kristus, jonka ympärille raken-
tuu melko yhtenäinen tarina.

Vanhassa testamentissa eteemme au-
keaa tyylilajien kirjava joukko. Mukaan
mahtuu niin historiankirjoitusta, laki-
tekstejä kuin runoja ja sananlaskujakin.
Tyylilajeja ja teemoja yhdistää väljästi
pääteema, Israelin kansa. Vanha testa-
mentti luo kyllä kokonaiskuvaa Israelin
kansan historiasta, mutta tietokirjalli-
suutta etsivälle tämä tuskin on oikea va-
linta.

Yhteensä Vanhan testamentin kirjoit-
tajia on kymmeniä ja heidän henkilö-
kohtaiset tulkintansa ovat usein ristirii-
dassa. Kannattaakin tutustua Vanhaan
testamenttiin kaunokirjallisena teokse-
na. Yksittäisetkin kirjat tarjoavat paljon.
Viisauskirjallisuuden taso on huomat-
tava ja erotiikannälkäisillekin löytyy oma
runoteos Laulujen laulu, jossa viini ja
mahla virtaavat.

Tarinoiden taikamaa
Kokoelmateosten klassikko Raamattu on
kuumaa kamaa. Kaikki painosennätykset
lyöneestä järkäleestä löytyy jokaiselle jota-
kin.
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M I E L I P I T E E T

�Sosiaalitantta� sivisti muun muassa
minua ja edustamaani kristillistä opis-
kelijajärjestöä kertomalla meille
Kyyhkysessä 3/2001, mistä motiiveista
teimme HYY:n ja SYL:n
parisuhdelakivetoomuksiin liittyvän
kannaoton kansanedustajille 25.9. In-
formaatio tuli todella tarpeeseen, koska
meillä oli täysin erilainen ja ilmeisesti
virheellinen käsitys vaikuttimistamme.

 Päätimme ottaa kantaa, koska SYL ja
HYY vetosivat kansanedustajiin useaan
otteeseen samaa sukupuolta olevien pa-
risuhteen rekisteröimisen puolesta.

 Tempausten kautta kansanedustajille
välittyi käsitys, että kaikki HYY:n 30 000
jäsentä olivat lakiehdotuksen takana.

 Jokaisen yliopiston opiskelijan on
pakko kuulua ylioppilaskuntaan voi-
dakseen opiskella yliopistossa riippu-
matta siitä, mikä hänen uskonnollinen
tai poliittinen vakaumuksensa on.
HYY:n jäseninä on lukuisia yksittäisiä
opiskelijoita, jotka vastustivat lakiehdo-
tusta, sekä useita aatteellisia yhdistyksiä,
oma yhdistykseni mukaan lukien, jotka
eivät voineet hyväksyä HYY:n ja SYL:n
kannanottoja. HYY:n yhteiskunnalliset
kannanotot ovat aiheuttaneet kritiikkiä
HYY:n piirissä myös muiden kuin kris-
tillisten opiskelijajärjestöjen taholta
(katso esim.Ylioppilaslehti 11&12/
2001).

 HYY on julkisyhteisö, ja sen edusta-

Yksi �muita kristillisemmistä
opiskelijoista� vastaa
�Sosiaalitantalle�

jisto on valittu ajamaan yhteiskunnas-
samme opiskelijoiden etuja (HYYn
säännöt 1§ ja 3§). Siksi HYY:n ei tulisi
esittää kannanottoja yksityisen moraali-
tajun ja vakaumuksen piiriin kuuluviin
asioihin, ei vaikka ne koskisivat myös
yhteiskuntaa.

 Parisuhdelakiehdotuksen puolusta-
minen on ollut tänä vuonna ainoa asia,
jonka tiimoilta HYY ja SYL ovat lähes-
tyneet kansanedustajia henkilökohtaisel-
la kirjeellä, vaikka yhteiskunnassamme
on monia opiskelijoiden elämää vaikeut-
tavia epäkohtia. Esimerkiksi opiskelijoi-
den asuntopula on tällä hetkellä huuta-
va.

 Kyseenalaistat moraalisen selkäranka-
ni melko rajusti väittämällä, että olisin
hyväksynyt HYY:n kannanotot, jos ne
olisivat olleet yhteneviä oman näkemyk-
seni kanssa. Kuten arvelet, olen kyllä
henkilökohtaisesti sitä mieltä, ettei sa-
maa sukupuolta olevien parisuhteita pi-
täisi virallistaa. Jos kuitenkin ajattelen,
että HYY ja SYL ylittivät valtuutensa
puolustaessaan homoliittoja, minä loo-
gisesti olisin vastustanut niiden kannan-
ottoja myös siinä tapauksessa, että ne
olisivat vastustaneet lakiehdotusta, oli
minun henkilökohtainen näkemykseni
mikä tahansa. Kukin pysyköön ruodus-
saan. Tietysti silloin, jos pitäisin ihan-
teellisena vallan väärinkäyttöä ja virheel-
listen mielikuvien tahallista antamista,

Älä tyydy mumisemaan käytävillä, vaan kirjota oma mielipiteesi
Kyyhkyseen! Voit toimittaa viestisi joko sähköpostilla osoittee-
seen 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

varmaankin jopa ihailisin HYY:n ja SYL:n
taitavaa toimintaa parisuhdelain puolesta.

 Olen samaa mieltä kanssasi, ettei lain-
säätäjien tarvitse ottaa huomioon yleensä
kenenkään perustelemattomia ennakko-
luuloja. Sen sijaan perustellut näkemykset
tulee ottaa aina huomioon, vaikka ne oli-
sivat vain vähemmistön suosiossa. Pari-
suhdelakia koskeva eduskuntakeskustelu
(ilman median suodatinta) osoitti, ettei
nykyään lakiehdotuksen läpiviemiseen
välttämättä tarvita päteviä argumentteja -
tunnesyyt riittävät, kun asia on ajan hen-
gen mukainen.

 SOILI HAVERINEN

 TEOL.YO. & OPISKELIJASIHTEERI HELSIN-
GIN EV.LUT. OPISKELIJALÄHETYS

 SOILI.HAVERINEN@OPKO.FI
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SINUN TUKENASI
OP I SKELUSSA

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!

Toimittajaksi
Kyyhkyseen?

Etsimme vuodelle 2002 innokkaita ja vastuuntuntoisia
ihmisiä tekemään maineikasta ainejärjestölehteä, Kyyhkys-
tä.
Haluamme
· päätoimittajan, joka hoitaa homman kotiin
· taittavan toimitussihteerin, joka hoitaa homman
painoon
· toimittajia
· valokuvaajia
· piirtäjiä sekä
· provikkapalkalla työskentelevän ilmoitusmyyjän.
Ilmoita itsestäsi ja kerro, miksi juuri Sinä olisit hyvä valinta.
Liitä mukaan myös juttunäyte: julkaistu tai julkaisematon
juttu, tai kopio valokuvastasi/piirroksestasi. Hakemukset
tulee lähettää 30.11. mennessä osoitteella: TYT/Toimitta-
jaksi Kyyhkyseen, PL 33, 00014 Helsingin yliopisto.
Lisätietoja saat Anne Ryhäseltä, anne.ryhanen@helsinki.fi.

Tämän vuoden syksy on tuntunut
erikoisimmalta ja ainutlaatuisimmalta
ajalta elämässäni. Äkillisesti muuttunut
maailmantilanne on heittänyt meidät
kaikki aivan uuteen ja tuntemattomaan
maastoon. Käsinkosketeltava pelko ja
viha on hämmentänyt koko kansainvä-
listä yhteisöä. Myös kotimaisessa julki-
sessa keskustelussa käyty uuvuttava tais-
telu parisuhdelakiesityksestä on ollut vä-
lillä raskasta seurattavaa.

Toisaalta elämä tuntuu tällä hetkellä
enemmän merkityksellisemmältä ja ar-
vokkaammalta, vanha latinalainen viisa-
us carpe diem on ajattomuudessaan entistä-
kin ajankohtaisempi. Voit kuitenkin tehdä
aina sen kriittisen kysymyksen: miten lienee
hengellisen elämäsi laita?  Pitäisi kai kirjoit-
taa siitä, kuinka usko on iloinen asia ja Jee-
sus rakastaa omiaan, jotka ovat valmiita vi-
haamaan syntiä, mutta eivät syntiä tekeviä
ihmisiä.

Kaiken tämän oudon ja pelottavan

Valkeuden
voitto

keskellä olen lohdukseni havainnut
kuinka pelko lievittyy, kun tajuaa Juma-
lan valtakunnan ja maailman rajan kul-
kevan omassa sisimmässään eikä toisis-
sa ihmisissä. On helppo kokea itsensä
uhatuksi ja toivoa suojaa hyökkääjiä vas-
taan. Kuitenkin yhtä helposti oman
mielen täyttää pyhä oikeassaolemisen
tarve ja viha niitä kohtaan, jotka asettu-
vat poikkiteloin omien arvojen ja asen-
teiden kanssa. Omien syntien anteeksi-
saamisen tärkeys kiilaa huomaamatta
ohi toisille anteeksiantamisen.

Adventtiajan tekstit painottavat valvo-
misen ja valmistautumisen tärkeyttä
odotettaessa Kristuksen saapumista. Pa-
rannuksen tekeminen alkaa aina yksilös-
tä, minusta ja sinusta, mutta se on
myös meidän yhteinen asiamme. Jokai-
sen yhteisön vahvuus mitataan siinä
kuinka hyvin se sietää erilaisuutta, vaikei-
ta ihmisiä ja mielipiteiden ristiriitoja.
Yhteisöt, joihin ihmisiä rakastetaan mu-
kaan, selviytyvät ja saavat voimaa keski-
näisestä yhteydestä.

Suurin ihme on kuitenkin joulun
ihme. Jumala lähettää tähän maailmaan,
pimeyden keskellä, Valkeuden, jota mi-
kään ei voi tahrata. Kristuksessa Juma-
lan valtakunta murtautuu lopullisesti
meidän keskellemme.

EINO LIIMATTA

Panu Pihkala
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Papin päiväkirjasta

Papit ja muurahaiset

Komposti pitäisi tyhjentää ja tyhjät pul-
lot viedä kierrätykseen. Maailma pitäisi
pelastaa ja rakkauden sanomaa olisi vie-
tävä kaikkeen maailmaan. On niin pal-
jon tekemättömiä töitä. Minua kiskot-
aan moneen suuntaan, vaaditaan, toivo-
taan ja pyydetään. Kodissani haisee ja
kalenterini oksentaa. Pappi on
paistunut tefloniin kiinni.

Muurahaiset, kuten papit, ovat pieniä
olentoja, jotka tekevät liikaa töitä. Luin
lehdestä, että nuoret papit eivät viihdy
työssään. He ovat työmäärään väsyneitä,
ylikoulutettuja, kiukkuisia, köyhiä ja
tappelevat työpaikoilla toisiaan vastaan.
Minäkin olen usein väsynyt � kaikki
ovat. Mutta en koskaan olettanut, että
pappisviran jalous ja kauneus olisivat

siinä, että saa mukavasti syödä viiden
ruokalajin päivällisiä viidensadan neliön
pappilassa ainoana työnään olla rauhalli-
sesti lihava.

Pappisvirka on raskas ja kummallinen
virka. Siinä on sitouduttava osittain hy-
vinkin hämmentäviin traditioihin. Li-
säksi on tiedettävä, osattava ja uskalletta-
va. On oltava johtaja - paimen, ja silti on
tunnettava oma mitättömyytensä.

Minä olen kuitenkin pappi siksi, että
raskaudestaan ja omituisuudestaan huo-
limatta pappisvirka sallii minun elää ih-
misyyden ytimessä. Saan olla jakamassa
ihmisten todellisia taakkoja, ja saan elää
ja vaikuttaa yhteisössä, jossa uskotaan
rakkauteen ja myötätuntoon. Saan elää
siellä, missä kohdataan elämän syvim-

mät, kauheimmat ja myös kauneimmat
asiat. Ne kaikki kohdataan Jumalan siu-
nausta rukoillen.

Puhun edelleen Vapahtajasta. Uskal-
lan puhua, sillä ajatus siitä, että jossakin
on olemassa sellaista vettä, jota juotuaan
ei enää koskaan ole jano, on valtava ja ih-
meellinen. Siitä ei voi vaieta. On ihanaa
huomata, että sanomaa virvoittavasta
vedestä ja lohduttavasta valosta ei tarvit-
se ainoastaan viedä eteenpäin, sen saa
myös itse kohdata ja ottaa vastaan. Sa-
noma rakkaudesta ja vedestä koskee
myös pappeja.

NEEPION

p. (09) 669 684, faksi
(09) 625 71 9www.bible.fi

SSSSSUOMENUOMENUOMENUOMENUOMEN P P P P P IPLIASEURAIPLIASEURAIPLIASEURAIPLIASEURAIPLIASEURA

BittiPiplia2000BittiPiplia2000BittiPiplia2000BittiPiplia2000BittiPiplia2000
on monipuolinen oh-on monipuolinen oh-on monipuolinen oh-on monipuolinen oh-on monipuolinen oh-
jelma Raamatun tut-jelma Raamatun tut-jelma Raamatun tut-jelma Raamatun tut-jelma Raamatun tut-
kimiseen ja lukemi-kimiseen ja lukemi-kimiseen ja lukemi-kimiseen ja lukemi-kimiseen ja lukemi-
seen. Ohjelma sopiiseen. Ohjelma sopiiseen. Ohjelma sopiiseen. Ohjelma sopiiseen. Ohjelma sopii
kaikille Sanan käyt-kaikille Sanan käyt-kaikille Sanan käyt-kaikille Sanan käyt-kaikille Sanan käyt-
täjille.täjille.täjille.täjille.täjille.
hinta 441 mk(490 mk)hinta 441 mk(490 mk)hinta 441 mk(490 mk)hinta 441 mk(490 mk)hinta 441 mk(490 mk)

Nyt saatavana uutuus!
Kreikka-Suomi Uuden Testa-
mentin  sanasto. tarjous
170mk (189mk)

PL 173, Kauppiaankatu 7, 00161 HELSINKI
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Puheenjohtajalta

Maalisuoralla
Joka vuosi � vuoden päättyessä � on
aika kohdata mennyt ja tuleva. Nyt on
aika punnita TYT:n kannalta: mitä
olemme saaneet aikaiseksi kuluneena
vuonna?

Viime vuosien tutkimukset puhuvat
omaa kieltään kirkosta työnantajana.
Nuoret teologit eivät pidä kirkkoa ainoa-
na mahdollisena työnantajana. TYT on
omalta osaltaan pyrkinyt nostamaan asi-
aa keskusteluun. Asialle on pyrittävä te-
kemään jotain, jotta teologien työllisty-
mismahdollisuudet eivät oleellisesti
huononisi. Mm. seurakuntaharjoittelun
asemaan on kiinnitetty huomiota useis-
sakin yhteyksissä. Aika näyttää, ovatko
kannanotot tuottaneet tuloksia.

Tämän lehden ilmestyttyä olemme
toivottavasti saaneet painosta myös
oman työllistymisoppaamme �Missä
lentää Outolintu?�. Julkaisu toivottavas-
ti avaa uusia työllistymismahdollisuuk-
sia teologeille perinteisten sektoreiden li-

säksi.
Työtä yliopistohallinnossa on jatkettu

vakiintuneen kaavan mukaisesti. TYT on
jättänyt lausuntonsa tiedekuntamme
opetuksesta osana yliopiston koulutuk-
sen ja tutkintojen laadunarvioinnin han-
ketta. Lisäksi yhdistys on seurannut tii-
viisti yliopiston rakenneuudistusta, ns.
kampushanketta.

Valmennuskurssi tiedekuntaan pyrki-
ville, viittomakielenkurssi, kesäteologilei-
ri, opintomatka Vanhaan Valamoon tai
äänenhuollon-kurssi ovat vain esimerk-
kejä viime vuoden tapahtumista. Bileet,
vesperit, teatterivierailut, keskustelutilai-
suudet, ekskut, matkat, leirit, pelit�
Kaikkea tapahtunutta kuluneelta vuodel-
ta ei voi luetella, mutta toivottavasti ta-
pahtumista on riittänyt jokaiselle oman-
sa.

Kaikki hallituksessa toimineet ansait-
sevat kiitoksen epäitsekkäästä uurastuk-
sesta meidän kaikkien parhaaksi. Kiitos

Kyyhkysen toimituskunnalle maamme
parhaasta ainejärjestölehdestä, sekä kii-
tos tiedekunnan henkilöstölle ja kaikille
yhteistyökumppaneille, joiden ansioista
työ TYT:ssä on ollut mahdollista.

Minun on aika toivottaa teille kaikille
Kiireetöntä joulun aikaa ja Siunausta uudel-
le vuodelle!  Menestystä myös uudelle halli-
tukselle!

MIKAEL VÄNTTINEN

Jk. Anna palautetta TYT:n toimin-
nasta ja tapahtumista osoitteessa
http://www.hels inki . f i/jar j/tyt/
tyt.html  > palaute, tai sähköpostilla
tyt-toimisto@helsinki.fi

Vuosi 2001 on vierimässä loppuun. Pal-
jon on vuoden aikana tapahtunut. TYT
on  saanut uudet päättäjät, uudet Tove-
rit ja uuden hallituksen.

 Näin loppuvuodesta yllättäen myös
TYT:ssä valmistaudutaan joulun viet-
toon. Tarkemmat ajat ja päivät näet
TYT:n ilmoitustaululta, sähköpostilis-
talta ja nettisivuilta.

 Outolintu-julkaisu ilmestynee näihin
aikoihin. Käy katsomassa.

 Ja jotta toimintamme palvelisi jäseni-
ään mahdollisimman tasokkaasti, on

palautteen antamisella suuri merkitys.
Anna palautetta toiminnastamme, eli
ruusuja, risuja, uusia ideoita ym. otetaan
vastaan osoitteessa tyt-
toimisto@helsinki.fi

 Vuoden 2001 hallitus kiittää kulu-
neesta vuodesta ja toivottaa kaikille

 Rauhallista Joulua ja Onnellista Uut-
ta Vuotta!

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYS TYT

�Muukalainen, joka asuu teidän
luonanne, olkoon niinkuin maassa
syntynyt teikäläinen. Rakasta häntä
niinkuin itseäsi, sillä tekin olitte
muukalaisina Egyptin maassa. Minä
olen Herra, teidän Jumalanne.�
3 Moos 19:34

M
iika A

uvinen



24


