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Opiksi riittää se, mikä minulle on totta 

Antti Alhonsaari (1932-2021) in memoriam 

Kaisa Raittila 
 

 

 

Antti Alhonsaari, teologian tohtori ja Seurakuntaopiston johtaja, kuoli 89-vuotiaana 

5. elokuuta 2021.Tämä haastattelu on tehty yli kaksikymmentä vuotta sitten, syksyllä 

2000. Tutustuin silloin Alhonsaareen, joka oli viimeistelemässä muistelmiaan, ja 

vaikutuin hänen ajattelustaan. Tarjosin juttua tuoreeltaan Kotimaa-lehdelle, joka 

kuitenkin jätti sen julkaisematta. Vartija-lehden päätoimittajana Antti Alhonsaari 

toimi 1971–1978. 

 

"Siinä kristinuskon versiossa, johon olen kasvanut ja jolle olen ollut koko ikäni 

lojaali, on huono arkkitehtuuri. Tiedäthän, sellainen levoton, jossa on ulokkeita, 

torneja ja särmiä liikaa. Liikaa dogmeja, joilla ei ole mitään käyttöä." Näin sanoo 

pastori Antti Alhonsaari, kirkkonsa palvelija, toisinajattelija. 

 

Eivätkö opit toisaalta luo profiilin, erota muista? Kyllä, myöntää Alhonsaari. 

Kveekareillakin, joiden pieneen ryhmään Alhonsaari on jo vuosia kuulunut, ovat 

omat rakennelmansa, vaikka toisin sanotaan. Hänen on kuitenkin vaikea ajatella, että 

hänen uskoaan olisi ikään kuin varastossa jossakin muualla, esimerkiksi kirkon 

traditiossa, kuten katoliset ajattelevat. Henkilökohtainen vakaumus voi olla vain, 

mikä ihmisellä on tässä ja nyt. 

 

– Dogmi- ja liturgiavoittoinen kristillisyys sulkee suuren joukon ihmisiä ulkopuolelle, 

Alhonsaari sanoo. 

 

– Jokaisella ihmisellä on kuitenkin uskonsa. Jos uskomisella on vain yksi malli, se 

saa ihmiset luulemaan, ettei tämä ole minua varten.  
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Alhonsaari puhuu ortodoksien ajatuksesta ihmisestä Jumalan ikonina. Ihmisessä on 

Jumalan siemen. 

 

– Hiljaisuus on ainoa keino tavoittaa oma tarttumapisteensä. Ehtoollispöydässä voi 

tuntea samanlaista sanattoman kommunikaation voimaa kuin esimerkiksi 

orkesterissa, jossa soitetaan yhteen vahvassa vuorovaikutuksessa sanomatta 

kuitenkaan mitään. Jopa kveekariseuroissa, joissa ei puhuta sanaakaan, yhteyden 

kokemisessa on eroa. Olipa hyvä kokous, saatetaan sanoa, parempi kuin aikoihin. 

 

Alhonsaaren mielestä kirkossa ei uskalleta ottaa sitä riskiä, että ihmiset tekisivät 

löytöjä omin neuvoin. Kun annetaan valmiina, luullaan, että saadaan suitset suuhun. 

 

– Eikä kuitenkaan ymmärretä, että kaikki, mitä kutsutaan puhtaaksi opiksi tai 

raamatullisuudeksi, on tulkintaa ja traditiota. Suuri osa kirkossa viljellystä opista on 

peräisin sydänkeskiajan munkeilta, ei Raamatusta. Raamatuntulkintamme on vahvasti 

sidoksissa traditioon. 

 

 

Puiden halaajien kristinusko 

 

Kristinuskon tulevaisuudessa Alhonsaari näkee väistämättä synkretismiä. Syntyy 

erilaisia seurakuntia, kristillishindulaisia, kristillisbuddhalaisia. Niitä eivät pidättele 

vieroksunnallaan vakaat kristilliset ryhmätkään, koska ihmisten vakaumuksennälkä ja 

kyllästyminen materialismiin kasvavat ja vaikutteet entisestään saavat makua 

toisistaan. Jo nyt näkyy, miten uskonto ja itsensä kehittäminen punoutuvat yhteen ja 

esimerkiksi ekologinen elämäntapa saa henkistyneitä muotoja. Luonto maahistetaan 

uudelleen. 

Ja mitä tapahtuu entisissä sosialistissa maissa? Kauko-Idässä? Tämän maailman 

todellisuudessa, Alhonsaari sanoo, kirkot jäävät saarekkeiksi, joiden reuna-alueet 

tuottavat piispoille ja muille opinvartijoille harmaita hiuksia. 
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– Luin talvella Abraham Achreniuksen elämäkerran. Hän koki hurmosilmiöitä ja loi 

oman seurakuntansa välittämättä kirkosta vähääkään. Ja nyt veisaamme hänen 

virsiään, pidämme häntä osana puhdasta oppiamme. 

 

1700-luvun papilla oli vielä vastuu seurakuntalaistensa siveellisestä elämästä. Sen 

oivaltaminen auttaa ymmärtämään, miksi kirkossa vieläkin sommitellaan lauselmia 

avoliitosta tai homoseksuaalisuudesta. Ikään kuin kirkolliskokous voisi vaikuttaa 

siihen, miten kansa elää. 

 

Alhonsaari ei pelkää karismaattisuuttakaan. Ehkä se tarjoaa paranemista, kuka tietää. 

Voimakas tunneregressio voi vapauttaa pitkään hiertäneitä liekanaruja. Alhonsaari 

uskoo näkymättömään niin voimakkaasti, että häntä kiinnostaa jopa telepatia, kuudes 

aisti. 

 

 

Non-Jumala 

 

Jumalasta on Alhonsaaren mielestä sanottu kaikki, mikä sanottavissa on.  

 

– Jos sanon, että Jumala menee yli kaiken käsityksen, sekin on sanottu moneen 

kertaan. 

Alhonsaari uskoo, että ihmiset eri aikoina ja eri paikoissa saavat tuntumia Jumalasta. 

Raamattu ei siinä nouse ylivertaiseen asemaan. Vihje ja vainu totuudesta voi olla 

myös sillä, joka ei tunne Raamattua. 

 

– Raamatun pyhittäminen on ihmisen tekoa, Alhonsaari sanoo, mutta ei provosoiden. 

– Jo se on Jumalan ilmoitus, että hän kääntää ihmisessä on-napin päälle. 

 

Alhonsaari puhuu omasta kokemuksesta. Hän on elänyt Jumalaa etäältä tarkastelevan 

vaiheen. Nuoren Alhonsaaren Jumalassa sen sijaan oli tiukkaa yliminää.  
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– Minun tehtäväni oli olla kiltti, Alhonsaari sanoo. – Eloton ja iloton. Jumala oli epä-

Jumala, non-Jumala. 

 

Avioeroa ja lapsuutta prosessoidessaan Alhonsaari oli kipeästi seestymistä vailla.  

 

Syvyyspsykologisesta luotauksesta se sitten lopulta nousi. Vedet alkoivat virrata ja 

päivä paistaa, sanoo Alhonsaari. 

 

– Tunsin ihan, miten tuore vehmaus alkoi työntää puujumalaa tieltään. Jos ennen 

rukoillessani näin Jumalan edessäni, yläpuolella, tunnen nyt hänet selkäni takana. 

Olen hänen valokeilassaan. 

 

Alhonsaari puhuu tuonpuoleisesta empiirisenä asiana, jonka käsittämiseen ei edes 

tarvita uskoa. Materialisti ei vain siihen yllä. 

 

– Vaikka ei ymmärtäisi, mistä uskon maailmassa on kysymys, tuntee selvästi, että se 

on lähellä. Niin kuin olemassaolossa olisi käynnissä jokin suuri ohjelma, jonka 

pyörittämiseen koneeni kapasiteetti ei riitä. 

 

– Minulle Jumala on olemisen pohja. Nimenomaan olemisen pohja. Kosmisesti 

miljoona kertaa näköpiiriäni enemmän.  

 

 

Luvattomia ajatuksia 

 

Kriittisyydestään huolimatta Alhonsaari on tehnyt pitkän päivätyön 

Seurakuntaopiston johtajana ja arvostettuna ääneenajattelijana. 

 

– Minulla ei ole eikä ole ollut tarvetta sanoutua irti kirkon uskosta. Mutta 

toisinajattelijan tien olen kyllä kulkenut. Olen kaivannut kirkon opin 
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yksinkertaistamista, ytimen oivaltamista. Kun toisaalta olen palvellut kirkkoa 

lojaalisti ja toisaalta kokenut voimakkaan hengellisen syvenemisen, olen ajatellut, 

ettei ehkä pidäkään syyttää itseään luvattomista ajatuksistaan. 

 

Luvattomista ajatuksistaan? 

 

Alhonsaari puhuu varovammin. Kriittisten kysymysten poukamassa ei voi käydä 

piipahtamassa, se tie vie mennessään. Hän muotoilee liberaalia kristinuskon 

tulkintaansa, antiliturgistisuuttaan, antidogmaattisuuttaan, ja muistuttaa, ettei häntä 

ole ajanut eteenpäin sen enempää turhautuminen kuin kaunakaan. Häntä on vienyt 

eteenpäin parempi vaihtoehto. 

 

Luvattomia ajatuksiaan hän tapailee hitaasti, haluttomana niiden nostattamaan 

opilliseen höykytykseen. Sellaista hän on saanut mielestään maistaa riittämiin. 1988 

hänen Sisätöissä-kirjaansa seurasi tiukka polemiikki. Kirjassaan Alhonsaari sanoi, 

että enkeleissä on haltiaa eivätkä kaikki Raamatun ihmeet ole totta. Lehtijutuissa 

nämä hänen pohdintansa tiivistyivät vahvoiksi väliotsikoiksi: Nimikristityt, erotkaa 

kirkosta! Ihmeitä ei ole! 

 

Yli kuukauden jatkuneessa debatissa Alhonsaarta syytettiin uskosta luopumisesta. 

 

 

Menneen ajan maailmankuva 

 

Vaikka Alhonsaari ei kiellä kirkon oppia, hän miettii, voiko kristinusko tällä 

maailmankaikkeuden kolkalla olla ainoa ja lopullinen totuuden lähde. Miten 

Raamattua voisi pitää ainoana pyhänä kirjana? Luterilaisessa ehtoollisopissa ovat 

hänen mielestään omat kummajaisensa. Alhonsaarelle ehtoollisopinkin pitäisi olla 

yksinkertainen ja selkeä, vähän kuin reformoiduilla. 
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Ja sitten vaikein: kestääkö oppi Jeesuksesta Kristuksesta? Jo pelkästään kysymys 

siitä, kuinka varmasti Jeesuksesta jotakin tiedetään, herättää omat kysymyksensä, ja 

miten lienee hänen taivaallisen asemansa laita. Eikö vain siinäkin maistu silloinen 

maailmankuva seitsemän taivaan, serafien ja kerubien hierarkioineen? 

 

Mutta Kristus-usko on perinteisesti niin keskeinen, ettei sitä ole yksityisajattelijan 

lupa asettaa kyseenalaiseksi, ei vaikka se olisi miten epävarmalla pohjalla tahansa. 

Pahinta on se, että kristillisen opin vaikeimmat kohdat verhotaan mysteereiksi. 

Ehtoollisesta tehdään mysteerio, kun ei ymmärretä aikaan sidottua keskiajan 

munkkien teologiaa. 

 

– Kirkon opissa on paljon sellaista, mikä ei ole minulle totta eikä tärkeää. 

Uskontulkinnan pitää olla niin yksinkertainen, että se on juuri minulle totta.  

 

 

Post scriptum: Antti Alhonsaari Vartijan päätoimittajana 

 

Pääkirjoituksessaan ”Vartijan päälinjoja Simojoesta Räisäseen” (7.3.2016) Mikko 

Ketola ja Matti Myllykoski arvioivat Antti Alhonsaaren työtä Vartijan 

päätoimittajana. 

 

Erkki Niinivaara oli pitkään päätoimittajana, ja seuraavan kerran vahdinvaihto 

tapahtui 1972, kun Antti Alhonsaari otti tehtävän vastaan. Niinivaara puolestaan 

jatkoi toimituskunnassa. Lehden tunnukseksi oli tällöin muotoutunut trias kirkko – 

kulttuuri – yhteiskunta. Alhonsaaren mukaan se ilmaisi sen, että Vartija ”halusi elää 

kaikkien näiden elämänmuotojen keskellä, osana niistä”. Päätoimittaja ei nähnyt 

tarpeelliseksi rajata kulttuuri-käsitteen sisältöä sen hengellisen rakentavuuden 

perusteella, kuten Simojoki oli tehnyt. Hänen mielestään ei kylläkään voinut olla 

”elävää elämää, kulttuurielämää, yhteisöelämää, jollei siinä ole uskontoa”. Jos niin 

tärkeä tekijä puuttui elämästä, ei pitänyt hämmästyä, jos ”näkee ihmisten kulkevan 

vaurastuvien kaupunkiensa kaduilla tyydyttämättöminä”. Vartijalla ei ollut suuria 
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luuloja omista vaikutusmahdollisuuksistaan, mutta se halusi kuitenkin jatkuvasti pitää 

tärkeitä kysymyksiä esillä. 

 

Vartijan oli edelleen tarkoitus jatkaa kirkon piirissä olevien äänikanavana, vaikka 

Alhonsaari ei maininnutkaan erityisesti termiä ”kirkollinen lehti”. Hän halusi selvästi 

laajentaa Vartijan kirjoittajakuntaa uusiin suuntiin: ”Mutta myös niillä, jotka eivät 

enää luota kirkkoon elämänkysymysten ratkaisijana, on kirkolle sanottavaa.” Tämän 

pyrkimyksen ansiosta hän joutui eräiden piispojen silmätikuksi. 
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”Valmistaudun kuolemaan elämällä” 

Piispa John Shelby Spong  

16.6.1931 – 12.9.2021 

Sakari Häkkinen 
 

 

 

Piispa John Shelby Spong tunnusti, ettei meillä ole mitään tietoa tai 

vaikutusmahdollisuutta siihen, mikä meitä odottaa kuolemamme jälkeen. Siksi 

meidän on hyvä keskittyä elämään tätä elämää mahdollisimman täydesti ja hyvin. 

Hänen oma elämänsä oli tästä hyvänä esimerkkinä. 

 

Episkopaalisen kirkon Newarkin hiippakunnan piispa Spong, ystävien kesken Jack, 

tuli maailmalla tunnetuksi merkityksellisestä elämästään. Ennen kaikkea hänet 

tunnettiin ihmisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tinkimättömänä 

puolestapuhujana. Hän oli vaikuttamassa kotimaansa Yhdysvaltojen 

afroamerikkalaisten ja muiden etnisten vähemmistöjen yhtäläisten oikeuksien 

toteutumiseen tähtäävässä liikehdinnässä ja sittemmin tuli tunnetuksi seksuaalisen ja 

sukupuolisen tasa-arvon julistajana ja omassa hiippakunnassaan myös toteuttajana. 

Spong johti kaikkien ihmisten yhtäläisen arvon Jeesuksen toiminnasta ja Raamatun 

sanomasta. Tämän johdosta monet konservatiivikristityt vihasivat häntä.  

 

Toinen syy Amerikan evankelikaalien vihapuheeseen Spongia kohtaan oli hänen 

rohkeasti korostamansa uudistusmielinen teologia, joka kertoo hänen rakkaudestaan 

kristinuskoa ja maailmanlaajaa kirkkoa kohtaan. Spong oli aktiivinen 

jumalanpalveluksiin osallistuja myös eläkepäivinään. Hän olisi halunnut kirkkojen 

uudistuvan niin, että kristinuskon sanomalla olisi merkitystä nykyajassa ja vielä 

tulevillekin polville. Tunnettu oli hänen sanontansa ”kristinuskon on muututtava tai 

se kuolee”. Teologisesti Spongin ajatteluun hänen omien sanojensa mukaan vaikutti 
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varsinkin piispa John A. T. Robinson, jonka teos Honest to God ammensi Paul 

Tillichin ja Dietrich Bonhoefferin teologiasta ja teki suuren vaikutuksen Jack 

Spongiin. Spongin usein toistama korostus oli, että Jumala ei mahdu meidän 

määritelmiimme, oppilauselmiimme tai tunnustuksiimme, vaan on aina paljon 

suurempi.  

 

 

Spong Suomessa  

 

Piispa Spong vieraili ensimmäisen kerran Suomessa Helsingissä kirkkopäivillä 

vuonna 2003. Hänen vierailunsa sai aikaan melkoisen keskustelun. Spong sanoi 

esitelmässään, että teismi, usko Jumalaan persoonallisena olentona, ei enää toimi, ei 

ole uskottava tässä ajassa. Spong ei kuitenkaan ollut ateisti. Hänelle Jumala on 

todellisuutta. Jumala on elämä, Jumala on rakkaus ja Jumala on kaiken olemisen 

perusta. Ei ole mitään ilman Jumalaa.  

 

Toisen kerran piispa Spong tuli kutsusta Kuopion hiippakunnan vieraaksi vain pari 

vuotta myöhemmin, toukokuussa 2005. Jo tulomatka oli erikoinen: Spong kertoi, että 

jotkut konservatiivikristityt olivat toivoneet ja rukoilleet, että hänen lentokoneensa 

tuhoutuisi ja hän kuolisi matkallaan Suomeen. Kuopiossa hänet kuitenkin otettiin 

ystävällisesti vastaan, saunotettiin ja uitettiin jääkylmässä Kallavedessä. Piispa 

Riekkisen lahjoittamia kävelysauvoja kokeiltiin Puijon maastossa, näin Jack ja 

puolisonsa Christine saivat hyvää harjoitusta pian edessä olevaan vaellukseen Brittein 

saarilla. Mutta vastustusta riitti kyllä täälläkin. Tuomiokirkon saarnastuoliin ei 

hiippakunnan arvovieras ollut tervetullut. Joensuun yliopistoon häntä ei haluttu 

puhujaksi, koska häntä ei pidetty varteenotettavana teologina. Kuopion yliopistossa 

hän kuitenkin esitelmöi yhdestä mieliaiheistaan: ”When Old Definitions Confront 

New Knowledge”. Siilinjärven seurakunta kutsui hänet saarnaamaan Vuorelan 

kirkkoon. Tapansa mukaan hän vetäytyi yksin hiljaisuuteen ennen messun alkua. 

Hiippakunnan papistoa hän tapasi Valamon luostarissa. Kuopion vierailusta 

erityisesti mieleeni jäi Spongin sana: ”Piispan pitää olla muita pappeja 
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vapaamielisempi ja hullumpi. Silloin kenenkään ei tarvitse pelätä häntä ja papit 

uskaltavat olla luovia.” Tiedän usean hiippakuntamme papin rohkaistuneen Spongin 

puheista ja esimerkistä. 

 

Piispa Spong oli rohkea sananjulistaja, jonka evankeliumin ytimessä oli rakkaus. 

Hänen Kuopiossa saamansa kävelysauvat ovat toivottavasti pian jonkun muun 

käytössä. Niitä, jotka kulkevat hänen polkujaan rohkeasti tarvitaan myös Suomessa. 

Kristinuskon ydinsanomalla on annettavaa tälle sukupolvelle ja – jos se meistä 

riippuu – myös meidän jälkeemme merkityksellistä elämää etsiville.  
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Uuden testamentin käsikirjoitusten 

merkityksestä 

Pasi Hyytiäinen & Matti Myllykoski 
 

 

 

”Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea 

oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.” 

(Kirkkojärjestys 1. luku 1 §) 

 

Näihin sanoihin päättyy Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkojärjestyksen 

ensimmäinen pykälä, joka kertoo Raamatun keskeisestä asemasta kirkon elämässä. 

Katolisessa kirkossa traditio ja Raamattu ovat saman jumalallisen ilmoituksen kaksi 

puolta, jotka ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Protestanttisessa 

maailmassa ilmoitus on yksi ja se on ”Jumalan pyhä sana”. Useimmille kristityille 

tämä kaikki on hyvin yksinkertaista, mutta kirkoissa on jäänyt varsin vähälle 

huomiolle, kuinka ilmoitus todella välittyi vuosisatojen ajan ja mitä teksteille tapahtui 

sen aikana. Tämän prosessin tuntemus on tärkeää, sillä se paljastaa jotain hyvin 

oleellista Raamatun luonteesta. 

 

 

Uuden testamentin teksti: lukemattomia käsikirjoituksia ja kirjureita 

 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon virallisesti käytössä oleva Raamattu on vuoden 

1992 Kirkkoraamattu (KR92). Sen perustan muodostaa kaksi alkukielistä 

pohjatekstiä. Uuden testamentin osalta tämä tarkoittaa ajan tasalla olevaa 

kreikankielistä kriittistä editiota, joka on tutkijoiden ”paras arvaus” Uuden 

testamentin alkuperäisestä tekstistä. Arvauksesta puhutaan siitä yksinkertaisesta 

syystä, ettei meillä ole käytössä yhtään alkuperäistä tekstiä, joka olisi esimerkiksi 

evankelista Luukkaan omakätisesti kirjoittama. Meidän käytössämme oleva aineisto 
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koostuu käsikirjoituksista, jotka ovat kirjureiden käsin tekemiä kopioita 

varhaisimmista kopioista. Näiden ajallinen etäisyys evankeliumien ja kirjeiden 

alkuperäiseen tekstiin on parhaimmillaan 1400 vuotta. Tieteenalaa, joka tutkii 

käsikirjoituksia ja niiden välisiä eroja, kutsutaan tekstikritiikiksi. Sen perinteisenä 

tehtävänä on päästä käsiksi mahdollisimman varhaiseen tekstimuotoon vertailemalla 

käsikirjoituksia toisiinsa.  

 

Uuden testamentin tekstikritiikki on ainutlaatuisessa asemassa, sillä sen teksteistä on 

säilynyt hyvin paljon käsikirjoituksia. Esimerkiksi Platonin tekstien tutkijoilla on 

käytössään ehkä vain yksi tunnettu käsikirjoitus, kun jo pelkästään Luukkaan 

evankeliumista tunnetaan yli 2000 kreikankielistä käsikirjoitusta. Tutkijoilla on siis 

valtava tekstimassa tutkittavanaan, millä on ollut suuri vaikutus tieteenalan 

metodologiseen kehitykseen. On kehitetty niin sanottu tekstityyppiteoria, joka jakaa 

kaikki käsikirjoitukset kolmeen ison ryhmään ja ne puolestaan pienempiin 

alaryhmiin. Tällä tavalla tutkijat ovat pyrkineet hallitsemaan alati kasvavaa aineistoa. 

 

Käsikirjoitukset syntyivät siis kirjureiden työn tuloksena. Alkuaikoina he olivat mitä 

todennäköisimmin luku-, ja kirjoitustaitoisia seurakuntien jäseniä. Keskiajalle 

tultaessa he olivat pääsääntöisesti luostareiden munkkeja, mutta myös nunnien 

tiedetään kopioineen tekstejä. Kirjurit toimivat tekstien kopioitsijoina ja välittäjinä 

aina siihen saakka, kun tekstejä alettiin painaa suuremmassa mittakaavassa 1500-

luvulla. He käyttivät jotain vanhempaa käsikirjoitusta esimerkkinä ja jäljensivät sitä 

kirjain ja sana kerrallaan niin tarkasti kuin mahdollista. Jokainen kirjuri teki kuitenkin 

kopioidessaan myös virheitä. Joskus sana tai lause saattoi jäädä välistä, toisinaan jopa 

kokonainen jae. Kirjurit myös sotkivat sanoja toisiinsa, koska ne näyttivät 

samanlaisilta. Osa näistä muutoksista korjattiin ajan saatossa, osasta tuli pysyvä osa 

tekstiä. Prosessin alkuaikoina, 100–400 -lukujen välisenä aikana, kirjureilla näyttää 

myös olleen mahdollisuus muokata tekstiä.  
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Tekstikritiikin suuret solmukohdat 

 

Käsikirjoitusten välisten suhteiden selvittäminen Uuden testamentin tekstien osalta 

on hyvin haastava, ellei mahdoton tehtävä. Tämä johtuu kolmesta seikasta. 

Ensinnäkin käsikirjoitukset ovat itsessään hyvin haastava aineisto, koska ne tehtiin 

käsityönä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen niistä on oma ainutlaatuinen yksilönsä. 

Se teksti, joka aikanaan lähti kirjoittajan käsistä erosi jo sen ensimmäisestä kopiosta 

ja se puolestaan erosi sen kopiosta ja näin käsikirjoitusten välillä alkoi hyvin nopeasti 

esiintyä isojakin eroja. Joskus kirjurit käyttivät yhtä käsikirjoitusta mallikappaleena, 

toisinaan useampaa. Jotkut kirjurit olivat tarkempia kuin toiset. Tiedetään jopa 

sellaisia tapauksia, joissa kirjurit lisäsivät kopioimaansa tekstiin mallikappaleen 

marginaalimerkintöjä. Nämä tekijät luovat äärimmäisen monimutkaisen suhteiden 

verkoston, jota on lähes mahdotonta selvittää.  

 

Toinen haaste on käsikirjoitusten lukumäärä, joka on Uuden testamentin osalta 

kerrassaan mykistävä. Uuden testamentin tekstit ovat säilyneet meille noin 6000 

kreikan-, 2000 latinan-, 1500 armenian-, 1000 koptin- sekä 350 syyriankielisen 

käsikirjoituksen välityksellä. Tähän on vielä lisättävä pienempi määrä muita varhaisia 

käännöksiä. Tutkijoiden käytössä on siis 10–15.000 käsikirjoituksen aineisto, jonka 

perusteella pitäisi selvittää kirjoitusten alkuperäinen tekstimuoto. Esimerkiksi jo 

kreikankielisten käsikirjoitusten välillä arvellaan olevan 100–750.000 eroavaa 

lukutapaa eri varianttia. Tutkijoiden rekonstruktio Uuden testamentin teksteistä eli 

kriittinen tekstieditio on siis parhaimmillaankin vain likimääräinen akateeminen 

arvaus. Millään metodilla kaikkia yli 10.000 käsikirjoitusta ei voida ottaa huomioon. 

Uusin Uuden testamentin kriittinen editio, joka tunnetaan nimellä Editio Critica 

Maior (ECM), ottaa huomioon esimerkiksi Apostolien teoissa ”vain” 183 

kreikankielistä käsikirjoitusta. 

 

Kolmantena haasteena on se, ettemme tunne tarpeeksi hyvin toisen vuosisadan 

tekstiä. Uuden testamentin kirjoitusten suuret aleksandrialaissyntyiset 

käsikirjoitukset, koodeksit Sinaiticus ja Vaticanus, ovat peräisin neljänneltä 
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vuosisadalta, ja niitä tukevat varhaisemmat, mutta hyvin fragmentaariset Egyptin 

hiekasta ja tunkioilta tehdyt papyruslöydöt, jotka nekin kuuluvat niin kutsuttuun 

aleksandrialaiseen tekstiin. Sen sijaan Uuden testamentin vanhalatinalaiset 

käännökset, edellä mainittu Codex Bezae sekä paljolti myös syyrialainen käännös 

edustavat monelta osin toisenlaista tekstityyppiä, jonka lukutapojen arvioiminen on 

Uuden testamentin tekstikritiikin keskeisiä kiistanaiheita. 

 

Viime aikoina tutkijat ovat ottaneet käyttöön digitaalisen maailman metodeita 

vastaamaan näihin haasteisiin. Tämä työn tuloksena syntyi Coherence-Based 

Genealogical Method (CBGM). Metodia on tähän mennessä käytetty katolisiin 

kirjeisiin, Apostolien tekoihin sekä Markuksen evankeliumiin. Metodin myötä 

katolisten kirjeiden pohjatekstiin tehtiin 34 muutosta, Apostolien tekoihin 52 ja 

Markuksen evankeliumiin 33. Nämä muutokset vaikuttavat myös moderneihin 

käännöksiin, sillä kääntäjät käyttävät työssään tekstikriitikoiden tuottamia kriittisiä 

tekstieditioita. Näin tehtiin myös UT2020:ssa, jossa käytettiin United Bible Societies 

-järjestön toimittaman The Greek New Testament viidettä editiota (UBS5). Tässä 

editiossa CBGM:n tekemät muutokset näkyvät vasta katolisten kirjeiden tekstissä. 

Yleensä kääntäjät seuraavat yhden edition pohjatekstiä, mutta UT2020 kääntäjät 

tekivät myös itsenäisiä päätöksiä. Esimerkkinä mainittakoon jakeet 1. Piet. 4:16; 2. 

Piet. 2:18; 3:10 ja 3:18, joissa UT2020 ei seuraa uusia UBS5 lukutapoja, vaan 

pitäytyy vanhemman edition tekstissä. Tämän lisäksi esimerkiksi jakeessa 2. Kor. 5:3 

UT2020 (mutta myös KR92) sisältää tekstin ”Silloin emme jää alastomiksi, koska 

meidät puetaan”, vaikka pohjatekstissä on sana riisua. Kaikki tärkeimmät 

käsikirjoituksen sisältävät kreikankielisen sanan pukea, mutta tekstikriitikot pitävät 

tätä myöhempänä muutoksena ja suosivat sanaa riisua. Syynä tähän on jakeen 

sisäinen logiikka. Miksi Paavali haluaisi tässä viitata arkipäiväiseen havaintoon 

pukeutumisen seurauksista, minkä kaikki jo valmiiksi tietävät? Jos käytämme sanaa 

riisua, jota latinalainen kirkkoisä Tertullianus tekstissään käyttää vuoden 200 

tienoilla, jakeesta tulee merkityksellinen tekstin asiayhteydessä: vaikka meidät 

riisutaan (maallisesta kehosta), emme jää alastomiksi (koska saamme uuden 

taivaallisen vaatteen). Käännösprosessit synnyttävät siis itsessään uusia tekstimuotoja 
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riippuen käytetystä pohjatekstistä ja siinä tapahtuvista muutoksista, mitä kääntäjät 

seuraavat tai jättävät seuraamatta. Näin Uuden testamentin tekstit jatkavat 

muutostaan, ei vain käsikirjoitusten tai painetun sanan aikakaudella, vaan myös 

digitaalisuuden aikakaudella. 

 

 

Kaksi radikaalia esimerkkiä 

 

Codex Bezae Cantabrigiensis on kuuluisa esimerkki kirjureiden muokkaustavoista. 

Tämä teksti on erityisen mielenkiintoinen, sillä se eroaa noin neljänneksen KR92:n 

pohjatekstistä kertoen paljon sen taustayhteisön teologisista painotuksista. Kirjurit 

eivät toisin sanoen toimineet tyhjiössä vaan osana yhteisöä, mikä usein näyttää 

heijastuvan kirjureiden tekemissä muokkauksissa. Olemme aiemmin tänä vuonna 

julkaisseet ensimmäisen suomennoksen Codex Bezaen Apostolien teoista. 

Suomennos on vapaasti luettavissa (ja arvioitavissa) e-kirjana osoitteessa 

https://codexbezae.kotobee.com/. 

 

Vaikka valtaosa käsikirjoitusten välisistä muutoksista ovat pieniä, on myös sellaisia, 

jotka muuttavat tekstiä radikaalilla tavalla. Codex Bezaessa on kaksi erittäin 

mielenkiintoista poikkeamaa aleksandrialaiseen tekstiin, jonka mukaan myös kaikki 

meidän raamatunkäännöstemme Uuden testamentin tekstit on käännetty. 

Kertomuksessa Jeesuksen kasteesta KR92 kääntää jakeen Luuk. 3:22 näin: ”Pyhä 

Henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa, kyyhkysen kaltaisena. Ja 

taivaasta kuului ääni: ’Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt.’” 

Codex Bezaessa, vanhalatinalaisen käännöksen käsikirjoituksissa sekä Justinoksella, 

Kleemens Aleksandrialaisella ja Origeneella taivaallinen ääni on lainaus jakeesta Ps. 

2:7: ”Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.” Tämä on vaikeampi 

lukutapa ja samalla tekstikohta, johon Luukas viittaa myöhemminkin 

kaksoisteoksessaan (Ap. t. 13:33). Tuntemamme toisen vuosisadan todistajat ovat 

ylivoimaisesti psalmilainauksen puolella aleksandrialaista tekstiä vastaan. Kyseessä 
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on mielestämme alkuperäinen lukutapa, joka on syrjäytetty tekstistä siksi, että sen on 

ajateltu edustavan adoptiaanista kristologiaa. 

 

Toinen poikkeama koskee Luukkaan evankeliumissa olevia Jeesuksen ehtoollisen 

asetussanoja (22:19–20). Codex Bezaen teksti päättyy ”tämä on minun ruumiini”. 

Siitä puuttuu siten laaja loppuosa (j. 19b-20): ”…joka annetaan teidän puolestanne. 

Tehkää tämä minun muistokseni. Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja 

sanoi: Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän 

puolestanne.” Codex Bezaen teksti ei siten sisällä ollenkaan ajatusta Jeesuksen 

kuoleman sovittavasta merkityksestä, jota Luukas muutenkin laajassa 

kaksoisteoksessaan vieroksuu – ainoana poikkeuksena vaikeasti tulkittava jae Ap. t. 

20:28 (”…huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra omalla verellään on itselleen 

lunastanut”). Osa tutkijoista on sitä mieltä, että Codex Bezaen teksti on Luukkaan 

evankeliumin alkuperäinen sanamuoto, jota olisi korjattu, kun haluttiin harmonisoida 

ehtoollistekstien välisiä eroavuuksia.  

 

Näissä kahdessa Luukkaan evankeliumin tekstikohdassa käsikirjoitusten väliset 

eroavuudet eivät ole pikkuseikka, jonka voi kevyesti jättää huomiotta. Toisinaan 

tekstikriittinen keskustelu sivuaa jopa kristillisen opin ydinkysymyksiä. 

 

Suomenkieliset käännökset eivät viitanneet käsikirjoitusten välisiin eroihin millään 

tavalla ennen uusinta virallista käännöstä (KR92), jossa on useita jakeita varustettuna 

hakasulkeilla ja marginaalimerkinnällä ”Jae puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista”. 

Esimerkkinä mainittakoon Apostolien tekojen jakeet 8:37 ja 15:34. Uusin Uuden 

testamentin suomennos UT2020 on jatkanut samoilla linjoilla, mutta ottanut nämä 

jakeet kokonaan pois korpustekstistä ja siirtänyt ne ponnahdusikkunan taakse.  
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Lopuksi 

 

Protestanttisten kirkkojen perinteiset oppijärjestelmät edellyttävät, että olisi olemassa 

jokin yksi Jumalan ilmoitukseksi ymmärrettävä Raamattu, jota voisimme käyttää 

sitovana opillisena mittatikkuna. Kristityt eivät ole kuitenkaan ikinä tunteneet yhtä ja 

yhtenäistä versiota Raamatusta, vaan lukemattomia erilaisia versioita. Perinteisiä 

oppikäsityksiä seuraten monoliittiseksi tulkitun Sanan pitäisi edelleen olla jollain 

tavalla vakaa sanamuodoiltaan, jotta sitä voitaisiin käyttää ainoana mittana. 

Käsikirjoitukset ja modernit käännösprosessit kuitenkin opettavat meille, että Uuden 

testamentin tekstit ovat olleet jatkuvan muutoksen tilassa aina siitä lähtien, kun niitä 

alettiin kopioida. Tämä on kristillisten yhteisöjen pyhien tekstien perimmäinen 

luonne. Ne eivät ole itsenäinen saareke ihmisyhteisöjen keskellä, vaan osa sitä ja 

kanssakäymisessä sen kanssa. Ei ole ihme, että osa nykyisestä Raamatun teksteihin 

kohdistuvasta tutkimuksesta suuntautuu paikallisiin teksteihin – siis teksteihin, joita 

käytettiin tiettyyn aikaan tietyssä paikassa. 

 

Käsikirjoitusten tekstit muuttuivat joiltakin osin sattumanvaraisesti, mutta erityisesti 

sen takia, että niitä kopioiva ja tulkitseva yhteisö muuttui tai tulkitsi samaa tekstiä 

uudelleen muuttuneessa tilanteessa. Edellä esitetyt Codex Bezaen nykyraamatuista 

poikkeavat Luukkaan evankeliumin tekstikohdat saattavat edustaa alkuperäistä 

tekstiä. Tekstien tietoinen korjaaminen sekä tekstien väliset erot eivät olleet etenkään 

toisella vuosisadalla eivätkä usein myöhemminkään mitenkään tavaton asia. 

Varhaiskristillisten käsikirjoitusten maailma, jota tunnetaan liian vähän, on 

runsautensa ja moninaisuutensa vuoksi tärkeä haaste jokaiselle kristitylle ja 

Raamatusta kiinnostuneelle. Se kutsuu meitä lukemaan ja osallistumaan 

vuoropuheluun, joka on kristillisissä yhteisöissä ollut käynnissä kohta 2000 vuotta. 
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Digitaalisuus kirkon uudistajana 

Erkki Sutinen & Matti Taneli 
 

 

 

Digitaalisen ilmaisun vuorovaikutteisuus luo uusia sävyjä modernin yhteiskunnan 

hengellisyyteen ja yhteisöllisyyteen. Auktoriteettien ja hyväksymisprosessien rinnalle 

tulee tulkintoja, jotka syntyvät ihmisten jakamista kokemuksista. Teknologian 

mahdollistamat tulkinnat muuttavat samalla yhtä hengellisyyden ja yhteisöllisyyden 

keskeistä ilmentymää, kirkkoa ja sen soveltamaa teologiaa. Teologisessa 

tutkimuksessa, jumalanpalveluksissa ja muissa kirkon tilaisuuksissa tulee rohkeasti 

käyttää digitaalisuuden moninaisia mahdollisuuksia. 

 

Digitaalisuus kirkossa ja teologiassa voi olla konservoivaa tai uudistavaa. 

Digitaalisesti on mahdollista säilyttää esimerkiksi pyhiä kirjoituksia ja tehdä niistä 

eksegeettistä analyysia. Toisaalta digiteologiaan, kuten kutsumme interaktiivisen 

teknologian rikastamaa teologiaa, tarjoutuu mahdollisuus mennä asioiden juurille. 

Digitaalisuus auttaa lisätyn todellisuuden avulla ihmistä kokemaan 

uudestaan Raamatun tapahtumat. Ne voidaan sijoittaa digitaalisesti nykyajan 

ympäristöön, jolloin kertomusten elämykselliset elementit avaavat aivan uusia 

näkymiä, jotka uusinnettuina helpottavat Raamatun kertomusten ydinsanoman 

sisäistämistä. 

 

Digitaalisuus näkyy tuskin lainkaan seurakuntaelämässä, vaikka digilaitteita on 

saatavilla. Digiteologian mahdollisuuksien tutkimus on suomalaisessa teologiassa 

aika vähäistä. Digiteologia sovelluksineen luokin merkittävän lisän 

seurakuntaelämään ja avaa eri tavoin aistiville ihmisille oivan tavan kokea, ilmaista ja 

tulkita autenttisesti omia, toisten tai keskenään jaettuja hengellisiä kokemuksia. 

Digiteologia mahdollistaa ilmentämään Raamatun tekstien visuaaliset, auditiiviset 

sekä muihin aisteihin perustuvat elementit. 
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Digitaalisuus vaikuttaa myös teologiseen aineistoon. Se avaa siitä erilaisia 

elementtejä kuin traditionaalinen lähestymistapa. Perinteinen teologia on staattista. Se 

korostaa ilmiöiden muuttumattomuutta. Näin ollen Raamatun tapahtumien ja 

kertomusten positiivinen siirtovaikutus on niukkaa. Staattisuus 

vaikeuttaa Raamatun sanoman ymmärtämistä ja sen arvokkaan sisällön 

kokemuksellisuuden ilmentymistä. Digiteologia synnyttää pyhiin teksteihin 

dynamiikkaa, joka auttaa esimerkiksi pyhän kokemuksen ymmärtämistä ajasta, 

paikasta ja ihmisestä toiseen. Kirkon seremoniaaliseen tilaan voidaan luontevasti 

upottaa lisättyä todellisuutta. Se ei ole suinkaan ristiriidassa perinteisten 

jumalanpalvelusten kanssa, vaan täydentää pyhän kokemusta. 

 

Samaan rituaaliseen tilaan sopivat rinnakkain perinteinen ja digiteologian mukainen 

hengellinen toiminta- tai ilmaisuympäristö. Myös eri-ikäisten kokemusmaailma ja 

kiinnostuksen kohteet tulee ottaa huomioon suunniteltaessa sakraalia digitaalista 

tilakokonaisuutta. Seurakunnan toimintakeskukset voidaan varustaa sensorein niin, 

että ihmisen liikunnallisuus, koko fyysisyys, sovitetaan yhteen hengellisten 

päämäärien kanssa. Kirkkoon kokoontuneen seurakunnan ilmeet ja liikkeet voidaan 

tunnistaa sekä vahvistaa edelleen vaikka niitä tulkitsevilla väreillä. Digiteologia siis 

täydentää seurakuntien klassisia toimintamuotoja. Vaeltajan teologia uudistuu, kun 

seurakunnan jäsen tai työntekijä jalkautuu yli fyysisten rajojen, 

etäläsnäoloratkaisujen varassa. 

 

Digiteologiaan liittyy myös negatiivisia tekijöitä. Digitaalisuus saattaa olla ihmisen 

sosiaalista vieraantumista edistävä tekijä. Digitaalisuuteen, kuten kaikkeen ihmisen 

toimintaan, liittyy vapauden ja orjuuden dialektiikka. Ongelmaan voidaan vaikuttaa 

ennen muuta eettisen kasvatuksen avulla; ehkä etiikka voidaan jopa rakentaa sisään 

teknologiaan. Digiä ei tulekaan käyttää ensisijaisesti siksi, että se on hauskaa tai 

viihdyttävää itseensä käpertyvälle käyttäjälleen. Digitaalisuus on yksilön tie ihmisten 

yhteyteen, kun se auttaa ymmärtämään yhteiskuntaa, lähentää toisiinsa eri tavoin 

ajattelevat ja uskovat, osallistaa ihmiset tieteelliseen keskusteluun, ruokkii 

mielikuvitusta ja edistää mielenterveyttä. 
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Ammatillisesti digiteologia muokkaa ja uudistaa teologin tehtävää ja aluetta. Uskon 

ilmaisu digitaalisessa maailmassa edellyttää tekijältään toisiaan täydentäviä 

kompetensseja: teologista osaamista, digimaailmassa elävien ihmisten ymmärtämistä, 

vuorovaikutteisen teknologian hallintaa. Parhaimmillaan digiteologi on muotoilija, 

joka osaa yhdistää eksistentiaalisen etsinnän teologian sisältöjä soveltaviksi 

ratkaisuiksi. Muotoilu on nykyajan kirkkoarkkitehtuuria, jonka tuottamat ratkaisut 

tulevat osittain korvaamaan nykyiset fyysiset kirkkotilat.  

 

Muotoiluprosessina digiteologia mahdollistaa oman näkemyksen rakentamisen ja 

ilmaisemisen esimerkiksi pelien avulla. Spirituaalisen aineiston globaali jaettavuus 

luo yhteisön, joka puolestaan edistää uskontojen välistä yhteisymmärrystä ja 

maailmanrauhaa. Yksilöllinen elementti voidaan siis upottaa yhteisölliseen 

kontekstiin niin, että se dynamisoi luovalla ja myönteisellä tavalla haluttua prosessia. 

Digiteologian avulla voidaan ehkäistä syrjäytyneiden ihmisten kokema olemassaolon 

tyhjyyden ja elämän merkityksettömyyden kokemuksen eskaloituminen sekä tuhoisa 

uskonnollinen ja poliittinen radikalisoituminen. Marginalisoitumisen kanssa 

kamppailevat kirkot globaalissa etelässä tullevat olemaan uranuurtajia digiteologian 

uusien mallien sekä ratkaisujen kehittämisessä ja soveltamisessa. 

 

Erkki Sutinen on Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteen (vuorovaikutusmuotoilu) 

professori ja pappi, joka johtaa yliopistonsa etäkampusta Namibian Windhoekissa 

(ftlab.utu.fi). Matti Taneli on turkulainen kasvatustieteen tohtori ja filosofian sekä 

teologian maisteri, Salon lukion uskonnon, psykologian ja filosofian lehtori 

(emeritus) ja pappi. Ks. myös Erkki Sutisen ja Anthony-Paul Cooperin juuri 

ilmestynyt kirja: 

https://www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1108/9781839825347 

Kirjoitus on ilmestynyt tätä lyhyempänä versiona Turun Sanomien aliossa 19.10. 

2019 otsikolla Digitaalisuus uudistaa kirkkoa  
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Internet Archive edistää radikaalisti kirjojen 

saatavuutta 

Matti Myllykoski 

 

 

 

Digitoitujen kirjojen kontrolloitu lainaaminen muuttaa maailmaa. Se tuo miljoonia, 

usein loppuun myytyjä tai muuten vaikeasti saatavilla olevia kirjoja kaikkien 

ulottuville ja sillä on vaikutuksensa myös teologisen kirjallisuuden saatavuuteen. 

Viime vuosikymmenen aikana kehittynyt käytäntö liittyy laajempaan 

kokonaisuuteen, ja koronapandemia on osoittanut digitoitujen kirjojen kontrolloidun 

lanaamisen hyväksi tavaksi levittää kirjallisuutta ja tietoa koko maailmaan. 

 

 

Kaupalliset kustantajat, Open access ja digitaaliset kirjastot 

 

Vielä viime vuosituhannen lopun yliopistomaailmassa opiskelijat, opettajat ja tutkijat 

käyttivät painettuja kirjoja opiskelunsa ja tutkimuksensa lähteinä. Internetin 

tulemisen myötä oli kuitenkin jo käynnistynyt vallankumous, joka mullisti 

tutkimuksen arkipäivän ensin luonnontieteilijöiden mutta vähitellen myös 

humanististen tieteiden tekijöiden parissa. Tieteellisten kirjastojen tilaamat lehdet ja 

kirjat ovat nyt hyvin suurelta osin e-kirjoja ja e-lehtiä, joita lainataan omalle 

tietokoneelle yliopiston tunnuksin. Näiden jättipakettien etuna on tarjolla olevien 

julkaisujen valtava määrä sekä erillisten julkaisujen (ainakin periaatteessa) nopea 

tilattavuus tutkijoiden käyttöön. Samalla kuitenkin kustantajat ovat tehneet 

elektronisista julkaisuistaan hyvin kalliita, ja yliopistokirjastot joutuvat ankarasti 

painiskelemaan kustannuskysymysten kanssa.  
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Kaupallisen kustantamisen kilpailijaksi on noussut kaikille täysin avoin ja maksuton 

julkaiseminen (Open access), jonka tehokasta leviämistä tiedejulkaisemisen pariin 

myös Euroopan Unioni haluaa suosia. Sitkeä vääntö kaupallisten kustantajien ja 

etenkin humanistisilla aloilla hitaasti etenevän avoimen julkaisemisen välillä jatkuu. 

Suurin ongelma on asenteellinen: tutkijat haluavat oman maineensa takia julkaista 

korkealle arvostetuissa kaupallisissa julkaisuissa, vaikka on päivänselvää, että 

itsenäisen tieteellisen artikkelin arvo on täysin riippumaton globaalisti tavoitettavasta 

foorumista, jolla se julkaistaan. Merkittävä osa tutkijoiden omasta aineistojen 

välittämisestä tapahtuu nykyisin käteviksi havaituilla sivustoilla kuten academia.edu 

ja Research Gate. Tutkijoiden kannalta hyvin käytännöllisinä foorumeina nekin 

liudentavat korkealle luokitettujen kaupallisten tieteellisten lehtien merkitystä 

tieteellisessä keskustelussa. 

 

Tieteellisen keskustelun painopiste on myös humanistisissa tieteissä siirtynyt aiempaa 

selvästi terävämmin nykyhetkiseen keskusteluun, koska tutkimuksen alat ovat 

spesialisoituneet, julkaisemisen tahti on kiihtynyt ja keskustelua käydään entistä 

kiinteämmin aivan viimeaikaisten tulkintojen ja tutkimustulosten kanssa. Tästä 

huolimatta vuosikymmeniä sitten käyty keskustelu luo aina taustan tieteelliselle 

keskustelulle, eikä sen merkitys ole aina yksinomaan tutkimushistoriallista laatua. 

 

Useimmissa maissa tekijänoikeudet lakkaavat olemassa voimassa, kun teoksen 

kirjoittajan kuolemasta on kulunut 70 vuotta. Näitä tekijänoikeuksista vapautuneita 

kirjoja ovat digitoineet kaikkien ilmaiseksi ja avoimesti saataville lukuisat 

kansalliskirjastot (esimerkiksi Ranskan kansalliskirjaston Gallica), mutta tunnetuin ja 

systemaattisin tällaisten e-kirjojen levittäjä on Internet Archive (IA). Se on Brewster 

Kahlen vuonna 1996 perustama verkkokirjasto, joka sijaitsee fyysisesti San 

Franciscossa. IA sisältää reilusti yli 30 miljoonan ilmaiseksi saatavilla olevan e-kirjan 

tai muun tekstin lisäksi myös ohjelmistoja, elokuvia ja äänitallenteita. Valitettavasti 

sen bibliografinen data ei ole kovinkaan käyttäjäystävällisesti laadittu; olennaista 
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tietoa on usein näkymättömissä. IA on joka tapauksessa Google Booksin ohella 

tärkein, tunnetuin ja käytetyin vanhan kirjallisuuden välittäjä. Tätä kirjoittaessani 

voin vaikkapa teologian osalta todeta, että vuonna 1947 kuolleen Martin Dibeliuksen 

teokset ovat digitoituina täysin avoimesti saatavilla, mutta esimerkiksi vuonna 1968 

edesmenneen Karl Barthin julkaisujen vapautumiseen tekijänoikeuksista kuluu vielä 

17 vuotta. 

 

Siinä, missä kaupalliset kustantajat näyttävät olevan voitolla valtaamalla e-kirjojen 

julkaisumarkkinat ja alistamalla tieteelliset kirjastot komentoonsa, vielä 

tekijänoikeuksien alla olevien painettujen kirjojen digitaalinen saatavuus on avoin 

kysymys. On selvää, että kaupalliset kustantajat tarjoavat digiversioita vähän 

myyvistä ja loppuun myydyistä kirjoistaan mielikuvituksellisin hinnoin, vaikka ne 

samalla ovat myös vapauttaneet pienen joukon loppuun myytyjä kirjoja open access –

julkaisuiksi. Tämä koskee tietysti muutakin kuin tieteellistä kirjallisuutta ja yleisiä 

kirjastoja, mutta yliopistomaailman tilanne on kirjallisuuden laatuun, määrään ja 

hinnoitteluun nähden erityisen kiinnostava.  

 

 

Controlled Digital Lending: Myrskyn silmässä Internet Archive 

 

Toisin kuin tekijänoikeuksista vapaata aineistoa välittävä Google Books, Internet 

Archive on jo vuodesta 2011 myös lainannut kirjoja, joita on tällä hetkellä saatavilla 

noin 2,5 miljoonaa. Kaikki nämä kirjat kuuluvat vielä tekijänoikeuslain piiriin. 

Lainauskäytäntönä on niin kutsuttu Controlled Digital Lending (CDL, Kontrolloitu 

digitaalinen lainaaminen), jonka mukaan elektroninen ja Internetissä toimiva kirjasto 

voi täysin laillisesti digitoida omistamansa kirjan ja lainata digitoimaansa kappaletta 

elektronisesti niin, että koko ajan ainoastaan yksi kappale on lainassa tai lainattavissa. 

Kirjastolla voi luonnollisesti olla suosituksi osoittautuneesta kirjasta useita 

kappaleita, jotka se on digitoinut ja joita se voi lainata jatkuvalla syötöllä, kunhan 
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kerralla lainassa olevien kirjojen määrä ei ylitä kirjaston hallussa olevien digitoitujen 

kirjojen määrää.  

 

Koko käytäntö perustuu painettujen kirjojen hankkimiseen ja digitointiin. Kirjoja 

voidaan ostaa ja ottaa vastaan lahjoituksina. Jälkimmäisessä tapauksessa postikulut 

voivat koitua ongelmaksi. Koronapandemian puhjettua IA helpotti 

lainauskäytäntöjään keväällä 2020: rekisteröity lainaaja voi lainata teoksia yhdellä 

klikkauksella tunniksi tai 14 vuorokaudeksi, ja lainan uusiminen on vaivatonta, 

mikäli kukaan muu ei juuri sillä hetkellä ilmoittaudu lainaamaan samaa teosta. 

 

Yhdysvaltojen lainsäädäntö sallii kirjastoille ja muille voittoa tuottamattomille 

yhteisöille kontrolloidun digitaalisen lainaamisen. CDL nojautuu siellä kahteen 

tekijänoikeuslain pykälään. Pykälän 109 mukaan kuka tahansa, joka omistaa kopion 

tekijänoikeudella suojatusta materiaalista, voi myydä, näyttää tai hävittää tätä 

materiaalia ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa. Kirjastot voivat siten toimia näin 

ilman, että kustantaja puuttuu asiaan. Pykälässä 108 säädetään, että ”ei ole 

tekijänoikeuden loukkaamista, jos kirjasto tai arkisto ... jäljentää enintään yhden 

kappaleen tai äänikopion teoksesta ... tai levittää tällaista jäljennöstä.” 

 

Tästä huolimatta muutamat kustantajat ovat nostaneet IA:ta vastaan oikeusjutun, 

jonka käsittely on edelleen kesken (Hachette Book Group, Inc. v. Internet Archive). 

Oikeuskäsittelyssä kustantajien esittämät argumentit ovat varsin ennustettavia. 

Kantaja puolustaa tekijänoikeuksien haltijoiden eli kustantajien oikeutta tuloihinsa, 

jotka kärsivät, kun kirjastot digitoivat painettuja kirjoja ja monikertaistavat niiden 

lainaamismahdollisuuksia. Siten painetut kirjat ja e-kirjat ovat kaksi täysin eri asiaa, 

ja tekijänoikeuslain edellyttämät oikeudet ja niistä kustantajalle koituvat tulot liittyvät 

nimenomaan painettuun kirjaan, jota ei digitoida massoittain ja lainata rajattomasti. 

Siksi digitaalisten lainojen tulisi liittyä yksinomaan e-kirjoina julkaistuihin teoksiin ja 

perustua kokonaan lisenssisopimuksiin, joita kustantajat tekevät kirjastojen kanssa. 
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Tällaiset lisenssisopimukset ovat kirjastoille luonnollisesti moninkertaisesti 

kalliimpia kuin kontrolloitu digitaalinen lainaaminen, ja kirjastot ovat useimmiten 

taipuneet tekemään tällaisia sopimuksia. Kantaja on myös asettanut kyseenalaiseksi 

vastaajan väitteen, jonka mukaan se olisi voittoa tuottamaton yhteisö. IA:n palvelut 

nojaavat täysin kirjoittajan ja kustantajan tekemälle työlle, jota se hyödyntää omaksi 

kukoistuksekseen. Kantaja katsoo, että toimillaan IA vahingoittaa vakavasti koko 

alalle luotua herkkää tasapainoa. 

 

Vastaajana IA puolustaa kansalaisten oikeutta tiedon saatavuuteen etenkin pandemian 

aikana, jolloin kirjastot ovat suljettuina. Se korostaa, että yhden, laillisesti hankitun 

painetun kirjan sisällön sujuva digitaalinen lainaaminen ei loukkaa kustantajan 

oikeuksia. Sillä tavoin ainoastaan kierrätetään yhtä ja samaa laillisesti hankittua 

kirjaa digitoidussa muodossa mahdollisimman perusteellisesti lainaajalta toiselle. Jos 

kustantajalla on oikeus hyötyä digitaalisesta vallankumouksesta ja kasvattaa tulojansa 

sen avulla, myös kirjastoilla on oikeus digitalisaation hyödyntämiseen samalla 

logiikalla asiakkaidensa palvelemiseksi. Teknologia on niin kustantajille kuin 

kirjastoillekin vain väline laillisten oikeuksien hyödyntämiseksi. On edelleen 

huomattava, että kustantajat ottavat julkaisemistaan painetuista kirjoista uuden 

painoksen vain silloin, kun se on taloudellisesti kannattavaa. Kirjastot taas pyrkivät 

palvelemaan yleisöä tiedon välittämisestä täysin riippumatta taloudellisista 

intresseistä. 

 

Globaalisti ajatellen kymmenet miljoonat kirjat ovat loppuunmyytyjä ja pysyivät 

sellaisina, vaikka ovat vielä tekijänoikeuksien piirissä. Tällaisten kirjojen 

digitoiminen ja saattaminen kaikkien mahdollisten lukijoiden saataville ei loukkaa 

kustantajan oikeuksia kuin teoriassa. Voittoa tavoittelemattomat kirjoittajat kuten 

useimmat tutkijat hyötyvät tuotantonsa tehokkaasta levittämisestä, mutta siitä 

hyötyvät myös kirjailijat, joiden teokset ovat loppuunmyytyjä tai niiden myyntikausi 
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on selvästi ohi. Eikä tarvitse olla asiantuntija huomatakseen, että kolmannen 

vuosituhannen digivallankumouksessa kirjojen ikä on lyhentynyt huomattavasti. 

 

Oikeudenkäynnistä piittaamatta IA jatkaa kunnianhimoista kontrolloidun digitaalisen 

lainaamisen hankettaan. Blogissaan ”Internet Archive’s Modern Book Collection 

Now Tops 2 Million Volumes” (http://blog.archive.org/2021/02/03/internet-archives-

modern-book-collection-now-tops-2-million-volumes) Chris Freeland kertoo, että IA 

on nostanut kahden miljoonan kirjan rajan ylittäneeksi kirjakseen R. Turner Wilcoxin 

teoksen The dictionary of costume. Tämä aikoinaan erittäin suosittu kirja ilmestyi 

vuonna 1969, ja sitä painettiin vielä 1990-luvulla, jonka jälkeen se on ollut pitkään 

loppuunmyytynä. Koska rouva Wilcox kuoli vuonna 1970, kirja on vielä 

tekijänoikeuksien alainen. IA on tuonut siten kirjan digitaalisesti lainattavaksi jo 

ennen kuin se vapautuu tekijänoikeuksista vuonna 2040. 

 

Kansainvälinen kirjastojärjestö IFLA (International Federation of Library 

Associations) on toukokuussa 2021 antamassaan julkilausumassa asettunut 

kontrolloidun digitaalisen lainaamisen puolelle (IFLA Statement on Controlled 

Digital Lending, https://www.ifla.org/publications/node/93954). Yksittäiset kirjastot 

voivat omalta osaltaan pitää esillä IA:n lainattavaksi tarjoamaa aineistoa, vaikka 

esimerkiksi Suomessa se on relevanttia vain sille väestönosalle, joka osaa ja haluaa 

lukea englanninkielisiä kirjoja. Tekijänoikeudellisista syistä IA on ollut melko 

pidättyvä muun kielisen (etenkin romaanisilla kielillä ja saksaksi kirjoitetun) 

kirjallisuuden digitoimisessa CDL-ohjelmaansa varten; onhan sen kokoelma 

suunnattu nimenomaan angloamerikkalaiselle yleisölle ja rakennettu Yhdysvaltojen 

lainsäädännön tarjoaman mahdollisuuden varaan. EU:n periaatteessa myönteisestä 

kannasta huolimatta Euroopan eri maiden lainsäädännön suhde kontrolloituun 

digitaaliseen lainaamiseen vaihtelee ja kaipaa edelleen selvittämistä. 
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Lahjoitus Claremontista 

 

Erityisen suurta muutosta kaikille teologista tietoa hankkiville merkitsee yhden hyvin 

merkittävän teologisen oppilaitoksen, Claremont School of Theologyn päätös 

lahjoittaa koko painettu kirjastonsa, yhteensä 250.000 nidettä, Internet Archiven 

digitoitavaksi ja liitettäväksi sen lainattavaan aineistoon. Koko tämä aineisto on siten 

globaalisti lainattavissa IA:n nettisivulta täysin ilmaiseksi. Tähän mennessä aineistoa 

on digitoitu runsaan vuoden aikana yli 75 000 nidettä, ja koko hankkeen 

toteuttaminen kestää vielä 2-3 vuotta. Valmistuessaan hanke tarjoaa mahtavan 

määrän teologista kirjallisuutta globaalisti lainattavaksi juuri siltä katvealueelta, joka 

jää tekijänoikeuksista vapautuneiden teosten ja kirjastoihin massoittain hankittavien 

e-kirjojen väliin. Mukana on paljon loppuun myytyä ja hyvin hankalasti saatavilla 

olevaa aineistoa. Aineistoon voi tutustua täällä 

(https://archive.org/search.php?query=claremont%20school%20of%20theology). 

Kyseessä on kertalahjoitus, jonka jälkeen Claremontin koulu ei enää hanki kirjoja. Se 

ei siten myöskään toimi enää itsenäisenä kirjastona; sen asiakkaat käyttävät nyt 

DTL:n aineistoja sekä Willamette Universityn kirjastoa, joka kantaa Mark O. 

Hatfieldin nimeä.  

 

Koska Claremontin koulun lahjoitus on huomattava ja suureksi avuksi teologista 

kirjallisuutta etsivälle, on syytä panna merkille joitakin sen luettelointiin liittyviä 

ongelmia. Kirjallisuuden hakeminen kirjoittajien ja teosten nimekkeiden mukaan 

onnistuu hyvin, mutta teossarjojen haettavuus on hankalaa, Esimerkiksi sarja 

Stuttgarter Bibelstudien ei löydy omalla nimellään vaan sitä täytyy hakea kustantajan 

mukaan (Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk). Vaikka haku sarjan nimellä 

Sources Chretiennes tuottaa tuloksia, kattavampi (ja tuloksiltaan vaikeammin 

selattava) haku syntyy kustantajan tiedoilla (Paris: Editions du Cerf). Yksittäisiä 

aikakauslehtien artikkeleita ei myöskään voi hakea. 
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Lopuksi 

 

Tekijänoikeuksista vapautuneen kirjallisuuden ja muun aineiston digitoiminen tuo 

saataville jo suuren 1900-luvun alkupuolen kirjallisuudesta. Hitaasti, mutta varmasti 

kasvava Open Access -kirjojen ja -lehtien määrä (ja laatu) yhdessä 

yliopistokirjastojen käyttäjilleen hankkimien jättiläismäisten kirjapakettien kanssa 

kasvattaa saatavilla olevaa tietoa niin teologiassa kuin muillakin humanistisilla 

aloilla. Vaikka hyvin paljon uusimmasta kirjallisuudesta jää yliopiston ulkopuolisten 

käyttäjien ulottumattomiin kustantajien rakentamien maksumuurien vuoksi, 

kontrolloidun digitaalisen lainaamisen leviäminen Internet Archiven kautta korjaa 

tilannetta etenkin 1900-luvun jälkipuoliskolla ja 2000-luvun alun osalta. Alun perin 

painettuna julkaistu ja usein loppuun myyty kirjallisuus saavuttaa sen kautta 

huomattavasti aiempaa paremmin ja helpommin sekä maailmanlaajuisesti suuren 

joukon lukijoita. 
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Virka vietiin, mutta rukous jää 

Tiina Kristoffersson 
 

 

 

Helsingin Tuomiokapituli teki kokouksessaan keskiviikkona 18.8.2021 päätöksen, 

jonka seurauksena pastori Kai Sadinmaa menetti pappisvirkansa. Kyseessä on 

vuosia kestänyt prosessi, jossa Sadinmaasta on haluttu päästä eroon ja lopulta 

päästiin. 

 

Sadinmaalla oli viimeisenä pappispäivänään mukana joukko ystäviä ja tukijoita, joita 

hän oli pyytänyt mukaansa vastaanottamaan Tuomiokapitulin päätöstä. Olen yksi 

näistä ystävistä.  

 

Olen tutustunut Kai Sadinmaahan yhteisen kirjailijaystävämme kautta. Maaliskuussa 

2017 järjestimme Musiikkiteatteri Kapsäkissä tilaisuuden, jossa heti tasa-arvoisen 

avioliittolain astuttua voimaan, vihimme samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon. 

Teatterin silloisena toiminnanjohtajana pyysin Kai Sadinmaata vihkipapiksi. 

Sadinmaa vihki tilaisuudessa useita pariskuntia ja sai toiminnastaan Helsingin 

hiippakunnan tuomiokapitulilta vakavan moitteen. Moitetta vastaanottamaan 

Sadinmaa saapui jalkapuuta mukanaan Kallion kirkolta Tuomiokapituliin 

Bulevardille kantaen. Saman matkan hän halusi kulkea myös eilen. Me tukijat 

kuljimme hänen rinnallaan.  

 

Matkaan lähdettiin klo 12 jälkeen ja perille Tuomiokapitulin eteen saavuimme noin 

klo 13. Pitkään odottelimme päätöstä Tuomiokapitulin ulkopuolella. Kun 

sadepisaroita alkoi tippua taivaalta, ja tuulikin kävi kylmästi, päätimme nousta 

Tuomiokapituliin viidenteen kerrokseen päätöstä vastaanottamaan.  Kauan ei meidän 

tarvinnutkaan toimettomina Tuomiokapitulin aulassa istua.  
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Kirkon kannalta häpeällisin hetki koettiin ehkä siinä kohtaa, kun kolme kapitulin 

jäsentä poistui kokouksesta, mutta kieltäytyi kertomasta Kai Sadinmaalle, siis 

asianomaiselle itselleen, juuri tekemäänsä päätöstä.  

 

Kai pyysi ystävällisesti saada tietää, mihin päätökseen tuomiokapituli oli häntä 

koskevassa asiassa päätynyt, mutta päätöksentekijät kieltäytyvät vastaamasta 

julkisuuslakiin vedoten. Ilmoittivat päätöksen olevan julkinen vasta, kun pöytäkirja 

on valmistunut. Edes asianosaiselle itselleen, he eivät voi päätöstä paljastaa.  

 

Tässä kohtaa vetosin päättäjiin ihmisinä ja pyysin heitä kertomaan Kai Sadinmaalle, 

onko hän yhä pappi vai ei. ”Mitä se vaikuttaa tuleeko tieto 15 minuutin päästä?”, 

kysyi kapitulin jäsen Hanna Mithiku minulta.  

 

Niin, mitä se vaikuttaa, roikkuuko ihminen löysässä hirressä vielä 15 minuuttia, kun 

on siinä hirressä jo vuosia roikkunut?  

 

Mitä se vaikuttaa, miten valtaapitävät kohtaavat papin ja kirkon työntekijän, jonka 

lähes kolmekymmentä vuotta kestäneeltä ammatilliselta uralta he ovat juuri vieneet 

pohjan ja perustan? 

 

Mitä se vaikuttaa, onko valta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa kasvotonta vai 

ihmiskasvoista? 

 

Mitä se vaikuttaa, kohtaammeko toisemme ihmisinä vai hallintokoneiston osasina? 

Yksikään päätöksen tehneistä kapitulin jäsenistä ei kyennyt kohtaamaan Sadinmaata 

ja kertomaan hänelle tuomiota. Lähettivät sitten kokouksen sihteerinä toimineen 

notaarin viestintuojaksi.   

 

Arvotonta johtamista.  
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Tässä hetkessä ymmärsin täydellisesti sen, mitä teatterissa tarkoitetaan, kun roolissa 

otetaan ns. ”ylästatus”. Edessään näillä päättäjillä oli mies, joka halusi tietää, onko 

hän vielä pappi. Mies, joka oli odottanut vastausta jo pitkään. Ainoa vastaus, jonka 

vallan päällä istuvat pystyivät antamaan oli hallinnollisten koukeroiden taakse 

piiloutuminen.  

 

*** 

 

Yksi syy Kai Sadinmaan tuomioon on se, että hän on kehottanut kirkon 

maallikkojäseniä jakamaan ehtoollista keskenään. Tämä on kirkon tunnustuksen 

vastainen kehotus. Kyse on siitä, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

teologiassa ehtoollinen on sakramentti, pyhä toimitus, jonka toimittamiseen tarvitaan 

pappi. Ehtoollisessa pappi siunaa leivän ja viinin ja pyhittäessään nämä elintarvikkeet 

ne muuttuvat Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. Kyseessä on siis lähes taianomainen 

tapahtuma, konsekraatio. 

 

Hanna Mithiku on Facebook-seinällään 18.8.2021 kirjoittanut, että ehtoolliskysymys 

oli hänelle merkittävin syy siihen, että hän päätti muiden kapitulin jäsenten mukana 

tuomita Kai Sadinmaan menettämään pappisvirkansa. ”Kysymys ehtoollisen vietosta 

oli osaltani ratkaisevin: voisiko kuka vain toimia näin, tai voimmeko antaa 

erivapauksia vain yhdelle papille?”, Mithiku kirjoittaa. 

 

Kun kerran ehtoollisella on näin merkityksellinen osa kokonaisuudessa, niin 

puhutaanpa hetki ehtoollisesta.  

 

Kun syksyllä 2018 erosin kirkosta, minulle kävi selväksi se, että en ole enää 

oikeutettu osallistumaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ehtoolliselle, sillä 

ehtoolliselle saa osallistua lähtökohtaisesti vain kirkon konfirmoitu jäsen ja lapset 

vanhempiensa seurassa. Ehtoollisella ei tietenkään kenenkään jäsenyyttä kysytä, eikä 

ketään käännytetä pois, mikä kertoo vain siitä, että kirkko soveltaa oppejaan luovasti 

sen mukaan, mikä kulloinkin sopii tilanteeseen.  
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Myönnän, että asia on minulle kipeä. Sen jälkeen, kun erosin kirkosta, olen 

osallistunut messuun muutaman kerran, mutta ehtoolliselle en ole enää mennyt. Kun 

muut ovat nousseet kirkonpenkistä ja polvistuneet alttarille ehtoollista 

vastaanottamaan, minä olen jäänyt kirkonpenkkiin ulkopuolisena istumaan. 

 

Ehtoollinen on ollut minulle merkityksellinen toimitus, sillä olen ajatellut, että se 

symbolisoi Jumalan suurinta rakkautta ihmistä kohtaan. Olen ajatellut, että 

ehtoolliselle astuessaan ihminen asettuu Jumalan eteen sellaisena kuin on, virheineen, 

vääryyksineen, kaikkineen. Ehtoollisessa Jumalan armo ihmiselle ruumiillistuu. 

Ehtoollisessa tiivistyy kristinuskon mysteeri, mutta siinä tiivistyy myös pappisvallan 

julmin puoli ja sen armoton ulossulkevuus. Ei ole suurempaa hengellisen väkivallan 

lähdettä kuin pappien valta erotella Kristuksen muistoaterialle kelpaavat ihmiset. 

 

Olen tämän asian kanssa oppinut elämään, koska ymmärrän, että päätöksillä on 

hintansa. Mutta kun ehtoollisesta tulee puhe ja kun taas kerran huomaan, minkä 

muodon pappisvalta kristittyjen keskellä saa, en voi olla hiljaa. Olen kuitenkin 

kaikesta huolimatta kristitty.  

 

*** 

 

Olen puhunut kirkon papeille ja johtajille siitä, etten kirkosta eroamisen jälkeen 

ole enää voinut osallistua ehtoolliselle. 

"Mutta miksi et ole osallistunut?" kysyi eräs pappi ja johtaja vilpittömän 

hämmästyneenä.  

"Koska ehtoollinen ei ole enää minulle", vastasin.  

Huomasin, ettei tuo johtaja todellakaan käsittänyt, mistä puhun, eikä se johtunut siitä, 

etteikö hän tietäisi, että ehtoollinen on vain kirkon jäsenille. Hän kertoi itse 

osallistuvansa matkoillaan katolisen kirkon ehtoollisille eikä koe asiassa mitään 

ongelmaa. Yksikön johtaja kertoi kyseessä olevan "armon varkaissa käymisen" ja 

kehotti minua samaan lähimmässä luterilaisessa kirkossa.  
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Hetken tuo ajatus tuntui hyvältä ja oikealta, kunnes ymmärsin, että varkaissa voi 

käydä vain siellä, missä on jotain varastettavaa. Ymmärsin tuossa hetkessä, että 

todellinen syy sille, etten enää käy ehtoollisella luterilaisessa kirkossa on se, että 

ehtoolliselle mennessäni tunnustaisin luterilaisin kirkon papeilla olevan jotain 

sellaista, jota kenelläkään muulla kristityllä (tai ihmisellä yleensä) ei ole: yksinoikeus 

armon välineenä toimimiseen. Pappien itseymmärrys ja valta-aseman pohja perustuu 

tälle kuvitteelliselle monopolille. Vain pappi saa asettaa ehtoollisen, poikkeuksena 

tilanne, jossa ihminen tekee kuolemaa. Silloin ehtoollisen saa antaa kuka tahansa 

kristitty.  

 

Aivan kuin meistä jokainen ei joka hetki tekisi kuolemaa.  

 

Kai Sadinmaalle olen avautunut ehtoolliseen liittyvästä surustani, ja hän on suruni 

kuullut ja ymmärtänyt. Sadinmaa on luvannut ehtoollisen minulle jakaa, ja ehkä 

olisin sen häneltä kirkon pappina pystynyt jopa vastaanottamaan.  

 

Tulkitsen Sadinmaan radikaalia kehotusta papittomaan ehtoollisen siten, että hän 

tunnustaa sen, ettei papeilla ole yksinoikeutta armon välikappaleena toimimiseen. 

Siinä luterilaisuuden ydin. Armo on joko kaikille tai se ei ole kenellekään. Jokainen 

kristitty on lähimmäiselleen pappi. Jos tämän asian sisäistäminen tekee papista 

kelvottoman, Sadinmaa on varmasti tuomionsa ansainnut. Kirkon palveluksesta voi 

erottaa, Jumalan palveluksesta ei koskaan.  

 

Sadinmaan erottamista kirkossa on kommentoitu monella tavalla. Häntä on kutsuttu 

hovinarriksi, hänen alaistaitonsa on perusteettomasti ja asiaankuulumattomasti 

kyseenalaistettu. Mikä ikinä Sadinmaan erottamisen todellinen syy onkin, yksi asia 

on selvä: Tällä päätöksellä kirkko on osoittanut olevansa hallinnollinen instituutio, 

jonka ensisijainen tehtävä on pappisvallan säilyttäminen. Se joka pappeuden, ja sitä 

kautta piispan vallan, kyseenalaistaa on sortunut sellaiseen kuolemansyntiin, ettei sitä 

voida hänelle koskaan anteeksi antaa. Sellainen pappi täytyy panna viralta. Tämä asia 
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ei muuksi muutu ennen kuin viimeinenkin kirkollisveron maksaja on luopunut 

jäsenkirjastaan.  

 

Kun Sadinmaa eilen päätöksen kuultuaan riisui päältään papin univormunsa ja 

pukeutui siviilivaatteisiinsa, huomasin että hänen takataskustaan roikkui 

rukousnauha, jonka olen hänelle tehnyt.  

 

Virka vietiin, mutta rukous jää.  
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Ei myötätuntoa vaan tekoja  

Kai Sadinmaa 
 

 

 

Jotkut kirkon virassa olevat kollegat tai siis ex-kollegat ovat tulleet pahoittelemaan 

minulle tapahtunutta ja osoittamaan myötätuntoa. Älkää tehkö sitä enää. En kaipaa 

teidän myötätuntoa vaan kaipaan teiltä TEKOJA. Murtakaa kirkon tuhoisia 

rakenteita, käytäntöjä ja oppeja. Nouskaa vastustamaan kirkon johtajien mielivaltaa, 

lopettakaa vääryyttä tekevien piispojen suojelu ja laittakaa ne vastaamaan teoistaan. 

Pistäkää itsenne likoon, olkaa rohkeita. Minut erotettiin, koska olen intohimoisesti 

pyrkinyt murtamaan evankeliumia kahlitsevia rakenteita, sanoittamaan uudelleen 

kristillistä kieltä, taistellut vääristynyttä kirkollista vallankäyttöä ja korruptoitunutta 

johtoa vastaan.   

 

Kyse ei ole lopulta kirkosta vaan maailmasta. Kirkon autoritaarishierarkkisen 

rakenteen on murruttava, koska se on omalta osaltaan määrittänyt mallin millä tavalla 

ihminen voi uskoa ja miten hän on maailmassa. Autoritaarispatriarkaalinen isä-

Jumala ja kirkko ei pelasta maailmaa, vaan päinvastoin vahvistaa sen tuhon. Ne 

sulkevat ulos, tukevat militarismia, eskapistista elämäntapaa ja vahingollisia 

ajatustottumuksia, eivätkä aseta ihmistä vastuuseen maapallon kohtalosta. Nämä 

patologiset kuvat ja rakenteet ovat monella tavalla olleet osallisia ihmiskunnan 

traagiseen tilanteeseen nyt kun yhteiskunnat ovat murtumassa näköalattomuuteen, 

eriarvoistumiseen ja riistoon. Koko elämä maapallolla on uhattuna ihmisen toimien 

aiheuttaman ilmaston lämpenemisen, suuryhtiöiden tukahduttavan vallan ja 

kärjistyneen maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi.  

 

Autoritaarispatriarkaalinen käsitys Jumalasta, sotaisat, voittoa ja valloittamista 

painottavat kuvat kristinuskosta ovat tuottaneet kirkko-instituution, joka on kääntynyt 

alkuperäisen olemuksensa vastakohdaksi. Se on langennut valtaan, tukenut tuhoisia 
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ideologioita ja hegemonisia valtarakenteita. Se on alistanut kristinuskon vallan ja 

voiman käsikassaraksi, hegemoniaan ja miehisen ylivallan välineeksi. Kristinuskolla, 

on perusteltu kolonialismia, imperialismia, orjuutta, luonnon ja eläinten riistoa. 

Teologi Dorothee Söllen mukaan autoritaarisen uskonnon kuva Jumalasta hallitsijana 

oli natsismin ja holokaustin mahdollistavan tottelevaisuuden ja alistumisen takana. 

Saksalaisten kristittyjen oli helppo liittyä Hitlerin kansallissosialistiseen kirkkoon, 

siihen kuuluvien Jumalan hallintavalta- ja herruuskäsitteiden vuoksi.  

 

Autoritaarispatriarkaalinen jumalakäsitys on tuottanut sen mukaisen kirkollisen 

rakenteen joka ilmenee käsitteissä tuomiokapituli. tuomiokirkko, tuomiorovasti, 

kirkkoherra.... Se näkyy myös erottamisessani, joka tapahtui puhtaasti hallinnollisena 

prosessina, etäisenä ja kylmänä, ilman kasvokkaista kohtaamista. Tuomiokapitulin 

toiminta heijasti täydellisesti perinteisen klassisen teologian patriarkaalista, etäistä, 

kuningas-Jumalaa, jonka hallinta-aluetta maailma on ja jossa hän käy joskus 

tekemässä intervention, piipahtamassa, puuttumassa silloin tällöin peliin. Tällainen 

kapituli-jumala ilmestyy näyttämölle ensisijaisesti tuomarina, rankaisijana. Muuten 

hän on enemmän tai vähemmän välinpitämätön maailman menosta ja ihmisten 

kohtaloista. Hän on kuin uralleen omistautunut perheenisä, joka viettää suurimman 

osan ajastaan jossain muualla kuin kotona perheen parissa. Hän loi maailman, jätti 

sen oman onnensa nojaan ja vain satunnaisesti kunnioittaa luomakuntaansa 

viettämällä ”laatuaikaa” lastensa kanssa, tuomitsemalla heitä. Tapasin kapitulin 

jäseniä vasta erottamiseni jälkeen, kun he kävelivät ulos kokoussalista. Siinäkään ei 

tapahtunut kohtaamista vaan he piiloutuivat pykälien taakse, vedoten hallintolakiin, 

suostumatta kertomaan minua koskevaa päätöstä.  

 

Jumalan ja maailman suhdetta hahmottavien mallien ja kirkon patologisten 

rakenteiden purkaminen ja uudelleenmuotoilu ovat tämän hetken teologian kaikkein 

keskeisimpiä tehtäviä. Jo maapallon elämän säilyttäminen valtavien uhkien alla 

edellyttää tätä. Jos haluamme kristinuskon toimivan maailman pelastamiseksi, 

meidän on luotava ajatusmalleja ja kuvia Jumalasta, maailmasta ja kirkosta, jotka 

ylläpitävät tunnetta vastavuoroisuudesta ja keskinäisestä riippuvuudesta, koko 
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luomakunnan kohtalonyhteydestä. Uusien rakenteiden ja kielen on vahvistettava 

radikaalia, sisään sulkevaa, yksilöiden ja yhteisöjen välillä tapahtuvaa vihollisuuksien 

voittamista, tinkimätöntä vastarintaan asettumista sortavia valtoja ja voimia vastaan, 

taistelua jakamattoman ihmisarvon, oikeudenmukaisuuden ja luomakunnan eheyden 

puolesta. 

 

Minun missioni pappina on ohi. Mieleni on tyyni ja rauhallinen, koska olen taistellut 

hyvän taistelun, vienyt sen loppuun saakka. Nyt on teidän vuoronne, hyvät ex-

kollegat. Ketkä astuvat esiin ja ottavat viestikapulan vastaan?  
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Tietokirja eksyksissä 

Paavo Ahonen 
 

 

 

Atso Haapanen, Ennen Auschwitzia: Suomen juutalaisten tarina. Into 2021. 229 s. 

 

Tämä kirja-arvio käsittelee itseoppineen sota- ja ilmailuhistorioitsijan Atso Haapasen 

kirjaa Ennen Auschwitzia – Suomen juutalaisten tarina. Aluksi on syytä todeta, että 

kyseessä ei ole tieteellinen tutkimus: lähteet ja aihetta tukeva kirjallisuus on valittu 

mielivaltaisesti eikä se täytä alkeellistakaan vaatimusta lähdekritiikistä. Kirjan 

arvioiminen tieteellisen tutkimuksen kriteerein on näin ollen turhan ankaraa. 

Kirjasta on kuitenkin syytä kirjoittaa suorasanaisesti sen aiheen vuoksi. 

Antisemitismintutkijana olen jatkuvasti kasvotusten sen tosiseikan kanssa, ettei 

juutalaisvastaisuutta todennäköisesti tutkittaisi nykyisessä mittakaavassa, ellei kuutta 

miljoonaa juutalaista olisi murhattu toisen maailmansodan aikana. Antisemitismin 

tutkiminen ja siitä kirjoittaminen on osa näiden uhrien muistamista. Siksi aiheen 

käsittelijällä on poikkeuksellisen painava vastuu ja velvoite tehdä työnsä kunnolla. 

Tämän velvoitteen pitäisi koskea myös käsillä olevaa kirjaa, sen kirjoittajaa ja 

kustantajaa.  

 

Jo kirjan otsikko herättää kysymyksiä: Miksi ”ennen Auschwitzia” on pitänyt nostaa 

kirjan otsikkoon? Ei kai synkeän ja kohtalokkaan nimen päätyminen kirjan kanteen 

ole markkinointikikka? Teos nimittäin käsittelee suurelta osin aikakautta, jolloin 

Auschwitzin keskitysleiri oli jo toiminnassa. Auschwitz otsikossa tuntuu oudolta 

myös siksi, että alaotsikon mukaan kirjan pitäisi kertoa ”Suomen juutalaisten tarina”. 

Jokainen suomenjuutalaisten historiaan vähänkään tutustunut tietää hyvin, että heidän 

tarinansa ehkä onnekkain juonne kertoo siitä, kuinka he säästyivät holokaustilta. 

Suomesta kyllä karkotettiin ja natseille luovutettiin toisen maailmansodan aikana 

juutalaisia, ja luovutetuista osa päätyi keskitysleireille. Nämä onnettomat olivat 
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kuitenkin Suomeen tulleita juutalaispakolaisia sekä vangittuja juutalaistaustaisia 

neuvostoarmeijan sotilaita – eivät maassamme pidempään asuneita suomenjuutalaisia 

tai Suomen kansalaisia. 

 

Takakannessa Haapasen kirjan sanotaan perustuvan ”ennen kaikkea suomalaisiin 

lehtikirjoituksiin ja Valtiollisen poliisin arkistomateriaaleihin”. Kirjallisuusluettelosta 

selviää pian, ettei näitä lähteitä tarkastella kansainvälisen tutkimuksen valossa. 

Mukana on vain suomenkielistä kirjallisuutta, ja siitäkin joukosta puuttuu huomattava 

määrä viimeisen 15 vuoden aikana julkaistua suomalaista tutkimusta. Lieneekö 

sattumaa, että juuri puuttuvat tutkimukset ovat muuttaneet kuvaa Suomen ja natsi-

Saksan aseveljeyden ja yhteistyön luonteesta, suomenjuutalaisten kokemasta ja 

Suomessa esiintyneestä antisemitismistä sekä Suomen osallisuudesta holokaustiin. 

Esimerkkeinä puuttuvista tutkimuksista voi mainita Simo Muirin Israel-Jacob Schur- 

ja Finland’s Holocaust -projektit, Teuvo Laitilan kirjan Uskonto, isänmaa ja 

antisemitismi sekä Oula Silvennoisen, Ida Suolahden ja allekirjoittaneen 

väitöskirjat. Niinpä esitelty kuva esimerkiksi suomenjuutalaisten ja Suomessa 

esiintyneen antisemitismin historiasta on väistämättä puutteellinen. 

 

Haapasella näyttää olevan merkittäviä aukkoja aiheen peruskysymyksissä, kuten mitä 

on antisemitismi, miten se on syntynyt ja miksi juutalaisviha on kytenyt läpi 

vuosisatojen Euroopassa. Erityisesti kristinuskon keskeinen asema 

juutalaisvastaisuuden muodostumisessa ja säilymisessä loistaa kirjassa 

poissaolollaan. Haapanen etsii antisemitismille selityksiä ensisijaisesti käytännön 

elämästä: juutalaisista, heidän elinympäristöistään ja heidän suhteestaan muuhun 

yhteiskuntaan. Näin katoaa antisemitismin ehkä keskeisin osa, irrationaaliset 

syytökset. Kun juutalaisvastaisuuden historiaa tutkitaan, kääntyy fokus usein pois 

juutalaisista ja kohdistuu antisemiitteihin, niihin ihmisiin, jotka ovat keksineet, 

kannatelleet ja levittäneet juutalaisvastaisia syytöksiä ja aatteita. Niillä ei välttämättä 

ole mitään tekemistä olemassa olevien juutalaisten kanssa, sillä – kuten ranskalainen 

filosofi Jean-Paul Sartre asian ilmaisi – antisemiitti luo juutalaisensa. 
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Kaikki painettu teksti ei ole totta 

 

Kirja on jaettu neljään päälukuun. Ensimmäinen pääluku käsittelee juutalaisvainojen 

historiaa vanhan testamentin ajoista aina toisen maailmansodan kynnykselle. Luku on 

alkaa lyhyellä viiden sivun referaatilla dosentti Eero Kuparisen teoksesta 

Antisemitismin musta kirja: juutalaisvainojen pitkä historia. Referaattia on höystetty 

vanhoista lehdistä umpimähkään valituilla tiedon muruilla. Nämä poiminnat ikään 

kuin täydentävät Kuparisen tietoja tai pyrkivät antamaan vaikutelman, että kyse ei 

olisi vain yhden kirjan lainailusta. Referaatti päättyy ajallisesti 1700-luvun 

jälkipuoliskolle. 

 

Tässä vaiheessa Haapanen siirtyy käyttämään lähteenään (ainakin viitteiden mukaan) 

lähes ainoastaan vanhoja suomalaisia sanomalehtiä vuosilta 1856–1946. Nämä lehdet 

hän on mitä todennäköisimmin löytänyt Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen 

sivulta käyttämällä erilaisia juutalais-johdannaisia hakutermejä. Metodi saattaisi olla 

jossain määrin käyttökelpoinen, jos päämääränä olisi ollut tutkia vaikkapa tietyn ajan 

suomalaisen lehdistön välittämää kuvaa juutalaisten historiasta. Tällainen 

lähestyminen olisi kuitenkin vaatinut rinnalleen tutkimuskirjallisuutta, jonka avulla 

lehtijutut olisi asetettu kontekstiinsa ja niissä esitetyt virheet korjattu. Nyt lehdissä 

esiintyneet virheet on toistettu kirjassa faktoina; otan näistä pari esimerkkiä. Hitler ei 

perustanut kansallissosialistista puoluetta tammikuussa 1919. Tosiasiassa puolueen 

perustaja oli Anton Drexler, joka ei enää vuonna 1923 tainnut olla lähteenä käytetylle 

Suur-Suomi-henkiselle Suunta-lehdelle Hitlerin arvoinen henkilö. Eikä maailmassa 

olisi ollut ensimmäisen maailmansodan aikana eläneen 13,5 miljoonan juutalaisen 

sijaan yli 66 miljoonaa juutalaista, jos kaikki kristinuskoon kääntyneet juutalaiset 

olisi laskettu mukaan. Kyseinen luku oli ”optimistinen” unelma, jonka esitti 

juutalaisten kääntymystä toivonut tanskalainen pastori Carl Skovgaard-Petersen, 

jota pidettiin Suomen kirkon piirissä, ja myös lähteenä käytetyssä Herättäjä-lehdessä 

juutalaisasioiden asiantuntijana.  
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Toinen metodologinen ongelma koskee lehtien asennoitumista juutalaisia 

käsitteleviin aiheisiin. Haapanen kyllä mainitsee suomalaisissa lehdissä esiintyneen 

antisemitistisiä kirjoituksia, mutta ei yhdenkään suomalaisen julkaisun kohdalla 

pohdi mahdollisuutta, että lehden näkökulma juutalaisia koskevissa uutisissa voisi 

olla juutalaisvastainen. Tästä hyvä esimerkki on Balfourin julistusta käsittelevä osa. 

Lordi Arthur Balfourin nimeä kantava julistus oli Ison-Britannian hallituksen 

lupaus tukea juutalaisten asettumista Palestiinaan. Julistus annettiin vuonna 1917, siis 

pian sen jälkeen, kun Palestiina oli siirtynyt ottomaaneilta brittien hallintaan. 

Haapanen esittää asialle useita, myös valtapoliittisia syitä, mutta hänen ensisijainen 

perusteensa tälle juutalaisten näkökulmasta myönteiselle käänteelle on erikoinen: 

”Sota söi Britannian taloutta ja varallisuutta huomattavat määrät, joten juutalaisten 

rahavaroilla britit saattaisivat tasapainottaa talouttaan ja hankkia lisää aseita 

rintamalle.” Tämä taloudellis-pragmaattinen peruste herättää huomiota erityisesti 

siksi, että saman tulkinnan tekivät useat antisemiitit ensimmäisen maailmansodan 

jälkeisessä Euroopassa – he pitivät Palestiinan asutusta juuri kansainvälisten 

rahajuutalaisten mahdollistamana projektina. 

 

Todellisuudessa syy löytyy brittien omista intresseistä: Palestiinaan muuttavien 

juutalaisten toivottiin osaltaan turvaavan brittien asemaa erityisesti Suezin kanavalla 

sekä helpottavan Irakin öljyvarojen hyödyntämistä. Lisäksi julistuksesta toivottiin 

helpotusta Itä-Euroopan juutalaisten massamuuttojen synnyttämään paineeseen. 

Kuten mainittu, myös Haapanen viittaa brittien valtapoliittisiin pyrkimyksiin Lähi-

idässä. Ensisijaiseksi syyksi hän kuitenkin esittää juutalaisten rahat. Lieneekin 

kohtuullista kysyä, ajaako kehno tutkimusmetodi kirjoittajan samaan rintamaan 

ensimmäisen maailmansodan jälkeisten antisemiittien kanssa. Vai ei kai Haapanen 

usko tässä kansainväliseen rahajuutalaisten salaliittoon? 

 

Kirjasta löytyy edellä mainittujen kaltaisia virheitä runsaasti, ja ne olisi ollut pienellä 

vaivannäöllä tarkistettavissa ja korjattavissa. Valitettavasti vanhoista lehdistä kootut 

tiedot eivät riitä sellaisenaan, vaan on välttämätöntä selvittää, pitävätkö ne paikkansa. 

Haapasen käyttämissä lähteissä on varmasti myös pätevää tietoa, mutta valitettavasti 
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hänen mielivaltainen metodinsa heittää varjon koko kirjan uskottavuudelle. Lisäksi 

hän on käsitellyt lehtikirjoituksia huolimattomasti, ja antisemitismin kaltaisen 

delikaatin aiheen kohdalla se tarkoittaa, että pienetkin virheet voivat muuttaa sisältöä 

merkittävästi. Haapanen esimerkiksi kirjoittaa, että Uusi Suometar olisi marraskuussa 

1918 käsitellyt sisällissodan jälkeisiä tapahtumia Viipurissa, ”jotka muistuttivat 

keskiajan juutalaisvainoja Keski-Euroopassa ja myöhemmin Venäjällä”. Väite on 

käsittämätön. Tuossa muodossa lause kun tarkoittaa yksiselitteisesti sitä, että 

Viipurissa olisi tapahtunut vuonna 1918 keskiaikaisen tai Venäjän pogromien 

kaltainen juutalaisvaino. Alkuperäisessä Uuden Suomettaren kirjoituksessa kuitenkin 

viitataan Israel Schurin kirjoitukseen Judisk Krönika -lehdessä, jonka mukaan 

”Viipurissa on sattunut sikäläisiä juutalaisia vastaan esiintymisiä, jotka muistuttavat 

keskiajan juutalaisvainoista Länsi-Euroopassa ja myöhemmällä ajalla Venäjällä”. 

Vaikka kyse on pienestä virheestä, on ero suuri: lauseellaan Haapanen loi Suomeen 

ensimmäisen pogromin. 

 

Kirjan toinen luku on otsikoitu ”Juutalaisten sorto Suomessa”. Koko kirjan otsikkoon 

nostettu ”Suomen juutalaisten tarina” typistyy tässä luvussa kahdeksansivuiseksi 

lehtiviittauksilla höystetyksi referaatiksi Taimi Torvisen Kadimah: Suomen 

juutalaisten historiasta sekä Eero Kuparisen kirjasta. (Tässä kohtaa suosittelisin 

asiasta kiinnostuneille erityisesti Santeri Jacobssonin kirjaa Taistelu 

ihmisoikeuksista: yhteiskunnallis-historiallinen tutkimus Ruotsin ja Suomen 

juutalaiskysymyksen vaiheista). Tämän jälkeen kirjan luonne muuttuu, eikä se 

oikeastaan enää kuin sivua suomenjuutalaisia niissä kohdin, kun suomenjuutalaiset 

olivat tekemisissä juutalaispakolaisten tai -sotavankien kanssa. Samalla Haapanen 

siirtyy käyttämään enemmän arkistolähteitä. Puutteellisen merkintätavan vuoksi on 

vaikea arvioida, onko hän käyttänyt mitään aiemmin tutkimattomia lähteitä, mutta 

kirjan sisällön perusteella hän kulkee kartoitetussa maastossa. 

 

On valitettavaa, että Haapasen kirjassa pääosaan nousevat jo aiemmin kerrotut 

tarinat. Suomenjuutalaisten ja Suomeen päätyneiden juutalaispakolaisten historiassa 

olisi mitä todennäköisimmin jäljellä monia kirjoittamattomia kiehtovia kertomuksia. 
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Toisen luvun lopulla Haapanen kuvaa vuonna 1938 Suomeen tulleita pakolaisia ja 

heidän päätymistään sota-ajan työpalveluun, ja kolmannessa, kirjan laajimmassa 

luvussa hän käsittelee suomalaisten saksalaisilta aseveljiltään kokemaa painetta 

luovuttaa heille niin Suomessa oleskelleet juutalaispakolaiset kuin myös 

suomenjuutalaiset. Näin ollen kirja toistaa jo tutkittuja tapahtumia eikä tarjoa 

keskusteluun oikeastaan mitään uutta. 

 

 

Isänmaan puolesta uutta tietoa vastaan 

 

Haapanen näyttää erityisesti mieltyneen ”äijähistoriaan”: miten salainen poliisi 

valokuvasi humalaan juotetun Heinrich Himmlerin salkun sisältöä tai kuinka 

kulisseissa alkoi tapahtua, kun juutalaisvihamielinen Valpon johtaja Arno Anthoni 

pyrki nopeuttamaan juutalaisten luovutusta natseille. Ehkä juuri tämän mieltymyksen 

vuoksi Haapanen haluaa päättää kirjansa ottamalla kantaa juutalaisten sotavankien 

luovutuksiin ja viime vuosina paljon keskustelua herättäneisiin kysymykseen 

suomalaisten SS-miesten roolista natsien hirmutöissä itärintamalla.  

 

Kirjan viimeinen luku ”Suomalaiset SS-miehet ja juutalaiset sotavangit” on kaiken 

edellä mainitunkin valossa tarpeettomin. Aluksikaan osa ”Juutalaiset sotavangit” ei 

ansaitsisi minkäänlaista huomiota. Aiheesta on julkaistu jopa kansainvälistä 

mielenkiintoa herättänyt tutkimus (Elina Sanan Luovutetut: Suomen 

ihmisluovutukset Gestapolle) sekä kaksi väitöskirjaa (Oula Silvennoinen: Salatut 

aseveljet: Suomen ja Saksan turvallisuuspoliisiyhteistyö 1933–1945 ja Ida Suolahti: 

Yhteinen vihollinen, yhteinen etu: Sotavankien luovutukset ja vaihdot Suomen ja 

Saksan välillä jatkosodan aikana), eikä kirjoittaja vaivaudu edes tutustumaan näihin! 

Näyttääkin selvältä, että hän on valinnut asenteellisen lähestymistavan. Hän 

ainoastaan luettelee kolme sivua professori Lars Westerlundin raportoimia lukuja 

vankileireiltä. Mitään pohdiskelua suomalaisten suorittamat ihmisoikeusrikokset 

eivät Haapasessa herätä. 
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Vastaava asenteellisuus näkyy myös osiossa ”Surmasivatko suomalaiset SS-miehet 

juutalaisia?”. Tässä Haapanen asettuu ”isänmaalliselle” tulkintalinjalle, jonka 

päätarkoituksena on näyttänyt viime vuosina olleen professori Mauno Jokipiin 

Panttipataljoona-tutkimuksen ja suomalaisten SS-miesten kunnian puolustaminen 

sekä dosentti André Swanströmin tutkimusten nonsaleeraus (erityisesti 

Swanströmin kirjan Hakaristin ritarit: suomalaiset SS-miehet, politiikka, uskonto ja 

sotarikokset). 

 

Haapanen ei esitä perusteltuja väitteitä, ainoastaan mielipiteitä. Swanströmin 

esittämät perusteet SS-joukkoihin rekrytoitujen puoluekannoista hän jättää maininnan 

varaan, mutta juutalaisten todennäköisiä ampumisia koskevassa osassa Haapanen 

pörhistää apologiansa siilipuolustukseen. Tähän mennessä löydetyt todisteet, kuten 

Ensio Pihkalalle osoitettu kirje, jossa joukko SS-miehiä kirjoittaa ampumataitonsa 

kelpaavan parempaankin kuin juutalaisten teloittamiseen, tai Lennart Kihlströmin 

päiväkirjamerkintä neljän juutalaisen ampumisesta eivät riitä vakuuttamaan Haapasta. 

SS-miehet olivat hankkimassa ”hyvän sotilaallisen koulutuksen ja sotakokemusta, 

joka oli tervetullutta myöhemmin Suomen armeijan tarpeisiin”. 

 

Niinpä Haapanen hyökkää Swanströmiä vastaan. Hän väittää Kansallisarkiston 

selvityksen todistaneen suomalaisten ainoastaan kuulleen juutalaisten teloittamisista. 

Lisäksi hän mainitsee, että edellä mainitussa ”kirjeessä on kohta, joka kertoo, etteivät 

miehet edes olleet rintamalla”, ja siksi he eivät voineet osallistua juutalaisten 

ampumisiin. Kirjeen ”kohtaa” tai sanamuotoa hän ei tarkenna. Kyseinen ”kohta” ja 

hänen tulkintansa Kansallisarkiston selvityksestä johtaa Haapasen kirjan ehkä 

merkillisimpään ajatukselliseen koukeroon, johon on syytä paneutua lähemmin. 

 

Unto Nurmi, yksi kirjeen allekirjoittajista oli myöhemmin anonut siirtoa saksalaisten 

joukkoihin Afrikkaan. Swanström epäili kirjassaan, että Nurmen todistamat tai 

suorittamat sotarikokset saattoivat osaltaan vaikuttaa hänen halukkuuteensa päästä 

kaukaisempaan palveluspaikkaan. Haapanen ihmettelee, kuinka Swanström saattoi 

Kansallisarkiston selvityksen ja hänen ”kohtansa” valossa edelleen väittää Nurmen 
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olleen mies, ”joka suurella todennäköisyydellä oli ollut mukana teloittamassa 

juutalaisia”. Haapasen tulkinnan mukaan Swanströmin ainoa peruste epäillä Nurmea 

juutalaisten teloittamisesta oli Nurmen halu siirtyä sotarikoksiensa vuoksi Afrikkaan 

(sic!). Lopuksi Haapanen kumoaa tämän merkillisen, Swanströmin nimiin 

laittamansa väitteen: ”Väitteelle ei ole todisteita.” 

 

Todellisuudessa Haapanen vääristelee Kansallisarkiston selvitystä. Selvityksen tehnyt 

Lars Westerlund piti Swanströmin johtopäätöksiä rohkeina, mutta ei väärinä. Vaikka 

moni asia jäi kirjeessä hämärän peittoon, piti selvitys mahdollisena, että kirjeen 

allekirjoittajat olisivat joutuneet osallistumaan telotuksiin: ”Tuskin [kirjeen kirjoittaja 

Olavi] Karpalo tällaista mainintaa aivan ilman syytäkään kirjoitti.” Lisäksi 

Haapasen väite ”kohdasta”, joka osoittaa, etteivät kirjeen allekirjoittaneet olleet edes 

rintamalla, on merkityksetön. Suurin osa sotilaiden suorittamista juutalaisten 

joukkoteloituksista tapahtui rintamalinjojen takana, eli nähtävästi juuri siellä, minne 

kirje suomalaiset sijoittaa. 

 

Vastaavan logiikan uhriksi joutuu myös Swanströmin epäily useiden SS-miesten 

antisemitismistä (näkemyksestä, jonka Kansallisarkiston selvitys, ja jopa Mauno 

Jokipii hyväksyi!). Haapasen mukaan Swanströmin ”väite suomalaisten SS-miesten 

antisemitismistä on myös sikäli outo, että SS-miehenä toimineen Toivo Vaaramon 

isä, aikaisemmalta sukunimeltään Warzabu, oli Puolan juutalainen”, ja siksi olisi 

epätodennäköistä, että Vaaramo olisi halunnut ampua juutalaisia. Varmasti näin, 

mutta mitä tämä tulee niihin lähes tuhanteen kahteensataan suomalaiseen SS-

mieheen, joilla ei ollut juutalaisia sukujuuria? Mitä yksittäinen sotilas todistaa 

pataljoonasta? Myös Swanström mainitsee kirjassaan Vaaramon, mutta ei 

sotarikosten tai antisemitismin yhteydessä vaan siksi, että tämä pelkäsi juutalaisen 

taustansa paljastuvan saksalaisille. 

 

Haapanen päättää suomalaisia SS-miehiä käsittelevän osion kiteyttämällä 

näkemyksensä: ”Tällaisista tulkinnanvaraisista toteamuksista voidaan väitellä 

loputtomiin, ja niistä jokainen voi vetää omat johtopäätöksensä.” Lauseen lopussa on 
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alaviite, jossa Haapanen kertoo suomalaisten SS-miesten joutuneen Saksan 

armeijassa koviin taisteluihin ja luettelee kaatuneiden ja kadonneiden määrät. En 

malta olla puuttumatta tähän. Samalla kun juutalaisten teloituksista kullakin saa olla 

omat mielipiteensä, pitää Haapasen muistuttaa lukijaa isänmaallisten SS-miesten 

veriuhrista. Juutalaisten kohdalla ylimalkaisuus sallittakoon, mutta omia 

puolustetaan. Tämä läpi kirjan kulkeva toiseuden ongelma ansaitsisi paljon 

enemmänkin huomiota, mutta jääköön se tässä maininnan varaan: ilmeisen 

kansallismielinen Haapanen tarkastelee juutalaisia jatkuvasti jonain toisena, ei-

suomalaisena, ei-kristittynä. Jonakin viime kädessä ulkopuolisena, jota voidaan 

suvaita, mutta johon ei samaistuta. 

 

Tämä kirjoitus kertoo hutiloiden tehdystä tietokirjasta, jonka kustantaja on 

toimittajineen mennyt siitä missä aita on matalin. Näyttää ilmeiseltä, että kirjoittaja 

Atso Haapanen on tarttunut itselleen liian hankalaan aiheeseen – hänen vahvuutensa 

lienevät muualla. Siksi onkin kysyttävä, miksi tällainen kirja on nähnyt päivänvalon. 

Miksi kustantaja on ottanut kirjan julkaistavakseen, konsultoimatta yhtään alan 

tutkijaa? Pelkään pahoin, että kustannuspäätöksessä painoivat raadolliset syyt – 

kustantaja on päättänyt, että laadusta ja sisällöstä viis, Auschwitz-otsikolla ja 

holokausti-aiheella voi huoletta rahastaa. 
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Ateisti-mystikko uskonnollisen uskon ja 

Jumalan kimpussa 

Matti Taneli 
 

 

 

Slaavilaissyntyinen, ranskalainen kosmopoliitti, kirjailija, kriitikko ja runoilija Alain 

Bosquet (1919-1998) sanoo vuonna 1986 julkaisemassaan runokokoelmansa Le 

tourment de Dieu aluksi: “Olen ateisti, Jumala koettelee minua: en tiedä lihaniko, 

henkenikö vain kirjoitukseniko kautta.” (Sitaatit ovat suomennoksesta: Jumalan 

piina, WSOY 1996, suom. Sirkka Aulanko, esipuhe Pentti Holappa.) 

 

Bosquet syntyi vuonna 1919 Ukrainassa, Odessassa. Hänen isänsä oli teollisuusmies 

ja runoilija, joka käänsi ensimmäisenä venäjäksi itävaltalaisen runoilijan Rainer 

Maria Rilken (1875-1926) kirjallista tuotantoa. Bosquet’n perhe menetti 

vallankumouksen aikana omaisuutensa ja joutui elämään maanpaossa sekä 

Bulgariassa että Belgiassa, Brysselissä. 

 

Alain aloitti yliopisto-opinnot ja jo 19-vuotiaana hän perusti Belgiassa ensimmäisen 

kirjallisuuslehtensä. Vuonna 1942 Bosquet muutti New Yorkiin ja liittyi siellä 

Vapaan Ranskan älymystöön ja toimi La Voix de France -lehden toimitussihteerinä. 

Samaan aikaan hän kirjoitti runoja. Voidaan myös sanoa Alain Bosquet’n auttaneen 

ratkaisevasti Nobelin kirjallisuuden palkinnon saaneen irlantilaisen Samuel Beckettin 

(1906-1989) kirjailijanuraa. Bosquet esitteli aktiivisen oman kirjallisen työn ja 

kirjallisuusjournalismin ohella monia eri kieliä edustavien runoilijoiden teoksia 

antologioissa ja erityisesti omassa kirjallisuuslehdessään Nota bene. 

 

Bosquet muutti Ranskaan vuonna 1951. Hänen aloitteestaan  perustettiin 

Luxenburgiin Euroopan runousakatemia vuonna 1995. Bosquet’n kirjallinen asenne 

ilmaisee hänen olemassaolokäsityksensä. Maailman ilmiöt eivät ole suinkaan 
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yksiselitteisiä, vaan teesiin eli väitteeseen kätkeytyy antiteesi eli vastaväite. Jumalan 

kieltäjä kehittää Jumalasta ongelman, esimerkiksi seuraavasti: Mitä Jumala olisi, jos 

hän olisi ja millaista olisi olla Jumala? 

 

Näin ollen Jumalasta tulee tällä tavoin “runoilijan työhypoteesi, jonka avulla hän 

tutkii ja arvioi olemassaoloa ja viime kädessä itseään, omia rajojaan. Bosquet’n 

Jumala on itsensä vanki, aivan niin kuin runoilijakin.” Näin kirjoittaa kirjan 

esipuheessa itsekin monipuolinen kirjailija ja runoilija Pentti Holappa (1927-2017). 

 

Bosquet kuvaa kirjailijanlaatuaan näin:  

 

“Olen Graalin ja coca colan lapsi; kaksi tärkeintä tapahtumaa, jotka ovat minut 

leimanneet, ovat Auschwitz ja Hiroshima. Jokapäiväinen 

leipäni on järjettömyys. Villonin, Descartesin ja Valéryn mutta myös Rilken ja 

Kafkan oppilaana olen halunnut maistaa outoa ravintoa. Niinpä olen ottanut asiakseni 

sovittaa järjettömyyden faabelilla. Jos ihmistä ei sellaisenaan voi hyväksyä, 

keksikäämme hänet uudestaan. Uskontoni – aina tilapäinen – on kuvitteellisuutta. 

Runo tarjoaa toisenlaisia näköaloja, toisenlaisen hurmion. Muuten ei paljon merkitse, 

mitä asiasta sanon: hyvä ystävä, kysykää runoltani, sillä se vastaa aina tekijäänsä 

paremmin. Jopa haavojen peitteeksi on siveltävä hieman magiaa.” 

 

Bosque kuvaa seuraavassa runossaan provokatiivisesti, miten Jumala on totaalisen 

pettynyt ja kyllästynyt “uskovaisiin seuraajiinsa” näiden epäuskottavuuden ja 

käsittämättömän röyhkeän toimintansa takia. Itse asiassa Jumala tahtoo hylätä – ja 

hylkääkin – heidät kokonaan.  

 

Jumala sanoo: “En mene heidän luokseen,  

he ovat syösseet naapurinsa orjuuteen, 

alistaneet vuodenajat lakeihinsa, 

katkaisseet kaulan niin uneksijoilta 

kuin epäilyksen lapsiltakin. 
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En mene heidän luokseen: 

he tunsivat päihtymystä 

suistaessaan radaltaan muutamia komeettoja 

ja kohdellessaan virtoja 

niin kuin kohdellaan koiria. 

En mene heidän luokseen: he ovat ostaneet kaiken, 

kuun, huokauksen, kesäkuun, 

neitseellisen sireenin. 

En mene heidän luokseen: 

kun heidän totuutensa mätänivät, 

he rakensivat temppeleitä 

tuntemattomille jumalille; 

he pelkäsivät kolmen vuosisadan ajan, 

osaamatta päättää mitä. 

En mene heidän luokseen 

sillä heidän kymmentuhatta basilikaansa 

ovat muuttuneet varastoiksi heidän katumukselleen 

ja heidän esineilleen, jotka varastivat heidän sielunsa 

En mene heidän luokseen.” 

 

Bosquet`n sanat saattavat loukata, koska ne ovat niin kärjekkäitä.  Hän luotti runon 

valtavaan voimaan. Hän sanoi todellakin uskovansa kirjoittamaansa säkeeseen: 

“Runon on kirjoitettava runoilijansa.” Bosquet’n runollinen kieli ei jätä ketään 

kylmäksi. Häntä ei siis voi ainakaan syyttää haaleasta suhtautumisesta uskonnollista 

uskoa ja Jumalaa koskeviin kysymyksiin.  Bosquet’n seuraavat rivit ovat viiltävää, 

kovaa ja suoraa sekä kohti käyvää puhetta: 

 

“Jos sana jumala aiheuttaa teissä ihottumaa”, 

 sanoo Jumala,  

“niin nimittäkää minua alabasteriksi, pääskyseksi tai puroksi,  

tiedän kyllä, että tarkoitatte minua.  
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Jos sana jumala tekee teidät sairaaksi, 

niin keksikää jokin toinen, 

joka muistuttaa aamukastetta, hentoa huokausta  

ja jopa kauhistuttavaa tyhjyyttä 

sillä mikään ei enää loukkaa minua: 

minun sanastossani kaikki sanat tarkoittavat samaa.” 

 

Jumalan rakastaminen on uskovaiselle tärkeää. Mutta mitä se oikein tarkoittaa? 

Bosquet kirjoittaa: 

 

“Jos rakastatte minua”, sanoo Jumala, “varokaa tarua 

sillä se on kavala 

kuin vesimelonin alla 

nukkuva käärme. 

Hyväksykää että kivi on kivi 

ja puro nuori virta, 

ja pilvi 

pelkkä sinitaivaan oikku. 

En tehnyt tulta 

vetääkseni siitä pääskysiä, 

en kuuran valkeutta 

piirtääkseni siihen mielettömiä laivoja. 

Mitatkaa itseänne ottamalla mittaa minusta. 

Todellisuutta ei voi ristiinnaulita.” 

 

Seuraavasti voi puhua vain ateisti, joka pitää Jumalaa vapautensa rajoittajana. Onko 

sittenkään niin, että tämä on pelkästään ateistin ajatus? Näihin mystisiin sanoihin 

Bosquet’n runokokoelma Jumalan piina päättyy. 

 

“Jumala on este, jonka pystytän 

 oman itseni ja minun väliin 
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ettei minun tarvitsisi ymmärtää itseäni.” 

 

Mitä tämä tarkoittaa? Sitäkö, että ihminen on tehnyt omasta itsestään ja omasta 

jumalakuvastaan Jumalan? Näin Jumalasta on tullut este ja pysähdyskuva, jossa ei 

näy merkkiään elossa olosta. Vai onko niin, että aina kun ihminen tarvitsee Jumalaa, 

niin jo sekin, että hän tekee hypoteesin Jumalasta, hän kadottaa mahdollisuuden 

autenttiseen (uskonnolliseen) elämään – jopa siihen, että todellisella Jumalalla (mitä 

se sitten tarkoittaakaan) olisi aito mahdollisuus edes olla olemassa, elossa, omana 

itsenään ilman ihmisen vaillinaisia ja väkinäisiä määrittelyjä ja kuvauksia hänestä. 
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