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Keskustelua alethiologiasta ja 

jälkipatriarkalismista 

 
Viime numerossa Jarmo Tarkki esitti totuuteen pyrkimistä koskevan haasteen 

systemaattiselle teologialle. Haasteeseen vastasi haastettuna systemaattisen teologian 

professori Veli-Matti Kärkkäinen. Nämä ystävykset, jotka ovat ydinongelmasta 

jyrkästi eri mieltä keskenään, ovat molemmat saaneet taakseen koko joukon tukijoita 

näkemyksilleen. Tässä numerossa vastaavat haasteeseen kirjoittajat, jotka Jarmo 

Tarkki, Ilmari Karimiestä lukuun ottamatta, on kutsunut mukaan keskusteluun. Osa 

mukaan pyydetyistä systemaatikoista valitettavasti kieltäytyi, joten heitä ei 

keskustelijoiden joukossa vaikuta olevan aivan niin paljon kuin lukija saattaisi toivoa. 

 

Keskustelu osoittaa, että Tarkki, Kärkkäinen ja muut keskustelijat määrittelevät 

totuuden toisistaan poikkeavin tavoin. He lähestyvät totuutta hyvin erilaisin tavoin ja 

vaativat kristilliseltä teologialta erilaisia asioita. Yksi tapa hahmottaa dialogin 

vaikeus on siinä, että Tarkin päättely johtaa monien mielestä kristillisen teologian 

kestämättömään pisteeseen – ei ainoastaan umpikujaan vaan pikemminkin reunan yli, 

suoraa päätä kuiluun, josta ei nousta. Mitään yliluonnollista ei ole, eikä sitä pelasteta 

minkäänlaisilla filosofisilla määritelmillä, mystifioinneilla eikä kielipeleillä. Yksi 

Tarkin ydinajatuksista on, että usko vaatii ymmärtämistä: kukaan ei yksinkertaisesti 

voi uskoa mitään sellaista, mitä ei ymmärrä. Tästä Petrus Abelardukseen nojautuvasta 

ajatuksesta toivoisin ainakin itse vielä enemmän kohtikäyvää keskustelua.  
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Sen, joka haluaa ymmärtää Jarmo Tarkkia, olisi hyvä tuntea vuosikymmeniä sitten 

sattunut tapaus, joka kertoo hänen positiostaan mielestäni kaiken olennaisen. Tarkki 

oli kirkossa jumalanpalveluksessa, jossa pappi oli sanonut, että ”Jumala asuu tässä 

huoneessa”. Jumalanpalveluksen jälkeen Tarkki oli mennyt kysymään papilta, että 

näytähän, missä se Jumala täällä asuu. Pappi oli keksinyt sanoa, että Jumala asuu 

minun sydämessäni, johon Tarkki sanoi, että sydän on lihas, ei siellä mitään asu. 

Sitten Tarkki vei matkasaarnaajan sakastin ikkunan ääreen, josta avautui upea 

keskisuomalainen maalaismaisema. Tarkki kysyi, eikö tästä avaudukin upea 

merinäköala. Matkasaarnaaja oli ymmällään, mutta tuskin oivalsi, mikä Tarkin 

tarkoitus oli – osoittaa, että ihminen ei voi mielivaltaisesti päättää, mitä hänen 

aistinsa kertovat.  

 

Vaativatko Tarkin kriitikot omalta uskoltaan samanlaista totuutta kuin Tarkki 

Jumalan asuinpaikasta puhuneelta papilta? Jos he eivät sitä vaadi, ovatko he valmiit 

soveltamaan samaa väljää totuudellisuuden kriteeriä myös itselleen vieraaseen 

uskonnolliseen julistukseen? Mikä olisi se tulkinnallinen menetelmä, jota uskova 

ihminen voisi reilun pelin hengessä soveltaa kaikkiin uskomusjärjestelmiin? 

 

Tässä numerossa on myös Jukka Hautalan erinomaisen analyyttinen kirjoitus 

jälkipatriarkalistisesta ajasta, jota olemme kehittyvässä tahdissa eläneet vasta 

sukupolven ajan. Naispappeuden toteutumista 1980-luvun jälkipuoliskolla voidaan 

pitää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kannalta rajapaaluna, jonka tuolla puolen 

me nyt elämme, keskellä joka rintamalla jatkuvasti haastettua ja nopeasti murenevaa 

patriarkaalista perintöä. Kirkoissa luetaan ja selitetään Raamatun tekstejä, jotka ovat 

syntyneet monella tavoin vieraaksi muuttuneena aikana, ja me käymme edelleen 

keskustelua siitä, miten näitä tekstejä tulee ymmärtää ja tulkita nyt, kun mies ei ole 

enää naisen pää, kun vallitseva käsitys sukupuolisuudesta ei ole enää 

heteronormatiivinen (kuinkahan kauan sitten me opimme tämän sanan?) ja kun 

kirkko on muuttunut 60-luvun nuoren vihaisen sukupolven vastustamasta 

taantumuksellisesta instituutiosta yhdeksi (ja monelle yhdentekeväksi) alakulttuuriksi 

monien muiden joukossa? 
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Pyysin ja sain perinteisten kristillisten arvojen näkyvimmän suomalaisen puolustajan 

Päivi Räsäsen vastaamaan Jukka Hautalain kirjoitukseen. Hänen vastauksestaan voi 

nähdä, missä vaiheessa keskustelua menemme. Poimin yhden kohdan, jossa ollaan 

asian ytimessä: mitä tarkoittaa tänään se, että kristittyjen joukossa ei ole miestä eikä 

naista, ei orjaa eikä vapaata (Gal. 3:28)? Tämä jae on sisällöltään radikaali, ja sitä 

käyttävät kirjoituksissaan niin perinteisen kristillisyyden puolustajat kuin liberaalit 

kristityt. Varhaisten kristittyjen parissa radikaali vapauden ajatus ei liittynyt 

vallitseviin yhteiskunnallisiin oloihin, joita Paavalikaan ei halunnut muuttaa: kristitty 

mies on vaimonsa pää (1. Kor. 11:3), eikä kristittyjen orjien tule pyrkiä vapaiksi (1. 

Kor. 7:17-24). Radikaalin vapauden ajatuksen ydin ei Paavalille ollut nykyhetkessä 

vaan tulevassa, koska Kristuksen palatessa hyvin pian takaisin ja uskossaan 

kuolleiden noustessa kuolleista kaikki muuttuu. Nykykristitty ei pysty uskottavasti 

jäljittelemään tällaista lähiodotusta, vaikka kuinka siihen pyrkisi. Sen sijaan on 

kiistatonta, että kristityissä länsimaissa orjuus on poistunut, naisen asema muuttunut 

ja käsitys seksuaalisuudesta mullistunut. 

 

Matti Myllykoski 
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Systemaattisesta teologiasta  

konstruktiiviseen teologiaan 

Sakari Häkkinen 
 

 

 

Olen seurannut mielenkiinnolla Kalifornian metsäpalojen leviämistä ja siinä sivussa 

kahden huippulahjakkaan kalifornialaisen teologin tästä todellisuudesta pitkälti 

irrallaan käymää keskustelua teologian totuuspohjasta.  

 

Hämmentävää on, jos olen ymmärtänyt oikein, että molemmat näyttävät olevan sitä 

mieltä, että systemaattisen teologian aika on jotenkin ohi. Nyt systemaatikot kutsuvat 

toisiaan – tai ainakin itseään – mieluummin konstruktiiviseksi teologiksi kuin 

systemaattisen teologian tutkijaksi. Ilmeisesti systemaattisessa teologiassa on todella 

ollut melkoinen painolasti, josta nyt pitää pyristellä eroon, ettei tule leimatuksi 

vanhanaikaiseksi systemaatikoksi, ukkotutkijaksi. Joe Bessler näyttää uusimmassa 

4R -lehdessä (33-5, s. 3; Westar Instituten julkaisu) ikään kuin liittyvän tähän veljien 

sanasotaan lainaamalla artikkelinsa aluksi toista Westar Fellowia, joka kysyi ”Mitä te 

teologit oikeastaan tutkitte? Raamatun tutkijat tutkivat Raamattua, 

kirkkohistorioitsijat kirkon historiaa, mutta eniten minusta näyttää siltä, että teologit 

tutkivat toisia teologeja.” Verkostomaisessa postmodernissa yhteiskunnassa on melko 

turha yrittää rakentaa enää 2000-sivuisia tiivistyksiä, selityksiä kaikesta, kun ne 

vanhentuvat välittömästi ja rajaavat väistämättä osan ihmisistä pois – varsinkin jos ne 

ovat länsimaisesti, miehisesti ja keskiluokkaisesti maailmaa katsovia, niin kuin 

useimmiten ovat olleet. 

 

Myönnän, että oma kompetenssini ei riitä ymmärtämään sen paremmin Jarmo Tarkin 

kuin Veli-Matti Kärkkäisen ajatuskulkuja. Olenkin eksegeetti ja saamastani 

tutkijakoulutuksesta huolimatta rakastan sellaista teologista tekstiä, jota voi 

ymmärtää myös niin sanottu tavallinen ihminen. Todella viisaana pidän sellaista 
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teologia, joka osaa ilmaista ajatuksena ymmärrettävästi. Jos tästä näkökulmasta 

analysoin näiden kahden papin sanailua, molemmilla olisi vielä jonkin verran 

parannettavaa ymmärrettävyyden osalta. 

 

Totuudesta puhuttaessa (mihin Jarmon korostama termi alethiologia viittaa) en 

myöskään oikein ymmärrä, miten totuus olisi siitä riippuvainen, kenellä 

tieteenharjoittajista on enemmän ansioita kuin jollain toisella. Perimmäistä totuutta 

on näet vaikea, ellei peräti täysin mahdotonta, saada selville tieteellisen tutkimuksen 

avulla, ainakin mitä tulee uskonnollisiin totuuksiin, kuten Jumalan olemukseen. Toki 

systemaatikot ovat saaneet selville, mitä toiset systemaatikot ovat Jumalasta 

sanoneet, mutta väitän, ettei kukaan ole päässyt toista lähemmäksi lopullista totuutta, 

elleivät sitten lähimpänä totuutta ole he, jotka sanovat, ettei Jumalasta voi mitään 

tietää. Enkä oikein usko siihenkään, että se, jolla on virkansa tai muun asemansa 

puolesta enemmän valtaa kuin muilla, olisi jotenkin lähempänä totuutta Jumalasta 

kuin ne, joilla valta-asemaa ei ole. 

 

Teologian tekeminen on kielellä leikittelyä. Ilman kielellistä osaamista ei onnistu sen 

paremmin systemaattinen kuin konstruktiivinenkaan ajattelu. Jos otamme teologeina 

todesta jo Feuerbachin vuonna 1841 julkaisemassa kirjassa Kristinuskon olemus 

esittämän ajatuksen Jumalasta ihmismielen tuotteena – ja miksi emme ottaisi? – niin 

onhan aivan mieletöntä teologien käydä keskustelua siitä, kenen jumalakuva tai oppi 

Jumalasta on oikea ja kenen väärä. Jokaisen jumala on viime kädessä mielikuvituksen 

tuote. Jokaisella on siis persoonallinen jumala ja henkilökohtainen usko. Siinäpä juuri 

onkin kirkon ja ennen muuta sen teologien haaste: Jumalasta on puhuttava ja 

strategioiden mukaan vieläpä rohkeasti, mutta kuinkas puhut kovin rohkeasti jostain, 

mistä et voi mitään tietää? Kirkon kannalta vääränlainen rohkeus Jumala-puheessa 

voi johtaa ihmisten entistä suurempaan etääntymiseen kirkon sanomasta.  

Ehkäpä systemaattisen, siis nykyisin konstruktiivisen, teologian yksi suurista 

haasteista onkin juuri Jarmon esiin nostama vaatimus totuudellisuudesta. Jumala-

puhe ja totuus eivät oikein näytä kuuluvan yhteen. Siksi on helpompaa todistaa, mitä 
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Abelardus tai Augustinus on sanonut Jumalasta kuin onko heidän Jumala-puheensa 

totta. 

 

Jätän nyt tuon totuudella leikittelyn niille, jotka intohimoisina totuuden etsijöinä 

uskovat objektiivisen totuuden löytävänsä ja siirryn enemmän oman alani 

osaamisalueelle, historiallisen Jeesuksen tutkimukseen. Kuulun tuohon Veli-Matin 

vähättelemään Westar Instituten Fellows-porukkaan (joka siis oikeasti koostuu 

monen alan tutkijoista, ei suinkaan vain teologeista). Westarin veljistä (ja sisarista) 

vähäisimpänä en ole kovin usein osallistunut Kaliforniassa pidettyihin kokouksiin 

enkä myöskään julkaissut Westarin kustantamon nimissä yhtään vertaisarvioitua 

tutkimusta (muualla kyllä jotakin). Mutta näiden parinkymmenen vuoden aikana olen 

pystynyt seuraamaan tutkimusta niin historiallisesta Jeesuksesta kuin Paavalistakin, 

varhaisen kristillisyyden kehityksestä ja Apostolien teoista, monien muiden itseäni 

kiinnostavien aiheiden lisäksi. Veli-Matti ei vastineessaan näytä vastaavan Jarmon 

haasteeseen siitä, että systemaattinen teologia vaikuttaa sivuuttaneen uusimman 

historiallista Jeesusta koskevan tutkimuksen ja että tämä ignorointi saattaa johtua 

pelosta, että tutkimus muuttaisi heidän näkemyksiään. 

 

Itse ymmärrän niin, että historiallisen Jeesuksen tutkimus on eri asia kuin 

raamatuntutkimus, vaikka Uuden testamentin kirjat ovatkin tärkeimpiä lähteitä 

historian Jeesuksen tutkimuksessa. Monet raamatuntutkijat ovat kiinnostuneita vain 

tekstistä ja sen mahdollisista eri kerrostumista, mutta eivät tekstien takana olevasta 

historiallisesta todellisuudesta. Näin toimimalla totuuskysymykset siitä, mitä oikeasti 

henkilöstä nimeltä Jeesus voidaan tietää, sivuutetaan näppärästi. Kun kysytään, mitä 

teksti merkitsi sen ensimmäisille kuulijoille tai lukijoille (puhumattakaan siitä, mitä 

se meille merkitsee), ei välttämättä vielä ole tarkasteltu lainkaan sitä historiallista 

todellisuutta, mistä teksti kertoo. Kirjallisen kontekstin lisäksi on aivan välttämätöntä 

tarkastella myös tekstin syntyhistorian kulttuurista kontekstia. Tänä päivänä 

tiedämme historian Jeesuksen elämän olosuhteista ja arjesta huomattavasti enemmän 

kuin muutama vuosikymmen sitten, vaikka kuva Jeesuksesta itsestään jääkin vielä 

osin sumuiseksi. Tämä lisääntynyt tieto ei ole kuitenkaan tullut vain Raamattua 
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tutkimalla, puhumattakaan siitä, että se olisi saatu loogisesti päättelemällä. Kuva 

historian Jeesuksesta kirkastuu antiikin tutkimuksen, kulttuuriantropologian, 

numismatiikan, arkeologian, kielentutkimuksen ja monen muun tutkimusalan 

yhteistyönä. Se ei ole jumalallisen ilmoituksen tulosta, vaan asiansa osaavien 

tieteenharjoittajien tutkimuksista koostuva kokonaisnäkemys. Siksi se kuva ei voi 

olla koskaan valmis, eikä se voi olla koskaan myöskään yhdenmukainen sen kanssa, 

mitä jossain dogmihistoriassa on Jeesuksesta sanottu. Kokonaan toinen kysymys on 

sitten, onko uusi ja tarkentuva kuva historian Jeesuksesta sellainen, jonka mukaan 

kirkon pitäisi opetustansa tai oppirakennelmaansa (esimerkiksi kristologisia 

dogmejaan) tarkastella tai muuttaa.  

 

Palaan vielä tuohon konstruktiiviseen teologiaan. Systemaattisen ja analyyttisen 

teologian aika ”ukkotutkimuksena” on minusta auttamattomasti jo takanapäin. 

Hyväksyn mielihyvin tuon konstruktiivisen teologian käsitteen, kunhan se vastaa 

todellisuutta eli teologialla on jotain tekemistä oman aikamme todellisuuden 

tulkinnan kanssa. 
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Alethiologiasta anateismiin  

Björn Vikström 
 

 

 

Olen rehellisesti sanottuna melko hämmentynyt Jarmo Tarkin artikkelista 

”Systemaattisen teologian kauhistus – Alethiologia”, jota hän on pyytänyt minua 

kommentoimaan. En siitä syystä, että hän kyseenalaistaa systemaattisen teologian 

mielekkyyttä ja luotettavuutta. Kritiikki on terveen yhteisön merkki. Ilman kriittistä 

keskustelua teologian tekeminen uhkaa siiloutua ja eristäytyä sekä kirkollisesta 

elämästä että yhteiskunnasta. 

 

Hämmennykseni nousee pikemmin Tarkin harrastamasta retorisesta tyylistä. Miltei 

populistisin äänenpainoin hän yksinkertaistaa käsiteltävää ongelmakenttää ja 

syyllistää kärkevästi miltei kaikkia systemaattisia teologeja. Ensivaikutelmani on, että 

hän on varsin kaukana Sokrateen edustamasta dialogisesta totuudenetsinnästä. Asiaa 

pohdittuani olen kuitenkin valmis tarkentamaan kantaani. Ei Sokrateskaan ollut kovin 

reilu keskustelukumppaneitaan kohti: hän ohjasi kysymyksillään keskustelua 

haluamansa suuntaan, yksinkertaisti vaihtoehdot arveluttavalla tavalla, ja päätti 

dialogin vasta toisen osapuolen tunnustettua erehtyneensä perusteellisesti. Tarkki 

saattaa siis olla hyvässä seurassa. 

 

Haluan heti aluksi korostaa, että Tarkki mielestäni nostaa esille monia tärkeitä 

kysymyksiä, joiden käsittely tulisi kuulua systemaattisen teologin jokapäiväiseen 

työhön. Systemaattisen teologian ydintehtävä on selvittää, miten kristinuskon (ja 

myös muiden uskontojen ja elämänkatsomusten) käsityksiä ja perusoppeja ilmaistaan 

eri aikoina, sosiaalisen kontekstin tarjoamin välinein, tarjoamalla vastauksia 

ajankohtaisiin haasteisiin. Tässä artikkelissa keskityn Tarkin tapaan kristillisessä 

perinteessä työskentelevään systemaattiseen teologiaan, jonka tutkimuskohde 

mielestäni voidaan määrittää Raamatun ja kristinuskon sanoman reseptiohistoriaksi. 
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Systemaattisen teologian eri aloilla käytetään tänä päivänä hyvin paljon erilaista 

materiaalia, kaunokirjallisuudesta kyselytutkimuksiin. Tarkki keskittyy 

ymmärtääkseni oikeastaan dogmatiikkaan kritiikissään, vaikka hän puhuu 

systemaattisesta teologiasta. Kritisoidessaan systemaattista teologiaa 

pysähtyneisyydestä Tarkki ei myöskään näytä tekevän eroa akateemisen 

systemaattisen teologian ja kirkollisen opinmuodostuksen välillä. Kritisoidessaan 

systemaattista teologiaa hän useassa kohdassa mainitsee esimerkkinään katolisen 

kirkon doktriineja. 

 

Se, että jokin käsitys pidetään ”perinteisenä” tai ”klassisena” kristillisenä 

uskonkappaleena, antaa – aivan kuten Tarkki väittää – kuvan pysähtyneisyydestä. 

Systemaattisen teologian tehtävä ei todellakaan ole toistaa kuluneita fraaseja 

menneisyydestä. Tehtävä on sen sijaan selvittää, miten tätä sanomaa on ymmärretty, 

ilmaistu, käännetty ja tulkittu eri aikoina. ”Perinteinen” tarkoittaa, että jokin kokemus 

tai käsitys on välittynyt uusille vastaanottajille, ja elävään perinteeseen kuuluu 

jatkuva kriittinen käännöstyö. Ilman tätä luovaa tulkintaa perinteestä tulisi vain 

kokoelma reliikkejä: pyhiä, mutta kuolleita, jäännöksiä jostakin, joka kerran oli 

täynnä elämää. 

 

Tarkki väittää, että systemaattisessa teologiassa käsitellään aivan liian usein tietyn 

henkilön näkemystä ”siitä ja siitä”. Tästä olen hänen kanssaan samaa mieltä, vaikka 

minun täytyy tunnustaa, että itsekin olen väitellyt yhden henkilön ajattelusta, eli Paul 

Ricoeurin hermeneutiikasta. Täällä Åbo Akademissa tällainen tutkimus kulkee 

haukkumanimellä ”gubbforskning”. Ongelma ei kuitenkaan mielestäni ole se, että 

poraudutaan yksittäisen teologin tai filosofin tuotantoon. Ongelmaksi tällainen 

metodologinen ote muodostuu, kun tutkija tyytyy tähän rajoitettuun tehtävään, eikä 

lainkaan pohdi mitä merkitystä tuloksilla on sekä tietyn historiallisen vaiheen ja 

kontekstin ymmärtämiselle, että nykypäivän teologisille ja yhteiskunnallisille 

keskusteluille. 
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Systemaattinen teologia ja Raamattu 

 

Tarkki herättää henkiin myös vanhan keskustelun siitä, ottavatko systemaattiset 

teologit ja kirkkokunnat raamatuntutkimuksen uusimmat tulokset vakavasti. 

Esimerkiksi Heikki Räisäsen ja hänen oppilaittensa herättämä polarisoitunut 

keskustelu synnytti 1980-luvulla tarpeen pohtia yhtymäkohtia eksegetiikan, 

systemaattisen teologian ja kirkon välillä. Vuonna 1986 kutsuttiin koolle seminaari 

Lärkkullaan, johon otti osaa, luterilaisen kirkon piispojen ohella, niin eksegetiikan 

kuin systemaattisen teologian edustajia. He pohtivat TA:ssa julkaistuissa 

esitelmissään, joita itse analysoin gradussani 1988, löytyykö Raamatusta selkeää 

keskusta, ja onko tänä päivänä mahdollista kirjoittaa yhtenäistä raamattuteologiaa. 

Tarkin kirjoitus muistuttaa terveellisellä tavalla näitten kysymysten 

ajankohtaisuudesta vielä tänäkin päivänä. 

 

Paul Tillichiin viitaten Tarkki kirjoittaa:  

”Hänen mukaansa teologisten systeemien pitää vastata kahteen perustarpeeseen: 

kristillisen sanoman totuuden esillä pitämiseen ja tämän totuuden tulkintaan 

jokaiselle uudelle sukupolvelle. Tehtävän ongelmana on tasapainottelu näiden välillä; 

suurin osa systemaattisista teologioista tinkii joko ikuisesta totuudesta (kristillisen 

sanoman totuus) tai ei pysty tulkitsemaan sitä uusille sukupolville tai syyllistyy 

molempiin. Usein lopputuloksena on ”yhtäältä-toisaalta-asia-on-monimutkainen” -

teologiaa, joka pystyy tarvittaessa luikertelemaan kaiken kritiikin ulkopuolelle.” 

 

Tästä tekstipätkästä provosoidun, varmaan siitä syystä, että tunnen sanojen osuvan 

muun muassa minuun tapaani tehdä teologiaa sekä kirkon piirissä että 

tiedeyhteisössä. Minusta vastuulliseen tulkintaan kuuluu nimenomaan ”yhtäältä-

toisaalta” -ajattelu, ja on myös rehellistä tunnustaa, että tulkinta on monimutkainen ja 

loppumaton tehtävä. Tulkintatyö ei kuitenkaan saisi päättyä monimutkaisuuden 

toteamiseen, vaan meidän on etsittävä uskottavia teitä eteenpäin, nöyrästi tietoisina 

kaikkien vastausten tilanneriippuvaisuudesta ja keskeneräisyydestä. 

 



159 

 

Tillich, johon Tarkki viittaa, väitti aikanaan, että teologiseen työhön kuuluu 

vastakohtien tuominen hedelmälliseen vuorovaikutukseen keskenään. Vaihtoehdot, 

jotka ensi silmäyksellä vaikuttavat sulkevan toisiaan pois, saattavat itse asiassa 

täydentää ja jopa edellyttää toisiaan. J. Philip Wogaman toteaa kirjassaan Christian 

Ethics, että Raamatusta löytyy melkein jokaisessa keskeisessä eettisessä 

kysymyksessä jakeita vastakkaisten päätelmien tueksi. Emme siis millään voi välttää 

sukeltamasta ”yhtäältä-toisaalta” -tyyppiseen tulkintaan.i  

 

Tarkki mainitsee yhden tällaisen tulkintavaikeuden: miten sovitamme yhteen 

armahtavan ja rakastavan Jumalan verenhimoisen, äärimmäistä uhria vaativan 

Jumalan kanssa? Mieleeni tulee monta muuta esimerkkiä: Jeesus korostaa tekojen 

merkitystä pelastumiselle ja puhuu niistä annettavasta palkasta, Paavali selittää, että 

kaikki riippuu uskosta ja armosta. Jeesus julistaa kaiken ruoan puhtaaksi, apostolien 

kokouksessa määrätään tietyistä rajoituksista. Jeesus kyseenalaistaa ei vain 

puhtaussäännöt, vaan myös sapatin, mutta toisessa kohdassa hän väittää, ettei 

yksikään pilkku muuttuu laista. Muutamissa kohdissa Paavalin kirjeissä painotetaan 

kaikkien ihmisten tasavertaisuutta ja tasa-arvoa Jumalan edessä, toisissa puolustetaan 

hierarkkisia patriarkaalisia rakenteita ja kehotetaan naiset ja orjat tyytymään 

alisteiseen asemaansa. 

 

Väittäisin, vaikka en tietenkään pysty verifioimaan tätä väittämää, että Raamattu on 

pystynyt ruokkimaan teologista ajattelua kautta vuosituhansien ei siksi, että se tarjoaa 

yksiselitteisiä vastauksia ihmisen ikuisiin kysymyksiin, vaan siksi, että se tarjoaa niin 

kovin eri suuntiin meneviä tulkintamahdollisuuksia. Niin orjuuden puolustajat kuin 

sen vastustajat ovat pystyneet ammentamaan Raamatun runsauden sarvesta 

perusteluita omalle kannalleen. Sama kuvio on toistunut kun on keskusteltu 

sosiaalieettisistä kysymyksistä, kuten yleisestä äänioikeudesta, miesten ja naisten 

tasa-arvosta, seksuaalisesta moninaisuudesta, mutta myös dogmaattisista 

kysymyksistä, kuten Jumalan olemuksesta, pelastuksesta ja eskatologiasta. 
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Tämä havainto voisi johtaa kyyniseen skeptisismiin ja teologisen tulkintatyön 

hylkäämiseen auttamattoman subjektiivisena ja eklektisenä puuhasteluna. On aivan 

totta, että teologian historia tarjoaa runsaasti esimerkkejä siitä, miten kovin erilaisiin 

tuloksiin voidaan päätyä, vaikka vedotaan samaan kirjakokoelmaan. Mutta tässä 

avautuu minusta akateemisen systemaattisen teologian kiehtova tutkimuskenttä: 

selvittää miten teologinen tulkinta ja kristinuskon sanoman soveltaminen on 

toteutunut eri aikoina arvovaltaisten tekstien, perinteen ja nykykontekstin 

leikkauspisteessä. Mikään teologinen tuotos ei ole syntynyt tyhjiössä, vaan sen 

taustalla on aina erilaisia intressejä ja tavoitteita. Vastuulliseen tulkintaan kuuluu 

siksi minusta Tarkin kyseenalaistama huolellinen yhtäältä-toisaalta argumentaatio, 

mutta myös johtopäätösten ja omien perusteltujen tulkintojen esittäminen, sekä niiden 

julkaiseminen ja luovuttaminen yhteisön kriittisen tarkastelun kohteiksi. 

 

 

Maailman katolisoitunein luterilainen maa 

 

Tarkki toteaa artikkelissaan, että Suomi ei ole vain maailman luterilaisin maa, vaan 

myös katolisoitunein luterilainen maa. Hän yksinkertaistaa asiaa väittäessään, että 

tämä pitkälti johtuu professori Seppo A. Teinosen vaikutuksesta. Olen kuitenkin 

Tarkin kanssa samaa mieltä siitä, että tällainen tendenssi on havaittavissa Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon ekumeenisessa työssä. Suomen luterilainen kirkko 

haluaa suhteessa katoliseen kirkkoon näyttäytyä mallioppilaana protestanttisten 

kirkkojen joukossa. Tämä on näkynyt kirkon teologisissa painotuksissa viimeisten 

vuosikymmenien aikana, esimerkiksi piispan viran korostumisessa, ehtoollisaineiden 

jälkikäsittelystä annetuissa ohjeissa ja avioliiton sakramentaalisen luonteen 

korostumisessa. 

 

Suomalainen Luther-tutkimus on tunnetusti korkeatasoista, mutta luterilaisen kirkon 

teologinen työ on tällä hetkellä liiaksi orientoitunut historiaan. Oppikeskusteluissa 

keskitytään selvittämään, mitä Lutherin kirjoituksissa ja Tunnustuskirjoissa sanotaan. 

Tällöin ohitetaan koko se teologinen työ, jota kirkossamme on harjoitettu viimeisten 
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vuosisatojen aikana. Esimerkiksi suomalaisen luterilais-katolisen dialogikomission 

raportissa ”Kasvavaa yhteyttä” kirkon olemusta kuvataan pitkälti viran (erityisesti 

piispuuden) ja sakramenttien näkökulmasta. Luterilaisen kirkon synodaalinen 

rakenne ja siihen kuuluva maallikoiden – niin miesten kuin naisten – näkyvä 

osallistuminen päätöksentekoon yhteistyössä pappien kanssa, jää pienelle huomiolle. 

Pappisviran avaaminen naisille huomioidaan vain ohimennen, ja lähinnä 

kysymyksenä, johon pitää palata jatkokeskusteluissa – eikä ilon ja ylpeyden aiheena.ii 

 

Koska nämä oman päivämme luterilaisen kirkon tunnusmerkit eivät olleet 

ajankohtaisia reformaattoreiden aikana ja koska luterilaista teologiaa hahmotetaan 

historiallisesta näkökulmasta, niille ei pystytä antamaan tilaa kirkon olemusta ja sen 

teologiaa kuvaavissa dokumenteissa. Tämä uhkaa johtaa siihen, että ekumeenisten 

asiakirjojen antama kuva Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta näyttäytyy 

dogmaattisena konstruktiona, jolla on hyvin vähän kosketuspintoja jokapäiväiseen 

seurakuntaelämään. 

 

Kirkollisessa päätöksenteossa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä seurataan 

tiettyä peruskaavaa. Selvitystyössä ja taustadokumenteissa tutkitaan mitä Raamatussa 

kyseisestä teemasta sanotaan, mitä kirkon historiassa asiasta on ilmaistu, mitä 

Lutherin teologiassa ja Tunnustuskirjoissa sanotaan, mitä kirkon aikaisemmissa 

kannanotoissa on esitetty, ja miten muissa kirkoissa asiaan on suhtauduttu. Tämä ei 

kuitenkaan saisi tarkoittaa, että jos kirkko aikaisemmin on lausunut kantansa tiettyyn 

kysymykseen, asia ei muuttuneista olosuhteista eikä kasvaneesta asiantuntemuksesta 

huolimatta olisi syytä miettiä uudelleen. Tämän päivän tulkinnat rakentuvat 

aikaisempien tulkintojen pohjalle, mutta tarpeen tullen myös niitä kritisoiden. 

 

Ratkaiseva kysymys on kuitenkin, miten tällaisiin selvityksiin suhtaudutaan. Onko – 

kuten Tarkki kirjoittaa – kyse pysähtyneisyydestä, joka ilmenee muutosten 

torjumisena ja nykyajan haasteiden kieltämisenä? Vai ymmärretäänkö tänä päivänä 

tehtävät päätökset jatkona sille historialliselle välitysprosessille, reseptiohistorialle, 



162 

 

jossa kristityt eri aikoina ja eri tilanteissa ovat reagoineet ajankohtaisiin kysymyksiin 

kehittämällä sanomaa ja kääntämällä sitä omaan kontekstiinsa?  

 

Kirkollisessa päätöksenteossa on kovin harvinaista tunnustaa, että on tapahtunut 

selkeä muutos kirkkokunnan teologiassa. Esimerkkinä voidaan mainita 

suhtautuminen eronneiden kirkolliseen vihkimiseen Suomen evankelis-luterilaisessa 

kirkossa. Huolimatta jyrkästä vastustuksesta virallisissa kannanotoissa ja 

kirkolliskokouksen päätöksissä, pastoraalinen käytäntö ajoi hiljaisuudessa opillisten 

keskusteluiden ohitse, ilman selkeätä päätöstä linjan muuttumisesta.iii Anglikaaninen 

pappi Jeffrey John on kyynisesti todennut, että kun tietyn kirkkokunnan vallitsevaa 

opetusta haastetaan, reaktiot seuraavat usein tiettyä kaavaa. Ensin kielletään koko 

ongelma, sitten vastustetaan kaikkia muutoksia Raamattuun vedoten. Vähän ajan 

kuluttua hyväksytään tiettyjä poikkeuksia erityistapauksissa, ja lopuksi todetaan: 

näinhän kirkkomme oikeastaan aina on opettanut!iv 

 

Ei ole mitään hävettävää siinä, että tulkintoja muokataan uudelleen uusien 

kysymysten, ajankohtaisten kokemusten ja lisääntyneen tiedon valossa. Vaihtoehto, 

että muutostarve kielletään, on mahdollista vain, jos suljetaan silmät, korvat, aivot ja 

sydämet siitä, mitä ympärillä tapahtuu yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä. 

Teologinen ratkaisu ei koskaan ole valmiina, kätkettynä historiallisiin lähteisiin, 

vaikka se ei myöskään synny tyhjästä. Jos historiallinen perinne jää liian vähälle 

huomiolle, kirkollinen teologia uhkaa menettää juurensa ja samalla uskottavuutensa 

niin yhteisön sisällä kuin ulkopuolisten silmissä. Kirkollinen teologia on 

parhaimmillaan luovaa raamatuntulkintaa konkreettisten ajankohtaisten haasteiden 

edessä, jossa kriittinen tarkastelu tarvittaessa kohdistuu niin perinteisiin ilmaisuihin 

kuin nykypäivänä vallitseviin asenteisiin ja arvoihin. 
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Totuudesta ja sen verifioimisesta 

 

Tarkki peräänkuuluttaa Alethiologiassaan systemaattiselta teologialta 

totuuskysymyksen syvällistä pohdintaa. Hän näyttää odottavan teologeilta kykyä joko 

verifioida tai falsifioida kaikki teologiset väittämät:  

 

”Jos systemaattinen teologia on tiedettä, sen pitäisi pystyä osoittamaan miten siinä 

esitetyt väitteet voidaan, ainakin periaatteessa, verifioida tai falsifioida. Miten 

esimerkiksi kolminaisuusoppi, teistisen absolutismin Jumalan olemassaolo tai 

vaikkapa Khalkedonin dogma voitaisiin verifioida tai falsifioida? Jos tähän ei 

pystytä, silloin systemaattinen teologia ei käytä tieteellistä tutkimusmetodia eikä siis 

ole tässä merkityksessä tiedettä.” 

 

Arvostan Tarkin pyrkimystä rehelliseen ja mahdollisimman ennakkoluulottomaan 

painimiseen uskonnollisten kokemusten ja käsitysten totuusarvojen kanssa. Hänen 

verifiointivaatimuksensa pohjautuu minusta kuitenkin siihen. että uskonnollinen kieli 

on rajattava sen kognitiiviseen funktioon. Eli toisin sanoen: Tarkki käsittelee tässä 

kohtaa opilliset ilmaisut propositioina, joiden totuusarvoa voidaan arvioida suhteessa 

objektiiviseen ei-kielelliseen todellisuuteen. Kykenevätkö esimerkiksi kasvatustiede 

tai kirjallisuustiede soveltamaan tällaista tiukkaa, miltei positivistista, totuuskriteeriä 

omien väittämien ja teorioiden kohdalla?  

 

Tarkki liukuu mielestäni itse pois tiukasta tavoitteestaan, kun hän artikkelinsa lopussa 

Kierkegaardiin viitaten korostaa eksistentiaalisen totuuden peruuttamatonta 

subjektiivisuutta ja kontekstisidonnaisuutta. Jos puhutaan totuudesta 

eksistentiaalisessa tai transsendentaalisessa mielessä, väittämiä ei pystytä tieteellisesti 

todistamaan vaan meidän tulee tyytyä symbolien, kertomusten ja kokemusten 

tulkitsemiseen. Tässä tulkinnassa toteutuu Paul Ricoeurin kuvaama tulkintojen 

konflikti, jossa kuuntelevat ja kriittiset lähestymistavat täydentävät toisiaan. 
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Metodologiassaan systemaattinen teologia seuraa samoja periaatteita kuin muut 

vastaavat humanistiset tieteet. Jos systemaattinen teologi tutkielmansa alussa 

muodostaa hypoteesin, niin sen pitävyyttä on tietenkin pystyttävä verifioimaan tai 

falsifioimaan. Mutta silloin on yleensä kyse tekstikokonaisuuden tai muun 

materiaalin ymmärtämisestä ja uskottavien perusteluiden esittämisestä, ei 

tutkimusmateriaalissa esitettyjen uskonnollisten väittämien todistamisesta suhteessa 

jonkinlaiseen objektiiviseen todellisuuteen. Tämä ei tarkoita, että systemaattisen 

teologian tulisi keskittyä vain historialliseen, deskriptiiviseen tehtävään. Kuten Veli-

Matti Kärkkäinen omassa vastineessaan toteaa, on konstruktiivisten, tutkimustuloksia 

soveltavien, johtopäätösten esittäminen tänä päivänä luonnollinen osa teologista 

työtä.  

 

Eksegeetti Sakari Häkkinen kysyy omassa artikkelissaan, jossa hän kommentoi 

Tarkin ja Kärkkäisen tekstejä, onko heidän kiinnostuksensa konstruktiiviseen 

teologiaan osoitus siitä, että systemaattisen teologian aika myös kirjoittajien omasta 

mielestä on ohi. Kuten edellä olen argumentoinut, systemaattisen teologian 

konstruktiivinen tehtävä on minusta luonnollinen jatke historiallisten ja nykyaikana 

tuotettujen lähteiden kriittiselle tulkinnalle. 

 

 

Papin velvollisuuksista 

 

Tarkin ja Kärkkäisen ajatustenvaihdossa tarkastellaan myös kysymystä, saako pappi 

tuoda julki omat epäröintinsä ja kamppailunsa uskon asioissa. Veli-Matti Kärkkäinen 

vetoaa vastineessaan pappislupaukseen, joka hänen mielestä sitoo pappia ja siten 

pitäisi estää häntä esittämästä julkisesti kirkon perusopetusta kieltäviä mielipiteitä. 

 

Toimiessani piispana keskustelin tästä asiasta monen pappiskandidaatin kanssa, ja 

olen tietenkin myös itse pappina painiskellut kysymyksen kanssa. Papin ei mielestäni 

pidä saarnata omaa uskoaan, yhtä vähän kuin mahdollista omaa epäuskoaan. Papin ei 

myöskään pidä saarnata eksegetiikan viimeisimmistä löydöistä, vaikka hän toki 
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mielellään saisi olla niistä tietoinen. Pappi on kirkon palveluksessa, ja hänen 

tehtävänsä on välittää ja tulkita sitä yhteistä uskoa, johon kristittyinä saamme 

turvautua silloinkin, kun oma uskomme horjuu. 

Toisaalta seurakunnalla on oikeus edellyttää rehellisyyttä papiltaan, ja tiedän omasta 

kokemuksesta, että näiden kahden tavoitteen yhteen sovittaminen ei aina ole helppoa. 

Olen itse löytänyt sovun oman riittämättömyyteni kanssa oivalluksesta, että olen yksi 

julistaja todistajien pitkässä ketjussa, en enempää enkä vähempää. Minun ei tarvitse 

antaa vastausta kaikkiin kysymyksiin, ja minun jälkeeni tulee muita, jotka saavat 

korjata ja täydentää omia tulkintojani. En julista omaa uskoani, enkä toivottavasti 

myöskään vain toista kuluneita fraaseja, vaan liityn kirkon perinteeseen, sitä 

uskollisesti, luovasti ja tarpeen vaatiessa kriittisesti tulkiten tietyssä paikassa ja 

tiettynä aikana. 

 

Tässäkin kysymyksessä on nähtävä ero akateemisen ja kirkollisen teologian välillä. 

Kirkon piirissä toimiva pappi seisoo perinteen ja nykyhetken leikkauspisteessä. 

Hänen on yhtäältä oltava uskollinen Raamatulle, sen reseptiolle ja kirkkokunnan 

teologiselle perinteelle, joiden selvittämisessä akateemisen teologian eri oppialat ovat 

välttämättömät. Samalla pappi on myös velvollinen kuuntelemaan avoimesti ja 

empaattisesti tämän päivän ihmisiä, heidän ajatuksiaan, kysymyksiään, tarpeitaan ja 

toiveitaan. Kirkollinen teologia pysyy elävänä niin kauan kuin tätä vuoropuhelua 

käydään ja tätä jatkuvaa käännöstyötä toteutetaan – vaikka olemmekin tietoisia siitä, 

että kaikkia tulkintoja aina voi kyseenalaistaa ja korjata.  

 

 

Alethiologian tavoitteista 

 

Tarkin peräänkuuluttama alethiologia pyrkii totuudenmukaisuuteen, ja se rimpuilee 

jossain dogmatismin ja relativismin välimaastossa. Tähän pyrkimykseen on helppo 

yhtyä, ja siinä projektissa Tarkki ei suinkaan ole niin yksin kuin hänen kirjoituksensa 

antaa ymmärtää. Uskaltaisin jopa väittää, että useimmat systemaattiset teologit, niin 
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yliopistomaailmassa kuin kirkoissa, painivat tämän peruskysymyksen kanssa, vaikka 

niiden ratkaisut eroavat toisistaan. 

 

Kyse on eräänlaisesta eskatologisesta kaipuusta löytää Jumala ja usko sen jälkeen, 

kuin ne molemmat ovat osoittautuneet mahdottomiksi ja menetetyiksi. Miten voimme 

puhua Jumalasta metafysiikan edellyttämän staattisen Jumalan kuoleman jälkeen? 

Miten voimme puhua Jumalan rakkaudesta Auschwitzin jälkeen? Onko Jumalasta ja 

ihmisestä mitään pysyvää jäljellä, kun poststrukturalistit ja postmodernistit ovat 

repineet kaikki identiteettikonstruktiot palasiksi? Kestääkö perinteinen Eurooppa- ja 

mieskeskeinen kristillinen teologia feministiteologien ja jälkikolonialististen 

teologien hyökkäykset? 

 

Omasta mielestäni irlantilainen filosofi ja teologi Richard Kearney tarjoaa 

mielenkiintoisen ratkaisun tähän dilemmaan. Kearney navigoi klassillisen 

metafysiikan tarjoaman staattisen systeemirakennelman ja postmodernin 

dekonstruktivismin edustaman, kaikkia identiteettejä kyseenalaistavan relativismin 

välillä. Kearney kustuu omaa projektiaan ”anateismiksi”, jolla hän tavoittelee sitä 

Jumalaa, joka jää jäljelle, kuin metafysiikan muuttumaton Jumala on kuollut. 

Kearneyn mukaan Jumala ei ole muuttumaton, mutta silti uskollinen. Jumala on se, 

joka ”may be”. Jumala näyttäytyy mahdollisuutena ja tulevaisuutta kohti kurottavana 

muutosvoimana, ei staattisena olentona. Luovassa uskonnonfilosofiassaan Kearney 

antaa tilaa, ei vain uskolle ja järjelle, vaan myös mielikuvitukselle ja kertomuksille.v 

 

Kearneyn dynaaminen Jumala sekä näyttäytyy että vetäytyy tuntemattomuuteen. Paul 

Ricoeurin hermeneutiista ajattelua kehittäen Kearney antaa symboleille, metaforille, 

kuvataiteelle, elokuville ja kaunokirjallisuudelle tärkeän roolin ihmisen 

uskonnollisessa elämäntulkinnassa. Puolustan siis tässä kohtaa juuri sitä ajattelutapaa, 

jota Tarkki voimakkaasti ruoskii: ”Pyhät paradoksit ja teologiset mysteerit ovat 

huono lähtökohta mielekkäälle ja johdonmukaiselle ajattelulle. Ehkä kannattaisi 

harkita niistä kokonaan luopumista. Näin ei kuitenkaan näy tapahtuvan 

systemaattisessa teologiassa.” 
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Tämä artikkeli on kehittynyt eräänlaiseksi henkilökohtaiseksi ”hermeneutikon 

uskontunnustukseksi”. Missä määrin olen samalla, Tarkin ilmaisua lainaten; 

osoittautunut ”teologisen pelkuruuden” professoriksi, jätän hänen ja toisten 

arvioitavaksi. Voin joka tapauksessa lohduttaa itseäni sillä, että professorinvirkani on 

määräaikainen – eli yhtä tilapäinen kuin kaikki tulkintanikin ovat. 
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Tarkki tulittaa sahatulla haulikolla osumatta 

oikein mihinkään 

Kari Kuula 
 

 

 

Melkoista tulitusta Jarmo Tarkin ”analyysi” systemaattisen teologian karikoista. 

Retoriikan osalta viihdyttävää luettavaa, mutta sisältö hämmentää. Eikö kaveri tiedä, 

mitä teologia on, vai eikö hän halua tietää? Vai enkö minä vain ymmärrä lukemaani?  

Kommentoin silti, kun pyydettiin. Ohjeessa sanottiin, että reippaastikin saa kritisoida. 

Siksi rohkenen kysellä, että annetaankohan Tarkin purkaukselle nyt kohtuuttoman 

suuri painoarvo, kun yksi ja toinen kirjanoppinut pyydetään arvioimaan sitä.  

 

Myös Kari Enqvist oli jossakin vaiheessa kommentaattorien listalla. Arvaan että 

valtakunnan ateistimme kutsuisi Tarkin sarjatulta tarkimmaksi analyysiksi ikinä. Se 

kun osoittaa, miten tyhjää huuhaata hänen alansa on. Samaa sarjaa terapiakivien ja 

yksisarvisten kanssa. Uskonväitteistä voi väittää mitä tahansa, koska ne eivät perustu 

mihinkään todelliseen, vaan ovat pelkkää subjektiivista tuntua ja makuasiaa. 

 

Tarkin teksti nimittäin herättää sellaisen vaikutelman, että teologia olisi 

pääsääntöisesti aivan mielivaltaista pilvilinnojen pystyttelyä, joten tarvitaan 

perusteisiin asti ulottuva reformaatio. Itse en näe asiaa näin. Minusta perinteinen 

teologinen prosessointi on saavuttanut vakuuttavia tuloksia. 

 

 

Miksi teologit eivät saisi keskustella keskenään?  

 

Siinä Tarkki toki on oikeassa, että systemaattisen teologian tekstit ovat välillä 

melkoista namedroppailua ja sitaattikokoelmaa. Sitä on Veli-Matti Kärkkäisenkin 
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magnum opus täynnä. Ilman muuta siteerattavat auktorit ja keskustelukumppanit 

voisi valita toisinkin.  

 

Mutta ei se tee teologiasta mielivaltaista kakofoniaa. Diskuteeraaminen kuuluu 

homman luonteeseen. Keskustelu ja kuuntelu vievät kohti viisautta. Mikä tiedonala ei 

sitä harrasta? Ja kun kristillistä viisautta on harjoitettu apostolien ajoista saakka, 

luonnollisesti puheenvuoroja annetaan koko sakille kirkkoisistä myöhempien aikojen 

pyhille.  

 

En saa kiinni siitäkään Tarkin moitteesta, että systemaattinen teologia vetää hatusta 

omiin näkemyksiin sopivia nimiä. Mitä vikaa tässä on? Kaikki tiedonalat jakautuvat 

alakysymyksissä tulkintalinjoihin ja koulukuntiin. Ei siitä seuraa, että touhu on 

pelkkää huuhaata. Kyllä jokaisella vakiintuneella koulukunnalla on perusteensa 

linjalleen, samoin kuin eri kirkkokunnilla on syynsä omille korostuksilleen. 

 

 

Uskonväitteiden todistettavuudesta 

 

Tarkki vaatii teologisten lauseiden todistettavuutta. Sitähän analyyttinen 

uskonnonfilosofia harrastaa. Ehdottaisin siis Tarkille vaikka Richard Swinburnen ja 

kumppaneiden seuraa. Siellä hänen haasteeseensa on vastattu. 

 

Toisaalta alamme luonne on niin toinen kuin kovien luonnontieteiden, ettei siltä voi 

vaatia samanlaisia todistusrakenteita. Teologiaa on parempi verrata 

tulkinnanvaraisempiin ihmistieteisiin ja osin taiteisiin tai estetiikkaan. 

Teologia kuuluu tiedonalojen ”pehmeimpään päähän”. Tuonpuoleiset ovat nimensä 

mukaisesti tuonpuoleisia, joten niihin tarttuminen on aina enemmän tai vähemmän 

uskonvaraista puuhaa. Emme todista, vaan perustelemme. Silloinkin joudumme usein 

tyytymään pelkkään sisäiseen koherenssiin plus siihen, ettei teologia väitä mitään 

sellaista, joka muun saatavilla olevan tiedon pohjalta on mahdotonta.  
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Tarkki itse ei näytä hyväksyvän näin ohutta episteemista baasista teologialle. Niinpä 

tarvitaan Tarkin keksimään uutta approachia, alethiologiaa.  

 

En keksi, mitä uutta tässä nyt on. Uudissana ei tarkoita sen kummempaa kuin se 

mihin toisaalla analyyttinen uskonnonfilosofia ja toisaalta vanha kunnon 

apologetiikka pyrkii. Perustellaan uskonväitteitä. Tätä on tehty aina.  

Minusta ei ole tyylikästä keksiä uudisnimi jo olemassa olevalle asialle ja sitten 

esitellä sitä suurena uutuutena. Nöyrempi herrasmies tunnustaa kollegoittensa jo 

tehdyn työn ja menee talkoisiin mukaan. 

 

 

Ei perspektivismi kaikkea pilaa 

 

Siitäkään Tarkin väitteestä en saa kiinni, etteikö teologia olisi kiinnostunut 

historiallisesta Jeesuksesta. Kyllä Kärkkäinenkin tapaus Nasaretilaista käsittelee 

pitkät matkat Christ and Reconciliation -niteessään. Ei se tee hankkeesta epäkriittistä, 

että eksegeettivoimista tukeudutaan enimmäkseen N. T. Wrightin tutkimuksiin. Kyllä 

hänkin edustaa kuranttia historiallisen Jeesukse tutkimusta, vaikka ei kuulukaan 

Tarkin koulukuntaan. 

 

Tarkin mukaan ”kontekstista vapaata, objektiivista teologiaa tai uskontotiedettä ei 

ole”. Emme pääse ”sen ja sen mukaan” -approachista irti. Näin toki on. Mutta Tarkki 

vetää tästä tulkinnan kaakkoon väittäessään, että niinpä teologia on pelkkää 

makuasiaa. Se ei sano mitään todellista mistään. En keksi, miksi perspektivismin 

tosiasiasta pitäisi päätellä, että kaikki teologiset väitteet ovat pelkkää subjektiivista 

makuasiaa vailla viittausta kielen ulkoiseen todellisuuteen.’ 

 

Sitä paitsi Tarkki ei sovella tätä sääntöä omaan ajatteluunsa. Hän pudottelee omia 

tulkintojaan lintuperspektiivistä, God-moodissa, tyyliin asia on näin ja piste. 

Historiallista Jeesusta peräänkuuluttaessaankin hän unohtaa kokonaan, ettei 
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sellaistakaan hahmoa ole olemassa. On vain sen ja tämän koulukunnan tapaus 

Nasaretilainen. 

 

Tätä taustaa vasten ihmettelen kovin Tarkin vaatimusta systemaattisen teologian 

rakentamista historiallisen Jeesuksen varaan. Etenkin kun hän samaan syssyyn vaatii 

teologialta melko korkeaa episteemistä perustelemista. Historiallisen Jeesuksen 

etsinnässä kun on kyse mitä suuremmissa määrin ”makuasiasta” ja tulkitsijan 

arvioinnista.  

 

Lisäksi pelkkä Jeesus ”lihan mukaan” ei vielä ole kristinuskoa. Myös pääsiäisen 

jälkeiset tapahtumat ja tulkinnat kuuluvat kuvioon. Vasta niiden valossa nähdään, 

mistä tapaus Nasaretilaisessa oli lopulta kyse. Kristinuskossa ei yksinkertaisesti pääse 

pakoon perspektivismiä. 

 

Onko Tarkki ylipäätään lukenut modernia konstruktiivista teologiaa?  

 

Noloa edes kysyä tätä. Totta kai kyse on lukeneesta kaverista. Ei hän kehtaa vääntää 

kättä vaikkapa Veli-Matti Kärkkäisen kanssa perehtymättä kunnolla edes johonkin 

hänen opuksistaan.  

 

Silti ihmettelen miksi Tarkki peräänkuuluttaa aivan uutena asiana sitä, että digiajan 

teologian tulee ottaa huomioon eksegetiikka, humanistiset tieteet, luonnontieteet ja 

vaatimus perustella uskonväitteet mahdollisimman hyvin. Kaikkea tätä em. 

Kärkkäinen tekee. Minulle jää arvoitukseksi, miksi Tarkki ei tunnusta kollegoidensa 

työtä.  

 

Summa summarum. Erikoinen haulikkotulitus Tarkilta. En itse tunnista tarkkaa 

osumaa mihinkään. Sovitaan, että kyse on koulukuntaerosta.  
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Teologia edistyy kärsivällisyydellä. 

Epistemologiasta, mystiikasta ja järjen 

paradigmoista. Vastaus Jarmo Tarkille 

Ilmari Karimies 
 

 

 

Jarmo Tarkin Vartija-lehdessä julkaistu puheenvuoro Systemaattisen teologian 

kauhistus – alethiologia on herättänyt jonkin verran keskustelua. Päädyin lukemaan 

sen erään ystävän linkin kautta. Tarkki peräänkuuluttaa kirjoituksessaan 

systemaattisen teologian totuuskriteereitä ja teologista epistemologiaa ja heittää näin 

haasteen meille systemaatikoille. Koska olen Suomessa äskettäin nimenomaan 

teologisesta epistemologiasta väitellyt systemaatikko, ekumeenikko ja 

aatehistorioitsija, otan haasteen vastaan. Aikomuksenani on osoittaa Tarkin 

asiantuntemuksen ja teologisen metodin vakavat puutteet. Kyseessä ei itse asiassa ole 

mikään haaste, vaan hutaisu kohti olkiukkoa, joka ei kosketa eikä edes ymmärrä 

asiaan liittyviä syvempiä teologisia kysymyksiä. Oma lähestymistapani 

teologianharjoittamiseen on Vartija-lehden yleisestä teologisesta linjasta poiketen 

klassinen. Sitä voisi luonnehtia myös postliberaaliksi tai ekumeeniseksi.  

 

Kuten kirjoituksestani ilmenee, tälle lähestymistavalle tyypillistä on kysyä klassisten 

opinmuotoilujen intentioita (systemaattisen) käsiteanalyysin keinoin ja sitten asettaa 

ne keskusteluun muiden tieteenalojen, kuten filosofian, aatehistorian ja 

luonnontieteiden kanssa. Tämä keskustelu on kansainvälisesti laajaa, ajankohtaista ja 

jatkuvasti relevanttia kysyttäessä sekä kristillisten kulttuurien juuria että niiden 

tulevaisuudensuuntia. Se on myös välttämätöntä kirkkojen pyrkiessä vastaamaan 

kulloisenkin ajan ja aikakauden haasteisiin apostolisen tradition pohjalta. Parhaita 

kiteytymiä tästä keskustelusta ovat ekumeeniset asiakirjat. Tämä teologinen metodi 

on uskottava ja oikeutettu vaihtoehto, jolla on huomattavasti vahvemmat eväät 
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tarjottavana keskusteluun kirkkojen sisällä ja ulkopuolella kuin Tarkin kirjoituksen 

edustamalla vanhenevalla liberalismilla. 

Tarkastelen tässä vain lyhyesti joitakin Tarkin esseen suurimpia ongelmia. 

Mielenkiintoisia yksityiskohtia, joihin minulla ei valitettavasti ole mahdollisuutta 

puuttua, olisi monia.1 

 

 
Alethiologia (sic!), teologinen epistemologia 

 

Tarkki taistelee kirjoituksessaan 60-luvun tuulimyllyjä vastaan. Koko tapa, jolla hän 

jäsentää kristillisen opin, on vääristynyt. Yksi esseen väsähtäneimmistä pääpointeista 

on kristillisen uskon jakaminen uskoon, joka uskotaan (quae) ja uskoon, jolla 

uskotaan (qua). Uskon kohde (quae) ymmärretään sitten propositionaalisten 

(ilmoitus)totuuksien joukoksi, jotka pitää uskoa (qua) sokealla uskolla. Tarkin (kuten 

monien modernien) panos on kysyä, miten nämä ilmoitustotuudet perustellaan. Jos 

niitä ei oteta annettuna, ne eivät kuulemma kestä. Tätä kysymystä ei muka 

systemaattisessa teologiassa uskalleta tehdä. 

 

Uskoa käsitelevän väitöskirjani2 johdantoluvussa erittelen kahta erilaista käsitystä 

siitä, mistä uskomisessa on kyse. Ensimmäinen on edellä kuvattu. Se on leimallisesti 

moderni innovaatio.  

 

                                                
1 Olennaisimpia näistä olisi sovitusoppi. Tarkin kuvaus Anselm Canterburylaisen ns. latinalaisen 
sovitusopin dominanssista on virheellinen. Keskiajalla yleisessä fransiskaanisessa sovitusopin 
tulkinnassa sovitus nähdään osana Kolmiyhteisen Jumalan alaspäin suuntautuvaa toimintaa, 
luomisesta ja inkarnaatiosta jatkuvana sen huipentumana, jossa Kolmiyhteisen Jumalan rakkaus 
vetää ihmiskunnan jumalallisen elämän yhteyteen. Ks. Ilia Delio: “Revisiting the Franciscan 
doctrine of Christ”, Theological studies 64 (2003), 3-23. Tämä Jumalan alaspäin suuntautuvan 
rakkauden teema ja sen täydellistyminen Kristuksessa on myös yksi Martti Lutherin ristin teologian 
keskeisimpiä teemoja.  
Toisenlaisesta raamattuteologiasta, joka haastaa Tarkin näkemykset, ks. Timo Eskola: Mitä työ 
STI:ssä opetti 30 vuodessa, osoitteessa https://timoeskola.wordpress.com/2020/11/04/mita-tyo-
stissa-opetti-30-vuodessa/ 
2 Ilmari Karimies: In your Light we see the Light: Martin Luther's Understanding of Faith and 
Reality between 1513 and 1521. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2880-5 
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Toinen on klassinen teoria, jossa uskossa on kyse tuttuustiedosta: uskonkohteen 

kohtaamisessa syntyvästä kokemuksesta, ja sekundaarisesti yrityksestä kuvata tätä 

kohdetta. Opilliset propositiot ovat tätä kuvausta. Usein niihin liittyy tietoteoria, jossa 

kohde on myös jollakin tavalla läsnä ja vaikuttaa noiden propositioiden kautta. 

Klassinen muotoilu on esimerkiksi että kun ihminen lukee Raamattua, Pyhä Henki 

valaisee hänelle uskonkohteen. Materiaalisen läpi ”loistaa” valoa jumalallisesta. Tätä 

Martti Luther tarkoittaa Raamatun sisäisellä kirkkaudella (claritas).3 Tämä 

illuminaatio, valo, tekee kohteen läsnä olevaksi. Voidaan myös erottaa järjen 

luonnollinen valo eli yleinen Jumalan tuntemus, ja uskon antama suurempi 

ymmärrys, ns. uskon valo, kuten tekevät mm. Luther ja Tuomas Akvinolainen. 

Teoriaa kutsutaan illuminaatio-opiksi. Mm. Filon Aleksandrialainen, Augustinus, 

Bonaventura, Tuomas Akvinolainen, Luther ja pietismi ovat sen eri variaatioiden 

edustajia. Cambridgen ja King’s Collegen tutkija Lydia Schumacher piirtää aiheen 

peruslukemistoon kuuluvassa teoksessa Divine illumination: the history and future of 

Augustine’s theory of knowledge (2011) linjan Augustinuksesta Tuomaan, 

Descartesin ja Kantin kautta moderniin epistemologiseen keskusteluun. 

 

Tarkin analyysi siis sekoittaa keskenään uskon kohteen (Jumala) ja kuvauksen 

kohteesta (evankeliumi/-n oppi). Samanaikainen esiintyminen jonakin syvällisenä 

epistemologian ja aletelogian asiantuntijana on suorastaan naurettavaa, kun Tarkki ei 

näytä olevan edes tietoinen klassisimman ja vaikutusvaltaisimman teologisen 

epistemologian teorian olemassaolosta. 

 

Tarkki esittää muutenkin todella kummallisia väitteitä epistemologian paikasta 

teologian kokonaisuudessa. Yksi nykyisen filosofisen aatehistoriallisen keskustelun 

keskeisiä aiheita (mm. Brad S. Gregory, Charles Taylor) on kysymys 

nominalismin roolista modernin maailman synnyssä. Kysytään, mikä vaikutus oli 

                                                
3 Luther puhuu Raamatun kaksinaisesta kirkkaudesta – ulkoisesta ja sisäisestä. Ulkoistakaan hän ei 
sijoita suoraan itse tekstiin, vaan sitä julistavaan saarnavirkaan: “Et ut breviter dicam, Duplex et 
claritas scripturae, sicut et duplex obscuritas, Una externa in verbi ministerio posita, altera in cordis 
cognitione sita, Si de interna claritate dixeris, nullus homo unum iota in scripturis videt, nisi qui 
spiritum Dei habet” (WA 18, 609, 4-7). Illuminaatiosta Lutherilla laajemmin Karimies (ks. ed). 
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teologisen epistemologian muutoksella kun nominalismi hylkäsi analogiaperiaatteen 

ja muutti illuminaatio-opin tulkinnan subjektiivisesta objektiiviseksi.4 Johannes 

Duns Scotuksen suurteos Ordinatio alkaa n. 50-sivuisella katsauksella teologiseen 

epistemologiaan. Fransiskaanisessa ajattelussa 1300-luvulla Henri Ghentiläisen ja 

Scotuksen myötä tapahtuneista muutoksista on kirjoitettu useita moniosaisia 

tutkimuksia. Perustiedot löytää jokainen filosofisesta sanakirjasta hakemalla 

asiasanalla "Divine Illumination".5 

 

Teologinen epistemologia on siten ei vain teologisen, vaan myös filosofisen 

tutkimuksen ajankohtainen aihe. Itsekin olen istunut teoreettisen filosofian osaston 

seminaarissa käsittelemässä aihetta. Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian 

osastolla onkin 2010-luvun aikana ollut useita illuminaatioon ja augustinolaiseen 

epistemologiaan liittyneitä tutkimushankkeita, joista ainakin yksi on tälläkin hetkellä 

aktiivinen. Ehkä teologitkin voisivat perehtyä tähän ajankohtaiseen tutkimukseen? 

 

 

Mystiikan teologia 

 

Tarkki pilkkaa kirjoituksessaan moneen otteeseen mystiikan teologiaa osoittaen, ettei 

hän ymmärrä eikä yritäkään ymmärtää sitä. Edellä kuvattu huomioiden tämä ei yllätä. 

Mystiikan teologian yhtenä perusajatuksena nimittäin on, että kokemus sisältää 

enemmän kuin mitä voidaan käsitteellisesti kuvata. Vaikka kirjoittaisin 1000-sivuisen 

esseen siitä, mitä koen istuessani tuolissani kirjoittaessani tätä tekstiä (miltä valon 

heijastus näppäimistöllä näyttää, mikä näppäinten mustan sävy on, miltä tuoli tuntuu 

selkää vasen), en silti voisi tyhjentää kaikkia kokemuksen vivahteita sanoihin. 

Käsitteellinen kuvaus on aina abstraktio, tiettyjen yleistettävien piirteiden 

erottaminen havainnosta. Kohde ja sen kuvaus ovat kaksi eri asiaa. Sanat eivät riitä 

                                                
4 Brad S. Gregory: The Unintended Reformation: How a Religious Revolution Secularized Society 
(Cambridge, MA: Belknap, 2015); Charles Taylor: A Secular Age (Cambridge, MA: Belknap, 
2007) 
5 Esim. Robert Pasnau: “Divine Illumination”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
https://plato.stanford.edu/entries/illumination/ 
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kokemuksen täyteen välittämiseen. Siksi oppi ei ole kohde, oppi on kohteen kuvaus. 

Mystiikka ei pakene, vaan pyrkii osoittamaan kuvauksen rajoittuneisuuden ja 

ohjaamaan kohteen luo.6 Suomessa on onneksi nykyisin monia nuoria teologeja, jotka 

ymmärtävät syvällisesti mystiikan teologiaa, eivätkä ole hirttäytyneet siihen 

propositionaaliseen ajattelutapaan kuin Tarkki. Tämä kehitys osoittaa osaltaan Tarkin 

kaltaisen teologian harjoittamisen tavan irrelevanssin. 

 

 

Paradoksit 

 

Yksi ongelma liittyy Tarkin tapaan käsitellä paradokseja. Tässä, jälleen, Tarkki 

sekoittaa kohteen ja opin. Pyhä Kolminaisuus on käsittämätön (ks. edellinen). On 

melkoisen paljon teorioita järjen rajoista Jumalan käsittämisessä, ja ne ovat varsin 

ymmärrettäviä. Esimerkiksi yksi on rajallisen ja rajattoman suhde. Finiittinen 

ymmärrys ei voi ottaa kohteeksi koko infiniittistä, vain jonkin aspektin siitä. Tämä on 

melko elementaarista.7 Mutta kolminaisuusopissa ei ole kyse tästä. Oppi itsessään ei 

ole infiniittinen, vaan varsin ymmärrettävä. Siinä on kaksi ”elementtiä”, joiden 

välisiä suhteita koko oppi koskee: jumalallinen olemus tai luonto eli jumaluus, ja 

jumalalliset persoonat. Luonnon tasolla Jumala on Yksi, persoonien tasolla Kolme. 

Mitä nämä tarkoittavat, selviää melko helposti esim. useimmista dogmatiikan 

oppikirjoista tai vähän pidemmistä tunnustusteksteistä.8  

                                                
6 Lyhyenä johdatuksena kielen, kokemuksen ja mystiikan suhteeseen ks. Ilmari Karimies: ”Kun 
sanat eivät riitä – apofaattinen teologia,” Etsijä 3-4/2004, 16-20. Laajemmin asiaa on käsitellyt 
suomeksi erityisesti Pauli Annala. 
7 Tämä on toinen merkitys, jossa mystiikassa puhutaan Jumalasta käsittämättömänä.  Mm. Tuomas 
Akvinolainen ja Bonaventura kuvaavat kokemukseen perustuvaa tietoa Jumalasta ekstaattiseksi 
tietämiseksi (cognitio per modum excessus), koska tiedon ja kokemuksen kohde, Jumala, on 
enemmän kuin voidaan ymmärtää, ja nimenomaan siinä merkityksessä, että Jumala ylittää 
intellektin kapasiteetin analysoida kohdettansa. Mystisen kokemuksen perusmuoto on siten se, että 
kokija tietää kokevansa jotakin, mutta kokemus tempaa valtavuudellaan ja ihmeellisyydellään 
kokijan ihmetykseen ilman että kokemus antautuu diskursiivisesti täysin analysoitavaksi ja 
kuvattavaksi. Ks. tarkemmin Karimies, In your Light, 194-196. 
8 Jumalallinen luonto eli jumaluus on 'sitä', mitä Jumala on. Sille luetaan kaikki Jumalan 
ominaisuudet, eli tosiolevaisuus, hyvyys, kaikkitietävyys, kaikkialla läsnäolo jne. Kaikki persoonat 
ovat osallisia näistä ominaisuuksista. Kun sanotaan, että Isä on Jumala, Poika on Jumala tai että 
Pyhä Henki on Jumala, tarkoitetaan tätä heidän jakamaansa yhtä jumalallista luontoa. Isä, joka on 
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Jos muuten puhutaan Einsteinista (kuten Tarkki tekee), kolminaisuusoppi on paljon 

helpompi ymmärtää arkikokemuksen analogioin, kuten toisensa läpäisevien valojen 

vertauskuvan kautta, kuin suhteellisuusteoria, joka sisältää oikeasti arkikokemuksen 

kannalta ”käsittämättömyyksiä”, kuten ajankulun muuttumisen suhteessa kappaleen 

nopeuteen ja valonnopeuden yleisenä ”nopeusrajoituksena”. (Esim. molemmat 

kohtisuoraan toisiaan kohti ulkopuolelta mitattuna 2/3 valonnopeudella lähestyvää 

kappaletta lähestyvät toisiaan suhteessa toisiinsa alle valonnopeudella, eivät 1 1/3 

valonnopeudella, kuten matemaattinen intuitio kertoisi.)  

 

 

Uskon ja järjen suhde, järjen paradigmasidonnaisuus 

 

Edellä kuvattuihin asiakokonaisuuksiin liittyy Tarkin tapa argumentoida uskon ja 

järjen suhteesta. Tarkille järki on, nimenomaan modernilla Kantiin ja valistukseen 

liittyvällä tavalla, objektiivinen kaiken kriteeri. Tällöin Tarkki unohtaa järjen kohde- 

ja paradigmasidonnaisuuden. Intuitiiviset, ”annetut” (tai pikemminkin erityyppiseen 

kokemukseen perustuvat) mallit eivät sovellu objektiivisesti minkä tahansa kohteen 

ymmärtämiseen, kuten pyrkimys ymmärtää suhteellisuusteoriaa arkikokemuksen 

perusteella osoittaa. Alueet, joissa Tarkki ei ymmärrä teologista järjen rajojen 

kritiikkiä, liittyvät juuri tähän: Jumalan infiniittisyys ja sitä sivuavat filosofisen 

teismin kysymykset, mm. moneuden ykseys Jumalassa. Jumala on kohteena jotakin 

täysin erilaista sekä intellektuaalisen ajattelun että kokemuksen kannalta kuin mikään 

                                                
Kolminaisuuden lähde, lahjoittaa rakkaudessa koko jumaluuden, eli kaikki ominaisuutensa Pojalle, 
joka lahjoittaa ne kaikki takaisin Isälle. Pyhä Henki saa kaiken Isältä ja Pojalta, ja lahjoittaa ne 
takaisin heille. Tätä keskinäistä rakkauden liikettä, jossa persoonat läpäisevät toisensa, kutsutaan 
perikoreesiksi. Sitä voidaan havainnollistaa esim. kuvalla kolmesta äärettömästä toisensa 
läpäisevästä valosta. Jumalasta voidaan puhua näin joko yhtenä Jumalana, tai eritellen 
Kolminaisuuden persoonat siksi, että 1) kaikki, minkä Jumala tekee, hän tekee tässä perikoreesissa 
ja siksi, että 2) Jumala tekee olemuksensa vuoksi kaiken yksimielisyydessä. Vaikka kaikki 
Kolminaisuuden persoonat osallistuvat kaikkeen, mitä Jumala tekee, he osallistuvat näihin asioihin 
kuitenkin omalla tavallaan. Tätä kutsutaan appropriaatioksi. Näitä erotteluja ei ole sinänsä syytä 
käydä tässä läpi kovin tarkasti, vaan tarkoituksena on osoittaa, että oppi sinänsä on jotakin 
ymmärretävää, koherenttia ja sellaista, jonka hallintaa voidaan vähintäänkin ammattiteologilta 
edellyttää. Thalassios Afrikkalainen käy läpi kolminaisuusopin keskeiset erittelyt neljässä sivussa 
Filokalia-teoksessa (osa II, 246-249). 
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muu. Martti Lutherin järki-kritiikki ja ns. kunnian teologian kritiikki koskee mm. sitä, 

että tämän Jumalan erilaisuuden vuoksi luomakunnasta otettuja paradigmaattisia 

malleja ei voi suoraan soveltaa Jumalaan.9 Jos arkikokemus ei toimi edes aika-

avaruuden ymmärtämisen paradigmana, miten siten Jumalan, joka on vielä 

poikkeuksellisempi ”olio” – jonka olemassaolon laatu ja tapakin on jotain täysin 

muuta kuin minkään äärellisen objektin? Vai täytyykö Jumalaa ajatella lentävänä 

teekannuna, jotta voitaisiin lähteä seuramaan Tarkin kritiikkiä? 

 

 

Teologian edistyminen: Teorianmuodostus, koettelu ja reseptio 

 

Edelliseen liittyy kysymys teologian metodeista. Einsteinin (suppea) 

suhteellisuusteoria oli ensin teoreettinen konstruktio. Se ei syntynyt tavalla, jolla 

Tarkki näyttää ajattelevan luonnontieteellisen edistyksen tapahtuvan - empiiristen 

kokeiden tuloksena - vaan se vastasi joihinkin fysiikan mallien lähinnä teoreettisiin 

puutteisiin. Suuri osa empiirisestä evidenssistä saatiin jälkikäteen (esim. ajan 

hidastumista nopeuden kasvaessa koskevat kokeet).  

 

Teologinen teorianmuodostus on osin samantyyppistä. Koska Jumala Jumalana ei ole 

aineellinen, vaan henkinen intellektuaalinen olio, varsinainen teologinen 

teorianmuodostus on pääosin intellektuaalista. Teorioita muodostetaan käyttämällä 

järkeä. Sen jälkeen niitä testataan saatavilla olevaa evidenssiä vasten: Tätä ovat mm. 

Raamattu, kirkon perinne ja elämä – sekä yksilön ja yhteiskunnan, että kirkon. Hyvä 

teologinen teoria selittää tätä evidenssiä. Huono falsifioituu niiden edessä. Kriteerinä 

suhteessa aiempiin opinmuotoiluihin ei ole koherenssi, vaan uudemman 

opinmuotoilun pitää selittää niiden perusintentioita, mutta parantaa mallia.10 Tässä 

                                                
9 Ks. Ilmari Karimies: “Lutheran Perspective on Natural Theology”, European Journal of 
Philosophy of Religion 9:2 (June 2017), 119-138. 
10 Esimerkiksi teologisen antropologian osalta pidän tällaisena onnistuneena muotoiluna luterilaista 
simul iustus et peccator-käsitystä. Oppi rakentuu vanhempien teologisen antropologian teorioiden 
varaan, mutta lisää niihin vivahteikkuutta, joka vastaa fenomenologista koettua kristityn 
ristiriitaisuutta. Tässä suhteessa esim. tomistinen ihmiskäsitys on apuväline kokemuksen 
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mielessä teologia edistyy jatkuvasti ja teologianhistoria on täynnä esimerkkejä 

tällaisesta kehityksestä. Huonot paradigmat – ilmeisesti modernismi kuuluu niihin – 

hylätään historian roskakoriin kuriositeeteiksi. 

 

Teologia ei kuitenkaan ole vain yksilön kammiossaan tekemää työtä, vaan kirkon 

työtä. Yliopistollinen analyyttinen (ja muukin) teologinen tutkimus on vain yksi osa 

tätä suurta kokonaisuutta, jossa pienistä palasista koostuu suurempia kokonaisuuksia. 

Näin teologia laajana projektina etenee. Läpimurrot suodattuvat vähitellen mm. 

kirkollisiin ja ekumeenisiin teologisiin asiakirjoihin. Näistä aikamme merkittäviä 

teologisia edistysaskeleita ovat mielestäni mm. Vatikaani II ja YJV. Niissä kuuluu 

kirkkojen ja magisteriumin ääni ja näkyy niiden kyky oppia. Myös ekklesiologiassa 

on tapahtunut merkittävää kehitystä.11 Kuten aatehistoriassa on tyypillistä, ajatusten 

hyväksymis- ja hylkäämisprosessit saattavat kuitenkin helposti viedä vuosisadan 

verran. Liberaalien helmasynti näyttäisi olevan kärsivällisyyden puute ja 

ylimielisyys. Kun kaikki eivät lähde mukaan omiin lempiajatuksiin, nostetaan kädet 

ylös ja ryhdytään kiukuttelemaan. Ajatuksille ei anneta aikaa kypsyä ja tulla 

koetelluiksi.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
jäsentämiseen, mutta simul –oppi on hienostuneempi apuväline, joka selittää joitakin edellisen 
mallin ongelmakohtia, jotka pakottavat esim. kuolemansyntiopin vuoksi ahdistuksiin joutuvia 
katolisia korjaamaan mallia. Moderni muotoilu voisi omaksua nämä perusintentiot, mutta täydentää 
niitä esim. syvyyspsykologian, neurologian ja mielenfilosofian havainnoilla. 
11 Viime vuosisadan aikana kirkko-opissa on edetty yksittäisten rakenteiden (virkojen, 
sakramenttien) tarkastelusta näiden näkemiseen Kolmiyhteisen Jumalan mission kokonaisuudessa 
(esim. kehitys BEM:istä KMN:n kirkko-asiakirjoihin). Tämä on purkanut sakramentaalisuuden ja 
funktionaalisuuden välistä vastakkainasettelua. Teoreettinen kehitys on tarjonnut analyyttisiä 
välineitä, jotka sekä selittävät olemassa olevien kirkkojen rakenteita (joskus jopa ennustavat niitä), 
että auttavat kehittämään niitä. 
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Ulkosuomalaiset teologit amerikkalaisessa 

maailmassa: ajatuksia Jarmo Tarkin 

kirjoituksen kontekstista 

Kirsi Stjerna 
 

 

 

Eihän tällaisesta keskustelusta voi jäädä pois. Varsinkin kun voi ihanalla 

suomenkielellä osallistua, mikä on erityinen bonus. Kun olen yli kolmekymmentä 

yrittänyt teologisoida englannin kielellä, jota maailmalle lähtiessäni ei Suomesta 

käsin pidetty mitenkään teologisen tieteentekemisen (ja varsinkaan Luther-

tutkimuksen) kielenä, on tietenkin vaarana se, etteivät sanani kuulosta siltä miten 

modernilla suomella kirjoitetaan teologisesti ja kaikkien tieteen sääntöjen (sic) 

mukaisesti. (Ja vielä lisätekijänä se, että savolais-karjalaisten tapa kommunikoida ei 

aina vaikuta tarpeeksi akateemiselta kaikissa seuroissa. Tästä olemme ystäväni 

tohtori Martti Nissisen kanssa usein naureskelleet, levveellä savon murteella.) 

 

Vartijassa ilmestynyt tohtori Jarmo Tarkin artikkeli alethiologian puolesta, yhdessä 

tohtori Veli-Matti Kärkkäisen vastineen kanssa, antaa lukijalle aidon kuvan siitä, 

millaisia ystävyyden sallimia kriittisiä ja hauskoja, ja vaikeitakin, keskusteluja 

käydään kolleegoitten kesken.  Siis kaikkea puidaan ja mikään aihe ei ole 

”koskematon” tai niin pyhä, ettei siitä voisi kiistellä, kaikessa kristillisen rakkauden 

ja kriittisen ajattelun hengessä.  

 

Koska artikkeli ja sen vastine ovat jo mittavia (siis kirjan arvoisia), haluan pitää oman 

osanottoni lyhyenä ja suhteellisen henkilökohtaisena. Tässä olisikin mielestäni yksi 

tämän keskustelun suurista anneista: että otetaan reilusti teologisointiin mukaan se 

oma elämä ja nimetään muokkaavat kontekstit. Tällaista ajattelua vielä pari 

vuosikymmentä sitten kauhisteltiin epätieteellisenä ja objektiivisuudesta 
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luopumisena, mistä esim. feministiteologeja syyteltiin kun uskalsivat ottaa esille 

kokemuksen merkityksen kaiken teologian tekemisessä.  Mikä mullistus tässä onkin 

tapahtunut – tai tapahtumassa – kun ei riitä systemaattisen teologian opukseen laiha 

jalkanootti kertomaan kenen teologiasta ja missä kirjoitettuna on kysymys! Muistan 

hyvin vielä ajat Helsingissä kun opimme teologista metodia ja neuvona oli keskittyä 

tutkittavan – yleensä miehen –  ajattelun sisäiseen logiikkaan ja jättää tutkittavan 

elämän ja tilanteen kuvaus historian tutkijoille. Tästä jaosta olisi sinällään paljonkin 

kirjoitettavaa, osana sitä teologisten metodien ja kysymysten arviointia, johon Tarkin 

artikkeli kutsuu. 

 

Ihan ensiksi: Luulen, että puhun meidän kaikkien kolmen suulla kiittäessäni 

Helsingin Yliopistoa vankasta akateemisesta koulutuksesta. Me olemme kaikki sen 

instituution lapsia ja sieltä oppineet argumentoimaan latinalla ja lukemaan 

alkulähteitä eri kielillä ja ottamaan etäisyyttä tutkimaamme, ettei henkilökohtainen 

usko(mme) värittäisi tulkintojamme. Suomessa saadulta akateemiselta pohjalta voi 

olla armollinen ja joustava teologisoinnissa hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa. 

Varsinkin sieltä teologian laitokselta ja klassisen ”tunnustuksellisuudesta” 

riippumattoman tieteentekemisen ympyröistä olemme saaneet eväät, joilla on 

pärjännyt eri tilanteissa, silloinkin kun on tullut kohdattua aivan käsittämättömiä tai 

uusia kieliä, ja metodeja. Suomalaisina teologeina, pienen maan kansalaisina, me 

olemme itse kukin aika nöyrällä asenteella purjehtineet maailman teologioitten 

merillä. 

 

Tällä hetkellä me pastoroimme ja teologisoimme Kaliforniassa, siis hyvin erilaisessa 

kontekstissa kuin Suomi, siellä villissä lännessä (ja aika villi se länsi toisinaan on). 

Tästä tulee mieleen muisto ajoilta, jolloin Suomesta ei juuri vielä kollegoita 

matkustanut Amerikkaan joka marraskuiseen akateemiseen huipputapahtumaan 

American Academy of Religion ja Society of Biblical Literature, kunnes eksegeettejä 

alkoi ilmestyä (ensimmäinen suomalainen naama jonka tapasin kyseisessä 

kokouksessa oli Timo Veijola) ja sitten myös teologeja (kuten Risto Saarinen ja Elina 

Vuola). Näistä AAR:n ja SBL:n konferensseista tuli myös suomalaisillekin keskeinen 
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kansainvälinen kokoontumistilaisuus, missä saatiin vaikutteita, luotiin suhteita, 

ostettiin ja kirjoitettiin kirjoja, ja josta aina tultiin kotiin uusin maustein. Vuosi 

vuodelta oli yhä enemmän suomalaisia osallistumassa huipputieteentekemiseen 

kansainvälisissä projekteissa, joissa metodia ja kysymyksenasettelua puitiin alati 

uusiutuvissa merkeissä, ja josta varmaan saatiin hyödyllistä kritiikkiä kuin myös 

kannustusta oman kotikontekstin ulkopuolelta. On huomionarvoista, (tai ainakin 

minusta näyttäisi siltä) että suomalainenkin tutkimus on hyötynyt niistä 

metodologisista innovaatiosta, joihin Amerikan mantereella on ollut perinteisesti 

enemmän lupaa ja jopa odotusta. Helsingin yliopisto hohtaa kansainvälisesti 

maineellaan huippututkimuksen kotina.  

 

Metodi, se on se syy miksi minä itse asiassa aikoinani lähdin Helsingistä Rooman 

kautta Bostoniin. Aivan hullaantuneena dogmatiikkaan ja ekumeniikkaan ja 

teologiseen analyysiin, ja aivan rakastuneena Martti Lutherin teologiaan, ja 

nauttiessani Tuomo Mannermaan ja Eero Huovisen opetuksesta, minulle kävi 

metodologinen herätyskokemus: osallistuttuani Helsingin Yliopiston ensimmäiselle 

feministiteogian kurssille (jota tarjottiin epävirallisesti), koin tulleeni huijatuksi. 

Missä ovat naiset teologian maailmasta – siis lähteinä ja tekijöinä? Mannermaa antoi 

haasteen löytää naisen kirjoittamaa teologiaa keskiajan tai reformaation aikakaudelta. 

(Ja mihin muuten ovat lähteneet ne monet Lutheria tutkineet naiset?) 

 

Löysin Pyhän Birgitan kirjat, latinaksi ja ruotsiksi. Vertailimme Mannermaan kanssa 

tutkimuksen arvoa ja relevanttisuutta: Martti Lutherin tekstejä vai Pyhän Birgitan 

ilmestyksiä? Kumpi olisi arvokkaampaa teologista tutkimusta? Jälkimmäiseen tuli 

runsaasti apurahastimulaatiota. Eero Huovinen suositteli menoa Roomaan hakemaan 

lisää materiaalia aiheesta, joka kutkutti laitoksella, jossa oltiin ajan hermolla ja jossa 

oli vahva keskiajan ja mystiikan tutkimuksen perinne, esim. Seppo Teinosen 

ruokkimana. Metodia pohdittiin tiiviisti. Teologit jotka avustivat päätöstäni, 

Mannermaa ja Huovinen erityisesti, myönsivät, että jos haluaisin tutkia teologisin 

metodein keskiajan naista – mitä he 100 prosenttisesti kannustivat – minun olisi paras 

lähteä ulkomaille oppimaan metodia. Reformaation naisten tutkimus tai gender-
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perspektiivin käyttäminen Luther tutkimuksessa vaikuttivat silloin aivan utopistisilta 

(valitettavasti). Menin apurahoilla Bostoniin, Carter Lindbergin ohjaukseen. Muistan 

hänen ensimmäisen kysymyksensä: ”Miksi tulit tänne, kun Helsingissä on niin 

korkea koulutus?” Hyvä kysymys. ”No sitä metodia…” Tästä alkoi metodologinen 

eksursio historian ja gender studies maailmaan, mikä oli kuin ihmemaa 

systemaatikkona koulutetulle. Ja kaikki vielä englanniksi, kielellä jolla 

systematisoituun liittyy omat haasteensa. 

 

Suomessa siis olin oppinut tiukan systemaattisen analyysin. Rajat tulivat vastaan, kun 

yritin samaa metodia mutkattomasti soveltaa keskiajan näkyjen varassa kirjoittavaan 

naiseen. Ns. gender studies ja feministitutkimus tulivat luonnollisesti mukaan, mutta 

niiden sovittaminen perinteiseen systemaattiseen metodiin ja sanotaanko vaikka 

”perinteisessä seurassa” ei ollut saumatonta. Suurin taakka oli tällaisen 

pioneerimaisen tutkimuksen puolustamisessa eri kuppikuntia kohtaan, ja vuosia 

kestävä haaste oli osoittaa, että kyseinen tutkimus oli ihan oikeasti tieteellistä ja 

teologisesti tärkeää. Voimia ja osviittaa työhön tuli Bostonin kouluista, joissa 

keskiajan naisten teologian tutkimista tuettiin ja jossa feministiteologiaan annettiin 

metodologista koulutusta (Harvardissa erityisesti).  

 

Miksi tästä kaikesta kirjoitan vastineeksi Tarkin syvälliseen ja filosofisesti 

orientoituneeseen artikkeliin? Koska mielestäni hänen artikkelinsa koskee näitä 

metodiin liittyviä peruskysymyksiä: mikä tutkimus on teologista, mikä metodi on 

hyväksyttävää, mihin pohjautuu systemaattisen teologian argumenttien pitävyys, ja 

kuka tietää ja perustelee miten, mikä on totta? Historiallisesti suuntautuvat ja 

konstruktiivisesti orientoitavat teologit vastaavat haasteeseen eri tavoin, 

puhumattakaan esim. feministiteologeista ja vapautuksen teologeista. Kuinka 

teologian tekeminen tapahtuu tulevaisuudessa ja kenen voimin on tärkeää 

pohdittavaa. Hegemonioitten purkaminen kuuluu asiaan ja uusien äänien 

kuunteleminen, ja riskin ottaminen. Tässä prosessissa vanhat ”totuudet” ja teologian 

kielet ja argumentit tulevat uuden käsittelyn alle. Ja näin on hyvä, sillä eihän 

teologiassa voida vain pelata varman päälle ja toistella menneitä ”totuuksia” ikään 
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kuin ajattomina ja itsessään jumalallisina. Ollakseen elävää tiedettä, teologisoinnissa 

täytyy olla vapaus asettaa kysymyksiä uudelleen, ihan perustekijöistä alkaen. Eikös jo 

Martti Luther näin todennut?  

 

Lutherista puheen ollen, tänä armon vuonna 2020 (mikä on itse asiassa tärkeä 

reformaation merkkivuosi): voisiko nykyisessä teologisessa tieteenteossa kuten myös 

pastoroimisessa ottaa mallia tämän saksalaisen alun alkaen tuntemattoman uuden 

yliopiston munkki-professorin rohkeudesta ja passiosta oikaista 

kysymyksenasetteluja ja kyseenalaistaa perinteisiä vastauksia uskon kysymyksiin, 

silläkin uhalla että niin kirkon kuin valtakunnan ja myös tiedemaailma silmissä voisi 

tulla pilkatuksi ellei ihan vainotuksi? On myös huomionarvoista se, että Luther oli 

syvästi kiinnostunut siitä, miten kirkon teologia palveli ihmisiä – niitä kristittyjä jotka 

eivät ammatikseen spekuloineet mutta joiden uskonelämään ja –harjoitukseen 

teologien päätöksillä oli suuri merkitys.  

 

Tarkin esittämä kysymys, mikä on totuutta ja mitkä ovat sen kriteerit, tietysti osuu 

ajan hermoon monessa mielessä, varsinkin kirkollisen opetuksen ja 

uskonnonharjoituksen suhteen. Kirkon olemassaolossahan on oleellista, että kristityn 

nimeä kantavat ”uskovat” eli pitävät joko ”totena” tai muussa mielessä elämälleen 

tärkeinä tiettyjä perusopetuksia, jotka juonnetaan Nasaretin Jeesuksen elämästä ja 

opetuksista, ja hänen kuolemaansa ja ylösnousemusta selvittävistä kaanoniin 

kuuluvista raamatunteksteistä ja niiden tulkinnasta. Usko on tärkeä osa kirkon 

elämää. Uskon kaavat ja mallit ovat pitkälti tulleet akateemisilta kirkon opettajilta, 

jotka ovat määritelleet totuusasioita. Kirkon perusrakenne ja toiminta ja auktoriteetti 

liittyvät olennaisesti niihin päätöksiin uskonnollisista totuuksista, joita ilman kirkosta 

instituutiona tulisi jotain muuta mitä se on tähän asti ollut. Jos otetaan totuuskysymys 

pois kirkon elämästä ja kristillisestä uskosta, mitä jää jäljelle? Tai, miten muuten 

voisi totuuskysymyksiä lähestyä kuin mitä on perinteestä opittua? Mitkä 

kysymyksenasettelua ja orientaatiot voisivat toimia tänään kristinuskosta 

kiinnostuneelle? 
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Onko vielä sellaisia ihmisiä, jotka kiinnostuisivat kirkosta ja sen opetuksista? On. 

Ihmiset ovat ainakin uteliaita kristinuskon suhteen, uteliaita, varsinkin jos he ovat 

siitä jo ehtineet vieraantua. Paljon on pelissä, kun seurataan, miten haasteeseen 

vastataan. Kirkon ja sen opetuksen auktoriteettia ei voi pitää itsestään selvinä. On 

uudelleen neuvottelemisen ja opetuksen aika. 

 

Kuten Tarkki mainitsi, seurakuntamme USA:n länsirannikolla, joka on radikaalisti 

tullut yhteen pandemian aikana kun olemme zoomailleet jumalanpalvelukseen eri 

paikkakunnilta, on hyvin erilainen työkenttä suomalaiseen luterilaiseen kirkkoon 

verrattuna. Suurin osa on uskonnosta vieraantuneita ihmisiä, monet elävät 

suhteellisen juuretonta elämänvaihetta, kun ovat esimerkiksi työkomennuksella 

USA:ssa tai ovat tulleet sinne opiskelemaan tai eläkkeelle – ja onhan mukana myös 

maassa jo kauan asuneita, joille on jäänyt muistoon tietynlainen kirkollinen elämä. 

Osalla seurakuntalaisista on muistoissa kirkko, joka on läsnä, kun sitä tarvitsee, 

esimerkiksi kasteen, häitten, ja kuoleman kanssa. Suurin osa näistä ihmisistä luottaa 

siihen, että kirkko on ja toimii ilman heidän panostaan, tai dollareitaan. 

(Suomessahan kirkon toiminta rahoitetaan verovaroilla, toisin kuin USA:ssa, jossa 

kaikki pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja antamiseen.) Osa muistelee lapsuudenuskoa ja 

kirkkoa ja haluaa laulaa virsiä vanhasta virsikirjasta. Osa taas kokee kirkon 

epärelevantiksi, vanhanaikaiseksi, ja satuihin uskomisen paikaksi. Osalla on niin 

vieraantunut olo kristillisyydestä, ettei heidän kanssaan ”saa” puhua kirkollisen 

uskonnon kielellä. Kaikkia ainakin jossain määrin kutkuttavat elämän ja kuoleman 

kysymykset, ja kaikki jollain tasolla kaipaavat yhteisöää, johon kuulua. Toiset 

puhuvat englanniksi, toiset suomeksi, ja osa siltä väliltä. Suomalaiset asuvat eri 

paikkakunnilla ja ovat töissä eri puolilla yhteiskuntaa, vieraalla maalla kaukana ja 

kotisuomea ainakin jonkin verran kaipaavana. Näitä ihmisiä uskollisesti ja uskaliaasti 

on kokoontunut suuri määrä sunnuntaijumalanpalveluksiin, joita tarjotaan 

suomalaisille Suomen kirkon toimipisteistä (Florida, New York – Washington DC 

sekä Kalifornia – Teksas – Mexico City).  
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Miten tällaisessa kontekstissa puhutaan uskosta ja uskon asioista, miten tullaan 

jumalanpalvelukseen? Ei todellakaan voi luottaa, että uskon asioille olisi yhteinen 

kieli, jonka kaikki olisivat oppineet, tai jonka kaikki hyväksyisivät kohdallaan. Ei voi 

olettaa, että olisi yhteinen ymmärrys siitä miksi uskonto merkitsee ja mitä 

kristinuskolla on annettavaa. Ei voi olettaa eikä opettaa että ”uskokaa vaan”. On 

jännittävä ja kutkuttava tilanne, jossa pitää aloittaa ikään kuin alusta, matkustaen 

ajassa sinne kristillisen kirkon alkupäiviin Jeesuksen aikaan, ja sieltä ammentamaan 

tiedonjyväsiä ihmisille uudelleen jauhettavaksi: ns. jeesustelu ei pure mutta Jeesusta 

kohtaan on syttynyt uusi kiinnostus ja häneen liittyvät opetukset koetaan 

henkilökohtaisella tasolla merkitseviksi. Pandemia on luonut uudenlaisen tilanteen: 

henkinen hätä on suuri, ja kirkolla on tilaisuus vastata tarpeeseen niillä eväillä, jotka 

kirkolle on annettu. Mutta ei niin, että annetaan kylmentynyttä tai jopa pilaantunutta 

henkistä ruokaa vaan tuoretta. Uutta. Raikasta. Älyä ja sydäntä elävöittävää. Ja vielä 

sellaista jonka voimilla voi tätä rikkoontunutta maailmaamme parantaa. 

 

Puhun asiasta sen kokemuksen perusteella, mikä on tullut Tarkin vetämästä Suomi-

kirkosta länsirannikolla varsinkin pandemian aikana. Jumalanpalveluksesta ja 

saarnasta – ja musiikista olennaisena osana niin sanan julistamista kuin myös 

sielunhoitoa ja hengen piristämistä –  on aika nopeasti muodostunut hetki, jossa 

opetellaan uskon kieltä uudelleen, ja luodaan hengellistä hetkeä jossa on lupa olla, 

hengittää, kysellä, ja uskoa – tai ei. Suomi-kirkkoon Zoomissa voi tulla nimettömänä 

ja pimeän ruudun takana. On tullut luoduksi tila mihin voi uskaltaa tulla ujokin ja 

epäileväkin ja ihminen, joka kokee olevansa ilman minkäänlaista uskoa. Musiikilla 

on ollut valtavan suuri merkitys tässä kirkon uudelleen rakentamisessa. Samoin 

saarnoilla, joissa pandemian alusta alkaen on puhuttu uskon perusasioista avoimesti 

ja kriittisesti, opetuksen ja rukouksen hengessä, kysellen ja henkilökohtaisesti. 

Saarnoista on tullut tilaisuus opettaa ja kutsua kyselemään, ja pohtimaan kristinuskon 

merkitystä elämän eri suunnilla. Seurakunta on ilahtunut pappien välisestä 

akateemisesti virittyneestä keskustelusta osana saarnaa. Ihmisiä selvästikin 

kiinnostavat teologiset kysymykset ja niiden pohtiminen enemmän kuin valmiiksi 

pureskeltujen uskonkappaleitten kritiikitön vastaanottaminen. Ihmiset haluavat olla 
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teologisissa keskusteluissa mukana. Niihin sanallisesti osallistuminen on vielä 

haasteellista, koska kynnys on aika korkea ja kestää aikansa ennen kuin teologoisointi 

vapautetaan akateemisesti koulutettujen ihmisten otteesta. Tässä on hyvä haaste 

tämän päivän teologisoinnille: avata ovia ja ikkunoita osallistujien ja keskustelujen 

sisältöjen ja suuntien suhteen.  

 

 



Usko, totuus ja identiteetti 

Mietteitä Jarmo Tarkin kirjoituksen äärellä 

Matti Myllykoski 
 

 

 

Jarmo Tarkin kirjoituksessa ”alethiologiasta” on kysymys perinteisen ja vallitsevan 

systemaattisen teologian kritiikistä. Vaikka Tarkki kohdistaa kritiikkinsä vain yhteen 

teologiseen tieteenalaan, sen kohteena voisi olla kaikki teologia ylipäänsä sekä kaikki 

kirkollinen julistus. Kapeasta kohdennuksestaan huolimatta Tarkin kritiikki on 

radikaalia, periaatteellista ja laaja-alaista. Siinä on pelissä paljon enemmän kuin 

keskustelu systemaattisesta teologiasta. 

 

 

Teologia ja valistuksen projekti 

 

Tarkin kirjoitus on herättänyt monissa vastauspuheenvuoroissa ihmetystä 

poleemisuudellaan ja mutkia suoriksi panevalla retoriikallaan. Minusta tuntuu siltä, 

että Tarkin kirjoitusta on luettava yhdestä julkilausumattomasta näkökulmasta käsin: 

siinä on kysymys vanhan valistuksen projektin modernista uudelleentulkinnasta.  

 

Vaikka Tarkki artikkelissaan peräänkuuluttaa teologiaan keskustelua totuudesta, hän 

ei määrittele, mitä hän totuudella tarkoittaa. Tämä johtunee siitä, että hän pitää asiaa 

itsestään selvänä. Tarkille kaikki teologiset totuutta koskevat lauseet ovat joko-tai –

tyyppisiä: joko maa kiertää aurinkoa – tai sitten ei; joko Jeesus teki ihmeitä – tai 

sitten ei; joko Jumala on olemassa – tai sitten ei. Tällainen kulmikkuus on vierasta 

akateemiselle teologialle, joka hermeneuttisia kysymyksiä lähestyttäessä tekee 

distinktoita, ymmärtää nyansseja, käyttää sopivaksi katsomaansa filosofista kieltä 

määritelläkseen prosesseilleen kiintoisia kohteita. Onko Tarkki – Jaakko Heinimäen 

Lutherista käyttämää rinnastusta lainaten – kuin pianisti, joka huippuorkesterien 
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kanssa kilpaillessaan soittaa yhdellä sormella Ukko Nooaa ja tuo ikään kuin teeman 

hyvin esiin?  Onko kaikki, mitä hän sanoo, aivan liian yksinkertaista? 

 

Aivan toisesta näkökulmasta Tarkki on vastaansanomattomalla asialla. Hänen 

kulmikas kysymyksenasettelunsa palvelee keskustelun viemistä suoraan asian 

ytimeen: kristinuskossa on aina ollut kysymys kaikkia ihmisiä koskettavasta ja 

jokaisen ihmiselämän kokoisesta asiasta. Keskustelu Jeesuksen galilealaisille 

kuulijoilleen julistaman sanoman sisällöstä jatkuu loputtomiin, mutta yksi asia on 

selvä: hänen ydinsanomansa täytyi olla yksinkertainen ja kaikkien kuulijoiden 

ymmärrettävissä. Myös modernissa hermeneutiikassa menestyy parhaiten 

yksinkertaisella konseptilla. Saksalaista teologiaa pitkään hallinnut Rudolf 

Bultmannin eksistentiaalinen uskontulkinta menestyi hyvin toisen maailmasodan 

jälkeisessä kirkollisessa kontekstissa, koska se oli kaikesta oppineisuudestaan 

huolimatta ytimeltään yksinkertainen. Jeesusta, Bultmannia ja Tarkkia ei voi 

ainakaan syyttää saivartelusta. 

 

Suoraviivaisella kysymyksenasettelulla on siten kiistattomat etunsa. Yritänkin 

seuraavaksi ymmärtää Tarkin tarkoitusta menemättä itse samassa asiassa liian 

monimutkaiseksi. Minusta näyttää siltä, että Tarkille on olemassa kolmenlaisia 

totuuksia, ja ne kaikki ovat luonteeltaan universaaleja. 

 

1) Luonnontieteelliset totuudet ovat nähtävissä, mitattavissa ja punnittavissa 

luonnontieteissä kehittynein menetelmin. Jos teologiassa halutaan keskustella 

luonnontieteiden kanssa, tulee hyväksyä niiden kriittinen ja monin eri tavoin 

testattavissa oleva keskustelu laajasti hyväksyttyine tuloksineen. On esimerkiksi 

tunnustettava, että Raamatun ensimmäinen luku ei sovi oppaaksi käsityksiimme 

kosmologisista eikä oman planeettamme evoluutiota koskevista kysymyksistä. Jo 

renessanssin ja reformaation ajoista alkanut luonnontieteiden vastaansanomaton 

voittokulku sysäsi Raamatussa esiintyvät tulkinnat – kuten sen, että maa on 

maailmankaikkeuden liikkumaton keskus – sinne, minne ne kuuluvat, ihmiskunnan 

viattomaan lapsuusikään. 
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2) Historialliset totuudet puolestaan perustuvat historiantutkimuksen yleisesti 

hyväksyttyihin tuloksiin, ja vaikka niiden tieteellinen totuusarvo ei ole samaa luokkaa 

tai saman tyyppinen kuin luonnontieteiden, teologian ei tule sivuuttaa niitä eikä 

harata keinotekoisesti ja tarkoitushakuisesti niitä vastaan. Jos esimerkiksi lähteiden 

tutkimus osoittaa, että varhaisilla kristityillä ei ollut kolminaisuusoppia, teologien ei 

tule lukea sitä sisään Uuteen testamenttiin. Historiantutkimus on kuitenkin 

humanistisena tieteenä monelta osin jatkuvaa keskustelua eikä kiistattomia tuloksia 

tuottavaa tiedettä. Eksegeetit kiistelevät edelleenkin esimerkiksi siitä, pitikö Jeesus 

itseään Messiaana ja/tai Jumalan Poikana. Keskustellaan siitä, mitä nämä arvonimet 

Jeesukseen suussa tai hänen ensimmäisten seuraajiensa julistuksessa tarkoittivat. 

Historiantutkimuksen ja etenkin eksegetiikan tutkimustulosten laaja kirjo ja 

keskustelunomaisuus tekevät Tarkin position haavoittuvaksi kritiikille; tästä vielä 

tuonnempana. 

 

3) Edelleen Tarkki edellyttää valistuksen tapaan, että eettiset totuudet ovat 

universaaleja. Jos Uudessa testamentissa ja myöhemmässä kristinuskossa havaitaan 

eettisesti kyseenalaisia piirteitä, ne on tunnistettava ja tunnustettava selvin sanoin. 

Kun niistä luovutaan, on nähtävä, mihin kaikkeen ne liittyvät ja mitä seurauksia niistä 

luopumisella on koko teologialle. Kristittyjen erehtymättömänä Jumalan Sanana 

pitämä Uusi testamentti sisältää esimerkiksi runsaasti juutalaisvastaista polemiikkia, 

jonka arvovallalla ja tulkinnalla on ollut karmaisevat seuraukset. Kun tämä 

tunnustetaan, on mietittävä, miten syvälle ongelma ulottuu. On ajateltava vakavasti, 

miten se vaikuttaa perinteisen kristillisen teologian uskottavuuteen ja 

uudelleentulkinnan mahdollisuuksiin.  

 

Nähdäkseni Tarkki nojautuu kirjoituksessaan siihen, että nämä kolme totuuden lajia 

ovat universaaleja, ja kristinuskon – tai minkä tahansa uskonnon –  totuusvaateita 

tulee arvioida niiden valossa. Hän vieroksuu kaikenlaista modernia dogmaattista 

apologetiikkaa ja erillisten totuusreservaattien luomista teologiselle julistukselle, 

nojautuivatpa nämä käsityksiin erilaisista kielipeleistä tai kristinuskon tulkitsemiseen 

mystiikan keinoin. Tarkin kirjoitus ei reflektoi asiaa, mutta edellyttää, että teologiset 
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ajatusmallit ovat kehittyneet 2000 vuoden aikana paradigmoittain: 

varhaiskristillisyydestä kehittyi kirkkoisien ja valtakunnankirkon teologia, näitä 

seurasi lännessä pitkän keskiajan teologinen ajattelu, sitten reformaatio ja kriittisen 

etäisyyden mukanaan tuonut valistus.  

 

Niinpä nykyajan kristitty ei kykene sellaisenaan edes ymmärtämään 

varhaiskristittyjen maailmaa; kun hän yrittää uskoa samoin kuin he, hänen täytyy 

tulkita yhtä kaikki Uuden testamentin tekstejä omasta ajastaan, omasta kontekstistaan 

ja itselleen tutusta kristillisestä perinnöstä käsin. Kohdatessaan yhdessä ja samassa 

Jumalan Sanassa toisistaan jyrkästikin poikkeavia käsityksiä hänen täytyy 

harmonisoida ne omaan elämänpiirinsä sopiviksi. Teologian, kirkkojen ja yksittäisten 

kristittyjen historia suorastaan pullistelee kirjallisia jäänteitä tällaisista ponnistuksista. 

Kristinuskon tulkinnalla on pitkä historia, joka on tuottanut yhden totuuden sijaan 

valtavasti monenlaista keskustelua totuudesta.  

 

Moderniin valistuksen projektiin liittyy itsestään selvänä ajatus, että mikään 

tutkimuskaan ei ole pysyvää; luonnontieteellisetkin totuudet kehittyvät. Tarkin 

teologialle esittämästä konfrontaatiosta käsin voi ajatella, että kehittyvät ja itseään 

korjaavat tieteen lajit ovat jo pitkään riittäneet perustavanlaatuisen teologiaan 

kohdistuvan kritiikin esittämiseen, mutta siellä kritiikkiä ei ole otettu tarpeeksi 

vakavasti. 

 

 

Tarkin kritiikin ydin 

 

Tästä tullaan systemaattiseen teologiaan. Tarkin mukaan systemaattinen teologia ei 

pyri siihen totuuteen, johon kaikki luonnontieteet ja valtaosa ihmistieteistä pyrkivät. 

Systemaattinen teologia ei tiedon kasvaessa ja erilaisten tosiasioiden valjetessa 

kykene vastaamaan eikä halua vastata 500 vuoden ajan maailmamme mullistaneen 

tieteellisen maailmankuvan haasteeseen. Se nielee kamelin ja siivilöi hyttysen 

pitäessään luovuttamattomana lähtökohtanaan kristillisen opin ”perustotuuksia” – 
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ihmeitä ja ylösnousemusta, Jeesuksen jumaluutta, taivasta ja helvettiä ynnä muuta – 

samalla kun se perustaa identiteettinsä ja sisältönsä sen tutkimiseen, kuka on 

kuluneen 2000 vuoden aikana milläkin tavalla edustanut niitä tai näitä erityisiä 

oppeja tai käsityksiä. Tarkin mukaan systemaattinen teologia onkin ytimeltään 

lainausteologiaa. Erityisen osaava teologi on se, joka pystyy lokeroimaan kulloinkin 

esillä olevan kristillistä teologiaa koskevan ajatuksen mahdollisimman tarkasti omaan 

historialliseen tai filosofiseen kontekstiinsa. Keskustelu oppirakennelmien takana 

olevien yliluonnollisten uskomusten totuudesta loistaa poissaolollaan. Tarkin mukaan 

systemaattisen teologian onkin ”pystyttävä vastaamaan siihen, onko jokin kirkon 

uskottavaksi esittämä oppi (fides quae creditur) tosi vai epätosi, se ei saa tyytyä vain 

toistamaan oppeja”. 

 

Tarkin kuvaamaa ongelmaa ei ole vaikea tunnistaa. Monet piispat ja teologit puhuvat 

uskon päivittämisestä, avoimen teologisen keskustelun ja aivopainin tärkeydestä, 

mutta samalla he piirtävät sille kaikelle jyrkän rajan. Radikaaleja – juuriin meneviä – 

kysymyksiä ei ole syytä esittää. Ne torjutaan tutuilla argumenteilla. Usein sanotaan, 

että sellainen tieteellinen keskustelu, jossa ei periaatteessa oteta huomioon Jumalan 

olemassaolon tai erilaisten jumalallisten interventioiden mahdollisuutta, perustuu 

tietynlaisiin tietoteoreettisiin ennakkoedellytyksiin. Julkilausumattomana ajatuksena 

on torjuntavoiton saavuttaminen: koska kaikella tieteellisellä – ja epätieteellisellä – 

keskustelulla on tietoteoreettiset ennakkoedellytyksensä, mikään sellainen ei voi 

vaarantaa kristillisen uskon ”luovuttamattomia totuuksia”. Toinen perusargumentti 

liittyy empiirisen ja historiallisen tiedon vajavaisuuteen: koska me emme ole olleet 

näkemässä esimerkiksi evankeliumeissa kuvattuja Jeesuksen ihmetekoja tai hänen 

ylösnousemustaan, me emme voi historiallisen tutkimuksen perusteella sanoa niistä 

mitään varmaa – etenkään mitään sellaista, joka tavalla tai toisella kyseenalaistaisi 

niiden tapahtuneisuuden. Näiden argumenttien esittäjän mieleen ei tule ainakaan 

ensimmäiseksi se, että samaa johtopäätöksistä pidättymistä tulisi siten soveltaa myös 

kaikkiin muihin uskontoihin ja uskomusjärjestelmiin sekä niissä esitettyihin 

käsityksiin yliluonnollisista tapahtumista.  

 



193 

 

Tarkin kritiikki kohdistuu ennen kaikkea uskoon, joka uskotaan (fides quae creditur). 

Tähän liittyy mielestäni ilmiselvä ongelma, joka liian harvoin otetaan vakavasti: 

uskonnollinen usko yliluonnollisine sisältöineen on totaalisesti ja radikaalisti kaiken 

vakavasti otettavan tieteellisen keskustelun ulkopuolella. Kun esimerkiksi Jeesuksen 

ylösnousemukseen uskova konservatiivinen teologi käy keskustelua tyhjästä 

haudasta, hän tavallisesti pyrkii ajoittamaan siihen liittyvät traditiot keskinäisistä 

ristiriidoistaan huolimatta mahdollisimman aikaisiksi ja argumentoimaan niiden 

historiallisen luotettavuuden puolesta: Jeesusta seuranneet naiset näkivät, minne 

Jeesus haudattiin, tulivat kolmantena päivänä haudalle ja näkivät sen tyhjäksi. 

Haudalla he kohtasivat enkelin, joka ilmoitti Jeesukseen nousseen kuolleista. Teologi 

voi tulkita tämän modernisoivasti visioksi, johon liittyi selvästi ymmärrettävä 

sanoma. Asia tuntuisi olevan tällä selvä: kristilliselle perusopille annetaan kunnon 

edellytykset olla historiallisesti totta. 

 

Tämä ei kuitenkaan ole asian ydin. Ylösnousemususkon kannalta on olennaista kysyä 

ainoastaan, mitä Jeesuksen ruumiille tapahtui. Kun luonnontieteissä tutkitaan ja 

selitetään mitä tahansa luonnollisen maailman ilmiötä, sitä pyritään selittämään 

havaintojen perusteella ja luomaan empiirisen kritiikin kestävä kokonaiskuva ilmiöstä 

eri vaiheineen. Alkukirkossa joitakin ajattelijoita kiinnosti yrittää kuvata Jeesuksen 

kuolleen ruumiin muuttumista ylösnousemusruumiiksi, mutta modernissa teologiassa 

tällainen kysymys sivuutetaan. Koska Jeesuksen ylösnousemuksen ei haluta 

perustuvan yksinomaan häntä seuranneiden ihmisten näkyihin – joiden voisi katsoa 

olevan vailla todellisuuspohjaa – kristilliselle teologialle on ollut lähes aina 

ehdottoman tärkeää korostaa, että Jeesuksen ylösnousemus oli tavalla tai toisella 

ruumiillinen. Tästä huolimatta teologiaa ei missään tapauksessa kiinnosta, millaisessa 

ruumiissa Jeesus nousi kuolleista ja missä hän on nyt. Sitä mitä ehdottomasti 

väitetään, ei missään tapauksessa todisteta, koska tiedetään, että sitä ei voida todistaa. 

Siten usko Jeesuksen ylösnousemukseen konkreettisena historiallisena tapahtumana 

lepää hänen ensimmäisten seuraajiensa kokemusten, tulkintojen ja julistuksen 

varassa. Se lepää yksin uskon varassa – sen paljaan uskon varassa, että Jeesus nousi 

kuolleista.  
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Ylösnousseen Jeesuksen voi sanoa olevan – salatulla tavalla – läsnä kaikkialla, 

uskovissa ja heidän keskuudessaan tai sekä ehtoollisaineissa, mutta hänen 

ylösnousemusruumiinsa oleminen jossakin tietyssä paikassa koetaan epäolennaiseksi 

kysymykseksi. Sama että on kaikkien muidenkin Raamatussa kuvattujen ja 

uskottaviksi tarkoitettujen yliluonnollisten kertomusten ainoa sarana luonnolliseen ja 

tutkittavissa olevaan todellisuuteen. Kaikki kirkon jäsenet, konservatiivit ja liberaalit, 

rationalistit, mystikot ja kaikki muutkin ovat samassa pisteessä ja yksinomaan 

uskonsa varassa. Oman uskon oikeaksi tai todeksi todistaminen on ajan haaskausta. 

Voi keskustella siitä, millä tavalla tai millä edellytyksillä kristillisen uskon sisällöt 

sillä, tällä tai tuolla teologilla ovat tosia, mutta sellainen ei pohjimmiltaan johda 

mihinkään muuhun kuin sanojen sotaan. Apologetiikasta innostunutta kristittyä 

teologia ei kiinnosta kuunnella muslimiapologeetin todistelua muussa kuin siinä 

tarkoituksessa, että voisi osoittaa tämän olevan väärässä.  

 

 

Usko ja identiteetti 

 

Usko, joka uskotaan, irtautui jo varhaiskristillisyyden aikana Jeesuksen elämästä ja 

sanomasta, jonka ytimenä oli hyvin pian koittava Jumalan valtakunta. Jo 

ensimmäisissä kristillisissä yhteisöissä uskon sisällöt muuttuivat ja rikastuivat. 

Erilaisine symbolisine piirteineen ne liittyivät kristittyjen kieleen ja kokemuksiin, 

liturgiaan ja rukoukseen sekä monenlaiseen muuhun uskonnollisen ihmismielen 

toimintaan. Uskonlauseista saarnaaminen, saarnan kuuleminen, uskontunnustukseen 

liittyminen ja pappisvalan antaminen onnistuvat nykykristityllekin vaivattomasti 

tällaisia väyliä pitkin. Kun usko, joka uskotaan, ei vaadi eikä voikaan vaatia mitään 

muuta kuin että se uskotaan, kaikki kristityt täyttävät että-uskonsa viime kädessä 

asioilla, jotka merkitsevät heille jotakin suurta tai tärkeää heidän jokapäiväisessä 

elämässään. Kullakin kirkkokunnalla ja yhteisöllä on omat traditionsa ja sosiaaliset 

verkostonsa, joissa niiden jäsenet toteuttavat uskoaan. Uskolla, joka uskotaan, on 

yhteisöllinen ja yksilöllinen merkityksensä ainoastaan silloin, kun se liittyy uskoon, 

jolla uskotaan (fides qua creditur). Tällaisen siteen katkeamisella on erikoiset 
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seuraukset esimerkiksi silloin, kun fundamentalisti totuuden omistamisen kiihkossaan 

kadottaa intiimin hengellisen elämänsä. 

 

Ehdottoman rationaalisessa kysymyksenasettelussaan Tarkki antaa kyytiä niille 

teologeille, jotka pyrkivät löytämään jonkin sofistikoidun tavan olla sekä 

johdonmukaisen kriittinen, mutta samalla kuitenkin pitää kiinni kristinuskon 

perinteisistä käsityksistä tai luovuttamattomista opinkappaleista (have your cake and 

eat it, too). Tarkki mainitsee tällaisista etenkin paradoksien teologian, josta hän 

mainitsee esimerkkinä Khalkedonin konsiilin (451) hyväksymän kaksiluoto-opin. 

Kristinusko viliseekin erilaisia paradokseja alkuajoista nykyaikaan saakka, aina 

Jeesuksen jumalihmisyydestä alkaen. Toinen mahdollisuus tällaiselle sekä-että –

teologialle on mystiikka, jonka edustajalle kristinuskon järjenvastaiset ja 

epätodennäköiset asiat sekä loogiset mahdottomuudet ovat pohjimmiltaan mysteerejä, 

salaisuuksia, ja siksi uskottavissa. Kaikki tällainen on Tarkin mukaan ”teologisille 

pelkureille herkkua ja heidän suosimansa piilopaikka”.  

 

Tässä kohdassa en kulje aivan samoja polkuja kuin Tarkki. Paradoksien teologian ja 

mystiikan kritiikki vaatisi minusta tarkempaa kohteidensa hahmottamista, koska 

niiden piiriin kuuluu laaja kirjo erilaista ja eri tavoin sekoittunutta ajattelua aina 

luunkovan konservatiivisesta oikeaoppisuudesta uskon aina yksilölliselle 

tunnepuolelle virttyneeseen hengellisyyteen asti. Kaikkien näiden joukossa on myös 

monenlaista mielenlaatua ja yhteisöllisyyttä; inhimillisten piirteiden kuten nöyryyden 

ja avoimuuden aste vaihtelee. Uskosta kiinni pitäminen voi olla tietoisen haurasta 

kuten esimerkiksi Terho Pursiaisen puhe ”sopertamisesta”. Koska Jarmo Tarkki 

peräänkuuluttaa selviä jakolinjoja, yksi sellainen voisi olla rajalla, joka ei piirry 

ainoastaan rationaalisen/dogmaattisen ja esteettisen/hengellisen uskon vaan myös 

totuuden/vallan ja vapauden/rauhan uskonnon väliin. Voisiko paradoksiteologi 

myöntää, että hän ei paradokseillaan hallitse perimmäisiä asioita yhtään sen 

paremmin kuin muslimi, hindu tai ateisti? Olisiko mystikolla kanttia sanoa, että hän 

ei kuvittelekaan uskollaan omistavansa totuutta tuonpuoleisesta maailmasta vaan 

haluavansa elää sen kanssa parempaa, täydempää ja inhimillisempää elämää? Näihin 
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kysymyksiin myönteisesti vastaavat ihmiset eivät nähdäkseni tarvitse ”piilopaikkaa” 

kohti käyvässä kriittisessä keskustelussa. 

 

Ehkä suurin ero, jonka koen suhteessa Jarmo Tarkin monessa suhteessa aiheelliseen 

kriittisyyteen, liittyy hänen oman positionsa rationalismiin. Systemaattisen teologian 

kritiikissään Jarmo Tarkki liittyy Petrus Abelardukseen, jonka mukaan mihinkään ei 

ole uskottava, ellei sitä ensin ole ymmärretty. En ole aivan varma siitä, millä tavalla 

Jeesuksen ylösnousemukseen uskova kristitty – olipa hän kuka tahansa – ymmärtää, 

mihin uskoo. Mitä hän ymmärtää, kun hän uskoo, että ”Jeesus elää” tai tunnustaa 

yhdessä muun seurakunnan kanssa, että tämä ”nousi kolmantena päivänä kuolleista”? 

Mitä tarkoittaa usko ja mitä tarkoittaa ymmärrys? Lähtökohtaisesti pitäisi olla 

dramaattinen, elämän ja kuoleman, taivaan ja helvetin kokoinen ero näiden kahden 

välillä: joko ylösnoussut Jeesus on aktiivinen toimija, joka tekee kaikkea sitä, mitä 

Raamatussa sanotaan ja oppi ilmoittaa – tai sitten hän on uskon kielen vaalima kuva 

ja uskonnollisissa tunteissa elävä näkymätön lohduttaja. Uskonnollisessa arkipäivässä 

vain retorinen uho erottaa edellisen jälkimmäisestä. Voidaan julistaa, että Jeesus on 

läsnä kaikkialla, ja erityisesti oikein julistetussa sanassa ja kahdessa sakramentissa, 

mutta todistettavasti hän on läsnä uskovien ihmisten sanoissa ja tunteissa sekä niille 

annetuissa merkityksissä. 

 

Empiirisessä mielessä ”elävä Jeesus” on sanoja ja niiden herättämiä tunteita, 

yhteisöissä ja yksilöissä. Minusta tuntuu siltä, että olennainen ero uskovan ja ei-

uskovan välille jää siihen, että uskova on näiden sanojen, tunteiden ja merkitysten 

osalta sisäpuolinen, kun taas ei-uskova jää niiden ulkopuolelle. Edelliseen usko 

syystä tai toisesta kolahtaa, jälkimmäiseen ei. Usko ei vaadi kummaltakaan älyllistä 

ymmärrystä ja vastaansanomattomia argumentteja, vaan jotakin 

kokonaisinhimillisempää ja samalla epämääräisempää kuin mitä Jarmo Tarkki ajaa 

takaa. Sanat ja tunteet kattavat kaiken, mitä yksilön ja hänen yhteisönsä identiteettiin 

kuuluu – merkitykset, arvot, viestinnän, elämäntavan, ystävyyssuhteet ja niin 

edelleen. 
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Joku itseäni viisaampi on sanonut, että uskon vastakohta ei ole epäusko vaan 

uskottelu. Uskolle on tuhoisaa, jos uskolla uskotellaan saavutettavan jotakin, mitä se 

ei mitenkään voi saavuttaa – totuuden, joka sulkee muut totuudet ulkopuolelleen. Sen 

sijaan on todellista, että usko elää kristittyjen yhteisistä elämyksistä ja kokemuksista, 

sanoista ja tulkinnoista. Näistä muodostuu kristillinen identiteetti, jolla on monia 

muotoja, jotka puolestaan ovat monenlaisessa vuorovaikutuksessa ja kriittisessä 

suhteessa keskenään. Kaikki kristillinen usko on uskoa ajassa ja paikassa, jotka 

kumpikin muuttuvat koko ajan – ja kahden viimeisen sukupolven aikana muutos on 

ollut omassa kulttuurissamme erityisen raju. Kaikista näistä syistä omassa uskossa on 

mielestäni olennaista, että se on oma. Sellaiselle uskolle minkään inhimillisen ei 

tarvitse olla vierasta. Rehelliselle uskolle tekee ainoastaan hyvää, että se nähdään 

tieteellisen, historiallisen ja moraalisen kritiikin valossa. 

 

 

Historian Jeesuksen haaste 

 

Tarkki väittää kirjoituksessaan, että systemaatikot eivät ole kiinnostuneita historian 

Jeesuksesta eivätkä siitä, mitä tämä todella opetti. Hän viittaa uusimman Jeesus-

tutkimuksen kehitykseen 1970-luvulta alkaen ja korostaa, että me tiedämme tarpeeksi 

Jeesuksesta ottaaksemme hänen julistuksensa modernin ja kriittisen teologian 

lähtökohdaksi. Systemaatikkona Tarkki nojautuu lähinnä pohjoisamerikkalaisista 

tutkijoista koostuvassa Jeesus-Seminaarissa (Jesus Seminar) syntyneisiin 

näkemyksiin, joista Jeesus-tutkimuksessa kiistellään. Minusta tämä kiista ei ole 

Tarkin ydinteesin kannalta olennainen, joten jätän sen sivuun. 

 

Olennaista on mielestäni se, mikä kaiken kriittisen tutkimuksen valossa historian 

Jeesuksesta kiistatta ja vastaansanomattomasti tiedetään: Jeesus oli juutalainen 

profeetta, joka julisti Herodes Antipaan aikaisessa Galileassa tavalliselle kansalle 

sanomaa hyvin pian esiin murtautuvasta Jumalan valtakunnasta. Jos ensimmäiset 

kristityt olisivat olleet rationaalisia filosofeja, he olisivat voineet johtajansa kuoltua 

todeta, että tällä oli yksi teesi ja se oli väärä. Mutta he olivat tavallista väkeä, joka oli 
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täydellisen sisäpuolinen kaikessa, mitä Jeesus sanoi ja teki. Pääsiäisen jälkeen heidän 

omiin kokemuksiinsa perustunut usko ristiinnaulitun, kuolleen ja haudatun Jeesuksen 

ylösnousemukseen pani Jumalan valtakunnan tulon kokonaan uuteen perspektiiviin. 

Syntyi yhteisö. Kuten briljantti ranskalainen eksegeetti Alfred Loisy yli 100 vuotta 

sitten osuvasti sanoi: ”Jeesus julisti Jumalan valtakuntaa, ja kirkko tuli.” 

 

Artikkelissaan Tarkki tekee pitkän tutkimuslinjan valossa selväksi, että kirkollisen 

dogman ja historian Jeesuksen välillä on jyrkkä ja radikaali ero. Sen sijaan hän ei tee 

aivan selväksi, millä tavalla systemaattisen teologian (ja kirkollisen julistuksen) olisi 

syytä ottaa huomioon modernin Jeesus-tutkimuksen tulokset. Tarkki ottaa kuitenkin 

esimerkin saarnatekstistä, jossa Jeesus kävelee veden päällä ja veneestä kävelemään 

lähtenyt Pietari vajoaa veteen. Tarkin mukaan kertomuksen ydinopetuksena ei ole 

Jeesuksen ihmeellinen veden päällä käveleminen vaan se, mitä Jeesus opettaa vedestä 

nostamalleen Pietarille pelkäämisestä, epäilystä ja uskon puutteesta. Tässä voisi 

puhua evankeliumien homileettisesta demytologisoinnista, jota ymmärtääkseni aika 

monet papit harrastavat – tosin useimmiten valistamatta seurakuntalaisia siitä, että 

evankeliumissa kerrottua ihmettä tuskin on todellisuudessa tapahtunut. 

 

Mikäli olen ymmärtänyt oikein, Tarkki suosii evankeliumien tekstien tulkitsemista 

modernista Jeesus-tutkimuksesta poimittujen ja hermeneuttisesti kiinnostavien 

elementtien valossa. Tämä tarkoittaa modernia versiota Jeesuksen sanoista, joiden 

sisältö palvelee elämänviisauden, eettisyyden ja elämäntaidon kannustavaa ja 

myötäelävää julistamista. Tarkin hermeneutiikan keskiössä näyttäisi siten olevan 

sanan kuuloon kokoontunut yhteisö, jonka hyvinvoinnista ja yhteisestä elämästä on 

kysymys. Tarkin hermeneutiikka on siten pohjimmiltaan käytännöllistä ja 

käytännössä testattua, koska Tarkki on toiminut kauan pappina amerikkalaisissa 

luterilaisissa seurakunnissa.  

 

Keskustelu historian Jeesuksen ja julistetun Kristuksen välisestä suhteesta on 

monessa suhteessa mielenkiintoinen. Tarkin asettuminen edellisen puolelle 

jälkimmäistä vastaan tuo ensimmäiseksi mieleen liberaaliteologian luoman ja 
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ylläpitämän ”liberaalin Jeesuksen”, jonka voi sanoa syntyneen 1800-luvun 

puolivälissä Tübingenin koulun hajotessa ja kuolleen ensimmäisen maailmansodan 

myötä. Epädogmaattinen ja eettinen, inhimillinen ja rakastava Jeesus vastasi aikanaan 

liberaaliprotestanttisen sivistyneistön uskonnollisiin tarpeisiin. Tarkin kannattamassa 

Jeesus-seminaarissa elää liberaaliteologiasta tuttu pyrkimys tuoda esiin historiallis-

kriittisessä keskustelussa hioutunutta modernia Jeesus-kuvaa, joka vastaa myös 

nykyihmisen henkisiin ja eettisiin tarpeisiin.  

 

Näen tällaisen teologisen projektin vaihtoehdoksi sellaisille teologisille malleille, 

jotka ovat vastaanottavaisempia perinteisen kirkollisen opin kysymyksenasetteluille. 

Edelleen Tarkin esittämä radikaalin totuudenmukaisuuden vaatimus on mielestäni 

kautta linjan otettava vakavasti. En kuitenkaan pysty Tarkin tapaan näkemään 

historian Jeesusta mahdollisuutena pelastua dogmaattiselta teologialta, koska edellä 

kuvaamistani syistä pidän hermeneuttisessa keskustelussa ydinasiana kysymystä 

kristillisestä identiteetistä. Kaikki kristinuskossa tapahtunut on vaikuttanut meihin 

kristittyihin ja tehnyt meistä sen, mitä me olemme. Se ei estä kristittyä olemasta 

kriittinen moderni ihminen. Monet ovat väittäneet, ja olen taipuvainen uskomaan 

heitä, että kristinuskolle keskeinen ajatus inkarnaatiosta, Jumalan ihmiseksi 

tulemisesta, on vaikuttanut länsimaisen kristillisyyden monia vuosisatoja 

kestäneeseen muutosprosessiin, jota voisi kutsua sekularisaatioksi. Mutta tästä ja 

monesta siihen liittyvästä asiasta aukeaa aivan toisenlainen keskustelu, jonka paikka 

ei ole tässä. 
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Tarkki ja Teinonen totuuden tiellä 

Raine Haikarainen 
 

 

 

Jarmo Tarkki maalaa artikkelissaan ”Alethiologia – systemaattisen teologian 

kauhistus” leveällä pensselillä teologisen tutkimushistorian maisemaa ja pyrkii 

samalla luomaan tähän aikaan sopivaa systemaattista teologiaa. Haluan kiinnittää 

huomiota tapaan, jolla Tarkki kuvaa opettajaansa professori Seppo A. Teinosta. 

Ajatukseni nousevat kirjoittamastani professorin elämäkerrasta (Mystinen Maestro 

2018). 

 

On helppo yhtyä Tarkin näkemyksiin Teinosen dynaamisesta persoonasta ja hänen 

vaikutuksestaan suomalaisen teologian tutkimukseen. Kirjoittajan välittämää kuvaa 

himmentää kuitenkin hänen negatiivinen luonnehdintansa Teinosen metodista, joka 

oli ”lainaus- ja leimausteologiaa”. Sille on ominaista luokitella ja määritellä asiat, 

minkä jälkeen ne voidaan unohtaa ja saavuttaa ”tuttu ja turvallinen tunne.” 

Epäilemättä Teinosesta voi löytää tämän piirteen, mutta se ei ole koko totuus. 

Pikemminkin Teinosta voi pitää tutkijana, jonka ajatuksissa tapahtui 

vuosikymmenten saatossa selkeää muuttumista.  

 

Yksi tapa lähestyä Teinosen ajattelun kehittymistä on tukeutua Yalen yliopiston 

historiallisen teologian professorin Georg A. Lindbeckin teoreettiseen hahmotukseen. 

Tunnetussa kirjassaan The Nature of Doctrine Lindbeck on hahmottanut tapoja 

ymmärtää uudella tavalla uskonnon, teologian ja opin välinen suhde. Lindbeck esittää 

kolme mallia, joista käsin myös Seppo A. Teinosen teologista kehitystä voi 

tarkastella. 

 

Lindbeckin ensimmäisessä mallissa oppi ymmärretään ensisijaisesti tiedollisiksi 

väitelauseiksi (cognitive propositional model). Tärkeäksi muodostuvat täsmälliset 
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määritelmät sekä yhteisöjen tunnustuskirjoissa ja katekismuksissa olevat sanamuodot 

ja lauseet. Tämä malli muistuttaa läheisesti ”leimausteologiaa”, jolla Tarkki kuvaa 

Teinosen ajattelua. Nuori Teinonen olikin väitelauseiden ja luokitteluiden mestari. 

Vähän päälle parikymppisenä hän ei epäillyt panna auktoriteetteja järjestykseen. 

Akateemisten Vapaaehtoisten Lähetysliiton varapuheenjohtajana vuonna 1948 hän 

määritteli yhdistyksen säännöt ”antroposentrisiksi, immanenttisiksi, ristschliläisiksi ja 

John R. Mottilaisiksi”. Teinosen suuren rakkauden ekumeenisiin teksteihin voi katsoa 

edustavan myös tätä tiedollisten väitelauseiden mallia. 

 

Nuoren teologin analyyttisen leimausajattelun rinnalle alkoi vuosien saatossa tulla 

kuitenkin toisia sävyjä. Niitä voisi kutsua Lindbeckin käsittein kokemuksellis-

ilmaisullisiksi (experiential-expressive model). Tällöin uskonnon merkitys 

inhimilliseen olemassaoloa koskevien perustunteiden ja asenteiden ilmaisuna 

korostuu. Monet näistä kokemuksista ovat esikielellisiä, eikä niillä aina välttämättä 

ole yksilön ja yhteisön kokemusmaailmassa selvää käsiteellistä vastinetta. Teinosen 

kohdalla tämä näkyy kiinnostuksen suuntautumisena liturgiaan, spiritualiteettiin sekä 

mystiikkaan. Uskonnon sanat eivät ole vain tiedollisia kuvauksia, vaan ikkunoita, 

joiden kautta nähdään näkymättömään ja eletään autenttista kirkon elämää maan 

päällä. Tiedon rinnalle nousee siis kokemus.  

 

Teinosen ajattelu ei kuitenkaan pysähtynyt tähän kokemuksellis-ilmaisulliseen 

ajattelumalliin. Ratkaiseva uudistuminen tapahtui, kun hän eläkepäivien koitettua 

muutti pysyvästi Espanjan Andalusiaan. Tuotteliaan professorin elämän 

loppuvaiheita voi kuvata Lindbeckin teorian kolmannella, kulttuuri-lingvistisellä 

mallilla (cultural-linguistic model). Sen mukaan kirkon oppi näyttäytyy lähinnä 

opittuina puheen, toiminnan ja yhteisten asenteiden koodistona. Uskonto on tällöin 

elämänmuoto, joka antaa muodon samojen käsitteiden vaikutuspiirissä elävien 

ihmisten kokemuksille. Se on tapa olla maailmassa ja tulkita sitä erityisen kielen ja 

yhteisesti sovittujen tapojen kautta. 
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Teinoselle Andalusia tarjosi kulttuuri-lingvistisen kokonaiselämyksen, joka vaikutti 

ratkaisevasti sekä hänen elämäntyyliinsä että tuotantoonsa. Teologinen ajattelu 

rakentui historiallisen ympäristön eri kerrostumista. Se oli yhdistelmä kirkon yhteistä 

traditiota, espanjalaista kulttuuria, paikallista luontoa ja estetiikkaa, vanhoja tapoja 

sekä uppoutumista katoliseen spiritualiteettiin ja juhlaperinteeseen. Kysymys ei ollut 

enää vain teoreettisesta tai käsitteellisestä pohdinnasta. Elämän ja teologian 

rakennusaineksiksi muodostui elävä yhteys paikallisen kirkon elämään. Tämän 

elämän luonnehdintaan eivät riittäneet enää pelkät tiedolliset väitelauseet, vaan sitä 

kuvasivat parhaiten kertomukset, poeettiset tekstit, kuvat ja ulkoiset tavat. 

 

Mitä tämä Teinosen henkilökohtainen kehityskaari voisi merkitä Tarkin 

peräänkuuluttaman totuusohjelman näkökulmasta? Ensinnäkin sitä, että ajattelu 

kehittyy ja vuosikymmenet tuovat siihen uusia ulottuvuuksia. Toiseksi totuus 

näyttäytyy yhä rikkaampana ja monimuotoisempana. Sen kuvaamiseen eivät riitä 

vain tiedolliset väitelauseet, vaan avuksi on otettava metaforiset ja jopa poeettiset 

tekstit.  

 

Tarkki toivoo teologiselta tutkimukselta lisää vuoropuhelua muiden humanististen 

tieteiden ja myös luonnontieteiden välillä. Tähän vuoropuheluunhan on paljon 

mahdollisuuksia. Luonnontieteiden puolella todellisuus on paljastumassa yhä 

moniulotteisemmaksi. Ydinfyysikkojen ja kosmologien kuvatessa tutkimustuloksiaan 

tulee usein vaikutelma, kuin lukisi mystikkojen tekstejä. Esko Valtaojakin lainaa 

Kohti ikuisuutta -kirjassaan jesuiittateologi ja paleontologi Teilhard de Chardinin 

ajatuksia. Näin ymmärrettynä Tarkin arvostelemat paradoksit ja mysteerit eivät 

välttämättä ole ”teologisten pelkureiden pakopaikkoja”, joista voi ”tehdä mitä tahansa 

johtopäätöksiä”. Ne voivat olla myös relevantti ja joissakin tapauksissa ainoa 

mahdollinen tapa kuvata olemisen salaisuutta ja elämän kätkettyjä totuuksia. 
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Jatkopohdintaa patriarkaalisesta ja 

jälkipatriarkaalisesta 

Tulkinta paradigmanmuutoksen vaikutuksista 

kirkon avioliitto-opetukseen 

Jukka Hautala 
 

 

 

Aluksi 

 

Mielestäni kirkossa ei ole riittävästi pohdittu sitä syvää kulttuurillista paradigman 

muutosta, jota voi kuvailla siirtymänä patriarkaalisesta viitekehyksestä 

jälkipatriarkaaliseen. Sinällään muutos on huomattu yksittäisissä asioissa: kirkon 

yhteiskunnallisessa ja julkisoikeudellisessa asemassa, ihmisten uskonnollisuudessa ja 

sitoutumisen tavoissa sekä ihmisten arvostuksissa. Mielestäni kuitenkin laajempi ja 

kokoavampi tulkinta olisi paikallaan, jotta yksittäisiä muutoksia voitaisiin paremmin 

ymmärtää ja että kirkko voisi proaktiivisesti päivittää toimintaansa. Nyt kirkko toimii 

viivytystaistelun mentaliteetilla ja käyttäytymällä ikään kuin sillä olisi vielä sellaista 

valtaa ihmisiin kuin oli ennen. Jokaisesta muutoksen alla olevasta asiasta – etenkin 

jos se liittyy sukupuoleen tai (seksuaali)etiikkaan – käydään kuluttava erillissotansa. 

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on syventää ja jatkaa pohdintaa, jota aloitin 

”Avioliiton siirtymä patriarkaalisesta kontekstista jälkipatriarkaaliseen” 

(Vartija/22.3.2019) -kirjoituksessa. Hahmottelen hieman tarkemmin 

”patriarkaalisuusulottuvuutta”, sillä sen ymmärtämisen kautta moni kirkkoamme 

hiertävä ongelma saa hieman uutta valoa. Lisäksi avaan kirkollisen vihkimisen 

esimerkein sitä, millä tavalla jälkipatriarkaalinen kulttuuri näyttäytyy suhteessa 

patriarkaaliseen. Olen liittänyt mukaan vielä arkkipiispa Tapio Luoman kirjoituksen 

(Kotimaa24/6.9.2016) avioliittoon liittyvästä ”yliyhteisöllisyyden ulottuvuudesta”. 

Pohdin seuraavassa hieman eteenpäin näitä kolmea asiaa tässä järjestyksessä. 
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Patriarkaalisuusulottuvuudesta 

 

Patriarkaalisuus on voimakas sana. Sitä ei lähtökohtaisesti käytä itse valtapositiossa 

oleva taho. Tästä johtuen niin kirkollisessa, ja ehkä suomalaisessa keskustelussa 

yleensäkin, sana mieltyy helposti negatiivisena. Patriarkaalisuudella voidaan 

tarkoittaa taantumuksellisuutta tai ”väärää valtarakennetta” (feministinen kritiikki) ja 

sanan käyttäjät koetaan uhkaaviksi. Kirkollisessa keskustelussa olen huomannut, että 

patriarkaalisuus (muuhun kuin Vanhan testamentin patriarkkoihin liittyen) on vaiettu 

käsite. Siksi keskustelussa sitä käyttävällä on riski maalata itsensä nurkkaan. 

Puheeseen patriarkaalisuudesta voidaan lyödä yksinkertaistava, sille vastakohdaksi 

luonnehdittu, feministisen puheen leima. Tällöin kritiikin sisältämän asian voi ohittaa 

olan kohautuksella ja todeta sen olevan ideologista vasta-ajattelua. 

Patriarkaalisuus on kuitenkin tärkeä käsite, eikä sille tarvitse lähtökohtaisesti antaa 

moraalisia tai taantumuksellisia leimoja. Itse käytän sitä deskriptiivisenä – toteavana 

ja kuvaavana. 

 

Patriarkaalisuus on ihmisyhteisöjen järjestäytymisen leimallinen piirre.  

Vanhan testamentin kertomuksia ei oikeastaan voi ymmärtää ilman, että niihin 

liitetään patriarkaalisen yhteisöllisen elämäntavan tulkinta-avain. Yhteisöt tunnetaan 

isälinjaisena jatkumona (kantaisät/patriarkat). Pääsääntöisesti miehet ovat aktiivisia 

toimijoita ja heidän nimensä muistetaan, olivatpa he suvun päämiehiä, johtajia, 

pappeja tai profeettoja. 

 

Patriarkaalisuus ei leimaa vain Raamatun aikaa, vaan voi hyvin perustein sanoa, että 

perheiden, sukukuntien, klaanien, yhteisöjen ja yhteiskuntien perustana 

patriarkaalisuus on ollut myös läntisessä ja eurooppalaisessa kulttuuripiirissä 

vallitseva aina 1960-luvulle saakka. Afrikkalaisissa, aasialaisissa ja Lähi-idän 

arabikulttuureissa patriarkaalisuus on itsestään selvä lähtökohta tänäkin päivänä. 

Miksi? 
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Siksi, että yhteisöjen perustavat asiat, eli ihmisten vanhuudenturva ja rikkaus ovat 

vain lapsissa, joita mies ja nainen (tai mies ja naiset) pystyvät tuottamaan. Tätä 

ikiaikaista lisääntymiseen perustuvaa (vanhuuden)turvaa ja yhteisön uusintamista 

kuvaa neljäs käsky: kunnioita isääsi ja äitiäsi. Sitä ei ole sanottu lapsille, vaan se 

velvoittaa työikäisiä huolehtimaan omista vanhemmistaan jättäen sen esimerkin myös 

lapsille. Tässä on yhteisöjen lähin, varmin ja konkreettisin perustuva. Tämä 

vankkumaton lähtökohta on projisoitu myös uskonnollisiin teksteihin ja muurattu 

yhteisön tapakulttuuriperimään – myös avioliittotraditioihin. 

 

Mies fyysisesti voimakkaampana on tässä asetelmassa naista vapaampi ja vahvempi. 

Nainen on sidottu suvunjatkamiseen ja kodin piiriin. Mies edustaa perhettä julkisessa 

tilassa. Sen takia myös uskonnollinen aktiivisuus ja subjektius (vrt. juutalaisuus ja 

islam tänäänkin) kuuluu vain miehelle. Nainen kasvattaa lapsia uskontoon kodin 

tapojen kautta. Edellisten lisäksi miehen tehtävänä on elinkeinon sekä ulkoisen 

suojan ja turvan takaaminen perhekunnalleen. Mies on (sukupuolensa pohjalta) ikään 

kuin perhekunnan toimitusjohtaja toimitusjohtajan valtuuksin. Islamilaisissa maissa 

patriarkaalisuus näyttäytyy naista alistavana ja naista piilottavana tapakulttuurina. 

Juutalaisuudessa (osittain) ja kristinuskossa siitä on eurooppalaisessa kontekstissa 

hyvin pitkälle luovuttu ja tilalle on rakennettu sukupuolesta riippumattomampia tasa-

arvoisia käytäntöjä, vaikka perustavaa valtarakennetta ei olisikaan kokonaan purettu. 

Tähän yhteyteen kuuluu myös avioliitto miesten sukujen välisenä kaupankäyntinä. 

Siten on ohjattu ja ohjataan omaisuuden siirtymistä ja pysymistä sopivasti vahvistaen 

molempien yhteisöjen – miehen ja vaimon – sukujen intressejä. Tämä ohjaus on sitä 

vahvempaa mitä heikompia yhteiskuntarakenteet (tai kirkon rakenteet) ympärillä 

ovat. 

 

Minulle itselleni nämä ulottuvuudet kirkastuivat ollessani työssä Botswanassa kahden 

vuoden ajan. Ymmärsin, miten voimakkaasti erityisesti Vanhan testamentin 

kertomukset kantaisistä, heidän useista vaimoistaan, karjastaan ja nautinta-alueistaan 

tulivat konkreettisiksi afrikkalaisessa mielenmaisemassa. Vanha testamentti kuvaa 
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afrikkalaiselle ikiaikaista elinympäristöä ja sukujensa elintapaa (mikä tosin on 

modernisaation myötä joutunut haastetuksi). 

 

Tämä asetelma ja ”lukutapa” avaa pitävästi myös Raamatun kuvauksia ja 

kertomuksia. Naisen elämä ja aktiivisuus kuuluvat kodin/yksityisyyden piiriin. 

Paavalin opetukset seurakunnan järjestyksestä (”naisten tulee olla vaiti…”, 1. Kor. 

14:34) ja aviopuolisoiden suhteesta (mies heijastaa Kristuksen kunniaa, ja nainen 

miehen) saavat selityksensä. Kuten myös julkisten naisten – eli naisten, joilla ei ole 

miespuolista huoltajaa – rooli. He ovat joutuneet ottamaan sen ainoan oman 

paikkansa miesten hallitsemassa julkisessa tilassa toisaalta itsenäisinä, toisaalta 

alistettuina. 

 

Hyvin samanlainen elämäntapa on tuttua suomalaisessa talonpoikaiskulttuurissa osin 

vielä tänäänkin. Tunnistan omissa juurissani jopa vanhempieni, mutta erityisesti 

isovanhempieni kohdalla tämän olleen luontevin tapa rakentaa itselleen perustuvaa, 

elämää, joka on omissa käsissä ja jota saman kulttuurin sisäistänyt lähiyhteisö 

tarvittaessa tukee ja avittaa. Patriarkaalisuus on siis erittäin luonnollinen, perustava 

ja olennainen tapa jäsentää yhteisön asiat: omaisuuden hallinta, työnjohto, yleinen 

turvallisuus ja suojelu sekä tulevaisuuteen liittyvä ”perusturva”/vanhuudenturva.  

 

KUVA 1 
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Euroopassa kristinusko –patriarkaalisen kulttuurin rinnalla ja sisäkkäin – on 

merkinnyt naisille vähittäistä vapautumista, vaikka kirkko on ollut myös 

vapautumisen esteenä ja jarruna. Teollinen vallankumous ja naisten osallistuminen 

tuotantotyöhön synnytti 1800-luvun kuluessa vaatimuksen naisen tasavertaisesta 

asemasta työssä (samasta työstä sama palkka). Yhteiskuntien demokratisoituminen ja 

naisten vaatimukset nostivat toisen sukupuolen (nainen) miehen rinnalle julkisessa 

tilassa. Suomessa naiset saivat äänioikeuden vuonna 1906, vaikka kaikilta osin he 

eivät tuossa vaiheessa olleet vielä täysivaltaisia kansalaisia suhteessa miehiin. 

 

Naisen tie yhteiskunnallisessa mielessä miehen rinnalle on ollut Suomessa pitkä. 

1860-luvulta lähtien vähän kerrallaan nainen on tunnistettu autonomiseksi subjektiksi 

patriarkaalisen rakenteen sisällä myöntämällä hänelle tiputellen oikeuksia, jotka ovat 

kuuluneet perinteisesti vain miehille. Vasta esimerkiksi vuoden 1929 avioliittolain 

uudistus vapautti naisen miehen ”holhouksesta” Suomessa. 

 

Toisen maailmansodan jälkeen länsimaat ovat pyrkineet rakentamaan tulevaisuutta, 

joka pohjaa rauhaan, yhteisiin sopimuksiin, vuorovaikutukseen ja ihmisoikeuksiin – 

ja näkemykseen sukupuolten tasa-arvosta. 

 

Suomessa sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta merkittävin kehitysvaihe oli 

1980-luku. Suomi nosti monia keskeisiä asioita kansainväliselle tasolle ja ratifioi 

YK:n naisten asemaa koskevan yleissopimuksen. Tuolloin kirkossa toimittiin yhtä 

jalkaa yhteiskunnallisen kehityksen kanssa (päätös naispappeudesta 1986).  

Itse tulkitsen lähihistoriaa siten, että lainsäädännön tasolla 1980-luvun loppupuoli 

merkitsi suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnan siirtymistä patriarkaalisesta 

jälkipatriarkaaliseen. Lakejamme muutettiin niin, että kansalaisella oli sukupuolesta 

riippumatta samat oikeudet ja velvollisuudet. Esimerkiksi naisen miehen sukuun 

liittävä sukunimi (patronyymi) vapautui aviopuolisoiden keskenään sovittavaksi 

(sukunimilaki, 1985). Mutta symbolisesti vielä tätäkin merkityksellisempää oli 

mielestäni patriarkaalisen vallan ”viimeisten vartijoiden” virkojen avautuminen 
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täysivaltaisesti myös naisille (papin virka 1986, poliisin virka täysivaltaisena 1988 ja 

puolustusvoimien avautuminen naisille 1990-luvulla).   

 

KUVA 2 

 
 

Mutta se, mitä lainsäädännön tasolla tapahtui 1980-luvulla ja siitä lähtien, ei 

välttämättä ole tapahtunut kokonaan käytännössä. Suomalaisten – sekä miesten että 

naisten – tavat, asenteet, oletukset ja käytännöt heijastavat perinteiseen 

patriarkaaliseen ajatteluun liittyvää todellisuutta. Paljolti kyse on siis 

tiedostamattomasta tai tahdottomasta tilanteesta. Hofsteden kulttuureja vertaileva 

malli paljastaa, että Suomi on arvoiltaan muita pohjoismaita ’maskuliinisempi’. 

Vaikka lainsäädännön tasolla asiat ovat kunnossa, ihmisten asenteet laahaavat 

jäljessä. Onko kirkolla ollut jokin rooli tämän asennemaailman vahvistamisessa tai 

”silleen jättämisessä”? 

 

Itselleni asenteiden ja lainsäädännön kuilu on tullut useasti vastaan niin 

yhteiskunnallisissa kuin kirkollisissa kuvioissa. Pohjoisessa Suomessa helposti 

päivitellään sitä, jos johonkin johtotehtävään on tarjolla ”vain” naisia. Päivittely on 
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sitä kovempaa, jos tehtävän on perinteisesti katsottu kuuluvan miehelle (tekninen 

johtaja, kaupunginjohtaja, kirkkoherra). 

 

Tässä tunnistan jotakin samaa, mitä arkkipiispa Tapio Luoma ehkä tarkoitti 

”yliyhteisöllisyydellä” (Kotimaa24/6.9.2016). Vaikka yksilöiden ja yhteiskunnallisen 

lainsäädännön kohdalla muutokset on jo tunnistettu ja tehty, ja ne koskevat myös 

yksilöiden oikeuksien laajentumisia, silti ihmisten ajattelussa historian pitkä laahus 

(opittu kieli, perityt tavat ja arvostukset) eivät helposti muutu asenteissa, puheissa, 

oletuksissa ja tiedostamattomissa reaktioissa. Ja etenkin, jos yhteisössä tai 

yhteiskunnassa laajemmin kohdataan muutostekijöitä, jotka pelottavat ja uhkaavat, 

ihminen kääntyy luontaisesti taaksepäin: ”vanhassa vara parempi”. 

 

 

Jälkipatriarkaalisen kirkollisen vihkimisen tuntomerkeistä 

 

Mitä muita tuntomerkkejä olisi jälkipatriarkaalisella kirkollisella vihkimisellä kuin 

vain se, että vihkiminen voisi koskea myös samaa sukupuolta olevia? Lähden 

purkamaan merkistöä niiden alkupäästä, siis sieltä, mikä ennen pitkää johtaa myös 

tuohon viimeiseen tuntomerkkiin (eli sukupuolineutraaliin avioliittoon vihkimiseen). 

Näen jälkipatriarkaalisen kirkollisen vihkimisen osalta ainakin seuraavia 

tuntomerkkejä: 

 

a) Avioliittoinstituution perimmäinen funktio suvunjatkamisen, vanhuudenturvan 

takaamisen sekä omaisuuden säätelyn osalta koki vähittäisen muutoksen yhtä aikaa ja 

rinta rinnan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentumisen myötä (1950-luvulta 

lähtien). Kaupungistuminen, agraarista elämäntavasta ja ylipäätään sukujen otteesta 

irrottautuminen, ehkäisyvälineet yms. asiat vaikuttivat siihen, että yksilöt saattoivat 

suunnitella tulevaisuuttaan ilman välitöntä vaatimusta uusintaa omaa 

vanhuudenturvaansa lasten kautta. Pappien vihkipuheissa nykyään enää hyvin 

harvoin kuulee kannustusta ”avioliiton luonnollisten seurauksien” (lapsi) suuntaan. 

Kysymys lasten saamisesta jää pariskuntien omaksi asiaksi. Hyvinvointiyhteiskunta 
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on luonut ihmisen ympärille kontekstin, jossa eletään ja johon voi nojautua elämän 

eri vaiheissa (kouluttautuminen, oma uravalinta, työttömyys, lapsettomuus, 

sairastuminen, vanhuus) ilman, että (perus- ja vanhuuden)turva rakentuisi omien 

lasten varaan, kuten patriarkaalisessa kontekstissa on välttämätöntä. 

 

b) Olen pappisurani aikana nähdyt avioparien kohdalla muutoksen, että siinä missä 

vielä 1980–1990-luvulla hääjuhlassa kohtasi kaksi sukua, ovat 2000-luvun häät 

valikoidun ystäväjoukon keskeinen juhla. Niin ikään avioliitto on keskittyneesti 

”kahden kauppa” – ei sukujen tai niiden odotusten – vaan kahden ihmisen ratkaisu 

sitoutua lain (ja Jumalan) edessä toinen toisiinsa. 

 

c) Aviopuolisoiden sisäiseen dynamiikkaan jälkipatriarkaalinen kulttuuri on tuonut 

ajatuksen kahden ihmisen tasa-arvoisesta sitoutumisesta. Vaikka aviopuolisoita 

pääsääntöisesti ohjaa elämänsä jossakin vaiheessa miehen ja naisen, isän ja äidin 

roolit, ne eivät ole sellaisenaan annettuja, vaan enemmänkin valittuja. Tai vaikka 

paritanssissa ”mies vie ja nainen vikisee”, jälkipatriarkaalisen kontekstin avioliitto ei 

edellytä, sisällä tai alleviivaa näkemystä miehestä ”perheen päänä”. Muutoksen voi 

lukea myös kirkkokäsikirjahistorian (vihkimisen kaava) aikana tapahtuneista 

avioliittoa illustroivien raamatunkohtien muutoksista: naisen alamaisuutta ja 

kuuliaisuutta korostavia tekstejä (esim. Ps. 128; Ef. 5:21-; 1. Piet. 3; 1. Kor. 11:7-11) 

kaavoissa ei enää ole, vain vastavuoroiseen ja tasa-arvoiseen keskinäiseen 

rakastamiseen ja kunnioittamiseen kehottavia kohtia (jotka sinällään eivät Raamatun 

kontekstissa liity mitenkään avioliittoon tai vihkitoimitukseen, esim. 1. Kor. 13). 

 

d) Jälkipatriarkaalisessa avioliitossa korostuu parisuhteen laatu sen määrän 

(pituuden) sijaan. Vaikka luterilaisessa perinteessä avioero on ollut mahdollinen jo 

pidempään, ja myös sen jälkeinen uudelleen avioituminen, ovat omaisuus, lapset sekä 

yhteisön edessä koettu häpeä laittanut jatkamaan silloinkin, kun yhteiselo on 

molemmille puolisoille pakkotekemistä. Nykyään (joskus tietysti liian nopeasti) 

kävellään erilleen, jos suhteen laatu ei täytä odotuksia. Tämä näkyy siinä, että Suomi, 

ja siinä vanavedessä Pohjoismaat ovat avioerotilastoissa etunenässä. 
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Jälkipatriarkaalinen konteksti turvaverkkoineen tarjoaa mahdollisuuden jatkaa 

elämää, vaikka avioliitto kariutuisikin. 

 

e) Esimerkkejä jälkipatriarkaalisen kirkolliselle avioliittoon vihkimisen piirteistä 

voisi ehkä löytää muitakin, mutta jo näiden pohjalle voi rakentaa viimeisimmän 

askeleen kohti sukupuolineutraalia avioliittoa: se on kahden toisiinsa vahvasti 

kiintyneen ihmisen tahdonilmaus sitoutua yhteisön (ja Jumalan ja lain) edessä toinen 

toisiinsa. Avioliitto hyvinvointiyhteiskunnan kontekstissa ei yksilötasolla edellytä 

jälkikasvua. Myöskään sille ei kysytä lupaa suvuilta tai tehdä kompromisseja sukujen 

odotusten perustella, vaan se ilmentää kahden ihmisen yhteistä tahtotilaa. 

Toisin sanoen, nämä jälkipatriarkaaliseksi nimeämäni kirkollisen avioliittoon 

vihkimisen merkit ovat viimeistä lukuun ottamatta olleet tulollaan ja paljolti 

arkipäivää jo vuosikymmenien ajan.  

 

Viimeisimmän kohdalla, eli samaa sukupuolisten avioliiton, muutos on ollut 

ymmärrettävästi vaikea, koska homoseksuaalisuuteen on sisältynyt niin paljon 

torjuntaa. Patriarkaalisen kulttuurin näkökulmasta homoseksuaalisuus on 

käsittämätöntä. Homoseksuaaliseen käyttäytymiseen sortuva mies tuomitsee itsensä 

yhteisön ulkopuolelle, yksinäisyyteen ja turvattomuuteen. Naisten kohdalla vastaavaa 

– juuri patriarkaalisesta kulttuurista käsin – ei ole pantu merkille. Vanhoille piioille 

on löytynyt perheyhteisöissä erilaisia rooleja avustavista tehtävistä itsellisiin 

yrittäjiin, vaikka he jakaisivat kotinsa toisen naisen kanssa.  

 

Homoseksuaalisuuteen ei suhtauduta torjuvasti siis vain joidenkin raamatunsitaattien 

perusteella, kuten konservatiivisessa tai fundamentaalisessa raamatuntulkinnassa 

tehdään. Asenne on laajempi ja yleisempi – patriarkaalista elämänjärjestystä koskeva. 

Homoseksuaalisuus ei kuulu terveenä, käsitettävänä tai merkityksellisenä osana 

patriarkaaliseen kulttuuriin. Sillä ei ole mitään virkaa ja pahimmillaan se 

olemassaolollaan halventaa miehen asemaa ja roolia. 
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Yliyhteisöllisyydestä avioliiton merkityksen kolmantena ulottuvuutena 

 

Arkkipiispa Luoma kirjoitti Kotimaa24 -blogissa (6.9.2016) avioliittoon liittyvästä 

kolmesta tasosta: yksilön tasosta (keskinäinen sopimus), yhteisön tasosta (avioliitto 

yhteiskunnallisena ja juridisena sitoumuksena) sekä ”yliyhteisöllisestä tasosta”, joka 

ankkuroi avioliiton syvemmin yliyhteisölliseksi ja pysyväksi, kuin mitä se olisi 

muuttuvana yksilöiden tai yhteiskunnallisten järjestysten sopimuksena. 

Yliyhteisöllisyyteen liittyy ajatus (joko Jumalan asetus tai luonnon osoittama) 

ihmissuvun jatkumisesta ja sukupuolten toisiaan täydentävyydestä. 

 

Olen patriarkaalisen kulttuuripiirin määrein mielestäni tullut hieman kuvanneeksi 

sitä, mitä voisi olla tuo kokemus ”yliyhteisöllisyydestä”. Ihmiskunnan historian pisin 

ja nykyäänkin laajin tapa tarkastella ihmistä, ihmisen selviytymistä, elämän 

uusintamista ja vanhuudenturvaa rakentuu sen varaan, että suvut jatkuvat ja 

keskinäisesti vahvistuvat avioliittosopimuksin luoden lasten kautta itselleen ja 

elannolleen jatkuvuutta ja uutta työvoimaa. Tämä on patriarkaalisen kulttuurin 

ydintä. Silti en tulkitse asiaa niin, että avioliitto olisi yliyhteisöllinen jotenkin siinä 

mielessä, että se olisi erityisesti tietynlaiseksi Jumalan asettama pysyvä muoto. 

Pikemmin avioliitto on patriarkaalisen järjestyksen sisälle asettunut tapa hallita 

omaisuutta ja varmistaa jälkikasvu vanhuudenturvaa varten. Ja itse tuo 

patriarkaalinen perusrakenne on ”yliyhteisöllinen”. 

 

Jälkipatriarkaalinen konteksti, vaikkapa pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, on 

luonut ihmisen elämänkulkuun liittyville asioille toisenlaisia, vaihtoehtoisia ehtoja. 

Niiden osalta lisääntyminen tai (perittävän) omaisuuden jatkuvuuden takaaminen 

eivät ole kahden toisiinsa liittyvän ihmisen yhteen menon välttämättömiä ehtoja. 

Tosin, hyvinvointivaltion puitteissakin useimmat avioparit iloitsevat luotuisuutensa 

mukaisesti sukupuolten toisiaan täydentävyydestä ja erilaisuudesta sekä saamastaan 

jälkikasvusta. Tämä on pääsääntö, vaikka Suomessa nyt aiheellisesti hätäillään 

pienestä syntyvyydestä ja tulevaisuuden hyvinvoinnin rahoittajien puuttumisesta. Silti 

tämä pääsääntö mahdollistaa myös sen, että kaikki parit eivät saa tai halua lapsia. 
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Lähtökohtaisesti voi olla myös pareja, joiden avioliittoon lapset eivät kuulu 

mitenkään. 

 

Tulkitsen niin, että tuo yliyhteisöllisyyden käsite sopii kuvaamaan avioliiton 

”arkaaisen ja patriarkaalisen yhteiskuntajärjestyksen” arvopohjaa. Se on hyvin 

vahva ja vankkumaton. Se on vahva sielläkin, missä kristinusko ei ole opettanut sitä 

Jumalan asettamaksi. Tässä asiassa yliyhteisöllisyys on ihmissuvun luontainen 

nojautuminen sellaiseen, joka on samalla myyttistä, mutta samalla myös arkijärjelle 

jotenkin ilmeselvää: miesvaltaisessa rakenteessa miehellä ja naisella on omat selkeät 

luonnolliset ”avut”. Niiden kautta he voivat rikastua suurella määrällä lapsia. Ja jos, 

niin kuin Suomessa vielä 100 vuotta sitten ja monissa muissa maissa yhä, vaimo 

kuolee kesken jonkin lukuisan synnytyskertansa, mies hankkii uuden vaimon ja 

uusintaa hänen kanssaan tulevaisuudenturvaansa. Juuri ”arvoankkurina” 

patriarkaalinen järjestys on erittäin pysyvä tai ainakin hidas muutokselle. 

Ja mitä tulee jälkipatriarkaalisen yhteiskunnan avioliittokäsitykseen, en väitä, että se 

olisi jotenkin avioliiton parempi tai evoluution korkeampi aste. Mielestäni se on 

pikemminkin vain seurausta siitä yhteiskuntamuodosta, jossa mies ja nainen on 

vapautettu sukujen odotuksista yksilöiksi, tasa-arvoisiksi ja täysivaltaisiksi 

yhteiskunnan jäseniksi. Jälkipatriarkaalista kulttuuria pitää yllä vahva usko 

yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja sukua laajemman yhteisön rakentamiseen 

(=yhteiskunta). Näin rakentuva kulttuuri perustuu tulojensiirtoihin, jotka on 

hyväksytty tasamaan niitä kohtia, joissa muuten patriarkaalisen 

yhteiskuntajärjestyksen käytännöt ottaisivat paikan. Jälkipatriarkaalisessa kulttuurissa 

naista patistetaan töihin ja vuorostaan miestä hoitovapaalle. Se ohjaa hallintoelimiä ja 

työelämää niin, että ne rikastuisivat (molempien) sukupuolten panoksesta 

(jälkipatriarkaalisen) yhteiskunnan rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. 

 

Voi myös olla niin, että tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen viedessä Pohjoismaista 

hyvinvointiyhteiskunnan edellytykset, tai oman populismin tai kansainvaellusten 

täyttäessä yhteiskunnallisen kentän toisenlaisilla pyrkimyksillä, tai jonkin muun syyn 

takia tällainen ihmisten luoma jokaisen yksiön täysivaltaisuuteen ja 
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yhdenvertaisuuteen perustuva järjestelmä kuihtuu tai romahtaa. Silloin myös 

jälkipatriarkaalisen kulttuuripiirin sisällä kehittynyt avioliittokäsitys, joka kattaa 

myös samansukupuoliset aviopuolisot, todennäköisesti hylätään varoittavana 

esimerkkinä tai häivytetään muistista pois hiljakseen. 

 

Kun katson kirkkoa ja tätä aikaa, kokemus naisten aseman taantumisesta huolestuttaa. 

Ehkä myös vuoden tasa-arvopalkinnolla juuri palkitussa ”Taantuvan tasa-arvon 

kirkko” -teoksessa kiteytyy tämä huoli. Euroopassa nouseva nationalismi ja 

maahanmuuttovastaisuus kantavat mukanaan maskuliinisia arvoja ja voimapolitiikka, 

jotka perinteisesti liittyvät patriarkaaliseen toimintaan. Helmikuun lopulla vuonna 

2019 joukko maailman tunnettuja naisjohtajia esitti huolensa naisten aseman 

heikentymisestä. (HS 1.3.2019) He katsovat, että sotien jälkeen rakennettu 

monenkeskiseen yhteistyöhön perustuva maailmanjärjestys on heikkenemässä ja se 

on jälleen uhka myös naisen asemalle. 

 

Sukupuolten välinen tasa-arvo tarvitsee kontekstikseen todennäköisimmin rauhan, 

vakauden, yhteistyön, vuorovaikutuksen ja luottamuksen maaperän. Se voi syntyä 

vain sukupuolten välisenä yhteistyönä. Patriarkaalinen kulttuuri vahvistuu 

epäluulojen, kilpailun, voimannäytön ja -käytön konteksteissa. Kun puhutaan tasa-

arvosta kirkossa tai yhteiskunnasta, joudutaan ottamaan samalla kantaa myös siihen, 

minkälaiseen maailmanjärjestykseen me uskomme yksilöinä, yhteisönä, 

yhteiskuntina tai globaalina yhteisönä. Tasa-arvon konteksti on työläs saavuttaa ja 

haastava ylläpitää. Mutta kun historian jälkiä tarkastelee, sen eteen kannattaa tehdä 

töitä hartiavoimin. Eikä vain naiset. Tai miehet. Vaan kaikki ihmiset. 
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Patriarkaalisuudesta ja 

jälkipatriarkaalisuudesta, kommentti Jukka 

Hautalan kirjoitukseen 

Päivi Räsänen 
 

 

 

Sain toimitukselta pyynnön kommentoida Jukka Hautalan kirjoitusta 

patriarkaalisuudesta. Kirjoittajan mielestä kirkossa ei ole riittävästi pohdittu 

kulttuurista muutosta patriarkaalisesta viitekehyksestä jälkipatriarkaaliseen. Hautala 

pyrkii etäännyttämään patriarkaalisuuden käsitteen moraalisesta tai 

taantumuksellisesta leimasta ja sen sijaan ymmärtämään ilmiön yhteyttä 

lähihistoriassamme tapahtuneisiin muutoksiin. Hän selittää patriarkaalisesta 

järjestyksestä vapautumisen liittyvän hyvinvointiyhteiskunnan kehittymiseen, jossa 

toimeentuloa ja vanhuudenturvaa ei tarvitse rakentaa isälinjaisen avioliiton ja 

lisääntymisen varaan. Kirjoituksessa päätellään, että samaa sukupuolta olevien 

avioliitto on luonnollinen jatkumo avioliiton irrottautumiselle patriarkaalisesta 

järjestyksestä. 

 

Hautala poimii Raamatusta avioliittoa ja miehen ja naisen suhdetta käsittelevät 

kohdat mielestäni valikoivasti. Hänen mukaansa Vanhan ja Uuden testamentin 

kuvaukset ja kertomukset asettavat naisen elämän ja aktiivisuuden kodin ja 

yksityisyyden piiriin.  

 

Raamatusta aina luomiskertomuksesta lähtien nousee kuitenkin vahvasti ajatus 

miehestä ja naisesta samanarvoisina ja vastuullisina ihmisinä kolmiyhteisen Jumalan 

edessä. Jumala loi alusta lähtien ihmiset miehiksi ja naisiksi (1 Moos 1:26): ”Jumala 

loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi 

hän loi heidät.” Jumala antoi ensimmäisessä luvussa molemmille, sekä miehelle että 
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naiselle yhtäläisen käskyn vallita muuta luomakuntaa ja tehdä se itselleen 

alamaiseksi. Lisäksi heille molemmille osoitettiin jaettu vastuu lisääntymisestä ja 

jälkeläisistä. Mies ja nainen saivat siis saman aseman suhteessa Jumalaan Jumalan 

kuvina ja toisaalta suhteessa luomakuntaan sen vallitsijoina. 

 

Kristuksessa ei ole miestä eikä naista (Gal 3:28): ”Ei ole tässä juutalaista eikä 

kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä 

Kristuksessa Jeesuksessa.” Tämä ei tarkoita sitä, että miehet ja naiset tai juutalaiset ja 

kreikkalaiset menettäisivät oman identiteettinsä tai erilaisuutensa Kristuksessa, vaan 

sitä, että he ovat yhtäläisesti osalliset Kristukseen uskon kautta, eikä kenelläkään ole 

siinä suhteessa erityisasemaa. Uuden testamentin kuvauksista näemme, että naiset 

olivat aktiivisia toimijoita niin Jeesuksen lähipiirissa kuin myöhemmin 

seurakunnassa, myös kodin ulkopuolella.  

 

Myös lupaus Pyhästä Hengestä annettiin miehille ja naisille yhtäläisesti. Profeetta 

Jooel ennusti uuden liiton ajasta, jolloin miehet ja naiset pääsevät osallisiksi Pyhän 

Hengen lahjasta (Jooel 2:28 29): ”Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni 

kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia 

uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien 

päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.” 

  

Hautala kuvaa avioliittoinstituution muutosta jälkikristillisessä yhteiskunnassa, jossa 

näkemys miehestä ”perheen päänä” on unohdettu ja avioliitosta on tullut ”kahden 

toisiinsa vahvasti kiintyneen ihmisen tahdonilmaus yhteisön (ja Jumalan ja lain) 

edessä toinen toisiinsa”. Hän johtaa siitä pohjan, jolle voi luontevasti rakentaa 

”viimeisimmän askeleen kohti sukupuolineutraalia avioliittoa”.  

 

Hautala tekee tässä ajatuksellisen loikan, jossa sivuutetaan yhteiskunnan jatkuvuuden 

kannalta avioliiton keskeinen tehtävä: vain naisen ja miehen suhteesta voi syntyä 

lapsia, jotka saavat oikeuden biologisen äitinsä ja isänsä hoivaan ja kasvatukseen ja 

samalla vanhempiensa avioliitosta henkisen kodin kasvuympäristökseen. Miehen ja 



217 

 

naisen välinen avioliitto ei tähtää ainoastaan siihen syntyvien lasten kautta vanhuuden 

turvaan, vaan ennen muuta lasten turvalliseen ja tasapainoiseen kasvuympäristöön.  

Kristillisen avioliiton perusta on kirjoitettu luomiskertomukseen ja sen ovat 

vahvistaneet Jeesus ja apostolit. Mutta se on kirjoitettu myös kromosomeihimme, 

biologiseen todellisuuteemme. Äitiyden ja isyyden välinen yhteys on ollut itsestään 

selvyys ihmiskunnan historian alusta lähtien. Mies ja nainen ovat toisistaan riippuvia, 

toisiaan täydentäviä monessa suhteessa, mutta lisääntymisessä tämä riippuvuus on 

edelleen sataprosenttista. 

 

Toisaalta sukupuolinen erityisyys, miehisyys ja naiseus ovat oleellinen osa kristillistä 

ihmiskuvaa. Avioliitto ei ole vain kahden toisiaan rakastavan ihmisen liitto, vaan 

miehen ja naisen välinen liitto. Kun Jumala loi ihmisen ja asetti avioliiton, hän halusi 

tämän suhteen salatulla tavalla kuvastavan Kristuksen ja seurakunnan suhdetta (Ef 

5:31-33): ”Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa ja 

ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja 

seurakuntaa. Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niin kuin 

itseään; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä.” 

 

Tässä kohden Hautala on oikeassa. Jos luomiseen perustuva miehen ja naisen 

erilaisuus unohdetaan tai sitä ei hyväksytä, avioliiton ideaksi todella jää vain kahden 

ihmisen kumppanuus, josta sukupuolisuuden rikkaus on häivytetty pois. Tästä on 

enää lyhyt matka homoliittojen hyväksyntään. Miksi homot eivät voisi laillistaa 

tällaista kumppanuuttaan, kun kerran heterot voivat? Ihmisten on sitä vaikeampi 

ymmärtää Raamatun torjuvaa kantaa homosuhteisiin, mitä kauemmas he etääntyvät 

luomisjärjestyksen mukaisesta opetuksesta miehenä ja naisena elämisestä.  

Kahden miehen tai kahden naisen välinen liitto on luonnollisen lisääntymisen 

näkökulmasta hedelmätön. Mutta samaa sukupuolta olevien parisuhteessa ei ole 

lähtökohtaisesti edellytyksiä toteuttaa kristillisen avioliitto-opetuksen syvää kuvaa 

puolisoiden suhteesta Kristuksen ja seurakunnan tai pään ja ruumiin suhteen kuvana.  

Apostoli Paavali opettaa (1. Kor. 11:3): “Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että 

Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on 
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Kristuksen pää.” Kristus on samanarvoinen kuin Isä, mutta silti hän on omasta 

tahdostaan Isälle alamainen. Vaimo alamaisuus suhteessa mieheensä tarkoittaa ennen 

muuta miehelle uskotun vastuuaseman kunnioittamista. 

 

Aviomiehen rakkauden laadulle ja määrälle annetaan korkein mahdollinen 

vaatimustaso, kun esikuvaksi nostetaan se, miten Kristus palveli seurakuntaa uhraten 

itsensä. Mielestäni tätä apostoli Paavalin avioliitto-opetusta ei voi luonnehtia 

patriarkaalisen kulttuurin ilmenemäksi tai tuotokseksi, vaan se perustuu luomiseen ja 

itsensä Kolmiyhteisen Jumalan olemukseen. 

 

Hautala puhuu sukupuolineutraalista avioliitosta jälkipatriarkaalisen kehityksen 

viimeisimpänä askeleena. Askeleet ovat kuitenkin edenneet jo pidemmälle. Myös 

sukupuolen käsite on voimakkaasti kyseenalaistettu. Kahden sukupuolen jaottelun 

sijaan haluttaisiin puhua monista sukupuolista tai sukupuolten saumattomasta 

jatkumosta. Sisäistä kokemista korostamalla on irrottauduttu biologisesta 

todellisuudesta. Tämän seurauksena murrosikäisten kokema sukupuolidysforia on 

voimakkaasti lisääntynyt ja paine transhoitoihin moninkertaistunut muutaman vuoden 

sisällä.  

 

Lopuksi siteeraan uskonpuhdistaja Martti Lutheria, jonka sanat teoksessa 

”Avioelämästä” vuodelta 1522 tuntuvat erityisen ajankohtaisilta 2020-luvun 

Suomessa: “Ensinnäkin on katsottava, ketkä voivat solmia keskenään avioliiton. Ja 

päästäksemme sopivasti alkuun otamme 1. Moos. 1:27:n sanat: ‘Jumala loi ihmisen, 

mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.’ Tämän sanan perusteella on varmaa, että Jumala 

jakoi ihmiset kahteen ryhmään. Pitää siis olla mies ja nainen. Ja tämä miellytti 

Jumalaa niin, että Hän itse nimittää sitä hyväksi luomisteoksi (1. Moos. 1:31). Sen 

vuoksi kuten Jumala on luonut itse kullekin oman ruumiin, niin sellaisena meidän se 

on pidettävä, eikä ole omassa vallassamme minun ruveta naiseksi tai sinun 

miehenpuoleksi, vaan niin kuin hän sinut ja minut loi, niin olemme: minä mies, sinä 

nainen. Ja tällaista hyvää luomistekoa Hän tahtoo kunnioitettavan ja pidettävän 

kenenkään halveksimatta hänen jumalallisena tekonaan, niin ettei mies halveksi 
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naista eikä ilku eikä päinvastoin nainen miestä, vaan kukin pitää toisen hahmoa ja 

ruumista Jumalan hyvänä tekona, joka suuresti miellyttää Jumalaa itseään.” 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 

 

Quo vadis, koulu? 

Matti Taneli ja Jyrki Kaarttinen 
 

 

 

Yksisilmäinen koulutusteknologia 

 

Teknologisen järjen viitoittamana kasvatukseen liitetään uudenlaisia odotuksia ja 

vaatimuksia. Siitä on tullut yhä keskeisemmin tuotanto-, kilpailu-, ja 

koulutusteknologiaa, kun sitä on voimaperäisesti ajettu teknokratian apulaiseksi. 

Tämä on merkinnyt kasvatuksen autonomian ja sisällön kaventumista, kun sen 

kehittämisen nimissä on haluttu leipoa uusia kilpailutalouden sankareita. 

Nykypedagogiikan kieli ei kuitenkaan vakuuta, koska siinä kasvatus hahmottuu 

lähinnä koulutusteknologiana, yhden totuuden vaihtoehdottomana talouspolkuna. Sen 

eetoksessa kasvatuksen ääni ei juuri kuulu. 

 

Ekofilosofi Henryk Skolimowski (1930-2018) on kritisoinut teknologiaa todeten, 

ettei se ole pelkästään hyvä asia, koska mitä enemmän informaatioyhteiskunta ja 

tietokoneet ottavat vallan ja riistävät ihmisiltä vastuun, sitä enemmän ihmisyytemme 

näivettyy. Kriittistä suhtautumista teknologiaan peräänkuulutti myös Frankfurtin 

koulun perustajäseniin kuulunut Theodor Adorno (1903-1969), jonka mukaan 

”ihmisillä on taipumus pitää tekniikkaa itsetarkoituksena, itsestään syntyvän voiman 

olemuksena ja unohtaa, että kyseessä on vain ihmisen kolmas käsi.”  Ja hän jatkoi: 

”Modernissa tekniikassa rationaalisuus ja irrationaalisuus kuuluvat yhteen ja ovat 

dialektisesti kiinni toisissaan, elleivät terve tekniikan epäilys ja kritiikki tuota sidosta 

kyseenalaista.”  
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Bisnesopit eivät kuulu yleissivistävään kouluun 

 

Elinkeinoelämän bisnesoppeja ei tulisi tietenkään sellaisenaan soveltaa 

koulukasvatukseen. Kouluyhteisö ei ole olemukseltaan yrityskansalaisia kouluttava 

liikeyritys, vaan kaikkia osallistava, kriittinen ja demokraattinen kasvatusyhteisö, 

joka suuntautuu menneen pohjalta kohti tulevaisuutta. Sellainen koulu, jonka 

pedagogiikassa kyetään niin neuvottelemaan opiskeltavien asioiden sisällöistä kuin 

tarvittaessa kyseenalaistamaan niiden merkityksiä, voi aikaansaada kouluyhteisössä 

voimaantumista ja luoda me-henkeä, joka auttaa niin elämään ajassamme kuin 

suuntautumaan kohti tulevaisuutta. Tämä vuorostaan vähentää työn kuormittavuutta 

parantaen oppilaitoksen kokonaishyvinvointia ja oppimistuloksia sekä luo 

edellytyksiä niille monille taidoille, joita myös elinkeinoelämässä tarvitaan. 

 

On syytä korostaa, etteivät taloudellinen ja tekninen edistys suinkaan välttämättä ole 

ristiriidassa koulukasvatuksen kanssa. Elinkeinoelämänkin menestys on kiinni 

kasvatuksen onnistumisesta ja sen kyvystä saattaa ihminen kasvamaan hyvään 

elämään ja oman elämän hallintaan. Myös talouselämälle on erityisen tärkeää, että 

opiskelijat saavat mahdollisimman laajan yleissivistyksen, koska se mahdollistaa 

talous-, ja tuotantoelämän toivomat työntekijöiden geneeriset taidot.  Nyt sen sijaan 

näyttää kuitenkin olevan niin, että ”modernin pedagogiikan teemana on väärän 

käytännön idealisointi, ei sen analysointi”, kuten kriittisen kasvatustieteen edustaja 

Andreas Gruschka (1950-) on todennut. Kaiken tarkoituksena on koulia 

kansanruumiin jäsenistä kuuliaisia hallintoalamaisia ja kiinnittää heidät 

mahdollisimman nopeasti yhteiskunnallisen tuotannon tehtäviin. 

 

Kun näin on, niin koulun, yhteiskunnan keskeisenä kasvatusinstituutiona, pitää 

vaikuttaa omalla panoksellaan siihen, millaisia ihmisiä nykyiseen ja tulevaisuuden 

yhteiskuntaan kasvatetaan. Tämä kaikkien koulussa työskentelevien, erityisesti 

opettajien, tulee ymmärtää. Tuleeko nykyisten, korostetusti välineellisten, arvojen 

rinnalle muita arvoja, riippuu siitä mitä kasvatuksessa arvostetaan. Viime kädessä 

ihmiskunnan menestyminen ja sen tulevaisuus perustuvat kasvatuksen onnistumiseen. 
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Sivistyskasvatuksesta, dialogista ja hyvinvointiohjelmista kouluelämän malli 

 

Sivistyskasvatuksesta pitää tulla ihmisen elämän malli. Ihmistä ei pidä nähdä vain 

tavaroiden tuottajana ja kuluttujana, jonka tehtävänä olisi vain objektivoida itsensä 

tehokkaaksi tuotannontekijäksi ja tuotantovälineeksi. Tämän takia välineellisen 

kilpailutalouden ideaalista ei voi sellaisenaan tulla ihmiseksi kasvattamisen mallia, 

vaikka talouden tärkeyttä ihmisen hyvinvoinnille ei voikaan kiistää. Tästä takia 

kasvatuksen pitää säilyttää suhteellinen autonomiansa ja oma integriteettinsä, koska 

kasvatus itsessään on perustavalla tavalla ihmisyyttä ja inhimillisyyttä luovaa 

käytäntöä.  

 

Yhtäältä tutkimusten mukaan nykyisin jopa noin neljännes opettajista kokee työhön 

liittyvää tyhjyyden, turhautumisen ja välinpitämättömyyden tunnetta. Monet heistä 

kokevat neuvottomuutta ja stressiä työtehtävien muuttumisen ja lisääntymisen takia. 

Toisaalta tapahtunut kehitys ei ole mitenkään ihmeellistä, koska monet palaverit, 

projektit ja jatkuva kehittäminen syövät leijonanosan opettajien työajasta. Lisäksi 

moni opettaja tuntee olevansa omassa ammatissaan ikään kuin vieraalla maalla, jossa 

hänen oman koulutuksensa mukaista pedagogista tietoa, taitoa ja osaamista ei 

käytännössä arvosteta. Tämä jos mikään synnyttää sekä psyykkistä että fyysistä 

pahoinvointia, jonka seurauksena lähes jokainen opettajakasvattaja vaikenee ja tyytyy 

vain omaan selviämiseensä työn haasteiden keskellä. 

 

Hyvän pedagogisen yhteisön tunnusmerkkeinä voi pitää sen toiminnan rakentumista 

kaikkien kasvattajien yhteisesti jakamamaan tehtävään, jonka perusta on ensi sijassa 

pedagogiikassa.  Siinä myönteinen, kasvatuksen arvopremisseistä lähtevä ja kaikkia 

osallistava pedagoginen toiminta edistää kasvatusyhteisön työhyvinvointia, kun taas 

kasvatuksen ulkopuolelta tuleva, kilpailua ja yksilöllisiä suorituksia korostava 

yltiöpositiivinen ”kehittämispöhinä” sekä jatkuva huiputuksen retoriikka aiheuttavat 

turhautumista, pessimismiä ja ahdistuneisuutta.  
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Oppilaitosjohdon tulisikin ensin viestiä avoimesti, tarjota ideoita ja ennen kaikkea 

innostaa. Johdon pedagoginen osaaminen ilmenee siinä, miten se osaa avoimen ja 

myönteisen dialogin sekä yhteistyön keinoin luoda opettajissa onnistumisen 

elämyksiä ja kokemuksia. Koulussa pitäisi rohkaista innovatiiviseen ja moniääniseen 

sekä avoimeen vuorovaikutukseen perustuvaan pedagogiikkaan, jossa etsitään 

yhdessä ja yhteisin toimin hyvin toimivia käytänteitä ja ratkaisuja. Koulussa olisi 

syytä myös panostaa hyvinvointiohjelmiin, kuten työnohjaukseen, koska niillä on 

myönteinen vaikutus sekä työn tuloksiin että työviihtyvyyteen. Lisäksi keskittyminen 

pedagogisesti arvokkaaseen, valmius asettaa työlle realistisia tavoitteita sekä 

ajankäytön hallinta ja kyky rentoutua ovat tärkeitä keinoja vähentää opettajan työn 

liiallista kuormittavuutta. 
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