
Suomalainen muutos

Suomalainen yhteiskunta on muuttunut
huomattavasti kuluneen 50 vuoden aika-
na. Sodissa taistellut sukupolvi eli nuo-
ruutensa yhteiskunnassa, jota ei vielä voi-
da sanoa teollistuneeksi eikä kaupungistu-
neeksi. Sen sijaan on sanottu usein, että
sotakorvausten maksaminen teollisti Suo-
men ja että vuonna 1952 pidetyt kesäo-
lympialaiset tekivät Helsingistä tunnetun
pohjoismaisen pääkaupungin.   Suomeen
virtasi myös entistä enemmän kansainvä-
lisiä kulttuurivaikutteita ja suomalaisista
tuli toisenlaisia kuluttajia kuin menneiden
sukupolvien aikana. Samalla sota jätti
suomalaisiin raskaat jälkensä, jotka näkyi-
vät kulttuurissa ja perheiden elämässä.
Teollistumisen myötä muuttoliike maalta
kaupunkiin toi työtä, mutta loi samalla
juurettomuutta. Kun tultiin 1960-luvulle,
asetelma   yhteiskunnallista muutosta ja
etenkin nuoren sukupolven irtiottoa var-
ten oli valmis.

Suomalaista muutosta koko uransa
ajan seurannut ja kansalliseksi instituu-
tioksi kohonnut originelli pilapiirtäjä Kari

Suomalainen kuvasi  poliittiset puolueet
ihmishahmoina, joista kansandemokraat-
tista liittoa kuvasi puliukko, sosiaalidemo-
kraattista puoluetta duunari, maalaisliit-
toa/keskustapuoluetta maalaisisäntä ja ko-
koomusta lihava kypäräpäinen pastori.
Näiden ilkikuristen hahmojen aika on ohi.

Vasemmistoliitto ei vanno aatteen vaan
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden
nimeen, SDP haluaa olla sosiaaliturvan
kaikille takaava yleispuolue, Suomen kes-
kusta havittelee kaupunkilaisten ääniä
eikä kokoomusta tunnista enää kodin, us-
konnon ja isänmaan puolueeksi. Kun libe-
raaleja ei ole ollut enää aikoihin, Karin
hahmoista ainoastaan pienen suomenruåt-
salaisen härrasmiehen voi katsoa edelleen
kuvaavan RKP:a. Kristillinen liitto syntyi
protestipuolueeksi yhteiskunnan ja puo-
lueiden maallistuessa, mutta puolue muut-
tui itse kristillisdemokraateiksi, kun maal-
listumisesta oli tullut pysyvä tosiasia.
Vihreä liitto on sekoittanut puoluekenttää
1980-luvulta lähtien ja pyrkinyt sekin
kohti yleispuolueen asemaa. Vennamolai-
suus puolestaan on noussut tuhkasta pako-
laispolitiikalla ja vanhojen puolueiden kri-
tiikillä ratsastavien perussuomalaisten
myötä. Uusilla puolueilla on vanhoja sel-
keämmin fundamentalistiset ja reaalipo-
liittiset kannattajansa, joista edelliset lipu-
vat ajan kuluessa vähitellen jälkimmäi-
siin. Perussuomalaisilla tämä prosessi on
vielä edessä.

Puoluepolitiikan ja etenkin siinä käy-
tetyn retoriikan seuraaminen olisi yksi
tapa kuvata suomalaisen yhteiskunnan
muutosta. Tässä numerossa näkökulma
keskittyy kirkon ja perheen muutokseen.
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Mikko Ketola seuraa kirjoitukses-
saan Suomen luterilaisen kirkon muutosta
kolmesta ajan merkeiksi hahmottuvasta
tapahtumasta tai näkökulmasta käsin. Lu-
terilaisen maailmanliiton yleiskokous
Helsingissä 1963 on aikapaaluna siirryt-
täessä silmien edessä särkyvästä kansal-
lis-kirkollisen idyllistä avarampaan ja mo-
nikasvoiseen aikaan. Suhde kommunis-
miin kuohutti kirkkoa, mikä näkyy Leino

Hassisen vuonna 1967 ilmestyneestä sy-
nodaaliväitöskirjasta käydyssä keskuste-
lussa. Ketolan kolmantena näkökulmana
muutoksen hahmottamiseen on ekumeni-
an tulo suomalaiseen luterilaisuuteen.
Vaikka ilmiö itse rajoittui melko pieniin
piireihin, se on ajan merkkinä kuvaava ja
ajatuksia herättävä. Hiipikö muutos kirk-
koon kansainvälistymisen, yhteiskunnalli-
suuden  ja  ekumenian  kautta? Mikä  kir-
kossa oikeastaan on muuttunut? Onko
muutoksesta tehty johtopäätöksiä? Jos on,
ketkä niitä ovat tehneet ja millaisia ne
muutokset ovat?

Katja Yesilova puolestaan avaa tär-
keän näkökohdan suomalaisen perheen lä-
hihistoriaan. Viime vuosikymmenten ke-
hitystä arvioitaessa on usein toistettu aja-
tusta ydinperheen hajoamisesta ja perhe-
mallien moninaistumisesta, mutta tämä on
kuitenkin vain osa suurempaa kokonai-

suutta. Yesilova nostaa hajoamisen rinnal-
le keskittymisen teeman: sota-aikana syn-
tyneiden ja suurten ikäluokkien perustaes-
sa nuorina aikuisina perheitään etenkin äi-
deille korostettiin omaan lapseen kiinty-
misen tärkeyttä. Lapsesta on tullut muut-
tuneen Suomen arvomaailmassa perheen
hyvinvoinnin keskipiste ja ainakin retori-
sen huomion kohde. Miten tämä kahteen
suuntaan vetänyt muutos on vaikuttanut
suomalaisiin perheisiin ja lapsiin, van-
hemmuuteen ja parisuhteisiin? Miten se
on vaikuttanut puheeseen perheestä, ar-
voista ja hyvästä ihmisyydestä? Millainen
on puheen ja todellisuuden välinen suhde?

Heikki Tervonen lähestyy kirjoituk-
sessaan ihmisen kärsimyksen ja Jumalan
kohtaamisen ongelmaa. Jumala kärsii ih-
misen kanssa, koska hän on luonut ja tun-
tee ihmisen kärsimyksen ja tuskan. Jollain
tavalla kristityn on voitava ajatella, että
ihmisessä on Jumalaa ja Jumalassa ihmis-
tä. Hyväksi kaveriksi Tervosen kirjoituk-
selle sopii Pauli Annalan valaiseva joh-
datus Paul Tillichin teologiseen ajatte-
luun. Lukija testatkoon itse, onko lähem-
pänä Tillichiä vai perinteisempää kristil-
listä ajattelua. Vaiko peräti (Lassi) Raja-

mäen etiikkaa…

Matti Myllykoski
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Mikko Ketola

Suomen uusimman kirkkohistorian

taitekohtia

”Suomen kirkkohistorian taitekohdat” oli-
si varmasti  mielenkiintoinen  rinnakkais-
teos Heikki Ylikankaan tunnetulle kirjal-
le Suomen historian käänne- tai solmu-
kohdista. Olen seuraavassa yrittänyt käsi-
tellä Suomen kirkollista lähihistoriaa hie-
man ylikangaslaisella tavalla, mutta sa-
malla tunnustan omat rajoitukseni tällai-
sessa hankkeessa. Olo on vähän samanlai-
nen kuin seisoisi jyrkän vuorenrinteen
juurella ja yrittäisi saada käsityksen kau-
kana ylhäällä olevista yksityiskohdista.
Näkökulma on vino ja varsinkin yksityis-
kohtien keskinäisiä suhteita on melko vai-
kea hahmottaa. Lähihistoria tuntuu kaatu-
van päälle. Myöskään niin sanottua to-
tuutta muutaman  viime vuosikymmenen
joistakin tapahtumista on melko mahdo-
tonta väittää esittävänsä; tässä yhteydessä
on tyydyttävä vaatimattomammin melko
subjektiiviseen tulkintaan lähteiden valin-
nasta lähtien. En voi juurikaan ammentaa
omista kokemuksistani; syntymävuoteni
on 1963. Vuosikymmen, jolla synnyin, on
kuitenkin tavattoman kiehtova, ja saman
ovat viime   vuosina havainneet monet
muutkin historioitsijat ja yhteiskuntatie-
teilijät. Kuusikymmenluvun tutkimus on
maailmalla monilla aloilla nopeasti laaje-
neva tutkimuskenttä. Englantilaisen kirk-
kohistorioitsijan Hugh McLeodin tuore

teos The Religious Crisis of the 1960s on
herkullisimpia ilmentymiä tästä tutkimus-
suuntauksesta.

Myös tässä artikkelissa 1960-luku
näyttelee keskeistä osaa. Olen päätynyt
käsittelemään kahta tapahtumaa, joissa
kummassakin voi – ainakin hyvällä tah-
dolla – havaita taitekohtamaisia piirteitä.
Vähintään ne ovat tärkeä osa jotakin mer-
kittävää kehityslinjaa. Kummankin käsit-
tely alkaa tapahtumista, jotka sijoittuvat
1960-luvulle.

Taite 1: Kansallis-kirkollinen idylli

alkaa säröillä LML:n Helsingin-

kokouksen jälkeen

Kymmenissä helsinkiläiskodeissa odotet-
tiin 9. elokuuta 1963 jännittyneenä ulko-
maisten vieraiden saapumista. Vieraat ei-
vät olleet perheiden tuttuja vaan tuiki tun-
temattomia, suomea taitamattomia ihmi-
siä. Luterilaisia he sentään olivat samoin
kuin isännätkin. Helsingissä oli  meneil-
lään Luterilaisen maailmanliiton neljäs
yleiskokous, ja tuona iltana kaikki ko-
kouksen viralliset osanottajat oli kutsuttu
tavallisiin koteihin tutustumaan suomalai-
seen elämänmenoon. Ainakin yhdessä ko-
dissa vieraat saivat nauttia Mannerheimin
simaa, jonka tekemistä oli vastikään ope-
tettu televisiossa, kuten Kotimaa-lehden
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kolumnisti Naapurin Liisa kertoi. Ehkä
joissakin kodeissa päädyttiin katsomaan
yhdessä televisiotakin, josta tuona iltana
tuli muun muassa ohjelma nimeltä ”Iskel-
mäkaruselli esittää sairaalloisia iskelmiä”.
Ohjelma oli kielletty alle 12-vuotiailta.
Monet oman kielitaitonsa heikkoutta ar-
kailleet suomalaiset saivat helpotuksek-
seen huomata, ettei vieraidenkaan muiden
kielten taito kovin kummoinen ollut. Se
helpotti ja yhdisti ihmisiä uudella tavalla.
Muukin Suomi pääsi osalliseksi kokous-
vieraiden läsnäolosta, kun heitä yhden vii-
konlopun aikana vieraili tulkkien saattele-
mina saarnamiehinä ympäri Suomea Kit-
tilää myöten. Vuosikymmen aiemmin
moni suomalainen oli ensimmäistä kertaa
elämässään nähnyt tummaihoisia ihmisiä
Helsingin olympialaisten yhteydessä. Nyt
moni suomalainen luterilainen kohtasi en-
simmäistä kertaa elämässään muunmaa-
laisia luterilaisia.

Mikko Juva on muistelmissaan Seu-
rasin nuoruuteni näkyä todennut Helsin-
gin kokouksesta, että ”sodan jälkeen syn-
tynyt yhteiskunnan rakentavien voimien
konsensus, jossa luterilaisella kirkolla oli
oma paikkansa,  koki  Helsingin  yleisko-
kouksessa täyttymyksensä ja viimeisen
kukoistuksensa. Kirkko näkyi ja kirkko
oli  keskellä kylää.  Mutta uudet voimat,
jotka särkisivät tämän idyllin, olivat jo
marssimassa asemiin.” Tämän näkemyk-
sen mukaan Helsingin kokous oli tietyn-
lainen kahden aikakauden taitekohta, tai
ainakin olennainen osa tätä taitetta. Edel-
lisestä samanlaisesta huipusta, kirkon
loistavasta ja näkyvästä juhlasta, ei ollut
kauan. Vuonna 1955 oli vietetty kristinus-
kon Suomeen tulon 800-vuotisjuhlaa. Sil-
loin presidenttinä oli ollut vielä Paasikivi,
nyt valtion johdossa oli Kekkonen, joka

piti Helsingin kokouksessa Mikko Juvan
laatiman puheen. Tiettyä kirkollisen hy-
vänolon tunnetta lienee lisännyt kokousta
edeltävinä vuosina se, että kun kirkollis-
veroa alettiin vuonna 1960 periä palkasta
ennakkona, kirkosta eroaminen väheni
muutamaksi vuodeksi dramaattisesti. Asiat
tuntuivat olevan ihan mallillaan.

Helsingin kokousta voisikin pitää yh-
tenä käännekohtana kirkollisessa lähihis-
toriassa. Se ei ole sitä kuitenkaan vain sii-
nä mielessä, että se olisi ollut eräänlainen
viimeinen kukoistus, jonka jälkeen kaikki
on ollut vain kuoppaista alamäkeä ja hyvi-
en asioiden rikkomista. Siitä voi nimittäin
katsoa alkaneen paitsi negatiivisessa mie-
lessä tietynlaisen kansallis-kirkollisen
idyllin särkymisen myös positiivisessa
suhteessa Suomen kirkon kansainvälisty-
misen, avartumisen ja monikasvoistumi-
sen. Se ei toki ollut tuskatonta, ja monien
mielestä se oli aivan jumalatonta.

Kirkon rauha oli itse asiassa alkanut
säröillä jo ennen Helsingin   kokousta.
Dogmatiikan professori Osmo Tiililä oli
eronnut ensin pappisvirasta 1961 ja sitten
kirkosta 1962. Vanhoillislestadiolaisuu-
dessa oli tapahtunut raju opillinen välien
selvittely 1960–1961, minkä vuoksi Suo-
men rauhanyhdistysten keskusliiton pii-
rissä toimineen papiston valtaenemmistö
oli joutunut ulos liiton piiristä. Rauhalli-
sen pinnan alla siis kuohui.

Varsinaiseen täristykseen kirkko jou-
tui kuitenkin vasta Helsingin yleisko-
kouksen jälkeisinä vuosina. Kun vielä ke-
väällä 1964 kirkon henkisen kentän jän-
nitteen nostajaksi riitti Kotimaassa käyty
keskustelu ”papinemäntien kosmeettisten
aineitten käytöstä”, jo loppusyksystä al-
koivat sulakkeet palaa. Hannu Salaman

Juhannustanssit-kirjasta syntynyt Sala-
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ma-sota alkoi marraskuussa 1964, ja vaik-
ka arkkipiispa Martti Simojoki ei nosta-
nutkaan kirjasta kuuluisaa jumalanpilkka-
juttua, vaan sen teki Kokoomuksen kan-
sanedustaja Margit Borg-Sundman,
yleiseksi mielikuvaksi vuosikymmeniksi
jäi, että kaikki oli nimenomaan arkkipiis-
pan syytä.

Kirkonvastainen ylioppilasradikalismi
nousi ensimmäiseen huippuunsa vuosina
1966–1967, jolloin erityisesti Oulun ja
Helsingin ylioppilaslehdet sekä Helsingin
ylioppilasteatterin kirjallinen kabaree Or-
vokki erottuivat kirkkokriittisellä kirjoit-
telullaan ja toiminnallaan. Suomen kristil-
lisen ylioppilasliiton piirissä toimineet
kirkon omat radikaalit alkoivat varovai-
sesti keikuttaa venettä samoihin aikoihin.
He arvostelivat erityisesti kirkon suhdetta
sotaan  ja puolustuslaitokseen. Vallanku-
mouksen teologiasta puhuttiin paljon.
Kyyhkysestä löytyy vuonna 1968 ajankoh-
dan  ilmapiiriä hyvin kuvaavia otsikoita:
”Kutsu poliittiseen toimintaan” ja ”Val-
lankumous Suomen kirkossa”. Kansain-
välisellä areenalla tapahtunutta kristittyjen
opiskelijoiden ja ekumeenisten opiskelija-
järjestöjen kuohuntaa 1960–1970-lukujen
taitteessa kuvaa elävästi Risto Lehtonen

kirjassaan Story of a Storm.
Raamattukeskustelun suhteen merkit-

täviä olivat vuodet 1969–1971, jolloin
historiallis-kriittinen raamatuntutkimus ja
sen tulosten popularisointi törmäsivät yh-
teen vallinneiden varsin konservatiivisten
raamattunäkemysten kanssa. Heikki Räi-

sänen tutkimuksillaan ja Terho Pursiai-

nen provosoivalla teoksellaan Uusin tes-
tamentti tulivat laajasti tunnetuiksi. Erityi-
sesti Räisäsen haastattelu Suomen Kuva-
lehdessä joulun alla 1971 antoi aiheita tu-
liselle polemiikille kirkon ja teologisen

tiedekunnankin sisällä. Jotakin ehjää koet-
tiin nyt särjetyn; piispa Osmo Alaja kat-
soi Räisäsen ajattelemattomasti rikkoneen
sellaista, mitä perinteisesti oli pidetty ar-
vokkaana. Kun Pursiainen asettui
SKDL:n kansanedustajaehdokkaaksi, sen
katsottiin osoittavan, että nuoret kirkon
radikaalit olivat äärivasemmistolaisia
kaikki tyynni. Kirkon radikaaleista tai sel-
laisiksi koetuista alettiin tehtailla kanteita
tuomiokapituliin. Kesällä 1969 jo viisi
pappia oli kanteluiden kohteena: Voitto

Viro, Juhani Simojoki, Terho Pursiai-
nen, Leino Hassinen ja Matti Hyrck.
Särkynyttä idylliä yritettiin paikata juridi-
silla keinoilla.

Toisella laidalla taas oli keväällä 1967
perustettu Suomen Evankelisluterilainen
Kansanlähetys ja erityisesti sen Slaavi-
laislähetysosasto, jonka toiminta Neuvos-
toliiton suuntaan aiheutti päänsärkyä kir-
kon johdolle ja poliitikoille. Piia Latvala,
joka on väitöskirjassaan Valoa itään?
Kansanlähetys ja Neuvostoliitto 1967–
1973 tutkinut Slaavilaislähetysosastoa, to-
teaa, että osasto oli omalla tavallaan 1960-
luvun radikalismin ilmiö, sillä se oli avoi-
mesti yhteiskunta- ja kirkkokriittinen. Se
oli sitä vain valtavirrasta poikkeavalla ta-
valla, sillä kun radikalismi yleensä oli va-
semmistolaisvaikutteista ja varsinkin po-
liittinen radikalismi Neuvostoliittoa myö-
täilevää, Slaavilaislähetysosasto suhtautui
itänaapuriin hyvin kriittisesti. Osaston
voidaan katsoa tarjonneen toimintakana-
van niille nuorille, joiden maailmankatso-
muksessa yhdistyi uskonnollisuus ja radi-

Kirkon radikaaleista tai sellaisiksi koetuista alet-
tiin tehtailla kanteita tuomiokapituliin, kesällä
1969 jo viisi pappia oli kanteluiden kohteena.
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kaalisävytteinen isänmaallinen oikeisto-
laisuus.

Yksi hyvä näkökulma Helsingin ko-
koukseen on tarkastella sen paikkaa siinä
kehityksessä, joka oli tapahtunut suhtau-
tumisessa ekumeniaan. Jenni Krapu on
vastikään tarkastetussa väitöskirjassaan E.
G. Gulinin ekumeeninen työ ja ajattelu
pannut merkille, että Gulin, joka toimi en-
sin eksegetiikan professorina ja sitten
Tampereen piispana, valitteli monessa yh-
teydessä Suomessa vallitsevaa ekumenia-
kielteistä ilmapiiriä. Suomen ekumeeni-
sen neuvoston edeltäjä, Yleiskirkollinen
toimikunta, suorastaan toivoi 1930-luvun
lopulla, että Suomessa ei käytettäisi julki-
suudessa ekumenia-sanaa, koska sillä oli
niin paha kaiku. Sotien aikana ekumenia
saattoi sanana saada jopa epäisänmaallisia
sävyjä.

Vielä Kirkkojen maailmanneuvoston
Evanstonin  kokouksen aikoihinkin  1954
ekumenian parissa puuhailevien suoma-
laisten aktivistien joukko oli melko pieni,
mutta vuoteen 1963 tultaessa ekumenia
oli alkanut koskettaa jo laajempia piirejä.
Pääansio tästä kehityksestä lankesi Guli-
nin lisäksi Erkki Niinivaaralle, Aimo T.

Nikolaiselle, Aarne Siiralalle ja Seppo

A. Teinoselle. Vastustajia ekumenialla
Suomessa kyllä riitti erityisesti niin sanot-
tujen uuspietistien tai Amerikasta vaikut-
teensa imeneiden evankelikaalien keskuu-
dessa, Urho Muroma ja Uuras Saarni-

vaara näistä eturivissä. Antti Laine on
omassa tutkielmassaan osoittanut, kuinka
ekumeniaa vastustavien piirien argumen-
taatiossa toistuivat vuodesta toiseen samat
irrationaaliset pelot ja uhkakuvat: KMN:sta
oli tulossa paavin eli Antikristuksen tai
vaihtoehtoisesti ”liberaaliteologien” johta-
ma ylikirkko, joka vaatisi jäsenkirkkojaan

luopumaan tunnustuksestaan.
LML:n kokouksen suomalaisvalmis-

teluja tutkinut Matti Peiponen on toden-
nut, että kokouksen jälkeen sekä Martti
Simojoki että Mikko Juva nousivat mer-
kittävimmiksi kansainvälisiksi toimijoiksi
Suomen kirkossa. Juva toimikin LML:n
presidenttinä 1970–1977 ja Simojoki lii-
ton ensimmäisenä varapuheenjohtajana
1963–1970. Simojoki ja Juva matkustivat
Helsingin kokouksen jälkeen ahkerasti
maailmalla erilaisissa LML:n ja muiden
järjestöjen luottamustehtävissä ja Suomen
luterilaisen kirkon edustajina. Heidän li-
säkseen oli kuitenkin muitakin, jotka otti-
vat vastuuta   ulkomailla edustamisesta.
Aimo T. Nikolainen, Seppo A. Teinonen,
Risto Lehtonen ja Ahti Auranen olivat
näistä uutterimpia. Naisia ei näissä tehtä-
vissä vielä juuri näkynyt.

Yksi Helsingin kokouksen merkittä-
vistä tapahtumista oli Viron ja Latvian lu-
terilaisten kirkkojen hyväksyminen
LML:n jäseniksi. Kyse oli nimenomaan
Neuvostoliitossa toimivista kirkoista; ek-
siilikirkot oli hyväksytty jäseniksi jo
vuonna 1947. Helsingin kokouksen jäl-
keen Suomen luterilainen kirkko aktivoi-
tui kirkollisten suhteiden hoitamisessa
Neuvostoliittoon ja koko itäblokkiin päin.
Erityishuomion kohteena oli luonnollises-
ti historiallisten siteiden vuoksi Viro, mut-
ta myös Unkari, Latvia ja DDR kiin-
nostivat. Vuonna 1964 suomalainen kir-
kollinen valtuuskunta teki ensimmäisen
virallisen matkan Neuvostoliittoon, minkä
vuoksi Kotimaan pääkirjoituksessa todet-
tiin hyvin optimistisesti, että matkan to-
teutuminen kertoi Neuvostoliiton viran-
omaisten myönteisestä suhtautumisesta
kirkollisten suhteiden kehittämiseen, mikä
taas auttaisi ”rauhan ja yhteisymmär-
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ryksen lujittumista ihmiskunnan keskuu-
dessa”.

Taite 2: Hassinen pitää päänsä ja tuo

kommunismin pappeinkokoukseen

Kirkon suhde kommunismiin on ollut lie-
västi sanottuna jännitteinen, kuten esimer-
kiksi Ville Jalovaara on väitöskirjassaan
Kirkko, Kekkonen ja kommunismi osoitta-
nut. On ollut ikään kuin itsestään selvää,
että kirkko ja kommunismi ovat toistensa
luonnollisia vihollisia. Suomalaisen kris-
tillisyyden erityispiirteisiin kuuluu kuiten-
kin se, että työväestön tunnetusta punai-
suudesta ja kirkon tiedetystä valkoisuu-
desta huolimatta työväestö ei sisällissodan
jälkeen, ei uskonnonvapauslain voimaan-
tulon jälkeen 1920-luvulla tai vasemmis-
ton vahvistuessa toisen maailmansodan
jälkeen kuitenkaan laajoin joukoin eron-
nut kirkosta vaan pysyi siellä. Jännitteet
kuitenkin olivat olemassa, ja 1960-luvun
kansainvälisen politiikan ja kotimaan yh-
teiskunnallisen kehityksen vuoksi kirkol-
lekin tuli koko ajan tärkeämmäksi päästä
selville vanhasta vihollisestaan.

Suomalaisille oli tärkeää tehdä myös
jotakin rajan takana olevien inkeriläisten
hyväksi. Inkerinsuomalaisen, Suomessa
1957 papiksi vihityn Aatami Kuortin

teokset Tapahtui Inkerissä (1962), Inkerin
kirkon vaikeita vuosia (1963) ja Kirkossa,
keskitysleirissä, korvessa (1964) muistut-
tivat jatkuvasti suomalaisia inkeriläisten
ahdingosta. Viimeksi mainitusta teoksesta
otettiin vuonna 1967 jo kolmas painos.
Vuonna 1963 suomeksi ilmestynyt Ale-

xandr Solzhenitsynin esikoisteos, pie-
noisromaani Ivan Denisovitshin päivä,
jossa kuvataan erään vangin päivää yhdel-
lä Neuvostoliiton vankileirillä, laajensi
myös suomalaisten tajuntaa naapurimaan

kalseasta todellisuudesta. Ja olihan jo
1950-luvun puolella ilmestynyt esimer-
kiksi sellainen kirja kuin Unto Parvilah-

den Berijan tarhat.
Inkeriläisten asialle tuli olemaan suuri

merkitys Suomen luterilaisen kirkon ja
Venäjän ortodoksisen kirkon vuonna
1970 aloittamilla oppikeskusteluilla, sillä
ne mahdollistivat suhteiden ylläpidon ja
avun välittämisen inkeriläisten seurakun-
tiin. Arkkipiispa Martti Simojoki esitti
ajatuksen keskusteluiden aloittamisesta
vieraillessaan patriarkka Aleksein kutsu-
mana Neuvostoliitossa pääsiäisenä 1967.
Hänen delegaatioonsa kuuluivat lisäksi
professori Kauko Pirinen ja pastori Esko

Rintala. Myöhemmät kriitikot ovat pitä-
neet oppikeskusteluita lähinnä vain yhte-
nä KGB:n tiedonhankinta- ja propaganda-
kanavana ja suomalaisia osanottajia hyvä-
uskoisina ja  sinisilmäisinä ”hyödyllisinä
typeryksinä”, mutta vaikuttaa siltä, että
suomalaiset osanottajat olivat hyvin tietoi-
sia siitä, että KGB valvoi kokouksia lähel-
tä, ja osasivat toimia ja arvioida vastapuo-
len edustajia sekä heidän puheitaan sen
mukaisesti.

Kommunismin luonteeseen saatiin run-
saasti valaisua lokakuussa 1967, kun Hel-
singin hiippakunnan pappeinkokouksessa
keskusteltiin Karkkilan kirkkoherran Leino
Hassisen laatimasta synodaaliväitöskirjasta
Kristinusko ja kommunismi. Häntä ei ollut
valittu tehtävään sattumalta, sillä hän oli
saanut virikkeitä aiheen pariin jo osallis-
tuessaan kirkon teollisuustyöhön 1950-lu-

Suomalainen työväestö ei uskonnonvapauslain
voimaantulon jälkeen 1920-luvulla tai vasemmis-
ton vahvistuessa toisen maailmansodan jälkeen
laajoin joukoin eronnut kirkosta.
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vun lopulla ja toimiessaan Suomen ensim-
mäisenä korkeakoulupastorina 1960-luvun
alkupuolella. Lisäksi hän oli toiminut edellä
käsitellyn Helsingin kokouksen näyttelyko-
missaarina, joten hänellä oli teemaan sopiva
”komissaari-menneisyys”.

Ensimmäinen asia, joka tekee Hassi-
sen kirjan käsittelystä merkittävän, on se,
että kirja yleensä tuli käsittelyyn sillä ni-
mellä. Lähellä nimittäin oli, että poliitti-
nen varovaisuus ja itänaapurin pelko –
suorastaan suomettuneisuus – olisivat
voittaneet ja kirja olisi saanut aivan toi-
senlaisen nimen ja sisällön.

Jos pidetään mielessä käännekohtanä-
kökulma, Hassisen kirjan synnyssä se löy-
tyy edellisestä, lokakuussa 1962 pidetystä
pappeinkokouksesta, jolloin aiheesta ja
kirjoittajasta päätettiin. Vuoden 1967 pap-
peinkokouksen valmistusvaliokunta, jon-
ka puheenjohtajana toimi Helsingin Van-
hankirkon seurakunnan kirkkoherra, ro-
vasti Heimer Virkkunen, esitti tuolloin
kolmea vaihtoehtoa,  joista ensimmäinen
oli juuri kristinuskon ja kommunismin
kohtaaminen.

Kaikki eivät pitäneet ajatusta aina-
kaan ensi kuulemalta hyvänä. Tuomioro-
vasti Eino Sareksen perusteluissa näkyi
samaan aikaan (17.10.1962) käynnissä ol-
leen Kuuban kriisin aiheuttama jännitys ja
pelko Suomen kohtalosta suurvaltojen vä-
lisessä konfliktissa: ”Kuitenkin viiden
vuoden kuluttua voimme olla sellaisessa
vaaravyöhykkeessä poliittisten ja monien
muiden henkilöiden kannalta katsottuna,
että voidaan manata esiin henkiä, joita
emme ehkä kykene hallitsemaan.” Sares
toivoi, että tutkimus suoritettaisiin teolo-
gien tutkimuskammiossa tai muulla taval-
la. Samaa toivoi lehtori Matti Vironmä-

ki, joka ehdotti, että asiasta tehtäisiin luot-

tamuksellinen tutkimus, joka jaettaisiin
papeille, ”niinkuin on joistakin muista
asioista tehty”.  Teologian tohtori Helge

Ukkola taas pelkäsi ”suurta sinisilmäi-
syyttä” kommunismin käsittelyssä. Hä-
nestä asia oli niin arkaluonteinen, että
”evankelioimiselle, kirkolle ja Kristuksel-
le” saatettaisiin tehdä karhunpalvelus kes-
kustelemalla kysymyksistä, joita ei hallit-
taisi. Samaan aiheen tiettyyn vaarallisuu-
teen viittasi SKSK:n pääsihteeri, rovasti
Kusti Korhonen, joka piti sitä ”kansalli-
sen olemassaolomme” kysymyksenä,
mutta samalla epäili, voitaisiinko sitä kä-
sitellä julkisuudessa ”tällä tavalla”. Hän
tosin kokouksen kuluessa lievensi torju-
vaa kantaansa ja toivoi, että jo pappiskou-
lutuksessa perehdyttäisiin kristinuskon ja
kommunismin suhteisiin, jotta papit vas-
taisuudessa olisivat paremmin varustautu-
neita ideologisiin kohtaamisiin.

Valtaosa puheenvuoron käyttäjistä
kuitenkin kannatti asian käsittelyä. Virk-
kunen itse perusteli kristinuskon ja kom-
munismin suhteen käsittelyä sillä, että
”valtava kansainvälinen kommunistinen
liike joka tapauksessa on niin aktuelli
meidän maassamme, että melkein ¼ Suo-
men kansasta tuntee suurta kiinnostusta
tätä asiaa kohtaan ja että se käytännölli-
sesti katsoen sangen myönteisesti suhtau-
tuu siihen”. Tämän vuoksi kirkon piirissä
piti muodostaa perusteltu kanta aiheeseen.
Myös Lauttasaaren kirkkoherra Voitto

Viro piti aihetta vakavana uskonnollisena
ja isänmaallisena kysymyksenä. Hänen
mielestään kirkolla oli vaarana tuudittau-
tua tyytyväisyyteen sen vuoksi, että kir-
kon ja sosiaalidemokraattien suhteet oli-
vat ”monessa suhteessa mitä myönteisim-
mät”, kun samalla ei ollut ratkaistu kysy-
mystä,   joka koski ”ainakin miljoonaa
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maamme kansalaista”. Lähetysjohtaja
Olavi Vuorelan mielestä asian käsittely
oli suorastaan   kiireellinen välttämättö-
myys, ja hän epäili, että viiden vuoden
kuluttua oltaisiin jo myöhässä.

Pastori Tauno Sarantola Oulunkylän
seurakunnasta piti tärkeänä myös julki-
suuden kannalta, että papisto kokouksis-
saan käsittelisi asioita, joilla olisi merki-
tystä koko yhteiskunnalle. Siksi hän kan-
natti kommunismin käsittelyä. Teologian
lisensiaatti Leino Hassisen mukaan asiaan
paneutumista saattoi perustella myös Suo-
men erityisasemalla idän ja lännen väli-
maastossa. Kirkon olisi syytä olla avoin
kansainvälisille kysymyksille, ja kommu-
nismista puhuminen olisi omiaan ”terveh-
dyttämään meitä kirkon sisätautisairau-
desta, että olisimme kiinnostuneita vain
itsestämme.” Pastori Juhani Simojoki

sanoi ilkikurisesti, että erityisesti rovasti
Sareksen varoitus aiheen arkaluonteisuu-
desta oli paras syy siihen, että asia otettai-
siin käsiteltäväksi.

Lopulta ehkä monien osoittama huoli
aiheen arkaluonteisuudesta johti siihen,
että otsikkoa muotoiltiin ”hieman avaram-
min”, kuten ehdotuksen tehnyt Erkki Nii-
nivaara asian ilmaisi. Uudeksi nimeksi tuli
huomattavasti neutraalimpi – ja tylsempi –
”Kristinuskon ja erilaisten talousjärjestel-
mien sekä niiden taustalla olevien ideolo-
gioiden kohtaaminen”. Tämä kuuman tee-
man vesitys tyydytti monia, mutta sille
keksittiin helposti myös perusteita. Pastori
Erkki Airas kiinnitti huomiota siihen,
että ekumeenisessa keskustelussa oli ollut
esillä ajatus, että kristillisten kirkkojen
olisi edustettava idän ja lännen ideologi-
sessa taistelussa kolmatta tietä. Siihen
kaavaan uusi nimi sopisi hyvin. Rovasti
Yrjö Liusvaara Paavalin seurakunnasta

totesi, että nyt kirjassa voitaisiin ottaa
huomioon myös muissa talousjärjestel-
missä esiintyvät virheet. Olavi Vuorelakin
hyväksyi uuden otsakkeen, sillä se estäisi
lehdistöä tekemästä asiasta sensaation.

Vielä tarvittiin kirjalle kirjoittaja. Val-
misteluvaliokunta esitti tehtävään pastori
Esko  Rintalaa  ja  hänen varamiehekseen
Leino Hassista. Lähetysopiston johtaja
Matti Peltola piti Rintalaa hyvänä valin-
tana, sillä tämä oli jo näyttänyt kyntensä
”pienessä roomalaiskatolisuutta  käsittele-
vässä tutkielmassaan”. Peltola viittasi tällä
tehtävään, jonka Rintala oli saanut kesällä
1958 SKSK:n pääsihteeriltä, edellä maini-
tulta Kusti Korhoselta. Rintalaa oli pyy-
detty tekemään tutkimus roomalaiskatoli-
suuden leviämisestä Suomessa. Tutkimus-
ta ei ollut painettu, vaan sitä oli levitetty
vain luottamuksellisena käsikirjoituksena
kirkon johdon käyttöön. Tähän tutkimuk-
seen edellä mainittu lehtori Vironmäkikin
ilmeisesti viittasi. Antti Laine on vastikään
käsitellyt Rintalan tekemän tutkimuksen
vaiheita Teologisessa Aikakauskirjassa.
Lopputulokseen Hassisen hyväksi lienee
vaikuttanut arvovallallaan eniten profes-
sori Lauri Haikola, joka heti Peltolan pu-
heenvuoron jälkeen totesi, että ”Hassisella
on suuret mahdollisuudet onnistua tässä
tehtävässä”. Syrjäytetty    ykkösehdokas
Rintala puolestaan kirjoitti kommunismi-
aiheisen jutun Tampereen hiippakunnan
vuosikirjaan 1964 otsikolla ”Miksi vaike-
nemme kommunismista?”.

Viisi vuotta tämän jälkeen pappeinko-
kouksen osanottajat kuitenkin saivat käsi-
teltäväkseen kirjan kristinuskosta ja kom-
munismista,  ei nimihirviötä, johon vuo-
den 1962 kokouksessa oli päädytty. Has-
sinen kertoi päätyneensä alkuperäiseen
teemaan, koska ilman rajaamista kirja ei
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olisi valmistunut; tosin nytkin tehtävä oli
ollut suunnaton. Läntiselle ideologialle
olisi omistettava oma tutkielmansa. Ku-
kaan ”arvostelukykyinen henkilö” ei yrit-
täisi yhden synodaaliväitöskirjan puitteis-
sa käsitellä kristinuskon kohtaamista sekä
läntisen kapitalistis-demokraattisen että
itäisen marxilaisen ideologian kanssa.

Hassinen sanoi  näin rajattunakin ai-
heen käsittelyn yhden miehen voimin
”vihkimisen ja kasteen, saarnan ja seura-
puheen lomassa” tuntuneen lähes toivot-
tomalta. Kyseessä kun oli sentään ”vuosi-
sadan ajan maailmaa valloittanut ideolo-
ginen järjestelmä, jolle esim. tällaisen jou-
kon lastaaminen junanvaunuihin ja nihi-
loiminen olisi vain vähäpätöinen makupa-
la!” Hassinen arvosteli ankarasti tapaa,
jolla  kirkossa suhtauduttiin sille  elintär-
keiden asioiden tutkimiseen. Tässäkin ta-
pauksessa  asialle olisi hänen mielestään
pitänyt laittaa kokonainen työryhmä
useammaksi vuodeksi. Sen sijaan yhdelle
miehelle oli annettu tehtäväksi selvittää
ideologiaa, ”jonka olemusta selvitellään
useissa kristillisissä ja muissa tutkimuslai-
toksissa läntisessä maailmassa”.

Kirjansa esipuheessa Hassinen totesi,
että se oli keskustelupuheenvuoro ja ”yri-
tys muodostaa käsitys marxilaisuudesta ja
sen herättämistä kriitillisistä kysymyksis-
tä ja virikkeistä kristilliselle kirkolle”.
Hän  ei ollut kirjoittanut tutkielmaa pel-
kästään papistolle vaan kaikille aiheesta
kiinnostuneille. Pappeinkokouksessa hän
korosti halunneensa tehdä selväksi kaksi
asiaa. Hän oli halunnut saada papiston oi-

valtamaan sen, että ”kaikesta vääristynei-
syydestään huolimatta” kommunismi pyr-
ki olemaan ”sosiaalivallankumoukselli-
nen” liike, joka yritti muuttaa yhteiskun-
nallisia oloja oikeudenmukaisemmiksi.
Kommunismia ei pitänyt kohdata ainoas-
taan ateismina. Toiseksi hän painotti
”ekumeenisen lähestymistavan” tärkeyttä:
jos haluttiin käydä vakavaa keskustelua
marxilaisten kanssa, oli tunnettava näiden
vakaumus  ja  näkemykset ja  otettava ne
vakavasti.

Kirjan avainkohtana (tai ainakin yhte-
nä sellaisena), johon useampi puhuja viit-
tasi, voi pitää seuraavaa jaksoa (Hassinen,
Kristinusko ja kommunismi, Kirjayhtymä
1967, 59):

Yhteiskunnan osuvassa kritiikissä ja

vastuun ottamisessa     vähäväkisistä

1800-luvun teollistumisen keskellä, sii-

nä on kommunismin oikeutus. Se teki

kommunismin historialliseksi. Kajoa-

minen yhteiskunnan kieroutumiseen

ja sen rakenteiden tinkimätön oikaisu-

vaatimus on kommunismin ensimmäi-

nen ja tärkein asia, eikä sen ateistisuus.

Ja että tämä tapahtui keskellä vuosisa-

taista kristikuntaa, siinä kommunismi

on tuomiona kristillisen kirkon epäus-

kolle. Epäuskon pesimäpaikka on ollut

ennen kaikkea kristityissä. Sen paljas-

tuminen on tuskallista ja ajaa kirkon

kollektiiviseen synnintunnustukseen

ja parannuksentekoon.

Teoksen aiheen valinnasta ja itse teokses-
ta vuosien 1962 ja 1967 pappeinkokouk-
sissa käytyä keskustelua tarkasti analysoi-
malla saataisiin varmasti hyvin mielen-
kiintoinen kuva papiston keskuudessa val-
linneista asenteista kommunismia koh-
taan ja niiden muuttumisesta 1960-luvun

Jos haluttiin käydä vakavaa keskustelua marxi-
laisten kanssa, oli tunnettava näiden vakaumus
ja näkemykset ja otettava ne vakavasti.
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kuluessa. Otan seuraavassa esiin vain joi-
takin aivan keskeisimpiä keskusteluissa
esitettyjä argumentteja.

Valmiista kirjasta käydyssä keskuste-
lussa kuvastui hyvin se näkemysten ja
asenteiden kirjo, joka suhteessa kommu-
nismiin papiston keskuudessa ilmeni.
Osa papeista piti Hassisen suhtautumista
kommunismiin liian ymmärtävänä ja
myötätuntoisena, eikä hän ollut heidän
mielestään kylliksi korostanut kommunis-
min ateistista luonnetta ja synkkiä puolia
kuten henkilökohtaisen vapauden puutet-
ta. Samoin he vierastivat Hassisen puhetta
kirkon kollektiivisesta synnistä ja olisivat
kaivanneet enemmän puhetta uskonvan-
hurskaudesta. Lehtori Olavi Päivänsalon

mielestä ”todellisuudessa me olemme niin
täynnä sosiaalista kristillisyyttä, ettei siinä
ole määrääkään”.

Kirkkoherra Tarmo Nuotio Etelä-Es-
poon seurakunnasta kiinnitti ensin huo-
miota Hassisen toteamukseen siitä, miten
paljon yhteistä suomalaisella kommunis-
milla oli kansainvälisen marxilaisuuden
kanssa (niin paljon kuin seitsemännellä
kirnunhuuhteluvedellä voin kanssa) ja to-
tesi, että tällaisen kotoisen suomalaisen
kommunismin papitkin yleensä kohtasivat
ja siihen oli helppo suhtautua ystävällises-
ti.  Sen  sijaan hän varoitti siitä,  että  oli
myös ideologisesti valveutuneita kommu-
nisteja, jotka pyrkivät soluttautumaan
kirkkoonkin. He olivat salakommunisteja,
susia  lammasten vaatteissa. Hänen mie-
lestään Hassisen kirja saattoi olla avuksi
tällaisten myyrien paljastamisessa. Nuo-
tion kommentti  liittyi mitä ilmeisimmin
kirkon omien radikaalien esiinmarssiin.

Kaikkiaan Hassisen kirja sai selvästi
enemmän kiitosta kuin kritiikkiä. Monet
puhujat pitivät sitä varsin hyödyllisenä

apuneuvona kommunistien kohtaamisessa
ja tuntuivat hyväksyvän muutenkin hyvin
pitkälle Hassisen huomiot kommunismin
periaatteessa positiivisista tavoitteista.
Usea nuoremman polven puhuja piti kir-
kon ongelmana sitä, että sen imago oli lii-
an oikeistolainen ja porvarillinen. Teo-
logian lisensiaatti Antti Alhonsaaren

mielestä ei ollut suinkaan itsestään selvä
lähtökohta, että Jeesus kuuluisi porvarei-
hin. SKY:n pääsihteeri  Juhani Simojoki
totesi eräiden kirjaa arvostelleiden pu-
heenvuorojen osoittaneen, että ”kirkkom-
me historia on varsin oikeistolainen, niin
saumattomasti länsimainen propaganda ja
oikeistolainen ajattelu tulee esille!” Hän
toivoi, ettei Hassisen ehdottama paran-
nuksenteko kuitenkaan johtaisi siihen, että
kirkon poliittinen toiminta kallistuisi täy-
sin toiselle laidalle, vaan että se säilyttäisi
”profeetallisen         puolueettomuutensa”.
Meilahden seurakunnan viralliseksi apu-
laiseksi siirtynyt Tauno Sarantola puoles-
taan varoitti kirkkoa uhkaavasta politisoi-
tumisesta. Hänen mukaansa oikeistolai-
nen oppositio [Suomessa oli vasemmisto-
lainen hallitus] oli valmis käyttämään kir-
kon perinteistä oikeistolaisuutta hyväk-
seen poliittisessa valtataistelussa. Se nä-
kyi hänen mukaansa Salama-sodassa, ra-
dion saarnasensuurikysymyksessä ja ju-
malanpilkkalakiesityksessä. Suomalaisten
pariin oltiin hänen mukaansa istuttamassa
amerikkalaistyylistä ”neuroottista, jäykis-
tynyttä asennetta” kommunismiin nähden,
ja istuttajana toimi uuspietistisen herätys-
liikkeen fundamentalistinen siipi, erityi-
sesti Uusi Tie -lehti.

Myös lehtori Leo Vuotila oli sitä
mieltä, että vasemmistossa ja myös libe-
raalisti ajattelevassa keskustassa tuskin
oli yhtään ihmistä, joka ei olisi vakuuttu-
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nut siitä, että kirkko oli läpeensä porvaril-
linen laitos. Hän oli valmis soveltamaan
Hassisen ehdotusta kollektiivisesta syn-
nintunnustuksesta niin pitkälle, että pap-
peinkokous laatisi virallisen tunnustuksen
ja lähettäisi sen SKP:n puoluetoimistoon
ja Kansan Uutisiin ja ilmoittaisi, että kirk-
ko aikoi tehdä parannusta tässä asiassa.
Martti Lindqvistin mukaan suomalaiset
kristityt imivät jo äidinmaidossa vasten-
mielisyyden kommunismia kohtaan. Voit-
to Viron mielestä pappien ei enää pitänyt
kysellä, oliko heillä oikeutta osallistua po-
litiikkaan, vaan oliko heillä oikeus pysyä
pois politiikasta.

Piispa Aarre Lauha veti kirjan sisäl-
lön ja siitä käydyn keskustelun yhteen.
Hänen nähdäkseen kristillisen rakkauden
tulisi entistä paremmin olla tekijä,  joka
uudistaa yhteiskunnan sen rakenteita
myöten. Kirjan anti hänen mielestään oli
se, että se puhui kommunismin merkityk-
sestä kirkon ja kristittyjen työn ja toimin-
nan ”muistuttajana”.

Kirkon porvarillinen imago ei Hassi-
sen kirjan myötä tietenkään yhtäkkiä ka-
donnut eikä kirkosta tullut niinistöläisellä
silmänkääntötempulla työväen kirkkoa.
Kirkon ja oikeistolaisuuden salaliitto oli
kokonaisen kirjan aiheena vain pari vuotta
Hassisen kirjan käsittelyn jälkeen ilmes-
tyneessä Pertti Hemánuksen Kirkon sa-
laliitto -teoksessa. Sitä varten Hemánus
oli haastatellut myös Hassista. Samana
vuonna antamassaan Suomen Kuvalehden
haastattelussa Hassinen huomautti, että kirk-
ko oli Suomessa oikeastaan ainoa ryhmä,
joka oli käynyt dialogia marxilaisten kanssa
jo kymmenen vuoden ajan. Hän valitteli vain
sitä, ettei Suomessa ollut kuin muutamia kes-
kusteluun valmiita marxilaisia.

Vaikka kristinuskosta ja kommunis-
mista pappeinkokouksessa käyty keskus-
telu ei tuottanut näkyviä yhteiskunnallisia
tai kirkollisia muutoksia, voidaan kuiten-
kin spekuloida, että ilman sitä kirkon ase-
ma 1960-luvun lopun radikalismin ja
1970-luvun alun taistolaisuuden pyörteis-
sä  olisi voinut olla avuttomampi ja sen
julkikuva paljon oikeistolaisempi. Hassi-
sen kirjasta saattoi olla jopa käytännön
apua monille papeille ja maallikoille omien
”kotikommunistien” kohtaamisessa ja näi-
den ajatusmaailman hahmottamisessa.

Lopuksi

Edellä käsiteltyjen tapausten nostaminen
erityiskäsittelyyn ei tarkoita, etteivätkö
jotkin myöhemmät tapahtumat tai ilmiöt
voisi osoittautua vähintään yhtä merkittä-
viksi vaikutuksiltaan. Naispappeuden to-
teutuminen, Suomen kehittyminen ”eku-
menian mallimaaksi”, lestadiolaisuudesta
käyty julkinen keskustelu Mikko Juvan
arkkipiispakauden aikana, Teologisen ins-
tituutin perustaminen 1987 tai ortodoksi-
sen kirkon julkisuuskuvan muuttuminen
1970-luvulta lähtien ovat esimerkkejä ai-
heista, jotka varmasti yhtä hyvin olisivat
ansainneet paikkansa tässä artikkelissa.
Myös monet tässä artikkelissa esiintyvät
henkilöt, jotka lähes kaikki voi jollakin pe-
rusteella lukea oman kirkkonsa radikaalei-
hin tai ainakin uudistajiin, ansaitsisivat
oman tutkielmansa. Ei niinkään perinteistä
pahamaineista pönöttävää äijätutkimusta,
vaikka sana ”äijä” saattaa nykyään herät-
tää jo vähän rennompiakin – suorastaan
cooleja – mielikuvia, vaan monipuolisin
menetelmin, monipuolista lähdeaineistoa
käyttäen tehtyä elävää historiaa.
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Katja Yesilova

Ydinperheen kriisi?

Ydinperheen kriisistä puhutaan kaiken ai-
kaa. Ajatuksena on, että perheelle on ta-
pahtumassa juuri nyt jotain kauheaa.
Avioeroisuus lisääntyy ja perheet moni-
muotoistuvat. Vaikka perheen kriisistä
puhutaan  alituisesti ajatellen,  että  se  on
jotakin omalle ajallemme ominaista, on
huoli ydinperheen tilasta ollut akuutti niin
kauan, kun on ollut puhetta ydinperheestä.
Esimerkiksi  60-  ja  70-luvuilla  oli  hyvin
suuri huoli perheiden häviämisestä, ja
1980-luvulla saatiin aikaan 1960-luvun lo-
pulta alkaen valmisteltu valtakunnallinen
ja lakisääteinen perhekasvatusjärjestelmä
perheiden tukemiseksi. Perhe oli kriisissä
myös 1940- ja 1950-luvulla, samoin vuo-
sisadan vaihteessa. Ydinperhe on ollut
kriisissä koko olemassaolonsa ajan.

Malli, joka pohjautuu oletukseen
ydinperheen äkillisestä tuhosta, on histo-
riallisesti epätarkka. Voidaan väittää, että
itse asiassa kulunut 60 vuotta on ollut pi-
kemminkin familismin rakentumista ja ra-
kentamista, kuin sen äkillistä luhistumis-
ta. Nykyinen puhe ja huoli hajoamisesta
on mahdollista vain familismin vuosi-
kymmeniä kestänyttä rakentumista vasten
ja sen kautta.

Tämän kritiikin voi laajentaa myös
yksilöllistymistä koskeviin keskustelui-
hin. Yksilöllistymistä koskeva puhe ja
teoretisointi nojaavat ajatukseen äkillises-

tä yksilöllistymisen lisääntymisestä ydin-
perheen kustannuksella. Historiallisesti il-
miöiden kehkeytymistä tarkastellessa
huomataan, että pikemminkin ne tapahtu-
vat samanaikaisesti – yksilöllistymisen
teemat alkavat tulla vaikuttaviksi saman-
aikaisesti, kun ydinperhekeskeisyys ja
lapsen merkitys ydinperheen koossapitä-
vänä voimana ja välttämättömyytenä kas-
vaa ja muodostuu. Näin ollen 1950-luvun
jälkeistä aikaa voi pitää pikemminkin näi-
den kahden teeman yhtäaikaisena vahvis-
tumisena. Samalla voi todeta, että ydin-
perhe syntyy ja haurastuu samanaikaises-
ti. Samaan aikaan kun avioliiton merkitys
kutistuu, perheen merkitys lapsen nor-
maaliuden kannalta keskeisenä kasvaa.

Historiallisesti kaksi murrosta on kes-
keisiä: viimeistään 1800- ja 1900-lukujen
vaihteessa perheen rajaaminen ydinper-
heeksi politisoitui. Sen ilmeisin muoto oli
perheen materiaalinen rajaaminen asunto-
politiikalla. Pyrittiin siis järjestämään asu-
muksia kooltaan ja ratkaisuiltaan juuri
sellaisiksi, että niihin sopisi nimenomaan
ydinperheet, joissa perhesuhteet järjestyi-
sivät sukupuoli- ja sukupolvisuhteisiin.
Muiden kuin ydinperheen jäsenten asumi-
nen samassa kotitaloudessa tuli ongelmal-
liseksi ja kritiikin kohteeksi. Myöhemmin
huomio on kiinnittynyt ydinperheen men-
taalisen yksikön luomiseen ja sen tukemi-
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seen. Painopiste siirtyi ”mieleen” viimeis-
tään 1950-luvulla.

Ydinperheymmärryksen historiallista-
minen avaa uuden näkökulman aikamme
totuuksiin. Tämä ei tarkoita sitä, ettei kä-
sityksemme perheestä olisi totta. Se tar-
koittaa huomion kiinnittämistä siihen, mi-
ten siitä tuli totta.

Perhekeskeistyminen

Ydinperheymmärryksen historiallista pol-
veutumista voisi etsiä monista eri lähteis-
tä. Väitöskirjatutkimuksessani (2009)
olen tarkastellut erityisesti perhekasvatus-
ta ja sen juuria, koska siinä hyvin kiinnos-
tavalla tavalla yhdistyvät perheen tietämi-
nen ja tekeminen. Yhtäältä perhekasva-
tuksessa keskustellaan siitä mikä perhe
oikein on – mikä on sen olemus – ja toi-
saalta sen lähtökohtana on huoli siitä,
mitä perheelle pitäisi tehdä – eli miten
perheitä voitaisiin tukea. Perheen olemus-
ta koskevat käsitykset yhdistyvät näin te-
kemiseen. Perhekysymys myös politisoi-
tuu monin tavoin kietoutuen yhteiskunnan
tulevaisuusnäkymiin. Siten se ei ole yksit-
täisten asiantuntijoiden puhetta tai satun-
naisia asiakastapaamisia, vaan pikemmin-
kin ”ymmärrys”, joka tehdään hyvin laa-
jasti vaikuttavaksi varsin konkreettisinkin
käytännöin.

Nykyistä ydinperheymmärrystä mää-
rittää kaksinaisuus: yhtäältä suuri yksilön-
vapaus ja toisaalta perhekeskeisyys. Yksi-
löllisiä vapauksia koskeva puhe kiertyy
perheen aikuisten ympärille ja etenkin oi-
keuteen vaihtaa parisuhdetta, mikäli val-

litseva tila ei ole tyydyttävä. Siltä osin
perheen perusta on siis varsin hutera. Ny-
kyisen perhekeskeisyyden ydin onkin lap-
si. Lapsesta tulee perhettä koossa pitävä
side ja se syy, joka tekee ydinperheestä
välttämättömän. Itse asiassa, voidaan jopa
väittää, että ydinperheestä tulee ”hajoa-
maton”. Ydinperheestä on tullut ihmiseksi
kehityksen ehto. Se on ontologisoitunut.

Aivan erityinen vaikutus ydinperheen
ontologisoitumiseen on ollut kehityspsy-
kologioilla, jotka tutkivat ja selittävät lap-
sen normaaliksi kasvun edellytyksiä. Ke-
hityspsykologisten kirjoitusten moninai-
suudesta John Bowlbyn kiintymyssuhde-
teoria on ollut yksi vaikutusvaltaisimmis-
ta. Kiintymyssuhdeteorian myötä viimeis-
tään 1950-luvulta alkaen lapsen normaali
kehitys juurrutettiin ydinperheeseen ja
ydinperhesuhteisiin.

Bowlby (1907–1990) oli brittiläinen
psykiatri ja psykoanalyytikko, joka toisen
maailmansodan jälkeen sai kutsun Maail-
man terveysjärjestöltä (WHO) tutkia or-
voiksi jääneiden, vanhemmistaan erotettu-
jen tai muista syistä laitos- tai ryhmähoi-
dossa olevien lasten tarpeita. Bowlbyn ra-
portti Maternal Care and Mental Health
julkaistiin vuonna 1951 ja siitä lyhennetty
versio Child Care and the Growth of Love
vuonna 1953. Lyhennetty versio suomen-
nettiin jo vuonna 1957 nimellä Lasten
hoivan ja hellyyden tarve. Suomennos
noudatti hyvin uskollisesti alkuperäistä
versiota. Maailman terveysjärjestön ra-
portti tai sen lyhennelmä julkaistiin luke-
mattomina painoksina monilla eri kielillä
ja nimenomaan sitä pidetään ”bowlbyis-
min” kulmakivenä.

Suomessa bowlbyismi tuli vaikutta-
vaksi mm. kenraali Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton Mentaalihygienisen yksi-

Nykyistä ydinperheymmärrystä määrittää kaksi-
naisuus: yhtäältä suuri yksilönvapaus ja toisaalta
perhekeskeisyys.

174



kön työn ja kirjoitusten kautta. Erityisesti
yksikön johtaja, psykiatrian erikoislääkäri
Martti Paloheimo oli huomattava kiinty-
myssuhdeteorian ja dynaamisen psykiat-
rian edistäjä, joka valisti myös lääkäri- ja
psykiatrikuntaa psykosomatiikan, dynaa-
misen psykologian ja psykoanalyysin ky-
symyksissä.

Bowlbyn raportti perustui havainnoin-
tiin, nuorten ja täysikasvuisten ”psyykki-
siä sairauksia poteneiden henkilöiden”
retrospektiivisiin tutkimuksiin, ”äidinrak-
kauden puutetta kärsimään joutuneiden
lapsiryhmien” – sitaatit Bowlbyn suomen-
netusta   kirjasta – seurantatutkimuksiin
sekä lintujen ja nisäkkäiden poikasten
vaistonvaraisen käyttäytymisen havain-
nointiin. Tutkimuksen lähtökohtana oli
lasten tasapainottomuus ja pahoinvointi,
mutta huomio liukui kohti äidin ja lapsen
erosta aiheutuvia kokemuksia ja seurauk-
sia. Bowlby itse tiivisti lähtökohdan näin:
”Sillä hoivalla, minkä vanhemmat lapsil-
leen näiden varhaisimpina elinvuosina an-
tavat, on suuri merkitys lasten tulevalle
mielenterveydelle.”

Meille, 2000-luvulla, tämä saattaa olla
triviaalia. Tuolloin se tarkoitti kuitenkin
huomion kääntämistä lapsen fyysisestä
terveydestä mieleen ja mielenterveyteen.
Suomessa lapsen fyysiseen terveyteen ja
ravitsemukseen keskittyvää huolta edus-
taa hyvin esimerkiksi Arvo Ylppö ja hä-
nen maineikas työnsä kenraali Manner-
heimin lastensuojeluliitossa ja edelläkävi-
jyytensä lasten terveydenhuollossa. Ny-
kyisen ydinperheymmärryksen edellytyk-
senä  kuitenkin on, että huomio kääntyy
lapsen mielenterveyteen  ja  mentaaliseen
kehitykseen. Nykyisenkaltainen proble-
matiikka ei olisi mahdollinen, jos kasva-
tuksessa ja lapsen hyvinvointia ja kehitys-

tä koskevassa huolessa pääasiallinen huo-
mio olisi lapsen fyysisessä terveydessä ja
ruumiillisessa kehityksessä. Terveyden si-
jaan Bowlby puhui nyt mielenterveydestä.

Bowlbyn tutkimuksen kiintopisteeksi
muodostui äidin ja lapsen välinen suhde.
Se oli Bowlbyn mukaan lapsen psyykki-
sen terveyden ja kehityksen perusta: ”pie-
nokaisen ja lapsen kokema lämmin, lähei-
nen ja jatkuva suhde äitiin” oli mielenter-
veyden edellytys. Tilannetta, jonka valli-
tessa ”edellä mainittua suhdetta ei synny,
voidaan nimittää äidin hoivan tai huolen-
pidon puutteeksi”, kuten Bowlby tutki-
muksessaan totesi. Olennaista on myös
huomion kiinnittäminen siihen, että konk-
reettisten lastenhoito-ohjeiden sijaan
Bowlby puhui  äitiydelle antautumisesta.
Ei siis riittänyt, että äiti hoiti lapsensa hy-
vin, vaan äidin piti omistautua lapsensa
hoivaamiseen täysin ja ehdottomasti.

Pari vuotta myöhemmin Bowlby ryh-
tyi nimittämään raportissa kuvaamaansa
riippuvuutta kiintymyssuhteeksi. Sillä
Bowlby tarkoitti biologista ilmiötä, joka
oli sisäsyntyinen ja automaattinen. Kiinty-
myssuhteen tarve oli vaistonvarainen.
Kiintymyksen käsitteen käyttöön Bowl-
byä oli inspiroinut hanhia koskeva tutki-
mus, jossa kuvattiin hanhenpoikasilla heti
kuoriutumisen jälkeen tapahtuvaa leimau-
tumista emoon. Kiintymys (attachment)
viittasi etologiassa käyttäytymiseen, joka
oli tyypillistä eläimille, joiden poikaset
leimautuivat emoon ja seuraavat emoaan
hyvin nopeasti  kuoriutumisen  tai synty-
män jälkeen.

Bowlbylle äidin ja  lapsen  suhde  oli
biologinen, ei sosiaalinen. Se erosi isän ja
lapsen välisestä tai lapsen ja muiden ih-
misten välisestä suhteesta siinä, että se oli
lapsen mielenterveyden edellytys. Tästä
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perspektiivistä äitiys ei ollut velvollisuus
vaan, kuten synnytys ja imetys, biologi-
nen funktio. Äiti–lapsi-suhde perustui lap-
sen universaaleihin ja synnynnäisiin tar-
peisiin.

Tältä pohjalta lapsen tarpeiden lai-
minlyönti oli luonnonvastaista. Bowlby
vertasi toisiinsa sikiön ja lapsen kehityk-
sen. Äidistään erotettuna äidin psyykki-
nen solukko vaurioitui samaan tapaan
kuin sikiö altistuessaan tuhkarokolle: ”sa-
malla tavalla jonakin sangen varhaisena ja
erikoisena henkisen elämän kehityskaute-
na saattaa esiintyä tunnekokemuksia, joil-
la on erityisen tärkeä ja laajakantoinen
vaikutus”. Jos ihmisen vaistonvaraisia
prosesseja häirittiin hyvin varhaisessa vai-
heessa, mielenterveyden järkkyminen oli-
si mitä todennäköisintä.

Bowlbyn ajattelun teki mahdolliseksi
käsitys ihmisestä organismina. Viimeis-
tään Charles Darwinin ajoista lähtien ih-
mistä oli tarkasteltu samaan tapaan biolo-
gisena organismina kuten muitakin eläi-
miä. Myös ihmisellä ajateltiin olevan laji-
tyypillisiä piirteitä. Bowlby saattoi siis
tarkastella ihmislasta yhtäältä rinnasta-
malla hänet muihin organismeihin, kuten
lintuihin tai vuohiin, ja toisaalta ajattele-
malla häntä lajityypillisten ominaisuuk-
siensa kautta. Koska Bowlby oli kiinnos-
tunut mielenterveydestä, hän kiinnitti
huomionsa ihmislajille tyypillisiin men-
taalisiin ominaisuuksiin – ei fysiologiseen
kehitykseen. Ihmislajille tyypillisenä omi-
naisuutena hän piti sosiaalisuutta. Hänelle
ihminen oli siis sosiaalinen eläin, eli nor-

maalin  mielenterveyden kehityksen yksi
olennainen lopputulema oli sosiaalisuus.
Epäonnistuneen kiintymyssuhteen äärim-
mäinen seuraus puolestaan oli epäsosiaa-
lisuus ja yhteiskunnanvastaisuus.

Sosiaalisuus ei ollut ainoastaan lapsen
yksilöllisen hyvinvoinnin tae, vaan myös
yhteisön jatkuvuuden edellytys. Lapsen ja
äidin välinen suhde takasivat näin sekä
yksittäisen lapsen normaalin kehityksen
että ihmisyhteisön jatkuvuuden. Näin
Bowlby yhdisti äidin ja lapsen suhteeseen
sekä yksilön että lajin selviytymisen.

Äidin ja lapsen suhteen tärkeys johti
Bowlbyn pohtimaan toimia suhteen vaali-
miseksi. Kirjansa toisessa osassa Bowlby
hahmotteli yhteiskunnallisia ohjelmia,
joilla äidin hoivan puutetta voitaisiin eh-
käistä. Huomio kääntyi kohti isää ja per-
hettä. Avainasemassa oli perhe, sillä vain
perheessä lapsi voi saada katkeamatonta,
jatkuvaa hoivaa. Ehjiä perheitä hän  piti
edellytyksenä lapsen normaalille kehityk-
selle, koska juuri perheissä naisen, miehen
ja lapsen väliset suhteet saattoivat järjestyä
niin, että äiti pystyi omistautumaan lapsel-
leen. Bowlbyn mukaan ”lapsi saa tarvitse-
mansa rakkauden niin helposti perheessä
ja jää sitä vaille sen ulkopuolella”. Kyse
oli täysipainoisen ja ehdottoman äitiyden
mahdollistamisesta. Sen edellytyksiä oli-
vat isä ja ehjä ydinperhe. Kodin päätarkoi-
tuksena on ”äitiyden suojaaminen”.

Lapsen psyykkisen kehityksen ja tar-
peiden nimissä Bowlby järjesti perhesuh-
teet lapsen luontaisten tarpeiden kautta
määritettyyn hierarkiaan. Bowlbyn mu-
kaan lapsen tarpeista käsin tarkasteltuna
ydinperhe oli ihmiselle luonnollinen elä-
mismuoto. Vain ydinperheessä olosuhteet
olivat sellaiset, että lapsen kehitys oli tur-
vattu, ydinperheessä äidillä oli mahdolli-

Jos ihmisen vaistonvaraisia prosesseja häiritään
hyvin varhaisessa vaiheessa, mielenterveyden
järkkyminen on mitä todennäköisintä.
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suus keskittyä lapseensa isän turvatessa
kaksikon suhde.

Bowlbyllä   on selkeä   käsitys siitä,
mikä on hyvä perhe ja minkälaiset suku-
puolten väliset suhteet ja työnjako per-
heissä  vallitsee. Omistautuakseen lapsil-
leen tuli äidin pysyä pois työelämästä.
Isän puolestaan piti panostaa perheeseen-
sä nimenomaan siellä. Perhe oli hyvä, kun
se perustui naisen ja miehen väliseen
avioliittoon ja työnjakoon, jossa mies vas-
tasi perheen toimeentulosta ja äiti omis-
tautui lapsilleen. Rikkinäisessä perheessä
tämä ei voinut toteutua. Siksi avioero ja
aviottomat lapset olivat ongelma.

Kirjoittaessaan äidin ja lapsen suh-
teesta John Bowlby toi julki käsityksensä
lapsen normaalin kehityksen ehdoista.
Lapsen ja äidin välinen suhde oli ensisi-
jainen ja ehdoton. Myös isä oli välttämä-
tön, sillä hän teki kodista ehjän. Ehjä koti
symbolisoi oikein järjestäytyneitä perhe-
suhteita, jotka tekivät mahdolliseksi täysi-
painoisen äitiyden. Näin lapsen normaali
kehitys  familialisoitiin  eli tehtiin perhe-
keskeiseksi. Normaali kehitys tapahtui
suhteessa biologiseen äitiin ja perheen
emotionaalisessa ilmapiirissä.

Yksilöllistyminen

Samanaikaisesti, viimeistään 1960-luvulta
alkaen, alkoivat avioliittoon perustuvan
perheen perustukset säröillä. Kun naista ja
miestä alettiin tarkastella yksilöpsykolo-
giaansa vasten, alkoi kahden yksilöllisen
todellisuuden yhteen sovittaminen ja avio-
liittoon sopeuttaminen näyttää suorastaan
mahdottomalta. Täydellinen avioliitto al-
koi näyttää sitä pulmallisemmalta, mitä
vahvemmaksi psykodynaaminen orientaa-
tio tuli. Mitä voimakkaammin avioliittoa
määritettiin, käsitteellistettiin ja selitettiin

psykodynamiikan valossa, sitä vaikeam-
malta sen onnistuminen alkoi näyttää.

Persoonakeskeisyys perustui psykolo-
gisen kehityksen yksilöteorioihin, ei suin-
kaan aviolliseen suhteen vaatimuksiin, so-
peutumiseen tai vuorovaikutukseen
aviosuhteessa. Puolisoiden henkilökohtai-
sin aines eli persoonallisuus ja seksuaali-
suus antoivat syvimmän merkityksen ja la-
tauksen aviorakkaudelle, mutta samalla tuo
persoonallinen aines näyttäytyi aviosuhdet-
ta hajottavana voimana. Avioliitossa oli
kaksi yksilöä. Avioelämässä tiedostamatto-
masti vaikuttava aines alkoi muodostua on-
gelmaksi ja yhteensovittamattomuudeksi
repien rikki avioliiton perustuksia.

Ilpo Helén on väitöskirjatutkimukses-
sa Äidin elämän politiikka (1997) tuonut
esiin, miten tämä ristiriita kulminoituu
oman seksuaalisuuden kysymykseen: su-
kupuolinen halu ja eletty vietti olivat psy-
koanalyysissa yksilön persoonallisuuden
ja minän ydin. Seksuaalielämän ongelmat
ja häiriöt ilmensivät viime kädessä yksi-
lön omaa itseä ja näyttäytyivät oman si-
simmän ja minuuden puutteen oireina.
Yksilöllisten tiedostamattomien väkevien
halujen ja voimien rinnalla aviorakkaus
näyttäytyi puutteellisena. Perhe-elämään
sopeutumisen ajatus   ei   käynyt yksiin
omia tarpeita ja nautintoja korostavan
henkilökohtaisen seksuaalietiikan kanssa.
Ulkoisen sopeutumisen ja yhteiskunnal-
lista onnea ja funktionaalisuutta palvele-
van ja yksilön omaehtoisen elämänhallin-
nan väliin alkoi ilmaantua epäyhtenäi-

Mitä voimakkaammin avioliittoa määritettiin, kä-
sitteellistettiin ja selitettiin psykodynamiikan va-
lossa, sitä vaikeammalta sen onnistuminen alkoi
näyttää.
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syys. Avioliitto ja seksuaalisuus alkoivat
erkaantua toisistaan.

Ristiriidan siemen oli siis istutettu.
Tiedostamattoman korostaminen teki
aviollisen pariutumisen vaatimuksesta on-
gelmallisen. Avioliitossa kyse ei ollut
enää tahdosta. Avioliiton onnistumisen
edellytykset olivat painuneet naisen ja
miehen omaan lapsuuteen, jopa kunkin
oman elämän aivan varhaisiin hetkiin.
Tällainen elämä oli korostetusti omaa ja
ainutlaatuista – yksilöllistä.

Muutos tapahtui 1950-luvun kuluessa.
Kuten Helén kuvaa, avioliittoneuvojat al-
koivat jo 1960-luvulla olla epävarmoja ja
ohjeissaan monimielisiä ottaessaan kantaa
ei-aviolliseen seksiin. Sitä ei enää yksise-
litteisesti tuomittu. Sen sijaan pyrittiin an-
tamaan neuvoja ja ohjeita, joilla yksilöt
voivat turvata onnensa edellytykset. Toi-
saalta ei-aviollisia suhteita arvotettiin pi-
tämällä niitä aviollisia suhteita huonompi-
na. Helénin mukaan sävy oli kuitenkin
empivä ja selittelevä. Kuusikymmenluvun
kuluessa myönnyttiin sille tosiasialle, että
”avioliitto ei ole sukupuolielämän ainoa
näyttämö”.

Seuraus oli odottamaton. Aviosuhteen
sisään rakentui yksilöllisten intressien,
omien halujen toteuttamisen ja oman elä-
mänhistorian perustava yhteensopimatto-
muus ja vastakkaisuus suhteessa aviopari-
na olemisen ja avioseksistä nauttimisen
vaatimukseen. Naisen ja miehen henkilö-
kohtaiset tarpeet näyttivätkin olevan risti-
riidassa avioliiton vaatimusten kanssa.

Samaan aikaan, kun avioliittoon aset-
tui epäsopivuus, oli moderni ydinperhe
nykymerkityksessään vasta synnytetty
isän, äidin ja lapsen välisinä psykologisi-
na siteinä, joissa hyvinvointi ja normaa-
lius kytkettiin perhekokonaisuuteen. Oli

synnytetty ydinperheontologia eli ymmär-
rys ydinperhesuhteista luonnonlain kaltai-
sina biologis-psykologisesti käsitettyinä
välttämättömyyksinä. Ydinperheestä oli
tullut lapsen normaalin kasvun ja kehityk-
sen kannalta välttämätön. Avioelämän
side, naisen ja miehen tosiinsa sopeutumi-
sen vaatimus oli kuitenkin saanut vakavan
särön. Naisen ja miehen avioliittoon,
aviolliseen sukupuolielämään ja perhee-
seen sopeutuminen oli ristiriidassa per-
soonallisuuden kaikkein omimman ainek-
sen kanssa. Oma halu, oma persoona, nii-
den yhteensovittamisen ja sopeuttamisen
ongelmat olivat nyt olemassa. Avioliitto,
perheen peruskivi, alkoi murentua.

Liitosta suhteisiin

Tapahtunutta muutosta, kahden toisilleen
vastakkaisenkin kehityskulun toteutumis-
ta, voi tarkastella suhteen ja liiton meka-
nismien kautta. Liiton ja suhteen välistä
eroa voi ajatella Michel Foucault’n liitol-
le antaman määritelmän avulla. Historial-
lisesti liiton logiikka rakentui sukujen yh-
distämisen  varaan  ja avioliitto  määrittyi
sukujen siteiksi, juridiseksi suhteeksi ja
talouksien yhdistymisenä. Aviopuolisoi-
den välinen suhde määrittyi voimakkaasti
lainsäädännön kautta. Liiton solmimises-
sa painottui myös varallisuuden siirtymi-
nen perimyksessä ja sukujen välillä. Pat-
riarkaatissa perhettä kuvaa liiton logiikka.
Suhteen tematiikassa tärkeää sen sijaan on
emotionaalinen side. Sitä koskeva puhe ja
huoli nojautuvat suhteen lainalaisuuksia ja
ihmiselämän normaalia toteutumista kos-
kevaan ihmistieteelliseen tietoon. Sen
määritteleminen ulkoapäin näyttäytyy on-
gelmallisena, eikä siihen vaikuttamista
lainsäädännöllä pidetä keskeisenä, eikä
välttämättä mahdollisenakaan.
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Talouden, lain, sukujen tai sääntöjen
sijaan nykyisin painotetaan suhteiden
lainalaisuuksia: tuntemuksia, hyvinvoin-
tia, onnellisuutta ja tasapainon löytämistä.
Huomio  oli suhteen säännönmukaisuuk-
sissa, ei liiton säännöissä.

Soile Veijola ja Eeva Jokinen (2001)
ovat kysyneet, mitä avioliitto ylipäätään
merkitsee. Vastaus edellä todetun nojalla
on, ettei paljon mitään. Liiton logiikassa
se on sopimussuhde, josta voi irtisanoutua
puolen vuoden irtisanomisajalla. Parisuh-
teen kannalta puhutaan sarjallisesta mo-
nogamiasta. Parisuhde perustuu vahvaan
tunnesiteeseen taloudellisten tai sosiaalis-
ten sidosten sijaan. Puhdas suhde raken-
tuu naisen ja miehen välille. Side purkau-
tuu kun tunne lakkaa. Nainen ja mies ovat
siis vapaita halutessaan irtautumaan toi-
sistaan ja se on hyväksytty vastaansano-
mattomaksi oikeudeksi.

Seksuaalisen vapautumisen vuosikym-
meneksi kutsutulla 1960-luvulla aviolii-
ton, rakkauden ja seksin yhteys haastettiin.
Puhuttiin vapaasta rakkaudesta ja haluttiin
erottaa avioliitto, rakkaus ja seksi toisis-
taan. Kun rakkaus tuli lähtökohdaksi, oli
enää vaikea leimata vääräksi eroa tai esi-
aviollista seksiä. Seksi vapautui avioliitos-
ta ja perheestä. Yksilöinä naisia ja miehiä
ei voitu vaatia toteuttamaan seksuaalisuut-
taan ainoastaan avioliitossa tai myöskään
pysymään epätyydyttävässä avioliitossa.
Yksilöinä heillä oli kiistaton oikeus omiin
valintoihinsa ja omaan vapauteensa.

Oikeastaan perheen perusta ei siis ole
naisen ja miehen liitto eikä edes suhde.
Sidos ei ole naisen ja miehen, vaan lapsen
ja vanhempien välillä. Nykyisen perhe-
keskeisyyden ydin onkin lapsi. Lapsesta
tulee perhettä koossa pitävä side ja se syy,
joka tekee ydinperheestä välttämättömän,

ontologisen. Ristiriita on siinä, että lapsen
kannalta äidin ja isän onnellinen parisuh-
de nähdään välttämättömänä. Lapsen ke-
hitys nähdään suhteessa tämän isään ja äi-
tiin. Naisen ja miehen välinen harmoninen
ja onnellinen suhde on se, jota lapsi tarvit-
si kohduksi kasvulleen.

Avio-, tai nykyisin myös avosuhde,
on siis välttämätön lapsen kannalta, mutta
se on mahdoton siksi, ettei kahta erillistä
yksilöä voi yhdistää saumattomasti ja on-
gelmattomasti.

Jos perheen vanhemmilla yksilöinä on
suuri valinnanvapaus, vanhempina naista
ja miestä sitovat aivan toisenlaiset vaati-
mukset ja lainalaisuudet. Äitinä ja isänä
heidän sukupuolisuutensa, eli omalle su-
kupuolelleen ominainen oleminen ja käyt-
täytyminen, on perustavasti sidoksissa
lapsen normaalin kehityksen toteutumi-
seen. Sukupuolipatologiat eli omalle su-
kupuolelle vääränlaiset ja vääristyneet
olemisen ja toiminnan muodot vaaranta-
vat lapsen normaalin kehityksen ehdot.

Epävarma suhtautuminen seksuaali-
suuteen ja sukupuoleen kielii päättämättö-
myydestä määrittää mitä naisilta ja mie-
hiltä voidaan edellyttää yhtäältä yksilöinä
ja toisaalta vanhempina. Yksilöinä heillä
on vapaus valintoihinsa, mutta vanhempi-
na omasta sukupuolesta poikkeavat ole-
misen ja toiminnan muodot ovat ongel-
mallisia ja lapsen normaalin kehityksen
kannalta riskejä. Näin seksuaalinen va-
paus on asettunut ristiriitaan vanhemmuu-
den, ydinperheen lainalaisuuksien ja lap-
sen edun kanssa.

Seksuaalinen vapaus on asettunut ristiriitaan van-
hemmuuden, ydinperheen lainalaisuuksien ja lap-
sen edun kanssa.
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Lopuksi

Millä tavoin ydinperhe on ”hajoamaton”?
Ydinperhe käsitetään normaalin elämän
edellytyksenä ja paikkana, jossa normaa-
liksi ihmiseksi  kasvetaan. Siksi sitä voi
nimittää ihmisyyden ehdoksi, sillä nyky-
käsityksen mukaan normaalin kehityksen
säännönmukaisuudet ovat ydinperhesuh-
teisiin sidotut. Sidokset ovat niin perusta-
via, ettei ihmistä ilman ydinperhesidoksia
ole olemassa. Kukaan ei voi valita perhet-
tä, se on jo jokaisessa. Siksi nyky-ymmär-
ryksen valossa perhe ei oikeastaan voi ha-
jota, vaan pikemminkin on aina jo. Ydin-
perhe määrittää nykypäivän antroposta eli
ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi tule-
misen lainalaisuuksia.

Ydinperheen ontologisoituminen ei
tarkoita, etteivätkö muunlaiset perheet oli-
si mahdollisia, vaan että ne ovat mahdol-
lisia, mutta ydinperhenormia vasten on-
gelmallisia.

Nimenomaan ydinperhettä ontologi-
soiva ymmärrys patologiosi ei-ydinperhe-
mallin mukaiset perheet, siis sateenkaari-
perheet, eroperheet, yksinhuoltajaperheet,
lapsettomat perheet, uusperheet ja adop-
tioperheet poikkeuksiksi. Ne näyttäytyvät
äärimmäisiltä, kummallisilta, puutteelli-
silta, vajailta, väärin muodostuneilta tai
jopa naurettavilta. Ydinperheontologiaa
vasten ne näyttäytyvät riittämättöminä ja
pulmallisina, ikään kuin ne kaipaisivat se-
lityksiä. Kolmion särkymiseen ja sen seu-
rauksiin palautuvat useimmat nykypäivän
lapsen hyvinvointia ja perheiden tilaa ja
tulevaisuutta koskevat keskustelut.

Ydinperheymmärryksen välttämättö-
mäksi ja pakottavaksi tekevä luonne on
siinä, että se käsitetään biologisena, ei-so-
siaalisena normina. Biologia ei ole neuvo-
teltavissa. Luonnolla on omat lakinsa, joi-

hin ihmisen ei tule puuttua. Biologinen
normi käsitetään epäpoliittisena. Perheen
peruslähtökohtien ja  sen  muutoksenalai-
suus ajatellaan rajalliseksi: niihin voidaan
vaikuttaa vain niiden omia mekanismeja
ja säännönmukaisuuksia ohjaillen ja tu-
kien – niiden systeemiä ei voi muuttaa.
Luonnon determinismi on vastaansano-
matonta. Miten voi ohittaa ydinperheen
lapsen normaalin kehityksen toteutumisen
ehtona?

Alussa totesin, että historiallistamisen
kautta voidaan kiinnittää huomio siihen,
miten nykyisestä perheymmärryksestä tuli
totta. Käsitys ydinperheen perustavuudes-
ta ja ensisijaisuudesta jäsentää mahdolli-
suuksiamme ajatella ja kokea perhesuhtei-
ta. Ydinperheontologia järjestää perheen
ymmärtämisen erilaisia ulottuvuuksia, ku-
ten kiistoja lapsen normaalin ja tasapai-
noisen kasvun edellytyksistä, hyvästä hoi-
vasta, imetyksestä ja sen kestosta, suku-
puolten välisestä suhteesta, äidin palkka-
työstä, perheen ja työn yhteensovittami-
sesta, uusperheistä, hedelmöityshoidoista
tai huostaanotoista.

Ydinperheymmärrys on yhtäältä mah-
dollistanut ja luonut aivan uudenlaisia
perhesuhteisiin liittyviä tuntemuksia ja
kokemuksia, toisaalta jotkut aiemmat tai
ydinperheeseen sopimattomat perheen se-
litysmallit, kokemukset ja tunteet ovat ra-
jautuneet  ulos  ja muuttuneet hankaliksi,
kummallisiksi, vieraiksi. Perheen käsittä-
minen nimenomaan ydinperheeksi on ra-
jannut ja luonut mahdollisten kokemusten
alueen. Toisaalta historiallistaminen mer-
kitsee myös sattumanvaraisuuden tunnus-
tamista. Periaatteessa perhe olisi voinut
muotoutua toisin ja toisenlaiseksi.
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Heikki Tervonen

Miksi, Jumala, miksi?

Kärsimyksen ongelma on niin vaikea, että
monien mielestä sitä ei pitäisi yrittääkään
ratkaista. Mutta sekin on ratkaisu, jos pys-
tymme auttamaan itseämme ja muita edes
kestämään kärsimyksen rusentumatta sen
alle. Meidän miksi-kysymyksemme, kat-
keruutemme, pelkomme, vihamme, ehkä
herjauksemmekin Jumala kyllä kestää.
Jos kaikesta huolimatta tahtoo etsiä elä-
män mieltä, seuraavassa muutamia tien-
viittoja.

”Jouduin  etsimään Jumalani kasvoja
ensin oman kärsimykseni, sitten monien
muitten ihmisten kärsimysten läpi”, Koti-
maa-lehden entinen päätoimittaja, vaikean
auto-onnettomuuden kokenut teol. lis.
Simo Talvitie kirjoitti toimittamassaan
kirjassa Minun Jumalani, Jumalan monet
kasvot (1973). Talvitie jatkoi, että kristil-
linen usko syöksähti hänen elämäänsä il-
man ennakkovaroituksia ensimmäisenä
ylioppilaskesänä 1945 ja   teki hänestä
omaisten, toverien  ja entisten opettajien
hämmästykseksi papin.

Talvitien mukaan hänen jumalaku-
vansa on muovautunut ulkonaisesti varsin
turvatuissa helsinkiläisoloissa, ensin seu-
rakuntanuorissa ikätoverien parissa, sitten
tehtaan varjossa tamperelaismiljöössä.
Pispalassa oli miltei luonnollista syntyä
kommunistiksi ja siellä oli pakko kysyä,
mitä usko Jumalaan merkitsee ihmiselle,

jolla ei ole virka-asuntoa, ei 30 päivän
vuosilomaetua, ei mahdollisuutta sivuvir-
koihin, ei yli huomisen taatusti ulottuvaan
toimeentuloon.

Hän huomasi vähitellen – niin jääkä-
rin ja lääkärin poika kuin olikin – että Ju-
malasta tulee helposti vain niiden turva,
joille yhteiskuntakin antaa turvan, vaikka
monet Jeesuksen sanat olisi hyvin voinut
sellaisenaan lukea Pispalan työväenyhdis-
tyksen kokouksessa. Rakkauden piirteet
hänen Jumalansa kasvoissa alkoivat yhä
selvemmin etsiä niitä kanssaihmisiä, jotka
ihmisten nokkimisjärjestys oli sijoittanut
laitimmaisiksi.

Onnettomuus järkytti jumalakuvaa

Talvitien jumalakuvaan ylioppilasvuosis-
ta sisältynyt vaatimus  antautua  täydelli-
sesti Jumalan käyttöön alkoi saada konk-
reettista sisältöä. Jumala odotti hänen toi-
mivan – jos mahdollista – oikeudenmu-
kaisemman elämänjärjestyksen luomisek-
si tähän ihmisten maailmaan, joka on
myös Jumalan maailma. Usko Jumalaan
ei oikeuttanut parempien aikojen toivossa
vain viittaamaan siihen pysyvään elä-
mään, joka kerran alkaisi Viimeisen Rajan
takana.

Seuraava hänen jumalakuvansa rajusti
järkyttänyt tapahtuma oli vaikea louk-
kaantuminen auto-onnettomuudessa tam-
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mikuussa 1966. Hänen päivänpuolelle si-
joittuneeseen elämäänsä kävi silloin ilman
ennakkovaroituksia niin raaka viima kuin
ylipäänsä ihmisen elämään voi käydä. Sii-
tä selviytyminen antoi hänelle toisen elä-
män, jossa toinen on todella järjestysluku.
Hän joutui etsimään Jumalansa kasvoja
ensin oman kärsimyksensä läpi, sittemmin
kymmenien ihmisten kärsimyksen läpi. Se
ei lisännyt hänen tietoaan teologiasta,
mutta muokkasi voimakkaasti hänen ju-
malakuvaansa. Oma kärsimys johti toisten
kärsivien sielunhoitajaksi.

Talvitie jatkoi: ”Minun Jumalani on
lakannut vaatimasta kaikkea sitä, mitä en-
nen uskoin hänen vaativan. Hän ei va-
pauta kärsimyksestä, mutta ei liioin oikeu-
ta minua puhumaan korulauseita kärsi-
myksen jalostavasta vaikutuksesta. Hän
antaa rauhan sisimpään sielläkin, missä
levoton järki jatkuvasti kompastelee vas-
taamattomien ja vastaamatta jäävienkin
miksi-kysymysten muodostamissa väsyt-
tävissä esteissä.”

”Minun Jumalani ei muutenkaan mah-
du ymmärrykseni mittoihin. Ja kuinka hän
voisikaan mahtua. Minulle hän on todella
nimensä mittainen, hän on Jumala isolla,
hyvin isolla J:llä. En pysty häntä ottamaan
kuin käyttöesinettä omasta kaapistani. En
pysty komentamaan häntä omien toivei-
deni toteuttajana. En liioin pysty selvittä-
mään hänen kaikkien tekojensa vaikutti-
mia, miksi esimerkiksi hän sallii niin rii-
paisevan monimuotoista kärsimystä, niin
epätasaisesti ja mielestäni jopa epäoikeu-
denmukaisesti jakautuvaa piinaa tänne ih-

miseksi syntyneiden maailmaan, miksi
hän jättää tänne niin monta kysymystäni
vastausta vaille, miksi hän niin usein toi-
mii tavalla, jota en voi ymmärtää”, Talvi-
tie kirjoitti.

”Minun Jumalassani on paljon, mikä
jää minulta piiloon, käsityskykyni tuolle
puolen. Vaikeinta ei ole se, etten voi hilli-
tä henkistä uteliaisuuttani, tiedonjanoani,
ymmärrykseni kentän laajentamistarvetta,
vaan se että niin moni vastaamatta jäävä
kysymys koskee kärsimystä, puutetta, hä-
tää tässä yhteiskunnassa, joka on samalla
minun yhteiskuntani. Raamattu, kristilli-
sen kirkon Pyhä Kirja, on minulle lopulta-
kin ainoa perimmäinen ja erehtymätön
tietolähde kaikessa, mikä koskee Jumalaa.
Ja mitä en siinä ymmärrä, siihen minulle
ei jää suuria mahdollisuutta kuin tehdä tu-
tun saksalaisen kristityn Martti Lutherin

tavoin: nostaa hattua ja kulkea ohi”, Tal-
vitie sanoi edelleen.

Selittämättömyys ei kuitenkaan ole
hallitseva piirre hänen jumalakuvassaan,
vaan rakkaus, hyvyys, anteeksianto, huo-
lenpito, joka kohdistuu jokaiseen ihmiseen
samanlaisena, riippumatta siitä, mitä joku
on tehnyt tai jättänyt tekemättä, millainen
tuo ihminen todellisuudessa on. Kaiken
kristillisyyden yhdeksi hallitsevaksi tun-
nusmerkiksi on muodostunut vimmattu
halu karsinoida ja karsinoitua, jakaa ihmi-
set vuohiin ja lampaisiin. Jakoperusteena
on toisten ihmisten määrittämä tekojen ja
tekemättä jättämisten tarkoin rajattu mo-
raalitaso, jota moni pitää myös Jumalan
meihin kohdistamana vaatimustasona.

Simo Talvitie tiivisti: ”Minun Jumala-
ni vaatii vähemmän kuin antaa, tuomitsee
vähemmän kuin armahtaa. Hän on juma-
lallinen eikä inhimillinen. Eikä sekään rii-
tä: hän on Jumala eikä ihminen!”

Kaiken kristillisyyden yhdeksi hallitsevaksi tunnus-
merkiksi on muodostunut vimmattu halu jakaa
ihmiset vuohiin ja lampaisiin.
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Elämän mieli

Tuskin kukaan suomalainen teologinen
ajattelija on pohtinut elämän mieltä syväl-
lisemmin kuin Tukholmassa pappina toi-
minut teologian tohtori Juhani Rekola,
näin erityisesti kirjassa Tämän elämän
mieli (1980). Rekolan mukaan elämän
mieli on nimenomaan ihmisen kysymys.
Eläin tuskin sitä miettii. Kysymys elämän
mielestä herää vähitellen länsimaisessa
ajattelussa. Muissa kulttuureissa sillä on
oma historiansa.

Länsimaisessa filosofiassa kysymys
elämän mielestä ei Rekolan mukaan
yleensä esiinny muista ongelmista erotet-
tuna itsenäisenä kysymyksenä vaan osa-
kysymyksenä, eräänä näkökulmana. Se
edellyttää henkilökohtaista panosta ja pa-
neutumista. Sokratesta edeltävillä ajatte-
lijoilla on lähtökohtana ihmettely: miten
on  olemassa yhteys,  pysyvyys, järjestys
kaiken muuttuvan ja vaihtuvan keskellä.
Aristoteles kysyy perustusta, ei niinkään
mieltä.

Sokrates ja Platon kysyvät, millainen
on  oikea  yhteisö  ja  valtio, vaikka eivät
kysyneetkään, mikä sen mieli on. Kuiten-
kin kysymys mielestä on jo lähellä. Vasta
myöhemmin tulee ajattelun kohteeksi
koko maailma, niin että kaikki oleva ve-
detään tilille. Silloin pohditaan maailman,
elämän ja oman kohtalon mieltä.

Niin Vanhaa kuin Uutta testamenttia
hallitsee Rekolan mukaan itsestään selvä
käsitys, että elämä on elämisen arvoista ja
että sitä kannattaa elää. Joidenkin Vanhan
testamentin  henkilöiden  kohdalla  saatta-
vat vaikeudet kyllä olla niin suuret, että
elämä tulee jossain vaiheessa kyseenalai-
seksi. Niin on Jobin kohdalla ja eräissä
psalmeissa. Kristinuskossa elämä saa rat-
kaisevan mielen siitä uskosta, että on ole-

va elämä kuoleman jälkeen. Jos kristinus-
kon piirissä sivuutetaan tai kielletään kuo-
leman jälkeinen elämä, on mieltä ja tar-
koitusta etsittävä yksinomaan tästä elä-
mästä, kuten rakkaudesta tai työstä.

Rekolan mielestä kristinuskon mu-
kaan elämän arvo on itse elämässä eikä se
ole sidottu  elämän laatuun,  sisällykseen
eikä saavutuksiin. Jeesus ei tullut paranta-
maan sairaita siksi, että terve ihminen oli-
si arvokkaampi kuin sairas, vaan siksi,
että sairas on yhtä arvokas kuin terve ja
ansaitsee siksi tulla parannetuksi. Kristin-
uskosta on jäänyt perintö, että sairaudessa
ei nähdä pelkästään kielteistä – vaikka sii-
nä ei luonnollisesti ole mitään tavoitelta-
vaa. Täysin terve ihminen on usein armo-
ton, sillä hän vaatii muilta samaa suoritus-
kykyä mikä hänellä itsellä on.

Voi käyttää myös kuvaa peilistä. Peili
jakaa näkyvän kahteen osaan: ehjänä ja
uutena se heijastaa toisen osan täydellise-
nä ja taas peittää täysin toisen puolen.
Kun se vanhenee ja kuluu, sen kuva him-
menee, mutta sen lävitse voi alkaa hää-
möttää jotain, mikä on takana. Terve nä-
kee kaiken paremmin aivan viimeisiä
asioita myöten, sairas ehkä nämä vii-
meiset. Mielisairauskin voi eräissä muo-
doissaan tuoda ilmi jotain sellaista, mitä
muut ovat unohtaneet. Näin ollen kristin-
usko on vastakkainen ideologioille, joissa
rakennetaan sen varaan, mitä ihminen on,
miten terve, miten suorituskykyinen. Suu-
ren vapauden antaa usko, ettei tarvitse ra-
kentaa saavutusten ja menestyksen va-
raan.

Täysin terve ihminen on usein armoton, sillä hän
vaatii muilta samaa suorituskykyä, joka hänellä
itsellään on.
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Usko ilmenee rauhattomuutena

Kristillinen  usko antaa  elämälle mielen.
Mutta tämä ei tarkoita sitä, että ihminen
ilman muuta löytäisi vastauksen elämän
syviin kysymyksiin ja että ne selviäisivät
kristillisestä uskosta käsin. Jotkut  kysy-
mykset selviävät, mutta uusia tulee tilalle.
Kristillisen uskon mukaan jo tässä ajalli-
sessa elämässä on mieli ja se on koettavis-
sa nykyhetkessä. On olemassa perustur-
vallisuus. Mutta se on jatkuvasti uhattuna.
Jumalan hoito ilmenee tavalla, jota emme
hyväksy tai jota emme ymmärrä. Se on
kokonaan uskon asia. Arvoituksen ja sa-
laisuuden toteaminen lohduttaa, ei niin-
kään niiden selvittäminen.

Rekolan mielestä ei ole lainkaan var-
maa, että usko Jumalaan luo rauhan ih-
missieluun. Päinvastoin saattaa uskon mu-
kana entinen rauha hävitä. Maailman hä-
dän ja tuskan tajuaminen tuo murheen.
Usko luo herkän omantunnon ja se ilme-
nee rauhattomuutena. Perusturvallisuus
kuitenkin on ja sen pohjalta rauhattomuus
on kestettävissä.

Apokryfiseen Tuomaan evankeliu-
miin sisältyy hyvin erikoislaatuinen ver-
taus: ”Jeesus sanoi: Isän valtakunta on
verrattava naiseen, joka kantaa täyttä jau-
horuukkua ja jolla on pitkä tie kuljettava-
naan. Ruukun kädensija meni rikki ja jau-
ho valui hänen taakseen tielle. Hän ei sitä
huomannut eikä hän tiennyt onnettomuu-
desta. Kun hän tuli kotiin, pani hän ruu-
kun maahan ja näki että se oli tyhjä.”

Rekolan mukaan vertaus   vaikuttaa
pessimistiseltä. Kerrotaanhan siinä onnet-
tomuudesta eikä juuri muusta puhutakaan.
Vertaus toteaa tämän elämän ehdot. Kun
matka päättyy, on ruukku rikkoutunut ja
jauhot ovat valuneet tielle. Vertaus tuntuu
olevan kuva elämästä, johon ei sisälly mi-

tään mieltä ja joka on täysin tarkoitukse-
tonta.

Rekolan ajatuksellinen nerokkuus nä-
kyy siinä, miten hän tulkitsee tapahtuman.
Vertaus ruukunkantajasta tulkitsee ehkä
jotain uskosta. Naisella on pitkä tie kuljet-
tavanaan. Usko liittyy vaeltamiseen. Se
on Vanhan testamentin hallitsevia ajatuk-
sia. Uudessa testamentissa usko on Jee-
suksen seuraamista. Metanoia, parannus,
mielenmuutos, on uuden suunnan saamis-
ta matkaan. Kun matka päättyy, on kaikki
hävinnyt. Eivät jauhot säily kauan tiellä-
kään ennen kuin taivaan linnut ne sieltä
korjaavat. Jonkin aikaa ne kuitenkin osoit-
tavat tietä, suuntaa. Usko on suunta. Täl-
löin ei voima ole ratkaiseva. Sama suunta
on sekä väkevässä että heikossa uskossa.
Samaa valoa on keskipäivän kuin illankin
valo, vaikka me teemme niitten välillä ko-
vin suuren eron.

Vaeltamisen kuva valottaa myös ns.
kristillistä moraalia. Vaikka olosuhteet
vaihtuvat, on aina otettava toinen huo-
mioon, sillä silloin ottaa huomioon itsen-
sä. ”Joka huolehtii toisesta, huolehtii sa-
malla itsestään. Lähimmäisen rakastami-
nen on oman itsensä rakastamista ja oman
itsensä rakastaminen on lähimmäisen ra-
kastamista. Tärkeää ei ole, onko lähtökoh-
tana toinen vai oma itse. Kummatkin su-
lautuvat yhteen”, Rekola sanoi.

Vertauksen nainen tuli kotiin. On siis
olemassa ”koti”. Usko viittaa tulevaisuu-
teen, yli ihmisen, yli ajan. Tieto päämää-
rästä antaa mielen elämään, nykyhetkeen,
tulevaan. Tähän elämään sisältyy mieli
vain silloin, kun on usko elämän jatkumi-
seen kuoleman jälkeen. Ranskalainen ek-
sistenssikirjailija Albert Camus kirjoitti:
”Entäpä jos kuolema on ainoa ratkaisu
emmekä ole oikealla tiellä. Oikea tie vie
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elämään, aurinkoon.”
Niin rikkaasti kuin tämä elämä voi-

daankin elää, ei siitä kuitenkaan voi puris-
taa esiin mieltä, koska se ei tähän elämään
sellaisenaan sisälly. Tosin usko kuoleman
jälkeiseen elämään on tällä kohtaa suurten
vaikeuksien edessä. Se on voitu käsittää
niin sielun kuolemattomuutena kuin ruu-
miin ylösnousemisena. Ne tuntuvat sulke-
van pois toisensa. Ne ovat kuitenkin ne
kaksi kuvaa, jotka tulkitsevat sitä, että elä-
mä ei pääty vain tyhjäksi käyneen ruukun
rikkoutumiseen. Tällaisen uskon omista-
minen antaa mielen elämään, sillä siihen
sisältyy sekä suunta että päämäärä.

Usko viittaa tulevaisuuteen, yli ihmi-
sen, yli ajan. Tieto päämäärästä antaa
mielen elämään, nykyhetkeen, tulevaan.

On kahdenlaista kärsimystä

Kärsimyksestä Rekola sanoi, että on kär-
simystä, jota me aiheutamme toinen toisil-
lemme ja on kärsimystä, joka ”kuuluu
mukaan elämän ehtoihin”. Kärsimyksen
ongelma johtaa ns. teodikean ongelmaan
eli kysymykseen, miten Jumala kaikkival-
tiaana ei poista pahaa ja miten hän rak-
kautena sallii kärsimyksen. Lasten kärsi-
mys  on vielä vaikeampi hyväksyä kuin
vanhempien, jotka ovat jo syöneet tiedon
puusta.

Pessimisti Arthur Schopenhauerin

mukaan elämä on täynnä kärsimystä. Se
on helvetti, jossa ihmiset ovat samalla
sekä kiusattuja sieluja että kiusaavia pa-
holaisia. Tämä maailma ei ole suinkaan
paras mahdollinen, vaan huonoin mahdol-
linen maailma. Maailmanhistoria on järje-
töntä, vailla mieltä ja tarkoitusta, sillä so-
kea tahto ajaa sitä eteenpäin. Meidän päi-
vittäinen elämämme on turhaa pyrkimystä
toiveineen ja pettymyksineen, kunnes

kuolema lopulta päättää sen. Elämä jopa
raatelee itseään. Schopenhauer mainitsi
esimerkkinä oravan, joka käärmeen kat-
seen pakottamana valittaen laskeutuu
maahan ja uhrautuu käärmeelle.

Schopenhauerin ajattelussa on toinen-
kin puoli. Ihminen voi pelastautua pelas-
tamalla itsensä. Tämä tapahtuu tunnus-
taessamme, että koko maailma on harhaa,
ja pyrkiessämme vapautumaan elämän-
janosta, tarpeista, tahdosta. Silloin ihmi-
nen ei enää pelkää kuolemaa, sillä elämän
kiertokulku päättyy ja lopullinen rauha
saavutetaan. Kärsimyksen yhteyden koke-
mus vie sääliin, joka Schopenhauerin mie-
lestä on suurin hyveistä.

Rekola arveli, että uskosta käsin avau-
tuva vastaus kärsimyksen ongelmaan ei
”kai” ole tyydyttävä vastaus. Kuitenkin
kaikki muut vastaukset ovat vielä vähem-
män tyydyttäviä. Näin on myös niitten
vastauksien laita, joita meidän aikamme
filosofia, eksistenssifilosofia ja analyytti-
nen filosofia, antavat tähän ongelmaan.
Edellinen on Rekolan mukaan syvällistä,
mutta usein hämärää, jälkimmäinen on
asiallista ja järkevää, mutta väliin pinnal-
lista.

Rekola pohti myös kysymystä, riittää-
kö se, jos elämällä on objektiivisesti miel-
tä, vaikka sillä ei subjektiivisesti sitä tun-
nukaan olevan. Kristittyihin sovellettuna
tämä merkitsisi esimerkiksi sitä, riittääkö,
että kirkko uskoo ylösnousemukseen,
vaikka yksityinen uskova ei siihen uskoi-
sikaan. Riittäisikö, että ylösnousemus on,
vaikka kukaan ei siihen uskoisikaan?

Riittäisikö, että ylösnousemus on, vaikka kukaan
ei siihen uskoisikaan?
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Elämän mieli voi kadota

Rekolan mukaan elämän mielen löytymi-
nen ei ole pelkästään eikä edes ensisijai-
sesti seurausta älyllisestä pohdinnasta
eikä sen  säilyminen ole  sidoksissa  vain
siihen. Elämän mieli voi myös vähitellen
hävitä oltuaan joskus selvä. Tämä voi olla
seurausta ruumiillisesta tai henkisestä vä-
symisestä. Elämän mielen häviämisestä
on esimerkkinä    saksalainen kirjailija
Reinhold Schneider (1903–1958). Reko-
la tutustui ensimmäisen kerran häneen
voimakkaasti vaikuttaneen Schneiderin
ajatuksiin  lukiessaan Jochen Klepperin

suurta päiväkirjaa Sinun siipiesi suojassa.
Klepper oli preussilainen, luterilainen

runoilija, jonka elämä päättyi murhenäy-
telmään: hän oli naimisissa juutalaisen
naisen kanssa ja joutui tekemään tämän ja
tytärpuolensa kanssa itsemurhan Berlii-
nissä joulukuussa 1942. Päiväkirja sisäl-
tää pitkiä lainauksia Schneiderin teoksis-
ta. Ne kiinnostivat Rekolaa siinä määrin,
että hän ryhtyi tarkemmin tutustumaan
Schneideriin. Hän löysi tältä omat kysy-
myksensä ja ongelmansa. Ratkaisevia
ovatkin Rekolan mukaan juuri kysymyk-
set ja niitten muotoilu, eivät niinkään nii-
hin annetut vastaukset.

Vuonna 1903 syntyneen Schneiderin
nuoruus osui ensimmäisen maailmanso-
dan jälkeiseen masennukseen. Hänen hen-
kinen voimansa oli heikko ja hän jopa
yritti itsemurhaa pakotienä sietämättö-
mäksi käyneestä tilanteesta. Pelastukseksi
muodostui tutustuminen espanjalaiseen
ajattelijaan Miguel de Unamunoon.
Tämä tunnustautui traagiseen elämän-

muotoon. Hänen ”traaginen optimismin-
sa” johtui ristiriidasta järjen ja sydämen
välillä. Järki vakuuttaa, että kaikki häviää,
kun taas sydän uskoo elämän jatkuvan
myös kuoleman jälkeen.

Schneider aloitti historiantutkijana tai
paremminkin historiantulkitsijana. Hänen
uskonnollinen käänteensä osui toisen
maailmansodan aattoon. Hänen tiensä
johti katoliseen uskoon, mutta hän oli
ekumeenisesti avara. Hänellä oli erityises-
ti elämänsä viimeisenä vuotena yhteyttä
myös ortodoksiseen kirkkoon. Uskonnol-
linen käänne johti Schneiderin toisen
maailmansodan aikana ”uskonnolliseksi
kirjailijaksi”.

Schneider oli sodan aikana kirjeen-
vaihdossa lukemattomien rintamasotilai-
den kanssa. Sodan kääntyessä katastrofik-
si hän sai tilaisuuden lohduttaa lukematto-
mia. Hänen pienet kirjasensa levisivät val-
tavina painoksina armeijaan, jonne soti-
laspapit niitä jakoivat. Niitten tarkoitukse-
na oli lohduttaa siellä, missä mitään loh-
dutusta ei ollut. Niitä kirjasia hallitsi kär-
simys ja sen kuvaus, niin Kristuksen kuin
ihmisen kohdalla. Hän kuvaa ihmisen ti-
lanteen ilman toivoa, niin että lukijat löy-
tävät siinä oman paikkansa. Hän kuvaa pi-
meyden täydellisenä, niin että kaikki pe-
tollinen valo on poissa. Kun pimeys on
täydellinen, voidaan vähäisinkin ilmesty-
vä valo nähdä. Espanjalaisen mystiikan
mukaan ihminen kokee täydellisen valon
pimeytenä. Ei siis ole niin suurta onnetto-
muutta, ettei siitä voisi puristaa esiin siu-
nausta. Ei ole niin pimeää luolaa, ettei sii-
tä voisi luoda siunauksen huonetta. Ihmi-
nen voi antaa kaikelle, katastrofillekin,
mielen. Tällainen ihmeellinen kyky ihmi-
sellä on. Tämän mielen Schneider yrittää
välittää lukijoilleen.

Kun pimeys on täydellinen, voidaan vähäisinkin
ilmestyvä valo nähdä.
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Schneiderin elämän viimeisinä vuosi-
na hänen henkilökohtainen tragiikkansa
kasvoi. Hän tutustui nyt syvemmin mo-
derniin kaunokirjallisuuteen sekä luon-
nontieteisiin, nimenomaan astronomiaan
ja biologiaan, yleensä uuteen maailman-
kuvaan. Atomiaseitten olemassaolon hän
koki pelottavana omakohtaisena katastro-
fina. Seurauksena oli sisäinen kaaos.

Viimeisen talven Schneider vietti
Wienissä ja kirjoitti päiväkirjaa. Siellä
hän koki, miten historiasta katosi kaikki
mieli. Sama toivottomuus ulottui luon-
nontieteisiin. Schneider näki tuomion to-
teutuvan myös kirkossa. Hän totesi: ”Yhä
kapeammaksi käy yljän pöytä, yhä le-
veämmäksi tulevat ne pöydät, joiden ää-
rellä ei kukaan ihmeitä pyydä.” Kysymys
elämästä kuoleman jälkeen oli sammu-
massa. Silloin kirkko oli olemassaolonsa
rajoilla. Jumalakaan ei voi mitään ihmi-
selle, joka ei toivo elämää kuoleman jäl-
keen.

Tämä ei ollut vain yleinen trendi, vaan
myös Schneider itse menetti elämänus-
konsa ja tulevaisuudenuskonsa. Hän ei
odottanut mitään iankaikkisuudelta. Hän
tunsi olevansa kuolemanväsynyt. ”Järki ei
suinkaan tuhoa uskoa. Paljon vakavampaa
on tuskan vaikutus kallioon, tuhoava
eroosio.” Schopenhauerin tavoin hän ei
enää toivonut  muuta kuin  saada vaipua
ikuiseen uneen. Hänen mukaansa kukaan
lääkäri eikä hoitaja ei olisi niin armoton,
että herättäisi tuskiin nukkuneen potilaan-
sa!

Näin Schneiderin elämän viimeistä
talvea leimasi elämän mielen menetys, vä-
symys ja toivottomuus. Tämä kehitys oli
seurausta myös hänen raskasmielisyydes-
tään ja melankoliastaan, josta hän oli kär-
sinyt koko elämänsä ajan ja joka oli osit-

tain yhteydessä hänen ruumiilliseen ra-
kenteeseensa ja heikkoon terveyteensä. Se
oli myös seurausta siitä ristiriidasta, jonka
hän humanistina koki joutuessaan tutustu-
maan uusiin luonnontieteisiin ilman että
kykeni sovittamaan uutta tietoa vanhan
kanssa. Melankolia ei kuitenkaan johtanut
häntä synkkämielisyyteen yhtä vähän
kuin nihilismiin. Nihilismiä vastaan
Schneider oli taistellut koko elämänsä
ajan.

Rekolan mukaan myös kristilliseen
mieleen voi sovittaa Tuomaan evanke-
liumin vertauksen ruukkua kantavasta
naisesta  ja  maahan  valuneista jauhoista.
Sen voi käydä samoin kuin uskon. Kaikki
katoaa ennen kuin vaimo ehtii kotiin. Jo-
tain kuitenkin jää: ruukku, vaikka rikkou-
tunutkin. Se on kuva siitä, että jotain säi-
lyy, ehkä se ”kätketty elämä Kristuksen
kanssa Jumalassa”, josta  Kolossalaiskir-
jeessä puhutaan.

Samalla tavoin säilyi Schneiderin elä-
mässä jotain hänen kokemansa sisäisen
katastrofin keskellä. Monien lankojen kat-
ketessa kesti kuitenkin jokin säie. Hän
tunnusti, että pakko vetää häntä kirkkoon,
vaikka hän kulkikin sinne raskain askelin.
Hänen oli pakko rukoilla, vaikka hän ei
enää rukoillutkaan itsensä, vaan vain tä-
män maailman, toisten ihmisten puolesta.
Schneider totesi, että niin kauan kuin
tämä pakko oli olemassa, niin kauan oli
myös armo. Armoa oli myös se, että mie-
len häviäminen ei johtanut liikkumatto-
muuteen, vaan loi tyhjiön, joka niin kuin
aina tyhjä tila pani väkevät voimat liik-
keelle. Kysymyksen sammuminen olisi
ollut tuomiota. Sen toteaminen ja tuska
sen häviämisestä oli armoa.
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Kaipaus voi muuttaa maailman

Rekolan mukaan ihmisellä on merkillinen
kyky puristaa kaikesta esiin onni. Onni –
ainakin vaatimaton – on mahdollinen kai-
kissa elämän olosuhteissa. Kirjan viimei-
nen alaluku on otsikoitu: ”Kaipaus joka
muuttaa maailman”. Rekolan mukaan kai-
paus on enemmän kuin toivo. Toivo suun-
tautuu eteenpäin, lähtökohtana tämä hetki.
Kaipaus kuljettaa mukanaan myös men-
neisyyden, kadotetun paratiisin, tulevaa
paratiisia kohti. Aleksandrialaisen gnosti-
kon Valentinuksen mukaan materian, ai-
neen luoja Sofia suli sananmukaisesti
kyyneliksi kaipauksesta.

Kaipaus on myös kutsumassa esiin
onnen. Onni on tosin meidän useimpien
kohdalla ylellisyyttä, jota voimme vain
harvoina hetkinä kokea tai silloinkin ehkä
vain vähin erin. Onni on kuitenkin kätket-
ty meidän sydämiimme, ja se voidaan
houkutella sieltä esiin, olivat olosuhteet
mitkä tahansa. Kaipaus särkee kuoleman-
kin rajan. Lopulta tässä elämässä on kaik-
ki mieli kyseenalaista, jollei se käsitä
myös uskoa elämään kuoleman jälkeen.

Rakkaus on yhtä suuri voima kuin
kaipauskin. Ehkä molemmat ovat vain sa-
man mahdin nimiä. Rakkaus ei ole vain
haaleaa ihmisrakkautta eikä teologinen
dogmi. Sen kuvana Raamatussa on hää-
juhla, joka liittyy  eroksen piiriin. Kuva
kertoo paratiisista, joka oli, joka on ja
joka on tuleva ja jonka porttien voi jo ko-
kea raottuvan. Sieltä virtaa syvä mieli tä-
hän elämään, joka on käsittämätön, hyvin
käsittämätön.

Elämän tarkoitus on löydettävä

Rekola mainitsi kirjassaan myös wieniläi-
sen logoterapian luojan Viktor F. Frank-

lin (1905–1997), joka on aikakautemme
merkittävimpiä elämän tarkoituksen etsi-
jöitä. Logoterapian alkuosa logos tarkoit-
taa sanaa ja järkeä, mutta myös mieltä.
Franklin mukaan aikamme ihmisen suurin
ongelma on henkinen tyhjiö, joka on syn-
tynyt elämän menetettyä mielensä. Tyh-
jyyden seurauksia ovat ikävystyminen ja
kyllästyminen, joka voi olla myös tiedos-
tamatonta ja naamioitua ja ilmetä esimer-
kiksi pakona huumeisiin. Ikävystyminen
ja kyllästyminen ovat monta kertaa johta-
neet vapaaehtoiseen luopumiseen elämäs-
tä, koska siinä on avautunut ainoa mah-
dollisuus tarkoituksettomuuden lopettami-
seen.

Franklin mielestä tarkoitus on kuiten-
kin olemassa. Ihmisenä oleminen viittaa
yli itsensä – ehkä mieleen, joka on toteu-
tettava, tai yhteyteen toisen ihmisen kans-
sa, joka merkitsee rakkautta. Elämän
mieltä ei voi luoda itse. Se on löydettävä.
Suurenmoinen on Franklin huomautus,
että ratkaisevaa ei ole olla onnellinen,
vaan se, että on syy ja aihe olla onnelli-
nen. Sören Kierkegaardin mukaan onnen
ovi ei koskaan avaudu sisäänpäin.

Frankl oli Itävallan juutalaisena
Auschwitzin ja Dachaun keskitysleireissä.
Hän menetti useimmat omaisensa ja pe-
lastui itse käytyään lävitse käsittämättö-
män alennuksen. Hänen kokemuksensa
oli, että ne ihmiset, joilla oli kaikesta huo-
limatta tarkoitus elämässään, kestivät par-
haiten keskitysleirin toivottomuuden. Tar-
koitus ei riipu elinajan pituudesta. Joko
tarkoitus on ja sen näkee, vaikka aika olisi
lyhyt, tai sitä ei näe, jolloin ei merkitse
mitään, vaikka elämä olisi pitkäkin.

Elämän mieltä ei voi luoda itse. Se on löydettä-
vä.
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Frankl ei kuitenkaan antanut yleispä-
tevää kuvaa ihmisen mielestä eikä selkeää
tietä, jota pitkin kulkien löytää mielen.
Päinvastoin hän korosti, että jokaisella ih-
misellä on oma tarkoituksensa. Psykiatrin
tarkoitus on auttaa kutakin potilastaan
löytämään hänen oman elämänsä mielen.
Tosin uskonto on yleismieli, joka käy yli
kaiken. Hän toteaa, että uskonnollisen ih-
misen on helpompi löytää elämän mieli
kuin muiden. Logoterapian tehtävä ei kui-
tenkaan ole johtaa ihmisiä uskoon, vaan
uskonto saa palvella samalla tavalla kuin
muukin.

”Mitä suurempi suru, sen lähempänä

Jumala”

Elämä sisältää suuren määrän miksi-kysy-
myksiä. Monen ihmisen kokemus elämäs-
tä on, että se on täysin käsittämätön. On
kärsimystä, jonka voimme jotenkuten ym-
märtää. Mutta on myös kärsimystä, joka
jää  meille salaisuudeksi. Se on mykkää
kärsimystä. Elämästä ymmärrämme vain
vähän, Jumalasta vielä vähemmän. Mutta
aina meitä kutsutaan mukaan kärsimyksen
lieventämiseen ja taisteluun sitä vastaan.
Ja kun niin teemme, Jumala on puolellam-
me. Koskaan meidän ei pitäisi jäädä ”tu-
lessa makaamaan”, vaan on   pyrittävä
eteenpäin omin voimin tai muilta apua
pyytäen.

Filosofi A. N. Whiteheadin mukaan
Jumala on myötäkärsijä, joka ymmärtää.
Kun Jumala on Luoja, hän tuntee koko
luomansa maailman, myös sen kärsimyk-
sen ja tuskan. Kun Kristus on ihmiskun-
nan lunastaja, hän elää sen rinnalla sen
kohtalon koko syvyydessä. Kukaan ei ole
kadoksissa Jumalalta. Kukaan ei ole täy-
sin eksyksissä eikä yksin ongelmineen,
sillä Jumalalla riittää enkeleitä meille jo-

kaiselle. Kenenkään pimeys ei ole niin
syvä, ettei Jumala olisi siellä läsnä. Epäily
ja epäuskokin tapahtuvat lopulta Jumalan
kämmenellä. Jumala ei ole poissa silloin-
kaan, kun ihminen kokee hänet poissaole-
vaksi. Uskossa on aina Saarijärven Paa-
von sitkeää, aktiivista luottamusta: ”Vaik-
ka koettelee, eipä hylkää Herra. Pane lei-
pään puolet petäjäistä, veihän naapurim-
me touon halla.”

Emme tiedä  kaikkea, mutta  usko  ei
olekaan ennen muuta tietoa vaan luotta-
musta ja kuuliaisuutta. Mikäli tietäisim-
me, emme tarvitsisikaan uskoa. Me emme
hallitse Jumalaa, mutta voimme levätä hä-
nessä. Kun ei ole vastauksia, voimme olla
hiljaa ja odottaa – Jumalan edessä. ”Vii-
saan ihmisen” (homo sapiens) on hyvä
joskus jäädä neuvottomaksi ja sanatto-
maksi. Vastoinkäymisiinkin sisältyy kas-
vun mahdollisuus ja kriiseihin uuden
alku. Armo peittää syntien paljouden.
Rakkaus voittaa lopulta kaiken, ja Jumala
on rakkaus. Niin toivotonta tilannetta ei
olekaan, ettei sinne yltäisi yksi toivon
säde.

Kun venäläistä ortodoksipappia läh-
dettiin  kuljettamaan kohti  Siperian  van-
keutta, muuan uskova nainen huusi hänel-
le vankijonoon rohkaisevat sanat: ”Mitä
pimeämpi yö, sitä kirkkaammat tähdet.”
Pappi vastasi: ”Mitä suurempi suru, sen
lähempänä Jumala.”

Jumalan hylkäämänä – Jumalan käsiin

Monet asiat eivät selviä meille koskaan
tämän elämän aikana. Täällä me näemme
kuin kuvastimesta, arvoituksen tavoin.
Uskonpuhdistajamme Martti Luther sanoi
elokuussa vuonna 1529, kun hänellä ja hä-
nen puolisollaan Katariinalla oli kova
kuume ja häntä vaivasi myös ”lannetauti”
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ja moni muu vamma: ”Jumala on koetel-
lut minua kovasti. Minä olen ollut kärsi-
mätön, mutta Jumala tietää paremmin
kuin minä, miksi hyödyksi tämä on. Mei-
dän Herramme Jumala on niin kuin kir-
janpainaja, joka sitoo kirjaimet takaperin,
niin ettemme täällä kykene niitä luke-
maan. Kun me olemme painetut tuolla yl-
häällä, tulevassa elämässä, osaamme lu-
kea kaikki selvästi ja oikeinpäin. Tällä vä-
lin meidän tulee olla kärsivällisiä.”

Jeesus huusi ristillä: ”Jumalani, Juma-
lani, miksi hylkäsit minut?” Eräät raama-
tuntutkijat ovat selittäneet tämän niin, että

sanat viittaavat itse asiassa koko psalmiin,
jonka sanoja Jeesus ristillä tuskissaan ta-
vaili. Psalmissa 22 sanotaan myös: ”Älä
ole minusta kaukana, kun ahdistus on läs-
nä [… ] Sillä hän ei halveksi kurjan kärsi-
mystä, ei katso sitä ylen, eikä hän kätke
häneltä kasvojaan, kun kuulee hänen
avuksi huutonsa […] Teidän sydämenne
on elävä iankaikkisesti.”

Sama ristillä yksinäisenä ja hylättynä
tuskaansa huutanut Jeesus jätti henkensä
Jumalan, Isän, käsiin. Samanlainen on
myös uskon salaisuus.

Aamu uudeksi päiväksi

Uuteen aamuun
herään varhain,
luontokin ravistelee
itsestään unihiekan
pois,

aamukaste aikainen
saa luonnon virkoamaan,
kukan nuput pyöreät
auki lehahtaa,

värien loisto,
tuoksu huumaava,
saa auringon hehkun
tajunnan heräämään,
sen muinaisen loiston,
millainen se silloin olikaan.

– Esa Pyyne
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Pauli Annala

Tyrannin kuolema ja hautajaiset:

ateismin tillichiläinen puolustus

Saksalais-amerikkalainen teologi Paul

Tillich (1886–1965) tuli laajemmalle ko-
timaiselle yleisölle tutuksi vuonna 1966,
jolloin hänen saarnakokoelmansa Perus-
tukset järkkyvät ilmestyi suomeksi. Valot-
taessaan kirjansa esipuheessa sen julkai-
semiseen johtaneita syitä Tillich myöntää
saaneensa eri tahoilta kuulla, miten vai-
keaa hänen teologista ajatteluaan on kyl-
miltään ymmärtää. ”Lukekaa ensin saar-
nojani” kuului Tillichin vastaus niille,
joilla oli vaikeuksia saada otetta hänen
ajattelustaan.

Vertaillessaan Vartijan numerossa 5–
6/1985 kuvanveistäjä August Rodiniä ja
Tillichiä toisiinsa John Clayton löytää
heidän työskentelytavoistaan monia yhte-
neviä piirteitä, joista tärkein liittyy heidän
käyttämäänsä metodiin: molemmat olivat
väsymättömiä systeemin rakentajia, jotka
alituiseen eräänlaisella ”leikkaa ja liimaa”
menetelmällä rakensivat systeemiään tyy-
dyttävään muotoon. Tillich oli tyypillinen
filosofinen teologi, joka konstruoi systee-
minsä teologisten ja filosofisten pylväitten
varaan: systeeminsä perustavat teologiset
ainekset hän hankki Augustinuksen, Lut-

herin ja Kählerin teologiasta, kun taas
systeemin filosofinen runko lepää Schel-

lingin, Kierkegaardin ja Heideggerin

kaltaisten filosofien varassa.  Varustettu-

aan näistä aineksista koostuvan luurangon
liikuntaelimillä Tillich sai sen elämään ja
liikkumaan. Liikuntaelimiä rakennelles-
saan Tillich käytti hyvin heterogenisiä
materiaaleja: weberiläistä sosiologiaa,
Frankfurtin koulun kriittistä teoriaa, freu-
dilaista psykoanalyysiä, ja eliadelaista fe-
nomenologiaa.

Vuosi 1929 osoittautui Tillichin myö-
hemmän kehityksen kannalta ratkaisevak-
si. Saatuaan tuolloin nimityksen Frankfur-
tin yliopiston filosofian professorin  vir-
kaan hän aloitti hedelmällisen yhteistyön
Max Horkheimerin ja Theodor Ador-

non kanssa. Kolmisen vuotta myöhem-
min ilmestynyt teos Sosialistinen ratkaisu
oli otsikoltaan enteellinen, sillä se ratkaisi
samalla Tillichin kohtalon: kirjan keskei-
nen teesi, jonka mukaan sosialismi tarjoaa
ratkaisun Saksan kansaa vaivaavaan po-
liittiseen ja taloudelliseen kriisiin, ei sa-
maisen vuoden keväällä valtaan noussutta
kansallissosialistista puoluetta miellyttä-
nyt. Tapahtumat etenivät ripeästi: vuoden
1933 huhtikuussa kirja pantiin levityskiel-
toon ja kuukautta myöhemmin se poltet-
tiin Berliinin kirjaroviolla. Koska Tillich
ei    filosofisen tiedekunnan dekaanina
suostunut hyväksymään opetusministe-
riön määräystä evätä juutalaista syntype-
rää olevilta opiskelijoilta oikeus opiskella
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Frankfurtin yliopistossa, hänen virkasuh-
teensa lakkautettiin ja virkansa menettä-
nyt professori joutui salaisen poliisin tark-
kailun alaiseksi. Tillich yritti viimeiseen
asti pysyä kotimaalleen lojaalina,  mutta
lähimpien ystäviensä – jotka olivat kaikki
juutalaisia – painostuksesta hän lopulta
suostui maanpakoon. Lokakuun lopulla
Tillich nousi perheineen Hampurin sata-
masta laivaan, joka vei hänet uudelle
mantereelle. Tämä Tillichin omakohtai-
nen taistelu nousevaa tyrannivaltaa vas-
taan näyttelee keskeistä osaa siinä teologi-
sessa ajatustyössä, jossa hänen teismin
vastainen ohjelmansa muotoutui kypsään
muotoonsa.

Uskonnollisen kokemuksen

ehdottomuus

Berliinin Kant-seurassa vuonna 1919 pitä-
mässään kulttuurinteologisessa esitelmäs-
sään Tillich määrittelee uskonnollisen
kokemuksen seuraavasti:

”Uskonto on ehdottoman ja absoluut-

tisen todellisuuden kokemusta, joka

saa syntynsä absoluutisesta ei-min-

kään  kokemuksesta.  Olioiden olemi-

nen, arvot ja oma henkilökohtainen

elämä osoittautuvat tällaisen koke-

muksen valossa ei-miksikään. Siellä

missä ehdoton kokemus on ajanut ko-

kijansa absoluuttisen ei-sanan puhut-

teluun, siellä tuo sama kokemus

muuttuu kokemukseksi, joka on radi-

kaaliin kaiken mitättömyyden koke-

mukseen verrattuna yhtä radikaali-

nen kyllä-kokemus.”

Kahdeksan vuotta myöhemmin pitä-
mässään esitelmässä ”Gläubiger Realis-
mus” (1927) Tillich kehittelee luomaansa
uskovan realismin ideaa eteenpäin. Siinä
hän kuvailee, millaisin silmin uskova rea-
listi todellisuutta tarkkailee:

”Uskovan realismin kokemus on kuin

yöllinen ukonilma salamoiden valais-

tessa häikäisevällä kirkkaudella koko

maiseman jättäen sen heti seuraavassa

hetkessä täydelliseen pimeyteen. Kun

todellisuutta tarkastellaan tällaisen

itse-transsendoivan realismin valossa,

se muuttuu uudeksi, koska sen perus-

ta on tullut näkyviin. Sitä ekstaattista

kokemusta, joka avaa näkymän todel-

lisuuden perustaan, me nimitämme

uskoksi.”

Vieras ja tuttu Jumala?

”Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka
johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden
maasta. Sinulla ei saa olla muita jumalia”
(2. Moos. 20:2–3). Raamatun latinalaises-
sa käännöksessä eli Vulgatassa ensimmäi-
sen käskyn jälkiosa kuuluu: ”Non habetis
deos alienos coram me” eli ”älköön sinul-
la olko minun rinnallani vieraita jumalia”.
Vieras jumala ei ansaitse tosi Jumalan ni-
meä. Jos Jumala ylipäätään on olemassa,
hän ei voi jäädä meille vieraaksi. Jos ju-
mala jää meille vieraaksi, voimme lohdut-
tautua sillä, ettei kyseessä ollutkaan Ju-
mala. Mikäli jumala tuntuu meistä vie-
raalta, kertoo se omaa kieltään siitä, että
palvontamme suuntautuu väärään kohtee-
seen. Mutta jos Jumala tuntuu meistä tu-
tulta ja läheiseltä, on se merkki siitä, että
uskomme kohde on oikea. Vieras Jumala
on epäjumalan indikaattori, tosi Jumala

Mikäli jumala tuntuu meistä vieraalta, kertoo se
omaa kieltään siitä, että palvontamme suuntau-
tuu väärään kohteeseen.
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tuntuu taas meistä tutulta.
Väitettä, jonka mukaan todellinen Ju-

mala ei voi jäädä kenellekään vieraaksi,
voidaan perustella vähintäänkin kolmella
tavalla.  Ensinnäkin samalla tavalla kuin
valkoisuus on kaikkien valkoisten olioi-
den ja esineiden syy, vastaavalla tavalla
oleminen itse on ensimmäinen syy, joka
antaa kaikille muille olemassaolon. Tällä
perusteella oleminen ei voi olla millekään
eikä kellekään olevalle vieras. Oleminen
jää vieraaksi ainoastaan sille, joka on ei-
mitään, joka on jäänyt ensimmäisen ole-
van olemisesta osattomaksi. Toiseksi,
koska ensimmäinen Oleva eli Jumala on
ääretön, hän sulkee kaiken muun olevan
sisäänsä. Tällaisen Olevan on mahdotonta
pysyä muilta olevilta salassa. Raamatulli-
sen ilmoituksen mukaan oleminen on Ju-
malan ensimmäinen nimi (2. Moos. 3:14).
Sen vuoksi ”on hämmästyttävää ihmisten
ymmärryksen sokeus, koska he eivät ota
huomioon sitä, minkä näkevät ensimmäi-
seksi ja mitä ilman he eivät voi saada tie-
toa mistään muusta”, Bonaventura ih-
mettelee Sielun matka Jumalaan -tutkiel-
mansa 5. luvussa. Tunnetussa puheessaan
Ateenan Areopagilla Paavali ilmaisee tä-
män saman asian näin: ”Jumala ei kyllä-
kään ole kaukana yhdestäkään meistä: hä-
nessä me elämme, liikumme ja olemme”
(Apt.17:27b–28).

Kolmas perustelu perustuu tuttuuden
ja vierauden käsitteiden väliselle dialekti-
selle suhteelle ja se väittää, että mitä intii-
mimmin ja läheisemmin jokin koskettaa
meitä, sitä tutumpi se meille on, ja päin-
vastoin, mitä etäisempi jokin on, sitä vie-
raammalta se meistä vaikuttaa. Näin ollen
se, mikä läpäisee täydellisesti kaiken
muun, on kaikkein tutuin, mistä taas seu-
raa, että kaiken muun olevan läpäisevän

Jumalan olemisen täytyy olla jokaiselle
olevalle kaikkein tutuin.

Tuttu Jumala ja vieraantumisen

voittaminen

Kysymys vieraantumisesta ja kysymys tu-
tusta Jumalasta hitsautuvat Tillichin ajat-
telussa yhteen. Mitä rohkeammin heittäy-
dymme tutun Jumalan armoille, sitä var-
memman yliotteen saamme niistä voimis-
ta, jotka vieraannuttavat meitä Jumalasta,
lähimmäisistä ja maailmasta. Mitä määrä-
tietoisemmin rimpuilemme itsemme irti
vääristä jumalista, sitä vakaammin sei-
laamme elämän merellä. Kun vieraantu-
misen voittamisessa on näin ratkaisevalla
tavalla kyse Tillichin mukaan oikeasta Ju-
mala-suhteesta ja -käsityksestä, johdon-
mukainen jatkokysymys kuuluukin, mil-
laisista aineksista tunnistettava Jumala-
käsitys koostuu.

Uskonnollisen kokemuksen luonne
kertoo Tillichin mielestä jotakin olennais-
ta siitä, millaista uskonto- ja Jumala-käsi-
tystä henkilö edustaa. Esityksen ensim-
mäisen lainauksen pohjalta onkin helppo
päätellä, että Tillichin mukaan aitoperäi-
sen Jumala-suhteen syntymisen ensim-
mäinen edellytys on se, että ihminen us-
kaltaa asettaa kaiken tämänpuolisen ja
maallisen radikaalin ja kriittisen ei-sanan
läpivalaisuun. Tässä suhteessa Tillich pal-
jastaa riippuvuutensa 1920-luvun saksa-
laisesta dialektisesta teologiasta. Dialekti-
sen teologian taustalla vaikuttaa puoles-
taan Kierkegaard, jonka mukaan kantaisä
Abraham on uskonnollisen ihmisen arkki-
tyyppi. Abrahamin kuuliaisuustestistä
kertovan 1. Mooseksen kirjan 22. luvun
päätehtävänä  on tehdä selväksi se, ettei
aidosti uskonnollinen ihminen lähde käy-
mään Jumalansa kanssa kauppaa vaan on
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valmis ehdoitta tekemään sen, mitä Herra
käskee.

Tarkastellessamme Tillichin kulttuu-
rinteologisesta ohjelmajulistuksesta otet-
tua lainausta dekalogin ensimmäisen käs-
kyn valossa, huomaamme, että hän on ra-
kentanut uskontokäsityksensä sen pohjal-
le: ehdottoman Jumala-kokemuksen va-
lossa kaiken tämänpuoleisen ylle lankeaa
yöllisen salaman tavoin radikaali tuomion
sana. Tämän paljastavan ja kaiken mität-
tömäksi riisuvan ei-sanan   jälkeen   tuo
sama maisema näyttäytyy kuitenkin heti
seuraavassa silmänräpäyksessä armontäy-
teisen kyllä-sanan valaistuksessa. Min-
käänasteiset kompromissit tai selittelyt ei-
vät ehdottoman edessä päde eivätkä auta.
On suurta itsepetosta uskotella itselleen
saavuttaneensa kantavan Jumala-koke-
muksen pitämällä samanaikaisesti arvossa
maallisia asioita, yleviä eettisiä ihanteita
tai   uralla saavutettuja   henkilökohtaisia
meriittejä. Kaikki maallinen, jokainen hie-
nosti muotoiltu eettinen periaate ja yksi-
lön elämä iloineen ja suruineen osoittau-
tuu Ehdottoman rinnalla ehdolliseksi. Ih-
misen vieraantumisen syvällisin syy joh-
tuu siitä, että hän palvoo ja kumartaa vie-
raita jumalia. Mutta niin pian kuin yölli-
nen salamanisku säikäyttää ihmisen ja
avaa hänen silmänsä katsomaan olemisen
pohjattomaan kuiluun, hän alkaa Tillichin
mukaan juurtua takaisin olemisen pyhään
perustaan ja saada yliotteen niistä vie-
raannuttavista voimista, joiden takia Ju-
mala on tuntunut hänestä siihen asti vie-
raalta.

Historiassa on esiintynyt Tillichin
mukaan yksi ihminen, jolle Jumala on py-
synyt lempeästä seimen ensihuokauksesta
aina Golgatan kummun tuskaiseen  huu-
toon asti läheisenä ja tuttuna. Nasaretin

mestarista on tullut meille Kristus eli Ju-
malan voideltu vain ja ainostaan sen pe-
rusteella, että hän omalla elämällään, kuo-
lemallaan ja ylösnousemisellaan voitti ja
kumosi ne vieraantumisen voimat, jotka
vääjäämättä sisältyvät jokaiseen inhimilli-
seen eksistenssiin. Systemaattisen teolo-
giansa kolmannessa osassa (s. 125–127)
Tillich kirjoittaa:

”Kaikista jännitteistä huolimatta

emme pysty löytämään Raamatun an-

tamasta Jeesus-kuvasta yhtään koh-

taa, joka kertoisi hänen ja Jumalan vä-

lisestä vieraantumisesta. Hänen eksis-

tenssinsä paradoksaalinen luonne pe-

rustuu siihen, ettei hän – vaikka hä-

nen vapautensa olikin rajallista ja

häntä sitoivat tilan ja ajan ehdot – vie-

raantunut olemisen perustasta. Raa-

matullisesta Jeesus-kuvasta emme

myöskään löydä piirteitä, jotka viittai-

sivat hänen kokemaansa epäuskoon,

jotka osoittaisivat hänen persoonalli-

sen keskuksensa kääntyneen pois ju-

malallisesta keskuksesta. Vielä siinä

äärimmäisessä tilanteessa, jossa hän

tuntee epätoivoa messiaanisen tehtä-

vänsä edessä, hän huutaa Jumalansa

puoleen, joka on hänet hylännyt.”

Olevaisen inventaario ja muuta

aivovoimistelua

Täsmällisen ihmisen määritelmän perus-
teella minulle ei tuota vaikeuksia antaa
tarkkaa vastausta kysymykseen, kuinka
monta ihmistä tässä huoneessa tällä het-
kellä on. Edelleen, kunhan minulla on
tarkka pöydän määritelmä, voin hyvin
pian ilmoittaa, montako pöytää täällä on.
Kysymykseen, kuinka monta oliota tässä
tilassa on, on jo selvästi vaikeampaa vas-
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tata, koska ”olio” on terminä niin yleinen
ja epämääräinen. Vaikka hevonen ja lam-
mas edustavatkin molemmat eläinkuntaa,
minulle ei tuota vaikeuksia kertoa, miten
ne eroavat toisistaan. Samoin on helppo
sanoa, miten liidun- ja juustonpala eroavat
kemialliselta koostumukseltaan toisistaan.
Mutta jos joku pyytää minua selittämään,
miten Camembert-juusto ja lauantain ilta-
päivän hetki klo 14.30 eroavat toisistaan,
olen täysin ymmällä (esimerkit on poimit-
tu hieman muunneltuina Turnerin kirjas-
ta). Etenkin tämä viimeinen esimerkki
osoittaa oikeaksi väitteen, jonka mukaan
mitä suurempi erovaisuus kahden asian tai
olion kesken vallitsee, sitä työläämpää on
vastata kysymykseen, miten ne eroavat
toisistaan. Tillichin ja Karl Barthin kal-
taisten teologien mukaan Jumala on luo-
tuun nähden ganz Anderes, jotakin aivan
toista. Edellä esitetyt esimerkit auttavat
meitä saamaan tukevamman otteen siitä,
mihin nämä kaksi 1900-luvun huomatta-
vaa Kierkegaardista riippuvaista teologia
viittaavat puhuessaan Jumalan toiseu-
desta.

Ottakaamme vielä yksi esimerkki.
Kuvitelkaa mielessänne seuraava tilanne:
joku matemaattinen nero on kehittänyt
pähkähullun laskennallisen menetelmän,
jolla on mahdollista tehdä olevaisen täy-
dellinen inventaario, metodin jonka avulla
voi siis antaa tyhjentävä vastaus kysy-
mykseen, kuinka monta oliota tunte-
maamme universumiin sisältyy tai mones-
tako oliosta maailmankaikkeus koostuu.
Tehtävän saatuaan matemaatikko painuu
supertietokoneensa ääreen ja ryhtyy las-
kemaan. Kuukausia kestäneen uurastuk-
sen jälkeen hän saapuu luokseni ja ilmoit-
taa päätyneensä lukuun n. Otan vastauk-
sen tyynesti vastaan, mutta totean heti pe-

rään, että ”olen vakaumuksellinen teisti ja
laskuistasi puuttuu yksi olio, se joka on
kaikkien laskemiesi olioiden luoja”. Eikö
olevaisen inventaarion yhteenlasketun
summan pitäisi näin ollen olla n + 1?

Tillichin välitön vastaus tähän kuvi-
teltuun kysymykseen on kielteinen: Juma-
la ei ole olio tai oleva muiden maailman-
kaikkeuden olioiden rinnalla, vaan hän on
koko kaikkeuden olemisen perusta, the
ground of being. Jumalasta ei voida puhua
kalkyylinomaisesti millään matemaatti-
sella eikä tieteellisellä kielellä vaan jokai-
nen Jumalasta lausuttu väite on perimmäl-
tään symbolinen. Uskonnollinen ja tie-
teellinen kieli eivät ole yhteismitallisia.
Samoin kuin määrättyjä asioita voidaan il-
maista pelkästään musiikin sävelkielellä,
vastaavalla tavalla uskolla on oma kielen-
sä ja kielioppinsa. Koska Jumala on eri
lailla kuin luodut ovat, hänen ja luodun
välistä kuilua ei voi sanoittaa, mutta se
voidaan kokea. Verratessaan uskonnollis-
ta kokemusta öiseen salamaan, joka het-
kessä valaisee maiseman ja sulkee sen
heti perään pimeään, Tillich pyrkii ravis-
telemaan lukijansa hereille, avaamaan hä-
nen sisäiset silmänsä näkemään,   ettei
maailma ole pelkkää pintaa, sitä millaise-
na se lihan silmälle näyttäytyy.

Samankaltaiseen shokkihoitoon Til-
lich turvautuu Systemaattisen teologiansa
toisen osan (Being and God) sivulla 205,
jossa hän sanoo suoraan, ettei Jumala ole
olemassa – ”God does not exist”. Tämä
ensilukemalta hämmennystä herättävä

Jumala ei ole olio tai oleva muiden maailman-
kaikkeuden olioiden rinnalla, vaan hän on koko
kaikkeuden olemisen perusta, the ground of
being.
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lause johtaa meitä perehtymään lähemmin
siihen, millaista kritiikkiä Tillich esittää
vulgaaria teismiä kohtaan ja missä mieles-
sä hänen kritiikkiinsä sisältyy ateismin
puolustus.

Tyhjän teismin ongelma ja ateismin

oikeutus

The Courage to Be -kirjansa toiseksi vii-
meisessä luvussa ”teismin tuolle puolen”
Tillich  esittelee kolme erilaista teistisen
Jumala-käsityksen variaatiota. Hän ei kui-
tenkaan tyydy pelkästään niiden esitte-
lyyn vaan pyrkii antamaan myös perustel-
lun vastauksen kysymykseen, miksi jokai-
seen teismin muotoon sisältyy määrätty
epäjumalanpalveluksen siemen, jonka ta-
kia ne pitää transsendoida eli astua niiden
tuolle puolen (lat. verbi transcendere tar-
koittaa juuri tätä).

Vaikka toinen käsky varoittaakin
käyttämästä Jumalan nimeä väärin (2.
Moos. 20:7), lukemattomat ihmiset puhu-
vat, viittaavat ja vetoavat Jumalaan joka-
päiväisessä puheessaan huolimattomasti,
ajattelematta sen tarkemmin, mihin tai ke-
hen he tällä ylevällä nimellä viittaavat.
Viattomaksi tällainen reflektoimattoman
Jumala-puhe jää vielä silloin, kun toivo-
tamme   konfirmaatiopäivänä   kummilap-
sellemme Jumalan siunausta. Vaaralli-
semmaksi Jumalan nimen huolimaton
käyttö muuttuu sitä vastoin poliitikkojen
ja diktaattorien suussa heidän yrittäessään
vakuuttaa kuulijoitaan poliittisen ohjel-
mansa oikeellisuudesta Jumalan nimeen
vetoamalla. Poliitikot ja diktaattorit pyrki-
vät antamaan retorisella Jumala-puheella
itsestään vakaan ja luotettavan kuvan. Jos
tämä onnistuu asettumaan kuulijakuntan-
sa kanssa vielä yhteiseen rintamaan, jossa
päivitellään sitä, miten yleinen jumalatto-

muus yhteiskunnassa lisääntyy, yhteinen
viholliskuva antaa hänen Jumala-puheel-
leen lisäpontta. Tillich on valmis kannat-
tamaan mieluummin reflektoitua ateismia
kuin edellä kuvatun kaltaista tyhjää ja si-
sällyksetöntä teismiä. Monet uskonnolli-
sen vakaumuksen omaavat ihmiset tarttu-
vat sanaan Jumala kuin hukkuva oljenkor-
teen, koska eivät kestä kohdata jumalaton-
ta maailmaa. Heidän on vaikea ottaa vaa-
rin Tillichin kaltaisen teologin kehotuk-
sesta tehdä tämän- ja tuonpuoleisen, luo-
dun ja Luojan välistä radikaalia eroa. Yöl-
linen salamanisku on sokaissut heidän sil-
mänsä niin, etteivät he kykene enää näke-
mään, miten pimeä maisema lepää olemi-
sen jumalallisella perustalla.

Todella vaikeaksi teismin ensimmäi-
sen version tunnistaminen käy silloin, kun
se pukeutuu estetismin ja eettisten ihan-
teiden asuun. Rationalismin kautta seu-
ranneen romantiikan juuresta syntyi sy-
viin inhimillisiin tunteisiin vetoava teis-
mi. Koska Ehdottoman järisyttävä koke-
mus ei ole kuitenkaan Tillichin mukaan
emotionaalinen tunnetila, hän suhtautuu
varauksella tällaiseen lähinnä Schleier-

macherin edustamaan teismin muotoon.
Vaikka Tillich saattaakin myöntää, että
esteettis-eettinen teismi johtaa kokemaan
”absoluuttista riippuvuutta universumis-
ta” (juuri Schleiermacherin käyttämä il-
maisu), esteettis-eettisesti orientoitunut
teisti ei rohkene kuitenkaan ottaa sitä vii-
meistä askelta, joka pudottaa hänet olemi-
sen pohjattomaan kuiluun (vrt. Kierke-
gaardin uskon hyppy).  Esteettinen  teisti
katselee maailmaa vielä turvallisen maail-
mansisäisen vankilansa ikkunasta, Kier-
kegaardin termein ilmaistuna, sub specie
temporis.

Tillichin luonnehtiman teismin toisen
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tulkintatavan avainkäsite on kohtaaminen
(encounter). Siinä kaksi itsenäistä persoo-
naa, Jumala ja ihminen, kohtaavat toisen-
sa. Koska osapuolet ovat persoonia, koh-
taaminen on laadultaan persoonallista. Sa-
nallisuudella on kohtaamisessa keskeinen
rooli. Joutuessaan elämänsä eri vaiheissa
jumalallisen sanan puhutteluun ihminen
reagoi tähän joko myöntämällä tai torju-
malla sen. Uskon ja epäuskon välinen dia-
lektiikka kuuluu näin olennaisesti persoo-
nallisen teismin konseptioon. Raamatun
lehdiltä voi valita lukuisia esimerkkejä,
jotka kuvaavat tätä Jumalan ja ihmisen
välistä persoonallista kohtaamista: paratii-
sin puiden varjoon piiloutunut Aadam
kuuli Jumalan äänen kysyvän, ”missä sinä
olet” (1. Moos. 3:8–9). Abraham lähti Ju-
malan sanan kehotuksesta perinteisiltä
asuinsijoiltaan kohti sitä maata, jonka Jah-
ve hänelle osoitti (1. Moos. 12). Jouduttu-
aan Horebin vuoren juurella Jahven pu-
hutteluun Mooses sai rohkeuden lähteä
johtamaan kansaansa pois Egyptistä (2.
Moos. 3:1–12). Omassa kutsumusnäys-
sään Jesaja kuvaa, miten hänen luokseen
lensi serafi kädessään hehkuva hiili, jonka
tämä oli ottanut pihdeillä uhrialttarilta.
Kun serafi oli saanut kosketettua sillä Je-
safan huulia, hän tunsi vapautuvansa syyl-
lisyydestään. Heti perään hän kuuli Juma-
lan äänen kysyvän, ”kenet minä lähetän”,
johon  Jesaja vastasi,  ”tässä olen, lähetä
minut” (Jes. 6:6–8). Raamatullisen uskon-
maailman persoonallisesta luonteesta Til-
lich tekee laajemmin selkoa kirjassaan
Biblical Religion and the Search for Ulti-
mate Reality (1955).

Persoonalliseen teismiin sisältyy kui-
tenkin omat ongelmansa. Sen suurin haas-
te liittyy dialogin osapuolten väliseen ta-
sapainoiseen suhteeseen: miten kahden

persoonan välinen kohtaaminen voi säilyä
tasapainoisena, jos toinen osapuoli on
toista ylivertaisempi? Äärellinen ja pirs-
toutunut ihmispersoona tuntee itsensä ää-
rettömän ja ehyen jumalallisen persoonan
edessä niin vajavaiseksi, että hän uhkaa
menettää kohtaamisessa persoonallisen
identiteettinsä. Deus ex machina -tyyppi-
nen persoonaton jumala on Tillichille kui-
tenkin kauhistus ja huolimatta persoonal-
liseen teismiin liittyvistä vaaroista hän ei
luovu piiruakaan siitä, että Jumalan ja ih-
misen  välinen suhde  on  laadultaan per-
soonallinen. Ne  jotka syyttävät Jumalaa
inhimillisen persoonan kasvun tukahdut-
tamisesta, eivät ole vaivautuneet Tillichin
mukaan perehtymään Kolmiyhteisen Ju-
malan olemukseen, jossa yksi persoona
”ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Juma-
lan vertainen vaan luopui omastaan, otti
orjan muodon ja tuli ihmisen kaltaiseksi”
(Fil. 2:6–7). Persoonalliseen teismiin si-
sältyvät vaarat eivät ole Tillichin mukaan
luonteeltaan teologisia vaan psykologisia,
ja tämä oli yksi niistä motiiveista, jotka
ajoivat häntä vuoropuheluun modernin
psykologian ja psykoterapian kanssa. Mi-
käli yksilö kokee menettävänsä persoo-
nallisen identiteettinsä jumalallisen per-
soonan edessä, identiteetin menettämisen
pelon syitä pitää lähteä etsimään, ei juma-
lallisesta persoonasta, vaan analysoimalla
modernin psykologian tarjoamin keinoin
niitä tekijöitä, jotka tukahduttavat hänen
persoonallista kasvuaan ja kehitystään.

Miten kahden persoonan välinen kohtaaminen
voi säilyä tasapainoisena, jos toinen osapuoli on
toista ylivertaisempi?
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Tyrannin geneologia

Niin pitkään kuin kristillistä teologiaa on
harjoitettu, sen piirissä on esiintynyt myös
niitä, jotka ovat pyrkineet kehittelemään
erilaisia Jumalan olemassaolon puolesta
puhuvia argumentteja. Koska tämänkal-
taista argumentatiivista Jumalan olemas-
saolon todistamiseen tähtäävää ajatustyö-
tä ovat harjoittaneet voittopuolisesti am-
mattiteologit, Tillich nimittää tätä teismin
kolmatta muotoa teologiseksi teismiksi.
Vuonna 1946 hänen kynästään lähti sit-
temmin paljon keskustelua herättänyt kir-
joitus ”The Two Types of Philosophy of
Religion”. Kuten kirjoitelman otsikko an-
taa ymmärtää, kysymystä Jumalan mah-
dollisesta olemassaolosta on lähestytty lä-
hinnä kahdella tavalla, turvautumalla joko
ns. ontologiseen tai kosmologiseen meto-
diin. Edellistä menetelmää ovat edusta-
neet Augustinuksen ja Canterburyn An-

selmin kaltaiset teologit; jälkimmäistä eli
kosmologista menetelmää ovat suosineet
lähinnä tomistit eli Tuomas Akvinolai-

sen perintöä vaalivat teologit.
Kirjoitelman avauskappale iskee käsi-

teltävän aiheemme ytimeen. Se kuuluu
näin:

”On olemassa kaksi tietä, joita kulke-

malla voimme lähestyä Jumalaa: vie-

raantumisen voittamisen tie ja tie, jon-

ka lopussa kohtaamme muukalaisen.

Kulkiessaan ensimmäistä tietä ihmi-

nen löytää itsensä löytäessään Juma-

lan. Edetessään tällä tiellä hän saa yhä

tukevamman otteen jostakin tutusta,

jostakin johon hän kokee samaistu-

vansa vaikka tuo jokin transsendoikin

hänen kaipuunsa äärettömällä tavalla.

Vaikka hän kokeekin olevansa kai-

puunsa kohteesta vieraantunut, hä-

nellä on kuitenkin varma tuntu siitä,

ettei hän ole milloinkaan päässyt eikä

tule koskaan pääsemään siitä totaali-

sesti eroon. Toiselle tielle lähtenyttä

kohtaa matkan päässä yllätys: löytäes-

sään ankaran älyllisen päättelyn jäl-

keen jumalan, tämä osoittautuukin

vieraaksi muukalaiseksi” (s. 10).

Vaikka molemmat Tillichin luonneh-
timat Jumalan lähestymistiet ovatkin pe-
rusvireeltään teistisiä, hän kuitenkin hyl-
kää jälkimmäisen, kosmologisen metodin
viitoittaman tien. On olemassa kannatetta-
vaa ja hylättävää teismiä yhtä lailla kuin
teologianhistoriassa esiintyy hyvää ja
huonoa teologiaa. Vannoutuneena augus-
tinolaisena teologina Tillich lähtee Juma-
la-kyselyssään liikkeelle lännen suuren
kirkkoisän muotoilemasta teesistä, jonka
mukaan ”impossibile est deum sine deo
discere”, ”Jumalaa on mahdotonta löytää
ilman Jumalaa”. Jumala on Jumala-kysy-
myksen edellytys. Ennen kuin ihminen on
edes ehtinyt asettaa Jumala-kysymystä,
tuntematon kaipuun kohde on jo raivannut
paikkansa hänen sisimmässään. ”Sinä olet
luonut meidät itsellesi ja sydämemme on
levoton, kunnes se löytää levon sinussa”,
Augustinus tunnustaa Tunnustuksiensa
ensimmäisellä sivulla. Jumala ei ole mi-
kään ihmisen ulkopuolinen, etäinen ob-
jekti, ei myöskään mikään luomisessa ih-
miselle lahjoitettu erityisominaisuus vaan
ihmisen olemukseen kuuluva essentiaali-
nen tekijä, se mikä tekee ihmisestä ihmi-
sen ja jonka perusteella hän eroaa muusta

Tillich ei väsy muistuttamasta meitä siitä, ettei
Jumala ole objekti eikä olio muiden luotujen ob-
jektien rinnalla.
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eläinkunnasta.
Miksi Tillich suhtautuu niin torjuvasti

kaikentyyppisiin Jumalan olemassaolon
todistelupeleihin? Argumentti toimii ja on
pätevä ainoastaan silloin, kun siitä käy
ilmi, kuka väittää  ja mitä väite koskee.
Argumentatiivisesta väitelauseesta pitää
voida siis erottaa lauseen subjekti ja ob-
jekti. Jumala ei kuitenkaan antaudu sub-
jekti–objekti-asetelmaan, koska itse ole-
misena ”hän on tuo rakenne”1 Tillich ei
väsy muistuttamasta meitä siitä, ettei Ju-
mala ole objekti eikä olio muiden luotujen
objektien rinnalla. Tämän vuoksi jokainen
argumentti, joka alistaa Jumalan objektin
asemaan, on alusta asti virheellisesti muo-
toiltu. Mikäli argumentatiivista debattia
Jumalan mahdollisesta olemassaolosta tai
sen kieltämisestä lähdetään käymään läh-
tökohdista, joissa Jumala alistetaan objek-
tiksi, Tillichin mielestä on aivan samante-
kevää, ovatko keskustelun osapuolet va-
kaumuksellisia teistejä vai ateisteja. Se
joka haluaa tosimielessä saada otteen ju-
malan yläpuolelle kohoavasta Jumalasta,
hänen tulee hylätä kaikentyyppiset argu-
mentit ja pidättäytyä alistamasta Jumalaa
objektin asemaan. Ainoa mitä Tillich Ju-
malaa etsivältä ihmiseltä pyytää, liittyy
siihen, että tämä kääntyy oman olemassa-
olonsa puoleen ja ryhtyy kyselemään sen
olemisen perusteita. Tässä mielessä Juma-
la-kysymys ei ole teologinen vaan eksis-
tentiaalinen kysymys, ja mitä avoimem-
malla mielellä ihminen perehtyy oman
olemassaolonsa ehtoihin ja edellytyksiin,
sitä syvemmin hän juurtuu olemisen ju-
malalliseen perustaan. Saksalaisesta mys-
tiikasta (Mestari Eckhart) lainaamalla

oppisanalla ”God above God” Tillich
pyrkii kutsumaan yhtä lailla tyhjät teistit
kuin myös anonyymit ateistit nauttimaan
Jumalasta, joka odottaa heitä teistisen ju-
malan takana.

Tyrannin kuolema

Ajan ja tilan ehdoilla eksistoiva ihminen
on subjekti, jonka objektiksi Jumala ei yk-
sinkertaisesti suostu – onhan hän olemi-
sen perustasta vieraantuneen ihmisen ob-
jektivoimaton perusta. Mikäli ihminen ob-
jektivoi olemassaolonsa perimmäiset ar-
vot ja päämäärän, hän on luonut itselleen
epäjumalan, joka tyrannin omaisen sub-
jektin tavoin objektivoi hänet. Koska teis-
miin sen kaikissa ilmenemismuodoissaan
sisältyy objektivaation vaara, Tillich pyy-
tää meitä  astumaan transsendoivan teis-
min tielle, jossa Jumala ei ole enää yksi
persoona muiden persoonien rinnalla vaan
joka on kaiken persoonallisuuden ehtymä-
tön lähde.2

Minua vastapäätä seisovalla subjek-
tiivisella jumalalla on taipumus tehdä mi-
nusta objekti, joka ei ole mitään sen
enempää kuin pelkkä objekti. Koska hän
on kaikkivoipa ja kaikkitietävä, hän riisuu
minusta kaiken subjektiivisen. Näin raju
subjektiivisuuden riisto herättää minut vä-
littömästi kapinaan tällaista jumalaa vas-
taan. Kapina kanavoituu niin, että minä
puolestani yritän hinnalla millä hyvänsä
objektivoida sen, joka pyrkii esineellistä-
mään minut. Tällainen Jumalan vastainen
kapina on kuitenkin tuomittu epäonnistu-
maan. Mitä hurjemmaksi kapina nimittäin
yltyy, sitä järkähtämättömämmäksi tyran-
niksi jumala jähmettyy. Pienestä kipinästä

1 ST I, 239. 2 ST I, 245
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alkunsa saanut kapinamieli leviää kulo-
valkean tavoin ja saa lopulta sellaiset mit-
tasuhteet, että jumalan kasvot saanut ty-
ranni on muuttanut kapinoivan ihmisen ja
kaiken muunkin hänen elämässään objek-
tiksi. Ei tarvitse lainkaan ihmetellä sitä,
miksi Friedrich Nietzsche halusi tappaa
tällaisen jumalan. Tillichinkään mielestä
maailmasta ei löydy yhtään ihmistä, joka
voisi sietää näin armotonta tyrannia.
Tämä Tillichin The Courage to Be –teok-
sen viimeisillä sivuilla siteeraama
Nietzschen ajatus riittää muistuttamaan
meitä siitä, miten nurjasti ja väärin kansal-
lissosialistinen  Saksa tulkitsi tätä suurta
saksalaista filosofia.
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Lassi Rajamäki

Rajamäen Etiikka

Näin aika paljon vaivaa pölypunkkien
karkottamiseksi asunnostani, kunnes luin
jostakin, että niitä ei ole ilmeisesti ollut-
kaan täällä. Pidin vuodevaatteita tuntikau-
sia parvekkeella kovassa pakkasessa. Sit-
ten saunassa kolme tuntia yli 60 asteen
lämmössä. Niin on kirjoitettu. Näin mel-
kein mielessäni, kun ne ropisivat kuollei-
na, minne sellaiset  sitten ropisevatkaan.
Tuli sitten tieto, että homma on ollut tur-
haa: Keinokuidut ja  yleinen  siisteystaso
on ajanut maanpakoon koko jumalatto-
man sukukunnan, kauan sitten. Tunsin it-
seni harhautuneeksi.

Minulla ei ole koskaan ollut näköha-
vaintoa   pölypunkista. En ole kärsinyt
myöskään allergiaoireista. Mutta kun
asiasta kerrottiin lehdessä, uskoin heti.
Kuvissa näkyivät kasvot joiden omistajaa
en halunnut sänkykaverikseni, varsinkaan
tuhatpäisenä laumana.

Vuosi pari sitten harhauduin onki-
maan Amazon.comista eksyneenoloisen,
mutta terävähampaisen piraijan. Mark C.

Taylor: Erring. A Postmodern A/theo-
logy. Vuodelta 1984. En muista että olisin
ymmärtänyt siitä oikeastaan mitään. Mut-
ta nyt kun luin sen uudestaan, huomaan
sen vaikuttaneen ajatuksen- ja muuhunkin
juoksuuni melkoisesti. Sitä ei saa kunnol-
la kiinni, mutta pyrstö läiskyttää ainakin
jonkin verran pisaroita kasvoille ja niitten

läpikin, aivoihin.
Taylorin radikaalikristologinen a/teo-

logia on Golgatan, Hegelin, Nietzschen

ja sen sellaisten jälkeistä harhailevaa ajat-
telua. Kiinteää perustaa ei ole. Jumala on
ristillä ja kuollut, mutta niin olen minäkin.
Historia on lopussa, Kirja sulkeutunut.

”Kirja” tarkoittanee jonkinlaista Seli-
tystä, sitä joka antaa mielen historialle.
Uskonnolliset ja muut ideologiset tekstit
ovat näitä tietenkin, mutta Taylorin mu-
kaan myös tiede pyrkii Kirjaan, suljettuun
systeemiin, jossa tosiasiat muodostavat
ympyrän. Sen piirissä tai  keskipisteessä
kaikki asiat löytävät selityksensä.

Mutta myös Luonnon Suuri Kirja on
pelkkä sepite, jossa yksi asia selitetään
toisella, itse kehitetyllä kielellä, omin si-
säisin säännöin. Kaiken Lopullinen Teoria
katoaa kuin punkki punkkaan innokkaalta
siivoajalta. Lehdessä lukee, on kuviakin,
mutta mitään ei löydy.

Totuus/ei-totuus-polariteetti on rauen-
nut muiden napojen ja napanuorien myö-
tä.

Taylor vetää myös humanistikukon
alas tunkiolta, jolle se on kavunnut kieku-
maan Jumalan kuoleman jälkeen. Uskon-
non ohjaama moottorivene on ajanut lujaa
karille. Perässä vedetty vesihiihtäjä on
ehkä huomannut asian mutta painelee
edelleen ruskettunut rinta rottingilla, ja
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uskoo homman toimivan mainiosti ja pa-
remminkin, nyt kun Iso Kuski on karilla.
Saa itse valita mihin menee…

E. M. Cioran on huomannut että sel-
laista jumalankieltäjää tai skeptikkoa ei
ole olemassakaan, joka ei kuolaisi vielä
edes jonkun ”katastrofaalisen Kyllän” pe-
rään. Usein tämä Kyllä viittaa epämääräi-
sesti ”Ihmiseen”. Mutta tosiasiassa, kun
Kirjan kannet ovat kiinni, kompassit seon-
neet navoista, myös vesihiihtäjä silpoutuu
ja hukkuu veneen perässä. Jumalan kuole-
ma sisältää minuuden kuoleman. Uskon-
non hautajaiset ovat menossa, ja ateistisen
humanisminkin peijaiset valmisteluvai-
heessa.

Inhimillinen aktiviteetti yrittää voittaa
ajallisuuden haasteet ja historian päätty-
misen näköalattomuuden asettamalla it-
sensä historian tekijäksi,  ja epäonnistuu
surkeasti. Rivakkakaan sivakoiminen ve-
den pinnalla ei onnistu ilman vetovenettä.

Vietin pari viikkoa sitten monta päi-
vää kuunnellen netitse Ylen Elävää Arkis-
toa, vuosikymmen kerrallaan. Se oli usko-
matonta, sisältöään alati vaihtavien, ja lo-
pulta historian aaltoihin vaipuvien merki-
tysten festivaalia! Nimenomaan kuuloais-
tin eli radiopuheiden, -haastattelujen ja
musiikkiesitysten kautta vastaanotettuna
se oli mykistävää.

Jokin pönäkkä kirjainyhdistelmä,
esim. ”Suomen itsenäisyys”, tulkitaan eri
aikoina niin eri tavoin että kuulija ihmet-
telee, onko kyseessä sama, yhtenäinen
asia ollenkaan. Onko ulkoinen merkki ai-
noa yhdistävä tekijä. Kokonaisen kansan-
kin yhden satavuotiskauden historia voi-
daan tulkita jälkikäteen monin tavoin. Pu-
nainen lanka löytyy eri aikoina eri pai-
koista, toki myös sitä etsivästä subjektista
riippuen.

Yksilön omaelämäkerralla ei tieten-
kään ole ”syvempää merkitystä” senkään
vertaa.

Ei auta sekään höpinä, että jokaisen
pitää ”merkitä itse itsensä”, antaa omalle
elämälleen merkitys. Ilman Historiaa ei
ole historiaakaan. Kumpikin on luovan
mielikuvituksen laatima sepite. Jäljellä on
”erring”.

Olen nähnyt sitä suomennettavan
”harhautumiseksi”, minulle kelpaa myös
”harhailu”. (Harhautuja päätyy mielestäni
sentään johonkin, esim. Amerikkaan vaik-
ka Intiaa etsikin, harhailija ei löydä mi-
tään muuta kuin itse harhailun…) Ei se
ole ihan harhailuakaan, suomessa ei oi-
kein ole pätevää vastinetta. Sitä paitsi
Taylorin terminologia on ylipäätään valta-
van leikittelevää: kielensä on – sisältöön
sopivasti – jotakin mikä… pakenee luki-
jalta.

Ollaan poissa kurssilta, ei oikein tie-
detä missä ollaan. Kuoleman hyökyaalto
on käynyt yli, ranta palloineen on kateis-
sa. ”Marginaaliset ajattelijat” Jumalan
kuoleman ja ”minän” loppumisen väli-
maastossa, eksyksissä, uskon ja epäuskon
välissä, etsivät mutta eivät löydä.

Olemme ajassa, mutta silti kuin ajasta
pudonneina, tilassa jossa ei ole – tilaa.

A/teologiaa voidaan Taylorin mukaan
kutsua ”nomadin ajatteluksi”. Harhaileva
nomadi ei katsele taakseen, absoluuttiseen
alkuun, enempää kuin eteenpäinkään, pe-
rimmäiseen loppuun. Yksilöllisen minuu-
den lakkaaminen synnyttää jonkinlaisen
anonyymin subjektiviteetin. En tiedä
kuinka lähellä tässä ollaan itämaista aja-
tusta jossa yksilöstä eli ”egosta” luovu-
taan ”kosmisen tietoisuuden” hyväksi. Tai
kristinuskon ajatusta, jossa ”vanha minä”
riisutaan tai jopa ristiinnaulitaan uuden,
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universaalisen hyväksi. Uskon että sa-
moilla vesillä harhaillaan. Sanat vain ovat
kaikessa vajavuudessaan nekin   omalla
tuskien tiellään kohti Golgataa, kaikkien
karien kuningatarta…

Joka tapauksessa Taylorillakaan tar-
koitukseton harhailu itsen hukkaamisen
jälkeen ei tarkoita pelkkää epätoivoista
pakolaisuutta, vaan on jopa ilon lähde.
Nostalgia on mennyt, odottaminen loppu-
nut. Silti nomadi voi nauttia irrallisuudes-
taan ja omistamattomuudestaan. Kome-
diallinen levitaatio ottaa traagisen painon
paikan. Menettämisen ilo on aitoa iloa,
päinvastoin kuin saavuttamisen ja omista-
misen! Anonymiteetti ei ole ongelma.
Nimi on…

”To be a self is to possess and to be
possessed by a name.” Itsensä kieltämi-
nen tai sen katoaminen on pitkälti juuri
nimen kieltämistä/katoamista.

Taylorilla on paljon itseni ulottumat-
tomiin jäävää leikittelyä akselilla ”proper-
property-prosperity” – hauskaa se on, sen
tajuaa ymmärtämätönkin sielu. Siihen asti
kun kaikki loppuu ja harhailu alkaa, on
tärkeää että omistaa nimen, vieläpä sellai-
sen jota ei ole tahrittu (”a proper name”).
On tärkeää pitää nimeään esillä, hankkia
nimeä. Identiteettini voi sanoa olevan suu-
rin piirtein yhtä kuin nimeni. Jos allekir-
joitan jonkin paperin nimelläni, olen siitä
subjektiivisesti vastuussa. Nimen turhaan
lausumista tai väärentämistä pidetään va-
kavana rikkomuksena.

Nimi olen minä!

Hyvällä (”proper”) nimellä varustettu voi
hankkia omaisuutta (”property”), vauraut-
ta ja menestystä (”prosperity”). Nimen
ympärille voi alkaa kertoa tarinaa itses-
tään itselleen ja ympäristölleen. Kuinka

minusta tuli minä.
Taylorin mukaan kirkkoisä Augusti-

nus tunnisti ja määritti ensimmäisenä ny-
kyisensisältöisen subjektiviteetin, kun hän
ahdistuneena kääntyi sisäänpäin, ja huo-
masi ”itsen” olevan yhtä kompleksinen ja
jakautunut kuin ulkomaailmakin. Siihen
asti sekasorto oli vallinnut enimmäkseen
ulkopuolellani.

Taitaa olla jälkeenpäin sepitettyä his-
toriankirjoitusta tuokin (esim. Raamattu
ainakin mielestäni tulvii subjektiivisia
tuntoja ja itsereflektioita, vaikkapa Roo-
malaiskirjeen 7. luku), mutta ehkä Augus-
tinus tosiaan oli asiassa johdonmukaisem-
pi ja jääräpäisempi kuin kukaan ennen
häntä. Mies kertoi omaelämäkertansa,
Confessiones, – Jumalalle! Ja sai siten
omalle subjektiviteetilleen peilauksen
korkeimmalta mahdolliselta Objektilta,
sekä hyvän, vaikutusvaltaisen nimen kirk-
kohistoriaan.

Nomadi ei manifestoi itseään kirjoit-
tamiseensa, ei luo itseään siinä! Hän nä-
kee selvästi että kirjoitus hukkaa totuuden
jo kirjoittamisensa hetkellä. Kun kirjoitan
jotain, vaikka että ”on synkkä ja myrskyi-
nen yö”, lause on saman tien vanhentunut.

Sama pätee luonnollisesti paljon suu-
remmassa määriin kirjoitettuun ”itseen”.
”Tässä ja nyt” on puitua kauraa jo ajatte-
lemisensa, puhumattakaan kirjoittamisen-
sa hetkellä.

Itseys on naulittu ajan ristille. Se on
vain nyt ja häviää heti.

Elämä on kuolemaa, ja kuolema elä-
mää. Koska yksilöllinen minä on sidottu
aikaan, sepitteelliseen historiaan, se on sa-
nan kaikkein jyrkimmässä mielessä ei-
oleva!! Omaelämäkerta on aina kirjoitettu
henkilöstä jota ei ole ollut koskaan ole-
massa. Mikä ehkä vielä huimempaa: sitä
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kirjoittaa tyyppi jota ei ole.
Tähän ei liity mitään kovin ihmeellistä

esoteriikkaa tahi mystiikkaa: Se mikä on
ohi, ei ole! Identiteetti on muistamista,
”re-collection”, uudelleen keräämistä, pö-
lyisen arkiston järjestämistä. Olematto-
mien punkkien jahtaamista.

Kirja on kiinni, mutta Taylorin mu-
kaan kirjoittaminen jatkuu silti. Kirjoitta-
misessa, päinvastoin kuin Kirjassa, ei yri-
tetä saada mitään haltuun, ei selittää, ei
juonitella yhteen sinänsä absurdeja tapah-
tumia, täyttää aukkoja, lääkitä haavoja. Ei
yritetä saada kuolemaa haltuun! Ei myös-
kään esittää yhtenäistä, järkevää persoo-
naa matkalla jostakin jonnekin.

On selvää, että en kirjoita tätäkään yk-
sin: on paljon kanssakirjoittajia. Silti
kaikki kelluu irrallaan. ”Kuin romaani-
kirjailija, joka ei enää osaa lopettaa kir-
jaansa, maalari joka ei osaa kehystää ku-
viaan, tai säveltäjä joka ei kuule harmo-
niaa, teologista joka on ymmärtänyt Kir-
jan sulkeutumisen seuraukset, täytyy tulla
kirjoittaja.” Ei ole alkua, ei loppua, eikä
siis oikein keskikohtaakaan tässä Elämän
ja Kuoleman kirjoittamisessa. Ilman ko-
tia, erillään isästä ja äidistä, vaeltaja on
aina nimetön.

Aina Golgatalla, jossa kaikki risteytyy
nyt-hetkeen, kuoleman ja elämän hetkeen.
Hän on suhteissa, vaan ei substansseissa,
kuin jokeri tai ”trickster”, klovni. Tuhlaa-
japoika jolta isä on kuollut. Kirjoittaja ka-
toaa tekstiinsä kuin hämähäkki seittiinsä,
tai nimimerkki internetiin… Kaikki on lo-
pulta kevyttä, tarkoituksetonta leikkiä. Tai
kuin näytelmä, jossa olen itse sekä näytte-
lijänä että katsojana. Leikkisän näytelmän
voi tuhota ottamalla se vakavasti.

Varmistelu, päinvastoin kuin kuole-
ma, on oikeasti tuhoisaa. Epävarmuus on

elämän aluetta. ”Hullut ja ajelehtijat eivät
kuole. He harhailevat päämäärättömästi
pysymättömyyden pysyvyydessä.” He
löytävät ilon omistamattomuudesta. ”Au-
tuaat ovat hengessään köyhiä kuin pöly-
punkit.” (Vuorisaarna) Mestari Eckhart

menee vielä pidemmälle: ”Olkaa yhtä
köyhiä kuin ennen hedelmöittymistänne!”

Kuuntele, kuinka tyhjiä Eckhartin oi-
keamieliset, Jumalaa todesti kunnioittavat
ihmiset ovat: ”He ovat niitä, jotka ovat
jättäneet itsensä ja omansa kokonaan
taakseen eivätkä etsi mitään minkäänlai-
sista asioista, eivät pienistä eivätkä suuris-
ta. He eivät katso minkään olevan alapuo-
lellaan, yläpuolellaan, vierellään tai sisim-
mässään. He ovat niitä, jotka eivät tavoit-
tele hyvyyttä, kunniaa, mukavuutta, tyy-
dytystä tai hyötyä, eivät sisäisyyttä eivät-
kä pyhyyttä, eivät palkkaa eivätkä taivas-
ten valtakuntaa. He ovat erkaantuneet kai-
kesta tästä. Jumalan kunnia ilmenee täl-
laisten ihmisten kautta.”

Jumalaa oikeasti kunnioittavalla ihmi-
sellä ei ole esimerkiksi ”spiritualiteettia”.
Hän ei ole matkalla taivaaseen. Oikeamie-
linen ihminen on luopunut Jumalasta, Ju-
malan ikuiseksi kunniaksi ja ylistyksek-
si… Hän eksynyt täydellisesti, hukannut
kaiken. Löytänyt kaiken.

loppuu nyt alkaa

Tai niin kuin Taylor näpsästi lopettaa kir-
jansa:

Amen

Sobeit

(p.s.
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NÄKÖALOJA

Alla venäläisen kuun

Suomalaisilla on perinteisesti ollut Venä-
jään ja venäläisiin viha–rakkaus-suhde ja
tämä tarkoitettuna hyvinkin kirjaimelli-
sesti. Maat ja kansat ovat käyneet monia
sotia keskenään. Toisaalta kulttuurinen
vuorovaikutus on ollut hyvinkin tiivistä.
Tämä on ymmärrettävää jo senkin takia,
että Suomi kuului Venäjän keisarikuntaan
yli sata vuotta. Kulttuurien kanssakäymi-
sessä suomalaiset ovat toki olleet lähinnä
vastaanottavana osapuolena. Yksi kiin-
nostava esimerkki vaikutuksesta on suo-
malainen laulu- ja myöhemmin iskelmä-
perinne, jossa näkyy vahva ”slaavilainen”
vaikutus. Toivo Kärki sävelsi slaavilais-
tyyppisiä iskelmiään sota-aikana, kun
slaavit pitivät tulituksessaan taukoa!

Kansojemme yhteydet eivät kuiten-
kaan tee tyhjäksi sitä tosiasiaa, että Venä-
jän ja Suomen välillä on niin suuri kult-
tuurinen ero, että puhe kahden kulttuuri-
piirin välisestä rajasta ei ole liioiteltua.
Mitä aiheesta sanoikaan kulttuuripiispa
Eino Sormunen? Vuonna 1942 ilmesty-
neessä teoksessaan Suomalaisen kulttuu-
rin lähteille Sormunen kirjoitti venäläi-
sestä sielunrakenteesta. Hän mainitsee
erityisesti neljä piirrettä, jotka ”tekevät
venäläisen elämänkäsityksen soveltumat-

tomaksi länsimaiseen ajatteluun”. Ensim-
mäinen on venäläisen täydellinen valheel-
lisuus ja epäluotettavuus; muut järjestel-
mät vaihtuvat, mutta lahjomisjärjestelmä
pysyy. Toinen piirre on venäläisen ylei-
nen sairassieluisuus eli sadismi: ”kyky
nauttia siitä, että saa kärsiä ja tuottaa
muille kärsimystä.” Kolmanneksi, venä-
läiselle on tyypillistä luovan kyvyn ja tah-
don   puute. Hän mieluummin ryöstää,
nauttii ja hävittää kuin kohentaa elinolo-
jaan. Ja kauniiksi lopuksi: venäläisellä ei
myöskään ole valtiota luovaa kykyä. On
toki muistettava, että Sormunen kirjoitti
sota-aikana ja osallistui näin omalla piis-
pallisella kynällään kansan puolustustais-
teluun. Luultavasti Sormusen tähtäimessä
oli erityisesti venäläinen ateistinen bol-
shevismi pikemminkin kuin venäläisyys
sinänsä. Mutta silti: aika kovia sanoja
piispalta.

Tosin ainakin korruption suhteen Sor-
musen retoriikka osui ainakin lähelle
maalia. Marraskuun alkupuolella venäläi-
sessä verkkomaailmassa (mm. Youtubes-
sa) on huomiota herättänyt 32-vuotias en-
tinen miliisi Aleksei Dymovski, joka pu-
huu avoimesti kaikkien tuntemasta mutta
paljolti vaietusta asiasta eli venäläisen mi-
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liisin korruptiosta. Toisaalta Venäjän pre-
sidentti Dmitri Medvedev on pitänyt äs-
kettäin linjapuheen, jossa hän haluaa uu-
distaa Venäjän perustuksiaan myöten –
Venäjä on modernisoitava.

Mutta mitä venäläiset ovat ajatelleet
menneinä vuosisatoina ja kymmeninä
suomalaisista? Tätä kysymystä käsittelee
erinomaisen mielenkiintoinen teos Moni-
kasvoinen Suomi: venäläisten mielikuvia
Suomesta ja suomalaisista (Edita 2009).

Aleksei Tsamutali tarkastelee artik-
kelissaan venäläisten kirjoittamia popu-
laareja kansatieteellisiä kuvauksia Suo-
mesta ennen ensimmäistä maailmansotaa.
Kuvaukset perustuvat joko kirjoittajien
omiin tai toisten kokemuksiin; tosin taus-
talla näkyy  myös venäläisten tuntemien
suomalaisten kirjoittajien kansallis-tyypit-
televä vaikutus. Suomalaiset nähdään
useimmiten juroina, synkkinä ja hiljaisina.
Tässä kylläkin ero tehdään muiden suo-
malaisten, erityisesti hämäläisten, ja kar-
jalaisten välille. Yhden kirjoittajan mu-
kaan karjalainen on luonteeltaan avoin
muistuttaen venäläistä talonpoikaa. ”Hän
ei usko kovaan kohtaloon kuten hämäläi-
nen naapuri.” Venäläinen vaikutus näkyy
siten myönteisesti karjalaisissa. Usein
toistuva negatiivinen piirre kuvauksissa
on suomalaisten kiihkeä kostonhalu. Kii-
vastuessaan suomalainen tarttuu puuk-
koonsa.

Venäläisten kuvaukset eivät kuiten-
kaan ole erityisen kielteisiä. Yksi piirre
nousee suorastaan hämmästelyn kohteeksi
ja se on suomalaisten rehellisyys. ”Millä
suomalaiset ovat saavuttaneet kunniaa ja
tunnettavuutta koko maailmassa on hei-

dän nuhteeton rehellisyytensä” (1892).
”Suomalaisten rehellisyys on lisäksi tun-
nettu kaikkialla maailmassa. Ei ole ta-
pausta, jolloin matkalla kadottamanne ta-
vara ei olisi löytynyt” (1866). Tsamutalin
mukaan suomalaisten rehellisyyttä kuva-
taan ihastuneesti erityisesti sen takia, että
rehellisyys ei johdu rangaistuksen tai hä-
peän pelosta, vaan se perustuu omanar-
vontunteeseen ja itsensä kunnioittami-
seen. Toinen venäläisten kirjoittajien ku-
vaama myönteinen piirre on suomalaisten
työteliäisyys: suomalaiset eivät tosin ole
nopeita, mutta etenevät harkitusti ja luo-
tettavasti päämääräänsä. On huomattava,
että venäläiset peilaavat näitä piirteitä eri-
tyisesti omaan kulttuuriinsa. Osa liberaa-
leista kirjoittajista haluaa tietoisesti osoit-
taa venäläisen yhteiskunnan kehittymättö-
myyden.

Joka tapauksessa yli sadan vuoden ta-
kaiset venäläiset kirjoittajat arvostavat
suomalaisen yhteiskunnan ja kansan mo-
raalista selkärankaa. Yhdeksi selitysteki-
jäksi nähdään erittäin yleinen lukutaito ja
sen mukanaan tuoma sivistys. Lukutaidon
yleisyyttä taas selitetään protestanttisen
papiston auktoriteetilla ja ankaruudella.
”Puolet Helsingin ylioppilaista on taval-
listen talonpoikien lapsia […] pääosin he
ovat kiitollisuudenvelassa pastoreilleen”
(1904).

Sisäistetyt moraaliarvot, toisten kun-
nioittaminen, rehellisyys, opinhalu – kuka
tai mikä suomalaisille näitä arvoja opettaa
tänä päivänä ja tulevaisuudessa?

Stimulus
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ARVIOT

Elina Vuola

ISOSISKO IHMETTELEE
Anna Kontula: Tästä äiti varoitti. Like, 103 s.

Suomessa ei kovin usein kuulla nuorten
vihaisten naisten puheenvuoroja. Onko
Anna Kontulan pamfletti Tästä äiti va-
roitti sellainen? Oletan, että se on sellai-
seksi kirjoitettu, ja sellaisena sen myös
luin. Pamflettimuoto on kirjoittamisen
laji, jonka elvyttämisestä haluan antaa kii-
toksen Into Kustannukselle. Anna Kontu-
lalle puolestaan kiitos pyrkimyksestä kes-
kustella siitä, mitä kaikkea feminismillä
tarkoitetaan. Kirja osoittaa, että henkilö-
kohtainen on edelleenkin poliittista ja että
feministeinä itseään pitävät eivät suinkaan
ole kaikista asioista samaa mieltä. Tässä
mielessä kirja rikkoo vallitsevaa käsitystä
siitä, että feminismi olisi jokin yksi, yhte-
näinen aate tai liike. Pamflettikirjoittami-
sen keskeisinä  lähtökohtina ovat provo-
kaatio, keskustelun avaaminen tai herättä-
minen sekä harkittu subjektiivisuus. Niin-
pä liikun arviossani hiukan samassa tyyli-
lajissa.

Iän puolesta taidan edustaa Kontulan
ikäisille feministeille isosisko- enkä äiti-
sukupolvea. Suhtaudun kuitenkin hiukan
varauksella koko sukupolviajatteluun. On
aika itsestään selvää, että eri-ikäiset erilai-
sessa yhteiskunnassa kasvaneet ihmiset
hahmottavat sekä itseään että ympäröivää
todellisuutta eri tavoin. Kokonaisen suku-
polven tulkiksi tai äänitorveksi asettumi-
sessa on kuitenkin ongelmansa. Olen kah-
den teini-ikäisen tytön äiti. Työni vuoksi
olen päivittäin tekemisissä yliopisto-opis-

kelijoiden kanssa. Siksi olen taipuvainen
näkemään alle 25-vuotiaat nuorina; sen si-
jaan en osaa pitää Kontulan kaltaisia var-
haiskeski-ikäisiä, perheellisiä, yhteiskun-
taan monin tavoin etabloituneita naisia
enää nuorina. He eivät myöskään miten-
kään itsestään selvästi edusta mitään ”fe-
minismin seuraavaa aaltoa”.

Kuten kaikkia aatteita ja liikkeitä,
myös feminismiä on ollut tapana kuvata
vaiheiden, aaltojen ja ehkä sukupolvien-
kin kautta. Se tekee kyseisestä ilmiöstä
helpommin hahmotettavan, mutta sisältää
myös ongelmia. Suurin niistä liittyy val-
taan: kenellä on valta ja oikeus määritellä,
missä vaiheessa kulloinkin ollaan, ja millä
perusteilla jokin jo ohitettu vaihe nime-
tään joksikin? Nimeämisessä on tutki-
muksen termein kyse hegemonisesta nar-
ratiivista, joka on väistämättä aina myös
mustavalkoinen ja yksinkertaistava. Sen
vuoksi Kontulankin kirja sortuu samaan
kuin mistä se valittaa: seksistä ja seksuaa-
lisuudesta puhumisesta tehdään oman fe-
ministisukupolven tunnusmerkki samalla
kun 70-luvun feministiäitien feminismin
väitetään estävän muiden naisten ääntä
kuulumasta. Jälkimmäisten feminismi esi-
tetään viranomaisasiana, edellinen seksi-
radikalismina.   Asetelma   palvelee   nuo-
remman polven tarvetta itsensä määritte-
lyyn eron tekona ”äitiin”, mutta ei välttä-
mättä kuvaa kovin mielekkäällä tavalla
feminismiä ilmiönä, olipa kyse mistä vuo-
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sikymmenestä tahansa.
Itselleni helpompaa on hahmottaa

Kontulankin teksti erilaisten feminismien
kirjon yhtenä juonteena eikä niinkään su-
kupolvi- tai vaiheajattelun kautta. Tässä
mielessä kirja rikastaa käsitystämme siitä,
mitä kaikkea feminismillä voidaan ym-
märtää, ja miten muuttuva ilmiö se on.
Feminismeistä monikossa puhuminen –
varsinkin globaalisti – sisältää sekä itse-
kritiikin että pyrkimyksen mieltää femi-
nisminä monenlaisia ajattelutapoja. Ajat-
telen Kontulan kirjan yhtenä tapana ym-
märtää feminismi. Voimakas nauliutumi-
nen sukupolvieroon – vieläpä oman äidin
kautta – herättää kuitenkin kiusallisen ky-
symyksen yleistämisen mahdollisuuksis-
ta. Feministien välisen sukupolvieron ko-
rostaminen muistuttaakin sukupuolieron
painottamista osassa feminismiä. Femi-
nistisessä teoriassa puhutaan kuitenkin
nykyään intersektionaalisuudesta: eroja
on monenlaisia samanaikaisesti. Suku-
puoltakaan ei voi ymmärtää irrallaan
vaikkapa iästä, luokasta, koulutuksesta ja
rodusta. Kontulan kirja on omalla taval-
laan merkki tästä – varsinkin prostituutio-
ta koskevassa luvussa – mutta sen itseym-
märrys ”radikaalina” erontekona johonkin
aiempaan kaventaa pointin (tietynlaisten)
feministiäitien ja -tytärten eroiksi.

Yksi kysymys, jonka kirjoitin pamfle-
tin useammallekin sivulle sitä lukiessani
oli ”kuka estää?!” Itsestäänselvyyksistä –
kuten äitien ja tytärten eroista, eri aika-
kausien yhteiskunnallisesta tilanteesta tai
omien halujen toteuttamisesta – valtavan
haloon tekeminen hämärtää kirjoittajan
keskeistä viestiä. Sellaiseksi minulle tii-
vistyi oman tietynlaiseksi mielletyn sek-
suaalisuuden toteuttaminen ja sen mah-
dolliset vaikeudet nyky-Suomessa. Miksi
Kontula haluaa kehystää sen feminismin
tai tasa-arvon kautta? On kiinnostavaa,
että näin tehdään, mutta yhteys ontuu
useammassakin kohdassa. Esimerkiksi
korkokenkien tai meikkaamisen yhteys fe-
minismin oletettuihin vaiheisiin jäi minul-

ta kutakuinkin hämäräksi – kysymykseni
on yhtäältä juuri edellä mainittu ”kuka es-
tää?”, mutta toisaalta myös ”mistäs sinä
sen tiedät?” muihin naisiin päin. Ehkä kai-
kille feministeillekään – edes Kontulan äi-
din ikäisille – pointti ei ole pukeutumises-
sa? Juuri tällaisissa kohdissa yksityisestä
käsin yleistäminen saa piinallisia piirteitä.
Oma tapa ajatella näyttäytyy tietynlaisena
uutena vaatimuksena sille,  mitä  on olla
”oikea” tai ”radikaali” feministi.

Kirjaa lukiessani hahmotin ainakin
yhden keskeisen eron kirjoittajan ja itseni
välillä. Se  liittyy laajempaan yhteiskun-
nalliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen, jos-
sa itse kukin meistä pyrkii elämään miele-
kästä elämää. Juuri Kontulan ikäiset nai-
set saattavat olla sen yhteiskunnallisen ee-
toksen ensimmäisiä tuotteita, jossa ulko-
näköön ja seksuaalisuuteen fiksoituminen
(joka voi ilmetä jatkuvana alemmuutena
tai nautinnon hakemisena, usein kai sa-
manaikaisesti molempina) on todellakin
sukupolvikokemus. Ehkäpä ulkonäköpai-
neet – suuntaan taikka toiseen – eivät ole
koskaan aiemmin  olleet suuremmat.  Ne
ovat myös hyvin sukupuolittuneita, vaik-
ka kohdistuvatkin sekä naisiin että mie-
hiin. Heijastaako Kontulan sukupolviko-
kemus pikemminkin muutosta kulutus-ja
yksilökeskeisempään yhteiskuntaan kuin
feminismin eri vaiheita?

Sosiologille luulisi olevan itsestään
selvää, että on ”ongelmia, joihin ei äitini
feminismillä ole ratkaisua” (s. 89). Pitäisi-
kö olla? Eikö kriittinen asenne oman ajan
haasteisiin – kuten vaikkapa mainitsemaa-
ni lisääntyneeseen ulkonäkökeskeisyyteen
– vastaamiseen ole jokaisen sukupolven
tehtävä? On ongelmia, joihin tyttärenkään
feminismillä ei näytä olevan ratkaisua
edes omalle sukupolvelleen, saati nuo-
remmille.

En parhaalla tahdollanikaan pysty nä-
kemään, mistä Kontulan tavassa määritel-
lä itsensä ”kumouksellisena seksiradikaa-
lina”  on laajemmalla tasolla kyse. Kes-
kustelun herättäminen, omista kokemuk-
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sista puhuminen ja erilaisuuksien osoitta-
minen on toki tärkeää. Itsensä voi jokai-
nen määritellä miten haluaa. En kuule mi-
tään erityisen kumouksellista tai radikaa-
lia Kontulan puheessa teinityttöjen sek-
suaalisuuden ”kontrollista” ja ”viranomai-
sinterventioista”, pikemminkin päinvas-
toin. Hän kritisoi valtavirtafeministejä
(keitä he muuten ovat?) yhteiskunnallises-
ta konservatismista näiden pitäessä seksiä
aikuisten asiana. Kontulan  ”seksiradika-
lismi” näyttäytyy puolestaan kritiikittö-
mänä ja pinnallisena vaihtoehtona teini-
tyttöjen mahdollisuuksille kasvaa tasapai-
noisiksi aikuisiksi.

Luetutin kirjaa sekä teinitytöllä että
keski-ikäisellä miehellä. Kirja jäi kum-
maltakin kesken, mutta ehkä eri syistä.
Mies totesi kirjan taitavan kuulua Big
Brother -sukupolvelle: kyse ei ole siitä
mitä tehdään tai ollaan  tekemättä, vaan
tärkeintä on, että se tapahtuu julkisesti.
Tässä tuotteistamisen ja nähdyksi tulemi-
sen logiikassa saattaa todellakin olla kes-
keinen ero vain kymmenkunta vuotta
Kontulaa vanhempiin ihmisiin. Ero ei joh-
du sukupuolesta tai iästä sinänsä, vaan sii-
tä, että yksityisen ja julkisen suhde asettuu
eri tavoin. Seksillä ja seksuaalisuudella on
siinä tärkein välinearvo.

Seksuaalisuuden ja oman minuuden
julkisen esittämisen vaatimus kohdistuu
entistä nuorempiin eikä Kontula ota sii-
hen mitään kriittistä kantaa. 15-vuotias
tyttö koki kolmekymppisen seksiradikaa-
litädin jutut ikäistensä seksuaalisuudesta
jopa ahdistavina. Se saattaa kertoa itse-
suojelusta, haluttomuudesta nähdä itsensä
Kontulan tarjoamassa peilissä. ”Seksuaa-
liseen aktiivisuuteen liittyvä viha”, josta
Kontula syyttää valtavirtafeministejä, ni-
mittäin näkyy hänen omassakin tekstis-
sään ainakin silloin, kun seksuaalisuus
näyttäytyy siinä lähinnä radikaalisuuden
vaatimuksena ja oman minuuden ja ih-
missuhteiden ulkoistamisena. Se, jos
mikä, on yhteiskunnassamme tällä hetkel-
lä valtavirtaa. Kasvurauhan vaatiminen

nuorille pojille ja tytöille taitaakin olla
huomattavasti radikaalimpaa kuin seksira-
dikalismin tyrkyttäminen – jopa feminis-
min suunnalta.

Jostakin yleisemmästä hyvin yksityi-
sestä näkökulmasta kirjoittaminen on vaa-
tivaa. Onnistuneimmillaan se on silloin,
kun yksityinen näyttäytyy yleisen peilinä.
Kontulan kirja ehkä tahattomastikin to-
teuttaa tämän: katsokaa, mitä minus-
ta/meistä on tullut. Millainen peilikuva
minun yksityisestäni heijastuu ajastamme,
yhteiskunnastamme, kulttuuristamme?
Ainakin tällaiselle isosiskoikäiselle femi-
nistille kuva on aika ankea, jopa surulli-
nen. Kontula saattaa olla oikeassa, että fe-
minisminkin on kannettava vastuunsa:
miksi sekään ei ole onnistunut synnyttä-
mään itseensä tyytyväisiä ja onnellisia tyt-
täriä? Heijastamalla omaa aikaamme kirja
osoittaa henkilökohtaisuuden poliittisuu-
den edelleenkin.

Oman yksityisen nimeäminen uudeksi
vaiheeksi tai radikalismiksi suhteessa jo-
honkin kuviteltuun konservatismiin ja
valtavirtaan on kuitenkin kokonaan toinen
asia. Sellainen näyttäytyy helposti sekä
normatiivisuutena muille että oman koke-
muksen liioitteluna sukupolvikokemukse-
na. Sama koskee edellisiä sukupolvia. Ku-
kaan ei voi kenenkään henkilökohtaista
kokemusta kiistää, mutta silloin yksityi-
nen helposti todellakin näyttäytyy vain
yksityisenä. Erot haihtuvat Kontulankin
sukupolvikuvauksessa, kun omista koke-
muksista tehdään valtavia päätelmiä.

Feministiteologian asettaminen tuke-
maan omaa ”seksiradikalismia” oli femi-
nistiteologille hieman hämmentävää luet-
tavaa. Toki Kontula voi nimetä uskonnon
ja seksin raflaavan ja näennäisradikaalin
yhteen liittämisen feministiteologiaksi.
Siinä on kuitenkin sama ongelma kuin
muuallakin kirjassa: kenestä ja mistä
Kontula oikein puhuu?

Kieltäydyn kohteliaasti Kontulan tar-
joilemasta ”seksiradikalismista” sekä yk-
sityisellä että yhteiskunnallisella tasolla,
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mutta kiitän häntä rohkeasta ja paljasta-
vasta puheenvuorosta. Feminismi ei todel-
lakaan ole yhtenäinen aate. Toivon, että

Kontula kohdistaisi kriittisen katseensa
seuraavaksi omaan sukupolveensa.

Leo Näreaho

AIVOJEN TUOLLE PUOLEN?
Jill Bolte Taylor: Elämäni oivallus: kuinka toivuin aivohalvauksesta [Alkuteos: My
Stroke of Insight: A Brain Scientist’s Personal Journey, 2006]. Otava 2009. 223 s.

Amerikkalainen Jill   Bolte   Taylor (s.
1959) kiinnitti jo nuorena huomiota sii-
hen, kuinka hänen 1,5 vuotta vanhempi –
myöhemmin skitsofreniaan sairastunut –
veljensä koki maailman toisella tavalla
kuin hän itse. Jillistä tulikin myöhemmin
neuroanatomi ja menestyksekäs aivotutki-
ja, joka oli kiinnostunut erityisesti psy-
kiatristen sairauksien aivoperustasta. Mut-
ta 10.12.1996 tapahtui jotain täysin odot-
tamatonta. Taylor sai itse massiivisen ai-
voverenvuodon – aivohalvauksen – va-
sempaan aivopuoliskoonsa. Aikaisempi
terävä tutkija ei enää kyennyt kävele-
mään, puhumaan, lukemaan, kirjoitta-
maan eikä muistanut varhemmasta elä-
mästään mitään.

Tämä on lähtökohtana Taylorin erit-
täin kiinnostavalle kuvaukselle sairaudes-
taan ja siitä toipumisesta. Kaksi ja puoli
viikkoa  halvauksen jälkeen  Taylorin ai-
voista poistettiin golfpallon kokoinen ve-
rihyytymä, joka oli estänyt aivojen nor-
maalin tiedonkulun. Lopulta henkinen ja
fyysinen toipuminen leikkauksesta kesti
kahdeksan vuotta. Taylorilla oli toipumi-
sen suhteen ainakin pari etua puolellaan.
Hän oli koulutettu neuroanatomi, joka va-
kaasti uskoi aivojen mukautumiskykyyn
eli neuroplastisiteettiin: aivoilla on kyky
korjata ja korvata hermoverkkonsa uudel-
leen. Toiseksi, Taylorille hyvin läheinen
ja ymmärtävä henkilö eli hänen äitinsä oli
tärkeänä tukena toipumisprosessissa.
Taylorin kirjassa onkin kiinnostavia esi-
merkkejä siitä, kuinka hän opetteli perus-
taitoja, esimerkiksi lukemista, uudelleen.
Myös unen merkitys aivoille tulee kirjassa

hyvin esille. Teoksessa on niin ikään sel-
keästi esitettyä perustietoa aivojen raken-
teesta  ja toiminnasta. Kaikki tämä kiin-
nostanee aivohalvauspotilaiden   omaisia
yhtä hyvin kuin laajempaakin lukijakun-
taa.

Kirjan ydin ei kuitenkaan ole aivotoi-
mintojen vaan Taylorin muuttuneen tie-
toisuuden kuvauksessa. Yksi halvauksen
etenemisen vaikutuksia oli, että Taylor
huomasi normaalisti käynnissä olleen ”ai-
vopuheen” hiljenneen. Sen sijaan hänen
tietoisuutensa levisi euforinen rauhan tun-
ne, jota Taylor olettaa buddhalaisen ku-
vaavan nirvanaksi. Tämän muutoksen hän
liittää vasemman – kielellisen – aivopuo-
liskon toimintojen heikkenemiseen, jol-
loin oikean aivopuoliskon ylläpitämä tie-
toisuus nousi hallitsevaksi. Myös Taylorin
ajantaju muuttui. Lineaarisesti koetun
ajan sijaan tuli ”ikuinen”, huoleton nyt-
hetki, tekemisen sijaan tuli ”oleminen”.
Näiden muutosten seurauksena kirjoitta-
jan identiteetti muuttui. Hän oli edelleen
tietoinen yksilö, mutta hän ei ollut tietoi-
nen itsestään Jill Bolte Taylorina, jolla on
tietty historia ja tietyt kyvyt. Samaan
suuntaan vaikutti myös halvauksen seu-
rauksena tapahtunut oman ruumiin rajojen
hälveneminen. Kirjoittaja jopa kuvaa
muutosta J. B. Taylorin kuolemana.

Taylorin kuvaukset kokemuksistaan
herättävät kiinnostavia filosofia ja spiri-
tuaalisia kysymyksiä. Mitä tietoisuus on?
Mitä on persoonan identiteetti? On huo-
mattava, että vastaavanlaisia ykseyskoke-
muksen kuvauksia ovat mystikot esittä-
neet läpi historian. Onko siis mystisen ko-
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kemuksen tyyssija ihmisen oikeassa aivo-
puoliskossa? Eräät tutkimukset ovat tu-
keneet tämänkaltaisia väitteitä. Entä onko
mystinen kokemus oikean aivopuoliskon
tuottama kokemus, ts. palautuuko se vain
aivojen synnyttämäksi ilmiöksi? Nor-
maalisti esimerkiksi aivojen visuaalisen
alueen ärsyke (ja visuaalinen kokemus)
syntyvät ulkoisen, todella olemassa ole-
van objektin vaikutuksesta, vaikka aivoja
keinotekoisesti stimuloimalla voidaan
myös  saada  aikaan (epäaitoja, ei-veridi-
kaalisia) visuaalisia kokemuksia. Onko
mystinen tietoisuus tällainen ”epäaito”
kokemus, joka ei viittaa mihinkään itsensä
ulkopuoliseen todellisuuteen ja joka selit-
tyy täysin aivojen (epänormaalilla) toi-
minnalla?

Näihin kysymyksiin Taylor ei kirjas-
saan ota suoraan kantaa. Itse asiassa hän
esittää metafyysisistä kysymyksistä hiu-
kan ristiriitaisia lausumia. Hän kirjoittaa
vasemman aivopuoliskon halvauksen jäl-
keen vakuuttuneensa, että ”sisäinen rauha
on oikeassa aivopuoliskossa sijaitseva
neuronipiiri” (s. 199). Toisaalta ”[o]ikea
aivopuolisko taas tietää, että olemukseni
ydin elää ikuisesti” (s. 201). Mutta jos ih-
misolemuksen ytimessä on sisäinen rauha,
joka on oikean aivopuoliskon tuottama,
kuinka ihmispersoonan ydin voisi elää
ikuisesti aivojen tuhouduttua?

Näyttää siltä, että Taylorin on vaikea
sovittaa yhteen aivotutkijan ja hengellisen
kokijan (”mystikon”) näkökulmia. Tätä
tuskin voidaan hänelle laskea suureksi
syyksi, sillä aivojen ja tietoisuuden lopul-

linen metafyysinen suhde on edelleen fi-
losofisesti ja tieteellisesti avoin kysymys.
Taylorin – kuten monien muiden vastaa-
vat – kokemukset kuitenkin viittaavat sii-
hen, että ns. mystinen kokemus paljastaa
maailmasta ja ihmisestä jotain todellista,
joka edistää mielenrauhaa ja -terveyttä
myös käytännön elämässä. Taylor nimit-
täin korostaa, että sisäinen rauha on kenen
tahansa saavutettavissa, kun vasemman
aivopuoliskon sisäinen, usein negatiivi-
nen, tarinankertoja hiljennetään. Hän tar-
joaa kirjassaan vinkkejä mielen (ja aivo-
jen) rauhoittamiseksi. Toki vastaavankal-
taisia hengellisiä ohjeita mielen hiljentä-
miseksi on esitetty vuosisatojen ajan il-
man viittausta aivotutkimukseen. Mutta
eikö nykyihmistä vakuutakin paremmin
se, että voidaan sanoa jonkin toimenpiteen
vaikuttavan hänen aivoihinsa ja sitä kautta
mieleen? Toinen aivohalvauksen Taylo-
rille antama opetus on, että ihminen voi
luultua enemmän vaikuttaa siihen, mitä
aivoissa tapahtuu. Ennen halvausta Taylor
sanoo uskoneensa, että hän on yksinker-
taisesti aivojensa tuotetta ilman suurem-
paa päätösvaltaa ajatuksiinsa ja tunteisiin-
sa. Sittemmin hän on oivaltanut, kuinka
pitkälle hän voikin itse päättää, kuka ja
millainen haluaa olla.

Kaiken kaikkiaan Taylorin kirja ku-
vaa hämmästyttävää matkaa tieteellisen
tutkimuksen ja henkilökohtaisen sairau-
den kautta hengelliseen oivallukseen, joka
ei tarvitse tuekseen uskonnollista tai opil-
lista kuorrutusta.

Leo Näreaho

HENGELLISYYS ON BIOLOGIAA, USKONTO KULTTUURIA
George E. Vaillant: Hengellisyyden evoluutio: uskon tieteellinen puolustus. Suomenta-
neet Risto K. ja Tytti Träff. Rasalas 2009. 288 s.

Viime vuosina aktiivisesti esiintyneet
anglosaksiset uusateistit (Dennett,
Dawkins ja kumppanit) ovat uskontokri-
tiikillään kirvoittaneet esiin monenlaisia

vastapuheenvuoroja, joissa uskontoa ja
uskonnollisuutta puolustetaan eri näkö-
kulmista. Yhdenlaista vastinetta edustaa
amerikkalaisen psykiatrin ja psykoanalyy-

211



tikon George E. Vaillantin (s. 1934) teos
Hengellisyyden evoluutio: uskon tieteelli-
nen puolustus. Vaillant on tutkinut skitso-
freniaa ja persoonallisuushäiriöitä sekä
tehnyt työtä alkoholistien parissa.

Ihmistieteellisesti valistuneen tutkijan
ote näkyy Vaillantin teoksessa. Kirjassa
on lukuisia viittauksia kirjallisuuden ja ih-
mistutkimuksen klassikoihin. Toisaalta
tämä tuo – yhdistyneenä psykologisiin ja
elämänfilosofisiin pohdintoihin – teok-
seen hiukan liikaa hyppelehtivyyttä. Teos
on toki suunnattu suurelle yleisölle ja tyy-
lillisesti se lähenee amerikkalaista elä-
mäntaitokirjallisuutta. Mukana on monia
sinänsä kiinnostavia selostuksia neurolo-
gisista ja psykologisista tutkimustuloksis-
ta. Kirjan suomennos etenee mallikkaasti.
(Yksi haksahdus: sivulla 209 mainitaan
Paali kaanon, sivulla 221 puhutaan Pali
Canonista; kyseessä on paalinkielinen
buddhalaisuuden pyhien kirjojen kokoel-
ma).

Vaillantin teoksella on kuitenkin kun-
nianhimoisempikin tavoite. ”Tämä on
joissakin suhteissa vallankumouksellinen
kirja”, hän kirjoittaa (s. 16). Vaillant ha-
luaa antaa ihmisen psykofyysiseen raken-
teeseen kuuluvalle hengellisyydelle (spi-
rituality) tieteellisen puolustuksen. Hänen
päättelynsä (jota kirjoittaja ei selvästi
eksplikoi) kulkee suurin piirtein seuraa-
vasti. 1. Evoluution tuottama aivojen lim-
binen järjestelmä on antanut ihmiselle ky-
vyn kokea voimakkaita positiivisia tuntei-
ta. 2. Positiiviset tunteet ovat hengellisyy-
den perusta. Siten: 3. Hengellisyydellä on
evolutiivinen perustansa, ”ihmisen evo-
luution on täytynyt tapahtua hengellisyy-
den suuntaan” (s. 20).

Niinpä Vaillant selostaa – ensimmäis-
tä premissiä seuraten – sangen laajasti ai-
vojen limbistä järjestelmää  ja  sen kehi-
tystä. Limbinen järjestelmä (mm. hippo-
kampus eli aivoturso ja amygdala eli man-
telitumake) vastaa erityisesti yksilön tun-
nereaktioiden säätelystä. Limbinen järjes-
telmä muodostaa ns. nisäkkäänaivot eli se

on evoluutiohistoriallisesti yhteinen ni-
säkkäille; matelijoilla sitä ei ole. Siten
Vaillant ei paikanna hengellisyyden ja us-
konnollisuuden aivoperustaa    ihmiselle
tyypilliseen aivojen korteksiin eli kuori-
kerrokseen. Hänelle tunteet, ei kognitio,
ovat hengellisyyden  ydin.  Koska monet
tunteet ovat sosiaalisia luonteeltaan, on
limbinen järjestelmä tärkeä myös sosiaa-
listen suhteiden prosessoinnin kannalta.
Sen jälkeen kirjoittaja käsittelee ”suurten”
positiivisten tunteiden aivofysiologiaa,
psykologiaa ja spirituaalista merkitystä.
Näitä positiivisia emootioita ovat Vaillan-
tin analyysissä usko, rakkaus, toivo, ilo,
anteeksiantamus ja myötätunto. Lukija to-
sin kysyy, missä mielessä esimerkiksi
usko ja anteeksiantamus ovat ennen kaik-
kea emootioita. Usko on pikemminkin
episteeminen asenne (johon voi liittyä
emotionaalinen elementti) ja anteeksian-
tamus perustuu henkilön päätökseen ja
tahdonaktiin. Vaillant kuitenkin luonneh-
tii näitä positiivisia ”emotionaalisia asen-
teita” kiinnostavasti ja monenlaisia esi-
merkkejä käyttäen.

Mutta mitä konstruoimastani Vaillan-
tin päättelyketjusta on sanottava? Se ei
kovin vankkaa pohjaa hengellisyyden tie-
teelliselle puolustamiselle anna. Ensim-
mäinen oletus pitää yleisesti ottaen paik-
kansa, mutta se korostaa liikaa limbisen
järjestelmän merkitystä ihmisen tunteiden
säätelyssä. Ihmisillä on epäilemättä tietty-
jä universaaleja ei-kulttuurisesti määräy-
tyneitä tunteita (esimerkiksi ilo tai pelko).
Kuitenkin useimpiin ”korkeampiin” inhi-
millisiin tunneasenteisiin liittyy käsitteel-
lis-kulttuurinen elementti. Usko, toivo ja
rakkaus eivät ohjaa koirien tai apinoiden
elämää.

Tämä johtaa toisen premissin ongel-
miin. Mitä Vaillant tarkoittaa ”hengelli-
syydellä”? Hän määrittelee sen ”positii-
visten emootioiden seokseksi, joka sitoo
meidät muihin ihmissuvun jäseniin – sa-
moin kuin omaan kokemukseemme Juma-
lasta sellaisena, joksi hänet ymmärräm-
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me” (s. 17). Mutta mikä tarkalleen on po-
sitiivisten perustunteiden ja hengellisyy-
den suhde? Vaillant ei anna kysymykseen
suoraa vastausta. Hän selväsi haluaa
osoittaa spirituaalisuudelle oman roolin.
Siksi hän ei voi sanoa, että hengellisyys
redusoituu mainittuihin perustunteisiin;
hänhän on lopulta tarjoamassa vaihtoeh-
toa uusateistien aggressiiviselle reduktio-
nismille. Siten perustunteet ilmaisevat
hengellisyyttä, mutta hengellisyys on jol-
lain tavoin perusemootiot ylittävä koke-
muksen taso. Toisaalta hengellisyys ei se-
lity kulttuurievoluutionkaan tuotteena.
Uskonto on syntynyt kulttuurievoluution
myötä. Vaillantille kulttuuri tuottaa us-
konnon, joka on parhaimmillaan hengelli-
syyden ilmentymä; kirjoittaja erittelee
eksplisiittisesti hengellisyyden ja uskon-
non eroja. Vaillantin mukaan uskonnot ri-
tuaaleineen ovat historiassa  olleet keino
nostaa positiiviset emootiot tietoiselle ta-
solle, uskonto on hengellisyyden tietoinen
ja kulttuurinen ilmaus. Kuvaavasti kirjoit-
taja ei lainkaan käsittele sitä, kuinka his-
torialliset uskonnot ovat myös lietsoneet
esiin ihmisten pimeitä ja murhaavia tun-
teita.

Takaako transsendentaalinen element-
ti (Jumala-usko tai -kokemus) hengelli-
syyden ei-reduktiivisen ja samalla ei-na-
turalistisen luonteen? Tähänkään – meta-
fyysiseen – suuntaan Vaillant ei etene.
Hän ei puhu Jumalasta tai jumaluudesta
kirjassaan juuri lainkaan lukuun ottamatta
joitain viittauksia ihmisten mystisiin ko-

kemuksiin. Siten Vaillantin uskon ja hen-
gellisyyden tieteellinen puolustus jää ko-
vin latteaksi. Lopulta hänen väitteensä on,
että voimakkailla, myönteisillä, yhteisyyt-
tä luovilla tunteilla on perustansa ihmisen
aivojen limbisessä järjestelmässä. Eikö tä-
män neuropsykologisen tarinan voi kertoa
ilman viittausta  hengellisyyteen? En oi-
kein ymmärrä, minkä lisän hengellisyys
tuo Vaillantin tarinaan. Lopulta hän pe-
rustelee hengellisten tunteiden merkitystä
niiden myönteisillä vaikutuksilla. Sym-
paattisesti tarkasteltuna Vaillant toki pai-
nottaa tärkeää näkemystä: hengellinen
ulottuvuus kuuluu perustavalla tavalla ih-
misen psykofyysiseen rakenteeseen. Hen-
gellisyys/uskonnollisuus ei ole pahanlaa-
tuinen mielen virus, josta on päästävä
eroon, vaan hengellisyys on usein positii-
visen elämänasenteen perusta – niin yksi-
löllisesti kuin yhteisöllisestikin.

Vaillantin esityksessä on samanlaisia
piirteitä kuin ns. neuroteologeilla, jotka
etsivät ”Jumala-kokemuksen” aivofysio-
logista perustaa (tähän ryhmään kuuluu
mm. Andrew B. Newberg). Kummassa-
kaan tapauksessa hengellisyyden ”tieteel-
linen puolustus” ei oikein lähde lentoon –
mukaan tarvittaisiin filosofiset siivet.
Hengellisyyden ja uskonnollisuuden ole-
massaolon oikeutta ei lopulta voi puolus-
taa ottamatta kantaa maailman ja ihmisen
olemusta koskeviin metafyysisiin väittei-
siin. Pelkkä aivotutkimukseen vetoaminen
ei riitä.

Leo Näreaho
HYVÄ JOHDATUS ROOMALAISTEN USKONNOLLISUUTEEN
Katariina Mustakallio: Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa. Gaudeamus 2008. 239s.

Roomalainen kulttuuri on läsnä länsimai-
sessa  yhteiskunnassamme monin tavoin.
Antiikin Rooman perintö näkyy mm. lain-
säädännössä, hallinnossa, arkkitehtuurissa
ja tietysti latinassa ja siihen pohjautuvissa
kielissä. Sen sijaan roomalaisten uskonto

ajalta ennen kristinuskoa on monelle pal-
jon tuntemattomampi kuin vaikkapa Roo-
man sotalaitos. Tätä puutetta paikkaa hy-
vin Katariina Mustakallion laajaan läh-
teistöön perustuva teos Rooman uskon-
nosta. Mustakallio on antiikin ja keskiajan
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tutkija, joka on valittu Suomen Rooman-
instituutin johtajaksi elokuusta alkaen.

Ajallisesti kirja kattaa Rooman var-
haisen historian myöhäisantiikkiin ja kris-
tinuskon virallistumiseen saakka. Teok-
sessa käydään läpi roomalaisen uskonnol-
lisuuden keskeisiä piirteitä ja kehitystä.
Osansa saavat mm. tärkeimmät jumaluu-
det, papisto ja erilaiset kultit (myös keisa-
rikultti) ja astrologia. Johtavana teemana
kirjassa painotetaan roomalaisten uskon-
non läheistä suhdetta politiikkaan ja yhtei-
sön menestykseen. Rooman uskonto oli
vahvasti tämänpuoleista: jumalten suo-
sion uskottiin ilmenevän yksilön ja kansa-
kunnan jokapäiväisessä menestyksessä.
Tasavallan ajan lopussa ja keisariajan
alussa Roomaan levisi itäisiä kultteja, joi-
den luonteeseen kuului palkkion tai ran-
gaistuksen odotus tuonpuoleisessa maail-
massa. Tämä on tärkeä ja kiinnostava ero,
jonka merkitystä kirjoittajan olisi suonut
pohtivan enemmänkin. Erosiko rooma-
laisten uskonnollisuus jollain ratkaisevalla
tavalla ympäröivien kansojen uskonnois-
ta, mikä omalta osaltaan selittäisi Rooman
poliittista ja sotilaallista menestystä?
Mustakallio kyllä viittaa siihen, että Väli-
meren maailmassa roomalaiset olivat tun-
nettuja uskonnollisuudestaan, jota kuvasi
käsite pietas. Sillä tarkoitettiin velvolli-
suuksien tunnontarkkaa toteuttamista.
Entä miksi kristillinen kultti pystyi syr-
jäyttämään itäiset kulttiuskonnot? Eikö
Mithran kultti sotilaiden suosimana mas-
kuliinisena uskontona olisi sopinut pa-
remmin roomalaiseen perinteeseen?

Roomalainen yhteiskunta oli masku-
liininen ja sotaisa, vaikka sotimiseen tar-
vittiin aina hyväksyttävä syy. Itse asiassa
roomalaiset jatkuvasti perustelivat valloi-

tussotia puolustautumisen tarpeellaan!
Kuten Mustakallio esittää, myös perheen
uskonnolliset uhrit toimitti miespuolinen
perheenpää. Tämä ei kuitenkaan tarkoita,
että naisilla ei olisi ollut roolia Rooman
uskonnossa. Vestan kulttia hoitaneet kuu-
si neitsytpapitarta huolehtivat temppelissä
ikuisen tulen palamisesta. Perinne tulee
varhemmilta ajoilta: primitiivisissä yhtei-
söissä tulen ylläpito on tärkeää. Papittaril-
la oli etuoikeuksia, mutta heitä myös
kontrolloitiin ankarasti. Mustakallio to-
teaa, että yleisesti ottaen naisten uskon-
nollinen rooli heikkeni kristinuskon myö-
tä. Roomalaisessa uskonnossa sakraali
maailma oli sukupuolittunut, mikä toisaal-
ta tarkoitti, että molempia sukupuolia tar-
vittiin uskonnollisina toimijoina.

Synkretismi valtasi alaa Roomassa
100–200-luvulla jKr. Oppineiston kes-
kuudessa vahvistui käsitys, että eri juma-
lat ovat vain versioita samasta jumalalli-
sesta hengestä. Tämä ehkä valmisti pohjaa
myös kristinuskon älylliselle hyväksymi-
selle. On kiinnostavaa, että jumaluuden
universalisoituminen näyttää mahdollista-
van ihmisen yksilöitymiskehityksen.  Eri
toimintoja hoitavat jumalat eivät enää ole
ulkoisia voimia, vaan niistä tulee ihmisen
sisäisiä ominaisuuksia, joista tämä itse on
vastuussa.

Mustakallio olisi voinut syventää joi-
tain teemoja kirjassaan (esim. sekularisaa-
tion vaikutus; uskontoon liittyvä sosiaali-
historia); samoin uskonnollisten riittien
yksityiskohtia olisi ollut kiinnostavaa lu-
kea vaikkapa erillisinä tietoiskuina. Kai-
ken kaikkiaan Uskonto ja yhteisö antiikin
Roomassa on kuitenkin valaiseva yleisesi-
tys roomalaisten uskonnosta.
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Vartijan matkassa vuonna 1889

Heidi Haahtela

Elis Bergroth kommentoi palstalla ”Hetken tapahtumista” Kuopion pappiskokouksen
kirvoittamia tuntoja ajan hengestä sekä papiston juomatavoista ja niiden kuriin saami-
sesta.

Kuopion pappeinkokous on ollut ja men-
nyt. Nyt se vain elää niiden monien muis-
tossa, jotka ottivat siihen osaa. Ja rakkaas-
sa muistossa se elää. Olen ollut läsnä kai-
kissa näissä yleisissä pappeinkokouksissa
ja ainakin minusta tämä neljäs ja viimei-
nen oli kaikin puolin paras. Kiitos tästä
tulee lähinnä Jumalaa, jolle korkein kiitos,
ensi  sijassa kokouksen puheenjohtajalle,
piispa Johanssonille, ja toisessa sijassa sil-
le toimikunnalle, joka vaivojaan säästä-
mättä oli asettanut kaikki erinomaisen so-
pivasti. Se nöyrä sekä samassa vakaa kris-
tillinen ja kirkollinen henki, joka kokouk-
sessa vallitsi, ei voinut olla hyvää vaikut-
tamatta kokouksen kaikkiin jäseniin. Ne-
kin, jotka tummilla väreillä kuvasivat sekä
nykyistä että tulevaa aikaa, eivät ollen-
kaan sentähden aikoneet istua toivo- ja
toimetoinna katsomassa kasvavaa pahuut-
ta, vaan aseet kädessä taistella viimeiseen
asti ryntäviä vihollisia vastaan. Mutta oli
kokouksessa niitäkin, jotka arvelivat, että
Suomen kirkko tuskin milloinkaan on sei-
sonut niin valppaana ja samassa niin vah-
vana kuin nyt ja ettei siis epätoivoon vielä
ole mitään syytä.

Mitä kokouksen osanottajien ikään tu-

lee, oli Kuopiossa enemmän vanhempia
pappeja kuin Lappeenrannassa ja Tampe-
reella, mutta harvat ne kuitenkin olivat
nuoriin verrattuina. Tuskin voi myöskään
ettei eroitus vanhempien ja nuorempien
kirkon miesten kannassa ole melkoinen.
Schauman piispan aikuisilla miehillä on
monella vaikeata päästä. Niistä kamari-
teoriiain siteistä,  joihin  muinoin joudut-
tiin, jolloin milloin mistäkin tuotujen aat-
teiden kannattamina riennettiin eteenpäin,
ollenkaan kysymättä, olivatko jalat maas-
sa, sopivatko nämä uudet aatteet kansal-
lemme ja kirkollemme, ja olivatko ne to-
siaankin niin hyödylliset, kuin ne olivat
uudet. Nykyinen polvi, miltei poikkeuk-
setta sekä kansallismielinen että kansai-
nen, tahtoo että Suomen kansa ja Suomen
kirkko pitävät tuiki itsenäisen luonteensa
ja siinä kehittyvät. Tämä kehitys taasen on
tapahtuva niiden aatteiden nojalla ja joh-
dolla, joita Jumalan sana raamatussa sisäl-
tää. Siitä on sentähden vastustajain puo-
lelta sanottu, että se seisoo konservatis-
min, obskurantismin, reaktsionin, apoka-
lypsin ja kenties millisten hetken hir-
viöiden kannalla. Näitä vihan purkauksia
ei se pelkää, sillä se tuntee, että sen kanta
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on vahva. Tämä itsenäinen kirkollinen
kanta   tuli Kuopiossa varsin näkyviin.
Yleisesti  myönnettiin myöskin, että kir-
kon asema nykyaikana vaatii kaikkien
voimien ponnistamista ja erittäinkin valp-
paan sisällisen kurin pitämistä sekä papis-
tossa että seurakunnissa. Varmaan ko-
kouksen jäsenet erosivatkin sillä päätök-
sellä, että he Jumalan avulla kukin taiste-
lisivat vireästi Herransa palvelijoina ja
Herransa voimalla Suomen kansan ja
Suomen kirkon hyväksi.

Jälki-kaikua Kuopion kokouksesta on
kuulunut useassa sanomalehdessä aina
näihin asti. Wiimeisiä on eräs kirjoitus
Raittiuden Ystäväin äänenkannattajain lo-
kakuun numerossa, jossa kirjoittaja, nimi-
merkki „Kuusi”, lausuu ilonsa siitä pää-
töslauselmasta, joka kokouksessa yksi-
mielisesti hyväksyttiin ja jossa juovutus-
juomista lausuttiin, „että nämä juomat yhä
enemmän poistuisivat sekä pappiloista
että seurakunnista, jotta niin se kirouskin
poistuisi, joka vielä juoppouden synnillä
kansamme sydänjuuria kalvaa”. „Me
muut raittiusmiehet”, sanoo kirjoittaja
„emme mekään muuta toivo. Poistukoot
ne juomat yhä enemmän, niiden nautinto,
niiden kauppaaminen, niiden valmistus
kaikkialla rakkaassa isänmaassamme, se
on jokaisen rehellisen raittiusmiehen har-
ras toivomus, se eikä muu mikään, ei
enemmän eikä vähemmän. Ja nyt me tie-
dämme, että meidän kantamme on myös-
kin Suomen papiston kanta”.

„Mutta”, lisää kirjoittaja, „kun asian-
laita kerran on tällainen, ja kun Suomen
papiston asema ehdottomaankin raittiu-
teen on näin selvä, niin olisi syytä papis-
ton ajatella, jollei juuri keinoa saamaan
jokaista sen jäsentä ehdottomasti raittiiksi,
niin ainakin keinoa estämään julkijuoma-

ria esiintymästä vuosi vuodelta ilman
nuhdetta ja rangaistusta papillisessa viras-
sa ja papillisessa puvussa. Ja sellaista on
kuitenkin vielä viime aikoihin asti meillä
sekä nähty että kuultu.

Ei ole pitkä aika vieläkään kulunut sii-
tä  kun kuulimme, että  eräs  nuori pappi
omantuntonsa vaatimana ilmoitti virka-
veljeään kontrahdin rovastin luona juoma-
riksi. Syytetty oli monasti törkeästi rikko-
nut tavallista säädyllisyyttä vastaan, juo-
punut sekä kotonansa että pitäjälläkin.
Mutta sekä rovasti että pitäjäläiset osoitti-
vat selvintä paheksumistansa sitä papiston
jäsentä vastaan, joka oli uskaltanut koske-
tella kansamme helmasyntiin. Kaikkien
mielestä semmoinen synti oli anteksi an-
nettava eikä rangaistava. Se on papisto,
joka on kansaamme kasvattanut tämän ta-
paiseen suvaitsevaisuuteen, ja se on papis-
ton asia opettaa kansalle, että siveellisyys-
lain vaatimukset ovat ankarampia ja anka-
rasti noudatettavat. Ja se papisto, joka on
puolustanut ehdotonta raittiutta, se ei saa
sallia juoppoutta jäsenissään. Keinot millä
tavoin saada se täydellisesti ehkäistyksi,
olkoot seuraavan pappeinkokouksen mie-
tittävänä.

Me olemme ajatelleet saattaakohan
juopumusta pappissäädyssä ehkä johon-
kin määrin suvaita ja anteeksi antaa, mutta
me emme voi sallia sitä ollenkaan. Synti-
selle annettakoon anteeksi hänen rikok-
sensa, jos hän katuu ja parantaa itsensä,
mutta kärsiköön hän aina kuitenkin ran-
gaistuksensa. Ja tunnustettakoon myöskin
että henkilön, joka on nähty julkisesti
taikka yksityiselämässään useamman kuin
yhden kerran juopuneena, hänen ei sovi
olla pappina. Ansaitkoon hän leipäänsä
toisella tavoin.
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