
Uhreja ja tekijöitä

Mikko Ketola & Matti Myllykoski

n Syksyn yhdeksi tärkeimmistä kotimai-

sista mediatapahtumista noussut niin

kutsuttu homokeskustelu ja siihen liitty-

nyt kirkon jäsenkato ovat tuoneet muka-

naan uusia piirteitä kirkolliseen keskus-

teluun. Kun Ajankohtaisen kakkosen pa-

neelikeskustelu nimeltä ”Homoilta” myö-

hään tiistai-iltana 12.10.2010 päättyi, mo-

net kokivat saaneensa liikaa raamatullisi-

na itseään pitävien kristittyjen asenteista

homoseksuaalisuuteen ja erosivat kirkos-

ta. Mitan täyttyminen kulminoitui erityi-

sesti Kristillisdemokraattien puheenjoh-

taja Päivi Räsäsen ohjelmassa esittä-

miin näkemyksiin. Kirkon jättäneet koki-

vat homoseksuaalit kristillisen retoriikan

ja siitä kumpuavien kirkkopoliittisten

vaatimusten uhreiksi. Eroaaltoa seuran-

neessa keskustelussa ryöpytetty Räsänen

ja hänen kannattajansa ovat taas omasta

puolestaan julistautuneet keskustelun to-

dellisiksi uhreiksi. He katsovat vain suo-

raselkäisesti kertoneensa, mitä Raamattu

opettaa, ja joutuneensa siksi vainon koh-

teiksi. Ei ole ihme, että Räsänen sai hen-

genheimolaisiltaan äskettäin Vuoden

kristillinen mediateko -tunnustuksen.

Keskustelun alkupäässä Uuden Tien pää-

toimittaja Leif Nummelalle tuli Räsä-

selle esitetyistä kommenteista mieleen

kristittyjen kohtelu Neuvostoliitossa.

Koska olemme varovaisestikin arvioi-

den aika kaukana vankileirien saaristois-

ta ja muista sellaisista ilmiöistä, keskus-

telu ansaitsisi tällaisten muotojensa osal-

ta aikalisän. Urhoollinen uskontodistus

pahan ja väkivaltaisen vihollisen edessä

kuuluu epäilemättä kristinuskon  histo-

rian vahvaan perinteeseen, mutta var-

haiskirkosta tutut marttyyrikertomukset

eivät nekään taida olla verrattavissa mei-

käläisen homokeskustelun käänteisiin.

Historiasta löytyy helposti iskeviä vertai-

lukohtia sanan säilällä totuutensa puoles-

ta taistelevien ihmisten marttyyriuden

kokemuksiin, mutta Hitler-, natsi- ja Sta-

lin-korttien heiluttelu osoittaa yksinker-

taisesti huonoa makua eikä edes kovin

erinomaista tajua maanosamme histo-

riasta. Samastumalla natsien vainoamiin

juutalaisiin tai kommunistien piinaamiin

kristittyihin sananvapaudessa elävä ja

hyvin syötetty suomalainen loukkaa näi-

den oikeasti kärsineiden ihmisten muis-

toa.

Nyt olisi aika  ottaa järki käteen ja

miettiä, miten vältettäisiin kirkollisen sa-

nasodan syveneminen kuuroksi ohihuuta-

miseksi,  jossa viisaimmat  poistuvat vai-

vautuneina paikalta. Kukaan tuskin ha-

luaa ajautua tilanteeseen, jossa teologisia

oppineuvotteluja pitää alkaa käydä paitsi

toisten kirkkojen ja uskonnollisten yhtei-

söjen myös kirkon eri suuntausten kesken.
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Auttaisiko katseen kääntäminen histo-

riaan? Löytyykö sieltä ihanteellista tilan-

netta, jossa jonkin kirkon sisällä kaikki

olisivat olleet teologisista kysymyksistä

samaa mieltä eikä oppositiohenkeä ja toi-

sinajattelua olisi lainkaan esiintynyt?

Onko joskus ollut kultainen aika, jolloin

suomalainen kristillisyys olisi ollut har-

monista yhteiseloa ja yhteen yleiskirkol-

liseen hiileen puhaltamista?

Sellaista aikaa ei ole ollut eikä tule

muutoin kuin pakkokeinoin. Kristittyjen

näkyvä ykseys on uljas päämäärä, jonka

tavoittelusta ei pidä luopua, mutta ehkä

sen ei tarvitse tarkoittaa, että kaikista

asioista joskus tulevaisuudessa ajateltai-

siin samalla tavalla. Voisiko näkyvä ykseys

vaatimattomammin käsitettynä tarkoittaa

välttämättömien teologisten kompromis-

sien tekemistä, toisten uskonnollisten tun-

teiden parempaa huomioon ottamista ja

sen ilmeisen tosiasian hyväksymistä, että

kristityt tulevat aina tulkitsemaan Raa-

mattua eri tavoin? Kuumentuneiden tun-

teiden viilentämisessä voisi ottaa oppia

kahdelta eri ääripäitä edustavalta amerik-

kalaiselta evankelikaalilta, ”vasemmisto-

laiselta” Jim Wallisilta ja ”oikeistolai-

selta” Chuck Colsonilta, jotka Tucso-

nin ampumisiin viitaten yhdessä kehotti-

vat amerikkalaisia yleensä ja uskovia eri-

tyisesti hillitsemään retoriikkaansa po-

liittisissa kysymyksissä.

Olisi parasta, että homoseksuaalit

kristityt ja heidän tukijansa saavat pitää

kirkon tuella sateenkaarimessuja ja mui-

ta tilaisuuksia, joissa sekä seksuaalisuut-

taan että kristillisyyttään pakottomasti

toteuttavien ihmisten oma käsitys iden-

titeetistään hyväksytään varauksetta.

Parasta olisi myös, että raamattu-, nais-

pappeus- ja homokysymyksissä perintei-

siin tulkintoihin nojaavat tunnustuksel-

liset ja vanhaluterilaiset kirkon jäsenet

saisivat pitää tukevasti kirkon seinien si-

sällä omat messunsa, joissa saarnaajan

täytyy sitoutua aivan tiettyyn raamatun-

tulkintaan, joissa naisilla ei ole asiaa alt-

tarille ja joissa ehtoollinenkin voidaan

niin haluttaessa evätä vääränlaisilta

kristityiltä. Ainakin suurten kaupunkien

kirkkorakennuksia voi antaa auliisti nii-

den ryhmien käyttöön, jotka tarvitsevat

omia erityismessujaan; Helsingissä Agri-

colan kirkossa tällainen toiminta on jo

päässyt alulle. Näin ei kirkossa tarvitsisi

olla uhreja eikä tekijöitä, ei edes quislin-

gejä eikä myötäjuoksijoita.

Tämän numeron lopussa on tilaajil-

lemme ohjeet vuoden 2011 tilausmaksu-

jen maksamisesta. Toivomme, että mah-

dollisimman monet teistä voisivat seura-

ta niitä, niin vältymme postikuluilta ja

ylimääräisen jätepaperin tuottamiselta.

Lisäksi Vartijan ulkoasu on uudistunut

tämän numeron myötä. Uuden kannen

suunnittelusta kiitämme mainosgraafik-

ko Hilkka Hyväristä Studio Hipateos

Oy:stä.  Pieniä lisäuudistuksia on  vielä

tämän vuoden kuluessa tulossa lehden

layoutiin.

Vainojen uhrien muistopäivänä 27.1.

2011.
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Kirkollisen keskustelun
traumat

Arto Antturi & Salla Ranta

Arto Antturi: Meillä on trauma – Mutta kuka tietää, mikä?

n Luin tässä päivänä muutamana viiden

euron pokkaria Hullu työtä tekee (Otava

2004). Takakannen mukaan kirja on

”hauska, monitasoinen ja oivaltava työ-

elämän kritiikki”, joka ”saattaa muuttaa

elämäsi järjestelemällä arvot häpeämät-

tömän moraalittomasti uudelleen.” Lää-

kärin ammattia harjoittava Juhani Sep-
pänenhän se siinä pudottelee älykkäitä

oivalluksiaan moraalista, uskonnosta,

markkinataloudesta, filosofiasta, sosiologi-

asta, yrityskulttuureista, organisaatiopsy-

kologiasta ja melkein mistä tahansa muus-

takin. Poimin tajunnanvirrasta muutamia

omalle kohdalle kolahtavia totuuslausel-

mia, muun muassa tämän: ”Papit ovat pe-

rustelleet erityisasemaansa suhteessa mo-

raalikysymyksiin sillä että he edustavat ju-

malan sanaa maan päällä. Samalla tavalla

mainosmiehetkin ovat ottaneet itseään

koskevia eettisiä vapauksia.”

Seppäsen mukaan meillä papeilla on

siis erityisasema suhteessa moraalikysy-

myksiin. Se ei voi olla sama erityisasema,

johon viitataan virkaan vihittäessä, kun

pappi lupaa elää esimerkillisesti, vaan

erityisasemaan kuuluu ”eettisiä vapauk-

sia”, kuten mainosmiehillä. Papit itse

ovat esittäneet perusteluita tällaiselle

erityisasemalle. Erityisasema perustuu

jumalalliseen auktoriteettiin. Samanlai-

nen erityisasema ja eettiset vapaudet

koskevat  nykyään mainosmiehiä.  Näin

siis Seppäsen mukaan.

Pappien moraalinen erityisasema

toimii Seppäsen tekstissä vain illustraa-

tiona. Väite oletetaan niin itsestään sel-

väksi, että se auttaa lukijaa hahmotta-

maan varsinaisen asian, joka on mainos-

miesten leväperäinen etiikka. Nähdäkse-

ni ajatus pappien moraalisesta erityis-

asemasta ja sen perusteluista on kuiten-

kin monella tavalla päälaellaan. Papeilla

ei ole koskaan ollut sellaista erityisase-

maa, josta Seppänen kirjoittaa, eikä sel-

laiselle myöskään ole esitetty perustelu-

ja. Syy, miksi nostan väitteen esille on se,

että vastaavanlaisia heittoja kirkon

suuntaan saamme lukea tavan takaa

nuorten kolumnistien vuodatuksista,

älykköjen väläyksistä, jopa uutistekstiin

piilotettuina itsestäänselvyyksinä. Sep-

päsen oivallus toimikoon siis illustraatio-

na sille merkilliselle ilmiölle, jonka tun-
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nistamme kirkollisessa ja kirkkoa koske-

vassa keskustelussa tänään.

Jos luet Seppäsen esittämän ajatuk-

sen kuten minä, puhe pappien eettisestä

erityisasemasta ja sen perusteluista on

karkeaa tietämättömyyttä tai tosiasioi-

den vääristelyä. Mutta on mahdollista lu-

kea väite myös toisin. Papit ovat todella

joskus voineet esiintyä ikään kuin mo-

raalisen paremmuuden verhoamina,

vaikka ovatkin sallineet itselleen muuta.

Heidän on myös pitänyt perustella tämä

käyttäytymisensä tavalla, joka on liitty-

nyt jumalalliseen auktoriteettiin. Ja kan-

sa kärsii. Vertaus nykyajan mainosmie-

hiin ei olekaan kaukaa haettu.

Voit siis lukea kirkkoa koskevat hei-

tot joko kirkon edustajan näkökulmasta

tai uhrina. Jos luet uhrin näkökulmasta,

tunnistat itsesi todennäköisesti nimityk-

sestä liberaali. Jos luet kirkon edustaja-

na, olet enemmän tai vähemmän konser-

vatiivi. Ja melko usein kantaan liittyy

havaittava tunnelataus. Tosin jaottelu

konservatiiveihin ja liberaaleihin on tois-

sijainen varsinaisen asian kannalta.

Uskon, että on olemassa kansallinen

trauma, joka vaikuttaa kaikkeen julki-

seen puheeseen uskonnosta ja hengelli-

syydestä. Trauman olemassaolo selittää

suuren osa tunnelatauksesta, jolla asioi-

ta käsitellään. Kannanottoni voidaan

tunnistaa sen perusteella, mikä on suh-

teeni tähän näkymättömään mutta kaik-

kien  tunnistamaan  kipukohtaan. Myös

ylimielinen, piittaamaton asenne hengel-

lisyyttä kohtaan tulee ymmärrettäväksi;

se on pakokeino ahdistavasta uhrin ase-

masta. Ateistinen argumentaatio on

traumaterapiaa, lääkäriksi ryhtymistä.

Mutta mikä tämä trauma on tai mikä

sen on aiheuttanut? Uuspietistinen herä-

tyskristillisyys on aivan liian myöhäinen

ilmiö selittääkseen trauman laajuuden ja

syvyyden. Kipu ei voi johtua pelkästään

suurten ikäluokkien uskoontulokoke-

muksista rippikoulussa. Toki niilläkin on

voinut olla vaikutuksensa. Mutta herä-

tyskristillisyyden juuret menevät syvem-

mälle ja ovat monisyisemmät.

Jos jätämme kansakunnan psykoana-

lyysin sikseen ja katsomme ilmiötä vain

pintatasolta, se näyttäytyy kielellisenä il-

miönä. Yhä useammille sanat kuten syn-

ti, syyllisyys, sovitus, anteeksianto tai pa-

rannus seuralaisineen aiheuttavat spon-

taania kuvotusta. Kirkosta eronneelle ku-

votus liittyy myös kaikkeen, mikä kuvaa

kirkkoa ja sen yhteisöllistä olemusta.

Kun eräs tunnettu filosofi kertoi Face-

bookissa käyneensä äänestämässä seura-

kuntavaaleissa ja kehotti muita teke-

mään samoin, hän sai valtaisan määrän

ärsyyntyneitä kommentteja. Kaikki kom-

mentit eivät olleet kaunopuheisia. Se oli

uhripuhetta. Takajaloille nousemista.

Kirkkoon kuuluva liberaali elää jän-

nitteessä. Kirkko pelastuu historian ja

yhteiskunnallisen roolin kautta. Hänelle

kirkko herättää   mielikuvan hautaus-

maakappelista, jossa urut vaimeasti soi-

vat. Se ei häiritse ketään. Kaikki saavat

tulla – haudatuiksi. Sen sijaan synti,

syyllisyys, sovitus ja muu sellainen saat-

taa herättää assosiaation Kansanlähe-

tyksen nuorisoherätyksestä, joka puoles-

taan aiheuttaa spontaania kuvotusta.

Toisella puolella olemme me, jotka

samastumme  raamatulliseen sanastoon

ja käytämme sitä itse. Meille konservatii-
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veille – olen jo tottunut käyttämään sa-

naa itsestäni, vaikka se samalla huvittaa-

kin – maailma näyttäytyy ikään kuin mi-

tään traumaa ei enää olisi. On vain ihmi-

siä, jotka eivät vielä ole päässeet sinuiksi

itsensä kanssa, pelastuneet. Oma koke-

mukseni lapsuuden ja nuoruuden hel-

luntailaisuudesta on juuri tällainen. Se

oli traumaattista niin kauan kunnes lii-

tyin luterilaiseen kirkkoon. Sen jälkeen

en ole kokenut tarvetta arvostella hel-

luntailaisuutta. Luterilaisuutta on paljon

mukavampi arvostella.

Ja kuitenkin tiedämme, että trauma

on siellä. Ja tiedämme, että ihmisille ei saa

sanoa tiettyjä sanoja, koska he eivät niitä

ymmärrä samalla tavalla kuin me. Siksi

meistä tulee yllättäen uhreja, sanojen uh-

reja. Se helsinkiläinen konservatiivinen

pappismies, joka radiosaarnassaan ilmai-

si pitäytyvänsä raamatulliseen avioliitto-

käsitykseen, erehtyi juuri tässä. Puhe

laukaisi tunnekuohun niissä, joiden mie-

lestä oikeat uhrit unohdettiin. Nettikes-

kustelussa eräs tunnettu teologian do-

sentti ehdotti, että armeija pitäisi pyytää

muiluttamaan saarnamies Siperiaan.

En ole riittävän ateisti ryhtyäkseni

kansallisen trauman lääkintään. Uskon

kuitenkin, että kirkollinen keskustelu on

hedelmällisempää, jos ainakin sen asian-

tuntijat kieltäytyvät puolin ja toisin heit-

täytymistä uhrin asemaan. Se ei tieten-

kään  tarkoita  todellisten  uhrien  näkö-

kulman unohtamista.  Heitä  on  paljon,

liian paljon. Kaikille riittää.

Salla Ranta: Kirkon edustaja vai uhri?

n Arto Antturi kietoo kirjoituksessaan

nopealla liikkeellä toisiinsa ne aiheet,

joista nyt kaikki tuntuvat puhuvan: kir-

kon ulkopuolelta tulevan kritiikin ja kir-

kon sisäsen jakautumisen. Hän esittää,

että kirkon jäsenen lukeutuminen libe-

raaleihin tai konservatiiveihin määrää

myös sen, kuinka tämä suhtautuu kir-

kon (pappien) arvosteluun.

Antturin ottamassa kirkkokritiikin

esimerkissä kyseessä on tarkkaan ottaen

pappien ”moraalinen erityisasema”. Tämä

käy Antturille, ja miksei meille muillekin,

esimerkkinä ”kirkkoa koskevasta heitos-

ta”. Hän esittää, että kirkkoa arvostele-

vat kommentit voidaan lukea kahdella ta-

valla: uhrin tai kirkon työntekijän silmin.

Edelliseen kuuluu hänen mukaansa libe-

raalisuus, jälkimmäiseen konservatiivi-

suus. Nämä kaksi määrettä ovat olleet

kuluneen syksyn ja talven suosituimpia

kirkollisissa lehdissä ja verkossa. Kenties

niiden nousu mediassa alkoi jo viime ke-

väänä, kun käytiin arkkipiispan vaalia.

Antturi pyrkii paitsi kertomaan jotakin

näistä kahdesta painavia kuormia kanta-

vasta sanasta, hän myös arvioi, että kan-

sakuntaa vaivaa jokin uskonnollinen

trauma, joka on niin kipeä, että se aihe-

uttaa ylimielistä asennetta hengellisyyt-

tä kohtaan. Tämä trauma liittyy jollakin

tavalla uskontoon ja moraaliin.

En epäile lainkaan, ettei suomalaista

kulttuuria tai hengellistä elämää voisi

hyvin ymmärtää jostakin trauma-näkö-

kulmasta käsin. Uskonnon ja moraalin

välinen yhteys ja sen muutos olisi oma

keskustelunaiheensa, johon en tässä ota
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kantaa. Mutta pidän kyseenalaisena sel-

laista lausuntoa, että piittaamattomuus

hengellisyyttä kohtaan  on pakoa trau-

masta, tai että ateismi johtuu jostakin

traumasta tai vielä tarkemmin: yrityk-

sestä hoitaa tai paeta traumaa,  kuten

Antturi esittää. Tällainen puhe asettuu

ihmisten uskonnollisen kokemuksen ja

ajattelun yläpuolelle arvioimaan, että jo-

kin heidän alkuperäisessä tilassaan on

vaurioitunut ja siksi heidän ajatuksensa

ovat sellaisia kuin ovat.

Heittoja kirkon suuntaan

Keskustelua on viime aikoina hyvin vilk-

kaasti käyty paitsi kirkon sisällä, myös

uskonnosta ja kirkosta, vastaan ja puo-

lesta. Jostakin tällaisesta kirkon ulko- ja

sisäpuolen välisestä keskustelusta Ant-

turikin kirjoituksessaan lähtee. Keskus-

teluilmapiirin ongelma mutta kenties

väistämätön asetelma on se, että uskon-

nollisuus ja uskonnottomuus puolustau-

tuvat toisiaan vastaan, ja liberaalius ja

konservatiivisuus toisiaan vastaan, eikä

mikään näistä pysty perustelemaan kil-

pakumppanilleen omaa erinomaisuut-

taan. Ilmapiiri, jossa kirkkoa, sen edusta-

man uskonnon julkista näkyvyyttä tai

peräti uskonnollisuutta ylipäätään vas-

tustetaan, aiheuttaa myös kirkon työnte-

kijöissä ja jäsenissä kärsimätöntä tarvet-

ta puolustautua. Hyökkäilyn ja puoluste-

lun tunnelmissa nousevat lehdissä ja ver-

kossa esiin myös ylilyönnit, ja vain vähän

on saatu lukea sisällöltään hyviä puheen-

vuoroja. Luulen sen liittyvän yksinker-

taisesti siihen, että siitä, mistä lopulta

haluttaisiin keskustella, on vaikea pu-

hua.  Puheenvuorot eivät synny jonkin

maailmankatsomuksen puolustamisen

tarpeesta, vaan oman itsen puolustami-

sen tarpeesta. Jostakin syystä tiedemie-

het, jotka sanovat, etteivät ymmärrä us-

konnollisuutta ollenkaan, kirjoittavat sii-

tä kokonaisia teoksia. Heille se ei ole yh-

dentekevää, millä tavoin uskonto on yh-

dentekevä, vaan he haluavat osoittaa

tarkemmin sen merkityksettömyyden.

Tämä on kiehtovaa, vaikka johtaakin sel-

laisten keskustelujen lisääntymiseen,

jossa uskonnollisuudelle ei myönnetä

omaa rauhaa, vaan sen on teoreettisesti

kilpailtava muiden pelien säännöillä.

Kuumentuneen keskustelun älyttö-

mistä ylilyönneistä ovat hyviä esimerk-

kejä ateistien kutsuminen ykskantaan

fundamentalisteiksi tai liberaalien teolo-

gien kutsuminen ei-kristityiksi. Ateismil-

la voi puhuja tarkoittaa tieteellisin tai fi-

losofisin perustein tehtyä johtopäätöstä

siitä, että uskonnollinen kieli on merki-

tyksetöntä. Sillä voidaan tarkoittaa ajat-

telutapaa, joka suuntautuu vastusta-

maan kristillisen uskon sisältöä tieteelli-

sinä totuuksina. Tai sillä halutaan vain

ilmaista, että on mahdotonta ajatella

tuonpuoleisen kolmiyhteisen kaikkival-

tiaan henkilön olemassaoloa, kuten var-

masti useimmista meistä on. Ei pidä olet-

taa, että ateismi välttämättä olisi valinta,

kuten ei uskomme mukaan uskokaan

ole. Ateismin yleistäminen fundamenta-

listiseksi uskonnolliseksi liikkeeksi on

ongelmallista, jos ei ensin kuvata, millai-

sesta ateismista puhutaan. Toisaalta

ateistisia julkisia kampanjoita ja aktiivis-

ta käännytystyötä on tietenkin vaikea

ymmärtää ilman jonkinlaista uskonnolli-

suuden ajatusta. Miksi vastustaa kiivaas-

6



ti jotakin, jolla ei ole mitään merkitystä

eikä sisältöä? Ehkä siksi, että uskonnol-

lisen elämänmuodon ulkopuolelta käsin

katsottuna on aihetta epäillä kristinus-

kon tapojen, kuvien, normien ja käsittei-

den olevan niin syvällä perinteissämme,

kielessämme ja moraalissa, että kulttuu-

ri, siis lähimmäiset, pitäisi vapauttaa sii-

tä. Mutta mihin? Kenties johonkin puh-

taaseen ja vapaaseen, jokaisen oikeuksia

kunnioittavaan, kauneutta, hyvyyttä ja

totuutta tavoittelevaan kulttuuriin? Se,

jonka usko ei riitä  tällaisen  olemassa-

oloon, voi miettiä, mitä saisimme tilalle.

Pääsisimmekö eroon siitä pahasta, jota

kristinusko on, jos siivoaisimme kansalli-

sella ohjelmalla almanakan ja juhlame-

not näkyvistä uskonnollisista sanoista?

Epärationaalisuudesta, epätieteellisyy-

destä, ajattelun kahleista? Sodista, nais-

ten ja vähemmistöjen sortamisesta? Vää-

rästä nöyryydestä, työnarkomaniasta,

uupumuksesta, syyllisyydestä, laumasie-

luisuudesta? Olisivatko tilalle tulevat jär-

jestelmät joka tapauksessa parempia?

Tämä kysymys, vaikka onkin lapsellinen

eikä ota vakavasti tieteellisten ateistien

varsinaista ideaa, liikkuu lähellä sitä ha-

vaintoa, että länsimainen ateismi on

yleensä vapauttamassa meitä kristinus-

kosta, ei niinkään muista uskonnoista,

ideologioista tai ”epätieteellisistä” järjes-

telmistä. Esimerkiksi koulujen evanke-

lisluterilainen uskonnonopetus on usein

vastustuksen pääasiallisena kohteena

riippumatta siitä, että muut uskonnon-

opetusta jäsenilleen antavat uskonnolli-

set yhteisöt ovat valtakunnallisten ope-

tussuunnitelmien mukaan kirjaimelli-

sesti varsin tunnustuksellisia, kaukana

(virallisten tavoitteiden mukaan) tie-

toon, keskusteluun ja sivistämiseen pyr-

kivästä ev.lut. opetuksesta. Kenties siksi,

että katsotaan ortodoksien ja katolisten

toteuttavan uskonnonvapauttaan luteri-

laisten rämpiessä omassa tylsyydessään

velvollisuudesta ja historiallisista syistä.

Uskonnollisuutta on aivan mahdo-

tonta puolustaa uskonnottomuutta vas-

taan, jos on pelattava jälkimmäisen sään-

nöillä, käytettävä sen kieltä. Uskonnolli-

suus tarvitsee tässä ajassa puolustuksek-

seen ihmisiä, jotka herättävät luottamus-

ta ja toivoa uskon salaisuuteen ja sen

mahdollisuuksiin. Mutta tällaisten puo-

lustajien on tyydyttävä tekemään se us-

konnollisella tavalla, uskon kautta, ei sen

yläpuolelta.

Kirkon kahtiajako

Antturin mukaan liberaalit kuuntelevat

kirkkoa koskevia huolimattomasti laa-

dittuja heittoja uhreina, vahingoitettui-

na,  kun  taas konservatiivit, jotka  ”sa-

mastuvat raamatulliseen sanastoon”, jol-

lakin toisella tavalla, joka kirjoituksessa

jää epäselväksi. Vahinko, jonka uhrit

ovat kokeneet, liittyy hänen mukaansa

uskonnolliseen kieleen ja sen moraali-

seen käyttöön. Synti, sovitus, syyllisyys

ja anteeksianto ovat sellaisia sanoja, joil-

la on tehty joillekin vahinkoa, niin ym-

märrän Antturin sanovan. Liberaali siis

on Antturin mielestä henkilö, joka louk-

kaantuu kirkon puolesta, kun sitä tai sen

puhetta  arvostellaan. Kenties hän tar-

koittaa, että liberaali ymmärtää arvoste-

lijoita paremmin tai on samaa mieltä hei-

dän kanssaan. Tämä on eräs konservatii-

vi-liberaali-keskustelun keskeinen piirre:
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liberaaleja syytetään kirkon tai kristin-

uskon ulkopuolisten argumenttien hy-

väksymisestä, maallisten ajatusten veto-

voimalle periksi antamisesta, kun kon-

servatiivit taas ikään kuin ovat luopu-

neet omasta asiastaan ja edustavat

Tuonpuoleista itseään. Tästä väitteestä,

toivoakseni, keskustelu on vasta alussa.

Minkä suhteen kirkko lopulta on ja-

kautunut? Jotkut ovat arvelleet, että su-

kupuoliasioistahan siinäkin vain on kyse:

seksistä, homoseksuaalien oikeuksista ja

avioliitosta. On toisenkinlaisia näkemyk-

siä. Toimittaja Juhani Huttunen on

kirkon kahtiajakoon liittyvässä keskus-

telussa ollut monien lukijoiden mielen-

kiinnon kohteena kirjoitettuaan Kirkko

ja kaupunki -lehdessä, että fundamenta-

lismi on epäjumalanpalvontaa. Hän us-

koo, että kirkossa voidaan nähdä jopa

kaksi eri uskontoa, jotka ovat tulleet

esiin tämän syksyn ja talven keskustelun

myötä. ”Liberaalius on halua katkaista

aikasidonnaiset kahleet. Tämän aikasi-

donnaisuuden tunnistaminen merkitsee

relatiivisuutta, mutta ei relativismia”,

Huttunen kuvailee. Liberaaliteologiaa

syytetään usein kaiken suhteellistami-

sesta, uskon irrottamisesta ankkuris-

taan. Mikä on liberaalin ankkuri? Huttu-

sen mielestä liberaaleiksi kutsutut edus-

tavat uskontoa, jossa jumalana yritetään

pitää Jumalaa jonkin muun sijaan. Raa-

matun ja kirkon altistaminen inhimilli-

selle keskustelulle, järjen ja tunteen ar-

vioinnin kohteeksi, on eräs asia, jonka

hyväksymistä  liberaalit vaativat. Kysy-

mys on siitä, millä tavalla Jumalan aja-

tellaan olevan kiinni uskonnossa, joka

Häntä kohti yrittää tavoitella.

Hengellinen koti ja siitä

itsenäistyminen

On kiusallista, että kirkon kritisoiminen

yhdistyy vain ateismiin ja kirkon puolus-

taminen tai kristinuskon puolustaminen

kristittyihin. Kuka tietää, miltä suunnal-

ta kirkon   todellinen uudistus alkaa?

Luultavasti kuitenkin sieltä, missä on tie-

toa ja ymmärrystä uskosta ja sen tulkin-

noista. Luterilaisessa kirkossa, jossa teo-

logisesti korostetaan jokaisen kastetun

asemaa ja hengellistä tasa-arvoa, jokaisen

kristityn on myös lupa tai jopa raskas vel-

vollisuus kasvaa aikuiseksi, itsenäistyä ja

oppia rakastamaan hengellistä kotiaan

hyväksymättä kaikkea mitä siihen kuu-

luu. Oman perheen, menneisyyden ja ko-

din rakastaminen on tunnetusti vaikeaa.

Siihen kuuluu ainakin hyväksymistä,

luopumista ja pettymyksiä. Kirkon perin-

teiden tai tapojen kritisoiminen, ”raama-

tullisten sanojen” kritisoiminen, uskon-

nollisten asioiden ajattelu ja epäily eivät

välttämättä johda ihmistä ulos kirkosta.

Antturi haluaisi tehdä eron todellisen us-

kon ja kirkon historian ja yhteiskunnalli-

sen roolin välille. Uskon, että tuon rajan

näkeminen vaatisi Jumalan silmiä.

Sen sijaan jaan Antturin ajatuksen sii-

tä, että liberaaleja voi syyttää kesystä pu-

heesta, halusta miellyttää ja välttää häirit-

semästä. Uskon luultavasti pitäisi häiritä,

herättää levottomuutta, kirkastaa ristirii-

toja, auttaa näkemään vääryyttä, ajaa te-

kemään vaikeita kysymyksiä, ja aiheuttaa

muutoshalua, vastarintaa, kapinaa. Libe-

raalien täytyy keskustelun vaikeuksista

huolimatta osata vastata siihen kysymyk-

seen, jonka konservatiivit tekevät: onko

uskonne Jumalaan vain uskoa ihmiseen?
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Lestadiolaisen herätys-
liikkeen naispappeuskanta
murroksessa?

Mari Leppänen

n Naisia on toiminut pappeina Suomen

evankelis-luterilaisessa kirkossa yli kol-

menkymmenen vuoden ajan. Tänä päi-

vänä naispappeus on luonnollinen osa

seurakuntien elämää. Virkakysymyksen

ongelmat koskettavat marginaalista osaa

papistoa ja seurakuntia. Vanhoillislesta-

diolaisuus ei ole noussut esille virkakysy-

myksessä siitä huolimatta, että liike suh-

tautuu naispappeuteen kielteisesti, kos-

ka käytännössä naispappien kanssa toi-

mitaan hyvässä yhteistyössä. Onko ope-

tuksen ja käytännön ristiriita johtamas-

sa tulkinnan murrokseen lestadiolaises-

sa liikkeessä?

Kirkolliskokouspuheenvuoroissa

rakentui liikkeen virkanäkemys

Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen

kanta naispappeuteen on muotoutunut

1970-luvulla. Kirkossa naisteologien roo-

lista oli keskusteltu jo pitkään ja kysy-

mys naisten pappeudesta oli kirkollis-

kokouksen käsittelyssä useaan kertaan

1960-luvulta alkaen. Ajankohtainen kes-

kustelu pakotti myös kirkon herätysliik-

keitä omaan  sisäiseen  keskusteluun ja

kannanottoihin naisteologien asemasta

ja naispappeudesta. Vanhoillislestadio-

lainen herätysliike on korostanut, ettei

se ole historiansa aikana antanut naisten

pappeudesta virallista kannanottoa, eikä

Suomen Rauhayhdistysten Keskusyhdis-

tys (SRK) ole järjestönä vuosikokouksis-

saan ottanut kantaa virkakysymykseen

koko historiansa aikana. SRK:n  johto-

kunnan puheenjohtaja Olavi Voitto-
nen toteaa liikkeen kannan tulleen esille

lestadiolaisten kirkolliskokousedustajien

puheenvuoroissa. Keskustelun voimistu-

essa 2000-luvulla viitataan kuitenkin

usein Turun suviseurojen kannanilmai-

suun vuonna 1975, jossa sivuttiin lyhyes-

ti naispappeuskysymystä.

Naispappeus ei 1900-luvulla noussut

liikkeessä laajemmin keskustelun ai-

heeksi. Asiaa sivuttiin lähinnä kirkollis-

kokousten käsittelyjen yhteydessä, jol-

loin liikkeen Päivämies-lehti antoi asialle

palstatilaa. Lestadiolaisten kirkollisko-

kousedustajien suhtautuminen naispap-

peuteen on ollut aina kielteinen, peruste-

lut tosin ovat moninaiset.

Kirkolliskokousten 1970–1980-luku-
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jen puheenvuoroista saarnaaja Lauri
Taskilaa siteerataan useissa yhteyksis-

sä kiivaaksi naispappeuden vastustajak-

si. Puheenvuoroissaan 1976 Taskila vas-

tusti käsittelyn pohjaksi tehtyä mietin-

töä ja katsoi, että siinä olevat raamatun-

kohdat ”puhuvat naisen tehtävästä, jota

hän suoritti alkuseurakunnassa palvele-

malla apostoleita ajallisilla lahjoilla ja

tarjoamalla seurakortteeria saarnamie-

hille”. Taskila katsoikin, että ”tämä on

tavattoman arvokasta työtä, etteivät

saarnaajat jää taivasalle yöksi ja etteivät

he kuole nälkään saarnamatkoillaan”.

Maallikkoedustaja Erkki Reinikainen
painotti puheenvuorossaan Jumalan sa-

nan muuttumatonta ilmoitusta sekä kä-

sitteli maallikoiden hoitaman saarna-

viran ja pappisviran suhdetta. Hän ei no-

jannut yksittäisiin raamatunkohtiin,

vaan kysymys oli hänelle Pyhän Hengen

avaamasta kokonaistulkinnasta, joka

osoittaa, että ”Jumalan säätämys on se,

että pappisvirka kuuluu siihen tehtä-

vään valituille ja kutsutuille miehille.”

Perusteluna oli kirkon pitkä traditio ja

naispappeuteen torjuvasti suhtautuva

raamatuntulkinta.

Vuoden 1984 kirkolliskokouskäsitte-

lyssä Reinikainen totesi, että ”mielipitee-

ni perustuu ennen kaikkea siihen uskon-

vakaumukseen,   että Raamattu, kirk-

komme tunnustus ja vuosituhantinen

kirkon perinne eivät oikeuta naispappeu-

den hyväksymistä”. Hän käsitteli laajasti

puheenvuorossaan myös Ruotsin kirkon

tilannetta. Hän katsoi, että Ruotsissa,

missä naispappeus oli hyväksytty, nämä

naiset olivat hylänneet raamatullisen

opin merkittäviä kohtia ja murentaneet

näin Raamatun arvovaltaa. Reinikaista

huolestutti se, että jotkut  naiset  eivät

näe Jumalaa isänä, vaan heillä on äidilli-

nen jumalakuva; vastaavasti he viittaa-

vat julistuksessaan vain harvoin syylli-

syyteen ja sovitukseen. Lisäksi ne naiset,

joilla on alaikäisiä lapsia, joutuvat Reini-

kaisen mukaan ristiriitaan pappina ole-

misen ja äitinä olemisen välillä. Reinikai-

nen väitti myös, etteivät naispapit sitee-

raa yhtä ahkerasti Raamattua, sillä hei-

dän mukaansa Raamattu kuvaa miesten

todellisuutta, ja he pyrkivät siihen, että

kristinusko sopii yhteen tämän päivän

todellisuuden kanssa. Reinikainen totesi,

etteivät hänen esille nostamansa seikat

koske kaikkia naisia, mutta hän käytti

merkittävän osan puheenvuorostaan

näiden kysymysten käsittelyyn. Raama-

tun argumenteista Reinikainen   nosti

esille Paavalin kirjeet. Lopuksi Reinikai-

nen korosti yleistä pappeutta ja naisten

ja miesten tasa-arvoa siinä tehtävässä.

”Tämä merkitsee vapautta. Se merkitsee

iloista vapautta julistaa evankeliumia il-

man naispappeutta uskon kautta.”

Pappisedustaja Keijo Nissilä lähes-

tyi naispappeuskysymystä eksegeettises-

tä ja hermeneuttisesta näkökulmista.

Nissilä katsoi, että Jeesus oli asettanut

uuden liiton saarnaviran ja kutsunut sii-

hen kaksitoista apostolia, jotka olivat

miehiä. Lisäksi Paavali oli opettanut, että

seurakunnan kaitsijan virka on tietyt

edellytykset täyttävä miehen virka ja että

Paavali eräistä syistä johtuen oli kieltä-

nyt sen naisilta. Nissilän mukaan Raa-

mattu ei tunne naispappeutta, ja Raa-

mattu nimenomaan kieltää naista ryhty-

mästä seurakunnan kaitsijan virkaan.

10



Vuonna 1986, jolloin naispappeus hy-

väksyttiin, edustaja Reinikainen peruste-

li kielteistä kantaansa Jumalan sanan il-

moituksella; saarnavirka kuuluu valituil-

le uskovaisille miehille. Naispappeusky-

symys ei ollut hänelle tasa-arvokysymys,

vaan virkateologinen kysymys. Reinikai-

sen mukaan miehen ja naisen erot eivät

ole vain fyysisiä, vaan ne ulottuvat syväl-

le ihmisen olemukseen. Ja tästä erosta

syntyy myös erilaiset tehtävät. Yksittäi-

senä raamatunkohtana nousi esille Paa-

valin kielto naisten opettamisesta. Nissi-

lä taas korosti jälleen, että naispappeu-

dessa otetaan kantaa Raamatun arvoval-

taan. Lisäksi Nissilä korosti naisten ja

miesten erilaisia tehtäviä ja vertasi tätä

kolminaisuusoppiin: ”Sekoittamatta per-

soonia ja hajottamatta perusolemusta”.

Vuoden 1986 kirkolliskokouksessa

lestadiolaiset korostivat, että naispap-

peus ei saa olla riitelyn aihe. Päivämies-

lehden kirkolliskokousuutisoinnissa to-

dettiin, että vaikka vanhoillislestadiolai-

set eivät hyväksy naispappeutta, se ei ai-

heuta erityisratkaisuja suhteessa kirk-

koon. ”Haluamme kunnioittaa toisin

ajattelevia ja rakentaa rauhaa kaikkien

kanssa”. Päivämies perusteli kielteisen

kannan ”Raamatun selkeillä ohjeilla sii-

tä, että Jumala on säätänyt pappisviran

ikuisiksi ajoiksi miehille”. Lisäksi tässä-

kin kohtaa esille nostettiin perusteena

”selvä Herran käsky”. Kun ensimmäiset

naiset vihittiin papeiksi, Päivämiehessä

korostettiin, että ”on vältettävä kärjis-

tyksiä käytännön toiminnassa. Uskon-

non vapauteen kuuluu kunnioittaa toi-

senlaista vakaumusta.” Lestadiolaiset

eivät ryhmittyneet naispappeuden hy-

väksymisen jälkeen muiden kielteisesti

naispappeuteen suhtautuvien liikkeiden

kanssa.

Unohdettu naisten historia

Naispappeuskeskustelun yhteydessä ei

nostettu  esille  naisten  aktiivista  roolia

herätysliikkeessä 1800-luvulla. Saarna-

toiminta ja saarnaaminen liitettiin aina

automaattisesti    mieheen,    saarnamie-

heen. SRK:n vuosikirjoissa, jotka kuvaa-

vat liikkeen itseymmärrystä, käsitellään

myös saarnatoimintaa, herätyksen alku-

vaiheita sekä muita sellaisia aiheita, jois-

ta voisi olettaa löytävänsä viittauksia

1800-luvun lopulla liikkeen piirissä vai-

kuttaneisiin naisiin. Tavallista kuitenkin

on, että naisten saarnaamisesta tai muu-

toin aktiivisesta roolista ei artikkeleissa

mainita lainkaan. Artikkeleissa naisten

toiminta selitetään yhtäältä yleisestä

pappeudesta sekä toisaalta saarnainsti-

tuution kehittämättömyydestä käsin.

Poikkeuksena SRK:n vuosikirjoissa

on kirkkohistorian dosentti Seppo Lo-
hen kirjoitus naisten asemasta lestadio-

laisuudessa 1800-luvulla (1997). Lohen

mukaan naisilla oli lestadiolaisessa liik-

keessä tuolloin parempi asema kuin yh-

teiskunnassa yleensä. Lohi katsoi, että

yleinen mielipide rajoitti naisen toimin-

tapiirin kotiin ja sanankuuloon, eikä kir-

kossakaan ollut yhtään virkaa naista

varten. Laestadiuksen lähetyskouluissa

naiset sen sijaan saivat toimia lukijoina,

veisuunjohtajina ja apuopettajina. Naiset

hoitivat myös rukouspappien ja -lukka-

rien tehtäviä kylärukouksissa. Lohi kir-

joittaa, miten naiset liikkuivat paikka-

kunnilta toisille ja ”puhelivat” uskon-
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asioista. Lisäksi Lohi mainitsee naissaar-

nanaja Maria Sofia Hackzellin, joka

toimi kotiseuroissa puhujana ja raama-

tunselittäjänä. Lohi katsoi, että naisen

asema muuttui, kun herätysliike vakiin-

tui. Hänen mukaansa naiset puuhasivat

vielä aktiivisesti rauhanyhdistyksiä,

mutta johtokuntiin heitä ei yleensä valit-

tu. Naisen toimintapiiriksi rajoittui vähi-

tellen koti. Lohen mukaan naisen saar-

naajana toimiminen ei herättänyt  laa-

jempaa keskustelua, ja sittemmin korint-

tolaiskirjeen naisten saarnaamiskielto jäi

vallitsevaksi käsityksesi. Lohi katsookin,

että saarnainstituution kehittyessä lesta-

diolaisuudessa saarnaajan tuli olla ni-

menomaan mies. ”Tämä ei ollut tasa-ar-

vokysymys, vaan saarnatoiminta lankesi

miehelle yhtä luonnollisesti kuin emän-

nän tehtävä naiselle… Lopultakaan ei ol-

lut tärkeää se, kuka määrää ”kaapin pai-

kan” – jos sellainen edes oli – vaan se,

miten rakkauden ja rauhan henki viih-

tyisi vaatimattomankin kurkihirren

alla.”

Kiinnostavan rinnastuksen SRK:n

vuosikirjassa julkaistulle artikkelille tar-

joaa  Lohen vastaava  artikkeli Suomen

kirkkohistoriallisen seuran vuosikirjassa

(1997). Hän katsoo, että herätysliikkeet

olivat merkittävästi parantamassa nais-

ten asemaa Suomessa. Lohi kirjoittaa

myös, miten kirkonmiehet suhtautuivat

tuolloin naisemansipaatioon patriarkaa-

lisesti ja pyrkivät torjumaan sen Martti
Lutherin huoneentauluihin nojaten ja

raamatullisin argumentein. Vastarinnan

kärkeen Lohi asetti piispa Gustaf Jo-
hanssonin, jonka mukaan naisasialiike

oli avoimessa kapinassa Jumalan luomis-

järjestystä vastaan. Lohen mukaan Jo-

hanssonia tuki herätysliikepapisto. Sen

sijaan lestadiolaisuus purki tätä patriar-

kaalista järjestelmää. Naisten hyvään

asemaan 1800-luvun lestadiolaisuudessa

vaikutti Lohen mukaan kaksi tekijää:

yleinen pappeus ja naisten rooli liikkeen

ekspansiossa. Artikkelissa Lohi esittelee

useita naisia, joilla oli merkittävä rooli

lestadiolaisuudessa. Naisten saarnaami-

nen ja muu aktiivinen toiminta hiipui

Lohen mukaan silloin, kun ”liikkeen joh-

to kirkollistui ja miehistyi”. Naiset väis-

tyivät, ja liike sulautui silloiseen kirkolli-

seen kolmisäätyoppiin.

Vuonna  2010 SRK:n  julkaisemassa

lestadiolaisuutta käsittelevässä historia-

kirjassa Kahden kuoren suojassa Ari-
Pekka Palola ei mainitse myyttisen La-

pin Marian lisäksi ainoatakaan naista

osuudessa, joka käsittelee liikkeen vai-

heita 1800-luvulla. Naisten tekeminen

näkyväksi aktiivisina toimijoina lestadio-

laisessa liikkeessä näyttää olevan suuri

haaste. Lohen mukaan naisilla kuitenkin

oli keskeinen asema liikkeen alkuvai-

heissa monilla paikkakunnilla, ja hän

myös luettelee nimeltä monia naisia, jot-

ka ”jättivät pysyvästi nimensä lestadio-

laisen liikkeen historiaan”. SRK:n histo-

riateoksessa  nämä naiset jätettiin kui-

tenkin mainitsematta, joko siksi, ettei

heitä ”ollut olemassa”, tai siksi, ettei hei-

dän haluttu olevan olemassa.

SRK:n vuosikirjojen artikkeleissa

naispappeus nähdään kirkossa ”omalaki-

suutena”. Kielteistä suhtautumista pe-

rustellaan kristikunnan hallitsevalla pe-

rinteisellä linjalla, tosin analysoimatta

jää katolis-ortodoksisen virkakäsityksen
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erilainen luonne. Nissilän mielestä kirk-

ko on siirtynyt ”perinnekirkkojen per-

heestä radikaalisti kristikunnan refor-

moituun suuntaan, joka on kristillisten

lahkojen ja vapaakirkkojen siipi” (1987:

50). Mielenkiintoista on, että lestadiolai-

nen herätysliike syyttää Suomen evanke-

lisluterilaista kirkkoa siitä, mistä sitä

syytettiin 1800-luvun lopussa.  1890-lu-

vulla Kuopion hiippakunnan piispa Gus-

taf Johansson moitti lestadiolaisia siitä,

että he hyväksyivät naiset saarnaajiksi ja

leimasi tällaista uskonnollista yhteisöä

lahkoksi. Liikkeen johtohahmo Juhani
Raattamaa taas puolusti naisten saar-

natoimintaa:

”Paljon on työtä Jumalan pelloilla,

että valaistuita vaimo-ihmisiäki tarvi-

taan, ehkä  niitä löytyy, jotka  tahtoisit

sulkea vaimopuolten suuta Paavalin sa-

noilla Korinthon vaimoille, jotka astuit

miesten eteen eikä tainneet sanan vuo-

roa antaa miehille, sen tähden Paavali

heitä nuhtelee, vaan Raamattu osoittaa,

että Hanna on puhunut samaten lapses-

ta Jeesuksesta kuin Simon kaikille kun

lunastusta Israelissa odotit; vieläpä Her-

ra lähettää vaimoja ilmoittamaan, se on

saarnaamaan epäuskoisille opetuslapsil-

lensa, että Hän on jälleen eläväksi tullut,

vielä vaimon sydämissäki. Jospa vaimot

yhdistettyinä miesten kanssa saarnaisit

elävän Herran   Jeesuksen tuntemista

seurakunnassa!”

Raattamaa kuitenkin vastusti nais-

ten toimintaa pappeina, mutta piispa Jo-

hansson taas katsoi, että Raattamaa

asetti turhaan esteitä naisten pappeudel-

le, jos hän ne kuitenkin saarnaajiksi hy-

väksyi. Myös Lohi siteerasi kirjoitukses-

saan tätä Raattamaan kirjettä, mutta

jätti pois  ne  kohdat,  joissa  Raattamaa

viittaa Raamattuun.

Sittemmin Paavalin kirjeestä korint-

tolaisille ja siinä mainitusta naisten ope-

tuskiellosta tuli keskeinen raamatun-

kohta, jolla naisten pappeutta vastustet-

tiin lestadiolaisessa herätysliikkeessä.

Markku Ihonen katsoo, että naisten

saarnaamisen tukahduttamisessa oli ai-

nakin osittain kyse liikkeen reagoimises-

ta kirkollisten viranomaisten esittämään

kritiikkiin. Silmiinpistävää joka tapauk-

sessa on se, että 1900-luvulle tultaessa

naisten asemasta ja naispappeudesta

lestadiolaisen  liikkeen  piirissä  kirjoitti-

vat ainoastaan miehet. Kirkolliskokouk-

sessa puheenvuoroja käyttivät lestadio-

laiset kirkolliskokousedustajat, jotka oli-

vat miehiä. Mediassa asiaa kommentoi-

vat miehet ja liikkeen johtoelimissä asiaa

käsittelevät miehet. Julkisen puheen pe-

rusteella voi sanoa, ettei naisilla ole ollut

osuutta lestadiolaisen liikkeen kielteisen

naispappeuskannan muodostamisessa,

eivätkä he myöskään ole osallistuneet vi-

ralliseen keskusteluun. Liikkeen itseym-

märryksessä naisten aktiivinen rooli

1800-luvulla oli myös vaiettu asia.

Naisten kokemukset 2000-luvulla

Keskustelu naisten asemasta sekä myös

virkakysymyksestä on noussut laajem-

min esille lestadiolaisessa herätysliik-

keessä 2000-luvulla. Kysymys virasta ja

viranhaltijan sukupuolesta on elänyt

kielteisen suhtautumisen alla. Kysymyk-

siä on herättänyt myös se, että naispap-

pien kanssa toimitaan hyvässä yhteis-

työssä. Myös oman historian avaaminen
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naisnäkökulmasta on nostanut päätään.

Käytäntö on pakottanut pohtimaan

myös liikkeen linjaa.

Vuonna 2004 Voittonen alusti suvi-

seurojen tiedotustilaisuudessa aiheesta

”Vanhoillislestadiolaisuus ja naispap-

peus”. Alustus julkaistiin myös vuoden

2005 vuosikirjassa. Tässä puheenvuoros-

sa Voittonen aluksi ohitti naisten aktiivi-

sen roolin 1800-luvulla ja totesi, että ”sa-

nanpalvelijana vanhoillislestadiolaisuu-

dessa on ollut ja on mies, saarnamies.”

Voittosen mukaan naispappeuden hy-

väksyminen oli horjuttanut koko Raama-

tun arvovaltaa. Hän käy läpi naispap-

peuden hyväksymiseen liittyvää proses-

sia Suomen evankelis-luterilaisessa kir-

kossa ja pitää hyväksymisen pääsyynä

sitä, että viran katsottiin kuuluvan us-

kon koriin, kun taas viranhaltijan suku-

puolen rakkauden koriin. Vastustajat, eli

lestadiolaiset, taas korostivat, että Jee-

sus ei valinnut opetuslapsekseen naisia,

eikä heidän mukaansa alkuseurakun-

nassa ollut johtajan asemassa naisia.

Raamatunkohdista esille nostettiin ope-

tukset puhumiskiellosta (1. Kor 14:33),

Herran käsky (1. Kor 14:37) ja opetta-

miskielto (1. Tim. 2:11–15). Lopuksi

Voittonen totesi, ettei vanhoillislestadio-

laisessa liikkeessä ole ollut tarvetta ylei-

sesti keskustella aiheesta, eikä liike ole

ottanut siihen järjestönä kantaa. Lesta-

diolaisessa liikkeessä naispappeuden hy-

väksyminen ei ole aiheuttanut hämmin-

kiä, vaan yhteistyötä tehdään hyvässä

hengessä, mikä selittyy Voittosen mu-

kaan vanhoillislestadiolaisten kirkko- ja

esivaltakäsityksistä.

Syksyllä 2010 Helsingin Rauhanyh-

distyksellä järjestettiin ilta herätysliik-

keen teologeille, jossa aiheena oli Pappis-

virka ja sen hoitaminen kirkossa. Paikal-

la oli edustus SRK:lta ja runsaasti kuuli-

joita. Voittonen   piti keskusteluillassa

alustavan puheenvuoron, joka pohjautui

pitkälti edellä mainittuun vuosikirjassa-

kin julkaistuun artikkeliin. Voittosen

alustuksen jälkeen käytiin keskustelua,

jossa tuotiin esille myös liikkeen viralli-

sesta kannasta poikkeavia näkemyksiä ja

peräänkuulutettiin perusteluita virkakä-

sityksen opinkohdista. Illan jälkeen Voit-

tosen puheenvuoro julkaistiin Päivä-

mies-lehdessä ja samalla esitettiin huoli

naispappeuden kannatuksen olemassa-

olosta.

Nyt keskustelulle virkakysymykses-

tä oli lestadiolaisessa herätysliikkeessä

tarve. Syitä keskustelun kiihtymiselle on

monia. Merkittävä syy on Internetin mu-

kanaan tuoma keskustelukulttuurin

murros, joka on laajemmin käynnissä

vanhoillislestadiolaisessa herätysliikkees-

sä. Asioihin voidaan ottaa kantaa ohi

liikkeen virallisen linjan, ja keskustelua

liikkeen opetuksesta käydäänkin Inter-

netin keskustelupalstoilla laajasti. Lisäk-

si julkisuudessa on käyty keskustelua

naisen asemasta lestadiolaisessa herätys-

liikkeessä myös laajemmin. Myös kirkon

tiukentunut linja suhteessa naispappeu-

den torjujiin ja Luther-säätiön julkisuus

ovat omalta osaltaan vaikuttaneet lesta-

diolaisen liikkeen murrokseen. Naisteo-

logien työuramahdollisuuksiin on vai-

kuttunut myös se, ettei lehtorinvirka ole

enää todellinen vaihtoehto.
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Murros elää puhumattomuuden alla

Olen syksyllä 2010 haastatellut tutki-

muksiani varten  liki kolmeakymmentä

vanhoillislestadiolaista naisteologia. Li-

säksi minulla on käytössäni naisteolo-

gien päiväkirjoja ja kirjeenvaihtoa. Haas-

tattelut osoittavat selvästi, että murros

on käynnissä. Seuraavassa nostan esille

joitakin 1990- ja 2000-luvulla opiskellei-

den sekä yhä opiskelevien naisteologien

käsityksiä. 90-luvulla opiskelleista ai-

neistossa on kuusi, 2000-luvulla opiskel-

leita viisi ja yhä opiskelevia kolme. Ai-

neistossa on sekä Joensuun että Helsin-

gin yliopistossa opiskelleita.

Näistä haastatteluista käy ilmi, mi-

ten 90-luvulla opiskelleista vielä harva

pohti pappeutta realistisena mahdolli-

suutena, vaikka useammalla ammatin-

valintatestissä ”tulokseni oli selkeästi

pappi”.   Kysymyksen   omakohtaistumi-

seen vaikutti suoraan se, oliko naisella

näky uskonnon opettajan työstä vai ei.

En oikein voi puhua kutsumuksesta omalla
kohdallani teologian opiskelujen aikana.
Selvää oli, etten halunnut opettajaksi. Pa-
piksi alkamisen ajatus oli mahdoton esittää
ääneen vakavissaan. Se oli ajatus, jota ei
voinut ajatella kuin hyvin ohuesti, testaten
mielikuvatasolla papin tehtäväalueita ja
oman persoonan soveltuvuutta niihin.
Nämä ajatukset pidin omana tietonani.
Opiskeluaikana minulla ei ollutkaan oikein
käsitystä siitä, mitä tulen isona tekemään.
Se oli tietysti etenkin opintojen edetessä var-
sin kuluttavaa.

Opettajankutsumuksen omaavista ja

siihen työhön hakeutuneista yksi oli on-

gelmitta omaksunut liikkeen opetuksen

naispappeudesta:

En ole koskaan kokenut olevani teologi, mi-
käli sillä viitataan kirkolliseen tai hengelli-
seen ammattiin ja identiteettiin. � Keskus-
telut naispappeudesta eivät ole koskaan si-

vunneet omaa ammattikuvaani. � Ajattelen
naispappeudesta yhteisömme opin mukai-
sesti. Se on Raamatun sanan mukainen
oppi, Jumalan käsky meille ihmisille. �
Itse koen tämän Jumalan sanan jopa helpo-
tuksesi meitä naisia kohtaan: meidän on va-
pautettu yhdestä vaativasta tehtävästä. Olen
myös pohtinut, miksi Jumala halusi ylentää
naisen Jumalan synnyttäjäksi.

Useampi haastatelluista  oli ajautu-

nut kriisiin oman ammatti-identiteettin-

sä kanssa silloin, kun pääsy opettajapuo-

lelle ei mahdollistunutkaan ja urapolku

kriisiytyi: ”en osannut kuvitella mihin

teologian opintojani käyttäisin”. Eräs

haastatelluista kuvasi, miten ”pitkän et-

simisen jälkeen olen tajunnut, että mi-

nulla sittenkin saattaisi olla kutsumus

papin virkaan. Pappeus on minulle todel-

la kipeä kysymys”.

Kutsumuksesta keskusteltiin oman

lähipiirin kanssa. Osalla oma perhe ja lä-

heiset kannustivat, mutta yhteisön kiel-

teinen suhtautuminen pelotti. Osalla juu-

ri lähisuku oli este avoimelle pohdinnalle.

Yksi haastatelluista kertoi, miten ”ihmi-

set  tavallaan  säälivät sitä,  että  joudun

kieltäytymään kutsumuksestani. Siitä

huolimatta hän ”ei halunnut saattaa lä-

heisiä vaikeaan ja repivään tilanteeseen”.

Kahden 90-luvulla opiskelleen haas-

tateltavan pohdinnoissa asiaan ei ollut

muodostunut valmista kantaa, ja ristirii-

ta taustayhteisön virallisen kannan

kanssa tuntui ylitsepääsemättömältä.

Eräs 1990-luvulla opiskelleista kuvasi

suhdettaan asiaan rauhanomaiseksi, silti

hänen kokemuksensa mukaan ”jokainen

naisteologi joutuu muodostamaan oman

käsityksen asiasta”. Epäselvyyttä syn-

nytti liikkeen opetuksen ja käytännön

ristiriita:
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Naisten tie papiksi kirkossa on tietyllä ta-
paa hyväksytty lestadiolaisten keskuudessa.
Työtovereina naispapit ovat tasavertaisia.
Toisaalta yhä kuulee joskus �uskovaisten�
suusta sellaisia lauseita, että naispappeu-
den myötä kirkko on muuttunut nykyisen-
laiseen liberaaliin suuntaan. Itse en koe, että
naisen sukupuoli olisi vaikuttanut asiaan
mitenkään, vaan arvojen liberalisoituminen
yleisemminkin ja Raamatun tulkintatapojen
muuttuminen. � �Kirkko kirkossa� -ajatte-
lu mahdollistaa tällaisen asetelman. Toi-
saalta jo tuolloin oli sellaisia ajatuksia il-
massa, että aikojen saatossa voi uskovais-
tenkin käsitys pappeudesta muuttua. Raa-
matun tekstien pohjalta voidaan asiasta
tehdä monia tulkintoja. Minusta on aika
huikeaa, että lestadiolaisen herätyksen al-
kuvaiheessa on ollut naissaarnaajia. Myös
alkukirkon aikana sanajulistajina oli nai-
siakin.

Ylipäätään lestadiolaisten miesteolo-

gien hyvä yhteistyö naiskollegoiden

kanssa synnytti hämmennystä ja vihas-

tustakin: ”Miehet toimivat ilman ristirii-

taa naispappien kanssa, mutta oman

liikkeen nainen ei voi olla pappi. Kaipai-

sin  miesteologeilta  suoraselkäisyyttä  ja

loogisuutta toiminnassaan”,  totesi yksi

haastatelluista. Myös miesteologien laa-

jempi rooli herätysliikkeessä virkakysy-

myksen ulkopuolella aiheutti hämmen-

nystä: ”Tällä hetkellä liikkeen julkisessa

linjassa minulle naisteologina osoitettu

paikka tuntuu mielivaltaisesti miesten

määrittelemältä, enkä voi sitä hyväk-

syä”. Kaksi haastatelluista suhtautui

myönteisesti naisten pappeuteen, mutta

sosiaalisen paineen alla he olivat työntä-

neet sen sivuun omassa elämässään ai-

nakin toistaiseksi:

Olisin halunnut sielunhoitotyöhön, sairaa-
lapapiksi. Olin kouluttautumassa papin
työhön, mutta en voisi koskaan tehdä sitä.
Jos ottaisin papin vihkimyksen, se johtaisi
pohjattoman yksinäiseen elämään. En voi-

nut ymmärtää, miksi pelkästään sukupuoli
oli este� Haluaisin olla pappi, joka voi työ-
vaatteissaan pistäytyä rauhanyhdistyksellä
ja tulla kohdelluksi uskovana. Yhteisön pai-
neen koen suurena, musertavan suurena.
Papin ura lestadiolaisena on kuitenkin tai-
vaaseen asti ylittävän muurin takana, paha
sitä on mennä ylittämään. Tällä hetkellä en
siis ole tähtäämässä papiksi, ja syyt ovat
sosiaaliset.

”Jos olisin mies, olisin tällä elämän-

tarinalla ja koulutuksella pappi,” totesi

yksi haastatteluista. Ylipäätään naisteo-

logien rooli lestadiolaisessa herätysliik-

keessä koettiin epämääräiseksi suhtees-

sa miesteologeihin:

Jos naisteologin roolia vanhoillislestadio-
laisuudessa vertaa miesteologin rooliin, voi-
si sanoa, että se on naurettava, koominen,
absurdi. Sitä ei oikeastaan voi käsittää to-
deksi, mutta siihen on tottunut. Onhan se
jotenkin vinoa ja surkuhupaisaa, että itsel-
leni teologian maisterina on paikallisen
rauhanyhdistyksen toiminnassa ollut tarjol-
la keittiövuorossa toimiminen.

Virkakysymyksen perustelut eivät

tyydytä

Useat haastatelluista kokivat, että liik-

keen perustelut naispappeuden vastusta-

misesta olivat heille kokonaan hämärän

peitossa. ”Pidän Paavalin naiskuvaa

kulttuurisidonnaisena, en muuttumatto-

mana ja uskon keskeiseen sanomaan liit-

tyvänä”, totesi    yksi haastatelluista.

Lestadiolaisen liikkeen perustelu ”on osa

virkateologiaa, mutta en osaisi nähdä sitä

muuttumattomana. Jotenkin minusta on

alkanut tuntumaan siltä, että naispappe-

uskeskustelussa keskustellaan enemmän

vallasta kuin teologiasta”, totesi yksi

haastatelluista. Toinen kuvasi lestadio-

laisten virkakäsitystä seuraavasti:

En ole kuullut kovinkaan selkeää esitystä
siitä, mitä vanhoillislestadiolaisessa liik-
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keessä ajatellaan naispappeudesta. Selvää
on, että siihen suhtaudutaan pääsääntöises-
ti kielteisesti � nainen ei voi toimia pappina.
Kannan perustelut vaihtelevatkin sitten lai-
dasta laitaan. Jo liikkeen teologien näke-
myksissä saattaa olla erilaisia painotuksia,
puhumattakaan maallikkosaarnaajien tai
riviuskovaisten perusteluista. Ne vaihtelevat
yksittäisistä raamatunlauseisiin vetoami-
sesta Raamatun alkukielisten sanojen suku-
jen tarkastelemiseen ja niiden pohjalle ra-
kennettuihin teoreettisiin malleihin vetoa-
miseen. Perustelut voivat olla myös hyvin
käytännöllisiä: eihän nainen voi lähteä naa-
purin isännän kanssa kahdestaan lähetys-
matkalle. Lestadiolaisten naispappeuskanta
lienee aika moniulotteinen ja ei kovin sel-
keästi eksplikoitu opillinen kudos, jossa on
mukana aineksia niin virkateologiasta, raa-
mattukäsityksestä, regimenttiopista kuin
seurakuntaopista.

Moni kaipasi herätysliikkeeltään vir-

kakysymykseen selkeämpiä raamatulli-

sista perusteista:

Vanhoillislestadiolaisten pitäisi selkiyttää
kantaansa naisten pappeuteen. Monet pe-
rustelut sitä vastaan eivät ole oikein pitäviä.
Tämä liittyy etenkin tapaan tulkita Raa-
mattua. �. Itse ihmettelen, että juuri tässä
asiassa vedotaan Paavalin sanoihin ja niitä
pyritään noudattamaan, mutta monia mui-
ta Jeesuksen opetuksia ei noudateta. Esi-
merkiksi Jeesuksen mukaan pahalle ei saisi
tehdä vastarintaa eikä tarttua miekkaan,
pitäisi siis luopua asepalveluksesta. Jeesuk-
sen mukaan sen, jolla on omaisuutta yli
oman tarpeen, pitäisi jakaa sitä köyhille.
Näin ei kuitenkaan tehdä. Lisäksi liikkeen
opetus on ristiriitaista: Paavali esimerkiksi
kieltää naisten opettamisen, mutta tätä koh-
taa ei kuitenkaan pidetä ohjeellisena. Naiset
myös saavat kysellä seurakuntapäivillä jul-
kisesti asioista, eivätkä kysy mieheltään,
niin kuin Paavali edellyttää.

Naisten käsitysten perusteella voi to-

deta, että joko lestadiolaisen herätysliik-

keen virkakäsitys on vaikeaselkoinen tai

sitten sen välittämisessä uudelle sukupol-

velle on monen kohdalla epäonnistuttu.

Voiko pappeus olla minunkin tieni?

2000-luvulla opiskelleiden ja yhä opiske-

levien suhde asiaan on jo erilainen. Moni

pitää papin työtä todellisena vaihtoehto-

na. 1980-luvulla syntyneet eivät ole elä-

neet aikaa ilman naispappeja, ja pappeu-

den sukupuolisidonnaisuus tuntuu hei-

dän maailmankuvassaan kokonaan vie-

raalta ajatukselta: ” Kannatan naispap-

peutta, mutta mietin silti sitä, onko se

minun tieni ja paikkani tässä maailmas-

sa.” Nämä naiset eivät niinkään käy

kamppailua suhteessa yhteisöön, vaan

suhteessa omaan kutsumukseen:

Se on minulle ennen kaikkea kysymys siitä,
onko puheelle Jumalasta ja Kristuksesta ti-
laa siinä kontekstissa, jossa elän nyt. Voi-
sinko osaltani viedä eteenpäin sitä hyvää,
minkä olen elämääni lahjana saanut? Voi-
sinko liittyä siihen ketjuun, joka lähti liik-
keelle naisista pääsiäisaamuna Jeesuksen
haudalla? Uskonnollinen elämä on minulle
ensisijaisesti sitoutumista elävään tradi-
tioon: perinteeseen liittymällä voimme sa-
noittaa uskonnollista kokemusta ja todelli-
suutta eri ajoissa ja paikoissa sekä viedä
yksinkertaista sanomaa Jeesuksen ristin-
kuolemasta ja pääsiäisen riemusta eteen-
päin tuttujen symbolien avulla.

”Teologin kutsumus on muuttunut

pikkuhiljaa sen jälkeen kun oivalsin, että

naispappeus on mahdollisuus myös mi-

nulle lestadiolaisena naisena kirkon

työssä”, kuvasi toinen 2000-luvulla opis-

kellut. Kysymyksen kanssa elettiin aalto-

liikettä, yhtäältä oma työnäky oli selvä ja

toisaalta pappeuskysymys pelotti ja ah-

disti. Useampi sanoi hyväksyvänsä nais-

pappeuden, tuntevansa   siihen kutsu-

musta, ”mutta tunnen itseni ja tiedän,

että minä en tule ottamaan pappisvihki-

mystä ilman uskonnollisen yhteisöni tu-

kea”. Myös ne 2000-luvulla opiskelleet

naisteologit, joilla ei ollut henkilökohtais-
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ta kutsumusta papin virkaan, suhtautui-

vat asiaan myönteisesti ja toivoivat herä-

tysliikkeeseensä avointa keskustelua ai-

heesta ja uudenlaista opin tulkintaa:

Opiskelijakavereissa on monia papiksi val-
mistuvia naisia. Olen antanut heille alusta
alkaen siunaukseni ja kaiken tukeni. Lesta-
diolaisessa porukassa aihe on ollut hyvin
niukalti esillä avoimessa mielessä, sillä teo-
logi-illoissa tähän on viitattu lähinnä sano-
malla, että �kanta� lyötiin lukkoon jo 80-lu-
vulla. Ajatus, että tämä maallinen yhteisö ei
voi erehtyä tekemissään ratkaisuissa, on
minulle kovin etäinen. Voin melkein tuntea
sen kivun, mitä kutsumusta tuntevat naiset
joutuisivat kantamaan, mikäli naispappeus-
keskustelu tyrehtyisi erehtymättömyyskysy-
mykseen.

Oma ajattelu oli muuttunut myös

käytännön kokemusten kautta:

Olin ollut rippikoululeirillä opettajana toi-
sen lapseni ollessa muutaman kuukauden
ikäinen. Rankan leiriviikon jälkeen tuli
konfirmaatio, jossa mieheni oli jakamassa
ehtoollista ja minä opettajana omien lasten
kanssa kirkon ulkopuolella, sillä lapset ei-
vät viihtyneet kirkossa. Itkevien lasten kans-
sa ajan viettäminen kirkon ulkopuolella
nosti pintaan katkeriakin ajatuksia siitä,
miten minä opettajana en kelpaa alttarin
taakse, vaan sinne menee mieheni, jonka on
leiriviikon aikana ollut mukana lastenhoi-
tajana minun opettaessa. En ollut katkera
miehelleni, vaan systeemille, jossa minulla
ei naisena ole tilaa alttarilla, vaikka sovin
kyllä opettajaksi ja siten auktoriteetiksi lei-
riläisille. Päätin sen kerran jälkeen, että lei-
rille en ihan heti enää lähde, enkä ole men-
nytkään sen jälkeen.

Haastattelemani naisteologit kokivat

lestadiolaiset miesopiskelijat pääasiassa

myönteisesti. Ylipäätään opiskeluaika ja

keskustelut olivat tärkeitä ja opiskelu-

vuodet hyviä. Haastattelemani naiset

kertoivat myös siitä, kuinka he ovat saa-

net tukea pappiskutsumukselleen lesta-

diolaisilta miespapeilta:

Kohtasin kerran teologisen tiedekunnan

käytävällä rippikouluopettajani, joka on
lestadiolainen pappi. Olin juuri valmistu-
nut teologian maisteriksi ja suorittanut pa-
pin virkaan pätevöittävät praktikumit. Hän
kysyi, mitä minulle kuuluu. Kerroin valmis-
tuneeni teologian maisteriksi ja suorittanee-
ni papin virkaan tarvittavat opinnot. Aloin
sen jälkeen itkeä enkä sanonut mitään. Pap-
pi oli ensimmäinen, joka antoi tilaa kohda-
ta sitäkin puolta minusta, jolla oli papin
kutsumus. Hän sanoi, että meidän kohtaa-
misemme oli tarkoitettu.

Naisen asema ja virkakysymys on

käsiteltävä erikseen

Virkakysymyksen rinnalla haastatteluis-

sa nousi esille myös laajemmin naisen

asema lestadiolaisessa liikkeessä. ”Virka-

käsitys ja naisen asema pitäisi käsitellä

kahtena eri lukuna”, totesi yksi haasta-

telluista. ”Toivoisin, että naisten ääni ja

kokemus saisi kuulua paljon enemmän

myös julkisessa puheessa  ja yhteisessä

päätöksenteossa. On surullista, jos kas-

vavat tytöt saavat kuulla vain miesten

puhetta siitä, mitä on naisen elämä ja

mitä voi haluta ja tavoitella elämässä.”

Suurin  osa  naisista  koki  vaikeaksi sa-

maistua perinteiseen lestadiolaiseen

naiskuvaan, joka määrittyy äitiyden

kautta. Naiskuva nähtiin monipuolisem-

pana, vaikkakin ristiriitaisena. Osa myös

kritisoi lestadiolaisen naiskuvaihanteen

todenperäisyyttä ja koki sen täysin vie-

raaksi omassa lähiympäristössään. Li-

säksi oletukset sukupuolten välisistä

eroista ja siitä johtuvat naisten ja mies-

ten erilaiset tehtävät pappis- ja saarnain-

stituution ulkopuolella hämmensivät.

Moni  koki naisen  ja miehen roolit

epätasa-arvoisina: ”ajattelen, että naiset

ja miehet eivät ole täysin tasa-arvoisia

vl-liikkeessä. Tämä näkyy siinä, millaisia
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tehtäviä eri sukupuoliin kuuluvat suorit-

tavat. Naiset touhuavat keittiössä ja sii-

vouksissa, miehet myös niin sanotun py-

hän piirissä. Paljon ratkaisee sekin, onko

naimisissa ja onko hänellä lapsia.”

Muutokselle koettiin tarvetta, mutta

mahdollisuudet nähtiin vähäiseksi, kos-

ka sukupuoliroolit ovat niin syvällä lesta-

diolaisten tavassa elää: ”merkillistä kyl-

lä, vaikka naiset ovat aika tavalla margi-

naalissa uskonnollisina toimijoina, he sil-

ti pyörittävät suurta osaa rauhanyhdis-

tyksen käytännön toiminnasta. Jos nai-

set eivät koe olevansa tärkeitä, miksi he

toimivat tällä tavalla?” Toinen haastatte-

luista koki, että:

... perinteisiin sukupuolirooleihin, rakentei-
siin, on kytkeytynyt ikään kuin piiloon sel-
laista, joka tuottaa väkivaltaa ja alistavaa
toimintaa. Siksi minusta sukupuoliroolit on
syytä tiedostaa ja niitä pitää tarkastella. �
Näissä rakenteissa nainen on useimmiten
se, joka tulee alistetuksi, ja mies hyötyy val-
litsevista sukupuolirooleista, vaikkei tietoi-
sesti käytä niitä väärin.

Jos naisen asema 1800-luvun lestadio-

laisuudessa oli parempi kuin keskimäärin

silloisen suomalaisen naisen asema, ti-

lanne koettiin toisenlaiseksi sata vuotta

myöhemmin. Haastatteluissa nousi esil-

le, miten ei-uskonnollisen elämän alueel-

la perheet usein elävät hyvin tasa-arvois-

ta elämää, mutta uskonnon piirin tulles-

sa roolimallit ovat selvät. Ne tehtävät,

joita lestadiolaiset naiset suorittivat

1800-luvulla, eivät enää 2000-luvulla ol-

leet mahdollisia. Yksi haastatelluista ku-

vaa kokemustaan seuraavasti:

Vakavimpana ongelmana pidän kuitenkin
liikkeen patriarkaalisia rakenteita, joille ei
ole tehty juuri mitään, vaikka elämme 2010-
luvun Suomessa! Se, että miehiä on muka-
na keittiövuoroissa, on ehdottomasti hyvä

asia, mutta ei riitä. Normi ei voi olla se, että
nainen valmistelee seurakahvit keittiössä
sillä aikaa, kun miehet toimivat seuraisän-
tinä, esilaulajina ja seurapuhujina � eli kai-
kissa julkisissa tehtävissä. Esimerkiksi su-
viseuroissa, niin rakas ja hengellisesti mer-
kittävä tapahtuma kuin se onkin, en voi olla
hätkähtämättä yhä uudelleen ja uudelleen,
kun tajuaa äänimaailman täydellisen pat-
riarkaalisuuden: mies laulaa, mies saar-
naa, mies jakaa ehtoollista.

”Niin kauan kuin naisten  puhe ei

vaikuta mihinkään, eivätkä naiset ole

mukana päättämässä heitä koskevista

asioista, ei voida puhua todellisesta tasa-

arvosta ja vaikuttavasta uskonnollisesta

toimijuudesta”, kuvasi tilannetta yksi

haastatelluista.

Kaikki naisteologit toivoivat naisia

enemmän liikkeen johtoon virkakäsityk-

sistä riippumatta: ”Haluaisin nähdä

myös SRK:n johtajana naisen. Se olisi

tärkeä signaali niin liikkeen sisä- kuin

ulkopuolisillekin siitä, että naisia arvos-

tetaan liikkeessä.” Myös sellainen nais-

teologi, joka oli tyytyväinen liikkeen lin-

jaan virkakysymyksessä, oli sitä mieltä,

että ”johtokunnissa olisi hyvä olla naisia

jopa nykyistä enemmän. Naisilla on – kä-

sitykseni mukaan – pehmeämmät arvot

ja erilaista herkkyyttä kuulla niin yhtei-

sön jäsenten kuin Jumalan ilmoitusta.

Vaikka tällä hetkellä SRK:n johtokun-

nassa ei ole yhtään naista, näen, että

naisten osallisuus siellä tulevaisuudessa

olisi mahdollista ja jopa toivottavaa.” Nai-

sia haluttiin ylipäätään vakavasti otetta-

viksi uskonnollisiksi toimijoiksi:

Toivoisin, että naiseutta ei koettaisi uhkaksi
ja esteeksi naisen hengelliselle toimijuudel-
le. Toivoisin voivani lukea vakavasti otetta-
via teologisia kirjoituksia kristillisyytemme
julkaisuista, toivoisin että SRK:n johtokun-
nassa olisi kristittyjä sukupuoleen katso-
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matta. Toivoisin, että jokainen nainen saisi
kokea olevansa arvostettu niin omassa lähi-
piirissään kuin yhteisössään laajemminkin,
ja että jokainen nainen saisi toteuttaa kut-
sumustaan rohkeasti.

Keskustelun kaipuu ja pelko

Tarvetta keskustelulle naisteologien kes-

kuudessa on ollut ja sitä peräänkuulutet-

tiin edelleen: ”muutamista teologi-illois-

ta on huonoja muistoja. Me yritimme va-

kavasti ja asiallisesti aloittaa keskustelua

aiheesta, mutta sille ei annettu tilaa,

vaan SRK:n tilaisuuteen lähettämät hen-

kilöt kuittasivat kyselymme lyhyillä

kommenteilla.” Moni kertoi, miten oli

koko opiskeluaikansa jokaisessa teologi-

illassa nostanut naiskysymyksen esille,

mutta lähes aina kysymys oli ohitettu.

Kaikki haastatelluista peräänkuuluttivat

rakentavaa keskustelua ja avointa vuoro-

vaikutusta, osallisuutta:

Keskustelu on ollut ja on edelleen tarpeellis-
ta, mutta sääli, ettei sitä voida avoimesti
käydä liikkeemme sisällä, vaan suurin osa
keskustelusta tapahtuu nimettömänä inter-
netissä. Kyse on mielestäni sukupolvien vä-
lisistä keskustelukulttuurin eroista � minun
sukupolveni kaipaa avointa ja vapaata kes-
kustelua, jollaiseen liikkeemme johdossa
oleva sukupolvi ei kykene.

Todellisia keskustelun mahdolli-

suuksia naisteologeilla oli kuitenkin vä-

hän, muutama teologi-ilta vuodessa.

Naisteologit ovat liikkeen virallisen ko-

kouskeskustelun ulkopuolella. Myös liik-

keen tapa ”käydä keskustelua” laajem-

min koettiin haasteellisena:

Jotenkin koen mahdottomana käydä kes-
kustelua, kun vastapuolella on niin monen-
laiset syyllistämisen ja nolaamisen keinot
käytössä. Sinut voidaan vaientaa syyllistä-
mällä (naispappeus on synti, älä hajota seu-
rakunnan rakkautta, älä aiheuta tosille tur-
hia kiusauksia jne.) tai häpäisemällä (ei ole

tyylikästä, että nainen on alttarilla, ei ole
sopivaa haluta sananpalvelijan tai papin
tehtävään, mikä hinku sinulla on olla esillä
ja opettaa, luuletko olevasi jotain, kun pyrit
tuollaiseen tehtävään).

Naisten mukaan halua keskustelulle

silti on. Ohittaminen tai valmiiden vas-

tausten antaminen ei kuitenkaan nais-

teologien kokemuksissa ollut aitoa vuo-

ropuhelua:

Joensuun teologi-illassa aiheesta keskustel-
tiin. Osaan kysymyksistä vastattiin asialli-
sesti, osa ohitettiin, niille ei ollut aikaa tai
ehkä niihin ei ole olemassakaan vastausta.
Meitä kehotettiin ohittamaan aiheeseen liit-
tyvät tieteelliset tutkimukset, uskomaan lap-
sen lailla, ryhtymään uskonnonopettajiksi
ja kanttoreiksi. Kirkon nykytilan (rappion)
katsottiin olevan seurausta naispappeudes-
ta.

Moni pelkäsi myös sitä, että keskus-

telukyvyttömyys johtaa kantojen tiuken-

tumiseen. Muutama oli kokenut häm-

mentävänä myös toisten naisteologien

jyrkkyyden ja keskustelun pelon: ”Vai-

kuttaa siltä, että kun asia on prosessoitu,

se työnnetään piiloon, pois, ja keskuste-

luavaukset synnyttävät vain kipua ja

suuttumusta”.  Naisteologien haastatte-

lujen perusteella voi sanoa, että puhu-

mattomuus ja johdon käsitys siitä, ettei

keskustelulle ole ollut tarvetta, on syn-

nyttänyt kuilun, jonka ylittäminen on

lestadiolaiselle herätysliikkeelle todelli-

nen haaste. Oman kiinnostavan elemen-

tin keskustelulle luo myös kirkon tiuken-

tunut linja suhteessa naispappeuden tor-

jujiin. Muuttuko hyvin toimiva käytäntö,

joustaako oppi vai vaikenevatko naiset?

Kirjallisuus

Ihonen, Markku: Vaikenevat naiset. Kes-
kustelua naisen paikasta 1800-luvun
lestadiolaisuudessa. � Historiallinen aika-
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Hengellisyyden puolustus

Leo Näreaho

n Yksi Vartija-lehden kestoteemoista on

ollut uskonnon ja tieteen suhde. Tämä

on ymmärrettävää jo siltäkin pohjalta,

että Suomessa on niukasti lehtiä, joissa

käydään korkeatasoista uskontoon liitty-

vää keskustelua. Toissa syksynä Vartijan

numerossa 4/2009 uskonnollisen ja tie-

teellisen maailmankuvan suhdetta lähes-

tyttiin kolmesta näkökulmasta. Virpi
Hämeen-Anttila korosti uskonnon ja

ylipäänsä hengellisyyden roolia ihmis-

kunnan kulttuuriin kuuluvana traditio-

na, josta riittää ammennettavaa nyky-

päivän kulutuskulttuurissakin. Jyri Ko-
mulainen puolusti perinteisten uskon-

tojen arvoa; Ilkka Pyysiäinen taas

asetti uskonnollisen ja tieteellisen maail-

mankuvan tiukasti vastakkain. Mikään

näistä näkökulmista ei vie täysin har-

haan, vaikka ne eivät kaikilta osin ole-

kaan yhteensopivia. Seuraavassa hah-

mottelen uskonnollisuuden tai pikem-

minkin hengellisyyden puolustusta, jon-

ka vastapoolina on erityisesti Pyysiäisen

ja muiden hänen laillaan ajattelevien us-

kontokritiikki.

Uskonnot: maailman ja ihmisen

selittämistä

Uskonnolla on ollut varhaiskantaisissa ja

esimoderneissa kulttuureissa monta teh-

tävää. Itse asiassa uskonnollista ja ei-us-

konnollista eli maallista aluetta ei noissa

kulttuureissa ole jyrkästi erotettu toisis-

taan. Uskonnollista ehdoista riippuma-

ton    ja tietyssä suhteessa ”maallinen”

rationaalinen ajattelu sai ensimmäisen

kerran ilmauksensa antiikin Kreikassa.

Myös intialaisessa kulttuurissa esiintyi

uskonnonvastaista filosofista ajattelua.

Varhaisissa ja myöhemmissäkin

kulttuureissa uskonto on tarjonnut seli-

tyksiä myyttien avulla. Myyteillä on seli-

tetty ensinnäkin maailman syntyä. Kos-

mogonisia eli luomismyyttejä voidaan

luokitella eri tavoin niiden symboliikan

perusteella. Useissa kulttuureissa (mm.

Polynesiassa, Afrikassa ja Intiassa) maail-

man kuvataan syntyvät alkumunasta tai

munanmuotoisesta hahmosta. Myös Ka-

levalassa maailma syntyy (sotkan) mu-

nasta. Muna symboloi hedelmällisyyttä

ja samalla sen avulla on ilmeisesti voitu

ohittaa sukupuolisuuteen liittyvä vastak-

kaisuus. Toiset myytit kuvaavat, kuinka

maailma syntyy kaoottisessa tilassa ole-

vasta alkumateriasta. Alkukaaos voi olla

esimerkiksi käärmeenmuotoinen olio,

joka pidättää itsessään luovia voimia.

Meille tutuin monoteistinen myytti

kertoo, miten maailma luotiin tyhjästä.

Myyteillä on selitetty alkuperäiskult-

tuureissa myös erilaisten yhteisöllisten

instituutioiden syntyä. Sankarimyytit
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kuvaavat, kuinka kulttuuriset keksin-

nöt, kuten maatalous tai raudanvalmis-

tus, ovat saaneet alkunsa. Samoin myytit

antavat selityksen esimerkiksi avioliiton

tai (jumalallisen) kuninkuuden synnylle.

Usein sankariheeroksen luovia tekoja

kuvataan uudelleen rituaaleissa.

Mutta myös ihmisen ja ihmisyyden

synty saavat myyteissä kuvauksensa.

Esimerkiksi afrikkalaisissa myyteissä

annetaan selitys ihmisen elämän ja kuo-

leman alkuperälle. Ensimmäiset ihmiset

olivat kuolemattomia; kärsimystä, sai-

rauksia ja kuolemaa ei ollut. Tämä oloti-

la kuitenkin päättyi pelkän sattuman tai

ihmisten tottelemattomuuden takia. Us-

konnoissa ja hengellisissä traditioissa ih-

minen on henkinen/hengellinen olento,

jonka tietoinen olemassaolo jatkuu fyysi-

sen kuoleman jälkeen. Ihmisen sielun

kuolemanjälkeinen kohtalo toki vaihte-

lee suuresti eri uskonnoissa ja traditiois-

sa.

On siten tärkeää huomata, että us-

konnot myytteineen tai   myöhempine

teologisine versioineen eivät tarjoa seli-

tyksiä vain maailman tai sosiaalisen or-

ganisaation synnylle. Uskonnolliset tra-

ditiot sisältävät ihmiskuvan, johon lähes

poikkeuksetta kuuluu seuraavia piirtei-

tä. Ihmisen tietoinen olemus, ”sielu”, voi

irtautua fyysisestä ruumiista ja siten se

on lopulta erillinen materiaalisesta ole-

muspuolesta (monien alkuperäiskanso-

jen traditioiden mukaan ihmisellä on

monta sielua). Ihmisen hengellinen ole-

mus on sukua maailman jumalalliselle

perustalle. Monien traditioiden mukaan

ihminen palaa fyysisen kuolemansa jäl-

keen alkuperustaansa – paluuseen liittyy

moraalinen tilinteko eletystä elämästä.

Myös fyysinen ja luonnon maailma ovat

läheisessä suhteessa jumalalliseen prin-

siippiin. Ne ovat jumalallisuuden ilmaus-

ta, jumala tai jumalat ylläpitävät maail-

maa.

Uskonnon kriitikot lähtevät kuiten-

kin tavallisesti liikkeelle maailmaa – ei

ihmistä – koskevien uskonnollisten väit-

teiden kritiikistä. Pyysiäinen korostaa

yllä mainitussa artikkelissaan tieteen ja

uskonnollisten uskomusten ristiriitai-

suutta. Esimerkiksi Raamatussa on ny-

kyisen luonnontieteellisen tiedon valossa

vääriä väitteitä. Jumalan olettaminen

kosmoksen ”taakse” ei Pyysiäisen mu-

kaan ratkaise Jumalan ja maailman väli-

sen suhteen ongelmaa. Itse asiassa Ju-

malan käsite ei kestä tieteellisesti perus-

teltua kritiikkiä. Jyrkkänä uskonnon

kriitikkona tunnettu Richard Daw-
kins aloittaa niin ikään kirjansa The

God Delusion tarkastelemalla Jumala-

hypoteesia ja todistelee sitten, että Ju-

malan olemassaolo on erittäin epätoden-

näköistä.

Miksi kriitikot arvostelevat uskonto-

jen Jumala-oletusta ennemmin kuin ih-

miskuvaa? Tämä on ymmärrettävää siltä

pohjalta, että usko Jumalaan tai juma-

luuteen on useimmissa uskonnoissa kes-

keisellä sijalla. Toiseksi, Jumalan toimin-

taan viittaamalla uskontojen edustajat

ovat perinteisesti selittäneet fyysisen ja

biologisen maailman tapahtumia. Kriiti-

kot saavat (aiheellisen) helppoja voittoja

osoittamalla, kuinka nykyinen luonnon-

tiede osoittaa maailman ilmiöiden syyt ja

seuraukset   pelkästään   naturalistiselta

pohjalta – Jumalaa ei tarvita selittäjänä.
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On kuitenkin kolmaskin syy, miksi

kriitikot keskittyvät enemmän Jumala-

oletuksen kuin uskontoihin sisältyvän

ihmiskuvan pommittamiseen. Luonnon-

tiede pystyy kertomaan ihmisen tietoisen

toiminnan luonteesta huomattavasti

niukemmin varmoja totuuksia kuin

luonnon toiminnasta. Kyse ei ole vain sii-

tä, että ihmistieteissä ei ole mahdollista

löytää luonnonlakien kaltaisia säännön-

mukaisuuksia tai soveltaa yhtä tehok-

kaasti matemaattisia menetelmiä kuin

luonnontieteissä. Perusongelma koskee

tietoisuutta, sen luonnetta ja selittämis-

tä. Seuraavassa viittaan tietoisuudella

ennen kaikkea kokemuksellisuuteen,

toissijaisesti itsetietoisuuteen ja intentio-

naalisuuteen eli viittaavuuteen (tietoiset

tilat ”esittävät” esim. ulkomaailman tilo-

ja).

Tietoisuuden arvoitus

Nykypäivänä pidetään selviönä, että ai-

vot ja tietoisuus liittyvät kiinteästi yh-

teen. Tämän tuloksen saavuttaminen on

vaatinut tutkimusta; esimerkiksi Aris-
toteles ajatteli, että aivojen tehtävänä

on viilentää verenkiertoa. Neurologinen

tutkimus on tuottanut viimeisen 150

vuoden aikana huomattavan määrän tie-

toa niin aivojen toiminnoista kuin aivo-

anatomiasta ja -fysiologiastakin. Tiede-

tään esimerkiksi, että ihmisen aivojen ot-

salohkolla on keskeinen rooli korkeam-

pien kognitiivisten toimintojen ja päätök-

senteon ohjaamisessa tai että aivojen

kuorikerroksen alapuolella sijaitseva ns.

limbinen järjestelmä säätelee tunnereak-

tioita. On myös selvitetty, millä tavoin

aivosolut eli neuronit välittävät infor-

maatiota sähköisesti ja kemiallisesti. Po-

pulaareissa tiedejulkaisuissa kerrotaan

usein, kuinka tutkijat ovat selvittäneet

esimerkiksi jonkin kognitiivisen toimin-

non tai poikkeavuuden neuroanatomisen

perustan.

Neurotutkimuksen tulokset ovat

saaneet monet tutkijat samoin kuin

maallikotkin uskomaan, että aivotutki-

mus pystyy ennen pitkää selittämään

tyhjentävästi koko tietoisuuden luon-

teen. Tällainen uskomus on vähintään-

kin ennenaikainen. Tutkimus epäilemät-

tä osoittaa tulevaisuudessa yhä tarkem-

pia suhteita tiettyjen aivoalueiden ja tie-

toisten toimintojen välillä. Nämä suhteet

ovat kuitenkin pelkkiä vastaavuuksia,

korrelaatiosuhteita. Vastaavuudet aivo-

jen ja mielen toimintojen välillä ovat toki

informatiivisia, mutta ne eivät osoita,

että aivot  materiaalisena elimenä  syn-

nyttävät ei-materiaalisen tietoisuuden.

Ajatellaanpa seuraavaa analogiaa. Kuvi-

tellaan, että tietyssä kaupungissa asuu

tuttujani ja ystäviäni. Tiedän kuitenkin,

että kaupunkiin on majoittunut ilkeä (?)

tiedemies, joka pystyy kloonaamaan ih-

misistä ruumiillisten ja psykologisten

ominaisuuksien suhteen täydellisiä  ko-

pioita. Tapaan kaupungissa ystäväni Vil-

jamin. Hän näyttää samalta kuin ennen-

kin. Myös hänen persoonallisuutensa on

samanlainen kuin ennen. Tästä en kui-

tenkaan voi päätellä, että puhun aidon ja

alkuperäisen Viljamin kanssa; yhtä lailla

kyseessä voi olla kopio-Viljami. Olipa ky-

seessä kumpi tahansa, saan kuitenkin

tapaamani persoonan reaktioista mah-

dollisesti uutta tietoa Viljamista, koska

kloonillakin on täysin samanlaiset reak-
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tiot kuin aidolla Viljamilla (oletan, että

kloonaus on tapahtunut juuri ennen ta-

paamistamme). Mutta silti: aidon ja kloo-

nipersoonan välillä on ero – ja loppujen

lopuksi haluan olla tekemisissä aidon

Viljamin kanssa. Vastaavasti haluamme

tietää, mikä on aivotapahtumien ja tie-

toisten tapahtumien perimmäinen filoso-

fis-metafyysinen suhde.

Aivotutkimuksen tulokset ovat yh-

teensopivia erilaisten filosofisten tietoi-

suusteorioiden kanssa. Mielen ja aivojen

(tai ruumiin) suhdetta koskevaan psyko-

fyysiseen eli mind–body-ongelmaan on fi-

losofian historiassa esitetty monenlaisia

vastauksia enkä käy niitä tässä laajasti

tarkastelemaan. Yksi perusjako kulkee

monismin ja dualismin välillä. Jos tietoi-

suus ja ruumiillisuus käsitetään toisis-

taan viime kädessä riippumattomiksi

olemuspuoliksi (substansseiksi), ollaan

dualisteja. Useimmat nykyfilosofit, ja

oletettavasti aivotutkijatkin, ovat kuiten-

kin materialistisia monisteja. He ajatte-

levat, että tietoiset tilat ovat joko identti-

siä aivotilojen kanssa tai edelliset ovat

ainakin vahvasti riippuvaisia jälkimmäi-

sistä. Vahva  riippuvuus tarkoittaa esi-

merkiksi sitä, tietoinen tila (esim. tietty

uskomus) ei välttämättä ole identtinen

minkään tietyn aivotilan kanssa, vaan se

voi ”realisoitua” monen erityyppisen ma-

teriaalisen tilan kautta.  Tämän  ajatel-

laan mahdollistavan sen, että tulevaisuu-

dessa myös kehittyneet tietokoneet ja ro-

botit ei-biologisine aivoineen voivat olla

tietoisia. Materialistin kannalta ratkaise-

vaa on joka tapauksessa materian ensisi-

jaisuus.  Aineelliset  tilat ja  tapahtumat

voivat olla olemassa ilman tietoisia tiloja

ja tapahtumia, mutta ei päinvastoin.

Materialismia ei kuitenkaan ole tie-

teellisesti tai filosofisesti osoitettu todek-

si teoriaksi. Aiheesta on käyty ja käydään

jatkuvasti monipolvista keskustelua, jota

myöskään en tässä yhteydessä voi tar-

kasti selostaa. Viittaan vain pariin mate-

rialistisen tietoisuusteorian ongelmaan.

Ensiksi, tietoisen ja ei-tietoisen sys-

teemin välillä on ero. Tietoisuus tuntuu

joltakin, sillä on kvalitatiivinen laatu.

Oletetaan, että tulevaisuudessa voidaan

rakentaa ihmisen kaltaisia robotteja, jot-

ka ulkonäöltään, reaktioiltaan ja käyt-

täytymiseltään muistuttavat täysin ih-

mistä. Otaksutaan edelleen, että edessä-

ni on kaksi ”henkilöä”, joista toinen on

ihminen (A) ja toinen kuvatun kaltainen

robotti (B), joka ulkoisesti on ensin mai-

nitun täydellinen kopio. Molemmat suo-

rittavat jotakin tehtävää enkä ulkopuo-

lelta tarkastellen  voi sanoa, kumpi on

aito ihminen ja kumpi robotti. Silti ha-

luamme väittää, että A:n ja B:n välillä on

ratkaiseva ero: A on tietoinen, mutta B

ei. B:llä ei ole mitään kokemuksellista,

subjektiivista näkökulmaa maailmaan

tai toimintaansa. B ei tosiasiassa tunne

kipua, iloa tai surua, vaikka sen reaktiot

ulkoisesti näyttävätkin ilmaisevan näitä

tiloja; B:ltä puuttuu tietoisuus.

Materialisti voi vastata tähän, että

esittämäni tilanne perustuu ajatusko-

keeseen. Voimme kuvitella monia asioita

mahdollisiksi, mutta ne eivät silti ole ai-

dosti mahdollisia (esim. aikamatkaami-

nen). Jos jokin on mahdollista mieles-

sämme, siitä ei seuraa, että se on mah-

dollista maailmassa. Vastaavasti siitä,

että voimme kuvitella kuvaamani kaltai-
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sen monimutkaisen robotin, ei seuraa,

että robotti olisi mahdollinen. Jos tuollai-

nen robotti voitaisiin rakentaa, se voisi

yhtä lailla olla tietoinen koska (tietyn-

tyyppisen) materialistisen näkemyksen

mukaan tietoisuus koostuu pelkistä

funktionaalisista ja laskennallisista ti-

loista. Materialistille voi huomauttaa,

että kykymme kuvitella tietty asiaintila

ei ehkä takaa tuon asiaintilan aitoa mah-

dollisuutta, mutta se toimii silti evidens-

sinä asiaintilan puolesta. Ei-tietoisen

mutta toiminnallisesti ihmistä muistut-

tavan robotin tapauksessa evidenssi vai-

kuttaa ilmeiseltä. Miksi robotista tulisi

tietoinen vain sen takia, että sen mate-

riaalisessa perustassa toteutuvat ohjel-

mat tulisivat monimutkaisemmiksi?

Missä vaiheessa tietoisuus ilmenisi?

Vaikka kaksiulotteiselle pinnalle piirre-

tään kuinka monimutkaisia kuvioita ta-

hansa, tulokseksi ei saada kolmiulotteis-

ta rakennelmaa.

Toinen materialismin ongelma liittyy

tietoisuuden    kehityshistoriaan. Missä

biologisen evoluution vaiheessa luonnon

systeemeistä tulee tietoisia? Bakteerit ei-

vät ilmeisesti ole tietoisia; entä yksisolui-

set amebat? Jos tietoisuus edellyttää her-

mojärjestelmää, kuinka monimutkainen

järjestelmän on oltava? Rajanveto vaikut-

taa mielivaltaiselta. Kuitenkin materia-

listi olettaa, että jossain maailman kehi-

tyksen vaiheessa on ollut olemassa vain

ei-tietoisia objekteja. Mutta kuinka tietoi-

nen on syntynyt ei-tietoisesta?

Tietoisuus kuuluu maailmaan

Tieteen ongelmallista suhdetta tietoisuu-

teen voidaan tarkastella myös selittämi-

sen näkökulmasta.

Luonnontiede kuvaa maailmaa

kausaalisten eli syy–seuraus-suhteiden

kokonaisuutena. Olennainen piirre ku-

vauksessa on, että siinä esiintyvät objek-

tit ja oliot yksilöidään reaktioiden ja suh-

teiden kautta. Elektroni on hiukkanen,

joka reagoi ja käyttäytyy kausaalisesti

tietyllä tavalla – tuloksena on esimerkik-

si sähkövirta. Tiede ei kerro, mitä elekt-

roni on ”itsessään”; tiede kertoo vain,

miten elektroni käyttäytyy suhteessa

muihin hiukkasiin.

Luonnontieteen menestyksen   seu-

rauksena on suuri houkutus soveltaa sa-

manlaista selitysmetodia myös ihmiseen.

Ihminen ei ole muuta kuin kimppu reak-

tiotaipumuksia ja suhteita maailman

muihin objekteihin. Näitä taipumuksia

voidaan kuvata eri tasoilla: käyttäytymi-

senä, mielen kognitiivisina ohjelmina tai

aivosolujen reaktioina. Olennaista kui-

tenkin on, että reaktiot ovat kuvattavissa

objektiivisesti kolmannen persoonan nä-

kökulmasta. Monet luonnontieteellisesti

suuntautuneet ihmistutkijat ajattelevat-

kin, että tällainen kuvaus kertoo kaiken

olennaisen ihmisen tietoisen toiminnan

luonteesta. Jotkut filosofit ovat jopa eli-

minativisteja: tietoisuutta ilmiönä ei to-

siasiassa ole olemassa!

Tietoisuuden kuvaukseen ei kuiten-

kaan riitä pelkkä objektiivisten kausaa-

listen suhteiden analyysi. Tietoisuus on

jotain itsessään, filosofian kielellä ilmais-

tuna tietoisuus on intrinsikaalinen, ul-

koisista suhteista riippumaton ominai-

suus. Kipukokemukseni voi toki syntyä

jonkin maailman objektin vaikutuksesta

– esimerkiksi lyön jalkani kiveen – mutta
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yhtä lailla kokemus voi olla hallusinaa-

tio. Silti subjektiivinen kokemukseni on

molemmissa tapauksissa minulle yhtä

todellinen. Tietoisuus antaa minulle ul-

koisiin suhteisiin palautumattoman, ”si-

sänäkökulman” maailmaan.

Tieteen materialistis-kausaalisen

analyysin ongelmana on, että se lopulta

leikkaa tietoisuuden pois ihmisestä ja

maailmasta aitona vaikuttavana tekijänä:

vain materiaaliset voimat ovat todellisia

vaikuttavia voimia. Tällainen tulos on

täysin epäuskottava; se on yksinkertai-

sesti epätosi. Jo evoluution näkökulma

edellyttää, että olioiden tietoisilla tiloilla

täytyy olla vaikuttava rooli maailmassa.

Miksi yhä monimutkaisempi tietoisuus

olisi muuten kehittynyt?

Väitänkin, että tietoisuutta ei voi eli-

minoida maailmasta eikä sitä voi re-

dusoida mihinkään perustavampaan.

Tästä ei kuitenkaan seuraa, että dualis-

tinen näkemys – jota monet uskonnot

sieluoppeineen edustavat – olisi oikea kä-

sitys tietoisuudesta. Dualistisella teorial-

la on omat perinteiset ongelmansa (esim.

miten ei-aineellinen on yhteydessä ai-

neelliseen ruumiiseen?), jotka tuskin

ovat materialismin vaikeuksia vähäisem-

piä.

Filosofian historiassa on esiintynyt

vaihtoehtoinen näkemys, joka nykypäi-

vänkin filosofiassa otetaan jälleen vaka-

vasti. Panpsykismin mukaan tietoisuus

on maailmaan kuuluva perusominai-

suus; kaikkeen materiaan liittyy tietoi-

suuden ominaisuus. Panpsykismin puo-

lesta voidaan järkeillä esimerkiksi seu-

raavasti. Kuten yllä esitin, tiede kuvaa

objekteja niiden voimien ja kausaalisten

suhteiden kautta. Suhteessa oleminen

puolestaan edellyttää olioita (entiteette-

jä), jotka ovat suhteessa keskenään, toi-

sin sanoen pelkkä suhteessa oleminen ei

riitä määrittelemään oliota kokonaisuu-

dessaan. Olion täytyy olla jotain ”itses-

sään”, suhteidensa ulkopuolella. Yllä väi-

tin myös, että ihmisen kohdalla juuri tie-

toisuus on jotain itsessään, se on intrin-

sikaalinen, suhteista (relaatioista) riip-

pumaton  ominaisuus. Koska tietoisuus

on läheisessä suhteessa materiaan (se

jollain tavoin syntyy, emergoituu mate-

riasta), on luontevaa väittää, että juuri

tietoisuus on materian yleinen intrinsi-

kaalinen ominaisuus. Kaikilla materiaa-

lisilla olioilla on tietoinen ”sisäpuoli”.

(Tämä päättely myötäilee William Sea-
gerin ja Galen Strawsonin filosofisia

näkemyksiä). Nykyfysiikassa ei materian

ja energian välillä tehdä jyrkkää eroa.

Jos siis energiaan sisältyy tietoinen, ko-

kemuksellinen elementti, voidaan  yhtä

lailla sanoa, että tietoisuus on eräänlais-

ta energiaa. On huomattava, että pan-

psykisti voi hyväksyä kaikki fysikalisti-

sen luonnontieteen tulokset. Hän kui-

tenkin kiistää, että luonnontiede todistaa

materialistisen metafysiikan puolesta.

Panpsykismi filosofis-metafyysisenä

teoriana ei toki myöskään ole vailla on-

gelmia. Mitä tarkoittaa, että kaikki ma-

teriaaliset objektit ovat tietoisia? Millä

tavalla kivi tai alkeishiukkanen on tietoi-

nen? On selvää, että panpsykismi edel-

lyttää ”tietoisuuden” kategorian ja käsit-

teen laajentamista. Mutta onko tämä

ylittämätön ongelma? Miksi tietoisuuden

ymmärtämisen lähtökohtana pitäisi olla

ihmisen tietoisuus? Myös eläinkunnassa
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alempien organismien kohdalla tör-

määmme samaan ongelmaan; millä ta-

voin kastemato tai leppäkerttu on tietoi-

nen? Panpsykismi vain laajentaa tietoi-

suuden aluetta. Toisaalta, kuten on ana-

logisesti esitetty, emme esimerkiksi gra-

vitaation eli painovoimankaan kohdalla

pidä ongelmallisena, että kyseessä on

voima,  joka  vaikuttaa  kaikkialla.    Itse

asiassa etsiessämme ratkaisua tietoisuu-

den ja ulkomaailman suhteen ongelmaan

meidän on joka tapauksessa radikaalisti

tarkistettava perinteisiä ajatuskategorioi-

tamme. Ja tuohon ongelmaan panpsykis-

mi on kaikkein johdonmukaisin ratkaisu.

Materiaalisen maailman ja tietoisuuden

välille ei jää aukkoa, koska tietoisuus on

maailmaan kuuluva perusominaisuus.

Tietoisuus, maailma, Jumala

Yrittäessään selittää ihmistä ja tietoi-

suutta luonnontieteellisesti suuntautu-

nut uskonnon kriitikko ei siten ole lain-

kaan yhtä vahvoilla kuin kritisoidessaan

uskontojen Jumala-keskeisiä maailman-

selityksiä. Jos tietoisuus, kokemukselli-

nen ja subjektiivinen elementti, kuuluu

maailman perusrakenteeseen, on tällä

syvällekäyviä seurauksia niin tieteellisen

kuin uskonnollis-hengellisenkin asen-

teen kannalta. On vakavasti tarkastelta-

va uskonnollisia traditioita, joissa ihmi-

sen tietoisuutta on kartoitettu vuositu-

hansien ajan; tämä koskee varsinkin

idän uskontoja. Traditiot voivat antaa ih-

misestä tietoa, jota tieteellinen tutkimus

ei kykene välittämään. Uskonnot ovat

ensinnäkin pyrkineet osoittamaan ehto-

ja, joiden vallitessa ihmisten moraalinen

tietoisuus voisi kehittyä. Tämä ei tarkoi-

ta, että uskonto tai uskonnollisuus olisi

moraalin välttämätön ehto. Uskonnot ja

hengelliset traditiot ovat kuitenkin sy-

ventäneet ihmisten moraalista tietoi-

suutta. Ajateltakoon esimerkiksi itsettö-

myyden ja lähimmäisenrakkauden im-

pulsseja, jotka Buddha ja Jeesus Nasare-

tilainen toivat maailmaan.

Hengellisiin traditioihin on kuulunut

myös mystiikan perinne. Mystisiä koke-

muksia ei voi selittää pelkkinä psykopa-

tologisina ilmiöinä. Sen sijaan on avoi-

mesti tarkasteltava mahdollisuutta, että

mystikoiden kokemukset antavat ainut-

laatuista tietoa ihmisen tietoisuudesta ja

samalla maailmasta. Ne voivat viitata

mahdollisuuteen, että tietoisuudessa – ja

maailmassa – on tasoja, joita normaali

aisteista riippuvainen arkitietoisuus ei

tavoita.

Uskontojen kriitikko ehkä huomaut-

taa, että hän voi toki arvostaa hengellisiä

ja mystisiä traditioita, vaikka hän ei hy-

väksykään maailmaa ja Jumalaa koske-

via opillisia väitteitä, joita uskonnot esit-

tävät.  Tämä  on  uskontokriitikko Sam
Harrisin kanta. Harris kritisoi jyrkästi

monoteistisiä uskontoja, jotka irratio-

naalisine oppeineen vaarantavat jopa

maailman tulevaisuuden. Hän kuitenkin

arvostaa erityisesti idän uskontojen pe-

rinnettä, jossa tietoisuutta kartoittavalla

ja tutkivalla meditaatiolla on keskeinen

rooli.

Harrisin kanta ei sinänsä ole ristirii-

tainen. Mutta jos hyväksytään edellä

esittämäni panpsykistinen lähtökohta,

voidaan mennä Harrisia pidemmälle me-

tafyysiseen ja teologiseen suuntaan. Ky-

symys ei ole vain ihmisen tietoisuuden
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fenomenologisesta kartoittamisesta,

vaan myös maailman metafyysisen luon-

teen tutkimisesta. Maailmassa on erita-

soisia ja eri tavoin organisoituneita tie-

toisia olioita. Kaikkeus ei ole mekaanis-

ten lakien varassa toimiva, ”kylmä” ko-

neisto, vaan pikemminkin luova, erita-

soista tietoisuutta ja elämää sisältävä or-

ganismi. Eikö myös koko kosmoksella voi

olla tietoisuus, johon ihmiset ovat enem-

män tai vähemmän yhteydessä? Histo-

rialliset uskonnot ovat esittäneet – paljol-

ti mystisiin kokemuksiin perustuen – ku-

vauksia tästä ”ylitietoisuudesta” eli Ju-

malasta. Kuvaukset eivät kaikilta osin

ole yhteensopivia, mutta siitä ei seuraa,

että ne kaikki olisivat vääriä tai ettei nii-

tä kannattaisi tutkia. Uskontojen Juma-

la-kuvausten avulla emme kuitenkaan

voi selittää maailmaa (se on tieteen teh-

tävä), vaan kuvaukset auttavat meitä

ymmärtämään paremmin itseämme ja

paikkaamme maailmassa. Mitä sanoo-

kaan Mestari Eckhart: ”Ihmisen pitäi-

si aina käyttää ymmärrystään kaikissa

teoissaan ja kaikkien asioiden kohdalla

sekä säilyttää aina valpas tietoisuus it-

sestään ja omasta sisäisyydestään. Täl-

löin myös Jumala voidaan tavoittaa

asioista korkeimmalla mahdollisella ta-

valla.”
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KESKUSTELUA

Totuus 9/11-iskuista ei löydy apriorisin argumentein

Mikko Ketola käsitteli Vartijan 5–6/
2010 pääkirjoituksessa David Aarono-
vitchin ”mainiota” kirjaa Voodoo Histo-
ries. Aaronovitch sanoo tutkivansa kir-
jassa kysymystä, miksi ihmiset uskovat
”tarpeettomiin salaliitto-oletuksiin sil-
loin, kun muut selitykset ovat uskotta-
vampia”. Kommentoin pääkirjoitusta
alla 9/11-iskuja osalta. Ketola nimittäin
ilmoitti uskaliaasti yhtä todistajaa kuul-
tuaan tuomionaan, että iskujen virallisen
totuuden kriitikot esittävät ”hölmöyk-
siä” ja ”huuhaata”. Aaronovitchin kirja
tuntuu olevan nosteessa teologipiireissä;
myös Olav S. Melin kehui sitä Hufvud-
stadbladetissa 30.12.10.

Puhuminen ”uskomisesta salaliitto-
teorioihin” on valtamedialle tyypillinen
epä-älyllinen sijaistoiminto, jolla välte-
tään perehtyminen itse asiaan. Se myös
kääntää asiat päälaelleen: 9/11-totuus-
liikkeen keskeisin lähtökohta kun on ky-
vyttömyys uskoa viralliseen salaliittoteo-
riaan.

Koko 9/11-problematiikan kannalta
kysymys apriorisesta vs. aposteriorisesta
luotettavuudesta ja argumentoinnista on
keskeinen. Aaronovitchilla esimerkiksi
on monien mielestä uskottavuutta siksi,
että hän on suuren lehden toimittaja.
Hänen argumentointinsa on kuitenkin
lähes kokonaan apriorista. Hän keskit-
tyy toisaalta 9/11-totuusliikkeessä toimi-
vien henkilöiden (jäljempänä skeptikoi-
den) taustoihin ja löytää niistä paljon pa-
haa. Aivan kuin jonkin väitteen totuus-
arvo olisi kausaalisuhteessa siihen, kuka
sen esittää. Toisaalta Aaronovitch vas-

tustaa kokosydämisesti niitä ”implikaa-
tioita” ja sitä ”maailmankuvaa”, jota
skeptikoiden esittämät huomiot hänestä
merkitsevät.

Se, joka haluaa sulkea pois sen mah-
dollisuuden, että iskuissa oli jotain hä-
märää, käy käsiksi vahvimpaan todistus-
aineistoon virallista tarinaa vastaan.
Tätä aposteriorista evindenssiä Aarono-
vitch välttelee. Otetaan esimerkki: Kak-
soistornien sortumia simuloimalla tutki-
nut valtiollinen NIST-tutkimuslaitos ei
ole julkaissut tietokonemallejaan, joten
tieteen lähtökohtien vastaisesti mallin-
nukset eivät ole muiden toistettavissa.
Lisäksi NIST katkaisi mallinsa sortu-
mien alkuhetkeen ja rajasi tornista riip-
puen 76 tai 90 alinta kerrosta niiden ul-
kopuolelle. Niinpä yhä on virallisesti sel-
vittämättä, miten tornien koko ajan mu-
rentuneet yläosat saattoivat edetä kym-
menien ehjien ja alaspäin vahvistuvien
kerrosten läpi, siis suurimman vastuk-
sen tietä, sivuun keikahtamatta ja kai-
ken lisäksi 9/11-komissionkin mukaan
lähes vapaan pudotuksen kiihtyvyydellä.
Menettelyä voisi verrata kauas stadionin
ulkopuolelle kantaneen keihäskaaren
hyväksymiseen maailmanennätykseksi
yksin sillä perusteella, että heittoa ei sa-
laisten kuvien mukaan yliastuttu ja siitä
huolimatta, että heittäjää ei doping-tes-
tattu. Tämän kaltaisten absurditeettien
puolustajaksi virallisen tarinan siunaava
joutuu.

Newtonin III lain mukaan täsmäl-
leen saman voiman minkä tornin vajoava
yläosa kohdisti alaosaan, alaosa kohdisti
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yläosaan. Siksi painovoimaisen luhistu-
man realistisuutta voi arvioida vaikkapa
yrittämällä  hakata  iso  tiilenpala koko-
naan murusiksi pienellä. NIST jätti jat-
kuvan sortuman mekanismin selvittä-
mättä, ja höysti korvikkeeksi raporttinsa
toistuvalla uskontunnustuksellaan ”glo-
bal collapse then ensued”.

Kun huomioon otetaan vielä iltapäi-
vällä 11.9.01 siististi pohjapinta-alansa
sisään vajonnut kolmas pilvenpiirtäjä,
47-kerroksinen WTC-7, kaiken kaikkiaan
yksi kilometri rakennuskorkeutta koki
kertakaikkisen täystuhon yhteensä 30
sekunnissa. Selitykseksi meille tarjotaan
tulipaloja ja painovoimaa!

Se, että WTC:n luhistumat eivät ol-
leet ”luomuja” on selvää fysiikan perus-
teita tuntevalle, kun hän tutustuu fak-
toihin. Lukiotason fysiikka riittää hyvin,
joten Aaronvitchin irvailu prosessiteolo-
gina tunnetun uskonnonfilosofian emeri-
tusprofessori David Ray Griffinin ju-
listautumisesta   fysiikan,   aerodynamii-
kan ja insinööritieteiden asiantuntijaksi
kertoo vain, ettei hän tiedä mistä puhuu.
Asian tarkastelu voidaan toki viedä pi-
demmällekin, kuten mm. TkT Heikki
Kurttila on tehnyt laskelmissaan, jotka
osoittavat teorian painovoimaisista sor-
tumista virheellisiksi.

50-sivuisessa 9/11-luvussaan Aarono-
vitch yrittää kumota skeptikoiden väit-
teet vain kahdessa asiassa. Ensimmäi-
nen on, olivatko kaapattujen koneiden
matkustajien soittamiksi väitetyt kän-
nykkäpuhelut teknisesti mahdollisia.
Tätä en pidä keskeisenä, mutta toinen
kysymys on kiinnostavampi: osuiko Pen-
tagoniin Boeing 757? Tämän on mm. ra-
kennukseen syntyneen aukon liian pie-
nen koon vuoksi kyseenalaistanut esi-
merkiksi juuri Griffin.

Aaronovitch esittelee kysymyksen ai-
noana tarvittavana esimerkkinä siitä,
miten helppo Popular Mechanics -lehden
kokoaman asiantuntijatiimin oli kumota

Griffinin väitteet. Tiimi näyttää kuiten-
kin tukeutuneen kritiikittä American
Society of Civil Engineers (ASCE) -järjes-
tön Pentagon-raporttiin. Sattuneesta
syystä olen aikoinani lähilukenut rapor-
tin ja kirjoittanut siitä arvion. ASCE
määrittää väitetyn B757:n osumakohdan
ja asennon varsin tarkasti, mikä mahdol-
listaa yksityiskohtaisen vertaamisen jul-
kisivun vaurioihin, joista on ollut kohta-
lainen määrä valokuvia tarjolla netissä.

SCE:n mukaan alle 30 metrin levyi-
nen aukko ei ollut liian kapea yli 40 m
leveälle koneelle. Selitykseksi tarjotaan
siipien hajoamista törmäyksessä. Mutta
mistä törmäyksestä tällöin puhutaan,
kun julkisivun kalkkikivipanelointi oli
koskematon esimerkiksi siellä, mihin
suuri osa oikeasta siivestä raportin mu-
kaan iskeytyi? Oma lukunsa on koneen
korkea pyrstö, joka ei jättänyt minkään-
laisia jälkiä pehmeään julkisivuun tör-
mätessään siihen nopeudella 856 km/h.
Raportti toteaa tämän itsekin, mutta mi-
tään selitystä ei löydy.

Aaronovitch myös ottaa annettuna,
että Popular Mechanicsin puheenvuoro
on lopullinen totuus – vaikka on juuri
maininnut Griffinin kirjoittaneen siihen
vastineeksi kirjan! Tämä vastaa omaa
kokemustani keskusteluista eri yhteyk-
sissä. Ei näytä olevan tarjolla mitään foo-
rumia, jossa joku puolueeton puheenjoh-
taja pitäisi tinkimättä huolen, että asiat
käsitellään yksi kerrallaan loppuun asti,
vaan debatti tapahtuu äkillisten aiheen-
vaihtojen ja ohipuhumisen merkeissä.

Aaronovitch päivittelee kirjassaan
toistamiseen sitä, että älymystön edusta-
jat kuuntelevat esim. Griffiniä. Lisäksi
hän on hyvin tuohtunut Griffinille siitä,
mitä tämän väitteet merkitsisivät, jos ne
olisivat totta: jotkut hyvin korkeissa ase-
missa olevat tahot Yhdysvalloissa olisivat
syyllisiä mitä karmeimpiin rikoksiin.1
Tällainen ”että kehtaa!” -argumentointi
on heikonlainen korvike rationaaliselle

1 On tärkeää huomata, että totuusliikkeellä ei ole mitään yhtenäistä kantaa syyllisyysky-
symykseen tai esimerkiksi siihen, miten WTC todellisuudessa tuhottiin � nämä asiat-
han ovat tutkimatta.
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totuudenetsinnälle (vrt. H. C. Anderse-
nin Keisarin uudet vaatteet). Ja aivan
kuin kyky kauheuksiin ei olisi läsnä ih-
misluonnossa aina ja kaikkialla.

Edellä mainittuun tuohtumukseen
liittyy Aaronovitchin harhainen tapa
käytellä Occamin partaveistä. Hänelle se
mahdollisuus, että jollain virallisella ta-
holla olisi peitelty totuutta ja varsinkin
myötävaikutettu iskuihin näyttää olevan
absoluuttinen mahdottomuus. Siksi tä-
män oletuksen mahdollistavat argumen-
tit joutuvat hänen tylsän partaveitsensä
uhreiksi. Siis  vaikka  reikä  Pentagonin
seinässä olisi ollut miten pieni tahansa,
mikään ei muuta hänen vakaumustaan

asiassa, koska seuraukset olisivat mah-
dottomat ajatella.

Aaronovitchin tapa sotkea lähtökoh-
dat ja päätelmät ja pitää virallista tietoa
automaattisesti totena, samoin kuin hä-
nen olkinukketaktiikkansa, paikoin yk-
sinkertaisesti puutteelliset tietonsa sekä
esimerkiksi kyvyttömyytensä ymmärtää
kumulatiivisen ja deduktiivisen argu-
mentin ero ansaitsivat myös kommentit.
Valitettavasti palstatilan rajallisuus ei
tätä nyt salli.2

Sami Yli-Karjanmaa

2 NIST:n raportit löytyvät osoitteesta wtc.nist.gov. Mallien katkaisu: ks. Structural Fire
Response and Probable Collapse Sequence of the World Trade Center Towers,
wtc.nist.gov/NCSTAR1/PDF/NCSTAR%201-6.pdf, s. lxii. Samassa raportissa em. �us-
kontunnustus� esiintyy 11 kertaa hieman varioiden. 9/11-komission loppuraportin voi
ladata os. govinfo.library.unt.edu/911/report. Sen mukaan etelätorni luhistui kymme-
nessä sekunnissa (s. 315), mikä tarkoittaa tasaiseksi kiihtyvyydeksi muutettuna yli 80 %
vapaan putoamisen kiihtyvyydestä. Heikki Kurttilan laskelmat löytyvät os. www.11syys-
kuu.org/wtcjutut.htm. ASCE:n The Pentagon Building Performance Report (2003), on
saatavilla os. fire.nist.gov/bfrlpubs/build03/art017.html, ja kritiikkini �Pentagonin vau-
riotutkimus: Ylimielistä huijausta � vai yritys paljastaa virallinen valhe?� puolestaan os.
www.11syyskuu.org/asce.html. Itse en osaa sanoa, mitä Pentagonissa tapahtui, mutta
ainakaan ASCE:n versio ei kestä kriittistä tarkastelua. Mainittu Griffinin kirja on
Debunking 9/11 Debunking: An Answer to Popular Mechanics and Other Defenders of
the Official Conspiracy Theory (2007). Älymystön edustajien suhtautumista hänen aja-
tuksiinsa voi tutkailla esim. lukemalla hänen kirjojensa suosituksia ja arvioita kustan-
tajan sivuilla www.interlinkbooks.com. Helpoiten ne saa esiin kirjoittamalla hakuruu-
tuun Griffin.
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NÄKÖALOJA
Imagine all the people

Stimulus

n Muistattehan vanhan Radio Jerevan

-arvoituksen: mitä eroa on pessimistillä

ja optimistilla? No: pessimistin mielestä

asiat eivät voi mennä enää huonompaan

suuntaan, optimistin mielestä voivat.

Paradoksi liittyi aikanaan Neuvostolii-

ton tilaan ja todellisuuteen ja kertoi ove-

lalla tavalla siitä viisaudesta, että asioi-

den menemistä vielä huonompaan suun-

taan kannatti odottaa positiivisella mie-

lellä, mikäli toiveissa oli kommunistisen

järjestelmän sortuminen.

Viime vuonna ilmestyi amerikkalai-

selta Solaris-kustantamolta mieltä kut-

kuttava novellikokoelma Shine. Se sisäl-

tää lähitulevaisuutta koskevia optimisti-

sia science fiction -tarinoita. Teoksen toi-

mittaja Jetse de Vries toteaa esipu-

heessaan, että vaikka tutkimusten mu-

kaan valtaosa ihmisistä on luonteeltaan

optimistisia, tieteisfantasioissa valtaa on

pitänyt erilaisten dystopioiden ja apoka-

lypsien kuvaaminen. Tämän vääristy-

män de Vries halusi korjata. Shinen toi-

mituksen deadlinea tosin piti siirtää, sil-

lä optimististen tarinoiden löytäminen ei

ollut ihan helppoa.

Kuitenkin onnellisia loppuja tai aina-

kin onnellista kehitystä kaivataan, eikä

vähiten Suomen evankelis-luterilaisessa

kirkossa. Raamattu lupaa uskovilleen

onnellisen lopun, mutta se ei tunnu riit-

tävän huolestuneelle papistolle oikealta

vasemmalle ja vasemmalta oikealle.

Kunpa jäsenkato päättyisi. Kunpa kirk-

ko säilyttäisi asemansa yhteiskunnassa,

niin henkisesti kuin taloudellisestikin.

Kunpa meitä kuunneltaisiin enemmän.

Kunpa meistä kiinnostuttaisiin. Kunpa

ihmiset tulisivat kirkkoon kuten silloin

ennen. Kunpa ison kellon viisareita voisi

kääntää muutamia vuosikymmeniä

taaksepäin. Kunpa voisi. Vaan kun ei voi.

Ei tämä nykytilanne kuitenkaan

kaikkien otsaa rypistä, sillä joillekin se

antaa varmuuden ja voiman tunnon.

Niinpä tuomiopäivän profeetat eivät ole-

kaan epätavallinen näky Suomen kirkol-

lisessa maisemassa. Tulikivenkatkuiset

ja reippaasti helvetillä pelottelevat trak-

taatit ovat vaihtuneet kaikkitietäväiseen

blogikirjoitteluun ja kaikkien kysymys-

ten asiantuntijuuteen nettifoorumeilla.

Nämä sanasepot toivottavat pikaista lop-

pua ja yrmyä tuomiota Raamatun hylän-

neelle luopiokirkolle, joka on antanut pe-

riksi homojen, feministien ja liberaalien

salaliitolle. Heidän maalailuissaan paavi
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on edelleen antikristus ja ekumenia vain

apuväline tulevan Uuden Maailmanjär-

jestyksen pystyttämisessä. Sen tavoite on

tietenkin tosiuskovien kristittyjen elimi-

nointi. Tämän valossa jokainen poikki-

puolinen sana heidän näkemyksiään vas-

taan on tulkittavissa vainoamiseksi ja

kertoo Saatanan toiminnasta maan pääl-

lä.

Olisiko tässä kirkon toivo, se elämä,

jota jäsenkatonsa keskellä painiskelevan

kansankirkon olisi hyvä ilmentää? Olisi-

ko kirkon hyvä tarttua vanhoillisimpien

jäsentensä tarjoukseen, kääntää selkän-

sä maailmalle, sitoutua fundamentalisti-

seen raamatuntulkintaan, vääränlaisia

lähimmäisiä epäluuloisin silmin tutkis-

kelevaan moralismiin sekä ihmisten ja-

kamiseen vuohiin ja lampaisiin? Se olisi

yksi mahdollisuus. Vähän fiksumpi vaih-

toehto löytyisi älyperäisestä ja tieteelli-

sesti perustellusta opillisuudesta, tun-

nustuksellisesta apologetiikasta. Sen

mukaan kaikki Raamatussa – tai ainakin

mahdollisimman kaikki – on ristiriidatta

yhteen sovitettavissa nykyaikaisen luon-

nontieteen kanssa. Raamattu on myös

historiallisesti mahdollisimman luotetta-

va  ja  kristinuskon  historiakin on aina

kulkenut augustinusten ja lutherien

saattelemana moraalisesti puhtoista tie-

tä. Pahaa ovat tehneet vain harhaoppi-

set, liberaaliteologit ja uskontoa hyväk-

seen käyttäneet maalliset valtiaat. Valis-

tusta ennen oli kaikki hyvin, mutta sen

myötä maailma on syösty jumalattomuu-

den kurimukseen; ateistit, nihilistit, libe-

raalit, positivistit ja kommunistit ovat

kaikki samaa pahuuden leimaamaa ja

tieteenfilosofisesti harhautunutta jouk-

koa, joka taistelee oikeaoppista kristinus-

koa vastaan. Vielä pari sukupolvea sitten

samaan kadotukseen menevien massaan

luettiin mielellään myös juutalaiset.

Jos tällaiset esikuvat eivät kelpaa,

kirkon on paras yrittää vain heilua sven-

gissä ja tehdä jäsenkatonsa alamäestä ta-

valla tai toisella mahdollisimman loiva.

Siihen eivät auta mainosmiesten suun-

nittelemat kampanjat eivätkä voimatto-

mat vakuuttelut kirkon eettisestä pon-

nistelusta paremman maailman puoles-

ta. Jos kirkolla ei ole samanlaista sanot-

tavaa kuin sillä oli uskonpuhdistuksen,

puhdasoppisuuden ja pietismin aikoihin,

onko sillä enää sanottavaa? Kadottaisiko

kirkko konservatiivisuutensa myötä sa-

nomansa, olemuksensa ja identiteettin-

sä? Onko kirkko kelkkamäessä, jossa

naispappien ja homoseksuaalien hyväk-

syminen ovat vain alkusoittoa kiihtyvälle

perinteestä luopumiselle? Onko kirkko

mäen pohjalle liu’uttuaan samaa jouk-

koa kaikkien maallistuneiden – mitähän

sekin tarkoittaa? – jäsentensä ja ei-jäsen-

tensä kanssa?

Stimuluksen mielestä kirkossa tarvi-

taan kahta asiaa, realismia ja optimis-

mia. Rehellisintä on keskustella kirkon

tilanteesta sellaisena kuin se on, ilman

mörköjä seinällä tai nostalgisia korulau-

seita. Kirkko muuttuu koko ajan, koska

sen sisäpuolella ja sen ulkopuolella on

keskenään niin paljon erilaisia ihmisiä.

Ja ne ihmiset, jotka ovat nyt, ovat kaikki

yhtenä joukkona erilaisia kuin ne, jotka

olivat voimissaan vanhustemme lapsuu-

dessa. Tälle kukaan ei voi mitään.

Realismin lisäksi tarvittaisiin rau-

taisannos optimismia, eikä suinkaan sii-
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nä muodossa kuin Radio Jerevan sitä ai-

kanaan tarjoili. Pannaan siis silmät kiin-

ni, ollaan hetki aivan yltiöoptimistisia ja

kuvitellaan maailma, jossa kaikilla olisi

oikein mukavaa. Siellä kirkolliset trau-

mat ja vastakkainasettelut olisivat pahaa

unta vain. Sellaisessa maailmassa Raa-

matun tulkitseminen ei veisikään kirk-

koa perikatoon, eikä homojen siunaami-

sen tai naisten pappeuden hyväksymi-

nen olisikaan varman kadotustuomion

tae. Lestadiolaiset saisivat sanoa Juma-

lan terve mille tahansa körtille joutu-

matta sen vuoksi hoitokokouksen tähti-

vieraaksi. Eksegeetit ja systemaatikot

kävisivät rauhassa samalla laitumella, ja

Leif Nummela lähtisi kaljalle Kari
Mäkisen kanssa peruttuaan ensin julki-

sesti boikottikehotuksensa.

Vartija 50 vuotta sitten

Kirkollisissa piireissä ei useinkaan nähdä henkisten syntien vakavuutta, kun siellä

synniksi leimataan aistillisuus. Ei oikein tajuta Jeesuksen sanoja fariseuksille –

portot ja publikaanit menevät teidän edellänne Jumalan valtakuntaan.

– Rovasti Aatto Terho Vartijassa 1/1961
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ARVIOT

Leo Näreaho
ENKELTEN MATKASSA

Lorna Byrne: Angels in My Hair. Arrow Books 2009. 325 s.

Irlantilainen neljän lapsen äiti Lorna
Byrne (s. 1953) on kirjoittanut best sel-
leriksi nousseen kirjan poikkeuksellisista
kokemuksistaan. Hän väittää nähneensä
lapsuudestaan saakka enkeleitä ja seu-
rustelleensa heidän kanssaan. Byrnen
kirja on herättänyt huomiota englannin-
kielisessä maailmassa ja sen käännösoi-
keudet on myyty useaan maahan. En-
simmäisen kerran 2008 julkaistu teos on
ilmestynyt myös suomeksi Otavan kus-
tantamana. Kirjassaan Byrne kuvaa vil-
pittömän tuntuisesti omia kokemuksiaan
ilman  tarvetta  ajaa  minkään henkisen
tai uskonnollisen suuntauksen asiaa.
Teos ei siis ole new age tyyppinen enke-
liopas tai evankelis-kristillinen pamflet-
ti. Tässä esittelemäni painos mainostaa
kirjaa ”nykypäivän irlantilaisen mysti-
kon tositarinaksi”.

Lorna Byrne syntyi Irlannissa seit-
senlapsiseen köyhään katoliseen perhee-
seen. Hänellä oli (ja on) kielen ymmär-
tämiseen liittyvä dysfaattinen häiriö,
joka keskittymisvaikeuksia ohella oli
syynä hänen oppimisvaikeuksiinsa kou-
lussa. Itse asiassa Lornaa pidettiin älylli-
sesti jälkeenjääneenä; hän koki vanhem-
piensa kohtelevan itseään eri tavalla
kuin muita lapsia. Kokemukset aiheutti-
vat tytössä aikuisuuteen jatkuneen ulko-
puolisuuden tunteen. Tätä tunnetta lie-
vitti kuitenkin huomattavasti kirjoitta-
jan kuvaama kyky olla yhteydessä enke-
leihin ja myös kuoleman rajan yli siirty-
neisiin persooniin.

Byrne kuvaa enkeleitä huumorinta-
juisina leikkikavereina ja ystävinä, jotka
tarvittaessa lohduttavat ja tukevat hän-
tä. Enkeleillä on nimet ja omat erityis-
piirteensä. Esimerkiksi kouluaikoina
Byrneä tuki enkeli Hosus, joka muistutti
vanhanaikaista koulun opettajaa. Byr-
nen ollessa 10-vuotias enkeli Elijah näyt-
ti hänelle tulevan aviomiehen ”kuvan”.
Hänelle myös kerrottiin, että he eivät elä
yhdessä vanhuuteen saakka, vaan Lor-
nan on pidettävä huolta sairastelevasta
miehestään, joka kuolee melko nuorena
näin sittemmin tapahtui. Enkelien ja ih-
misten tukea Byrne onkin tarvinnut elä-
mässään erityisesti taloudellisten vai-
keuksien takia. Kirjoittajan mukaan kai-
killa ihmisillä on suojelusenkeli. Enke-
leiltä voi pyytää apua; kaikki pienet lap-
set näkevät enkeleitä. Vaikka enkelit ei-
vät voi suoraan puuttua materiaalisen
maailman tapahtumiin (Byrnen omalla
kohdalla tosin näin on tapahtunut), he
voivat vaikuttaa ihmisen ajatuksiin. Jot-
kin yllättävät mieleenjohtumat saattavat
olla peräisin enkeleiltä. Itse asiassa Byr-
nen mukaan enkeleitä on paljon ”työttö-
minä”, koska ihmiset eivät enää nykyisin
pyydä heiltä apua. Joillakin enkeleillä on
siivet, mutta he voivat esiintyä myös
melko normaalissa ihmishahmossa. Byr-
nen enkelikuvauksissa on raamatullisia-
kin piirteitä. Hän on esimerkiksi usein
tavannut arkkienkeli Mikaelin ja joutu-
nut tekemisiin ruumiistuneen pahan,
Saatanan, kanssa.
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Byrnellä on kertomansa mukaan
myös kyky nähdä vainajia, erityisesti kun
nämä ovat kuoleman aikoihin jättämässä
fyysisen maailman. Samoin kirjoittaja
kuvaa kykyään tietää (usein enkelien
avulla) tulevia tapahtumia. Hän myös
kertoo ”näkevänsä” sairauksia ihmisten
ruumiissa. Kirjassa onkin kuvauksia mo-
nista erikoisista kokemuksista, jotka
poikkeavat standardityyppisistä new age
-tarinoista. Lahjoillaan Byrne auttaa fyy-
sistä ja henkistä apua tarvitsevia ihmisiä.

Miten Lorna Byrnen kirjaan olisi
suhtauduttava? Oletan, että hän ei ole
kirjaansa varten tietoisesti keksinyt ku-
vaamiaan kokemuksia. Yksi lähtökohta
on etsiä naturalistia selityksiä kirjoitta-
jan kokemuksille. Kyseessä on henkilö,
joka on jo lapsena ollut selvästi muista
poikkeava. Hän on kokenut itsensä yksi-
näiseksi. Monilla yksinäisillä lapsilla on
mielikuvitusleikkikavereita. Tämä kos-
kee erityisesti henkilöitä, joita psykologit
nimittävät fantasiaan taipuvaisiksi per-
soonallisuuksiksi (phantasy prone perso-
nalities). Tällaisilla henkilöillä on usein
myös ruumiistapoistumiskokemuksia ja
muita paranormaaleja elämyksiä. On
syytä huomioida Byrnen dysfasia. Voi-
daan olettaa, että hänen vasemman (kie-
lellisen) aivopuoliskonsa toiminta on ra-
joittuneempaa oikean aivopuoliskon ak-
tiviteettiin verrattuna. Tähän viittaa
myös hänen ajantajunsa heikkous, mistä
mainitsee Byrneä haastatellut toimittaja
(Byrnen kirja etenee jotakuinkin krono-
logisesti, mutta siinä ei mainita yhtään
vuosilukua). Tällöin oikean aivopuolis-
kon ”fantasiaprosessit” ovat päässeet
huomattavan vapaasti tietoisuuteen ja
Byrne on onnistunut integroimaan ne
osaksi kokemusmaailmaansa. Tämä on
ollut mahdollista sijoittamalla kokemuk-
set hänelle tuttuun kristilliseen viiteke-
hykseen. On huomattava, että katolises-
sa teologiassa erilaisilla välittäjähahmoil-
la ihmisen ja Jumalan suhteessa on tär-
keä rooli. Jos kirjoittaja olisi syntynyt In-
tiassa, hän luultavasti kertoisi kokemuk-
sistaan jumalien tai edesmenneiden gu-
rujen kanssa.

Voimme siten luetella muutamia
välttämättömiä ehtoja Byrnen kuvaa-
mien kokemusten ilmenemiselle: lapsuu-
den yksinäisyys, poikkeava persoonalli-
suuden rakenne ja siihen liittyen poik-
keava aivorakenne sekä tietty uskonnol-
lis-kulttuurinen tausta. Ovatko nämä
myös riittävät ehdot kokemusten ilmene-
miselle eli selittävätkö ne aukottomasti
Byrnen kokemukset? Vastaus riippuu
kunkin tarkastelijan metafyysisistä sitou-
muksista. Jotkin Byrnen enkelikuvauk-
set näyttävät kytkeytyvän niin selvästi
hänen omaan taustaansa, että fantasia-
persoonallisuus-selitys vaikuttaa  uskot-
tavalta. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että
kaikki kirjoittajan kuvaamat kokemuk-
set olisivat mielikuvituksen tuotetta.
Byrnen joillakin kuvauksilla on esimer-
kiksi yhtäläisyyksiä ns. kuolemanrajako-
kemusten kanssa. Fantasiaselitystä vas-
taan puhuisi tietysti myös se, että kirjoit-
tajan esittämät väitteet tulevien tapah-
tumien ennakoinnista voitaisiin toden-
taa puolueettomasti. Nyt meillä on vain
Byrnen kuvaus tapahtumista, koska hän
on kertonut kokemuksistaan hyvin niu-
kasti muille ennen kirjan julkaisemista.
Byrne itse ei tietenkään epäile omia ko-
kemuksiaan eikä sitä, että ne aidosti viit-
taavat ei-fyysiseen maailmaan.

Angels in My Hair kirjan kuvauksia
voidaan kuitenkin ymmärtää myös psy-
kologis-hengellisesti. Oletetaan, että Lor-
na Byrne kuvaa eräänlaisia – jungilaises-
ti tulkitun  –  kollektiivisen  alitajunnan
arkkityyppejä. Tällöin enkeli- ym. hah-
moja voidaan pitää psykologisesti organi-
soituneina voimina, jotka vaikuttavat
erityisesti kristillis-länsimaisessa kult-
tuurissa elävän ihmisen piilotajunnassa.
Näitä hahmoja ihmiset voivat myös hyö-
dyntää hengellisesti ja psykologisesti.
Ratkaisevaa ei tällöin ole, onko enkeleitä
olemassa Byrnen tarkoittamassa kirjai-
mellisessa, metafyysisessä mielessä.
Olennaista on, että ”enkeleillä” voi olla
myönteinen vaikutus  elämäämme.  En-
kelit ja demonit ovat mielemme voimia,
jotka paljastavat salaisuuksia meistä it-
sestämme.
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Jukka Raunu
REAALISOSIALISMIN VAI REAALIKRISTILLISYYDEN KRITIIKKIÄ?
Seppo Kjellberg: Punavihreitä pakinoita. s.l.: MinunKirjani.com, 2008.

Seppo Kjellbergin punavihreät  pakinat
on julkaistu vuosina 1988–1992. Yhteis-
kuntatyön pastori sai äänensä kuuluviin
Vasemmistoliiton Hämeen Yhteistyö -leh-
dessä perestroikan ja glasnostin aikana.
Lehden historia oli värikäs: 1970-luvun
alussa sitä yritettiin kaapata taistolaisil-
le, ja 1992 syksyllä punapääoman kon-
kurssi kaatoi sen. Ulkoisesti pakinoiden
kiinnostavuutta syö temaattinen järjes-
tely, jolloin esimerkiksi ”Pienet sanat”
(17.3.1992) viittaa ”Raamattu eurokun-
toon” -kirjoitukseen (5.2.1992), joka on
12 sivua myöhemmin. Sen alkusanat
”kapitalistis-materialistisen kirkon uusi
raamattu” toki osoittavat, että Kjellberg
on agent provocateur. Lukijan
kronologinen taju vain hiertää.

Keski-ikäinen lukija voi palata reaa-
lisosialismin joutsenlauluun. ”Kaivaako
kommunismi omaa hautaansa?” (1991)
viittaa Liettuan itsenäistymiskriisiin
vuoden 1991 alussa. Toukokuulta 1989
on ajankuva ”DDR ja ORLE”. Siinä ker-
rotaan Tampereen seurakuntien yhteyk-
sistä Karl-Marx-Stadtin seurakuntiin
valtakunnan viettäessä 40-vuotispäi-
viään. DDR:läisen kirkkokansan joukos-
sa oli kuitenkin vitsailtu ”Viimeinen läh-
tijä sammuttakoon valot!” Kjellberg ku-
vasi maata glasnost-henkeen verraten

tukahtuneeksi: ”Rautainen vanhoilli-
suus lamaannuttaa täysin kansalaisvas-
tuun, kun tuntuu että kaikki omat aloit-
teet tyrmää jähmeä byrokratia.” Ettei
Kjellberg sittenkin olisi puhunut omasta
primääriyhteisöstään, Suomen kirkosta?
Hän lainaa Dorothee Sölleä ja katsoo
että ”risti oli poliittisen nujertamisen vä-
line”. Poliittisen teologian iskusanoja,
mutta mitä varten?

Kjellberg on näkijä kysyessään ”On-
ko liberaalikapitalismi se onnen ideolo-
gia, jonka saavutettuaan entiset reaali-
sosialistit ovat tyytyväisiä?” Niin, onko
oligarkkien puukottama Venäjä ”hyvä”?
Onko valtionyritysten kuten Fortumin
yksityistäminen ollut ”hyvää” politiik-
kaa? Mutta voiko kristillis-punavihreä
politiikka olla itsekään aina oikeassa?
Muutaman vuoden siirtymä osoittaa,
kuinka reaalisosialismin jähmeydestä
arvostelu siirtyy globaaliin nykyaikaan ja
sen teknokraattiseen ”viidakon lakiin”.
Kirkon ja vasemmiston 1990-luvun kih-
laus vei ikävä kyllä sen itsekritiikin, jota
Kjellberg glasnost-ajan kirjoituksissaan
kaipasi. Ideologista kriisiä kun ei voida
hallintotoimin hoitaa, ei sen enempää
puolueessa kuin kirkossa.
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Vartijan matkassa vuonna 1891

Elis Bergroth ottaa kantaa aikansa kirjallisuuteen ja siveelliseen elämään sekä

papiston velvollisuuksiin kantaa vastuuta työstään.

Kirkon tehtävänä meidän maassa on ol-

lut pitää vireillä ja kehittää Jumalan pel-

koa sekä sille perustuvaa valistusta ja si-

veyttä kansassamme. Tämän tehtävänsä

on se suorittanut tavalla, josta kansam-

me kehityshistorian parhaat lehdet pu-

huvat. Vielä nytkin on se sekä kristilli-

syyden että kansallisuuden paras tuki

maassamme. Mutta tätä tukea, juuri sen

tähden, että se on kristinuskon yhteydes-

sä, koetetaan meidän aikanamme kuta

kuinkin polkea. Monet sanomalehdis-

tämme jatkavat yhäti tätä kiitollista

tointa. Heihin on nyt yhtynyt osa ”kau-

no”-kirjailijoistamme.

Eräs arvostelija on lausunut, että,

ihan uudenaikaisen, oikein mehevän ja

alkuperäisen suomalaisen novellin saisi

aikaan se, joka asettaisi fonograafin jo-

honkuhun renki-tupaan ja sitten paperil-

le piirtäisi, mitä, tämä kone on saattanut

sieltä säilyttää. Olisihan tämä tosiaankin

mukava keino, mutta kyllä niitä on toi-

siakin miltei yhtä mukavia. Semmoisen

on nyt herra Erkko keksinyt ja keksin-

nön tuloksena on ”eletty kertomus” Us-

kovainen. Holpan Paavo, joka ei nuorena

ollut oppinut sujuvasti kirjoittamaan,

kertoo, ja kirjan tekijä, joka on oppinut

kirjoittamaan, kirjoittaa, – siinä se.

Holpan Paavo on huono kertoja, sanoo

hra Erkko ”U. Suomettaressa” (n:o 9.

1891) ja sitä kyllä, kirjakin todistaa.

Vaikka useassa kohden kertomus onkin

elävä ja sattuva, puuttuu näetten siltä

sitä eheyttä, että lukija saisi kokonaisku-

van kertomuksen päähenkilöstä, kerto-

jasta, joka yhtenä päivänä on hengellinen

johtaja ja toisena rapajuoppo, ja jonka

elämän kokemusten tulos ja ponsi on

tuo: ”eikö liekin maailma vaan suuri ja

ankara kesytyslaitos, eikö lie”, tulos, joka

muistuttaa hänen Jumalaa kieltävän vä-

vynsä Martin väitettä, että ”pahat aja-

tukset, himot ja halut ovat vaan jäännök-

siä kesyttömästä eläimestä, niinkuin pit-

kät kynnetkin ja torahampaat, mutta hä-

viävät paljoa myöhemmin”. – En kuiten-

kaan olisi ottanut kirjasesta puheeksi

”Vartijassa”, elleivät Holpan Paavo ja

hänen kirjurinsa olisi ryhtyneet repi-

mään ihmisiltä heidän kunniatansa, ku-

ten kertomuksessa Uudenkirkon papista

ja hänen toimistaan on tehty, tehty ta-

valla semmoisella, että kukin, joka hen-

gellisiä liikkeitä, maassamme viime vuo-

sina on seurannut, kyllä tietää, ketä ker-

tomuksessa mainitulla ”saatanan enke-

lillä” tarkoitetaan. Kun papin käytös ja

menettely sitten U. S:ssa esitetään ja sel-

västi näytetään, kuinka kauttaaltaan

valheellinen kertomus on ja kuinka, tuo-

mio-istuinten ja lääkärien todistukset

näyttävät kertomuksen perättömyyden,
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vastaa hra Erkko siihen, että Holpan

Paavo on katsellut asioita, vähän noin

maallikkosilmällä. ”Ja kirjoittajan tar-

koitus olikin merkitä ”Uskovainen” pa-

perille semmoisena kuin kertoja itse sen

tunsi, käsitti ja tunnusti. Arveli, että sii-

tähän saapi kertojan luonnekin oikean

värinsä.” Tyytyköön ”saatanan enkeli”,

pappi, jonka niin kuvataan sairasta lasta

kohdelleen, että lapsen isä ”kiitti kun pe-

lasti lapsensa hengissä”, tyytyköön syyt-

tömästi parjattu siis siihen, että Holpan

Paavon – ja miksei samasta syystä hra

Erkon – oikea luonne tässä kertomukses-

sa tulee näkyviin. Jos hra Erkko kui-

tenkin aikoo tähän suuntaan vastedes

jatkaa kirjailija-tointaan,    niin    tässä

maassa, ihmisten kunnia ei maksa pal-

jon, sillä kyllähän niitä ”elettyjä kerto-

muksia” voi saada se, joka vaan hennoo

käyttää kynäänsä hyvien tai  huonojen

kertojain valheellisia roskajuttuja julkai-

semaan. Se röyhkeys, jolla hra Erkko

kohteli Uudenkirkon papin puolustajaa,

todistaa, ettei hän käsitä tai tahdo käsit-

tää minne moinen käytös johdattaa.

Tahdon julkisesti panna vastalauseeni

tämmöistä menettelyä vastaan.

”Finland” lehdessä on juuri ollut ju-

laistuna kirkollisia oloja Helsingissä kos-

keva kirjoitus. Siinä huomautetaan,

kuinka tässä väkirikkaudestaan äärettö-

män suuressa seurakunnassa useat papit

paitsi papillista virkaansa toimivat muil-

la aloilla, varsinkin koulu-opettajan työs-

sä. Tämä on tosiaankin arveluttava ja tus-

kastuttava tosi-asia. Varsinkin niissä seu-

duissa kaupungin laidalla, jossa useam-

min olen tullut käyneeksi, on hengellisen

hoidon puute äärettömän suuri. Olin

vastikään ”Berghällin” etukaupungissa,

eräässä pienessä huoneessa,  jossa  asui

neljä naimatonta naista, kolme miestä, ja

ne1jä äpärälasta, yhteensä siis 11 hen-

keä. Ymmärtäähän kukin, mimmoinen

elämä tämmöisissä oloissa on. Sadoittain

pariskuntia elää täällä vuosia, jopa, vuo-

sikymmeniä yhdessä avioliittoon mene-

mättä, ja moni heistä menisi avioliittoon,

jos voisivat saada muuttokirjansa tänne

tai muita, usein hyvinkin vähäpätöisiä,

esteitä syrjäytetyiksi. Jos joku pappi ot-

taisi käydäksensä näissä majoissa, saat-

taisi hän epäilemättä vaikuttaa paljon

hyvää. Mutta mistä kävijä tulee! Jos Hel-

singin seurakunnan papit antautuisivat

kokonaan ja yksinomaan virkansa töi-

hin, niin ei kaupungin jakaminen piirei-

hin pappein kesken suinkaan olisi mah-

dotonta. Kukin ottaisi silloin ensi sijassa

toimiaksensa oman piirinsä sisässä ja

kirkon työ tehtaisiin suuremmalla, me-

nestyksellä kuin nyt. Ne papit, jotkeivät

elä sillä palkalla, kuin seurakunta heille

antaa, pitäkööt omantunnon vaatimuk-

sena hakea pois toiseen paikkaan, ja ne,

jotka, syystä tai toisesta, eivät itse ole

tilaisuudessa virkaansa toimittamaan,

palkatkoot niin virantoimittajansa, että

hän kokonaan työhönsä voi antautua.

Epäilemättä ei tämä olisi ainoastansa

Helsingin seurakunnalle, vaan koko kir-

kollemme hyväksi, sillä täkäläisten olo-

jen mukaan arvostellaan usein kirkon

työ koko maassamme.
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