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Miten saadaan naisia piispoiksi? 

Pääkirjoitus 

Parin kuukauden takainen Helsingin piispanvaali oli monille paha pettymys. Varsin 
yleinen tunne ja aavistus ennen vaaleja lienee ollut, että Irja Askola voisi hyvinkin 
saada seuraajakseen naisen. Kolmesta ehdokkaasta kaksi olikin ansioituneita naisia. 
Toisin kuitenkin kävi, ja Suomen luterilaisen kirkon piispat muodostavat Askolan 
eläkkeelle jäämisen jälkeen taas all male panelin. Vaalituloksen syitä on pohdittu ja 
ruodittu enemmän tai vähemmän asiallisesti niin tiedotusvälineissä kuin somessa, 
eikä tässä kirjoituksessa kajota syihin sen enempää. 

Sen sijaan on syytä miettiä, miten naisia oikein saataisiin piispoiksi, niin että 
tasavertaisuus toteutuisi piispakollegion kokoonpanossa. Tässä numerossa olevassa 
haastattelussaan Irja Askola sanoo optimistisesti, ja ehkä hieman ilkikurisestikin, 
että ”naisjohtajien nouseminen [kirkossa] tapahtuu nopeammin kuin monet 
pelkäävät”. 

Mikä voi olla syy optimismiin? Onko kaikenlaisten muutosten yleinen 
nopeutuminen hyvä peruste? Entä naisten osuuden nopea kasvu papistossa, mikä 
tuottaa yhä enemmän päteviä ehdokkaita ja lisää painetta valita naisia myös 
piispoiksi? Miten vaikuttaa muiden Pohjoismaiden tilanne? Niissä on yhteensä jo 15 
naista piispoina. Haluaako Suomen luterilainen kirkko assosioitua siinä mielessä 
ennemmin Pohjoismaiden vai Baltian–Inkerin luterilaisten kirkkojen ryhmään? 
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Irja Askola viittaa näkemyksessään myös pelkoon. Monet vanhoilliset kirkon 
jäsenet tuntevat suorastaan pelkoa ajatellessaan, että kirkon johdossa olisi naisia. 
Mitä Jumalakin sellaisesta menosta tuumii? Naispappeutta on vastustettu sillä 
perusteella, että sen pelätään pilaavan ekumeeniset suhteet isoihin sisarkirkkoihin, 
ja samaa on käytetty naisten piispuudenkin suhteen. Olisiko sitten ekumeeninen 
nöyristely ja orjailu suositeltavampaa? 

Jonkinlainen herttainen konsensus tuntuu kuitenkin vallitsevan suuressa osassa 
maltillisia ja liberaaleja kirkollisia piirejä sen suhteen, että olisi ihan kiva saada 
piispakuntaan myös naisia. Konkreettiset toimenpide-ehdotukset ovat sitten aivan 
eri kysymys. Helposti vedotaan siihen, että kyse ei saa olla sukupuolesta vaan 
pätevyydestä. Merkille pantavaa on, että useimmat tätä argumenttia käyttävät ovat 
miehiä. Yksittäisen vaalin kohdalla taas muistutetaan, että nythän on kyse vain 
meidän hiippakuntamme vaalista, eikä meidän velvollisuutemme ole korjata 
tilannetta koko kirkon kannalta. Että älkää meille alkako! 

Koska otsikossa esitettyyn kysymykseen on hyvä vastata, esitän lopuksi yhden 
varsin radikaalin ehdotuksen tilanteen korjaamiseksi, mikäli kehitys ei ala itsestään 
mennä parempaan suuntaan lähivuosina. Turun arkkipiispan vaalista voimme jo 
päätellä, onko muutosta tiedossa. 

Ehdotus: Kirkossa voitaisiin siirtyä systeemiin, jossa piispuus olisi määräaikainen, 
esimerkiksi 10-vuotinen. Piispat alettaisiin valita niin, että aina kymmenen vuoden 
välein piispakunta vaihtuisi kokonaan. Tällöin piispoiksi valittaisiin tasapuolisesti 
viisi miestä ja viisi naista tai vähintään suhteessa 6–4 olettaen, että piispojen määrä 
edelleenkin pysyy kymmenenä. Kenttäpiispaa ei lasketa mukaan. Piispojen 
etsinnästä ja myös valinnasta vastaisi uusi kirkollinen kykyjenetsintäelin, jolloin 
vaalitaisteluista päästäisiin eroon kokonaan ja kaikki voisivat rauhassa keskittyä 
vain tekemään omaa leipätyötänsä parhaansa mukaan. Tämä merkitsisi 
luonnollisesti täydellistä demokratian puuttumista prosessista, mutta kun sitä ei 
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nykyiselläänkään juuri ole, tappio ei olisi suuri. Olisiko tämä pakottamista? Voi olla, 
mutta jos vaihtoehtona on jäädä vuosikausiksi odottamaan, josko tilanne paranisi 
ihan itsestään, en pitäisi sitä niin pahana. Ja tällaiseen ratkaisuun täytyisi tietenkin 
päästä yhteisymmärryksessä. 

 
Mikko Ketola 
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Ruohonjuuritason piispa 

 

Irja Askolan haastattelu 

 
Tapaamme Irja Askolan hänen piispan asunnossaan ja nautimme hänen 
vieraanvaraisuudestaan. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ensimmäisen naispiispan 
virkakausi on päättymässä, ja nyt on hyvä aika puhua siitä, mikä häntä on kantanut 
työssään. 
 
V: Miksi olet aikoinaan lähtenyt lukemaan teologiaa? Mikä sinua on innostanut tai 
haastanut kirkossa? Mikä sinua mahdollisesti risoi siinä vaiheessa? Luulemme, että 
1960-luvun lopun nuoret ovat olleet avoimempia ajatukselle, että yhteiskuntahan 
muuttuu, kun me tulemme ja muutamme sitä. Nykynuoret ehkä ajattelevat, että me 
ajelehdimme täällä, ja hyvä on jos joku saa työtä jostakin. 
 
IA: Minun motivaationi teologian lukemiseen oli hyvin naiivi, suorastaan 
lapsellinen. Kun 8-vuotiaana maailmani romahti isäni kuoltua, jouduimme 
äkillisesti vaihtamaan paikkakuntaa, Lappeenrannasta Lauritsalaan. Se oli vain viisi 
kilometriä, mutta se oli niin suuri muutos. Naapurit, ystävät, koulu vaihtui entisestä 
puukoulusta isoksi teräskouluksi ja niin edelleen. Sitten sellaisena turvaverkostot 
hukanneena, ujona ja pelokkaana tyttönä jotenkin vain kummallisesti löysin tieni 
sinne seurakuntatalolle, jossa oli niin ihania aikuisia, niin vastaanottavia ihmisiä, 
että siitä seurakunnasta tuli minun olohuoneeni. Silloin ajattelin, että jos nämä 
kirkon ihmiset ovat näin ihania, niin varmaan Jumalakin on ystävällinen. Ja siinä on 
minun teologiani ydin edelleen. Ja teologiani ydin on myös siinä, että se 
seurakuntakoti, jossa vietin varmaan enemmän aikaa kuin kotona, siellä oli avoimet 
ovet koko ajan. Joskus ihmettelin, miten ne aikuiset jaksoivat. Siellä tuettiin 
luovuutta. Me teimme musiikki-instrumentteja tyhjistä, pestyistä ketsuppipulloista. 
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Muovisiin pulloihin laitettiin herneitä tai kiviä ja niistä me saimme rytmisoittimia. 
Sitten vietimme myöskin luovia hetkiä, kun vietimme hiekkalaatikkopyhäkouluja. 
Ystävällisyys ja luovuus, se on minun teologiani lähtökohta edelleen. Sitä kautta 
ajauduin teologiaa lukemaan. Minulla ei ole akateemisia sukulaisia eikä 
ensimmäistäkään kirkon työntekijää suvussani, ja se joskus hävetti, kun tuntui, että 
kirkossa kaikilla on hienon pappissuvun meriittitausta. Tässä piispanvirassa olen 
kokenut, että se on ollut minulle rikkaus. Tiedän muustakin. 
 
V: Olet sodanjälkeisen sukupolven kasvatti. Olet kokenut saman, mitä tavalliset 
ihmiset Suomessa hakivat sodan jälkeen. Isäsi kuolema liittyy siihen 
kokonaisuuteen. 
 
IA: Se liittyy siihen kokonaisuuteen. Se liittyy myöskin suvussa sodan jälkeen 
ilmenneisiin vammoihin, jotka aiheuttivat psyykkistä oirehdintaa. Mummua käytiin 
katsomassa mielisairaalassa, kuten ennen vanhaan sanottiin. Seurakunta oli kuin 
ystävällinen portsari. Se tuotti ikään kuin naiivin motivaation synnyn. Ajattelin, 
että jos kirkko on tehnyt minulle näin hyvää, minun pitää ikään kuin maksaa se 
velka takaisin. Se oli minun motivaationi mennä teologiseen. 
 
V: Se oli sinulle ikään kuin luonnollinen sosiaalistuminen. Kuulostaa, että yhteys on 
ollut sinulle keskeinen asia jumalasuhteessa. Miten koit opiskeluaikana 
oppivetoisen, sovituksesta saarnaavan kristillisyyden? Miten se suhtautui 
seurakunnassa kokemaasi hyvyyteen? 
 
IA: Eihän 17-vuotias nuori ajattele opillisia kysymyksiä! Mutta hän kokee sen, että 
armo on todellisuutta. Meillä Lauritsalassa elivät siinä seurakuntayhteisössä myös 
punavankien vuoden 1918 muistot, ne olivat ”ilmastossa” mukana. Kun siellä sitten 
nämä hyväluokkaiset naiset leipoivat karjalanpiirakoita myyjäisiin punavankien 
leskien kanssa, se jotenkin vain jätti jäljen: ai että seurakunnassa on tämmöistä. 
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Armo ja sovinto – mutta kuitenkin realiteettien taju. Toki siellä oli paljon 
mykistettyjäkin tarinoita, myös omassa suvussani, mistä olen myöhemmin löytänyt 
merkkejä vankileirikirjeenvaihdosta. Silti se seurakunta silloin ei ollut minulle vain 
”all female panel”, vaan kaikki mahtuivat sinne. Toki täytyy sanoa, että Lauritsalan 
seurakunta jossakin vaiheessa muuttui tiukemmaksi. Minulle se oli kasvualusta. 
 
V: Kuinka paljon miehet olivat seurakunnassa luomassa vastaanottavaisuuden 
tunnelmaa? 
 
IA: No, meillä oli Unski, joka oli meidän nuoriso-ohjaajamme, Tane, joka oli poliisi ja 
hengaili nuorten kanssa, ja diakoni Auvo oli läsnä. Eihän me pappeja mustissa 
kaftaaneissaan nähty muuten kuin sunnuntaisin. Arkisin me nähtiin suntiot ja 
pyhäkoulunopettajat ja päiväkerhojen pitäjät. He olivat meille se seurakunta. 
Seurakunnan toimintaa pyörittivät pitkälti naiset, vaikka en sitä silloin niin 
ajatellutkaan. Mielikuvien tasolla oli tärkeää se luovuuden, vieraanvaraisuuden ja 
sisään kutsumisen aste. Näin se vain meni. 
 
V: Arjen hyvyyttä. Sellaista läheisyyttä, jossa ei ole mitään keinotekoista tai 
rajoituksia ihmisten välillä. Luonnollinen yhdessä tekemisen, yhteen tulemisen 
kokemus. 
 
IA: Juuri näin. Mutta kyllähän siinä 1960-luvun alussa pienen Lauritsalan kunnan 
vastuunkantajat olivat kristittyjä myös omissa töissään. Esimerkiksi Lauritsalan 
koulun terveydenhoitaja oli aina paikalla, otti verikokeet ja tuki ihmisiä. Hän oli 
seurakunnan nuorisotyöntekijän puoliso. Heidän kodissaan ihmiset kokoontuivat. 
Kyllähän tässä kuulostaa vanhalta mummolta, kun teille puhuu! Se todellisuus oli 
niin, niin erilaista! 
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V: Miten sitten lapsuuden kokemusten jälkeen kirkon kovempi puoli tuli esille? 
Valtarakenteet, opillinen jyrkkyys, raja-aitojen vetäminen, ehdottomuus. Miten se 
hahmottui sinulle nuorena teologian opintoihin suuntautuvana nuorena? 
 
IA: Ensimmäinen kokemus kirkon syvistä ristiriidoista sattui silloin, kun olin 
lukiossa ja alkoivat SKY:n ja Ylioppilaslähetyksen ristiriidat. Kun ”Helsingin herrat” 
tappelivat rahoista ja paalupaikoista, oli järkyttävää, miten se riita valui täysin 
viattomien ihmisten päälle. Nimimerkki Lauritsalan uskovainen tyttö! Muistan 
ensimmäisen kokemuksen kirkon ristiriidoista näiltä ajoilta. Silloinhan oli näitä 
kouluvierailuita. SKY:n ihmiset kävivät koulussamme ja seurakunnassamme, ja 
jotenkin resonoin siihen. Sitten tuli Ylioppilaslähetyksen porukka, ja pidin sitten 
koulumme puolesta hartauspuheen kirkossa. Silloinen Ylioppilaslähetyksen johtaja 
kirkon pulpetista tuomitsi meidän seurakuntanuoremme ja minut aivan hirveän 
raskain sanoin; että en ollut Jeesuksen oikea seuraaja. Olin silloin varmaan 16-
vuotias. Menin kotiin, heräsin aamulla 40 asteen kuumeessa, enkä voinut äidille 
kertoa, miksi olen kuumeessa. Ajattelin, että äitini ei koskaan hyväksyisi sitä, että 
näin on tehty. Se oli oma kokemukseni kirkon järkyttävästä vallankäytöstä, siitä 
mitä jollekin nuorelle tytölle, viattomalle Jeesuksen seuraajalle voidaan tehdä. 
Luulen, että siitä kokemuksesta on jäänyt minuun sellainen arpi, että aina herkistyn 
silloin, jos hengellistä väkivaltaa käytetään. Toivon olevani herkkä sille myös 
piispana. Kirjaimellisesti viattomia ihmisiä on revitty hengellisellä väkivallalla. 
 
V: Monesti teologiseen tiedekuntaan tulleilla on ollut sellainen jako, että toiset 
tulevat lapsuuden kodin kristillisyydestä, toiset taas herätyskristillisyydestä. Sinä 
olet jonkinlainen välimuoto tästä. Sinulla on ollut joitakin aihioita 
lapsuudenkodista, mutta sitten on tapahtunut myös jonkinlainen herääminen, joka 
ei kuitenkaan ole ollut samanlainen kuin kansanlähetysläisillä tai körteillä. 
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IA: Kyllä, ja kuten sanoin, minua jossakin vaiheessa hävetti se, että minulla ei ole 
pappissukua eikä herätysliiketaustaa, vaan ihan tavallisen ihmisen tie, jonka 
sukutaustasta ei löydy näitä hienoja meriittejä, ja jonka sukutaustasta löytyy myös 
hyvin vaikeita vuoden 1918 kokemuksia. 
 
V: Ehkä yksi syy, miksi istut tässä juuri nyt, on tuo historia. Pidettiinkö opinnot 
aloittaessasi pappis- tai herätysliiketaustaa hienona ja tärkeänä? 
 
IA: Sanotaan niin, että sitä pidettiin jotenkin itsestäänselvyytenä. Vähintäänkin 
pidettiin selvyytenä, että tullaan jonkinlaisesta yläluokkaisesta taustasta tai 
ylemmästä keskiluokasta. Mutta eihän siitä puhuttu! Kaikki tällaiset asiat, joista me 
nyt puhumme, eivät kuuluneet silloiseen puhekulttuuriin. 
 
V: Kun lähdit teologiaa opiskelemaan, oliko vaistomainen vaikutelmasi se, että 
Karin piirros kypäräpäisestä kokoomuspapista jotenkin assosioitui oikein, että se 
kuvasi kirkkoa sellaisena kuin se oli? Oliko kirkko tuon ajan mielikuvissa 
maalaisliittolais-kokoomuslaista oikeistolaista väkeä, jonka pariin sitten joku 
kansandemokraattinen Terho Pursiainen tuli kummajaisena? 
 
IA: Sen ikäisenä nuorena tyttönä en pystynyt sitä jäsentämään näin. Näen sen 
tietenkin nyt jälkeenpäin. Kyllähän siinä jokin syvä ristiriita on, että puhumme ja 
puhuimme koko ajan kansankirkosta, ja kirkko kuitenkin sellaisella mielikuvan 
tasolla oli hyväluokkaisten valtaa käyttävä instituutio. Mutta yhtä totta on se, että 
kirkko oli siellä paikallistasolla juuri sitä, mitä se oli minullekin, se joka otti ujon ja 
pelokkaan, turvaverkot menettäneen pikkutytön vastaan. Kirkolla on ollut ainakin 
kolmet kasvot koko ajan. Ja luulen, että niin se on nykyisinkin. 
 
V: Kirkkoa ei varmaankaan voi sanoa kasvottomaksi. Mutta onko kirkolla nykyisin 
kasvoja niin paljon, että enää ei sanoa, että kirkko on jotakin tiettyä? Onko niin, että 
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kirkolliset vallankäyttäjät olivat silloin osa systeemiä ja ovat sitä edelleen? Koetko 
sinä olevasi osa jotakin systeemiä? 
 
IA: Jossakin määrin tietenkin joutuu olemaan ja saa olla – se riippuu vähän asiasta – 
osa järjestelmää. Vaikkapa tässä avioliittolaissa minä olisin toivonut – ja tein 
tietenkin työtäkin sen eteen – että päätös olisi ollut toinen. Mutta enhän minä voi 
perustaa Helsingin hiippakuntaan omaa kirkkoa. Jotkin rajat tulevat piispallekin 
vallankäytössä vastaan. Tietyssä mielessä olen osa systeemiä, mutta toisaalta 
minusta piispan liikkumavara on arvovaikuttajana aika suuri, jos sen tilan haluaa 
ottaa. 
 
V: Toisaalta olet halunnut ottaa sellaisen tilan, joka on sinun näköisesi. Olet 
halunnut luoda intiimejä tiloja ihmisille kohtaamista varten. Tyylisi poikkeaa 
selvästi edeltäjästäsi. 
 
IA: Kun minut valittiin, useampi toimittaja kysyi, kuinka minä rohkenen astua 
edeltäjäni Eero Huovisen niin suuriin saappaisiin. Vastaukseni oli: en minä 
astukaan, kävelen omilla korkokengilläni! 
 
V: Miltä näin jälkeenpäin on tuntunut se, että sinut valittiin Suomessa 
ensimmäisenä naisena piispaksi? Onko asian merkitys kasvanut vai 
arkipäiväistynyt? Se oli iso asia. Jotenkin ehkä kirkko on muuttunut aika nopeasti ja 
hyvin pysyvästi sellaiseksi paikaksi, jossa naispiispa ei olekaan mikään sensaatio 
eikä tavattomuus vaan hyvin luonnollinen osa kirkon elämää. Jotakin on 
muuttunut. 
 
IA: Varmaan lähtökohtaisesti sanoisin, että tämä on ollut seitsemän vuoden 
maraton, 24/7. Ei tiennyt millaisia paikkoja ja maisemia vastaan tulee. Tarvitsen ja 
haluankin saada vähän etäisyyttä jäädessäni marraskuussa eläkkeelle. Haluan 
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kuunnella ja katsella, mitä tämä on ollut. Onhan tämä ollut etuoikeutettu paikka. 
Tämä on ollut oikeasti kivaa ja kiinnostavaa! Koen, että olen voinut antaa kirkolle 
myös sellaisia sävyjä ja yhtä uutta kasvoa, jota minusta on nyt tarvittu. Siitä olen 
kiitollinen. Täytyy sanoa, että viimeinen puoli vuotta on ollut äärimmäisen raskas, 
ei vain minulle vaan monille muillekin. Aggressiivisuus, vihapuhe, törkyposti on 
alkanut saada sellaiset mittasuhteet. Olen puhunut naiskansanedustajien, 
naisministereiden ja muittenkin julkisuudessa olevien naisvaikuttajien kanssa ja 
todennut, että vihapostin määrä ensinnäkin on ihan järkyttävä, mutta se on myös 
hyvin sukupuolittunutta. Kun miesministeri tai miespiispa sanoo jotakin, se 
aiheuttaa ensisijaisesti instituutiovihaa: en enää koskaan äänestä teidän puoluetta, 
vaikka olen tehnyt niin 30 vuotta ja niin edelleen. Mutta kun naisministeri tai 
naispiispa sanoo ihan saman lauseen, se kääntyy hyvin henkilökohtaisesti 
solvaavaksi: toivon, että teidät raiskataan, näytättekin ihan kamalalta, kaikenlaisia 
seksuaalipitoisia viestejä, joita en viitsi edes siteerata. 
 
V: Oletko koskaan vastannut vihapostiin? 
 
IA: Olen. Mutta jos sähköpostista näkee, että viesti on mennyt sadalle ihmiselle, 
sitten ei. Julkisen vallan käyttäjänä minun täytyy ottaa viestit jotenkin huomioon. 
Joskus olen ihan vastannut, että väitteenne tästä tai tuosta ei faktisesti pidä 
paikkaansa. Että turvapaikan hakijoiden tukeminen ei merkitse sitä, että diakonia 
lakkaa suomalaisilta tai muuta vastaavaa. Joskus olen saanut vastauksiini lähes 
anteeksipyynnön, jossa kirjoittaja sanoo hämmästyneensä, että vastasin ja kertoo 
huomanneensa, että yöllä lähetetty kiukkuposti ei ollutkaan ihan aiheellinen. 
Suurin osa kiukkupostista tulee sähköpostina yöllä. 
 
V: Enimmäkseen siis miehiltä? 
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IA: Niin. Eikä meidän omasta hiippakunnastamme. Mutta tulee myös hyvin 
koskettavaa postia. Jollakin tavalla yritän kuulla myös sitä tuskaa. Jos joku 
vantaalainen yksinhuoltajaäiti kirjoittaa, että saatanan piispaämmä, te hyysäätte 
vain niitä rättipäitä, ja minut on juuri irtisanottu töistä ja mietin, voinko maksaa 
verenpainelääkkeeni vai joudunko luopumaan lasteni aamupalasta, niin sehän on 
hirveän syvä viesti. Yritän jotenkin luokitella vihaviestejä, ne ovat hyvin 
erityyppisiä. 
 
V: Milloin vihapuhe on sinun kokemuksesi mukaan alkanut tai kasvanut? Tämähän 
liittyy isompaan kokonaisuuteen eikä pelkästään Suomeen tai Eurooppaan. 
 
IA: Suomalaisittain se alkoi turvapaikka-aallon myötä. Vaikka Euroopan 
mittakaavassa se on pieni pisara. Vihaposti on kohdistunut kaikkia meitä kohtaan, 
jotka julkisesti olemme vaatineet inhimillisempää kohtelua turvapaikanhakijoille. 
Pidän ehdottomasti kiinni siitä, että sen arvovaikuttamisen osan, joka minulla on, 
käytän turvapaikkapolitiikassa. Edellinen vihapostiaalto tuli, kun vihin 
lähetystyöhön miesparin [2013]. Se oli aika valtaisa. Rankkaa on myös se, kun yhtä 
aikaa toivotaan, että joku raiskaisi ja joku toinen taas viestittää, että kiitos, kun olet 
olemassa. Kun kuljen metrossa ja ratikassa ja muualla, niin saatan ajatella, että 
missä välissä ehtisin hakea ruisleipää Vartijan päätoimittajille, kun taas toiset 
kulkijat eivät näe minua ruisleivän ostajan roolissa vaan instituution kautta. Olen 
kävelevä kirkon postilaatikko! 
 
V: Kynnys sinun pysäyttämiseesi on varmasti matalampi kuin edeltäjäsi kohdalla. 
 
IA: No, näin se varmaan on. 
 
V: Piispan kuvia on monenlaisia. Yhden sortin vahvuus on olla julkinen keulakuva, 
toisen sortin vahvuus on olla ihmisläheinen. Naispiispoista vielä: miten näet 
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naisten mahdollisuudet tulla valituksi piispaksi muissa kuin Helsingin 
hiippakunnassa. 
 
IA: Sekä toivoisin, että niin tapahtuisi, ja mielestäni niin myös pitäisi tapahtua. 
Luulen, että muutokset menevät nopeammin kuin luulemme. Ajattelen, että kun 
meillä on naispappeja ollut jo 30 vuotta, tasa-arvoisen avioliittolain toteuttaminen 
myös kirkon sisällä ja naisjohtajien nouseminen tapahtuu nopeammin kuin monet 
pelkäävät. Olen aika optimistinen. Kaikenlaiset muutokset tapahtuvat nykyään aika 
paljon ketterämmin kuin ennen. 
 
V: Mutta ei aina hyvään suuntaan, jos ajattelee kansainvälistä politiikkaa. 
 
IA: Niin, kyllähän tämä populismi ja kaikki… mutta se kaikki ehkä innostaa meitä 
hyvyyden puolella olevia ihmisiä löytämään uusiakin yhteistyökumppaneita, ja 
kirkon pitää olla hyvyys- ja oikeudenmukaisuusketjuissa paljon vahvemmin 
mukana. 
 
V: Entäpä kirkon ja teologisen tiedekunnan naisvaltaistuminen. Miten kirkon 
tulevaisuus naisvaltaisena empatialaitoksena ja toisaalta ”iltaruskon instituutiona” 
sopivat yhteen? Mikä olisi viisas tapa toimia? 
 
IA: Ensinnäkin kirkon pitäisi lopullisesti korkeimmalla päätöksenteon tasolla 
kohdata se, minkä jokainen tietää paikallistasolla: yhtenäiskulttuurin aika on ohi. 
Kirkollisessa päätöksenteossa käytämme edelleenkin liikaa keskitettyä 
kontrollivaltaa. Ikään kuin asioiden pitäisi olla samanlaisia Lapuan lakeuksilla kuin 
Itä-Helsingin lähiöissä. Minusta meidän pitäisi lähteä tämän tyyppisiin 
norminpurkutalkoihin rohkeasti. On niin paljon sellaisia asioita, joiden ei tarvitse 
olla yhtenäisiä, ei kellonajoissa eikä jumalanpalveluskäytännöissä eikä monessa 
muussakaan. Tietysti täytyy olla sellaisia asioista, joista tunnistamme toinen 
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toisemme. Monikulttuurisuus tuo minusta sellaista haastetta, josta täytyy ihan 
uudella tavalla seurata käytännöllisiä johtopäätöksiä. Se ei ole retoriikkaa vaan 
toimintakulttuurin muutosta. Olemme aivan liian virkamies- ja työntekijäkeskeisiä. 
Kyllä kirkon on siirrettävä kellonsa kansalaisyhteiskunnan aikaan. Kun siinä ollaan, 
sitten esimerkiksi kirkon avaimia on muillakin kuin kirkon työntekijöillä. Monien 
mielestä se tekee kirkon työntekijöiden elämän hankalaksi, mutta sinne me olemme 
menossa. 
 
V: Sosiaalidemokraattinen puolue oli viimevuosisadan alkupuolella kirkon 
vastustaja, joka vaati kirkon ja valtion eroa. Nyt sen on pikemminkin hyvin lähellä 
kirkkoa ja sen arvomaailmaa. Miten näet SDP:n suhteen kirkkoon? 
 
IA: Ajattelen, että kirkolla on tällä hetkellä ihan uusi opettelemisen paikka siinä, 
että mikä meidän suhteemme on valtiovaltaan ja yhteiskunnan päätöksentekoon. 
Meillä on minusta ollut hyvin helppo olla myötäsukaisia valtion päätöksentekoa 
kohtaan, koska olemme kaikki olleet rakentamassa hyvinvointiyhteiskuntaa, 
koulutusta kaikille, terveydenhoitoa kaikille ja niin edelleen. Ammattiyhdistysliike 
on huolehtinut periaatteista, jotka ovat olleet ihan hyviä ihmisille. Kirkko ja SDP 
ovat nousseet paljon samoista arvoista, ja vihreät ovat tuoneet omat kirkon 
arvoihin liittyvät lisäarvonsa omalla tavallaan. Mutta nyt alamme olla sellaisessa 
tilanteessa, joka on uusi meille, opettelemisen paikka, koska monissa muissa 
maissahan protestanttiset kirkot ovat olleet vastahankaan, vahvasti kriittisiä 
voimia valtakoneistoon nähden. Minusta meidän pitäisi alkaa opetella tätä 
asemointia. Kehitysyhteistyörahojen leikkaaminen, haloo, ei sovi! Myös 
maahanmuuttopolitiikan epäinhimillistäminen siitä, mitä se jo oli, on sellainen 
kysymys. Meidän on opeteltava uudenlaista suhtautumista poliittisiin päättäjiin. 
Mutta vahvasti olen sitä mieltä, että vuoropuhelun poliittisten päättäjien kanssa 
pitäisi vain vahvistua. Ei huudella puskista! Olen kokenut itse, että monien 



137 
 

poliittisten puolueiden sisällä olevat ministerit ja kansanedustajat toivovat kirkolta 
sellaista vastakulttuurista voimaa omalle eettiselle ajattelulleen. 
 
V: Poliitikot tuntuvat toivovan, että ihmisillä heräisi kiinnostus yhteisiin asioihin. 
 
IA: Ja sehän pitää olla myös kirkon toive. Eihän kirkko voi elää omassa kuplassaan 
tai ghetossaan, jos kirkko kerran on inkarnoituneen Jeesuksen seuraaja, kuten Erkki 
Niinivaara aikanaan sanoi. Kyllä meidän on kiinnostuttava vaikeista asioista. 
Luulen, että kirkon vastakulttuurinen voima on tarpeellisempi ja tulee nousemaan. 
Tarvitaan yhteisöllisyyttä, kohtuullisuuden tajuamista ja tavallisen arjen arvostusta 
äärikokemusten sijaan. 
 
V: Miten vuorovaikutus poliittisten päättäjien kanssa voisi toteutua? Tarkoittaako 
se piispojen suurempaa yhteiskunnallista aktiivisuutta, jonkinlaista 
lobbaustoimintaa vai jotakin muuta? 
 
IA: Se tarkoittaa kaikkea tuota ja vielä muutakin. Esimerkiksi tässä minun kodissani 
piispan tehtävä on luoda hyviä vuorovaikutustilanteita poliitikkojen ja muiden 
yhteiskuntavaikuttajien kanssa. Kun kutsun heitä kotiin, en kutsu heitä lobatakseni 
vaan kysyäkseni, mitä MEILLE kuuluu. Toivoisin myös paikallistasolla, että 
seurakunta kutsuisi paikallispoliitikkoja tapaamaan esimerkiksi 
diakoniatyöntekijöitä. Kirkon työntekijöillä on arvokasta tietoa omilla alueillaan 
siitä, mitä lapsille kuuluu, mitä kuuluu perheille. Eihän tällä hetkellä ole kirkon 
lisäksi mitään muuta organisaatiota kuin poliisi, joka menee vaikeissa tilanteissa 
koteihin, organisaatioita jotka käyvät yli sosiaaliluokkien ihmisten kodeissa. 
Kirkolla on aivan valtaisa määrä tietoa siitä, mitä meille kuuluu ja tietoa 
hälyttävistä hiljaisista signaaleista. Meidän pitäisi paljon rohkeammin kertoa niistä 
ja vastuuttaa niillä myös poliitikkoja. Kyllähän poliitikot tulevat, kun pyydetään, 
mutta me olemme niin arkoja pyytämään! Aivan liian arkoja! Kuka poliitikko voi 
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kieltäytyä, jos seurakunta kutsuu heitä kuuntelemaan lapsityötiimin raporttia siitä, 
mitä alueen lapsille kuuluu? Ei kukaan! Mutta seurakunnan työntekijä ei vain 
huomaa lähettää sitä kutsua. 
 
V: Uskot vakaasti ihmisten väliseen luonnolliseen yhteyteen ja vuorovaikutukseen, 
ruohonjuuritason toimintaan. Samaan aikaan ihmiset elävät virtuaalimaailmassa ja 
päivittävät statuksiaan Facebookissa ja muualla. Kun sitä maailmaa seuraa, tulee 
toivoton tunne vaikuttamisen mahdottomuudesta. Miten näet ruohonjuuritason 
toiminnan ja somekulttuurin välisen suhteen? 
 
IA: Vuorovaikutuksesta ajattelen ihan omana kokemuksenani, että kaikenlaiset 
oman ajattelutavan muutokset, koko oma ihmisenä kehittyminen on ollut siitä 
kiinni, että olen tavannut erilaisia ihmisiä. Vuorovaikutus on jättänyt jälkensä. 
Ihmisethän meitä muuttavat. Kun olin aikanaan Chicagossa, tapasin ensimmäisen 
kerran mustia ihmisiä ja näin ensimmäisen kerran feministiteologisen kirjan. 
Avautuminen vuorovaikutukseen on se tie. Ajattelen, että tämä on teologinen 
valinta. Jumalakin ajatteli, että hän lähettää poikansa juttelemaan, tapaamaan 
ihmisiä. Siinä kohtaamisessa se tapahtuu. En halua kuulua niihin, jotka paheksuvat 
somea, kun kirkon edustajat ovat aikanaan paheksuneet polkupyörääkin ja 
ompelukonetta ja monta muutakin asiaa. En halua liittyä siihen pitkään 
perinteeseen. Somen merkityshän on myös hirveän tärkeä. Se on nykyajan nuorten 
polkupyörä, jolla he ajavat maitolaiturille tapaamaan kavereitaan. Siinä on paljon 
hyvää, mutta minua pelottaa se, miten vihan myllerrys siellä näkyy. Vihapostin 
äärellä monesti tekee mieli kysyä sellaisen postin lähettäjältä, luuleeko hän, että 
hänen viestinsä tavoittaa vain instituution. Tämän vihapostin lukee Irja, joka 
saattaa menettää yöunensa uhkauksesi takia. 
 
V: Onko vaara se, että kasvotusten oleva ihmisyys on kriisissä? Että ihmisten 
kohtaaminen ihmisinä vaarantuu tällaisen median kautta, joka antaa valtavan 
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paljon tilaa vihapuheelle? Syntyy mielikuva, että se mikä aiemmin on virrannut 
viemäreissä, on nyt noussut kaduille. Mitä kirkko voi tehdä sille? 
 
IA: Some on tuonut monelle paljon hyvää, ja vihapuhe ei ole somen vika. Kirkkohan 
on saanut palkintojakin someaktiivisuudestaan. Se mitä kirkko voi somen suhteen 
tehdä, on olla mukana jäsentensä välityksellä. Eihän se, että minä kirjoitan 
paimenkirjeen ja sanon, että somessa ei saa olla vihainen, kuka sen nyt ottaa 
tosissaan. 
 
V: Millaisia asioita kirkon pitäisi somessa edistää? 
 
IA: Nyt on hyvien asioiden kertomisen aika. Ja nehän voivat olla myös 
mykistettyjen, suljettujen tarinoiden avaamisia, jotka avautuvat hyväksi. 
 
V: Usko hyvien asioiden edistämiseen ruohonjuuritasolla on ajattelusi iso ydin. 
Hyvä kasvaa pienestäkin, hyvä kasvaa siellä, missä ihmiset kohtaavat, hyvä kasvaa 
siellä, missä välittömästi jaetaan hyvää. Uskot siis, että tällaisia väyliä löytyy. 
 
IA: Analyysi on oikea. Ajattelen, että ei ihminen oikeastaan ymmärrä kuin sitä, mitä 
on itse kokenut. Sille voi toki antaa teoreettisia tai sosiologisia nimiä ja analysoida 
sitä. Omaa elämääni ajatellen sanoisin, että jollen olisi 8-vuotiaana elämäni 
romahdettua tavannut kirkossa sitä ystävällistä tätiä enkä kirjastossa sellaista 
ystävällistä aikuista, joka otti minut mukaan leimaamaan niitä kirjaston 
lainauskortteja, olisi elämäni ollut toisenlainen. Kirkko ja kirjasto olivat ne 
hyvyyden viestijät minulle, ja siinä oli siis kahdesta ihmisestä kysymys. Siinä riittää 
meille jokaiselle missiota. 
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V: Eräs Vartijan ystävä pyysi kysymään, onko pakko pitää kiinni piispojen 
yhtenäisyydestä avioliittoasiassa, koska se näyttää joskus aika keinotekoiselta. 
Voisiko piispoilla olla enemmän vapautta toimia oman harkintansa mukaan? 
 
IA: On hyvä, että kaikille on jo tullut selväksi se, että me piispat olemme 
keskenämme eri mieltä tästä asiasta. Minähän ajoin vahvasti sitä linjaa, että 
jokainen piispa omassa hiippakunnassaan voisi antaa selvän luvan siunaamiseen. 
Kun se ei mennyt läpi, se ei mennyt läpi. Luulen, että muutokset tosiaan menevät 
nopeammin kuin ajatellaan, kuten jo aiemmin sanoin. Minulla ei ole luottamusta 
tämän asian nopeuden suhteen kirkolliskokouksessa. Luulen, että ratkaisu löytyy. 
Toinen näkökulma on se, että kaikki samaa sukupuolta olevat parit eivät edes halua 
kirkolta mitään, koska he ovat jo niin haavoittuneita kirkon asenteitten takia. 
Minun asenteeni pappien suuntaan on ollut se, että vihkimiseen en voi antaa lupaa, 
koska en voi. Kaikille olen sanonut, että toivon, että todellisuus olisi toinen ja että 
jos kanteluita tulee, ne pitää käsitellä. Muuten en puutu asiaan. Luotan pappieni 
ammattitaitoon ja luovuuteen. Maistraateissa solmittujen liittojen hääjuhliin 
voidaan hakea luovasti elementtejä, jotka välittävät kirkon hyväksynnän ja 
siunauksen. 
 
Olen sitä mieltä, että ylipäätään hierarkkiset järjestelmät ja institutionaalinen 
vallankäyttö karisee ja ihmiset ottavat oikealla tavalla asioita omiin käsiinsä. Hyvä 
niin, ja sehän on myös kristityn tie. Aiemmin olemme eläneet aika lailla melko 
vanhanaikaisessa hierarkkisessa yhteiskuntakulttuurissa, joka on näkynyt 
yhtenäiskulttuurina myös kirkossa. Nyt paradigmat muuttuvat. 
 
V: Millaisena näet Euroopan kirkkojen kehityksen? Tuleeko kirkoista marginaalinen 
tekijä sekularisaation myötä? 
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IA: Minusta ei ole vaarallista, jos kirkko menettää valtaa käyttävän instituution 
luonteensa. Valtapositio on muuttumassa, ja minusta se ei ole huono asia. Meidän 
täytyy vain löytää uusi tapa olla vuorovaikutuksessa omien tavoitteidemme kanssa, 
oikeudenmukaisuuden, armon, kohtuullisen elämäntavan kanssa. Minusta meillä 
on tilastoharha eli me mittaamme kirkon jäsenyyttä ja voimaa sillä, kuinka monta 
kertaa joku ihminen avaa kirkkorakennuksen oven. ”Rakennuskristillisyys” tai 
”instituutiokristillisyys” on kuitenkin ihan eri asia kuin spiritualiteetin 
toteutuminen arkielämässä, ja sehän on nousussa ja se toteutuu, mutta se ei näy 
kirkon tilastoissa. 
 
V: Tämä on linjassa sen kanssa, että kirkon toivo on ruohonjuuritasolla. 
 
IA: Kyllä kristillisyyden pitää näkyä minun keittiökaapeistani, millaisia ostoksia 
teen, tai suhteessani naapureihini, jos he ovat maahanmuuttajia tai kuuluvat 
erilaisiin vähemmistöihin. Mutta myös suhteessa itseeni, etten piiskaa ja vaadi vaan 
löydän oman kutsumukseni levollisesti. Siinä olen itse ollut huono viime aikoina! 
 
V: Kiitos haastattelusta! 
 
Haastattelu: Mikko Ketola & Matti Myllykoski 
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Ihan kokoNaisena: Mihin se riittää? 

Kaisa Puustinen 

 
 
Naisen euro on 80 senttiä. Tämä on tilastollinen totuus, joka on puhuttanut monia 
ryhmiä ja etujärjestöjä. Sivustaseuraajalle on välittynyt kuva, ettei moiselle asialle 
voida – tai toisin sanoen aiota tai haluta – tehdä mitään, niin valitettavaa kuin se 
onkin. Voi voi. 
 
Nainen ei vain ansaitse viidennestä vähemmän kuin mies, me olemme muutenkin 
vain melkein samalla tasolla miesten kanssa – melkein ihmisiä. 
 
Naisen työt 

Iltalehti kertoi lauantaina 27.5.2017 23-vuotiaasta Tanjasta, joka oli juuri 
valmistunut sähköasentajaksi, ja haki alansa töitä. Työhaastattelussa haastattelija 
oli kertonut kutsuneensa Tanjan haastatteluun vain siksi, että halusi nähdä, minkä 
näköinen nainen paikkaa oli hakemassa. Tästä huolimatta haastattelu johti 
alustavaan sopimukseen työhön ottamisesta, ja tehtävän mukaisesta palkasta 
sovittiin myös. Tanjalle kerrottiin, että pitävä sopimus lähetettäisiin pian 
sähköpostissa.  
 
Sähköposti saapui. Yllätyksekseen Tanja huomasi tulleensa valituksi 
rakennussiivoojaksi, eikä palkkakaan ollut sitä, mitä haastattelussa oli sovittu. 
Tanja tiedusteli outoa käännettä, johon työnantaja vastasi ajatelleensa, että Tanjalle 
sopisi koulutuksen mukaista työtä paremmin tällainen naisten työ. Eli hänen 
koulutuksensa, kiinnostuksensa ja osaamisensa oli toisarvoista sukupuolen vuoksi. 
Lähtökohtaisesti ajatellaan, ettei varsinaisia naisten ja miesten töitä enää ole, mutta 
kyllä jako on nähtävissä ainakin työhön hakeutumisen ja palkkauksen perusteella: 
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nyt niistä siis puhutaan nais- ja miesvaltaisina aloina, jolloin tuodaan esille vain 
tehtävää hoitavien sukupuolen enemmistö, mutta että joukossa saattaa olla 
muitakin. (Milloinkahan saadaan selville muunsukupuolisten alat?) 
 
Sähköasentajan työ kuuluu miesvaltaisiin aloihin samoin kuin lastentarhan opettaja 
kuuluu naisvaltaisiin aloihin. Jostain syystä naisvaltaiselle alalle hakeutuvaa miestä 
ei kuitenkaan kutsuta haastatteluihin vain katseltavaksi, vaan tositarkoituksella. 
Että olisiko tässä osaamista ja oikea tyyppi haettavaan työhön. Ei lastentarhan 
opettajaksi valittu mies saa sähköpostia, jossa työ onkin muuttunut talonmiehen 
tehtäväksi, koska ne sopivat miehelle paremmin kuin lasten kanssa tehtävä työ.  
Luulisin, että sähkökomponentit piittaavat asentajastaan vähemmän kuin 
hoidettavat ja opetettavat lapset opettajastaan – eikä kumpikaan työn kohde arvota 
tekijäänsä sukupuolen perusteella. Työkentät ovat tyystin erilaisia, kumpikin vaatii 
taitoa ja osaamista ja kumpaankin on riittävä koulutus, jonka läpäiseminen ei ole 
kiinni sukupuolesta, mutta silti naisten oletetaan tai pelätään vain puuhastelevan 
silloin kun pitäisi tehdä oikeita töitä. 
 
Naispappeja vihitään virkoihin tällä hetkellä vähintään yhtä paljon kuin miehiäkin, 
ellei enemmänkin. Vastustus naispappeja kohtaan on edelleen satunnaista, mutta 
pääsääntöisesti meihin suhtaudutaan jo varsin luontevasti. Tästä huolimatta nainen 
pappina on jotenkin outo, sillä saako pappi olla myös nainen? Saako käyttää 
korkokenkiä ja huulipunaa? Näyttää ja kuulostaa naiselta? Halata ja hymyillä? Tai 
nauraa niin, että hampaat näkyvät? Saako olla sitä mitä on vai pitääkö yrittää olla 
vain pappi? Mitä ”vain pappi” edes tarkoittaa? Miestä? 
 
Ihmisten kanssa tehtävää työtä tehdään paitsi tunneissa myös tunteissa. Jos papilla 
on samana päivänä kahdet hautajaiset ja kaste, nainen on todennäköisemmin 
miestä väsyneempi. Toimitukset on taatusti tehty yhtä huolellisesti, mutta ihmisten 
parissa pyörimiseen käytettävä energia on toisenlaista, ja naisia pyydetään 



144 
 

perhejuhliin varsin usein. En väitä, että miehet olisivat auttamattomasti pökkelöitä 
seurustelussa, mutta naiset heittäytyvät hommaan ehkä vähän 
kokonaisvaltaisemmin. Väsyminen ja latautumisen tarve on helppoa nähdä 
heikkoutena, mutta miksi sitä ei voisi pitää myös hyvin tehdyn työn merkkinä, 
jolloin myös riittävä palautuminen olisi itsestään selvyys ja suorastaan vaatimus, 
jotta työteho säilyisi? 
 
Muuten, miksi naispappia saa toivoa ja se on edistyksellistä ja kaikkea, mutta 
miespapin toivominen on syrjintää, eikä niin saa tehdä? 
 
Käsitykset tasa-arvosta eivät kohtaa, kun rankimman käden naisasianaiset vaativat 
tasaavaa tasa-arvoa, jossa miesten on nyt hyvitettävä vuosituhantinen sorto, ja 
toisella puolella on miehet, joiden mielestä naisille sallittu äänioikeus alkaa 
osoittautua ihan hyväksi ratkaisuksi. Ja se on sitten se riittävä tasa-arvo se. 
 
Naisen itsetunto ja osaaminen 

Kun nainen hakee työpaikkaa, hän on pätevä. Hän tarkistaa kelpoisuusvaatimukset 
ja suhteuttaa sen omaan osaamis- ja koulutustasoonsa. Mikäli paikkaan vaadittavat 
speksit eivät täyty, jättää nainen helposti kokonaan hakematta kyseessä olevaa 
tehtävää, sillä hän ei halua olla epäpätevä, osaamaton tai osoittautua huonoksi 
valinnaksi, sikäli kun sattuisi tulemaan valituksi. Mies sen sijaan voi hakea paikkaa 
kuin paikkaa, kunhan kelpoisuusvaatimuksista noin 60 % on jokseenkin toteen 
näytettävissä. Tämä ei tarkoita, että mies olisi naista huonompi valinta – tai että 
pätevä nainen olisi epäpätevää miestä huonompi – vaan sitä, että jossain naisen 
sisällä on paikka, joka on hyvin herkkä häpeämään, hämmentymään, nolostumaan 
tai lyttääntymään. Kun nainen ottaa vastuuta, hän todella tuntee sen nahoissaan, 
joten naisen on oltava itse hyvin, hyvin varma siitä, että hän osaa, pärjää, kelpaa ja 
että myös muut tietävät tämän.  



145 
 

Kun mies osaa hommansa, on jämpti, suoraselkäinen ja tarvittaessa tyly, on hän 
työpaikan uros ja kingi. Kun nainen osaa hommansa, on jämpti, suoraselkäinen ja 
tarvittaessa tyly, on hän työpaikan bi(a)tch ja narttu. Ainakin jonkun miehen 
mielestä, ja ainakin kahvitauolla sivuheittoherjassa, jonka laukojaa itseään ei paljon 
puristele, vaikka kyseinen bi(a)tch kuulisi heiton joko suorana tai jonkun muun 
kautta. On naisia, jotka kestävät selän takana vittuilun – ja sehän vain todistaa 
heidän olevan juuri sitä, mitä heistä sanotaan, mutta ottaa aikansa, ettei naisen 
tarvitse koko ajan perustella osaamistaan. 
 
Entä sitten, kun suuri joukko naisia ja miehiä kokoontuu yhteen yhteisen 
päämäärän saavuttamiseksi? Otetaan esimerkiksi vaikkapa kuorolaulu, jossa joko 
useampi kuoro (nais-, mies-, sekakuoro) yhdistetään suurkuoroksi tai satunnaisesti 
kokoontuva sekakuoro. 
 
Kun ensimmäiset yhteiset harjoitukset alkavat, naiset usein kaivavat laukuistaan 
kansiot, joissa yhteisten laulujen nuotit on jo aseteltu esittämisjärjestykseen, ja 
ainakin osa naisista osaa jo stemmansa, tai on vähintään kuunnellut teoksen jostain 
suoratoistopalvelusta tai hankkinut teoksen levyllä saadakseen kokonaiskuvan 
tekeillä olevasta tehtävästä.  
 
Miehet kysyvät, milloin ja missä laulut on ilmoitettu ja ovat hyvin yllättyneitä 
kuullessaan, että kaikki ovat saaneet saman sähköpostin mahdollisesti jo kuukausia 
aikaisemmin. En sano, että kaikki kuoromiehet toimisivat näin, mutta toisinaan 
näin saattaa käydä. Niin, ja sikäli kun nuotit on lähetetty jokaiselle kotiosoitteisiin 
ihan kirjekuoressa, ei alkuhärdellin kolina tahdo peittää alleen repeytyvän paperin 
ääntä, kun kirjekuoria avataan. 
 
Miehille tämä lienee ihan okei, mutta naisia ottaa päähän. Kun nainen osaa – ja 
tietää osaavansa valmistautumisensa vuoksi – ei toisten sähellys ja selvä ylenkatse 
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annettua tehtävää kohtaan nosta hellyyden tunteita, vaan se turhauttaa. Naisen 
itsetunnon puute – tai sitten kunnianhimo - saa naisen opettelemaan ja 
valmistautumaan tilanteisiin etukäteen, sillä me emme halua nolata itseämme tai 
toisiamme. Ja tästä syystä me osaamme silloinkin, kun miesten oma vaatimustaso 
jää siihen 60 prosenttiin. Se ei vain ole missään tasapainossa naisten 110 prosentin 
kanssa. Naiset sietävät tilanteen, sillä ”sellaisia miehet nyt vain ovat”, mutta entäpä 
sitten, jos tilanne olisi toisin päin? Jos naiset kompuroisivat ja haparoisivat, niin 
missähän määrin kuuluisi variaatioita fraasista: ”aina niitä naisia saa odottaa, heh 
heh”, pitkiä huokauksia ja turhautunutta tuhinaa? Ja kun nainen osaa, niin me 
pingotetaan, ei se ole niin justiinsa... 
 
Mutta kun joskus se on.  
 
Osaamisessa nainen on usein omaa uskomustaan pätevämpi, ja siksi meidät on niin 
helppo saada uskomaan itsestämme päinvastaista – ja niin 110 % saattaa kutistua 80 
prosentin tienoille, ellei sitten ole riittävän teräshermoinen kuunnellakseen 
korkonsa alle jäävien miesten ja naisten pahansuopuutta.  
 
Naisen paikka 

Naisia ei saa syrjiä, koska naisia on aina syrjitty. Pitää puolustaa, koska naiset eivät 
ole heikkoja. Ovat yhtä osaavia kuin miehet – enemmänkin! – mutta kun ennen 
miehitetyt alat naisistuvat saadaan säästöjä, koska naisille ei tarvitse(?) maksaa 
samasta työstä niin paljon kuin miehelle, koska ei naisille ole ennenkään maksettu. 
Naiset hoitavat kotia ja perhettä niin pienellä rahalla, että ihan miestä ihmetyttää. 
Ja varmaan kyllä naisiakin. 
 
Onko siis niin, että miehet tekevät työt ja naiset puuhastelevat? Samoissa töissä siis. 
Miehet voi ottaa vakavasti, nainen saattaa itkeä. Tai nauraa. Saattaa mieskin, mutta 
silloin se on vahvan ja herkän ihmisen merkki. Ja varmasti niin onkin. 
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Mies saa olla jämpti pomo, nainen saa olla tyytyväinen siihen, mitä sille on annettu. 
Paitsi ne naiset, jotka ovat todellakin ansainneet paikkansa ja palkkansa, mutta 
niissä on varmaan jotain vikaa, eikä kukaan mies ainakaan voi tuommoisesta 
kiinnostua. Ihan niin kuin naisen arvo riippuisi siitä, kuinka kiinnostavana hän 
vastakkaisen sukupuolen silmissä näyttäytyy silloinkin kun kyse on 
ammattitaidosta ja osaamisesta. 
 
Mikä meitä vaivaa? 

En usko olevani ainoa, joka ei ota tolkkua näistä standardeista. Kun ei taida 
kaksoisstandardi riittää. On joku kolmiulotteinen panoraamamalli, jossa perinne, 
käytännöt, arvot ja arvostus, itsestäänselvyydet ja turhautunut tempoilu 
yhdistyvät. Miesten maailma lienee hierarkialtaan varsin selvä, mutta naisen roolit 
ovat jotenkin niin rankasti ja oudosti toisiinsa kietoutuneita, ettei niitä voi samalla 
tavalla erottaa kuin miesten roolit erotetaan. Niitä eivät erota naiset itsekään, eikä 
se välttämättä ole huono juttu, mutta roolien moniulotteisuuden toimivuuden 
varmistamiseksi olisi varmaan tehtävissä paljonkin. Uskoisin sen myös tukevan 
naisten kokonaisvaltaista jaksamista niin työssä, kotona kuin parisuhteessakin. On 
muuten tutkittu, että onnellisen naisen mieskin on melko varmasti onnellinen. 
Miesten onnellisuudella puolestaan ei ole suoraa yhteyttä naisen onnellisuuteen. 
Näin ollen naisten kokonaisvaltaiseen onnellisuuteen panostaminen lisää yleistä 
(eli miesten?) hyvinvointia. 
 
Naisen totuus 

Naisen totuus ja kokemus esimerkiksi työpaikan ilmapiiristä tai ilman laadusta ovat 
tunteiden värittämiä ja siksi ylivirittyneitä, joten niihin voi suhtautua hieman 
vähättelevästi. Jos Marjatta valittelee päänsärkyä, unettomuutta ja ihottumaa, ovat 
ne merkkejä huomiohakuisuudesta ja sympatian kalastelusta, ja voihan Marjatalla 
olla muitakin vaikeuksia yksityisessä elämässään.   
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Pomo: No, mitäs Marjatalle kuuluu? Olet vähän väsyneen oloinen. 
Marjatta: Kiitos, ihan hyvää muuten, mutta aika vähän on tullut nukuttua. Päähän 
särkee tosi usein, ja illalla on vaikea saada unta. Täällä töissä on aika vaikea 
hengittää. 
Pomo: Ahaa, oletko käynyt työterveydessä? Ei ole kyllä kukaan muu kertonut 
hengitysvaikeuksista. Onko sulla jotain allergioita? 
Marjatta: Kävin terveydenhoitajalla, mutta verikokeissa ei ollut mitään kovin 
kummoista, enkä tietääkseni ole allerginen. Sanoivat, että stressaan liikaa. 
Pomo: Hmm, yritä ottaa rennommin. Ja syö särkylääkkeitä, siksihän niitä on. Oliko 
sulla muuta? 
 
Edellä esitetty esimerkki on kärjistetty, mutta periaatteessa mahdollinen 
sananvaihto. Se, mitä tässä ei edes sivuttu oli pohdinta Marjatan 
hormonitasapainosta ja potentiaalisen parisuhteen tilasta, jotka toki voivat 
vaikuttaa työssä jaksamiseen ja usein vaikuttavatkin. Näiden hyvin 
henkilökohtaisten ominaisuuksien mahdollisuus työtehon vaihtelevuuteen 
lasketaan automaattisesti Marjatan henkilökohtaisiksi ongelmiksi, jotka voivat 
vaikuttaa psykosomaattisesti hengitysvaikeuksina työpaikalla. Työpaikan sisäilma- 
tai ilmapiiriongelma ovat korkeintaan kirsikoita kakussa, jossa Marjatta itse on 
suurempi ongelma kuin hänen kokemuksensa esiin tuoma mahdollisuus, että 
työpaikalla olisi oireita aiheuttavia ongelmia. Marjatan ongelma on Marjatan 
ongelma niin työterveyden kuin pomonkin mielestä. Toki työterveyshuoltoja ja 
pomoja on erilaisia. 
 
Mutta entäs jos Marjatta olisikin Martti? Olisiko yllä kuvattu keskustelu edelleen 
relevantti tapa kohdata alainen, vai voisiko keskustelu edetä vaikkapa seuraavasti? 
Pomo: No, mitäs Martille kuuluu? Olet vähän väsyneen oloinen. 
Martti: Kiitos, ihan hyvää muuten, mutta aika vähän on tullut nukuttua. Täällä 
töissä on aika vaikea hengittää, aika paljon menee särkylääkkeitä. 
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Pomo: Ahaa, oletko käynyt työterveydessä?  
Martti: Joo, kävin terkkarilla. Sanoivat, että tarkkaile tilannetta ja mieti, missä 
tuntuu pahiten. Ei minulla muualla tunnu kuin täällä. 
Pomo: Hmm, pitääpä kysyä muiltakin, onko jollain muulla samoja oireita. Tule 
kertomaan, jos on ihan mahdotonta olla täällä, niin mietitään mitä voidaan asialle 
tehdä. Pitää selvittää tätä. 
 
Martin kokemus huomioitiin toisin kuin Marjatan sekä työterveydessä että pomon 
toimesta. En usko, että kukaan uhraa ajatustakaan Martin hormonitasapainolle tai 
parisuhde- ja potenssiongelmille, joita voi henkilökohtaisessa elämässä olla 
paljonkin. Marttihan on kertonut saavansa oireita töissä, joten vika piilee jossain 
työpaikalla olevassa, ei missään henkilökohtaiseen elämään kuuluvassa. Jostain 
syystä ei ole yhtä itsestään selvää, että henkilökohtaisen elämän ongelmat 
vaikuttaisivat työhön samoin kuin Marjatalla. 
 
Naiset ovat tutkimusten mukaan herkempiä saamaan oireita ilmanlaadun 
heiketessä. Niinpä epämääräisiä oireita voi ilmetä naisilla ennen kuin miehet 
reagoivat mihinkään. Jostain syystä tätä ei kuitenkaan hyödynnetä ilmanlaadun 
indikaattoreina, vaan leimataan usein hysteriaksi tai turhaksi valittamiseksi. 
Sisäilman laatu on vain yksi esimerkki, joka kertoo paitsi rakennustekniikan 
laadusta myös siitä, ketkä huonossa sisäilmasta joutuvat kärsimään.  
 
Monet päiväkodit ja koulut ovat naisvaltaisia työpaikkoja – samoin kuin 
Kätilöopistokin – ja sisäilman laatu on koettu monessa paikassa ongelmaksi. 
Laitosten korjaamisesta tai toimintojen sijoittamisesta vastaavat hierarkkisessa 
järjestelmässä usein miehet tai ryhmä, jossa on sekä miehiä että naisia – ja jos 
miehet eivät oireile siellä missä naiset, ei ongelmaa voi olla – ja naisten kokemus ja 
hyvinvointi voidaan näin ollen ohittaa. Naiset pyrkivät tekemään asiat usein paitsi 
hyvin myös oikein sekä omalta että yhteisön kannalta, ja tämä on kuluttavaa sekä 
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naisille itselleen, että heidän kanssaan vääntäville miehille. Tokihan miehetkin 
pyrkivät hyvään lopputulokseen, mutta ... niin. Kokonaisuudet voivat olla niin 
kovin erilaisia. 
 
Naisen totuuteen liittyvät usein myös tunteet. On tärkeää, että asiat tuntuvat 
hyviltä tai oikeilta, ja että asiat sujuvat myös ihmisten välillä. Tunnekokemus on 
oleellinen osa työntekoa ja työyhteisöön kuulumista, vaikka yhteisö koostuukin 
asemaansa valituista ihmisistä. Nainen voi väsyä miestä enemmän vaikkapa 
opettaessaan, sillä usein olemme herkempiä melulle, haistattelulle ja 
vänkyttämiselle samalla kun yritämme toteuttaa omaa kutsumustamme ja kokea 
työmme ja tehtävämme mielekkääksi. Miehen neuvo usein on, että älä ota niin 
tunteella.  
 
Olisi sama kehottaa jättämään toinen käsi kotiin. Emme me voi sulkea itseämme 
osittain toimiaksemme kuin miehet. Meille on mahdollistettava ja suotava oikeus 
tehdä työtä sellaisina kuin olemme, eikä syyllistää siitä, että teemme ja koemme 
asiat toisin. Naisen totuus on aina vähän vajaa, koska tulkinnalle ja muille totuuteen 
vaikuttaville asioille annetaan tilaa vaikka väkisin. Näin ollen Marjatta saa ja ehtii 
altistua vaikka mille ennen kuin hänet otetaan vakavasti – ja sittenkin hän 
todennäköisesti joutuu ennemmin vaihtamaan työpaikkaa sen sijaan, että hänen 
työntekonsa pyrittäisiin mahdollistamaan optimaalisella tavalla. 
Muuten, kumpaa sukupuolta esimerkkien pomo edusti? 
 
Nainen urheilee 

Suomi on maailman menestynein maa joukkuevoimistelussa. Rytminen 
kilpavoimistelu on Wikipedian mukaan naisvoimistelusta kehittynyt taide- ja 
taitolaji, ja Suomi on voittanut MM-tasolla kultaa yhdeksän kertaa, ottaen 
huomioon, että kyseinen kilpailu on järjestetty vasta 16 kertaa. Menestynein 
kilpajoukkue on Olarin Dynamot, jotka voittivat maailmanmestaruuden vuosina 
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2002, 2003, 2004 ja 2006. Neljännen voiton jälkeen joukkue sai kutsut 
itsenäisyyspäivän linnanjuhliin. Niin. Kaksi kutsua, joista toinen annettiin 
valmentajalle ja toinen arvottiin joukkuelaisten kesken. Presidentti Tarja Halonen 
on joukkuevoimistelun fani, ja halusi näin osoittaa arvostuksensa ja tukensa lajille 
ja sen menestyneimmälle joukkueelle koko maailmassa.  
 
Ai niin, vuonna 1995 linnanjuhlissa oli koko jääkiekkojoukkue. 
Jääkiekkoliiton sivuilla on ihan omat sivustonsa naisten jääkiekolle. Ne on kivasti 
nimetty tyttökiekoksi, ja sieltä löytyy myös tietoja naisten jääkiekkojoukkueista ja 
maajoukkueen menestyksestä maailmalla.  
 
Oikeasti, tyttökiekko! Sivulla kerrotaan, että tyttökiekkoilijat – eli Suomen 
jääkiekkomaajoukkue - ovat kuitenkin päässeet mitalisijoille olympialaisissa niin 
Naganossa 1998 kuin Vancouverissakin 2010 ja että naisjääkiekko on vauhdikas ja 
mielenkiintoinen laji. Miesten jääkiekkoa ei luonnehdita mitenkään – ei ilmeisesti 
tarvitse. 
 
Sivun taustakuvituksessa on joukkueen kapteeni ja varakapteeni. Siis miesten 
joukkueen, tai sitten toinen näistä leideistä ei ole ajanut partaansa kuvaukseen. 
Taustakuvat ovat samat kaikkialla sivustolla liikuttaessa, ja tokihan siellä kerrotaan 
paljon myös jääkiekosta – siis miesten pelaamasta jääkiekosta.  
 
Miesten jääkiekossa liikkuvat isot rahat – tai ainakin huomattavasti isommat kuin 
naisten jääkiekossa – ja siksi sukupuolella on eroa näkyvyydessä. En seuraa 
jääkiekkoa millään kiinnostuksen tasolla, mutta pystyn silti nimeämään useita 
miesjääkiekkoilijoita siitä huolimatta, ja saattaisin osata yhdistää nimet ja 
naamakuvat joltisellakin varmuudella. Sen sijaan en pysty nimeämään ainoatakaan 
naisjääkiekkoilijaa, enkä varmasti kadulla tuntisi, vaikka vastaan tulisikin. 
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Yleisurheilu lienee niitä harvoja alueita, jossa naiset ja miehet näyttäytyvät 
samanarvoisina katsojalle. En tiedä kulissien takaisista kahinoista mitään.   
 
Tasa-arvon vuoksi 

Tasa-arvon toteutumisen edistämiseksi ihmisiä ei enää puhutella nimikkeillä, joista 
puhuteltavan sukupuoli voitaisiin selvittää. Ei oli hoitajia ja hoitajattaria, opettajia 
ja opettajattaria, tarjoilijoita ja tarjoilijattaria, pappeja ja papittaria. Periaatteessa 
ymmärrän mekanismin. En kuitenkaan aivan pääse jyvälle siitä, kuinka sukupuolen 
häivyttäminen parantaa eri sukupuolien edustajien samanarvoisuutta, sillä 
nimityksistämme huolimatta emme ole muuttuneet yhdeksi.  
 
Itse käytän julkisesti nimitystä pastorinna. Pastorinna siksi, että papittaren 
mielikuvaani kuuluvat bikinit ja käärme, eikä sitä niitä vielä ole hyväksytty 
evankelis-luterilaiset kirkon viralliseksi virkapuvuksi. Pastorinna-nimikkeellä koen 
olevani kokonaisempi tehtävässäni, vaikka ihan samaa työtä samana ihmisenä 
olisin pastorinakin. En vain halua hukata sukupuoltani siksi, että saan tehdä niin. 
Haluan pitää siitä kiinni samasta syystä. Minulle tasa-arvo ei ole vapautta 
sukupuolesta, vaan oikeus, lupa ja jopa velvollisuus edustaa sitä sukupuolta, jonka 
omakseni koen. Tästä näkökulmasta ymmärrän vakaasti heidän kipuilunsa, joiden 
oman sukupuolen määrittäminen ei ole itsestään selvää. Minua ei ole vapautettu 
olemaan harmaata massaa sukupuolettomien yhteisössä, vaan olemaan naisena 
tasa-arvoinen kaikkien muiden – siis muidenkin kuin vain miesten – kanssa. 
Minua viehättää ajatus siitä, että saan pappeudestani huolimatta olla myös nainen. 
Ja silloin ajattelen, että se saa myös näkyä ja kuulua kutsumanimestä. 
 
Opettajattaret, johtajattaret ja tarjoilijattaret nimikkeinä ovat painuneet historian 
hämäriin tasa-arvostuksen levitessä, mutta noissa nimityksissä on jotain kaunista. 
Ne ovat sanoina kauniita. Niissä yhdistyvät tehtävä ja tehtävää tekevän sukupuoli, 
eikä se ainakaan minun korvissani ja mielessäni vähennä heidän osaamistaan tai 
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arvostustaan. Minun mielessäni he ovat tasa-arvoisempia nimikkeineen, jotka 
sallivat naiseuden ja jopa korostavat naiseutta tehtävän tekijöissä. Kaikki eivät 
korostusta kaipaa tai tarvitse. Korostus voi kuulostaa korsetilta, jossa naisen rooli 
kapeutuu.  
 
Tiedän haihattelevani tässä jonkin viktoriaanisen tapakulttuurin jäännettä, mutta 
niin pitkään kuin sukupuolia on enemmän kuin yksi, haluan olla ylpeä sekä 
sukupuolestani että tehtävästäni ilman, että minun tarvitsee piilottaa tai 
kyseenalaistaa kumpaakaan. Ja sama koskee miehiä. Osaamista, taitoa, tietoa ja 
tunnetta on kaikilla – eri suhteissa ja määrissä toki, mutta emmehän me ole 
muutenkaan samanlaisia keskenämme, vaikka sukupuoliero poistettaisiinkin. 
Niin minä ymmärrän tasa-arvon. Se ei ole lopulta edes sukupuolesta kiinni. 
 
P.S. Tasaavaa tasa-arvoa 

On totta, että joissain asioissa naiset ovat miehiä tasa-arvoisempia. Näin on 
esimerkiksi huoltajuuskiistoissa, joissa peruslähtökohta edelleen usein on, että äiti 
on lapselle automaattisesti parempi vanhempi. Ei ole. Äiti voi olla perheen hirviö, 
jolta kaikkia mahdollisia – ennen kaikkea lapsia - on suojeltava. Äidin sana on 
kuitenkin isän sanaa painavampi, sillä oletusarvo on, ettei äiti vahingoita lastaan. 
Muita tasa-arvon kannalta jäätäviä esimerkkejä ovat naisten miehiä kohtaan 
harjoittama väkivalta sekä seksuaalinen ahdistelu. Standardien mukaan naisia ei 
saa ahdistella, mutta miehiä saa. Miehen pitäisi olla suorastaan iloinen, jos hän 
joutuu naisen ahdistelun tai hyväksikäytön uhriksi. Ja jos nainen lyö, se on miehen 
vika, mutta ei se ole.  
 
Äitiydestä olemme osanneet tehdä aseen ihan itse, jälkimmäisen olemme oppineet 
miehiltä. Ne ovat emansipoitumisen varjoja, joihin kenelläkään ei ole oikeutta. Ei 
edes naisilla. 
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Pastori Outolempi eli: kuinka lakkasin olemasta 

huolissani ja opin rakastamaan homoja 

Henna Salo 

 
Tämän vuoden maaliskuussa Suomen laki muuttui ja tasa-arvoinen avioliittolaki 
astui voimaan. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei ole osannut päättää, miten 
laki vaikuttaa sen toimintaan. Osa papeista on epäselvän tilanteen takia tulkinnut 
velvollisuudekseen vihkiä kaikki sitä pyytävät rippikoulun käyneet kirkon jäsenet. 
Minä olen yksi näistä samaakin sukupuolta vihkineistä papeista. 
 
Tasa-arvoinen avioliittolaki jättää uskonnollisille yhteisöille vapauden päättää 
omista vaatimuksistaan vihkipareille. Kirkolliskokous ei ole tehnyt päätöstä 
vihkimisestä suuntaan tai toiseen. Muutoksiin vaadittaisiin 3/4 määräenemmistö. 
Tällä hetkellä kirkkojärjestyksen mukaan jokainen rippikoulun käynyt kirkon jäsen 
on oikeutettu kirkolliseen vihkimiseen. Piispat ohjeistivat tästä huolimatta 
lakimuutoksen alla ja jälkeen pappeja olemaan vihkimättä samaa sukupuolta olevia 
pareja ja siunaamatta näiden avioliittoja. 
 
Piispojen ohjeen mukaan parin kanssa voi viettää rukoushetkeä, mutta ei siunata 
eikä vihkiä. Myös sunnuntain jumalanpalveluksen yhteydessä voidaan rukoilla 
avioliiton puolesta. Joillekin tämäkin on liikaa. Esimerkiksi piispa Seppo Häkkinen 
on todennut haastattelussa, että ei voisi itse rukoilla samaa sukupuolta olevan parin 
avioliiton puolesta ja Lapuan tuomiokirkkoseurakunta on kieltäytynyt rukoilemasta 
jumalanpalveluksen esirukouksessa samaa sukupuolta olevien avioliittojen 
puolesta. 
 
Käytännössä siunaamisia on ollut jo vuosia. Ne ovat olleet tuomiokapitulien 
tiedossa ja jostain on tehty kantelukin, joka ei ole johtanut seuraamuksiin. 
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Teologisesti siunaaminen ja vihkiminen ovat samanarvoisia. Vihkimisessä tapahtuu 
juridinen maallinen toimenpide, eli avioliiton solmiminen sekä kirkollinen siunaus. 
Ongelmana on ollut siunauksen teologian moninaisuus sekä se, että on hyvin 
vaikeaa selvittää, mikä on siunauksen ja rukoushetken ero. Siunauksesta ei jää 
maailmaan fyysistä jälkeä, jos ei joku ota valokuvaa papista kädet avioparin päiden 
päällä.  
 
Vihkimisen tultua lailliseksi tuomiokapitulit ovat saaneet uuden päänvaivan: 
vihkimisestä jää todisteeksi paperi, jota voidaan käyttää vihkineen papin 
pelotteluun ja rankaisuun. Ensimmäisenä mahdollisena päivänä 1.3.2017 Kai 
Sadinmaa vihki ja siunasi julkisessa tilaisuudessa Helsingissä. Tästä tehtiin kaksi 
kantelua Vaasasta ja Heinolasta käsin. Puolen vuoden aikana parikymmentä 
muutakin pappia on toimittanut yhteensä vähintään 21 vihkimistä ja 17 
siunaamista. Näistä kaksi on tullut tuomiokapitulin tietoon maistraatin toimitettua 
vihkipaperin seurakunnan kirkkoherranvirastoon tai keskusrekisteriin, josta ne on 
ilmoitettu piispalle. Kummassakin tapauksessa tuomiokapituli on käynnistänyt itse 
kantelua vastaavan prosessin. Toisessa, minun tapauksessani, Lapuan hiippakunnan 
tuomiokapituli teki tapauksesta myös julkisen jo prosessin alussa.  
 
Osa papeista on itse ilmoittanut vihkimisestä esimiehelleen tai tuomiokapituliin. 
Kaikki tuomiokapitulit tai esimiehet eivät kuitenkaan ole vieneet asiaa eteenpäin. 
Varmasti tapauksia tulee kuitenkin tuomiokapitulien käsittelyyn vielä muitakin. 
Sateenkaaripapit ovat sitoutuneet löytämään kaikille halukkaille vihkijän tai 
siunaajan. Suurin osa tapahtuu hiljaisuudessa. Parit eivät itsekään halua omalle 
vihkipapilleen hankaluuksia.  
 
Tarve pyytää Jumalan siunausta avioliitolleen on kuitenkin huutava. Osa pareista on 
tullut todella julmasti kohdelluksi kirkon taholta jossain vaiheessa elämäänsä. Osa 
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on kirkon työntekijöitä, jotka ovat vuosien ajan siunanneet toisten avioliittoja ja 
rukoilleet avioparien puolesta.  
 
Annoin itse keväällä haastattelun maakuntalehti Ilkassa, jossa sanoin noudattavani 
yhteisiä pelisääntöjä. Sillä hetkellä olin todella sitä mieltä. Kevään edetessä totesin, 
että piispat vaativat yhteisten pelisääntöjen noudattamista vain toiselta 
osapuolelta.  
 
Ensimmäinen pyyntö siunata tuli jo keväällä Seinäjoella asuvalta parilta. Se 
kuitenkin peruuntui, kun Lapuan tuomiokirkkoseurakunta kieltäytyi rukoilemasta 
jumalanpalveluksessa samaa sukupuolta olevien avioparien puolesta. Se oli liikaa 
monelle seudulla elävälle homoseksuaalille, joka vielä oli kirkon jäsen. Niin myös 
tälle pariskunnalle. He erosivat kirkosta ja sanoivat, että eivät voi tällä hetkellä 
pyytää tällaisen kirkon edustajaa siunaamaan, vaikka siunaus onkin heille todella 
tärkeää. 
 
Silloin ajattelin, miltä minusta tuntuisi, jos minun avioliittoni puolesta 
kieltäydyttäisiin rukoilemasta. Kun tuli pyyntö toiselta paikkakunnalta 
vihkimiseen, en löytänyt enää sydämestäni ja omastatunnostani syytä olla 
kieltäytymättä. Raamatusta tai tunnustuskirjoista en ollut syytä koskaan 
löytänytkään, muuta kuin uskollisuus piispoille ja heidän ohjeilleen. 
Tunnustuskirjoissakin kuitenkin todetaan, että jos piispat vaativat evankeliumia 
vastaan olevia asioita, ne eivät ole sitovia. 
 
En halua kertoa tämän enempää itse toimituksesta tai tilaisuudesta, ettei kyseessä 
oleva pari joudu julkisuuteen. Heille toimitus oli erittäin tärkeä, mutta eivät hekään 
halunneet minulle hankaluuksia.  
 
Sanoin kuitenkin, että tässä ei ole kyse minusta tai mitä minulle tapahtuu. Kyse on 
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sateenkaaripareista ja heidän oikeudestaan elää kristittynä, rakastaa ja sitoutua. 
Tietenkin se on hyvä, etteivät kirkon tuomioistuimet enää ole tavallisten 
homoseksuaalien seurakuntalaisten perässä. Vain homoseksuaaleihin kirkon 
työntekijöihin kohdistuu enää asiattomuuksia, kuten työpaikkakiusaamista ja 
hengellistä väkivaltaa. Ja meitä, vihkineitä pappeja, voidaan tietenkin käyttää vallan 
välikappaleina. Jos meitä rangaistaan tarpeeksi kovin, niin ehkä kukaan ei enää 
uskalla siunata sateenkaariväkeä?  
 
Minulta on kysytty asian tultua julkisuuteen, olenko joutunut kovaan pyöritykseen. 
Omaksi yllätyksekseni: en. Olen saanut vain yhden asiattoman viestin ja ehkä viisi, 
jossa minulle on opetettu Raamattua. Mutta olen saanut kymmeniä viestejä tutuilta 
ja tuntemattomilta, joissa kiitetään sateenkaariväen puolustamisesta. Viestejä on 
tullut sekä sateenkaari-ihmisiltä itseltään, että heidän läheisiltään. Monilla on 
kerrottavanaan hirveitä kokemuksia kirkon ja kristittyjen taholta. Mutta monilla on 
myös toivoa siitä, että kirkko on todella muuttumassa. Luulen, että Etelä-
Pohjanmaakin on muuttumassa. Vielä edellisen presidentinvaalikampanjan aikana, 
kun ilmoittauduin Pekka Haaviston kannattajaksi Kotimaa-lehdessä, sain paljon 
enemmän asiattomia soittoja, sähköposteja, kirjeitä ja viestejä. Ehkä Suomi on 
tänään jo kulkenut eteenpäin, eivätkä ihmiset jaksa enää edes välittää kirkon 
edesottamuksista asian suhteen. 
 
Ihmisten kokemuksia olen saanut olla kuuntelemassa ennenkin. Tasa-arvoisen 
avioliittolain mentyä läpi olin mukana juhlimassa. Monet kertoivat koskettavia 
tarinoita siitä, miten on seksuaalisen suuntautumisen takia tullut suljetuksi pois 
omasta perheestä ja suvusta. Toisaalta oli myös niitä tarinoita, joissa oma perhe on 
tukenut vaikkapa vanhoillisen herätysliikkeen vaikutuksesta huolimatta. Olen 
käynyt vapaa-ajalla ja lomalla toimittamassa oman seurakunnan ja hiippakunnan 
ulkopuolella. Monilla on vaikeuksia löytää turvallista pappia omalta 
paikkakunnalta. Vaikka hääpari tai kastettavan vauvan vanhemmat olisivatkin 
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heteroita, läheiset voivat olla homoseksuaaleja. Papit voivat kieltäytyä toimituksista 
paitsi homoparien myös avoparien kohdalla. Minuun on ottanut yhteyttä myös eräs 
48 vuotta(!) samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa parisuhteessa ollut 
kristitty huolestuneena siitä, että voivatko papit kieltäytyä siunaamasta 
homoseksuaaleja myös hautaan, jos avioliiton siunaamisesta voi kieltäytyä. Hän oli 
niin monta kertaa ollut kirkossa kuulemassa, kuinka hänet tuomitaan helvettiin 
saarnassa, ettei hän enää vihkimisestä jaksanut haaveilla. Mutta hautaan 
siunaamisesta oli vielä huoli.  
 
Teen enimmäkseen rippikoulu- ja nuorisotyötä. Nuorille koko keskustelu on kuin 
jostain toiselta planeetalta (jos se tuntuu siltä joskus itsellekin). Kouluissa tasa-
arvoon kiinnitetään yhä enemmän huomiota myös seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen osalta. Pelkään pahoin, että jos kirkko yhä sallii 
vähemmistöjen syrjinnän työntekijöidensä puheissa ja teoissa, se voi olla yksi syy 
lisää, miksi emme ole tulevaisuudessa niin tervetulleita kouluille. Olen ollut itse 
opettajan sijaisena kouluilla, joissa seurakunta on pitänyt aamunavauksia, joita en 
itse voisi hyväksyä. Minulla on ystävinä teologeja ja pappeja, jotka eivät halua viedä 
lapsiaan seurakunnan kerhoihin ja lasten tai nuorten toimintaan, koska ei voi 
luottaa siihen, mitä siellä opetetaan. Opetuksessa voi olla toki muitakin ongelmia 
kuin pelkästään seksuaalivähemmistöjen asema kirkossa. Vaikka jossain 
seurakunnassa homoseksuaalisuudesta ei opetetakaan negatiivisesti, julkisuudessa 
kirkosta kokonaisuutena piirtyy hyvin tuomitseva kuva. Joillain vanhemmilla ja 
opettajilla vaikuttavat vanhat huonot kokemukset kirkosta. 
 
Näistä asioista olen yrittänyt puhua piispoille ja muulle papistolle. Näihin asioihin 
ei juuri puututa. Vain yhdenlainen teologia nähdään virallisesti hyväksyttävänä, 
kun monilla seurakuntalaisilla ja suurella osalla työntekijöistä usko on toisenlaista. 
Kirkossa pitäisi ottaa erilaiset uskonvakaumukset paljon vakavammin ja 
kunnioittavammin, ja yrittää etsiä ratkaisuja yhdessä rukoillen.  
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Samaa sukupuolta olevien vihkimiset ja siunaamiset ovat olleet erittäin tärkeitä 
sekä pareille itselleen että läsnä olevalle seurakunnalle. Tilaisuudet ovat olleet 
keskimääräisiä häitä hengellisempiä ja hartaampia. Taivaan Isän siunaus on ollut 
näille ihmisille niin kaivattu ja odotettu asia. En ole pahoillani enkä huolissani, vaan 
iloitsen jokaisen siunatun ja vihityn parin kanssa ja puolesta. Viittasin tämän 
artikkelin otsikossa vanhaan elokuvaan atomipommista. Jotkut näkevät yhä 
homoseksuaalit kirkossa yhtä kauhistuttavana asiana. Sitä en voi kuin ihmetellä ja 
todeta, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, arvokkaaksi ja 
ihmeelliseksi. Vihkitoimitus on ollut aivan yhtä ihana ja koskettava kuin mikä 
tahansa muukin vihkitoimitus. Ehkä jopa koskettavampi ja merkittävämpi, koska 
siihen alttarille on kuljettu niin pitkän tien kautta, sellaisten ennakkoluulon ja 
vihan vaiheiden, joita meidän heteroiden on vaikea kuvitellakaan. Silti on kuljettu 
Jumalaan turvaten ja rukoillen, luottaen siihen, että Hän siunaa, vaikka ihmiset 
eivät siunaisikaan. 
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Sukupuoli on ahdas lokero 

Salla Ranta 

 
Nainen on sukupuoli 

Naisen ongelma on se, että nainen on sukupuoli. Jos feminismiltä saisi toivoa 
jotakin, se olisi kaikille ihmisille vapautta siitä säädystä, joka heille sukupuoliroolin 
mukana annetaan. Feminismin tehtävä ei ole puolustaa yhden sukupuolen etuja, 
vaan kyseenalaistaa sukupuoliroolit ja sukupuolen käsite ja vapauttaa ihmisiä 
sukupuolijärjestelmän palvelemisesta. Ja epäilen, että tämä on feminismin 
vaarallisin voima, sillä se tulee koskemaan muitakin kuin naisia.   
 
Joskus kuulin miespuolisen ystäväni arvion, että naisten ja miesten välinen ero on 
siinä, että naiset pohtivat naisena olemista, mutta miehet eivät pohdi miehenä 
olemista. Jos näin on, sille on syynsä. Viime kädessä pohdinnan takana on kysymys 
siitä, mitä `nainen´ oikein on, mitä se tarkoittaa. Sukupuolen käsite on liikkeessä, 
jossa samalla kiihkeydellä toiset puolustavat sen itsestään selvyyttä ja 
yksinkertaisuutta, toiset yrittävät sitä obduktoida ja osoittaa sen ongelmia. Monet 
puolustavat aggressiivisesti ajatusta siitä, että sukupuoli ei ole käsite, eikä 
sukupuolissa ole mitään miettimistä. He katsovat, että voivat määritellä 
yksinkertaisesti ja aistihavaintoihin perustuen, ei vain oman sukupuolensa vaan 
myös muiden, seurauksineen merkityksineen päivineen – siis koko 
sukupuolijärjestelmän perusteineen. Tai katsovat, että se, mitä ala-asteen 
biologiantunnilla opetettiin, riittää ja muu on sumutusta.  
 
Sukupuoli voi olla muu kuin nainen tai mies. Esimerkiksi transsukupuolinen, 
intersukupuolinen tai muunsukupuolinen. Meistä, joilla ei ole kokemusta väärään 
ruumiiseen syntymisestä, käytetään joskus termiä cis-sukupuolinen. Joskus 
ajattelen, että se on vähän liikaa sanottu. Syntymässä annettiin sukupuoli, jonka 
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mielelläni pidän, mutta en ehkä ihan sellaisenaan kuin millaisena se tarjoutuu. 
Toisin kuin cis-naisen määritelmä kuuluu, en ole varma onko syntymässä annettu 
sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti täydellisessä sopusoinnussa. Sen verran 
epävarma olen siitä, mikä tämä sukupuoli-identiteetti oikein on ja mitä syntymässä 
oikein annettiin. 
 
Eniten pohdittavaa sukupuolissa ja sukupuolisuudessa on niillä, jotka eivät itse koe, 
että voivat olla vapaita yksilöitä sukupuolestaan riippumatta. Niillä, jotka ovat 
tavalla tai toisella ruumiinsa tai sukupuolensa vankeja tai joiden sisäinen kokemus 
itsestään ei vastaa sitä, miten heitä kohdellaan sukupuoleen viitaten.  
 
Vaikka ei olisi syntynyt vääränlaiseen ruumiiseen, omaan sukupuoleen voi liittyä 
paljon raskaita asioita, joita pitää tavalla tai toisella raahata mukana ja sietää. 
Sisäisiä ja ulkoisia. Omaa sukupuolta pohtimaan pakottaa esimerkiksi tytöttely, 
kähmiminen, ylistämällä alistaminen ja erilaiset tarjotut kahvinkeittotehtävät ja 
perinteiset roolit puhumattakaan siitä, että havahtuu oppineensa kokemaan ne 
luonteviksi.  
 
Siitä, että on ollut tyttö ja on nainen, seuraa kasakaupalla asioita, joita ei voi valita, 
koska ne ovat kielessä ja kulttuurissa syvällä. Yksi niistä on kauneus. Tyttövauva on 
sievä, pikkutytöt ovat nättejä, kuusitoistavuotiaana nainen kauneimmillaan, 
kauneuden eteen pitää kärsiä ja jokaisissa häissä morsian on kaunis. Kauneus on 
yhä täysin kyseenalaistamaton naisen olemuksellinen ominaisuus, jota arvioidaan, 
mitataan ja josta keskustellaan kuin se olisi itsestään selvästi tärkeää. Nykynaisen 
velvollisuus on paitsi olla ilo muiden silmille, myös tuntea itsensä kauniiksi. Miksi? 
 
Moni toimittaja tuskailee varsinkin kirkollisessa mediassa sen kanssa, ettei naisia 
tahdo löytyä “sanojan paikalle”, vaan nämä puhuvat mieluummin vain omasta 
kokemuksestaan tai yksittäisistä tutkimustuloksistaan sen sijaan, että antaisivat 
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asioista lausuntoja tai kokonaisnäkemyksiä. Kun tarvitaan joku sanomaan, miten 
asiat ovat, kirkosta on helpompi löytää mies. 
 
Konservatiivisen herätysliikkeen jäseneksi syntynyt nainen kertoi minulle 
saaneensa tarpeekseen sillä hetkellä, kun hänen huolella valmistelemansa puhe 
peruutettiin viime hetkellä. Kutsujan perusteena oli se, että kuulijakunta olisi 
aikuisia ja puheen pohjana oleva raamatunkohta oli uskon kannalta liian keskeinen. 
Yhdistelmä oli liian vaarallinen yhteisölle, mutta ääneen lausuttuna se maksoi 
tämän nuoren teologinaisen luottamuksen. Kuitenkin hän pohti, että hänelle 
irtautuminen liikkeestään tarkoittaa paljon enemmän kuin ulkopuoliset 
kuvittelevat: sen mukana menettää uskon äidinkielen, tunnekielen ja hengellisen 
heimon. Hinta täysivaltaisesta ammatinharjoittamisesta teologina ja tasa-arvosta 
oli kokonainen kotimaa.  
 
Monet naiset katsovat taaksepäin lapsuuttaan, kouluaikojaan, työhaastattelujaan ja 
ihmettelevät miten paljon sukupuolioletukset ovat määränneet sitä mitä heistä on 
sanottu, mitä ominaisuuksia heissä on arvioitu ja mitä heistä on oletettu. Mutta 
kaikki tämä on vain yksityistä, koettua ja siksi varovasti puhuttua. 
 
Yleinen puhetapa on yhä se, että erityisesti nainen kärsii sukupuolensa takia. Mutta 
luultavasti nykyisten sukupuolistereotypioiden ja kaksijakoisen 
sukupuolikäsityksen murtuminen aiheuttaa sen, että myös muut kuin naiset alkavat 
yhä enemmän pohtia sitä, mitä oletuksia sukupuolen perusteella heistä tehdään. 
Naisasialiikkeen yksi saavutus on ollut sukupuolitietoisuuden nostaminen. Osa 
naisista ajattelee, ettei heihin sukupuolen vuoksi kohdistuvat oletukset tai 
odotukset ole oikein. Pohjimmiltaan tästä on ollut kysymys ensimmäisten 
suomalaisten naisasiapoliitikkojen taistelussa yhteiskunnallisista oikeuksista ja 
naispappeuskeskustelussa. Siitä, mitä voidaan olettaa ihmisestä, joka ei ole mies. Ja 
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kirkossa kysymys on myös siitä, myönnetäänkö, että sukupuolella on tarkoitettu eri 
vuosisatoina eri asioita.  
 
Jos myönnetään, että naiseksi syntyminen on tarkoittanut pitkään muiden 
palvelijaksi syntymistä, muiden hallittavaksi resurssiksi syntymistä, se on 
ensimmäinen askel kohti sukupuolikäsitteiden kulttuurisia rakenteita. Kenties sen 
kuuleminen, miten ahdas vankila on mieheksi syntyminen, on vasta edessä. Kahden 
pojan äitiys on saanut minut ajattelemaan, että feminismin vaarallisuus onkin ehkä 
siinä, että se voi vapauttaa myös miehet.  
 
Äitiys ei ole biologiaa 

Sukupuolensa kanssa voi johtaa hämmentymään myös koettu äitiys, joka 
raadollisella tavalla hieroo sukupuolen ruumiillisuuden ja epäruumiillisuuden 
kysymykset päin näköä. Samalla kun ruumis lakkaa olemasta omassa hallinnassa ja 
kokonaan oma ja sen sijaan yhä enemmän toisen ihmisen syntymisen ja elämän 
väline, alkaa epäillä muutenkin yksilöllisyyttään. Minä en ole koskaan enää vain 
minä, minun rajani on rikottu, minusta on tullut ulos toinen ja tällä on oma 
elämänsä, joka kuitenkin on täysin minun vastuullani. Mutta tämä on tulkinta 
elämästä, ei biologinen tila. Äidinvaistoista ja synnynnäisistä äitiysominaisuuksista 
puhutaan kuitenkin silloin, kun tarkoitetaan tauotonta tietoista työtä jälkeläisten 
vuoksi, naisen vuorokautisia loputtomia työvuoroja joissa syntyy punnittuja 
ratkaisuja sen suhteen, miten jälkeläinen ensin pysyisi parhaiten hengissä ja sen 
jälkeen kehittyisi hyvin, saisi tarvitsemansa ja olisi onnellinen. Raskausajan 
ruokavaliosta imetyskysymysten ja varhaisen vuorovaikutuksen kautta 
jalkapallokentälle, kielikylpyyn ja musiikkiluokalle. Rokotuksia vai ei, barbieita vai 
ei, YouTubea vai ei, päiväkotia vai ei. “Äiti, onko Jumalaa olemassa? Äiti, mikä on 
huora? Äiti, mä olen miettinyt yhtä juttua...” – päätöksiä, ratkaisuja, joiden takana 
on opiskelua, lukemista, ideologioita, keskusteluja, arvopohdintaa ja yötolkulla 
googlausta. Ei se ole biologiaa, se on vastuun ottamista.  
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Äidiksi tulemiseen voi liittyä radikaalilla tavalla kokemus omasta ruumiista 
luopumisesta. Jos toinen vanhempi on mies, kokemus monimutkaistaa omaa 
suhdetta sukupuoliin. Mies on yhä usein eri tavalla vapaa valitsemaan, auttaako 
lastenhoidossa. Kun isä hoitaa lastaan, siitä puhutaan ja kirjoitetaan. “Isä on 
hienosti mukana vauvanhoidossa”, lukee synnytyssairaalan epikriisissä. 
Mahdollisuus saada kokemus siitä, että ei ole enää yksilö samassa mielessä kuin 
ennen lapsen saamista, on järkyttävä etuoikeus, ja järkyttävä 
epäoikeudenmukaisuus yhtä aikaa.  
 
Madonna ja lapsi on kulttuurin peruskuva, ikoni. Niitä ovat maalanneet miehet, 
jotka ovat kodissaan katsoneet samaa näkyä vierestä. Jos joku alkaisi puhua isien ja 
muiden sivustaseuraajien syvästä ja kauhistuttavasta mustasukkaisuudesta, 
kateudesta ja ulkopuolisuudesta synnyttäjän ja syntyneen edessä, moni korkea pato 
voisi aueta.  
 
Naiseuteen ei kuulu äitiys, mutta äitiyteen kuuluu naiseus. Kaikki naiset eivät ole 
äitejä, mutta hekin saavat osansa äidillisyyden odotuksista. Hoivaaminen kuuluu 
yhä naisoletetuille. Nunnaluostarit olivat ehkä ensimmäinen järjestelmä, joka antoi 
äitiydelle vaihtoehdon. Sittemmin ehkäisy pyrki laajentamaan naisten 
valinnanmahdollisuuksia. Vanhemmuuden ja perheen tasa-arvosta puhuminen 
tähtää samaan: että rooleja voitaisiin muuttaa, soveltaa ja uudistaa. Vanhemmuus 
ja sukupuoliroolit kuitenkin sotkeutuvat yhteen ja vahvistavat polvi toisensa 
jälkeen sukupuolirooleja. Äidin pyhää roolia ei horjuta kulttuurissa mikään, ei edes 
isien halu päästä siitä osalliseksi. 
 
Mistä on pienet tytöt tehty? 

Myös syntyvien lasten sukupuolta on pakko ajatella, siihen pitää ottaa jokin suhde. 
Monien naisten kokemus on, että tyttölapsi on läheisempi, se on “kuin minä”.  
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On perheitä, joissa syntyneen lapsen sukupuolta ei haluta määritellä, tai halutaan 
välttää lapsen määrittelemistä sukupuolen kautta välttämällä sanoja tyttö ja poika. 
On perheitä, joissa tyttölapsille ei osteta autoja, vaikka kuinka pyydettäisiin ja on 
perheitä, joissa syntyneen lapsen sukupuoli aiheuttaa toiselle vanhemmalle tai 
isovanhemmalle pettymyksen tai vierauden tunteen. On erikoista, että samalla kun 
tasa-arvokehitystä on yritetty ainakin paperilla viedä eteenpäin koko 
yhteiskunnassa, tyttöjen ja poikien välille tehdään selvempää eroa kuin muutama 
vuosikymmen sitten. Uutta on tyttöyden ylenpalttisuus, johon prinsessat kääritään 
jo vauvoina. Pienet tytöt on tehty kanelista, sokerista ja koristeista.  
 
Kun lapseni olivat pieniä, helsinkiläinen tavaratalo mainosti 
lastenvaateuutuuksiaan kanta-asiakaslehtisen aukeamalla, jossa keskellä seisoi 
tyttö ja poika. Tytön oloasu oli painettu täyteen värikkäitä perhosia. Pojan 
vastaavaa pukua peittivät pommikoneet. Tausta oli taivaansininen. 
Hävittäjälentokoneet ja perhoset olivat vasta alkua sille, mitä opin ymmärtämään 
siitä, mitä tarkoitetaan tytöillä ja pojilla. Ja vielä paljon enemmän kuin muiden 
kommenteista, olen hämmästynyt siitä, miten pienenä lapsi oppii sukupuolieron ja 
kaiken sen mitä siihen kuuluu. Poika, joka haluaisi pukeutua keijupukuun, tietää 
nelivuotiaana, että se tehdään suljettujen ovien takana. Kaupungissa, 
kaupunginosassa, taloyhtiössä ja perheessä, jossa korostetaan suurimmaksi osaksi 
ääneen, että se on ihan ok. Mikään vanhempien ja opettajien suvaitsevaisuushöpinä 
ei peitä sitä, että ilma on sakeana viestejä siitä, että tyttöjutut vaan eivät kuulu 
pojille ja tyttömäinen poika on huonompi asia kuin poikamainen poika. Kotileikit 
on parempi leikkiä naapurin pienemmän lapsen kanssa, joka käy eri koulua ja joka 
ei vielä osaa ihmetellä sitä että poika leikkii tyttöleikkejä. Eikä kyse ole kiusaamisen 
pelosta, vaan syvästä sosiaalisten roolien haltuun ottamisesta. Koska ihminen on 
sosiaalinen eläin, jonka minuus rakentuu suhteessa toisiin. ”Normaalit pojat 
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katsovat urheilua”, tv:n kisakatsomon äärestä nukkeleikkiin pyrkivää 
seitsemänvuotiastani on ojennettu.  
 
Mitään muista riippumatonta minää ei ole olemassakaan. Siksi kysymykseen siitä, 
onko sukupuoli synnynnäinen vai sosiaalinen asia, on täysin mahdoton löytää 
lopullista vastausta. Ei ole pääsyä siihen osaan ihmisestä, joka olisi olemassa 
kulttuurista riippumatta. 
 
Minulle on sanottu monta kertaa aivan luontevasti, että koska lapseni ovat “vain” 
poikia, jään tai tulen jäämään paitsi monenlaisesta tyttöhyvästä: pojat eivät 
kuulemma aikuisina pidä huolta vanhemmistaan, poikien lasten kanssa välit tulevat 
olemaan etäisemmät, pojan kanssa ei nainen voi oikein koskaan todella kokea 
yhteyttä, pojan kanssa ei voi mennä vaatekauppaan, keskustella kauneudesta ja niin 
edelleen. Näin on ennustettu lukemattomia kertoja. En muista, että kukaan olisi 
koskaan sanonut poikien äitiyden tuovan mukanaan mitään erityistä poikahyvää. 
Kuuluisan lastenpsykologin pojankasvatusoppaasta luin, että tytöt ovat usein 
tunneherkempiä kuin pojat, mutta jotkut pojatkin voivat olla tunneherkkiä. En 
saata käsittää, että tunneherkkyys edes olisi ominaisuus sinänsä, riippumaton siitä 
miten herkästi tunteita opetetaan tunnistamaan ja miten niiden ilmauksiin 
suhtaudutaan.  
 
Myös pojat kuulevat usein, että tytöt ovat erityisen ihania. Ihanuus orjuuttaa tytöt 
ja ihanuuden puute pojat. Ihanuuspuhe on sukupuolittunutta ja sillä kasvatetaan 
ihmisiä, joilla on ahtaat oltavat. Nykymaailmassa, jossa palkkatyöt eivät 
enimmäkseen vaadi suuria lihaksia eivätkä naiset ole aivan alati raskaina tai 
imettämässä, en ymmärrä mitä tarkoitusta sukupuoliroolit palvelevat. Ei tarvitse 
olla asiaan vihkiytynyt tutkija havaitakseen sukupuolittavan kohtelun, joka alkaa 
synnytyslaitokselta. Tyttöjä esimerkiksi kosketellaan enemmän ja puhutellaan 
lähempää. Vuosittain päiväkodissa ja koulussa pidetään tyttöjen päivä. Toisin kuin 
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voisi luulla, silloin ei puhuta globaaleista tasa-arvo-ongelmista, lapsiavioliitoista, 
lukutaidosta tai lapsityövoimasta, vaan keskitytään suomalaisten tyttöjen yleiseen 
ihanuuteen. En ole keksinyt mitään hyvää selitystä lapsilleni, jotka kysyvät, miksi 
he eivät pääse juhliin, miksi he saavat näkkileipää kun tytöt syövät eri huoneessa 
keksejä ja katsovat elokuvaa. “Jos olisin tyttövauva, kaikkien mielestä olisin ihana”, 
sanoi pieni poikani jo varhain. Hän oli ymmärtänyt perusasiat.  
 
Sedättely ei ole feminismiä 

Feminismi kuulostaa joihinkin korviin ääriliikkeeltä. Minulle feminismi on orjaliike, 
jonka tarkoitus on yksilöiden vapauttaminen välinearvosta ja välineen asemasta, 
joka heille sukupuolen perusteella on annettu. Ja tämä koskee niin naisia, miehiä 
kuin kaikkia muitakin. Naisten oikeuksien vastustaminen on yritys pitää kiinni 
vanhasta järjestyksestä, jossa ihmisillä on synnynnäinen paikkansa ja tehtävänsä. 
Mutta myös feministien täytyy olla varovaisia, etteivät yritä osoittaa pojille ja 
miehille sukupuolensa mukaista paikkaa. 
 
Feminismi pyrkii tasa-arvoon, mutta kaikki tasa-arvon kannattajat eivät pidä 
feminismistä. Sen täytyy johtua siitä, että heistä feminismi joko ei ole tasa-arvoista 
tai sitten siitä, että sillä on väärät perusteet tai johtopäätökset. Ymmärtäisin niin, 
että kaikkien feministien yhteinen unelma on maailma, jossa ihmisen 
mahdollisuudet, oikeudet ja vapaudet eivät olisi sukupuolen määrittelemiä. 
Isoäitini syntyivät maahan, jossa nainen oli lain edessä isänsä tai miehensä 
hallinnassa, eikä voinut esimerkiksi itsenäisesti omistaa, periä tai olla lastensa 
huoltaja. Naisasialiike sai aikaan sen, että naisista tuli kansalaisia, kirkossa se 
tarkoitti täysivaltaista jäsenyyttä ja tietä pappisvirkaan. Kirkossa nainen on yhä 
naispappi, naispiispa, naiskirkkoherra ja tuo keskusteluihin naisnäkökulmaa, vaikka 
yrittäisi vain olla pappi, piispa, kirkkoherra ja tuoda mitä tahansa näkökulmaa.  
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Kuinka usein olenkaan kuullut itselleni täysin yllätyksenä alustavani, saarnaavani 
tai kirjoittavani naisnäkökulmasta, vaikkei se olisi ollenkaan ollut tarkoitus. Miksi 
naisen työ on erityisesti sukupuolella tehtyä? Mikä on naisellista teologiaa, 
naisnäkökulma, naisen tapa tehdä tai olla? Jos siitä puhuttaisiin enemmän, tulisi 
ehkä kyseenalaistetuksi myös mies. Mikä on mies? On mahdollista, että tätä 
kysymystä halutaan välttää vielä enemmän.  
  
Ylistämällä alistaminen halvaannuttaa. Kun menee kirkkoon tai seurakuntasaliin, 
kristilliseen kurssikeskukseen tai tilaisuuteen aukaisemaan suunsa, kuulee hyvin 
herkästi tulevansa esitellyksi naisena. Lukemattomat teologit tälläkin viikolla 
tekevät työtään: jakavat sanaa ja sakramentteja ja heidät esitellään ilostuttavina, 
piristyttävinä tai sulostuttavina naisina ja heidän alustuksensa, saarnansa tai 
puheenvuoronsa naisnäkökulmana heidän suureksi äimistyksekseen. Erikseen heitä 
kiitetään siitä, että kaunistivat kahvipöytää ja hymyilivät kauniisti. Kokemuksena 
tällainen kohtelu on lamaannuttavaa. Vaikeinta siinä on se, ettei voi vastata mitään. 
Mutta oma hiljaisuus muistuttaa joka kerran näkymättömistä rakenteista. 
Ylistämällä alistava puhe näyttää tarkoittavan hyvää ja usein varmasti sen aikomus 
on ystävällinen, vaikka väärä. Kun palautetta annetaan positiivisessa hengessä, 
mutta tilanteen kannalta asiaankuulumattomasta asiasta ja sukupuoli vedetään 
väkisin mukaan, ei auta kuin yrittää hengittää rauhallisesti. Mutta kysymys jää: 
onko kommenttien tyylikäs ohittaminen sittenkin hiljaista sedättelyä? Sen sijaan 
että toisi hämmästyksensä esiin, on helpompi ajatella edessään sukupolvien ja 
sukupuolien välisen kuilun, jonka yli ei johda mikään puhe. On helpompi sedätellä 
mielessään huonoa käytöstä kuin tarttua siihen asiallisesti ja ottaa sosiaalisen 
itsemurhan riski. 
 
Feministit ajattelevat keskenään eri tavalla asiastaan. Toisten mielestä on tärkeintä 
hahmottaa sukupuoli sosiaalisesti rakentuvana kokonaisuutena, purettavana 
rakenteena, toiset korostavat feminiinisiä vahvuuksia: vallankumouksellista hellää, 
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empaattista voimaa ja tunneälyä, tai epähierarkkisuutta tai epäaggressiivisuutta. 
Joidenkin mielestä näitä on synnynnäisesti enemmän naisilla, toiset katsovat, että 
tämä on kulttuurissa marginaalissa oleville langennut osa tai marginaalissa syntyvä 
kapina miesten hallitsemaa systeemiä vastaan. ”Jos naiset olisivat vallassa, sotia ei 
olisi. Naisten kirkko olisi pehmeä, salliva, rakkaudellinen.” Tällaiset puheet 
olettavat nykyisten sukupuolistereotypioiden todella olevan luomisjärjestyksen 
mukaisia. Siinä järjestyksessä toinen on sukupuolensa perusteella subjekti tai 
toinen on vastaavasti luotu tätä varten. Toinen on synnynnäisesti joku, ja toinen 
puolestaan tämän seuralainen. Toinen on luotu toisen tarpeisiin.    
 
En ihmettele monien tuntemieni miesten arkaa ja pahaa mieltä feminismin äärellä. 
Kun väitetään, että mies ei voi kannattaa tasa-arvoa tai olla feministi, kun 
tunnistetaan epäeettisessä toiminnassa ”miesrakenteita”, kun sanotaan epäselvästä 
vallankäytöstä, väkivallasta tai alistamisesta, että ”sedät” olivat taas asialla, 
kannatellaan jälleen sukupuolistereotypioita ja leimataan empiirisiä, eläviä 
miespuolisia ihmisiä. On eri asia syyttää patriarkaalisia rakenteita tai ideologiaa tai 
niitä kannattavia kuin ”setiä”. Huono ajatus tai huono käytös ei johdu siitä, että sen 
takana on setämies. Sedättelyä ei voi hyväksyä yhtään enempää kuin tytöttelyä. 
Pahimmillaan huono feminismi käyttää vastustamansa sovinismin aseita omiin 
tarpeisiinsa. Siinä nainen alkaa merkitä uutta miestä, ja mies on uusi nainen, jolle 
osoitetaan heikompi paikka sukupuoliroolin kautta. Todellinen feminismi vastustaa 
tällaista viimeiseen asti.  
 
Mansplaining eli miesselittäminen on uusimpia sanoja, joita käytetään tasa-
arvotaistelussa. Kerrotaan, että termi sai alkunsa naispuolisen kirjailijan kuultua 
juhlissa tuntemattomalta mieheltä omahyväisen puheen omasta kirjastaan. 
Kirjailija yritti keskustelun aikana toistuvasti sanoa kirjoittaneensa teoksen, mutta 
mies oli jatkanut esitelmöintiään. Lopulta oli käynyt ilmi, ettei mies ollut lukenut 
kirjaa. Termi tarkoittaa valta-asemasta käsin alentuvaa selittämistä, patronisoivaa 



170 
 

puhetta, jossa toinen määrittelee tilanteen ja hallitsee sitä korostamalla asemansa 
suomaa ylemmyyttään. Uhrina olemisesta on syntynyt sana. Mutta mies-sanan 
liittämisessä on se huono puoli, että sillä yritetään väittää sukupuolen olevan syynä 
vastenmieliseen minäkuvaan ja sen mukaiseen käytökseen. Mansplaining-sana 
auttaa naisia käsittelemään ja jakamaan kokemuksiaan, mutta ei tee maailmasta 
tasa-arvoisempaa. 
 
Moni mies on kertonut minulle kokevansa lievää syyllisyyttä miehenä olemisesta. 
Moni on sanonut uskovansa aidosti, että naiset ovat parempia ihmisiä. Minusta 
tämä kertoo sukupuolistereotypioiden omaksumisesta. Olisi ihanaa pyrkiä kohti 
parempaa ihmisyyttä ja patriarkaatin murtumista sukupuolesta riippumatta.  
 
Naisistumisen uhkakuva 

Naispappeus on yhä jonkinlainen ongelma kirkossa. Nyt puhutaan myös kirkon 
naisistumisesta. Naiset liberalisoivat ja mädättävät kirkkoa sisältäpäin, uhataan 
konservatiivisissa puheenvuoroissa. Oli naisten vaikutus millainen tahansa, sillä ei 
kuitenkaan voida perustella vanhaa järjestystä.  
 
Jostakin syystä seurakuntien viikkopiirien lisäksi myös kirjastot, yliopistot, museot 
ja taidelaitokset ovat tällä hetkellä naisvaltaisia. Poikien lukutaito ja koulutustaso 
laskevat. Ongelmaa ei kuitenkaan hoideta rajoittamalla tai leimaamalla yhtä 
sukupuolta, vaan avaamalla sukupuolistereotypioiden ahtaita lokeroita. Naisten 
matka täysivaltaisiksi ihmisiksi on kesken, mutta määränpäässä odottaa myös 
muiden sukupuolien tasa-arvo.  
 
Naisen pitää monella alalla olla monin verroin parempi ollakseen hyvä, koska 
olemme tottuneet näkemään maskuliinisen hahmon ”sanojan paikalla” ja 
kuulemaan matalan äänen asiantuntijalla. Kirkossa naisen on vaikea saada yleisö 
kuuntelemaan sisältöä, koska yleisön huomio tahtoo kohdistua persoonaan, 
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ulkonäköön ja käytökseen. Ja kun huomio kääntyy persoonaan, joskus käy niin, että 
se alkaa muuttaa käsitystämme sisällöstä. Näin on käynyt eläkkeelle jäävän 
sydänten piispaksi kutsutun piispa Irja Askolan työssä. Hänen sitkeä, 
periksiantamaton työotteensa on ollut läsnäoleva ja empaattinen. Läsnäolemisesta 
ja toisen asemaan asettumisesta on tullut yhä enemmän virallisesti tunnustettua 
kirkon sisältöä. Se, mitä naisilta on aina odotettu, on ensimmäisen naispiispan 
myötä myös kirkon tehtävä. Hänen mukaansa kristinuskon Jumalan sana ihmisille 
on ´tervetuloa´. Sitä voisi äkkiväärästi luulla vain hempeäksi puheeksi, mutta ne, 
jotka pysähtyvät miettimään mitä se tarkoittaa, joutuvat ajattelemaan monta 
teologista asiaa uudelleen. Ensimmäisen naispiispan tehtävä muuttaa käsitystä 
piispuudesta on ollut valtava työ ja sen hinta on ollut myös se, että hänet on joka 
paikassa ja joka hetki nähty ensi sijaisesti sukupuolensa kautta. Kenties enemmän 
kuin seuraavaa naispiispaa, odotan kirkkoon johtajia, jotka osaavat asettaa koko 
sukupuolijärjestelmän arvoiseensa käsittelyyn.  
 
Mitä kirkko opettaa sukupuolista? 

Keskustelussa avioliittolaista kirkko joutuu miettimään, mitä kristillinen avioliitto 
ja perhearvot ovat. Vanhan testamentin ja Uuden testamentin avioliittojen, 
perheiden ja sukupuolikäsitysten säilyttäminen on täysin absurdi projekti eikä siinä 
ole mitään kristillistä. On pikemminkin etsittävä kristillistä ihmiskuvaa niistä 
huolimatta. Vapaudet ja oikeudet pitää jakaa nykykäsityksen mukaan eri tavoin 
yhteiskunnassa miehille, naisille, lapsille, palvelusväelle ja etnisille ryhmille. Vielä 
vähän aikaa sitten ennen koululaitosta, poliisia, neuvolaa ja Kansaneläkelaitosta 
perheen tehtävä oli pitää jäsenensä hengissä ja turvassa ja valmistaa lapset 
jatkamaan elinkeinoa. Raamatun lehdillä vilisevät orjat ja orjattaret, tyttäriä 
myydään ja leskiä siirrellään kuin eläimiä. Ihmisenä olemisen kristilliset ihanteet 
on löydettävä jostain muualta kuin näistä historiallisista suvuista ajalta ennen tasa-
arvoisen rakkausavioliiton, yksilön ja kansalaisen keksimistä. 
Avioliittokeskustelussa jotkut katsovat, että kirkon perinne tarjoaa vaalimisen 
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arvoisia sukupuolirooleja, kuten vaimon ja miehen roolit. Osa on sitä mieltä, että 
naisen ja miehen järjestys kerrotaan luomiskertomuksessa: ensin mies, sitten 
nainen hänelle kumppaniksi. Kuitenkin tiedetään, ettei miehellä ja vaimolla 
tarkoitettu Vanhan tai Uuden testamentin syntyvuosisatoina samaa kuin nykyisin. 
Aina kun kuulen puolustettavan luomisjärjestyksen mukaisia sukupuolirooleja, 
haluaisin kysyä, mitä tuhansien vuosien takaisesta patriarkaalisesta kulttuurista 
todella halutaan säilyttää. Luomiskertomuksesta voi löytää ulkoisten elinten sijaan 
sanoman ihmisen olemuksesta, joka on toisen ihmisen ja Jumalan yhteyden 
kaipaaminen.    
 
Kirkon sisäisissä kiistoissa on yritetty jakaa asioita ”muuttuviin eettisiin” ja 
”muuttumattomiin opillisiin”. Eettisistä asioista tulee riitaa, opillisista tehdään 
väitöskirjoja. Kahtiajaon yksi ongelma on se, ettei opin tulkinta ole muuttumatonta, 
vaan jotta omalla äidinkielellämme voisimme siitä sanoa mitään järkevää tai 
ymmärrettävää, meidän on tulkittava sitä. Tulkinta tarkoittaa sitä, että 
historialliset olennot tarkastelevat asiaa oman tietonsa ja käsitystensä valossa. 
Kahtiajaolla ei voida eristää kirkkoa maailmasta. 
 
Viime aikoina on jopa esitetty, että naisen ja miehen liitto on opillinen asia. Kirkon 
oppi koskee enimmäkseen Jumalaa ja sakramentteja. Ihminen on sen mukaan vapaa 
ja syntinen. Kirkon oppi ei ole teoria maailmasta, vaan peili, josta katsoa itseään. 
Kun kirkossa nyt taistellaan sukupuolikysymyksistä, pitäisi opista kiinnostuneiden 
kysyä, mitä vapaus ja syntisyys merkitsevät.  
 
Jeesuksen elämäntarina ja esimerkki ovat kristillisten perhearvojen kannalta 
kiinnostava lähde. Siinä missä uskonopit voivat pahimmillaan olla teologien 
keskinäistä pohdintaa, jolla on varsin vähän tekemistä kenenkään jokapäiväisen 
elämän kanssa, evankeliumitekstejä voi lukea kuka tahansa. Ne on käännetty 
hyvälle yleiskielelle jo kauan sitten. Ja niissä aviottomaan teinisuhteeseen syntynyt 
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perheetön Vapahtaja kulkee kodittomana puhumassa Jumalan valtakunnasta, 
poimii kaduilta sen edustajiksi sairaita, rakkauteen uskovia, tietämättömiä lapsia, 
naisia ja syntisiä.  
 
Sukupuolista on luovuttava vallan välineinä ja välineellistämisen perusteina. 
Orjuuttava järjestelmä on voitava kyseenalaistaa, että voisimme olla vain vapaita ja 
syntisiä. 
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Tolkkua nykymenoon 

Näköaloja 

 
Ei tarvitse olla teeveeaddikti ollakseen nähnyt lukuisia kertoja erään mainoksen. 
Siinä monenlaiset julkkikset ja tavikset mainostavat hivenainekapselia, joka 
(yksin?) antaa heille vetreän ja hyvän olon. Käyttäjälleen useita satoja euroja 
vuodessa maksava puriste saattaa hyvinkin piristää, mutta mahtaa sillä olla 
hirmuinen kate, kun sitä pystyy mainostamaan jatkuvalla syötöllä televisiossa. Ei 
tarvitse olla talousnero tajutakseen, että moisen kapselin tuotantokulut ovat 
roimasti pienemmät kuin hinta, jota siitä maksetaan tai ainakin toivotaan 
maksettavan. 
 
Niinpä tarvitaan skepsistä. Skepsis ry. on ”suomalaisten skeptikkojen vuonna 1987 
perustama tieteellinen yhdistys”, joka on piristänyt tavallisia kansalaisia 
tieteellisesti informoiduilla kannanotoillaan heppoisia uskomuksia ja huuhaata 
vastaan. Yhdistys jakaa vuosittain Huuhaa- ja Sokrates palkinnot. Huuhaa-palkintoa 
se alkoi jakaa vuodesta 1989 lähtien yhteisöille, jotka ovat toiminnallaan olleet 
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edesauttamassa pseudotieteellisten uskomusten leviämistä. Positiivinen Sokrates-
palkinto tuli rinnalle vuonna 1995. Yhdistykseen kuuluu monien tieteenalojen 
vaikuttajia, ja se julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Skeptikko-lehteä. 
Tänä vuonna yhdistys on julkaissut erilaisista somessa villisti rehottavista 
pseudotieteen lajeista informatiivisen artikkelikokoelman Voiko se olla totta? 
(Skeptisiä näkökulmia nykymenoon. Toim. Tiina Raevaara. Helsinki: Ursa 2017), 
jonka kirjoittajat ovat oman alansa lahjomattomia osaajia. Tulilinjalla ovat etenkin 
uskomushoidot ja kaikenlainen paralääketiede neljän artikkelina voimalla, ja saman 
verran on artikkeleita ihmismielen manipuloimiseen liittyvistä aiheista. Uskonnot 
instituutioineen ja missioineen eivät tällä kertaa ole kritiikin hampaissa. Niiden 
vuoro tulee taas aikanaan. 
 
Tiina Raevaara kokoaa johdannossaan ”totuudenjälkeisen” ja ”rinnakkaisten 
totuuksien” ajan haasteet tutkittua tietoa arvostavalle ja nykymenosta huolissaan 
olevalle lukijalle – muunlaisten käsiin Skepsiksen kirjat eivät taida sattuakaan. 
Raevaara ottaa merkiksi ajan muutoksesta vihapuhetta ja katteettomia 
sensaatiouutisia tulvivat nettisivut, jotka ansaitsisivat oman teoksensa. Kirjassa on 
artikkelien välissä lyhyitä ja kiinnostavia tietoiskuja. 
 
Kari Enqvistin artikkeli ”Miten tunnistaa tieteellinen tieto?” on hyvä yleistajuinen 
johdatus aiheeseensa. Erityisen kiinnostava on Enqvistin luonnehdinta tieteestä 
parviälynä. Yhtäältä tutkimus on kriittistä ja objektiivisuuteen pyrkivää, mutta 
toisaalta yksittäiset tutkijat erehtyvät koko ajan. Silti tiede toimii, koska tutkijat 
suunnistavat uutta tietoa kohti parvena. Yhdessä edetessä huonot teoriat 
kumoutuvat, olivatpa ne jollakin hetkellä kuinka suosittuja tahansa. Mistäköhän 
johtuu, että parviäly on terminä huomattavasti laumaälyä parempi? 
 
Arno Kotro puolestaan muistuttaa artikkelissaan, että koulun tulee valmentaa 
oppilaita kriittiseen ajatteluun. Uskonnon opetuksessa hän näkee ongelmalliseksi 



176 
 

sen, että uskonnollisen uskon usein sisältämä irrationaalinen ajattelu pannaan 
tasavertaisena tieteellisen tiedon rinnalle. Kotro ehdottaa yhtäältä 
uskonnonopetuksen aloittamista myöhemmässä vaiheessa, koska lapsen kyky 
käsitellä myyttejä ja uskomuksia tosiasioista irrallaan kehittyy hitaasti. Toisaalta 
Kotro ehdottaa myös elämänkatsomustiedon kehittämistä tieteellisen ajattelun 
opetukseksi sen sijaan, että esitellään erilaisten uskomusjärjestelmien mukaisia 
näkemyksiä erilaisista elämänkysymyksistä. Tällainen ajattelua kehittävä 
elämänkatsomustieto tulisi Kotron mukaan avata kaikille. Uskonnonopetus on joka 
tapauksessa ollut kaltevalla pinnalla jo pitkään, ja vaarana on tietysti se, että 
elämänkatsomustieto pannaan tasapuolisuuden nimissä samaan alamäkeen. 
Raimo Puustinen kuvaa lyhyesti suomalaisten vaihtoehtohoitojen historiaa 1900-
luvun alun puoskareista hippiliikkeen jälkeen levinneiden parantamismuotojen 
kaupallistumiseen. Anja Nystén kirjoittaa kemikaalien terveysvaikutuksista ja 
näistä vellovasta some-keskustelusta. Ongelmat ovat myös tällä saralla 
samantyyppisiä kuin muuallakin: tutkittua tietoa kyseenalaistetaan, kun taas 
kokemusasiantuntijaan luotetaan helposti. Jälkimmäisen käsityksiä on Internetissä 
vaikea kyseenalaistaa. Toisinaan luotettavina pidetyt julkaisut levittävät 
kemikaalien käytöstä ja vaikutuksista virheellistä tietoa, koska uutisoinnissa on 
taipumus oikaista mutkia ja kärjistää. Kun todellista tietoa on saatavilla, ongelmaksi 
voi vielä koitua toimittajan kyky lukea ja ymmärtää sitä, koska ”raskaan sarjan 
kemikaalitieto on vaikeasti tulkittavaa”. 
 
Markku Myllykangas peräänkuuluttaa erilaisten hoitojen vaikuttavuuden 
tieteellistä mittaamista ja rahanjakoon liittyvien johtopäätösten tekemistä tulosten 
perusteella. Pahinta on se, että usein selvää näyttöä hoitojen vaikuttavuudesta ei 
ole, ja lääkärit käyttävät niitä edelleen, jos potilas on tyytyväinen. Lääkkeiden 
myyminen on iso bisnes, ja lääkefirmat haluavat ihmisten olevan sairaita, jotta 
heille voisi myydä lääkkeitä. Monesti yrityksiä auliisti palvelevat lääkärit määräävät 
ihmisille lääkkeitä, joiden vaikutuksista ei ole tutkittua tietoa. Myllykangas sanoo, 
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että jopa 40 prosenttia vanhusten hoitotarpeesta aiheutuu lääkkeistä ja että noin 80 
prosenttia lääkehaitoista olisi periaatteessa estettävissä. 
 
Vesa Linja-aho kuvaa koko joukon tapauksia, joissa kaikenlaisia humpuukilaitteita 
ja -esineitä on myyty terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä. Esimerkiksi 
magneettikentän oletetun hyvän tai pahan vaikutuksen ympärille on kehittynyt 
huuhaabisnestä. Sähkökenttien negatiivisen terveysvaikutuksen pelko on johtanut 
jopa aiheettomaan lakialoitteeseen eduskunnassa: mobiilitukiasemia ei saisi 
sijoittaa asuintalojen eikä koulujen läheisyyteen. Asiantuntijat tyrmäsivät aloitteen. 
Huippu-urheilijoille markkinoitiin takavuosina yli 3000 euron hintaista Bemer-
nimistä laitetta, jonka piti parantaa pumppausliikettä pienissä verisuonissa. 
Laitteen todelliset vaikutukset liikkuivat mielikuvien tasolla: kun laite on kallis, sen 
on pakko olla hyvä. Tosiasiassa laite sisälsi yksinkertaisen värähtelypiirin, jonka 
käämien avulla tuottamalla magneettikentällä ei ole minkäänlaista vaikutusta 
ihmiseen. 
 
Hannu Lauerma kirjoittaa psyykkisen manipuloinnin ongelmista mielenhallinnan 
markkinoilla ja sanoo esimerkiksi, että ”hypnoosin ja suggestioiden vaikuttavuutta 
sekä yli- että aliarvioidaan”. Joukossahan se tyhmyys tiivistyy, ja niinpä 
ryhmämuotoiset terapiat tuottavat joukkoregressiota, jossa kriittinen ajattelu 
heikkenee. Onpa hyvä, ettei Stimulus ennen Lauerman artikkelin lukemista tiennyt 
mitään NLP:stä eli ”neurolingvistisestä programmoinnista”, jonka mainonta on 
”poikkeuksellisen aggressiivisesti ja kritiikittömästi markkinoitua” valetiedettä. 
Artikkeli on taattua Lauermaa: eksaktia, tiukan asiallista ja asiantuntevaa tietoa 
suuria tunteita herättävistä terapiamuodoista. 
 
Heikki Nevala pohtii kirjoituksessaan taikuruuden etiikkaa. Osa taikureista, 
tunnetuimpana heistä James Randi, käyttää osaamistaan huijauksien 
paljastamiseen, kun taas toiset, tunnetuimpana heistä Suomessakin vuonna 1974 
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huomiota herättänyt Uri Geller, yhtäältä huijaavat herkkäuskoisia ja toisaalta 
puhuvat kriittisille kuulijoille avoimesti tekniikoistaan.  
Jukka Häkkinen kirjoittaa yksittäisten ihmisten kummallisista kokemuksista, joissa 
monesti ollaan taipuvaisia näkemään jotakin yliluonnollista. Häkkinen panee 
enneunet omaan kontekstiinsa muistuttamalla, että näemme jo vuodessa lähes 1350 
unta. Joku uni saattaa vuosien mittaan nousta esiin erityisen merkitsevänä 
ennustuksena, ja tällaiset ennusteet voivat aivan yhtä hyvin mennä pieleen tai 
onnistua. Häkkinen selittää myös seikkaperäisesti unihalvauksen, joka käy 
luonnollisesta selityksestä oudoille näkykokemuksille. Arkipäivän hallusinaatioiden 
joukosta erityisen kiintoisa on juuri leskeksi jääneiden kokemukset edesmenneen 
puolisonsa läsnäolosta. Yli puolella leskistä on tällaisia kokemuksia, ja osalla ne 
saavat konkreettisen tuntuisia muotoja (kosketus, näköhavainnot, keskustelut). 
Stressi alentaa kynnystä tällaisille kokemuksille. Tulee mieleen, että opettajansa 
traumatisoivalla tavalla hylänneet Jeesuksen oppilaatkin näkivät tämän elävänä 
pian ristinkuoleman jälkeen. 
 
Marjaana Lindeman kertoo, että Suomessa noin puolet meistä pitää telepatiaa, 
enkeleiden olemassaoloa ja kuoleman jälkeistä elämää mahdollisena. Lindeman 
hakee syitä taikauskoon. Sitä on ihmisillä, joilla on keskimääräistä huonompi 
itseluottamus sekä niillä, joiden työhön liittyy dramaattisia riskejä. Uskomuksiin 
nojaavat ihmiset ajattelevat enemmän intuitiivisesti ja vaistonvaraisesti kuin 
loogisesti. Samalla kuitenkin on selvää, että tiedettä ei olisi ilman intuitiota. Mutta 
yliluonnolliseen uskovat ihmiset ottavat ydintiedon sekaannukset kirjaimellisesti 
tosina: he uskovat, että kuollut voi ajatella, ja muita samantapaisia asioita. 
Skepsis ry. on vuodesta 1989 alkaen luvannut maksaa kunnon rahapalkinnon sille, 
joka pystyy todistettavasti esittämään yliluonnollisen ilmiön. Vuonna 2015 summa 
nousi 20.000 euroon, mutta sekään ei ole tuonut haasteen vastaanottajia jonoksi 
asti. Tavallisimpia yrittäjiä ovat olleet taikavarvun avulla vesisuonia etsivät miehet. 
Heidän todellisena välineenään ei ole varpu, vaan heidän oma paikallinen 
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luonnontuntemuksensa. Kun heidät pannaan sokkona vieraaseen maastoon 
vesisuonia etsimään, varpu ei enää reagoi. Kirjan päättävässä Risto K. Järvisen 
artikkelissa riittää hauskoja tapauksia loppusivuille asti. Kirjan soisi päätyvän 
niidenkin käsiin, jotka eivät ole jo valmiiksi skeptikkoja.  
 
Tuonpuoleisten asioiden uskominen on venyvä asia. Monille – lopulta kaikille – 
Jumalaan, Jeesukseen, tuonpuoleisuuteen, enkeleihin, mystisiin voimiin tai 
vaikkapa horoskooppeihin uskoville uskon perimmäinen kohde jää mysteeriksi, ja 
uskon varsinainen merkitys on hengellinen eikä tiedollinen. Jumalan olemassaolon 
todistamisen yrittäminen ei muuta todellisuutta miksikään eikä tee kenenkään 
elämää paremmaksi. Edelleen on aika monia uskovia ihmisiä, jotka eivät 
pohjimmiltaan poikkea agnostikoista; he vain ilmaisevat maailmankuvansa eri 
tavoin kuin nämä. Luomisusko on maailmankaikkeuden ihmettelyä, rukous on 
pohjimmiltaan huokailua Jumalan edessä, ja niin edelleen. 
 
On tilastollisesti tai muutenkaan mahdotonta mitata tai tutkia, kuinka monelle 
suomalaiselle usko johonkin yliluonnolliseen on todella tärkeää tai vaikkapa elämän 
ja kuoleman kysymys. Olisi pakko kysyä, mitä tarkoittaisi ”todella tärkeää” ja 
kuinka paljon erilaiset uskon lajit lopulta vaikuttavat näiden ihmisten elämään. Jos 
rajoitetaan erityyppisten uskovaisten joukko niihin, jotka todistavat uskoaan 
erilaisilla nettipalstoilla, saadaan kokoon piskuinen lauma. Tieteellisen 
maailmankuvan puolesta aktiivisesi kantaa ottavia ei heitäkään ole pilvin pimein. 
Suurimmalle osalle suomalaisista uskon ja tiedon ongelmat lienevät vähemmän 
tärkeitä kuin television viihdeohjelmat ja oman naamakirjan päivittäminen. 
 
Jeesus ja Wittgenstein keskustelivat kadunkulmassa. Jeesus sanoi Wittgensteinille: 
”Jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi.” 
Wittgenstein vastasi ja sanoi Jeesukselle: ”Mistä minä tiedän, että tässä on käsi?” Ja 
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katso, juuri silloin Andy McCoy sattui kulkemaan siitä ohitse ja kuulemaan 
keskustelun. Mutta enpä kerrokaan, mitä hän sanoi Wittgensteinille ja Jeesukselle. 
 
Stimulus 
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