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KUKA JÄRJESTÄÄ PARHAAT BILEET 
JA SOPIVATKO NE KAIKILLE?

T ämän lehden teemana on ”globaali etelä ja uuskaris
maattisuus”, yhdessä ja erikseen. SUOL:n syyssemi
naarissa joku taisi sanoa, että ”globaalin etelän 

uuskarismaattinen lähetystyö Suomessa” olisi mielenkiintoinen jutunaihe. En tullut 
delegoineeksi jutun kirjoittamista kenellekään ajanpuutteen vuoksi, mutta päädyin itse 
tämän lehden viimeistelyvaiheessa vielä googlaamaan, löytäisinkö jonkun näkökulman. 
Jäin kiinni uutiseen viimekeväisestä Nouse Suomi tapahtumasta Espoon Metro Areenalla, 
josta esimerkiksi Helsingin Sanomat ja Iltalehti kirjoittivat paheksuvaan sävyyn, ja ihan 
syystä, koska mukana olleiden lasten kasvurauha on ollut vaarassa. 

Nouse Suomi tapahtumaa organisoi yhteiskristillinen herätys ja lähetysjärjestö  
Missiomedia ry., jonka tausta on Nokiamissiossa. Toukokuun 2017 tapahtumassa pääpu
hujia Metro Areenalla olivat Mosambikissa orpolapsia auttava ja maailmalla evankelioiva 
Heidi Baker sekä latinotaustainen yhdysvaltalaispastori Guillermo Maldonado. TV7kanava 
näytti tapahtumaa verkossa suorana lähetyksenä, mutta saadun kritiikin jälkeen kanava 
on leikannut tallenteista pois osuudet, joissa Maldonado kaataa lapsia näyttävin elein 
ja äänitehostein sen jälkeen, kun nämä on tuotu hurmostilassa itkien ja täristen lavalle. 
Maldonado oli tuonut oman kuvausryhmän tullessaan, eikä kuvaajille kuulemma ollut 
tullut ihan selväksi, mikä ”Suomessa on sopivaa”.

Helsingin Sanomien haastatteleman lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan mukaan 
lasten etua on kyseisessä tilaisuudessa loukattu usealla tavalla. Hurmoshenkinen tilai
suus ei tue lapsen kehitystä. Myös lasten yksityisyyttä on loukattu kuvaamalla heitä 
läheltä. Hyvää tarkoittavat tapahtumanjärjestäjät tai huoltajat eivät aina ymmärrä 
hurmoksellisuuden riskejä lasten ja nuorten kohdalla.

Jälkisensuuri Maldonadon ja hänen kuvausryhmänsä ylilyönnin jälkeen lienee ollut 
paikallaan. Uteliaisuuttani katselin vielä joitakin TV7:n tallenteita Heidi Bakerin esiin
tymisestä. Pohdiskelevaa tai ajatuksia herättävää sisältöä en niistä löytänyt, kristillisiä 
fraaseja ja kielikuvia kyllä sekä toistoa toiston perään. Näyttävyys tuntuu olevan yksi 
uuskarismaattisten herätyskokousten keskeisistä piirteistä. Mitä komeammat puitteet, 
taitavammat esiintyjät sekä äänekkäämpi ja innostuneempi seurakunta, sen parempi. 
Vaikka villi meno on joidenkin mielestä tavoiteltavaa, viisautta olisi tunnistaa myös 
mahdolliset vaarat ja katteettomat lupaukset. 

Kuluvan vuoden viimeinen Synsygus on nyt käsissäsi. Ensi vuoden ensimmäisen 
numeron teema on ”kulttuurien kohtaaminen” ja lehti on vielä ideointivaiheessa, jo
ten mikäli sinulla on jokin juttuidea tai haluaisit kirjoittaa itse, olethan yhteydessä 
synsygus@suol.fi

Hieman haikeana totean, että Vatikaanin seurapiiripalsta ilmestyy tässä lehdessä 
viimeistä kertaa. Lämpimät kiitokset Liisa Väisäselle kiinnostavista ja hauskoistakin 
paavillisista kuulumisista usean vuoden ajalta!  

Anni Tyrisevä
Synsyguksen päätoimittaja

pääkirjoitus
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T änään kirjoitettiin ensimmäistä 

kertaa uskonnon sähköinen yli-

oppilaskoe. Saimme nähdä moni-

valintatehtävänkin. Parin vuoden kulut-

tua sähköiset kokeet ovat rutiinia. Toivot-

tavasti tekniikka on silloin luotettavampaa 

ja selviämme ilman sydämentykytyksiä.

Sydämentykytyksiä aiheutti myös Hel-

singin Sanomat, kun se pari viikkoa sitten 

päätti jälleen uudistaa katsomusopetuk-

sen. Sittemmin keskustelua on käyty eri-

laisilla foorumeilla. Argumentointi on 

keskittynyt katsomusopetuksen malliin. 

On esitetty kritiikkiä siitä, että ei pi-

täisi puhua pelkästään mallista, vaan 

opetuksen sisällöstä ja opettajien kom-

petenssista. Vähemmistöjen identiteet-

tikysymyksetkin pitäisi ottaa huomioon.   

Olen kriitikoiden kanssa yhtä mieltä, et-

tä opettamisessa on aina kyse opettajan 

pedagogisista valmiuksista ja että katso-

musainetta voi opettaa hyvin tai huonos-

ti yhtä lailla yhdessä kuin erikseenkin. 

Samoin dialogisuutta voidaan toteuttaa 

myös nykymallissa. Jokainen, joka työs-

kentelee koulussa, ymmärtää kuitenkin, 

että eri katsomusryhmien yhteiset keskus-

telut ja kohtaamiset ovat hankalia arjes-

sa järjestää. 

Vaikka keskustelu mallista toistaa tut-

tuja kaavoja, on kuitenkin olennaista us-

kaltaa lopulta puhua kunnolla siitäkin, 

mitä taitoja ja sisältöjä katsomusaineessa 

tulisi opettaa nykyisessä yhteiskunnalli-

sessa tilanteessa, jossa media ja terroriteot 

hallitsevat keskustelua. Katsomusaineissa 

oppilas rakentaa maailmankuvaa tiedol-

lisesti, tarkastelee arvojaan ja opettelee 

sujuvaa kanssakäymistä asenteiden ja 

ymmärryksen kehittymisen kautta. On 

selvää, että erilaisuuden kohtaaminen ja 

dialogi tulevat painottumaan katsomus-

opetuksen tehtävänä tulevaisuudessa yhä 

enemmän. Uskonnonopetuksessa emme 

ole nytkään estämässä näitä asioita. Ehkä 

yhteinen aine voisi vastata muuttuneisiin 

haasteisiin paremmin. Kyse ei olisi ny-

kyisten opetussuunnitelmien harmoni-

soinnista, vaan kokonaan uuden aineen 

luomisesta.

Minun pääargumenttini sille, et-

tä olen avaamassa (ainakin mieleni) 

ovia yhteiselle aineelle lukiossa, on kat-

somusaineen aseman vahvistaminen 

yliopistojen sisäänotossa. Kun ylioppi-

laskoetta aletaan yhä enemmän käyttää 

korkeakoulujen pääsykokeena, uskonto 

ja elämänkatsomustieto ovat molemmat 

vaarassa marginalisoitua. Jos lukiouudis-

tuksessa puututaan nykyisiin tuntijakoi-

hin ja lisätään valinnaisuutta, on tilanne 

vielä heikompi. Uskon, että yhteinen ai-

ne voisi olla tässä tilanteessa uusi alku.

Meidän on varauduttava myös siihen, 

että lukiolain 9. pykälä otetaan käsittelyyn 

ja uskonnon lakiin perustuva itsestään 

selvä opettaminen otetaan harkintaan. 

Samoin voidaan harkita elämänkatso-

mustiedon vapaata valitsemista. Voim-

me vastustaa tätä, mutta se voi näyttää 

siltä, että haluamme pakolla pitää opis-

kelijat opiskelemassa uskontoa. Kysy-

mys kuuluukin, luotammeko itseemme 

ja aineemme suosioon vai ehdotamme-

ko aktiivisesti jotain uutta. Valtakunnan 

nykyinen hallitus ei todennäköisesti ole 

kovin innokas uudistamaan katsomus-

opetusta. Voi olla, että mikään ei muutu. 

Tai muuttuu muutaman vuoden kuluttua. 

En ole ennustaja.

Pahoittelen, että kirjoitan niin pal-

jon lukiosta. Sanotaanhan: ”Joka hä-

rillä kyntää, se häristä puhuu.” Opetan 

pääsääntöisesti lukiossa. Myös perusope-

tusta ollaan uudistamassa. Tässä muu-

tamia OAJ:n Pedagogisen toimikunnan 

kommentteja perusopetuksen kehittämi-

sen suunnasta: Peruskoulun tasa-arvo on 

turvattava. Kehittämisen on oltava pitkä-

jänteistä eikä ainaista hankehumppaa.  

Opetuksen resurssien on oltava riittävät 

ja opettajien sekä rehtorien osaamista on 

jatkuvasti kehitettävä.  Perusopetuksen 

laatukriteerit on taattava niin, että kun-

nat eivät toteuta koulutusta alimmalla 

mahdollisella talouden tasolla. Suomes-

sa satsataan sekä prosentuaalisesti että 

euromääräisesti oppilasta kohden perus-

opetukseen vähemmän kuin muissa Poh-

joismaissa. 

OAJ:n kiinnostavin ehdotus koski 

koulukiusaamisen suitsimista. Koulu-

kiusaaminen pitäisi ymmärtää koko yh-

teiskunnan asiaksi. OAJ ehdottaa, että 

työnantajan on taattava huoltajille pää-

sy työpäivän aikana käymään lapsensa 

koulussa osallistumassa kiusaamistilan-

teiden selvittelyyn. Tähän pitäisi olla sa-

manlainen laillinen oikeus kuin sairaan 

lapsen hoitoon.

Paljon on tapahtumassa; välillä tun-

tuu, että sisäinen rauha on hukassa. 

Toivon kuitenkin, että nautit kauniista 

syksystä. Pidä myös kiinni ystävistä, hy-

vistä kollegoista, perheestä, ulkoilusta, 

hyvästä ruuasta ja juomasta, kulttuurin 

harrastamisesta sekä nukkumisesta. Niil-

lä pääsee jo pitkälle.  

Tuovi Pääkkönen
puheenjohtaja@suol.fi

KUMMAN KAA?

JÄSENSIVUJEN SALASANA

Käyttäjätunnus: Martin
Salasana: Martin
Liiton internetsivut löydät  
osoitteesta: www.suol.fi

puheenjohtajan tervehdys



 

MARRASKUU

SUOL ry:n seminaari ”Elettyä 
uskontoa tulkitsemaan ja 
kulttuuriperintöä tuottamaan! 
– Arkistot uskonnonopetuksen 
oppimisympäristönä” lauantaina 
18.11.2017 Helsingissä.

Suomen ekumeenisen neuvoston 
Kasvatusasioiden jaoston seminaari 
Uskonto, valta ja vuoropuhelu 
22.11.2017 kello 15–18 Helsingissä. 
Lisätiedot: www.ekumenia.fi.

TAMMIKUU

Uskonnon sähköinen preliminäärikoe 
tulee myyntiin tammikuun aikana. 
Kokeen voi tilata osoitteesta  
toimisto@suol.fi. Hinta 35 €/koe.

HELMIKUU

SUOL ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous perjantaina 2.2.2017 
Helsingissä. Kaikilla on läsnäolo-
oikeus, SUOL ry:n jäsenillä on lisäksi 
puhe- ja äänioikeus. Vuosikokouksen 
asiakirjat tulevat nähtäville viimeistään 
viikkoa ennen kokousta osoitteessa 
www.suol.fi.

SUOL ry:n 80-vuotisjuhlatalvipäivät 
lauantaina 3.2.2017 Helsingissä.

MAALISKUU

Uskonnon ylioppilaskirjoitukset 
keskiviikkona 14.3.2017. SUOL ry:n 
työryhmä tekee pisteytysohjeet 
korjauksen avuksi.

HUHTIKUU

SUOL ry:n kevätseminaari ”Uskonto ja 
politiikka” lauantaina 21.4.2018

Seminaarin yhteydessä järjestetään 
paikalliskerhojen edustajien 
tapaaminen.

MATKOJA

SUOL ry järjestää matkan Yhdysvaltain 
Etelävaltioihin 6.–17.6.2018 sekä 
yhdessä Suomen Lähi-idän instituutin 
kanssa kurssin ”Uskonto, yhteiskunta ja 
kulttuuri Iranissa” 11.–20.10.2018.

Ajankohtaisia tietoja tapahtumista 
ja tarkempaa tietoa ohjelmasta 
nettisivuiltamme www.suol.fi 

Tervetuloa mukaan toimintaan!

tulevia tapahtumia
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Tule tutustumaan arkistopedagogiikan uusiin tuuliin ja Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran ainutlaatuisiin aineistoihin. Seminaari tarjoaa ajankohtaista tutkimustietoa 
suomalaisten arjen uskonnollisuudesta sekä konkreettisia vinkkejä opetukseen ja 
opastusta SKS:n avoimien digitaalisten oppimisaineistojen käyttöön. Vierailemme 
myös arkiston ”kaikkein pyhimmässä” – perillä selviää, mitä siellä on. 

PAIKKA: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Hallituskatu 1, Helsinki

9.00–9.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9.30–10.00 Seminaarin avaus 
SUOL ry:n puheenjohtaja Tuovi Pääkkönen ja SKS:n 
viestintäjohtaja Sirkka-Liisa Mettomäki

10.00–12.00  Arkistopedagogiikka uskonnonopetuksessa: kulttuurista 
lukutaitoa, empatiaa ja ymmärrystä tiedon rakentumisesta 
(luento, työpaja ja vierailu arkistosalissa) 
Tutkijatohtori Kati Mikkola

12.00–13.00  Lounas

13.00–14.00  SKS:n sähköisten oppimisaineistojen käyttö 
uskonnonopetuksessa 
Tutkijatohtori Kati Mikkola

14.00–14.30  Kahvi

14.30–15.30  Miten nykymaailmassa on mahdollista uskoa enkeleihin?  
Prof. Terhi Utriainen

15.30  Päätös

SUOL ry:n järjestämän seminaarin hinta 60€, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät ja 
vanhempainvapaalla olevat 35€ (muut kuin jäsenet 90€). Hinta sisältää lounaan 
ja kahdet kahvit.

Ilmoittautumiset 3.11.2017 mennessä nettilomakkeella, johon löydät linkin 
osoitteesta www.suol.fi 

Elettyä uskontoa 
tulkitsemaan ja 
kulttuuriperintöä 
tuottamaan!
– Arkistot uskonnon-
opetuksen oppimis-
ympäristönä

SEMINAARI LA 18.11.2017 
KLO 9–15.30

Kuva: Wikimedia Commons.



FEMINISTIPAAVI
Ensimmäinen tammikuuta 2018 tulee olemaan 

historiallinen päivä. Silloin, ensimmäisen kerran 

yli 500-vuotisen historiansa aikana, Vatikaanin 

museoiden johtajaksi tulee nainen. Barbara Jatta on 

kotoisin Roomasta. Hän on 54-vuotias ja toimii vielä 

toistaiseksi Vatikaanin museoiden varajohtajana. 

Nykyinen johtaja Antonio Paolucci on ollut johtajana 

vuodesta 2007. Hän jää pois virastaan 1.1 2018 alkaen 

ja silloin Barbara Jatta ottaa hänen paikkansa.  

K
uva: W

ikim
edia C
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m
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P äätös on linjassa paavi Franciscuk-

sen aiempien kommenttien kanssa. 

Hän on jatkuvasti korostanut sitä, 

että naisten pitää saada enemmän ase-

maa ja vastuuta maailmassa. Jo uransa al-

kuvaiheissa paavi lausui kuuluisan lau-

seensa kardinaalien edessä: ”Anteeksi, jos 

olen hieman feministi.” Sen jälkeen paavi 

on jaksanut muistuttaa kaikissa yhteyksissä 

siitä, että naisia pitää ottaa enemmän huo-

mioon yhteiskunnassa. Vuoden 2015 pää-

tös ottaa vastaan kaikkien Vatikaanin vie-

raiden puolisot, riippumatta siitä, ovatko 

puolisot vihittyjä katolisen kirkon oppien 

mukaan tahi ei, herätti vanhoillisessa sii-

vessä vastustusta, jopa kauhistusta. Paavi 

Franciscus on ottanut vastaan eronneita, 

uudelleen avioituneita ja antanut paris-

kuntien olla yhdessä vastaanotolla. Aiem-

mat paavit laittoivat ei-katolisesti vihityt 

puolisot odottamaan toisessa huoneessa. 

Muutokset Vatikaanin protokollas-

sa ovat olleet hitaita ja hiljaisiakin. 1800- 

luvulla Vatikaani avasi ovensa työläisille,  

1900-luvulla nuorille ja intellektuel leille. 

Paavi Franciscuksen ansiosta ovet on 

2000-luvulla avattu naisille. Paavi on suo-

rastaan vaatinut sitä, että naisteologiaa on 

vietävä eteenpäin.  Paavi on myöntänyt, 

että kirkko on pelännyt naisia. Hän ei toi-

vo naisista tulevan pääosanesittäjiä, vaan 

yksinkertaisesti tasa-arvoisia. Naispap-

peuden vastustus on kuitenkin vielä liian 

suurta ja siinä kysymyksessä paavi onkin pi-

tänyt matalaa profiilia. Maaliskuussa 2014 

paavi nimitti Paavillisen tiedeakatemian  

Sosiaalisen osaston johtajak-

si sosiologi Margaret Archerin. 

Saman vuoden syyskuussa, hän 

nimitti Kansainvälisen teologi-

sen komission uusiksi jäseniksi 

viisi naista. Nimityspuheessaan 

paavi sanoi: ”Naiset ovat kuin 

kirsikka kakussa, heitä tarvitaan 

enemmän.” Muutokset voivat 

tuntua vähäisiltä. Ne ovat suu-

rempia, kun muistamme paavin 

iän, katolisen taustan sekä sen, 

että hän on kotoisin Argentiinas-

ta, jossa naisen asema on perin-

teisesti sekundäärinen. 

Liisa Väisänen
Synsyguksen Vatikaanin 
kirjeenvaihtaja
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GLOBAALI ETELÄ JA UUSKARISMAATTISUUS

Uutta, vanhaa ja lainattua: 

KONTEKSTUAALISTA 
TEOLOGIAA JA 
UUSKARISMAATTISUUTTA 
GLOBAALISSA ETELÄSSÄ 

Ylistysmusiikkia, 

kääntymyksiä, rukouksella 

parantamista, unia 

ja oikeanlaisen 

uskonnollisuuden etsintää. 

Tässä artikkelissa luodaan 

silmäys globaalin etelän, 

kontekstuaalisen teologian 

ja uuskarismaattisuuden 

yleisiin kehityslinjoihin 

sekä esitellään 

lyhyesti muutamaa 

ruohonjuuritason 

tutkimusta Afrikasta ja 

Aasiasta, joista professori 

Auli Vähäkankaan oli 

mahdollista kertoa 

Synsygukselle elokuussa 

2017.

KONTEKSTUAALINEN 
TEOLOGIA

1980-luvun jälkipuolella maailman us-

kontotilastoissa tapahtui käänne, jossa 

kolmannessa maailmassa elävien kris-

tittyjen määrä ylitti Euroopassa ja Poh-

jois-Amerikassa elävien kristittyjen mää-

rän. Suunta on ollut jo jonkin aikaa selvä: 

kristinusko kasvaa voimakkaimmin Afri-

kassa ja Aasiassa, kun kristittyjen määrä 

samaan aikaan länsimaissa vähenee. Sa-

malla paikalliset olot huomioon ottava 

kontekstuaalinen teologia vahvistaa ase-

miaan eteläisellä pallonpuoliskolla. 

Teologian ilmansuuntia -kirjan joh-

dannossa Tiina Ahonen tekee selkoa 

kontekstuaalisen teologian keskeisistä 

piirteistä. Ahosen mukaan eurooppalais-

peräinen teologia on perinteisesti ollut 

luonteeltaan akateemista, tekstianalyy-

seihin ja metafyysisiin kysymyksiin keskit-

tyvää sekä ”ylhäältä” lähtevää ja ”yleisestä 

yksittäiseen” etenevää. Se istuu sellaise-

naan huonosti kolmanteen maailmaan, 

jossa hylätään sellaiset teologiat, jotka vie-

raannuttavat ihmiset omista elämäntilan-

teistaan ja joissa ero teorian ja käytännön 

välillä koetaan liian suureksi. 

Kolmannen maailman teologiat pai-

nottavat sosiokulttuurista sidonnaisuutta 

sekä vallitsevien sosiokulttuuristen olojen 

analyysiä. Niissä halutaan lähteä liikkeelle 

”alhaalta” ja edetä ”yksittäisestä yleiseen”. 

Tyypillisiä kontekstuaalisia teologioita 

ovat vapautuksen teologiat ja inkulturaa-

tion teologiat. Vapautuksen teologioissa 

kontekstuaalinen analyysi kohdistetaan 

ihmisten sosioekonomiseen ahdinkoon ja 

kamppailuun siitä vapautumiseksi. Inkul-

turaation teologioissa huomio kiinnittyy 

erityisesti kulttuuristen olojen analyysiin 

uskonilmaisujen ja teologian harjoituksen 

kotoperäistämiseksi.

Ahosen mukaan teologian harjoittami-

sen erilaistuminen herättää myös ristirii-

toja. Pohjoisesta katsoen on esimerkiksi 

kritisoitu etelän ”teologiaa politisoimises-

ta – tai politiikkaa teologisoimisesta”. Ete-

lästä katsoen taas nähdään, että pohjoinen 

teologia on menettänyt elinvoimansa ja 

mielekkyytensä, koska se on lakannut il-

mentämästä vapautuksen evankeliumia. 

Vaikka sana ”kontekstuaalinen” on 

liitetty teologiaan vasta vuonna 1972, il-

miö sinänsä on vanha. Kristillinen kirkko 

on aina saanut pohtia, miten kristinus-

kon levitessä tulee suhtautua uudenlai-

siin kulttuurisiin olosuhteisiin. Tutkijoilla 

on erilaisia teorioita siitä, mitä konteks-

tuaalinen teologia on ja millaista sen pi-

täisi olla. Millainen painoarvo pitäisi olla 

esimerkiksi kirkollisella evankeliumi-

perinnöllä, kulttuurisella identiteetillä ja 

yhteiskunnallisen muutoksen vaatimuk-

sella? Ahonen viittaa johdannossaan mm. 

eräänlaisen sovittelijan roolin ottanee-

seen etelä-afrikkalaiseen David J. Boschin 

ajatukseen siitä, että ”parhaita konteks-

tuaalisia teologioita ovat lopulta ne, jotka 

onnistuvat yhdistämään niin praksiksen, 

teorian kuin poiesiksenkin. Poiesiksella  
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Bosch viittaa uskonnollisten visioiden, 

vertauskuvien ja hartaudenharjoitusten 

kautta avautuvaan todellisuuteen.” Älyl-

lisestä rehellisyydestä ja järjenkäytöstä ei 

pidä tinkiä, mutta samalla rationaalinen 

teoria ei saa saada ylivaltaa, koska myös 

usko avautuu teologian harjoittamisen 

tiedonlähteeksi. 

UUSKARISMAATTISUUS

Kolmannessa maailmassa vahvimmin le-

viää uuskarismaattinen kristillisyys. Pe-

rinteiseen karismaattisuuteen liitetään 

erilaiset armolahjat kuten rukouksella pa-

rantaminen, profetointi ja kielillä puhu-

minen. Myös ylistämisellä ja ylistysmu-

siikilla on keskeinen rooli. Tämä kaikki 

on todellisuutta myös uuskarismaattisissa 

liikkeissä, mutta toisaalta uuskarismaatti-

suus on paljon monimuotoisempaa. 

Uuskarismaattisuus liitetään usein 

helluntailais-karismaattisen liikkeen kol-

manteen aaltoon ja sen kasvu on ollut 

voimakasta 1980-luvulta alkaen. Yhteys 

helluntailaisuuteen kuitenkaan ei ole it-

sestäänselvyys. Myös muissa protestant-

tisissa kirkoissa ja roomalaiskatolisella 

kirkolla on karismaattisia siipiä. Uuska-

rismaattiset liikkeet ovat kontekstuaalisia 

eli monesti karismaattinen kristillisyys ja 

paikallinen uskonto yhdistyvät. Myös ra-

ja kristillisen karismaattisuuden ja ei-kris-

tillisen karismaattisuuden välillä voi olla 

toisinaan vaikea vetää. 

Parantaminen on uuskarismaattisuu-

dessa keskeistä. Kyse voi olla rukoukses-

ta toisen puolesta, joka johtaa fyysiseen, 

sosiaaliseen, henkiseen tai hengelliseen 

parantumiseen tai muuhun elämänmuu-

tokseen, myös kääntymykseen. Uuskaris-

maattiset liikkeet vetävät usein puoleensa 

erityisesti köyhiä ja naisia, jotka eivät ehkä 

ole löytäneet muualta apua terveydelliseen, 

sosiaaliseen, taloudelliseen tai juridiseen 

ongelmaansa. Seurakunta saattaa olla ai-

noa paikka, jossa heidät otetaan vastaan 

tai joihin heillä on varaa mennä, mutta toi-

saalta uuskarismaattisissa seurakunnissa 

saattaa esiintyä myös väärinkäytöksiä tai 

muita ilmiöitä, jotka tiedon, tutkimuksen 

tai länsimaisen arvomaailman valossa voi-

vat näyttäytyä kehitystä jarruttavana val-

lankäyttönä tai taikauskona. 

ESIMERKKEJÄ  
AASIASTA JA AFRIKASTA

Käytännöllisen teologian professori Auli 

Vähäkangas on työskennellyt noin kym-

menen vuotta Tansaniassa, neljässä eri 

jaksossa: lähetystyössä, vaihto-opiskeli-

jana ja tutkijana. Hänen ominta alaansa 

on diakonian ja sielunhoidon tutkimus, 

mutta taustansa ja harrastuneisuutensa 

vuoksi hänellä on ”tulokulmaa” myös glo-

baalin kristinuskon ja uuskarismaattisuu-

den teemoihin. Oman väitöskirja-aineis-

tonsa hän keräsi aikanaan Tansaniassa 

haastatellen luterilaiseen seurakuntaan 

kuuluvia pariskuntia, jotka kärsivät lap-

settomuudesta ja etsivät siihen apua ka-

rismaattisuudesta.

Vähäkankaan mukaan uuskarismaat-

tisuuden tutkimus on usein empiiristä 

ruohonjuuritason tutkimusta. 

Parhaillaan Vähäkangas toimittaa har-

rastuksenaan ja vierailevan toimittajan 

roolissa teemanumeroa Mission Studies  

-aikakauskirjaan yhdessä ruotsalaisen 

Lundin yliopiston tutkijan Martina Prosé-

nin kanssa. Kyseinen julkaisu ilmestyy 

vuonna 2018 ja siihen on tulossa viiden 

eri tutkijan uuskarismaattisuuteen liitty-

vät artikkelit. Tutkijoista useimmat teke-

vät väitöskirjaa, yksi on jo väitellyt. Neljä 

heistä on länsimaalaisia ja tekee tutki-

mustaan ulkoa päin, yksi Keniassa, toinen 

Ugandassa, kolmas Tansaniassa ja neljäs 

Nepalissa. Viides kirjoittaja on etelä-ko-

realainen teologisen seminaarin opettaja, 

joka analysoi oman kristillisen viitekehyk-

sensä tilaa sisältä päin. Artikkelit ovat siis 

vielä työn alla, mutta näiden tutkimusten 

keskeisistä näkökulmista Vähäkangas ker-

toi Synsygukselle ennakkoon.

JUMALANPALVELUSMUSIIKKI 
VAHVISTAA USKOA (KENIA)

Megakirkkojen viikoittaisiin jumalanpal-

veluksiin osallistuu tuhansia ihmisiä. Auli 

Vähäkangas kuvaa näitä yhteisöjä hyvin 

markkinahenkisiksi. Ne toimivat kuin yri-

tykset ja tavoittelevat isosti toteutetuilla 

jumalanpalveluksilla aktiivista kasvua. 

Jumalanpalvelustoiminnan ohella seura-

kunnat pyrkivät osallistamaan ja sitoutta-

maan jäseniään myös esimerkiksi viikolla 

toimivien pienryhmien tai solujen avulla.

Kenian Nairobissa toimii CITAM 

Woodley -niminen megakirkko, jonka 

tausta on 1950-luvun kanadalaisessa hel-

luntailaisuudessa. Sen jumalanpalvelus 

on hyvin jäsentynyt ja musiikilla siihen 

liittyvine rituaaleineen on keskeinen rooli 

spiritualiteetin ja uskon lisäämisessä. Mu-

siikki on usein ylistysmusiikkia. Keholli-

suus, laulu, tanssi ja taputukset lisäävät 

kokemusta Jumalan läsnäolosta. Juma-

lanpalvelusten suosituimmat laulut ovat 

amerikkalaisperäisiä, mutta kenialainen 

seurakunta kokee ne silti omikseen. 

PARANTUMISTA ETSIVÄT 
VAELTAJAT (TANSANIA)

Suomalainen Lotta Gammelin on teh-

nyt pitkään etnografista tutkimusta pie-

nen rukouksella parantamiseen erikois-

tuneen yhteisön parissa Tansaniassa. Ky-

seessä on yhden miehen liike, jonka johta-

jana toimii profeetta Mpanji. Yhteisöä kut-

sutaan sairaalaksi, mikä ilmenee myös pro-

feetta Mpanjin saarnoissa. Yhteisön majoi-

hin saattaa tulla viikoiksi asumaan paran-

tumista kaipaavia ihmisiä. Parantumisen 

puolesta rukoillaan jumalanvalveluksissa, 

mutta siihen ei liity muita toimenpiteitä.

Profeetta Mpanjin ”sairaalaan” tulee 

ihmisiä, joiden ongelmat ovat vaikeas-

ti diagnosoitavia tai parannettavia. Mo-

ni kärsii esimerkiksi psyyken ongelmista. 

Yhteisö vetää heitä puoleensa, koska siel-

lä ei oteta maksua. He ovat saattaneet ha-

kea apua jo toisaalta kuten perinteiseltä 

afrikkalaiselta parantajalta tai länsimai-

sen lääketieteen parista. Jos parantumista 

ei tapahdu, voi apua hakea jatkossa toi-

saalta. Moni ikään kuin kokeilee tätäkin 

vaihtoehtoa, mutta pitää itsensä avoime-

na myös muulle avulle, jos siihen myö-

hemmin tulee mahdollisuus.
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KENELLE PARANTAMINEN 
KUULUU? (UGANDA)

Ugandassa, kuten monissa muissakin 

Afri kan maissa sairauksien ajatellaan 

usein olevan pahojen henkien aiheutta-

mia ja parantumisen olevan mahdollista 

karkottamalla ne pois. Pohjois-Ugandassa 

toimii katolinen karismaattinen seura-

kunta, jonka sisällä ilmenee kahta linjaa 

sen suhteen, millainen parantaminen kul-

loinkin on sopivaa tai tarpeellista. Muuta-

mat ugandalais- ja amerikkalaistaustaiset 

katoliset papit pitävät eräänlaisia ”sanan 

ja rukouksen iltoja”, joissa rukoillaan sai-

raiden puolesta. Seurakunnassa työsken-

telee myös katolisia sisaria, joiden käsitys 

parantamisesta nojaa vahvemmin länsi-

maiseen lääketieteeseen. 

Ristiriita konkretisoituu muun muas-

sa Vähäkankaan kuvaileman tutkimuk-

sen yksittäisessä esimerkissä, jossa isä 

Tom ja sisar Rose (nimet muutettu) aut-

tavat samaa, jonkinlaista psykoosia sairas-

tavaa henkilöä. Isä Tom kutsuu henkilöä 

seurakuntalaiseksi, sisar Rose potilaaksi. 

Kun isä Tom karkottaa pahoja henkiä pois 

kouristelevasta seurakuntalaisesta, sisar 

Rose tulee kiukkuisena paikalle, vie poti-

laan sairaalaan ja tarjoaa tälle rauhoittavia 

lääkkeitä, joiden myötä kouristelu lakkaa.

Kun isä Tomia ja sisar Rosea on haas-

tateltu tapahtuneen jälkeen, ovat he pu-

huneet toisistaan eri sävyyn. Rukouksella 

parantamiseen erikoistunut isä Tom vai-

kuttaa hyvin omistautuneelta ja sitou-

tuneelta tehtäväänsä. Sisar Rosesta hän 

puhuu ystävälliseen sävyyn: toki on myös 

paikallaan hyödyntää länsimaisen lääke-

tieteen keinoja ihmisten parantamisessa. 

Sisar Rosen asennoituminen isä Tomiin 

sen sijaan vaikuttaa kriittisemmältä: pelk-

kä rukouksella parantaminen ja pahojen 

henkien pois ajaminen ei riitä silloin, kun 

ihminen tarvitsee lääketieteellistä apua. 

UNET JA KRISTITYKSI 
KÄÄNTYMINEN (NEPAL)

Nepalin hindulaisuudessa unilla on tär-

keä merkitys. Ne voivat esimerkiksi olla 

enneunia tai vahvistaa jo tapahtunutta 

elämänvalintaa tai -tapahtumaa. Myös 

uskonnollinen kääntymys voi olla unen 

motivoima tai vahvistama. Amerikkalai-

nen pitkään Nepalissa asunut hindulai-

suuden tutkija haastatteli noin 20:tä kristi-

tyksi kääntynyttä henkilöä, jotka ovat koh-

danneet jumaluuden unessa.  Suurin osa 

heistä oli taustaltaan hinduja, mutta jou-

kossa oli myös muslimeja. Unessa koe-

tulla, nähdyllä ja kuullulla jumaluudella 

on saattanut olla hindujumalan, vaikkapa 

Shivan tai Vishnun, piirteitä, mutta unen-

näkijän oman tulkinnan mukaan kyseessä 

on kuitenkin ollut kristittyjen Jumala. Hin-

dukontekstissa on usein tarpeen selittää 

myös omalle sosiaaliselle yhteisölleen, 

perheelleen ja suvulleen, miksi jättää pe-

rinteinen hindulaisuus ja valita uusi ju-

maluus tai usko. Unella perusteleminen 

tuo vakuuttavuutta tälle ratkaisulle myös 

lähimmäisten silmissä.

MIKÄ ON SOSIAALISESTI JA 
KANSALLISEN IDENTITEETIN 
KANNALTA RAKENTAVINTA 
KARISMAATTISUUTTA? 
(ETELÄ-KOREA) 

Viidennessä Auli Vähäkankaan toimitta-

massa artikkelissa etelä-korealaisen teo-

logisen seminaarin opettaja reflektoi oman 

kirkkonsa historiaa kiinnittäen huomionsa 

erityisesti protestanttiseen karismaattisuu-

teen ja siihen millainen muutosvoima se 

on. Koreaan kristinusko on tullut rooma-

laiskatolisessa muodossa jo 1600-luvulla 

Kiinassa työtä ja kauppaa tehneiden ko-

realaisten mukana. Sittemmin Koreaan 

on tehty sekä roomalaiskatolista että pro-

testanttista lähetystyötä, jälkimmäistä 

1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. 

Karismaattinen kristillisyys maahan on tul-

lut presbyteerikirkon kautta. 

Tutkijan erityisen mielenkiinnon koh-

teena on ollut vuosina 1907 ja 1919 tapah-

tuneet kaksi merkittävää herätystä. Niissä 

toteutuu hänen mukaansa sosiaalinen 

ja diakoninen vastuu tavalla, jota ei voi 

nähdä esimerkiksi Koreaan myöhemmin 

rantautuneissa amerikkalaistaustaisissa 

ja helluntailaistyyppisissä megakirkois-

sa, minkä vuoksi hän esittää teesin, että 

protestanttisten kirkkojen tulisi Koreassa 

palata juurilleen. Niiden tulisi nähdä oma 

historiansa myös kansallista identiteettiä 

vahvistavana tekijänä. Kaikkea ei ole tar-

peen tuoda Amerikasta.  

Teksti: Anni Tyrisevä

LÄHTEET 

Professori Auli Vähäkankaan haastattelu 

29.8.2017.

Tiina Ahonen: ”Johdanto: Kontekstuaalinen 

teologia” teoksessa Teologian ilmansuuntia. 

(Toim.) Ahonen T. & Komulainen J. 

Gaudeamus: 2004.

Päivi Hasu: ”Helluntailais-karismaattinen 

kristillisyys ja kehitys – näkökulmia 

Afrikasta” teoksessa Uskonto ja kehitys. 

(Toim.) Elina Vuola. SKS: 2015.

Tilaa uskonnon 
preliminäärikoe 2018

SUOL ry:n lukiotyöryhmä laatii 
sähköisen preliminäärikokeen 
keväälle 2018. Koe vastaa 
tehtävämäärältään ja -tyypeiltään 
evankelis-luterilaisen uskonnon 
sähköistä ylioppilaskoetta. 
Preliminäärikokeen hinta on  
35€/koulu.

Koe lähetetään viikolta 2 alkaen 
sähköpostitse .zip-tiedostona, 
jonka voi helposti liittää suoraan 
Abittiin. Kerro koetta tilatessasi 
koulusi laskutusosoite.  
Pdf-lasku sisältyy hintaan, 
sähköisen laskutuksen 
laskutuslisä 5€. Lisätiedot ja 
tilaukset: toimisto@suol.fi.
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MUUTOS KRISTILLISELLÄ 
KENTÄLLÄ

Katolisella kirkolla oli selkeä valta- 

asema Latinalaisessa Amerikassa aina 

1940–50-luvuIlle saakka. Protestanttisia 

kirkkoja oli saapunut maanosaan jo sitä 

ennen kahdessa aallossa. Ensin 1800-lu-

vulla eurooppalaisten siirtolaisten mu-

kana saapuivat niin sanotut vanhat kirk-

kokunnat eli esimerkiksi baptistit ja me-

todistit. 1900-luvun taitteesta alkaen puo-

lestaan erityisesti amerikkalaistaustaiset 

vapaita suuntia edustavat uskonlähetyk-

set (faith missions) toivat maanosaan mu-

kanaan uudenlaista kristillisyyttä. Tällai-

sia olivat muun muassa Central America 

Mission, New Tribes Mission, sekä kak-

soisjärjestö Wycliffe Bible Translators/

Summer Institute of Linguistics. Kuiten-

kin vasta kolmannessa aallossa 1950-lu-

vulla saapunut helluntailaisuus johti ka-

tolisen kirkon valta-aseman horjumiseen. 

Helluntailaisuuden kasvua Latinalaisessa 

Amerikassa 1900-luvun jälkimmäisellä 

puoliskolla on kuvattu räjähdysmäiseksi. 

Pew Research Centren tilastojen mukaan 

esimerkiksi Brasiliassa toisen maailman-

sodan jälkeen 99% väestöstä oli katolisia ja 

vain 1% protestantteja, kun taas 2010-lu-

vulle tultaessa enää 63% väestöstä kuului 

katoliseen kirkkoon ja 22 % tunnustautui 

protestanteiksi. Loput olivat joko uskon-

(UUS)KARISMAATTISUUS 
LATINALAISESSA AMERIKASSA

nottomia tai edustivat afro-brasilialaisia 

uskonsuuntia kuten candombléta ja um-

bandaa. Protestanttien ryhmään laskettiin 

tässä myös helluntailaisperäinen kristilli-

syys, jonka osuus protestanttien ryhmästä 

oli kaksi kolmasosaa. Nämä prosenttiluvut 

eivät välttämättä ensisilmäykseltä osoita 

räjähdysmäistä kasvua, mutta kuva selke-

nee, jos tarkastellaan esimerkiksi uusien 

kirkkojen lukumääriä. 1990-luvulla, kol-

men vuoden tarkastelujaksolla, pelkäs-

tään Rio de Janeiron kaupungissa perus-

tettiin 700 helluntailaista kirkkoa, 240 um-

bandatemppeliä ja yksi roomalaiskatoli-

nen seurakunta.

UUSKARISMAATTISUUDEN 
NOUSU BRASILIASSA

Merkittävä tekijä karismaattisen kristilli-

syyden nousussa on ollut uuskarismaat-

tinen liikehdintä. Uuskarismaattisuutta 

leimaa tunnustuskuntiin sitoutumaton 

itsenäisten yhteisöjen tai kirkkojen va-

raan rakentuva pneumasentrinen eli Py-

hän Hengen toimintaa painottava kristil-

lisyys. Uuskarismaattinen hengellisyys on 

alun perin houkuttanut erityisesti huo-

no-osaisia ja marginaaliryhmiä, mutta 

vähitellen monet uuskarismaattiset kir-

kot ovat keskiluokkaistuneet. Yksi tunne-

tuimmista uuskarismaattisista kirkoista 

Latinalaisessa Amerikassa on Universal 

Church of the Kingdom of God (Igreja Uni-

versal do Reino de Deus, IURD), jonka 

perusti Brasiliassa liikkeen piispa Edir 

Bezerra Macedo vuonna 1977. IURD:n 

kannattajia lasketaan tällä hetkellä ole-

van jo yli kaksitoista miljoonaa ja kirkko 

on levittäytynyt ympäri maapalloa. Kirkko 

omistaa useita television- ja radiokana-

via, kustantamon, levy-yhtiön, jalkapallo-

joukkueen ja muita yrityksiä. Kirkko kan-

nustaa myös jäseniään yritystoiminnan 

pariin muun muassa antamalla alkupää-

oman yrityksen perustamiseen. Lisäksi 

sillä on oma poliittinen puolue. Kirkon 

sanomassa korostuu taistelu hyvän ja pa-

han välillä. Julkiset eksorsismit ovat taval-

lisia ja niitä televisioidaan ja striimataan 

ja myös tehdään television välityksellä. 

Myös veden pyhittäminen parannustar-

koituksiin tapahtuu usein television vä-

lityksellä. IURD:n pneumasentrisyyteen 

liittyy myös menestysteologinen ajattelu, 

jossa henkinen kilvoittelu palkitaan ul-

koisilla vaurauden merkeillä. Myös ar-

molahjojen katsotaan kertovan henkilön 

uskon tilasta. Kirkon toimintaan kuulu-

vat myös suuret massakokoukset. IURD:n 

pääkirkkoon Catedral Mundial da Fé:n Rio 

de Janeirossa mahtuu kerralla 15 000 ih-

mistä. Taloudellinen toiminta ja media-

keskeisyys ovat kenties keskeisin ero uus-

karismaattisten ja vanhempien hellun-

tailais-karismaattisten kirkkojen, kuten  

Karismaattinen kristillisyys Latinalaisessa Amerikassa 

ei keskity ainoastaan helluntailais-karismaattisiin ja 

uuskarismaattisiin kirkkoihin vaan on laajempi niin eri 

kirkkokuntia kuin yhteiskuntaluokkiakin läpäisevä ilmiö. 

Helluntailaisperäisen ja protestanttisen kristillisyyden 

ohella karismaattinen kristillisyys on saanut vahvan 

jalansijan myös katolisen kirkon piirissä. 
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Assemblies of God –kirkon, välillä, vaikka 

kovin suurta eroa karismaattisuuden ja 

uuskarismaattisuuden välillä onkin usein 

vaikea käytännössä havaita. 

Arjessa yksi uuskarismaattisuuden 

keskeisistä tämän hetken ilmiöistä Lati-

nalaisessa Amerikassa ylipäätään, ja eri-

tyisesti Brasiliassa, ovat lapsisaarnaajat. 

He ovat iältään alle kouluikäisistä nuoriin 

aikuisiin olevia lapsia ja nuoria, joilla kat-

sotaan olevan erityinen saarnaamisen ja 

parantamisen armolahja. He julistavat ko-

deissa, kaupungilla, kirkoissa ja suurissa 

massatapahtumissa ja usein harjoittavat 

henkiparantamista. Ilmiö on saanut pal-

jon vastustusta erityisesti karismaattisiin 

kirkkoihin kuulumattomilta, sillä he kat-

sovat lasten henkisen kasvun vaarantuvan 

tällaisessa toiminnassa. Lasten vanhem-

mat ja muut toimintaa tukevat puolestaan 

näkevät Jumalan valinneen nämä lapset 

armonsa välikappaleiksi. 

KATOLINEN KIRKKO 
VASTAA HAASTEESEEN

Uuskarismaattisen kristillisyyden valla-

tessa alaa katolisilta Latinalaisessa Ame-

rikassa on katolinen kirkkokin pyrkinyt 

vastaamaan haasteeseen. 1960-luvun lo-

pulla Yhdysvalloissa syntyi niin sanottu 

katolinen karismaattinen liike (Catho-

lic Charismatic Renewal, CCR) ja se le-

visi nopeasti 1970-luvun alussa Latina-

laiseen Amerikkaan. Liike tuo esille us-

kon mystisiä ja ilmestyksellisiä puolia eli 

myös helluntailais-karismaattisuudessa 

ihmisiin vetoavaa kokemuksellista uskon-

nollisuutta: hengen lahjoja, kielillä puhu-

mista, ja uskolla parantamista. Liike koh-

tasi alussa katolisen kirkon piirissä paljon 

vastustusta, sillä sen ajateltiin johdattavan 

ihmisiä helluntailais-karismaattisuuden 

pariin. Lopulta kirkko kuitenkin hyväk-

syi toiminnan. Tässä keskeisenä tekijänä 

oli toiminnan institutionalisointi ja saat-

taminen pois maallikkojen käsistä. Kato-

linen karismaattinen liike pitääkin vah-

vasti kiinni toisaalta paavin asemasta kir-

kon hengellisenä johtajana, toisaalta Neit-

syt Marian roolista henkisen elämän kes-

kiössä. Kuitenkin, aivan kuten uuskaris-

maattiset saarnaajat, tunnetut katoliset 

karismaattiset papit vetävät stadionko-

kouksiinsa kymmeniä tuhansia ihmisiä. 

Tunnetuin tällaisista niin sanotuista julk-

kispapeista on isä Marcelo Rossi, jonka 

esiintymistä stadioneilla voidaan verrata 

suurten rock- ja poptähtien esiintymisiin.   

KARISMAATTISUUS ILMIÖNÄ

Jonkinlaisena yhteenvetona voitaisiin to-

deta, että kiinnostavaa latinalaisamerik-

kalaisella henkisyyden kentällä ei siis ole 

niinkään helluntailais-karismaattisen ja 

uuskarismaattisen kristillisyyden vas-

takkainasettelu katolisen kristillisyyden 

kanssa ja siitä syntyvä kitka, vaan pikem-

minkin karismaattisuus ylipäätään usei-

den eri kirkkokuntien ja yhteiskuntaluok-

kien piirissä leviävänä ilmiönä. Riippu-

matta ihmisten sosiaalisesta ja taloudelli-

sesta asemasta, henkilökohtainen ja ruu-

miillinen, aistivaikutteinen, uskonkoke-

mus tuntuu vetoavan tämän päivän ihmi-

siin kirkkokuntataustasta ja maantieteelli-

sestä sijainnista riippumatta. (Uus)karis-

maattisen uskonnollisuuden kasvu näyt-

tää jatkuvan niin Latinalaisessa Ameri-

kassa kuin muuallakin maailmassa. 

FT Minna Opas

Kirjoittaja toimii kollegiumtutkijana 
Turun yliopiston ihmistieteiden 
tutkijakollegiumissa ja on Turun 
yliopistossa toimivan monitieteisen 
Centre for the Study of Christian 
Cultures -tutkimuskeskuksen johtaja.

LÄHTEET

Pew Research Centre 2014. Religion in Latin 

America: Widespread Change in a Historically 

Catholic Region. [http://www.pewforum.

org/2014/11/13/religion-in-latin-america/]
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Uuskarismaattisia seurakuntia yh-

distää monesti vahva kokemuk-

sellisuuden tavoitteleminen eri-

tyisesti musiikin kautta, yhteisöllisyys 

sekä kävijöiden sitouttaminen toimin-

taan erilaisissa palvelutehtävissä. Seu-

rakunnassa itse kullekin löytyy helposti 

mahdollisuus palvella musiikkitehtävissä, 

kahvilatoiminnassa, lastenhoidossa tai 

vaikkapa kuvataiteen avulla. Seurakun-

nat vastaavat toiminnallaan tehokkaasti 

modernimman jumalanpalveluksen ky-

syntään ja usein ne haastavatkin mieliku-

vat perinteisistä messuista. 

Seurakuntien jumalanpalveluksissa 

musiikilla, valoilla, saarnoilla ja esimer-

kiksi videoilta näytettävillä todistuspu-

heilla on merkittävä rooli. Saarnoissa ja 

opetuksessa korostetaan Raamattua uskon 

ylimpänä auktoriteettina, minkä lisäksi eri-

tyisesti Pyhän Hengen osallisuus kristityn 

elämässä nähdään tärkeänä. Armolah-

jat, kuten kielillä puhuminen ja profetoi-

minen, ovat monissa uuskarismaattisissa 

seurakunnissa arvossa, mutta niihin ei ha-

luta painostaa. Ulkonaiselta toimintakult-

Helluntailais-

karismaattisuus ja sen 

vanavedessä syntynyt 

uuskarismaattisuus ovat 

nopeimmin kasvavia 

kristinuskon suuntauksia. 

Viime vuosikymmenten 

aikana uuskarismaattisuus 

on herättänyt lisääntyvää 

kiinnostusta myös 

Pohjoismaissa, Suomi 

mukaan lukien. Sosiaalisesta 

mediasta on tullut yksi 

uuskarismaattisten 

seurakuntien tärkeimmistä 

viestintäkanavista, minkä 

myötä erityisesti nuoret 

saadaan kiinnostumaan 

seurakuntien toiminnasta.

Hillsongin jumalanpalvelukset keräävät 
viikoittain tuhansia ihmisiä paikalle eri 
paikoissa ympäri maailman. Kuva ”Hillsong 
Confrence”-tapahtumasta viime kesänä. 

tuuriltaan uuskarismaattiset seurakunnat 

ovat moderneja, mutta arvoiltaan konser-

vatiivisia. Esiaviolliseen seksiin, aborttiin 

ja homo-avioliittoihin suhtaudutaan usein 

kielteisesti tai puolueettomasti.

Uuskarismaattiset seurakunnat ovat 

usein sitoutumattomia eli ne eivät kuulu 

mihinkään perinteiseen kirkkokuntaan. 

Silti usean seurakunnan taustalla vaikut-

taa helluntailaisuus ja esimerkiksi seinäjo-

kelaisen Houm Churchin perustajat olivat 

aiemmin aktiivisia helluntaiherätyksessä. 

Monet uuskarismaattiset seurakun-

nat ovat vuosien varrella siirtyneet käyt-

tämään aktiivisesti sosiaalista mediaa, 

jonka avulla ne tiedottavat tulevista ta-

pahtumistaan, tulevien saarnojen aiheista 

ja miltei mistä tahansa, mikä liittyy seu-

rakunnan toimintaan. Suosittuja kanavia 

ovat etenkin Facebook ja Instagram ja pa-

rin viime vuoden aikana pinnalle noussut 

Snapchat on myös vakiinnuttanut paik-

kansa seurakuntien viestintäkanavana. 

Sosiaalisen median avulla uuskaris-

maattiset seurakunnat pyrkivät luomaan 

toiminnastaan kiinnostavan mielikuvan. 

UUSKARISMAATTINEN 
NUORISOKRISTILLISYYS 
VAIKUTTAA AKTIIVISESTI 
SOSIAALISESSA MEDIASSA

K
uva: hillsong.com

/m
ultim

edia



12

GLOBAALI ETELÄ JA UUSKARISMAATTISUUS

Seurakuntien julkaisemissa kuvissa esiin-

tyy usein tavallisia kävijöitä, joiden avulla 

halutaan luoda kuva vahvasta ja terveestä 

yhteisöstä, johon halutaan kuulua. Sosi-

aalinen media ei kuitenkaan ole pelkäs-

tään mainoskanava uusien kävijöiden 

saamiseksi, vaan yhtä lailla tiedotuska-

nava seurakuntalaisille. Yhteisöt pyrkivät 

olemaan siellä missä ihmisetkin. 

Maailmalla tunnetuimpia uuskaris-

maattisia kirkkoja ovat mm. Bethel Church 

ja Hillsong Church. Suomessa uuskaris-

maattisia yhteisöjä edustavat esimerkiksi 

Suur-Helsingin Seurakunta eli Suhe ja Sei-

näjoella toimiva Houm Church. Seuraa-

vassa silmäys Suheen, Houm Churchiin 

sekä Hillsong Churchiin.

SUHE

Suur-Helsingin seurakunta eli Suhe toimii 

Helsingin Kalliossa ja Tikkurilassa. Rauno 

Kokkola perusti seurakunnan 1990 uuska-

rismaattisen aallon mainingeissa Tikkuri-

lassa, josta se siirtyi myös Kallioon vuonna 

2000. Suhe on tunnustuskuntiin sitoutu-

maton seurakunta. Varat toimintaansa se 

saa lahjoituksina. Seurakunnassa käy vii-

koittain noin 500 henkilöä kaikista eri ikä-

luokista, mutta suurimpana kävijäryhmänä 

ovat nuoret aikuiset. Seurakunnan toimin-

taa pyörittävät ovat suurelta osin itsekin 

nuoria aikuisia. Nuorten kaupunkilaisten 

ollessa suurin toimijajoukko on yhteisöä ku-

vailtu myös hipster-seurakunnaksi.

Suhe pyrkii huomioimaan eri ikäisiä 

ja -taustaisia omissa ryhmissään. ”Suhe 

Youthin” kohderyhmänä ovat 13–23-vuo-

tiaat nuoret. ”Suhe Kids” toimii sunnun-

taisin tarjoten lapsille sopivaa toimintaa 

samanaikaisesti muun ohjelman kanssa. 

”Suhe Latino” -ryhmässä järjestetään toi-

mintaa myös espanjan kielellä.

Suhe on erittäin aktiivinen sosiaalises-

sa mediassa. Seurakunnalla on tilit niin 

Facebookissa, Twitterissä kuin Instagra-

misakin, joista kaikista yhteisön löytää 

käyttäjänimellä ”suheseurakunta”. Mu-

siikkinsa ja opetuksensa seurakunta lataa 

Soundcloud-nimiseen palveluun, josta nii-

tä voi käydä kuuntelemassa ilmaiseksi. Kir-

joitushetkellä seurakunnalla on noin 2 000 

tykkääjää Facebookissa ja noin 1 400 seu-

raajaa Instagramissa. Opetuksilla on toisto-

kertoja Soundcloudissa 100-600. Vertailun 

vuoksi mainittakoon, että Suomen evan-

kelis-luterilaisella kirkolla on vajaat 6 000 

seuraajaa Instagramissa, jossa se toimii 

käyttäjänimellä ”kirkko_suomessa”.

HOUM

Houm Church on Seinäjoella toimiva 

seurakunta, jota alettiin perustaa syk-

syllä 2014. Ensimmäinen jumalanpalve-

lus pidettiin tammikuussa 2015. Nykyään 

seurakunta on virallinen ja laillistettu, 

tunnustuskuntiin sitoutumaton yhteisö, 

jolla on nimi myös suomeksi ja ruotsiksi: 

Houm Kirkko ja Houm Kyrka. Seurakun-

nan johtavina pastoreina toimivat Tanja 

ja Niklas Niemelä. Lisäksi seurakunnassa 

toimii kaksi seurakuntapastoria ja nuo-

risopastori. Kuten Suhen, myös Houmin 

toiminta on täysin lahjoitusten varassa.

Tanja Niemelän mukaan Houm syn-

tyi tarpeesta saada seurakunta ”nykypäi-

vän  ihmisille”, sellaisille, jotka eivät ole 

tottuneet käymään kirkossa. ”Halusimme 

perustaa seurakunnan, joka kommunikoi 

modernilla ja ymmärrettävällä nykypäi-

vän kielellä”, kertoo Niemelä. 

Houm Churchin suurin ikäryhmä on 

noin 20–40-vuotiaat. Vastoin yleistä ole-

tusta, Houm ei ole Niemelän mukaan 

vain nuorten seurakunta, vaan toimin-

taan osallistuu niin kokonaisia perheitä 

kuin yksittäisiä nuoria ja vanhempiakin 

ihmisiä. Hän uskoo, että energinen ja in-

nostava jumalanpalvelus vetoaa niin nuo-

riin kuin vanhempiinkin ihmisiin.

Houm Church on järjestänyt nuorille 

kokonaan omat tilaisuutensa, jotka kulke-

vat nimellä ”Houm Youth”. Niiden kohde-

ryhmänä ovat erityisesti 13–18-vuotiaat. 

Toiminnassa on panostettu nuorekkuu-

teen ja vetovoimaisuuteen.

Kysyessäni syytä, miksi juuri Houm 

vetoaa nuoriin ihmisiin, nuorisopastori 

Jaakko Neste vastaa: ”Ajattelemme, että 

seurakuntamme on tasan niin vahva kuin 

seuraava sukupolvemme. Olemme seura-

kunnassa ja etenkin nuorisotyössä panos-

taneet paljon näkyvyyteen sosiaalisessa 

mediassa, jonka kautta pyrimme välittä-

mään sanomamme modernisti nuorille. 

Haluamme kertoa nuorille: ”Seurakunta 

on paikka, jossa saat oikeanlaista huomio-

ta, tulet nähdyksi ja kohdatuksi. Seura-

kunnassa saat todella elää nuoruuttasi, 

pitää hauskaa sekä kasvaa  kannustavas-

sa ja rohkaisevassa yhteisössä.” Kun nuori 

saapuu seurakuntaan, teemme kaikkem-

me, että he todella kokisivat seurakunnan 

tällaisena paikkana.”

Päätoimintana seurakunnassa on 

”Houmin sunnuntai” sekä pienryhmät. 

Yhteisöllisyys ja kokemus yhteisöön kuu-

lumisesta ovat Niemelän mukaan tärkeä 

Hillsongin bändin 
jäsenet ovat niin 
musiikkinsa kuin 
vaatteidensakin 
kautta ajan 
trendeissä mukana. 
Kuvassa Hillsong 
United-yhtyeen 
jäsenet. 

Kirkot siirtyvät yhä vahvemmin 
tiedottamaan toiminnastaan sosiaalisessa 
mediassa, jossa tyylikäs graafinen ilme 
on isossa roolissa. Kuvakaappaus Suur-
Helsingin seurakunnan Instagram-sivulta.

Kuvalähde: hillsong.com/multimedia
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seurakunnan voimavara, johon pienryh-

mien kautta pyritään. Lisäksi seurakun-

ta tekee lapsityötä, joka kulkee nimellä 

”Houm Kids”. Sen tarkoituksena on hel-

pottaa koko perheen pääsemistä kirkkoon. 

”Houmin sunnuntai” koostuu ylistys-

musiikista, jota yhteisö tuottaa myös itse, 

sekä 30 minuutin saarnasta. Houmin saar-

nat pyrkivät koskettamaan nykypäivän ih-

misen elämää, ratkomaan ongelmia sekä 

käsittelemään kaikenlaisia teemoja, joita 

arjessa kohdataan. Toiminta järjestetään 

Vanhalla Takomolla, joka on klubimaisek-

si tilaksi muokattu vanha autokorjaamo. 

Mukana seurakunnassa on noin 300–350 

ihmistä. Yksittäisissä jumalanpalveluksis-

sa kävijöitä on noin 200.

Houm Churchin yleisimmät markki-

nointikanavat ovat Facebook ja Instagram, 

joiden kautta tapahtuu lähes kaikki mai-

nostaminen. Niemelä kokee sosiaalisen 

median erittäin tärkeäksi osaksi markki-

nointia ja ihmisten tavoittamista. 

Seurakunta kuuluu ”Hillsong Networ-

kiin”, josta se saa tukea, koulutusta ja 

materiaalia. Lisäksi pastoreilla on henki-

lökohtaiset mentorit pohjoismaisissa Hill-

song-seurakunnissa. Niemelä kertoo, että 

he seuraavat myös maailman muita suuria 

seurakuntia. Tarkoituksena ei kuitenkaan 

ole kopioida muiden toimintaa sellaise-

naan, vaan pyrkiä löytämään uusia tapoja 

kehittää omaa seurakuntaa ja viedä evan-

keliumia eteenpäin suomalaisiin vetoa-

valla tavalla.

HILLSONG

Hillsong Church on australialainen, 

monessa maassa toimiva helluntailai-

nen seurakunta. Sen jumalanpalveluk-

siin osallistuu yli 100 000 henkilöä ym-

päri maailman. Hillsong Churchin perus-

tivat vuonna 1983 aviopari Bobbie ja Brian 

Houston ja nykyään sillä on 80 toimipaik-

kaa 17 eri maassa. 

Hillsongilla on Instagramissa 1,2 mil-

joonaa seuraajaa, mikä kertoo osaltaan 

siitä, kuinka tunnetusta kirkosta on kyse. 

Yhteisö houkuttelee ihmisiä mukaan toi-

mintaansa näyttävällä graafisella ilmeel-

lään ja olemalla kiinni ajanmukaisissa 

trendeissä. Vuosittain järjestetään useita 

kansainvälisiä konferensseja, joihin saa-

puu osallistujia useista eri maista. Yhteisö 

tuottaa omaa musiikkia ja julkaisee kirjal-

lisuutta. Se on perustanut myös oman te-

levisiokanavan sekä tuottanut elokuvan. 

Hillsongin tunnetuin vientituote on 

musiikki, jonka avulla se on tehnyt itseään 

tunnetuksi. Seurakunnan oman arvion 

mukaan sen tekemiä lauluja laulaa 50 mil-

joonaa ihmistä 60 kielellä eri puolilla maa-

ilmaa. Hillsongilla on kolme bändiä, joista 

kukin tekee musiikkia omalle eri-ikäiselle 

kohderyhmälleen. Hillsong United -yhty-

een kappaleet ovat olleet erittäin suosittu-

ja. Oceans -kappaleella on Spotifyssa 83 

miljoonaa toistoa ja Touch The Sky -kap-

paleella 41 miljoonaa toistoa. (Vertailun 

vuoksi, The Beatlesin kappaleella ”Let 

it Be” on 62 miljoonaa toistoa.) Oceans 

-kappale nousi Billboardin Top 100-lis-

talla parhaimmillaan sijalle 83. Hillsong 

Young & Free -yhtye oli ehdolla Gram-

my-palkinnon saajaksi vuonna 2017, mi-

kä osoittaa, että Hillsongin musiikki on 

saanut tunnustusta myös maallisemman 

musiikin piireissä. 

Hillsong on saanut näkyvyyttä julki-

suuden henkilöiden myötä. Esimerkiksi 

poptähdet Justin Bieber ja Selena Gomez 

Moderneissa kirkoissa suuressa 
roolissa ovat valot ja musiikki.  
Kuva Houm Churchilta Seinäjoella. 

K
uvalähde: Tanja N

iem
elä

sekä tosi-tv tähti Kourtney Kardashian 

ovat osallistuneet Hillsongin tilaisuuksiin, 

mikä on nostanut Hillsongin otsikoihin 

myös Suomessa.

Hillsongin toiminta herättää myös kri-

tiikkiä, jota on tullut esimerkiksi poliitikko-

jen, median ja entisten seurakuntalaisten 

taholta. Seurakuntaa on esimerkiksi syy-

tetty kultiksi ja media on nostanut esiin 

hyväksikäyttösyytökset, joita on esitetty 

perustajan isää kohtaan.

Hillsongin tulot ovat Australian lain 

nojalla verovapaita ja ne koostuvat lah-

joituksista, levyjen ja kirjojen myynnis-

tä sekä muusta oheismyynnistä. Kirkon 

vuositulot olivat vuonna 2014 80 miljoo-

naa dollaria, eli noin 67 miljoonaa euroa. 

Työntekijöiden palkat pidetään salas-

sa, vaikkakin vuonna 2010 Brian Hous-

ton paljasti tuloikseen noin 300 000 euroa 

vuodessa.

LOPUKSI

Uskonnonopettajia kannustan tutustu-

maan uuskarismaattisiin seurakuntiin ja 

niiden toimintaan sosiaalisessa mediassa 

katsomalla seurakuntien Youtube-vide-

oita sekä Facebook- ja Instagram-sivuja. 

Hakusanaksi kannattaa laittaa seurakun-

nan nimi.  

Teksti: Santeri Palomäki 

Kirjoittaja on keväällä 2017 valmistunut 
ylioppilas, joka on vapaa-ajallaan 
perehtynyt karismaattiseen liikkeeseen, 
erityisesti sen näkyvyyteen sosiaalisessa 
mediassa.

Artikkelia varten on haastateltu Tanja 
Niemelää, Houm Churchin johtavaa 
pastoria.

MUITA LÄHTEITÄ

www.suhe.net

www.houmchurch.fi

www.hillsong.com

www.uskonnot.fi/uskonnot/ (Tunnustus-

kuntiin sitoutumaton uuskarismaattisuus)
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O n kevät vuonna 2009 ja herään 

hotellissa Puttaparthissa, Ete-

lä-Intiassa Andra Pradeshin 

osavaltiossa. Kello on 4.30 ja Intian aamu 

alkaa valjeta. Menen ulos ja kävelen sisään 

ashramin portista, turvatarkastuksen lä-

vitse. Ihmiset ovat kokoontuneena suureen 

halliin, jonne mahtunee noin kymmenen-

tuhatta ihmistä laulamaan bhajaneita, hin-

dulaisia ylistyslauluja Sathya Sai Baballe, 

joka antaa palvojilleen jumalallisen näyt-

täytymisen eli darshanin ainakin kerran 

päivässä. Jännityksen tiivistyessä tarkkai-

len ympäristöäni ja yritän painaa mieleen 

yksityiskohtia. Ympärilläni olevista ihmi-

sistä n. 95% on intialaistaustaisia, mutta 

paikalla on myös useita länsimaisia seuraa-

jia, joista käytetään englanninkielen ter-

miä ”devotee”, koska he ovat omistautuneet 

Sathya Sai Baballe ja pyrkivät elämässään 

seuraamaan hänen opetuksiaan. He usko-

vat hänen olevan guru ja avatara, joka voi 

auttaa heitä ymmärtämään oman juma-

luutensa ja saavuttamaan pelastuksen va-

pautumalla sielunvaelluksesta eli samsa-

rasta. Lopulta suuret portit avautuvat ja ryt-

minen bhajanien resitointi voimistuu. Sat-

hya Sai Baba on tuolloin jo vanha ja hei-

veröinen ja käyttää automatisoitua pyörä-

tuolia, jossa hänet työnnetään palvojien 

reunustamien kulkureittien lävitse. Ihmi-

set ovat silmin nähden liikuttuneita näh-

dessään elävän jumalansa. 

Sathya Sai Baban seuraajia arvioidaan 

olevan kaikkiaan muutamia miljoonia. 

Suurin osa heistä on intialaisia hinduja. 

Hän on yksi Intian tunnetuimpia guruja, 

josta on käytetty arvonimitystä avatara, 

mikä tavallisesti viittaa hindumytologian 

avataroihin, joista keskeisimpiä ovat Ra-

ma ja Krishna. Intialaiset käyttävät tällaisis-

ta guruhahmoista englanninkielistä sanaa 

”Godman” eli jumalihminen. Termillä vii-

tataan populaari-hindulaisuudessa su-

perguruihin, joilla on tuhansien ja jopa 

miljoonien ihmisten seuraajakunta. Avata-

ra-nimitystä on viime vuosisatoina käytetty 

monista hinduguruista, kuten Chaitany-

asta, Ramakrishnasta, Shirdin Sai Babas-

ta, Aurobindosta, Meher Babasta sekä Äiti 

Ammasta. Osa heistä on julistanut itse ole-

vansa avataroja, joistakin heidän palvo-

jansa ovat alkaneet käyttää tätä nimitystä.

Sathya Sai Baba julisti vuonna 1943 ole-

vansa uudelleenruumiillistunut Sai Baba, 

joka oli nimenä tunnettu ja jo tuolloin laa-

jalti Intiassa avatarana palvottu pyhimys. 

(Ks. Synsygus 3/17.) Hänen ensimmäisis-

tä vuosikymmenistään ei ole kovin pal-

jon luotettavia elämäkerrallisia lähteitä, 

mutta kerrotaan, että melko pian tämän 

julistuksen jälkeen hän jätti koulun, muut-

ti pois kotoaan, alkoi kerätä ympärilleen 

kannattajia ja kierteli alkuun pääasias-

sa Etelä-Intiassa. Hän asettui asumaan 

kotikylänsä ashramiin Prasanthi Nilay-

amiin 50-luvun alussa. Sathya Sai Baban 

varhaisten vuosien keskeisten elämänta-

pahtumien hahmottamista vaikeuttaa se, 

että lähes kaikki noista ajoista kertovat do-

kumentit ovat liikkeen omia. Hänen synty-

mävuotensakin on epävarma, samoin se, 

milloin hän loppujen lopuksi julistautui 

Shirdin Sai Baban reinkarnaatioksi. 

Erityisen tärkeänä etappina liikkeen 

historiassa pidetään Sathya Sai Baban 

uutta julistusta omasta identiteetistään 

ja suhteestaan Shirdin Sai Babaan vuo-

delta 1963. Hän kertoi Shirdin Sai Baban 

olleen Shivan ruumiillistuma maan pääl-

lä, kun taas hän on Shivan ja Shaktin ruu-

miillistuma. Tässä vuoden 1963 puheessa 

hän myös paljasti, että tulevaisuudessa 

hänen kuoltuaan syntyy vielä kolmas Sai 

SAI BABA -TRADITIO OSA 2: 

SATHYA SAI BABAN VALTAKUNNAN 
NOUSU JA TUHO?

Sathya Sai Baba Vishvarupa -teeman mukaisesti kuvattuna
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Baba, jota kutsutaan Prema Sai Babak-

si. Prema Sai Baba saattaa näiden kol-

men Sai-inkarnaation yhteisen globaalin 

tehtävän loppuun. Nykyisin Shirdin Sai 

Baballe omistautuneet hinduseuraajat 

eivät hyväksy Sathya Sai Baban visiota 

kolmoisinkarnaatiosta. Shirdissä asuvat 

hindut selittivät minulle, että Sathya Sai 

Baba on heidän näkökulmastaan myös-

kin Shirdin Sai Baban palvelija, eikä ava-

tara tule tuplana tai triplana. 

Ensimmäisten ”hämärien” vuosikym-

menten jälkeen Sathya Sai Baban elä-

mästä ja toiminnasta on paljon liikkeen 

ulkopuolista dokumentaatiota, kun hänen 

maineensa 60-luvun alusta alkaen alkoi 

kasvaa Intiassa ja myös länsimaissa osa-

na New Age ja hippi -liikkeen kiinnostusta 

parapsykologisiin ilmiöihin, hindufiloso-

fiaan ja gurujen opetuksiin. Tuolloin hän 

sai myös ensimmäiset länsimaiset seuraa-

jansa, joista tunnetuin lienee Hard Rock 

Cafen perustaja Isaac Tigrett.

Sathya Sai Baba -organisaatio perus-

tetiin 60-luvulla. Sen toiminta laajeni 

verrattain nopeasti Sathya Sai Baban pal-

vontaan keskittyvästä paikallisesta hen-

kilökultista kansainväliseksi liikkeeksi, 

jossa Sathya Sai Baban ihmeistä alettiin 

julkaista kirjallisuutta ja hänen opetuk-

siaan markkinoida rakkauden uskonto-

na, jossa yhdistyisi kaikkien uskontojen 

yhteinen sanoma, sama jumala ja olemas-

saolon lopullinen päämäärä. 

Kun Sathya Sai Baba -liike alkoi laa-

jentua 60-luvulla Yhdysvaltoihin, Aust-

raliaan ja Britanniaan, hän antoi vielä 

voimakkaamman julistuksen omasta ju-

malallisuudestaan vuonna 1968: “Täs-

sä Sain inhimillisessä muodossa ilmenee 

jokainen jumalallinen olemus, jokainen 

jumalprinsiippi, siis ihmisen jumalalle an-

tamat kaikki nimet ja muodot.” Viimeis-

tään 60-luvulta lähtien häntä on pidetty 

seuraajiensa parissa elävänä jumalana, 

jota voi palvoa eri puolille maailmaa pe-

rustetuissa Sathya Sai -keskuksissa, joissa 

markkinoitiin häneen liittyvää kirjalli-

suutta, opetuksia ja kokoonnuttiin laula-

maan bhajaneita Sai Baballe. 

Sathya Sai Baban palvonnassa on ol-

lut varhaisista vuosista lähtien keskeinen 

asema hänen ns. ihmeillään. Elämäker-

tojen mukaan hänen syntyessään, lap-

suudessaan ja nuoruudessaan tapahtui 

monia erilaisia ihmeitä. Uransa alussa hä-

nen kerrotaan myös vakuuttaneen lähi-

piirinsä omista ihmeellisistä kyvyistään 

ja saaneen kerättyä ympärilleen uskolli-

sen seuraajajoukon jo näinä liikkeen var-

haisina vuosina. Erityisen tärkeäksi hänen 

julkisuuskuvansa rakentajana oli elämä-

kerturi Professori N. Kasturi, joka kirjoitti 

liikkeen hyväksymän elämäkertakokonai-

suuden Sathya Shivam Sundaram 1–4.

Sathya Sai Baba piti julkiset puheen-

sa yleensä telugun kielellä. Niitä alettiin 

tallentaa ja julkaista kirjasarjana (Sathya 

Sai Speaks 1–43) vuodesta 1953 lähtien ai-

na viimeisiin julkisiin puheisiin vuoteen 

2010 asti. Näiden puhekokoelmien avulla 

voi jossain määrin seurata Sathya Sai Ba-

ban itseymmärryksen kehittymistä. Sat-

hya Sai Baban julkinen hahmo näyttäytyi 

näissä puheissa 60-luvulta lopulta lähtien 

itsestään tietoisena maanpäällisenä ju-

malana, jolla oli tehtävänään palauttaa 

maailmaan dharma, mikä on perintei-

sesti ollut avatarojen keskeinen tehtävä. 

Vuosikymmenten aikana Sathya Sai Ba-

ba tuli tunnetuksi ihmeistään ja hänen 

ympärilleen rakentui Sathya Sai -organi-

saatio, jossa vain kaikkein läheisimmät 

henkilöt lopulta tunsivat Baban henki-

lökohtaisesti. Baban maine ihmeidente-

kijänä ja avatarana levisi kirjallisuuden, 

videoiden, musiikin, julisteiden, patsai-

den ja lopulta Nag Chamba -suitsukkei-

den mukana 80- ja 90-luvuilla. Liikkeen 

nettisivujen mukaan toimintaa on tällä 

hetkellä 126 maassa ja noin 2000 keskuk-

sessa. Myös Pohjoismaihin perustettiin 

Sathya Sai -keskuksia, joista osa on edel-

leen aktiivisia.

Merkittävä tragedia liikkeessä tapahtui 

v. 1993, kun neljä nuorta Sathya Sai Baba 

-koulun oppilasta murtautui veitsin aseis-

tautuneena hänen makuuhuoneeseen-

sa. Paikalle hälytetty poliisipartio ampui 

nuoret miehet itsepuolustukseksi. Hyök-

käyksessä kuoli yhteensä kuusi ihmistä. 

Samoihin aikoihin, internetin yleistyttyä 

eri puolilla länsimaita 1990-luvun lopus-

sa, alkoivat liikkeen muut hankaluudet. 

Jotkut liikkeen länsimaiset palvojat kertoi-

vat kokeneensa seksuaalista hyväksikäyt-

töä Sathya Sai Baban itsensä taholta. He 

toivat julki kokemuksensa internetissä pe-

rustamillaan sivustoilla ja syntyneen kri-

tiikin myötä monet, erityisesti länsimaiset 

palvojat, hylkäsivät gurunsa. 

Sathya Sai Babasta on tehty useam-

pikin kriittinen TV-dokumentti, joista 

tunnetuin on BBC:n tutkivaa journalis-
Sathya Sai Baba Shivan symboliikan mukaisesti 
kuvattuna v. 1946
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mia edustava The Secret Swami vuodelta 

2004. Myös Tanskan TV esitti hänestä do-

kumentin nimeltä Seduced By Baba vuon-

na 2002. 

Sathya Sai Babasta kerrotut ihmeet 

ovat suurimmaksi osaksi ns. materia-

lisaatioihmeitä, joissa hänen uskotaan 

luoneen esineitä ilmasta. Eniten hän on 

materialisoinut ns. vibhuti-tuhkaa, jota 

hänen kannattajansa käyttivät rituaalises-

ti, mutta myös lääkkeenä, sillä he uskoi-

vat sillä olevan parantavia ominaisuuksia. 

Hän materialisoi paljon myös kelloja sekä 

koruja, kuten sormuksia sekä medaljon-

keja. Hän perusteli toimintaansa käyttäen 

Shirdin Sai Baban ilmaisua ”Annan ihmi-

sille mitä he haluavat, jotta he alkaisivat 

haluta, mitä haluan heille antaa”. Näitä 

gurun materialisoimia lahjoja voi hindu-

kontekstissa pitää myös prasadana. Li-

säksi kellot ja korut muistuttivat palvojia 

Sathya Sai Baban läsnäolosta. Hän esit-

ti niiden muodostavan erityisen suhteen 

hänen ja lahjan saaneen ihmisen välil-

le. Joidenkin arvioiden mukaan tällaisia 

ihmeitä tapahtui kymmeniä päivässä, 

kun hän tapasi ihmisiä ashrameissaan 

eri puolilla Intiaa. Puheissaan hän kuvasi 

ihmeiden toimivan todisteena hänen ju-

malallisuudestaan. Hänen uskottiin myös 

materialisoivan vuosittaisessa Mahashi-

varatri juhlassa ns. lingam -munan ke-

hossaan, jonka hän oksensi ulos. Näistä 

tapahtumista on internetissä taltioituna 

useita videoita katsottavissa, esimerkiksi 

youtubessa. Kriitikot ja taikurit ovat esit-

täneet materialisaatioiden olevan vain tai-

katemppuja, jotka he voivat toistaa. 

 Sathya Sai Baban henkilökohtaisesti 

antamien lahjojen ja toistuvien materia-

lisaatioiden lisäksi hänen uskottiin myös 

tuottavan tuhkaa kuvistaan eri puolilla 

maailmaa ja ilmestyvän useissa paikoissa 

yhtä aikaa auttamaan palvojiaan. Seuraa-

jien keskuudessa uskottiin, että Baban voi 

lukea ajatuksia ja matkustaa yliluonnol-

lisesti kaukaisiin paikkoihin. Virallisesti 

hän matkusti vain kerran Intian ulkopuo-

lelle, Itä-Afrikan kiertueelle vuonna 1968, 

jolloin hän tapasi mm. Ugandan diktaat-

tori Idi Aminin. Hänen uskottiin toisi-

naan parantavan palvojiensa sairauksia 

sekä muuttavan aineita toisiksi. Erään 

kertomuksen mukaan hän muutti vet-

tä bensiiniksi ja toisen mukaan hiekkaa 

kultaiseksi Krishnan patsaaksi. Hänen 

kerrottiin myös osaavan kaikkia kieliä ja 

ettei hän koskaan nuku; hän voi ilmestyä 

palvojilleen näiden unissa vain, kun itse 

niin haluaa, sekä tietää kaikkien ihmis-

ten menneisyyden, nykyisyyden ja tule-

vaisuuden. Hänen palvojansa uskoivat, 

ettei mikään ole hänen voimiensa ulot-

tumattomissa, sillä samalla kun hän oli 

ruumiillisesti avatarana Intiassa, hän on 

kaikkialla läsnä oleva jumala.

Sathya Sai Baban esittämä jumalalli-

suusvaatimus on erityisen vahva jopa hin-

dulaisessa gurun palvonnan kontekstissa, 

sillä hän esitti puheissaan olevansa ns.  

purna-avatara, jolla hän tarkoitti erään-

laista täysivaltaista jumaluuden ruu-

miillistumaa. Yleensä täydellisiksi 

purna-avataroiksi mielletään hinduava-

taroista vain Rama ja Krishna ja joskus 

myös Narasimhan katsotaan olevan täy-

dellinen jumalallisuuden manifestaatio. 

Erilaisilla hindusuuntauksilla on erilai-

sia käsityksiä avatarojen määrästä ja omi-

naisuuksista. Yhteistä niissä on käsitys 

pyhyyden hierarkisuudesta, sillä hindu-

laisuudessa on olemassa erilaisia pyhyy-

den asteita. Ihmisten suhteen sadhut ja 

yogit ovat esimerkiksi totuuden etsijöi-

tä, bramiinit ja pandiitit oppineita, gurut 

kokemuksestaan ja perinteestään käsin 

opettavia hindulaisuuden eri suuntaus-

ten edustajia ja näiden yläpuolella ovat 

mokshan tai muktin saavuttaneet valais-

tuneet ihmiset, joiden uskotaan tavoitta-

neen pelastuksen jo eläessään. Avatarojen 

katsotaan sen sijaan tulevan ikään kuin 

alas jumalallisista korkeuksista, abso-

luuttisesta substanssista, brahmanista ja 

tuovan mukanaan jotain sellaisia ominai-

suuksia, joita ei ole valaistuneella ihmisel-

lä. Avatarat ovat inhimillistyneitä jumalia, 

eivät jumalallistuneita ihmisiä.

Sathya Sai Baba esiintyi miltei 70 

vuotta elämästään avatarana, uudel-

leensyntyneenä Shirdin Sai Babana. Us-

kontohistoriallisesti katsottuna hän on 

omaksunut paljon vaikutteita opetuk-

seensa luonnollisesti Shirdin Sai Babalta, 

mutta myös Meher Baban julistus omasta 

avataruudestaan vuodelta 1954 lienee vai-

kuttanut Sathya Sai Baban itseymmärryk-

sen muodostumiseen. Myös Meher Baba 

esitti, että hän oli tämän aikakauden ava-

tara, joka oli tullut johdattamaan ihmis-

kunnan uudelle aikakaudelle. Hän aikoo 

tulla takaisin 700-vuoden kuluttua. Sat-

hya Sai Baban oppiin on vaikuttanut myös 

muiden gurujen kuten Ramakrish nan ja 

Vivekanandan opetukset, jotka ovat edus-

taneet useimmiten monistista advaita-fi-

losofiaa, jossa maailma, yksilöt ja jumaluus 

ovat yhtä. Opetuksissa on vaikutteita myös 

Aurobindon ja Radhakrishnanin filosofi-

aan kuuluvasta kosmisesta evoluutiosta, 

jossa maailmankaikkeus kehittyy uskon-

tojen, tietoisuuden ja henkisyyden vai-

SSB v. 1996 
materialisoituaan 
salaperäisen 
"miniraamatun", 
jossa olisi salaista 
tietoa Jeesuksesta
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kutuksesta korkeammalle tasolle ja tässä 

prosessissa Baban mukaan avatarat toi-

mivat eräänlaisina suunnannäyttäjinä. 

Intialla on keskeinen rooli johtaa maail-

maa dharman mukaiseen elämäntapaan. 

Monissa puheissaan Baba edustaa miltei 

kansallisromanttista näkemystä hindu-

laisesta Intiasta, josta tulisi vedojen opis-

kelun ja dharman vakiintumisen jälkeen 

myyttinen onnela, jossa myös eri uskon-

not yhdistyisivät ja sulautuisivat sanata-

na dharmaan.

Sathya Sai Baban saavuttaman suo-

sion jälkeen hänen perintönsä asettaa 

hindulaisille pyhimyksille yläriman, mi-

hin asemaan pyhä mies tai guru voi In-

tiassa päätyä. Baballa oli hyvät suhteet 

moniin presidentteihin ja pääministerei-

hin, jotka osallistuivat hänen järjestämiin-

sä juhlatilaisuuksiin. Myöhemmät gurut 

Intiassa ovat saaneet vaikutteita hänen 

olemuksestaan aina hiustyyliä myöten. 

Sathya Sai Baba -organisaation vaikutus 

näyttää heikentyneen Baban poismenon 

jälkeen vuonna 2011, sillä Puttaparthi ja 

siellä olevat nähtävyydet eivät enää kieh-

do samalla tavalla henkisyyttä etsiviä tu-

risteja ja pyhiinvaeltajia, ja alue on alkanut 

ränsistyä. On mahdollista, että Sathya Sai 

Baba-kriittisten nettisivustojen määrä 

ja siellä esitetty kritiikki karkottaa uusia 

kiinnostuneita ihmisiä länsimaissa, kun 

taas Intiassa Sathya Sai Baban hahmosta 

saattaa muotoutua Shirdin Sai Baban kal-

tainen ikoninen guruhahmo, joka koris-

taa jatkossa joitakin sivualttareita Intian 

temppeleissä. Liikkeen ympärille vaikut-

taa muodostuneen tyhjiö sen jälkeen, kun 

sen itseoikeutettu johtaja kuoli aiemmin 

kuin oli suunnitellut. Vuonna 1960 lau-

sutun ennustuksen mukaan hänen oli 

määrä elää vielä 59 vuotta nykyisessä ke-

hossaan, mutta Sathya Sai Baba kuoli siis 

tätä aiemmin, yhtenä erikoisimpana ja 

kiistellyimpänä hinduguruna kautta ai-

kojen. On vaikea sanoa mitä liikkeelle ta-

pahtuu nyt pidemmällä ajanjaksolla, kun 

guru on kuollut ilmoittamatta sen tarkem-

min, milloin aikoo tulla takaisin. Sathya 

Sai Baban -perikunnan ja Sathya Sai -or-

ganisaation valtavasta miljardin dollarin 

omaisuudesta ja sen käytöstä on rapor-

toitu olleen erimielisyyksiä, samoin siitä, 

mihin suuntaan Sathya Sai Baban perin-

töä tulisi viedä. Jotkut palvojista odottavat 

Prema Sai Baban syntymää, sillä heidän 

keskuudessaan tuntuu olevan selviö, että 

hän tulee vielä kerran takaisin ohjaamaan 

ihmiskuntaa uskonnolliseen ykseyteen. 

Shirdin Sai Baban kuoleman jälkeen esiin-

tyi useampia kandidaatteja, jotka julistau-

tuivat hänen reinkarnaatioiksensa. Näistä 

Sathya Sai Baba on tunnetuin. On mah-

dollista, että Intiaan muodostuu tästä 

EHDOTA VUODEN 
USKONNONOPETTAJAA!

Onko mielessäsi erityisen ansioitunut uskonnonopettaja, 
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innostavuus opetuksessa, uskonnonopetuksen pitkäjänteinen 
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odotuksen ilmapiirissä vielä uusi Sai Baba 

-tradition haara, jossa Prema Sai Babaksi 

itseään kutsuva guru kerää ympärilleen 

laajan seuraajakunnan.  
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LUTERILAISET NUORET 
AIKUISET KOKOONTUIVAT 
CORPUS CHRISTISSÄ

Osallistuin vuosittaiseen Corpus Christi 

-konferenssiin, joka järjestettiin heinä-

kuun puolivälissä reformaation juhlavuo-

den kunniaksi ensimmäistä kertaa Sak-

sassa. Yli 200 opiskelijaa ja nuorta aikuista 

oli matkustanut konferenssiin Hallen pie-

tismin kehtoon. Isäntämaa Saksan jälkeen 

eniten osallistujia oli Latviasta, Suomesta 

ja Ruotsista, mutta yksittäisiä kävijöitä oli 

aina Yhdysvaltoja ja Intiaa myöten. Kon-

Varhaisen luterilaisen 
lähetystyön kulma-
kivi oli reformaation 
muotoperiaatteen mu-
kaisesti raamatunkään-
nöstyö. Ensimmäiset 
tamiliraamatut kirjoi-
tettiin palmunlehdille. 
Kuva on historiallisen 
Waissenhausin luon-
non- ja kulttuurihisto-
riallisesta näyttelystä 
1700-luvulta.

ferenssin teemaksi oli valittu uskonpuhdis-

tuksen keskeistä sisältöä: ”Yksin Kristus”, 

jonka lisäksi seminaareissa käsiteltiin myös 

muita Lutherin iskulauseita. Konferenssin 

avajaistilaisuudessa paikallisen evanke-

lisluterilaisen vapaakirkon (SELK) pastori 

Daniel Schmidt esitti reformaation juhla-

vuoden kärsivän teologisesta inflaatiosta. 

– Tänä vuonna Lutheriin on Saksassa 

liitetty vaikka mitä teemoja niin kirkossa 

kuin yhteiskunnassa, mutta ei armoa, jo-

ka oli hänen pääviestinsä kristikunnalle, 

sanoi pastori Schmidt, joka tunsi myös 

suomalaisia herätysliikkeitä ja kirkkohis-

torioitsijoita.

Konferenssi olikin tavallaan luterilai-

sen teologian vastalause reformaation 

yhteiskunnallisen merkityksen yksipuo-

lista muistamista vastaan. Konferenssin 

rungon muodostivat englanninkieliset li-

turgiset rukoushetket, joissa pastorit eri 

maista pitivät lyhyitä saarnoja. Messua 

vietettiin paikallisen seurakunnan käy-

tössä olevassa Moriztburgin linnankir-

kossa kahdesti viikon aikana. Paikallinen 

SELK-kirkon pastori Armin Wenz kertoi 

linnan merkityksestä reformaatiolle:

– Lutherin arkkipiispa Albrecht Bran-

denburgilainen keräsi tänne valtavan 

pyhäinjäännösten kokoelman ja esitteli  

REFORMAATIOSTA 
SAKSANMAALLA  
JA YMPÄRI MAAILMAA
Heinäkuussa tutustuin ensimmäistä kertaa saksalaisen pietismin 

suuren pedagogin August Hermann Francken laitoksiin Hallessa, 

vanhan Itä-Saksan alueella. Francken pedagogisia pääajatuksia 

olivat oppilaiden yksilöllinen kohtaaminen ja reaaliaineiden kautta 

tapahtuva maailmankuvan avartuminen, mistä kertoi yhä mahtava 

1700-luvun luonnon- ja kulttuurihistoriallinen näyttely Hallen laitosten 

päärakennuksen ylimmässä kerroksessa. Suosittelen!
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uskovaisille maksua vastaan näyttelyä, 

jotta he ostaisivat aneita ja Albrecht sai-

si rahaa velkojensa maksuun. Arkkipiispa 

oli nimittäin lahjonut paavia saadakseen 

toisenkin arkkipiispan viran. Tällaisesta 

anekaupasta Luther suuttui ja kirjoitti 95 

teesiä vuonna 1517. Loppu onkin sitten 

historiaa. 

Reformaation juhlavuoden uskon-

nollista ydintä on viimeisen vuoden ai-

kana peräänkuulutettu myös useissa 

Kotimaa24-blogeissa (mm. kenttäpiispa 

Pekka Särkiö ja reformaation juhlavuoden 

projektisihteeri Timo-Matti Haa piainen) 

ja esimerkiksi Maata Näkyvissä -festivaa-

lit järjestettiin viime vuonna teemalla Ar-

mo. Tällainen reformaation hengellisen 

merkityksen muistaminen ei ehkä ole val-

tavirtaa länsimaisessa kontekstissa, mutta 

jonkinlainen luterilainen vähemmistö-

kulttuurikin on toki olemassa, jopa nuor-

ten parissa.

REFORMAATIOTA 
NUORILLE VAI EI?

Reformaation juhlavuoden kunniaksi 

Francken vuonna 1990 uudelleen perus-

tettu säätiö oli järjestänyt nuorille oman 

näyttelyn. Näyttelyn nimeksi oli annettu 

”Du bist frei” – ”Sinä olet vapaa”. Koska vie-

railin näyttelyssä koulujen loma-aikana, 

en nähnyt koululaisryhmiä, joille näyttely 

ja sen yhteistyöharjoitukset oli suunnattu, 

mutta siitä huolimatta oli kiinnostavaa tu-

tustua niiden sisältöön ja tulkintaan re-

formaatiosta. Näyttelyn opas pudisti pää-

tään kuultuaan minun olevan uskonnon-

opettaja: ”Nuoret ja uskonto, se on vaikea 

yhdistelmä!” 

Näyttely oli psykologinen matka ah-

distuksesta vapauteen, jonka varrella 

tutustuttiin Lutherin persoonaan ja re-

formaation historiaan. Lutherin ahdis-

tus esitettiin ääni- ja videoinstallaationa, 

eräänlaisena tilataideteoksena. Pimeäs-

sä välkkyivät niin keskiaikaisen helvetin 

tulenlieskat kuin modernin ajan ydin-

pommit. Koska Lutheria on pidetty san-

karina, oli näyttelyssä kuvattu todellisia 

ja fiktiivisiä idoleita 1900- ja 2000-luvuil-

ta. Sankareihin liittyi arvokortteja, joita 

merkitystä. Kaikki nämä ovat toki hyviä 

esimerkkejä reformaation yhteiskunnalli-

sesta ulottuvuudesta. Nuoret ymmärtävät 

varmasti, että yhdellä ja samalla kolikolla 

voi olla kaksi puolta: reformaatio muut-

taa niin teologiaa kuin yhteiskuntaakin.

KULKUTAUTEJA JA 
LÄHETYSHISTORIAA  
– INTIALAINEN LUTHER-
TUTKIJA YLLÄTTI
Yksi esimerkki reformaation muutosvoi-

masta voisi olla tapaamani intialainen 

teologian maisteri Jayabalan Murthy ja 

hänen tutkimuksensa. Hän suorittaa pa-

raikaa Göttengenin yliopistossa teologian 

tohtorin tutkintoa, mutta jo aikaisemmin 

hän on tutkinut Lutheria ja luterilaista lä-

hetyshistoriaa niin Intiassa kuin Saksassa-

kin. Haastattelussa hän kertoi itsestään ja 

tutkimusaiheistaan:

– Kuulun Intian vanhimpaan luteri-

laiseen kirkkoon Tamilin luterilaiseen 

kirkkoon, jonka Hallen pietistien lähe-

tystyöntekijät perustivat vuonna 1706. 

Tanskan kuningas antoi rahaa August 

Hermann Franckelle, jotta tämä lähet-

täisi pappeja tanskalaiseen siirtokuntaan 

nimeltään Tranquebar. Ensimmäisen lä-

hetystyöntekijän nimi oli Bartholomeus 

Ziegenbald (1682–1719) ja hän käänsi 

Raamatun tamilin kielelle. Ensimmäinen 

käännös tehtiin palmunlehdille, mutta jo 

pian Hallesta tuotiin Intiaan oma kirjapai-

no Raamattujen painamista varten.

Intialainen teologi Jayabaylan Murthy seisoo 
kiitollisena Francken kotitalon edessä. Hänen 
kotikirkkonsa, tamilikirkon ensimmäinen 
lähetystyöntekijä Bartholomäus Ziegenbald 
lähti vuonna 1706 Intian Tranquebariin, joka 
oli silloin Tanskan siirtomaa.

analysoitiin seuraavassa työtilassa. Myös 

Lutherin virret ja sattuvat sanonnat oli 

liitetty nykyaikaiseen populaarimusiik-

kiin Pop-Star Luther -miksauspöydässä, 

jossa nuoret saattoivat tehdä oman ää-

niraitansa. Mielestäni näyttelyn antoisin 

osuus oli mediaa käsittelevä reformaation 

ajan pilakuvien esittely. Teologi, taidehis-

torioitsija ja sarjakuvataiteilija kommen-

toivat 1500-luvun pilakuvia Lutherista ja 

paaveista: kuvia, joilla oli valtava merki-

tys reformaation ja katolisen kirkon re-

formaation palveluksessa. Kokonaisesitys 

reformaatiosta oli kuitenkin tämänpuolei-

nen ja maallinen, korkeintaan eettinen, 

armoa ja uskoa sieltä sai etsiä melko lail-

la turhaan.

Myös Suomessa olen havaitsevina-

ni samankaltaista vaikeutta kertoa nuo-

rille uskonpuhdistuksen teologisesta 

merkityksestä. Kirkkohallituksen koulu-

materiaalit reformaation juhlavuodel-

la käsittelevät lähimmäisenrakkautta, 

tämän päivän teesejä ja suomen kielen 

Halle-Wittenbergin Martti Luther 
-yliopisto on nykyään Franken laitosten 
suurin käyttäjä. Päärakennuksessa toimi 
itseoikeutetusti pedagoginen tiedekunta. 
Teologisen tiedekunnan aulassa vieraita 
tervehtivät uskonsankari musta Luther ja 
valkoinen Schleiermacher.
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HI-virus ja AIDS ovat suuria ongelmia 

myös Intiassa ja ihmisten tietoisuus niis-

tä on yhä vajavaista, mikä vaikuttaa myös 

hoitoihin hakeutumiseen. Köyhimmillä 

ihmisillä ei ole läheskään aina tietoa, mis-

tä ilmaisia AIDS-lääkkeitä on saatavilla ja 

kirkkojenkin suhtautuminen sairauteen 

on välttelevä.

– Tutkin Lutherin käsitystä vanhurs-

kauttamisesta ja sen suhdetta HIV-positii-

visiin ihmisiin ja AIDS:iin sairastuneisiin. 

Intiassa HIV/AIDS on stigma ja sairauden 

syynä pidetään yksiselitteisesti viruksen 

kantajan moraalitonta elämää. Tästä syys-

tä sairaita ihmisiä kartetaan ja esimerkiksi 

AIDS:iin kuolleen aviomiehen vaimo voi-

daan häätää suvun omistamasta kodista, 

vaikka tauti olisikin johtunut aviomiehen 

uskottomuudesta.

– Mietin, mitä Luther olisi ajatellut 

tästä sairaudesta ja löysin tekstejä, joissa 

kerrottiin Lutherin ajan pahimmasta kul-

kutaudista, rutosta. Luther saarnasi useas-

ti ruttoepidemian keskellä, kielsi ihmisiä 

pakenemasta sairaita ihmisiä ja kehotti 

sen sijaan auttamaan heitä.

– Evankeliumeissa on monta kohtaa, 

jotka liittyvät tähän teemaan. Jeesus opet-

ti, että sairaus ei ole yksittäisen ihmisen 

syytä vaan että sairaus voi kirkastaa Juma-

lan kunniaa. Hän myös auttoi spitaalisia 

ja antoi sokealle hänen näkönsä takaisin, 

muistutti Jayabalan.

– Sairaiden ihmisten auttaminen on 

aktiivista vanhurskauttamista eli hyviä 

tekoja passiiviseen vanhurskauttamisen 

jälkeen. Monesti sanotaan, että Luther ei 

sanonut mitään hyvistä töistä, mutta se ei 

pidä paikkaansa, kyllä Luther puhui hyvän 

tekemisestä pelastuksen jälkeen. Luther 

opetti myös omalla esimerkillään ruttoon 

sairastuneiden hoitamista ottamalla heitä 

omaan kotiinsa Wittenbergissä.

Jayabalan on myös tutkinut paikallis-

ten kristittyjen kokemusta lähetystyöstä 

Tamili-kirkossaan. Hänen mukaansa län-

simaiset kirkkohistorioitsijat ovat usein 

hyvin kriittisiä lähetystyötä kohtaan, kos-

ka sen katsotaan tuhonneen alkuperäis-

kansojen kulttuureja.

– Kun minä haastattelin oman kirkkoni 

jäseniä, erityisesti kastittomia dalit-kris-

”Du bist frei”– nuorten 
reformaationäyttelyssä 
Luther oli saanut 
seuraa 1900- ja 
2000-luvun idoleista. 
Julisteiden alta saattoi 
poimia arvokortteja 
henkilöihin liittyen ja 
seuraavassa huoneessa 
kortit syötettiin 
tietokoneeseen, joka 
laati niistä arvokartan.

tittyjä, he kokivat lähetystyön luoman 

muutoksen hyvin eri tavalla. Ennen lähe-

tystyötä ylempiin kasteihin kuuluvat eivät 

edes koskeneet kastittomiin, saati sitten 

että he olisivat voineet vierailla temppelis-

sä, käydä koulua tai opiskella hyviin am-

matteihin.

– Lähetystyöntekijät puolestaan eivät 

välittäneet kastijärjestelmän rajoituksis-

ta, he kohtasivat kastittomia ja tarjosi-

vat heille mahdollisuuden lukutaitoon ja 

korkeampiin opintoihin. Dalit-kristityt 

kokevat lähetystyön hyvin positiivisesti, 

mutta länsimaiset tutkijat eivät huomaa 

tätä, koska he tutkivat vain arkistolähteitä 

Euroopassa eivätkä kuuntele paikallisten 

ihmisten kokemuksia, pohti intialainen 

teologi Jayabalan Murthy.

Matkan tilinpäätös: ”reformaatio kir-

kossa ja yhteiskunnassa”, ”reformaatio 

lähellä ja kaukana”, ja ennen kaikkea ”re-

formaatio nuorille”.   

Teksti ja kuvat: 
Tuomas Anttila
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L auantaiaamupäivällä saimme 

kuulla kaksi luentoa. Kirkon tutki-

muskeskuksen tutkijan YTT Veli- 

Matti Salmisen luennon aiheena oli ”Lute-

rilaisuus ja suomalainen uskonnollisuus 

uusimman tutkimuksen valossa”. Ilmeistä 

on, että kirkon jäsenyys laskee, mutta us-

konnollisuus ja henkisyys eivät katoa mi-

hinkään. Yliopistonlehtori TT, dos. Ol-

li-Pekka Vainio luennoi aiheesta ”Sekula-

risaatio meillä ja muualla”. Vainion esitteli 

mm. kanadalaisen kristityn filosofi Char-

les Taylorin teoriaa siitä, miten nykykat-

somuksellisuudessa on kyse eräänlaisesta 

nova-efektiktistä, jossa uskonnollisuus on 

kuin räjähtänyt tähti. Myöskään Vainion 

mukaan uskonnollisuus ja kaipaus hen-

kisyyteen eivät katoa mihinkään, mutta 

kukaan ei oikeastaan tiedä, mitä siitä seu-

raa, kun yhtenäiskulttuurin aika on ohi 

ja ihmisten yhteinen kosketuspinta edel-

leen ohenee.

Lauantai-iltapäivän ohjelmassa oli 

kaksi opastettua museokierrosta, toinen 

Vapriikissa, jossa tutustuimme Suomi 

1918 –näyttelyyn ja toinen Lenin muse-

ossa, joka on äskettäin avattu uudelleen 

remontin jälkeen. Illalla suuri joukko se-

minaarilaisia kokoontui yhteiselle illalli-

selle ravintola Zipattaan, jossa ruoan ja 

seurustelun ohessa saimme kuulla myös 

elävää musiikkia. Kauniisti laulava ja soit-

tava Anna Katariina esitti neljä kappaletta.

Sunnuntaina seminaarin ohjelmassa 

oli paneelikeskustelu, jonka aiheena oli 

”Kristinuskon merkitys ennen, nyt ja tu-

levaisuudessa Suomelle ja suomalaisil-

le”. Panelisteina olivat (ennakkotiedoista 

osittain poiketen) Vasemmistoliiton kan-

sanedustaja Anna Kontula, SDP:n kan-

sanedustaja Ilkka Kantola, Tampereen 

tuomiokirkkoseurakunnan pastori Riik-

ka Sydänmaa ja SUOL:n puheenjohtaja 

Tuovi Pääkkönen. 

Anna Kontula arveli kirkon merkityk-

sen vähenevän ja kannusti kirkkoa panos-

tamaan enemmän toimintansa laatuun 

kuin määrään. Hän antoi arvoa myös sil-

le, että kirkko on alkanut puolustaa köyhiä 

ja puhua ihmisoikeuksista aktiivisemmin. 

Ilkka Kantola näki kirkon merkityksen pit-

källisenä jatkumona, jossa on ollut hy-
Veli-Matti Salminen

SUOL:n syysseminaari ”Uskonto, aatteet 

ja yhteiskunta 100-vuotiaassa Suomessa” 

pidettiin Tampereen klassillisessa 

lukiossa 16.–17.9.2017. Tampereen 

uskonnonopettajien kerho oli yhteistyössä 

SUOL:n kanssa suunnitellut monipuolisen ja 

mielenkiintoisen ohjelman, jonka puitteissa 

tarkasteltiin suomalaisen yhteiskunnan ja 

uskonnollisuuden historiaa, nykypäivää 

ja tulevaisuutta sekä pohdittiin myös 

katsomusopetuksen suuntaa. 
 Timo Lehto Tampereen tuomiokirkossa

SUOL:N SYYSSEMINAARI 
TAMPEREELLA
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Olli-Pekka Vainio

Illallinen Zipatta-ravintolassa

kä Magnus Enckellin ja Hugo Simbergin 

maalauksista, myös kirkon käytöstä sisäl-

lissodan aikana. Se toimi sotaa paennei-

den ja vailla suojaa olevien asuinpaikkana 

reilun viikon ajan. Tuolloin siellä kuoli yk-

si henkilö ja syntyi yksi vauva, jonka ni-

meksi annettiin Rauha. Paitsi asuntona, 

kirkko toimi myös ensimmäisenä ”van-

kilana” punavangeille, ennen kuin heidät 

siirrettiin vankileireille.  Kirkkosalin esit-

telyn jälkeen halukkaat saivat kiivetä kel-

lotorniin sekä kirkon sisä- ja ulkokaton 

väliseen tilaan, jonne on ollut mahdollis-

ta päästä vuonna 2007 valmistuneen mit-

tavan remontin jälkeen.  

Teksti: Anni Tyrisevä
Kuvat: Jussi Ikkala

viäkin muutoksia, sillä nykyisin ihmiset 

uskaltavat ajatella omilla aivoillaan ilman 

helvetin pelkoa. Tulevaisuudessa hän toi-

voi kirkon osallistuvan edelleen aktiivises-

ti ja hyvin perustellen yhteiskunnalliseen 

keskusteluun. Riikka Sydänmaan mukaan 

kaikkea kirkon merkitystä ei voi arvioi-

da tilastollisin menetelmin. Merkityksel-

lisiä ovat myös yksittäiset kohtaamiset 

esimerkiksi kirkon työntekijöiden kans-

sa, joista vain asianosaiset itse tietävät. 

Tulevaisuudessa hän näki kirkolla olevan 

tärkeän tehtävän rauhan rakentamisessa 

ja uskontodialogin edistämisessä. Tuovi 

Pääkkönen puolusti evankelis-luterilais-

ta kirkkoa yhteisönä, johon jokaisen pi-

täisi voida kuulua sellaisena kuin on. Hän 

peräänkuulutti tasapainoa yksilöllisyyden 

ja yhteisöllisyyden välillä: jokaisen pitäisi 

saada olla oma itsensä, mutta ihmisellä on 

myös tarvetta kuulua johonkin. 

Sunnuntain ohjelman päätti kierros 

Tampereen tuomiokirkossa pastori Riik-

ka Sydänmaan ja suntio Timo Lehdon joh-

dolla. Lehto kertoi paitsi arkkitehti Lars 

Sonckin suunnitteleman, tyyliltään ju-

gendia ja romantiikkaa yhdistävän kirkon 

arkkitehtuurista, rakentamisvaiheista se-

Paneelikeskustelussa Anna Kontula, Ilkka Kantola,  
Riikka Sydänmaa ja Tuovi Pääkkönen.
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Tänä kesänä Juminkeon erityisnäytte-

lynä oli Akseli Gallén-Kallelan Kalevala-  

grafiikkaa ja piirustuksia. Saimme nähdä 

multimedia-esityksenä karelianismin 

synnystä kertovan ohjelman, jossa 

kerrottiin taidemaalareiden, valokuvaajien, 

arkkitehtien, kirjailijoiden ja säveltäjien 

kansallisromanttisesta Karjala-harras-

tuksesta. Karjalan tutkimus matkai lijoita 

kutsuttiin karelianisteiksi tai Karja-

lan kävijöiksi. Karelianismia esiintyi voi-

makkaimmillaan 1890-luvulla, vaikka 

tutkimusmatkoja eri syistä tehtiin pääasias-

sa Vienan Karjalaan jo 1700-luvulla. Tavoit-

teena oli pyrkiä suomalaisen kulttuurin 

alkulähteelle, jollaiseksi Karjala usein ku-

viteltiin. Karjala-innostuksen taustalla oli 

myös 1800-luvun uusromantiikka. 

Tunnettuja karelianistisia taiteijoita 

olivat kuvataiteilijat Akseli Gallén-Kallela,  

KAINUU – EI NÄLKÄMAA, 
VAAN ELÄMÄN NÄLKÄÄN 
RAVINTOA ETSIVÄN KEIDAS
Kainuun uskonnonopettajien kerho päätti juhlistaa 
Suomi 100 -teemavuotta tutustumalla oman kotiseudun 
historiaan ja nykypäivään osallistumalla Kuhmon 
kamarimusiikkitapahtumaan oheisohjelmineen. Heinäkuun 
22. päivänä opettajia Kajaanista, Paltamosta ja Sotkamosta 
lähti kesäretkelle Kuhmoon. Kuhmo sijaitsee itäisessä 
Suomessa, 600 kilometriä Helsingistä pohjoiseen,  
metsien ja järvien keskellä.

A loitimme päivän tutustumalla 

talvi sotamuseoon. Museossa oli 

monipuolisesti nähtävää Talviso-

dan 105 taistelun päivästä. Sodan alkaessa 

neuvostojoukkojen tarkoituksena oli hyö-

kätä kohti Kuhmon kirkonkylää ja edel-

leen Kajaaniin ja Ouluun. Tavoitteena oli 

katkaista Suomi kapeimmalta kohdalta. 

Vihollisen ylivoimasta ja raivoisasta pai-

nostuksesta huolimatta suomalaiset on-

nistuivat pitämään asemansa mm. Löy-

tövaarassa sodan loppuun saakka. Talvi-

sodan tappiot Kuhmon rintamalla olivat 

suuret. Suomalaisia kuoli yli 1300 miestä 

ja neuvostoarmeija menetti ankarissa olo-

suhteissa, purevassa pakkasessa ja pak-

sussa lumessa käydyissä taisteluissa yli 

10 000 sotilasta.  Tarkempaa tietoa talvi-

sodas ta voi katsoa www.talvisotakuh-
mossa.fi -teemasivustolta ladattavasta 

opetussovellutuksesta. Kuhmon lähi-

maastossa on mahdollista myös tehdä 

talvisotakierros samoja teitä pitkin, joita 

puna-armeija käytti hyökätessään.

Talvisotakierroksen jälkeen kävimme 

kulttuurikeskus Juminkeossa, jonka teh-

tävä on Kalevalaan liittyvän kulttuuriperin-

teen vaaliminen, suomalaisen kulttuurin 

vanhimpien juurien esittely sekä kulttuuri-

vaihto Karjalan tasavallan ja Suomen vä-

lillä. Keskuksessa tehdään muutakin 

kansainvälistä kulttuurivaihtoa Kaleva-

laan liittyvissä asioissa, sillä Juminkeossa 

on maailman laajin Kalevala-kokoelma.  

Eero Järnefelt, Louis Sparre, Pekka Halo-

nen ja Albert Edelfelt sekä kirjailijat Eino 

Leino ja Juhani Aho. Myös valokuvaaja I.K. 

Inha kuvasi Karjalan maisemia ja arkki-

tehdit Viktor Sucksdorff ja Yrjö Blomstedt 

ottivat vaikutteita karjalaisuudesta. Jean 

Sibeliuksellekin kansalliset aiheet olivat 

tärkeitä 1900-luvun alkupuolella.

Näyttelyssä tutustuimme Gallen-Kalle-

lan Kalevala-grafiikkaan ja saimme nähdä, 

miten monen Kalevala-maalauksen juuret 

ovat Kuhmossa. Taiteilijan useita kuukausia 

kestänyt hää- ja työmatka Kuhmoon kesäl-

lä 1890 oli avaus karelianismille. Taiteilija 

haki korpiluontoa ja tuntumaa suomalai-

seen elämäntapaan. Hän halusi tavata kan-

sanihmisiä, tallentaa esineistöä, tutkia 

koristemuotoja ja tutustua karjalaisiin vaa-

teparsiin. Näistä kaikista syntyi runsaasti 

luonnoksia, joita näimme näyttelyssä. Väi-

nämöisen mallikseen Gallen-Kallela löy-

si Rimmin talon isännän Elias Ahtosen ja 

voimakkaan vaikutuksen taiteilijaan teki 

kuhmolaisen tervavene korkeine kokka-

puineen, josta tuli olennainen osa keskei-

siä Kalevala-maalauksia. Meihin teki syvän 

vaikutuksen se, miten suuri merkitys kuh-

molaisella elämäntavalla on ollut keskeisen 

Kalevala-kuvaston synnylle.

Ehdimme käydä myös Kuhmon kir-

kossa, jonka vanhin osa on kellotapuli.  

Kellotapulin suunnitteli Carl Ludvig En-

gell vuonna 1862, jolloin jopa neljäsosa 

seurakunnan jäsenistä kuoli tai pakeni 

nälkää Venäjälle.

Retkipäivämme lopuksi osallistuimme 

Kuhmon Kamarimusiikki-tapahtuman 

päätöskonserttiin. Kamarimusiikki-ta-
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pah  tumasta kerrottiin seuraavaa: ”Yli 

45 vuodessa Kuhmon Kamarimusiik-

ki on kasvanut yhdeksi maailman mer-

kittävimmistä kamarimusiikkijuhlista. Jo 

vuonna 1989 arvostettu amerikkalainen 

musiikkilehti Connoisseur kirjoitti, että 

Kuhmon juhla ”on ehkä maailman paras”. 

Itävaltalainen Festspiele-musiikkilehti on 

puolestaan luokitellut Kuhmon festivaa-

lin vuosina 2008−2015 maailman 15 par-

haimman musiikkijuhlan joukkoon.”

Tämän vuoden kamarimusiikkitapah-

tuman teema oli ”zap”, termi joka viittaa 

ranskankielessä kanavapujotteluun kau-

kosäätimellä. Ideana oli tapahtuma, jo-

ka mahduttaa sisäänsä mitä moninaisinta 

musiikkia ja tarjoaa yllättäviäkin yhdistel-

miä aikakausia ja tyylejä sekoittamalla.

Päätöskonserttina meille tarjottiin 

Georg Friedrich Händelin (1685–1759) 

Messias-oratorio, jossa saimme kokea 

yllättävien yhdistelyjen huipennuksen. 

Perinteiseen Messias-oratorioon oli yh-

distetty jazz-trio ja amerikkalainen rap-ar-

tisti Baba Israel.

Messias-oratorion kolme osaa, jotka 

rakentuvat Raamatun teksteille (Messias-

ta koskevat ennustukset, Jeesuksen ristin-

kuolema ja ylösnousemus sekä viimeinen 

tuomio) tulivat hyvin esille, kun saimme 

nähtäväksemme suomalaisen raama-

tunkäännöksen mukaiset tekstiversiot. 

Lisäksi selkeästi esitetty räppi toi Raama-

tun sanoman hyvin nykypäivään. Hyvä 

esimerkki uskonnon näkymisestä popu-

laarikulttuurissa!

Retkipäivämme oli paljon ajatuksia 

herättävä ja saimme myös tietoa ja virik-

keitä omaan opetustyöhömme (erityi-

sesti suomalaisen uskonnollisuuden ja 

uskonto populaarikulttuurissa- kurssien 

sisältöihin). Meissä heräsi myös aito ko-

tiseutuylpeys. Kainuu ei olekaan pelkkä 

nälkämaa ongelmineen, niin kuin se mo-

nesti mediassa esitetään, vaan se on tä-

näkin päivänä, kuten ennenkin on ollut, 

elämännälkäisten etsijöiden ja löytäjien 

maakunta. Tervetuloa tänne metsien ja 

järvien keskelle, vaikkapa jo ensi vuonna 

Kuhmon Kamarimusiikkijuhlille!  

Teksti ja kuvat: Raija Väyrynen  

SUOL ry:n paikalliskerhot

Oulun seudun uskonnonopettajat 
Lea Pesonen
Lumilinnantie 11, 90630 Oulu, 
p. 040 7419 323 
lpe@lyseo.edu.ouka.fi
lea.pesonen (at) eduouka.fi

Pohjois-Karjalan uskonnonopettajat 
Anne Riekkinen 
Laatokankatu 12, 80200 Joensuu 
p. 045 134 8639 
anne.riekkinen@jns.fi

Rovaniemen alueen  
uskonnonopettajat 
Sirkku Kinnunen
Lyseonpuiston lukio, Rovaniemi 
sirkku.kinnunen@rovaniemi.fi 
p. 050 4620 032

Satakunnan uskonnonopettajat 
Anne Laato (pj.) 
Nakkilan lukio 
anne.laato@nakkila.fi
Seppo Koivisto (siht.) 
Porin suomalainen yhteislyseo
seppo.koivisto@edupori.fi

Savonlinnan seudun  
uskonnonopettajat
Virpi Loikkanen,  
Savonlinnan lyseon lukio  
ja Savonlinnan taidelukio
virpi.loikkanen@savonlinna.fi 
p. 050 5567058 

Svenskspråkiga Religionslärare 
Sabina Mulari
sabina.mulari@kimitoon.fi

Tampereen seudun  
uskonnonopettajat 
Mari Rauhala.
mari.rauhala@tampere.fi
p. 040 5422 775.

Turun seudun uskonnonopettajat 
Hanna Autio
Puolalanmäen lukio, Turku
hanna.autio@turku.fi

Vaasan seudun uskonnonopettajat 
Hanna Reetta Niemistö
Vöyrinkaupungin koulu, Vaasa
hannareetta.niemisto@edu.vaasa.fi

Espoon ja Kauniaisten  
uskonnonopettajat
Eija Suokko, Etelä-Tapiolan lukio, Espoo
Pajamäentie 1 A 7, 00360 Helsinki 
eija.suokko@gmail.com 

Etelä-Karjalan uskonnonopettajat 
Titta Korhonen
Lauritsalan lukio ja aikuislinja 
titta.korhonen@lappeenranta.fi
p. 0500 907238 

Etelä-Pohjanmaan uskonnonopettajat 
Laura Kalliokoski, Seinäjoen lukio 
Kolmosvaltaus 4B, 60320 Seinäjoki 
p. 050 351 9479  
laura.kalliokoski@edu.seinajoki.fi

Helsingin seudun uskonnonopettajat 
Liisa Franssila-Ylinen,  
Helsingin kielilukio 
Karppitie 5A, 00640 Helsinki 
p. 044 305 1062 
liisa.franssila-ylinen@edu.hel.fi

Kainuun uskonnonopettajat
Raija Väyrynen 
Piitie 10, 87250 Kajaani
p. 050 3309 254
raija.vayrynen@kajaaninlukio.fi

Keski-Pohjanmaan  
uskonnonopettajat 
jonna.finell@edu.kokkola.fi 
pirjo.alatupa@edu.kokkola.fi

Kuopion uskonnonopettajat 
Anna-Liisa Keihänen  
anna-liisa.keihanen@opedu.kuopio.fi

Kymenlaakson uskonnonopettajat 
Lauri Frosti 
Ahomutka 7, 45360 Valkeala
p. 0400 993862

Lahden seudun uskonnonopettajat 
Mari Ruusuvuori, Lahti
mari.ruusuvuori@gmail.com

Mikkelin uskonnonopettajat 
Miika Lahti
Mikkelin lukio
miika.lahti@edu.mikkeli.fi, 
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Laaja-alaisuus, oppiainerajojen ylittä-

minen ja ilmiöpohjaisuus ovat ”in” 

uusissa opetussuunnitelmissa. Tä-

män myötä SUOL:n hallitus ja peruskou-

lutyöryhmä ideoivat ja julkaisivat lop-

pusyksyllä 2016 peruskoulun hankekil-

pailun, jonka tavoitteena oli kerätä ko-

kemuksia 7.–9.-luokilla tapahtuvista laa-

ja-alaista osaamista tukevista opetus- ja 

oppimiskokonaisuuksista. Kilpailukutsu 

julkaistiin SUOL:n verkkosivuilla ja Synsy-

guksessa 5/16. Aikaa kilpailuun osallistu-

miseen oli 1.5.2017 asti. Kilpailun voitta-

jaksi tuli Jussi Ikkalan, Karoliina Käpyleh-

don ja Jorma Heimosen ansiokas Luthe-

ria larpaten –idea, joka esitellään seuraa-

valla aukeamalla. Voittaneet opettajat pal-

kittiin ilmaisella osallistumisella valinnai-

seen SUOL:n seminaariin. Lisäksi he ja 

hankkeeseen osallistuneet Kulosaaren yh-

teiskoulun ja Helsingin saksalaisen kou-

lun oppilaat saivat SUOL:n kassit ja suk-

laata. Pyysin peruskoulutyöryhmän jä-

sentä Vesa Soikkelia kuvailemaan koke-

musta ensimmäisestä hankekilpailusta.

Miten hankekilpailu sai alkunsa?

Kun perusopetuksen opetussuunnitel-

mien taitekohta tuli ajankohtaiseksi, joku 

(emme muista kuka) esitti idean, että voi-

simme nostaa esille uuden opetussuunni-

telman keskeisen näkökulman, laaja-alai-

sen osaamisen. Uuden opetussuunnitel-

man hengessä ajattelimme, että vuosia 

hyvin palvellut peruskoulun päättökoe 

voitaisiin korvata keräämällä kokemuk-

sia oppimäärä- ja oppiainerajat ylittävästä 

opetuksesta ja oppimisesta.

Mistä hankekilpailussa on kyse?

Hankkeelle annettiin nimeksi laaja-alai-

nen uskonto. Uskonnonopettaja tietää, mi-

ten valtavan laaja on uskonnonopetuksen 

tiedonala ja miten monitahoinen sen kos-

ketuspinta ihmisyyteen ja kulttuuriin. Han-

ketta esiteltäessä painotettiin uskonnon eri 

oppimäärien tai eri oppiaineiden opetta-

jien ja oppilaiden yhteistä suunnittelua ja 

toteutusta. Ideana ei ollut luopua uskon-

non tai minkään oppiaineen omimmista 

Helsingin saksalaisen koulun Lutheria larpaten -kurssi.

LAAJA-ALAINEN 
USKONTO 
– SUOL:n hankekilpailu 
2016–2017

tavoitteista. Hankkeen kautta haettiin esi-

merkkejä ja ajatuksia toteutuksista, joissa 

luodaan tavoitteista tinkimättä yhdessä en-

tistä kokonaisempia tietoja ja taitoja.

Miten hankekilpailuun lähdettiin 
mukaan?

Tätä ensimmäistä yritystä ei voi pitää mää-

rällisesti aivan onnistuneena, sillä lopulta 

hankekuvauksia tuli vain yksi. Laadulli-

sesti sen sijaan onnistuimme hyvin: ai-

noa ja palkittu hanke Lutheria larpaten 

oli ajankohtainen, huolellisesti suunni-

teltu ja monipuolinen. SUOL:n hallituk-

sen myöntämässä kunniakirjassa tode-

taan: ”Hanke on toteutukseltaan oppi-

laita innostava ja oppimiseen houkut-

televa. Ansiona pidetään myös sitä, että 

hanke toi yhteen kahden eri koulun op-

pilaita ja opettajia.”

Tuleeko hankekilpailu jatkumaan  
ja jos, niin millä aikavälillä? 

Tämä tulee vielä keskustella ja vahvistaa 

peruskoulutyöryhmässä ja hallituksessa. 

Nyt kun on päästy alkuun, ei kannattane 

heti lopettaa. Ehkä monella opettajalla on 

takataskussa toteutettuja tai suunniteltuja 

laaja-alaisia hankkeita, joista toisilla olisi 

opittavaa. Raportoimiskynnystä pitää vain 

madaltaa. Sanoisin, että rohkeasti suun-

nittelemaan, toteuttamaan ja kertomaan 

toisille. Ei siitä ainakaan haittaa ole.  

Teksti ja haastattelu: Anni Tyrisevä
Kuvat: Jussi Ikkala

Kulosaaren yhteiskoulun Lutheria 
larpaten -kurssi.
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Ortodoksisessa kirkossa edes-

menneitä muistellaan yleisinä 

muistelupäivinä, joiden viettä-

minen on tullut kirkon perinteeseen jo 

300-luvulla. Tällaisia yleisiä muistopäi-

viä ovat tuomiosunnuntaita edeltävä lau-

antai ja helluntaita edeltävä niin sanottu 

sielujen lauantai. Lisäksi tapana on muis-

tella edesmenneitä toisen pääsiäisen jäl-

keisenä tiistaina ja slaavilaisessa perin-

teessä niin sanotun Dimitrin lauantain eli 

lokakuun 26. päivän edellä olevana lau-

antaina.

Myös yksityisinä muistelupäivinä on 

tapana muistella poisnukkuneita. Muisto-

palvelus, panihida toimitetaan heti vaina-

jan kuoleman jälkeen. Samoin panihida 

toimitetaan, kun kuolemasta on kulunut 

40 päivää – Kristuksen 40 päivää kestä-

neen ylösnousemuksen jälkeisen ajan 

päättymisen ja taivaaseen astumisen 

muistoksi. Näiden jälkeen panihida toimi-

tetaan aina kuoleman vuosipäivänä joko 

kirkossa tai haudalla ja joskus jopa kotona.

Ortodoksisessa perinteessä edesmen-

neitten muisteluun kuuluu koliva, toiselta 

nimeltään muistelupuuro tai muistelu-

vehnä, jota slaavilaisessa perinteessä kut-

sutaan kutjaksi. Muistelupuuro siunataan 

ja syödään vainajien muistoksi. Valmistet-

taessa kolivaa ajatellaan Kristuksen sa-

noja (Joh.12:24): ”Totisesti, totisesti: jos 

vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se 

jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuo-

lee, se tuottaa runsaan sadon.”

Muistopalvelusten yhteydessä koliva 

siunataan erityisellä rukouksella, jossa 

mainitaan muisteluvehnän valmistetun 

Jumalan kiitokseksi ja hurskaassa uskos-

sa kuolleen muistoksi. Samalla pyydetään 

Jumalalta muistopalveluksen viettäjil-

le kaikkea, mitä he pelastukseen tarvit-

sisivat.

Kreikkalaisessa perinteessä koliva  

valmistetaan sekoittamalla keitettyjä veh-

nänjyviä, pähkinöitä, mantelia, rusinoi-

ta, kanelia, tuoretta persiljaa ja sokeria. 

Seoksesta muotoillaan kakku, joka ko-

ristellaan tomusokerilla ja karamelleilla. 

Kakun päällä voi lukea muisteltavan vai-

najan nimi.

Meillä kolivan valmistus perustuu 

enemmän slaavilaiseen perinteeseen, jos-

sa vehnänjyvät korvataan keitetyllä riisillä.  

Kuva: Ulla Raula
MUISTELUPUURO
Ortodoksinen kirkko kutsuu jäseniään 

muistelemaan vainajia, kaikkia edesmenneitä, 

uskossa ja ylösnousemisen toivossa nukkuneita.

Taivaallista mannaa

Usein koliva on tehty vaatimattomasti 

vain keitettyä riisiä, hunajaa ja rusinoita 

sekoittamalla.

Koliva asetetaan hautaustoimituksen 

ajaksi muistelupöydälle. Joskus kolivaa on 

saatettu jakaa muistotilaisuuteen osallis-

tuville paperipusseissa, joiden päällä on 

vainajan nimi. Muistotilaisuudessa koli-

va syödään aina ennen muita ruokalaje-

ja. Toisaalta kolivaa voidaan syödä myös 

kotona muistoaterialla.  

Marja Tanhuanpää
Synsyguksen ruokatoimittaja
marja.tanhuanpaa@dnainternet.net
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När Grundskolan Norsen vara bara 

några månader gammal hösten 

2015 förverkligade eleverna i åk 9 

den nya skolans första helhetsskapande 

undervisning dvs. en fenomensbaserad 

temahelhet i flera olika undervisningsäm-

nen: En modellsamling av Förenta Nation-

ernas generalförsamling. Jag fungerade 

själv som primus motor och det mesta av 

arbetet skedde i ev.luth. religionsgrupper 

samt livsåskådning som parallellt ämne. 

Våra samarbetsämnen var samhällslära, 

modersmål och engelska. Vi följde en hög-

stadieanpassad version av FN-förbundets 

instruktioner för Modell-FN (Malli-YK, 

både instruktionerna från finska FN-för-

bundet på finska men även motsvarande 

rikssvensk material).

EN BRA MIX AV 
MÅLSÄTTNINGAR OCH ÄMNEN

Helhetens främsta målsättningar var att 

uppmärksamma FN:s 70-årsjubileum och 

de 60 år som Finland hade varit medlem 

i FN och att tillämpa ämnesintegrering i 

flera ämnen samt öva helhetsskapande 

undervisning inför läroplanen 2016. Åk 9 

hade som målsättning att bl.a. öva mötes-

teknik, lära sig om deltagande länder och 

FN som institution, bekanta sig med en-

gelskan som diplomatins språk och inom 

åskådningsämnen tillämpa etik i olika glo-

bala frågor.

I början tilldelades eleverna ett land 

som de skulle representera i grupper av 

3–4 elever inom sin egen grupp. Då fanns 

det i varje undervisningsgrupp c. 4–6 oli-

ka länder och i hela årskursen c. 40 länder 

som hade valts så att dessa återspegla-

de mångfalden inom FN (rika och fattiga, 

permanenta medlemmar i säkerhetsrå-

det och övriga, olika världsdelar, stora och 

små). Också några organisationer fanns 

med bland länderna (t.ex. Röda Korset). 

Inom samhällslära fick eleverna ta del av 

en introduktion till FN som organisation. 

I engelskan skulle eleverna skriva ett brev 

FN-GENERALFÖRSAMLING 
SOM HELHETSSKAPANDE 
UNDERVISNING 

till sitt lands ambassad och be om aktuel-

la synpunkter och information för fortsatt 

arbete inom FN-helheten. Breven skicka-

des som vanlig post men upplevdes något 

onödiga eftersom så få grupper hann få 

svar inom utsatt tid och kanske bara 10 % 

fick svar överhuvudtaget. Glädjen över ett 

riktigt svar per posten gladde åtminstone 

eleverna som representerade Argentina.

I modersmål skulle eleverna öva att 

skriva inledningstal som alla länder hål-

ler i början av generalförsamlingen samt 

analysera resolutionstexternas språk och 

struktur. Den första delen lyckades över 

förväntan och eleverna visade både kre-

ativetet och förmåga att sätta sig i en roll 

som talare och diplomater. FN-resolutio-

nerna som avviker så mycket från även 

vanligt akademiskt språk var mycket svå-

rare att greppa eller bara att få tag på dem. 

Själva rollspelstexterna skrev jag som lä-

rare med de instruktioner som fanns till 

hands. Äkta texter från FN på svenska var 

närmast omöjliga att få tag på, åtminsto-

På de första fem raderna satt eleverna i sina landsgrupper, 3–4 elever per land och alla länder i 
alfabetisk ordning. Artikelförfattaren närmast kameran till vänster.



31

ne jag hittade inte sådana. Teman som 

berördes i de författade texterna var av-

skaffandet av dödsstraffet, förbättrandet 

av vattensanitet, fred på och återförening 

av Koreahalvön och ökad jämställdhet ge-

nom gratis skolmat. 

TRE OLIKA ARBETSNIVÅER

Inom etikundervisningen i åskådnings-

ämnen ordnades tre olika möten på tre 

olika nivåer: en klassvis, en årskursvis och 

avslutningsvis ett möte för hela skolan. 

Förberedelserna tog c. 6–8 lektioner el-

ler en månad i anspråk. Första s.k. kom-

mittémötet hölls klassvis så att så många 

elever som möjligt skulle komma till tals. I 

basgrupperna hölls alla inledningstal som 

landsgrupperna hade förberett och det 

bästa talet röstades fram för att framföras 

på nytt i själva generalförsamlingen. Län-

derna skulle också argumentera för eller 

emot de föreslagna resolutionerna medan 

läraren fungerade som ordförande. 

Följande nivå förverkligades då hela 

årskurs 9 träffades i skolans korridorer och 

aula för att presentera sitt eget land och 

ta reda på andra länders argument inför 

generalförsamlingen. Vi kallade evene-

manget för ett FN-torg. Med glimten i ögat 

skickades eleverna för att söka understöd 

och flera röster för sina ståndpunkter på 

det avslutande mötet och omröstningar-

na där. Eleverna hade i sina presentationer 

mycket hjälp av websidorna globalis.se  

(FN-förbundet) och manskligarattigheter.se 

(Svenska Utrikesdepartementet)

I själva FN-generalförsamlingen an-

vända vi oss av skolans tillfälliga audito-

rium som inrymde hela skolan utan några 

som helst problem. Åk 7 och 8 fick följa 

med mötet som pågick i 75 min och svara 

på några frågor om bästa argumentation 

mm. Introduktionen för de lägre årskur-

serna var säkert för mager och dessa kun-

de ha engagerats på andra sätt eventuellt i 

lite andra ämnen. Jag anser att FN-gene-

ralförsamlingen har potential för att bli ett 

helhetsskapande tema som kunde växa 

fram under hela läsåret i diverse olika äm-

nen och även i alla årskurserna i skolan.

Generalförsamlingen leddes av min 

HYOL-kollega Petter Wallenius på kort 

varsel medan jag själv fungerade som ge-

neralsekreterare. Mötet inleddes med c 10 

inledningstal som eleverna röstat fram i si-

na basgrupper efterföljd av president Sauli 

Niinistös äkta inledningstal i FN-general-

församlingen samma höst som vi jobbade 

med temat. Själva omröstningen av varje 

resolution föregicks av en debatt för och 

emot där eleverna blev varma i kläderna 

medan mötet pågick och mot slutet fanns 

det många som inte fick repliker eftersom 

tiden tog slut. Nästan alla länder fick ut-

tala sig i någon av frågorna och detta var 

också min målsättning som mötets sekre-

terare. Eleverna önskade ändå efteråt att 

de skulle ha fått flera repliker.

EFTER ALL MÖDA OCH BESVAR 

Bedömningen skedde mest i religion och 

där ingick följande moment: ländernas 

tal och aktivitet i samband med kommit-

témötet i klassen, deras presentation och 

aktivitet på FN-torget och sist och slutligen 

ländernas framföranden och trovärdighe-

ten av deras rollspel på självaste FN-gene-

ralförsamlingen. Sista mötet bandades för 

att underlätta bedömningsuppgiften som 

inte var alldeles enkel. Själva iden med ar-

betet på olika nivåer motsvarar inte bara 

FN:s arbetssätt utan gynnade också in-

lärningen och delaktigheten. Vi gick från 

det lilla till det stora och fick se våra elever 

växa under arbetets gång. 

Självkritiken efter en avslutad helhet 

gällde eleverna som studerade en mino-

ritetsreligionen och hur dessa föll mellan 

stolarna, de kunde inte av schematekniska 

orsaker delta i helheten men de skulle än-

då följa med sin årskurs på de stora möte-

na. Där skapade vi ett utanförskap utan att 

ha en sådan målsättning men vi visste inte 

heller hur vi kunde ha gjort annorlunda. 

Elevkritiken gällde delvis oklara instruk-

tioner vilket var helt befogad eftersom en 

hel del planerades och bestämdes först 

under arbetets gång, alla instruktioner var 

helt enkelt inte färdiga när vi körde igång.

Jag bedömer att vi uppnådde våra 

skolvisa målsättningar mera än bra och 

på ämnesnivå visade sig också ett hel-

hetsskapande grepp passade in i både 

undervisning och bedömning. Under ar-

betsprocessen var dock en ständig fråga 

av en del elever: När har vi vanlig religion 

igen? Men processen och själva general-

församlingen lämnade ett tydligt min-

nesspår hos de flesta deltagande elever. 

Elevfeedbacken var kanske som bäst när 

niorna frågade i fall nästa års nior också 

FÅR iscensätta en FN-generalförsamling. 

Trots att det inte blev så genast nästa år i 

vår skola vill jag ändå varmt rekommen-

dera FN-generalförsamlingen som en hel-

hetsskapande undervisningshelhet även 

för högstadieskolorna. Stoltheten över 

elevernas bidrag och deras rollspel samt 

rektorns stora kram efter en avslutad ge-

neralförsamling var värt all möda och be-

svär längs vägen.   

  

Tuomas Anttila
Kuvat: Ann-Britt Bonns

På barnkonventionens 
dag 20.11.2015 
ordnades 
generalförsamlingen 
inför hela grundskolan 
Norsen som en 
avslutning på åk 9:s 
arbete med FN och 
global etik.



32

MATKAN ALUSTAVA  
OHJELMA

KESKIVIIKKO 6.6. Helsinki–Atlanta

Lennot Helsinki–Amsterdam–Atlanta. 

Majoitumme (3 yötä) Atlantassa. Nau-

timme kevyen iltapalan.

TORSTAI 7.6. Atlanta (Georgia)

Georgian osavaltion pääkaupunki Atlanta 

on kuuluisa suurista firmoistaan kuten 

CNN -uutistoimistosta ja Coca-Colasta. 

Tunnetuin atlantalainen lienee ihmis-

oikeustaistelija, baptistipastori Martin 

Luther King Jr. Teemme bussikiertoajelun 

kaupungissa. Tutustumme Atlanta His-

tory Museum’iin, jossa perehdymme si-

sällissotaan. Käymme Margaret Mitchel-

lin asuintalossa. Mitchell kirjoitti yhden 

ainoan kirjan ”Tuulen viemää”, joka kuvaa 

etelän kadonnutta kunniaa. Tutustumme 

myös Martin Luther Kingin tärkeään roo-

liin kansalaisoikeusliikkeessä ja vierai-

lemme Martin Luther Kingin syntymäko-

dissa, kirkossa, jossa hän saarnasi ja sen 

vieressä olevassa The King Centerissä. At-

lantassa on myös yksi neljästä USA:n Pe-

lastusarmeijan alueellisista päämajoista 

ja museo, joihin tutustumme. Päivän ai-

kana on yhteinen lounas. Ilta on vapaa. 

PERJANTAI 8.6. Atlanta (Georgia)

Teemme kävelykierroksen Atlantan kes-

kustan alueella. Vierailemme CNN:n stu-

diolla noin tunnin ajan ja näemme, mi-

ten maailman suurin uutisorganisaa-

tio toimii. World of Coca-Cola -museos-

 sa tutustumme Coca-Colan historiaan ja 

maistelemme limsoja. The Center for Civil  

and Human Rights -museossa pereh-

dymme kansalaisoikeusliikkeen histo-

riaan USA:ssa ja ympäri maailman. 

The Gospel Music Workshop of Ame-

rica on yhdistys, joka yhdistää kaikkia gos-

pelmusiikin harrastajia. Atlantassa toimii 

aktiivisesti Atlanta Chapter, jonka harjoituk-

siin koetamme päästä tutustumaan. Päivän 

aikana on yhteinen lounas. Ilta on vapaa. 

LAUANTAI 9.6. Atlanta– Memphis 
(Tennessee)

Matkustamme Memphisiin. Koko päivän 

kestävän bussimatkan aikana kuulemme 

luennot ”Etelän uskontotraditiot ja -maan-

tiede”, ”Kansalaisoikeusliikkeen synty ja ke-

hitys”, ”Fundamentalismin vaiheet, sisältö 

ja välittyminen Suomeen” sekä ”Tuulen 

viemää: sisällissota ja tappion teologia”. 

Matkan aikana on myös noin 3 tunnin 

pysähdys Outletissä. Majoitumme 3 yötä 

Memphisissä. Nautimme yhdessä illalli-

sen kuuluisalla Beale Streetillä BB King 

-ravintolassa, jossa luvassa on Barbeq’ta 

ja Bluesia!  

SUNNUNTAI 10.6. Memphis 
(Tennessee)

Osallistumme jumalanpalvelukseen, esi-

merkiksi Memphisin vanhimmassa afroa-

merikkalaisessa baptistiseurakunnassa, 

First Baptist Beale Street -kirkossa. 

Memphis Tennessee on country-, 

blues- ja rockmusiikin koti. Tutustum-

me kaupunkiin, ihastelemme Victorian 

Villagen kauniita vanhoja rakennuksia ja 

Missisipin rantoja sekä näemme mm. Lor-

raine-motellin parvekkeen, jolta Martin 

Luther King ammuttiin 4.4.1968. Motellin 

vieressä on National Civil Rights museo, 

jossa tutustumme USA:n kansalaisoikeus-

liikkeeseen. Käymme myös vanhassa Stax 

Records’n studiossa, joka on nykyään 

Amerikan soul-musiikin museo. Päivä 

aikana on yhteinen lounas. Ilta on vapaa. 

MAANANTAI 11.6. Memphis 
(Tennessee)

Päivän teemana on ”uskonto ja populaa-

rikulttuuri”. Elvis Presley kuuluu popu-

laarikulttuurin tärkeimpiin vaikuttajiin. 

Uransa ainoat Grammy-palkinnot Elvis 

sai gospel-levytyksistään. Elvis-kultti on 

paisunut 1980-luvulta alkaen muhkei-

LÄHDE MUKAAN 
OPINTOMATKALLE 
USA:N ETELÄ-
VALTIOIHIN  
6.–17.6.2018

Jazzaava New Orleans, 

moderni Atlanta, Elviksen 

Graceland ja bluesin 

Memphis. Etelävaltiot 

tunnetaan erityisesti 

musiikista, hyvästä ruoasta ja 

rennosta elämänasenteesta. 

Asiantuntijaluennoitsijana 

matkalla on dos. Esko M. 

Laine, Helsingin yliopisto.
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siin mittoihin. Graceland (”Armonmaa”),  

Elvis Presleyn kotitalo ja tilukset, kerää 

vuosittain noin 600  000 pyhiinvaeltajaa. 

Kulttuurintutkijat ovatkin katsoneet, että 

Elvis-myytti on muuttunut uskonnoksi ja 

Elviksestä on tullut eräänlainen jumal-

hahmo. Gracelandiin tutustumme noin 

4 tunnin ajan.  

Syömme yhdessä lounaan päivän ai-

kana.  Puuvillan, barbecuen ja bluesin 

kaupunki on myös rock´n´ rollin ja sou-

lin synnyinseutua. Iltapäivällä vierailem-

me legendaarisella Sun Studiolla, jossa 

mm. Johnny Cash, Elvis, Jerry Lee Lewis 

ja Roy Orbison ovat levyttäneet 1950-lu-

vulla. Ilta on vapaa. 

TIISTAI 12.6. Memphis–New Orleans 
(Lousiana)

Matkustamme New Orleansiin bussilla. 

Bussimatkan aikana kuulemme luennot 

”Transatlanttinen maailma ja sen uskon-

not”, ”Gospel, Elvis ja Elvis-kultti”, ”Kreo-

lit ja kreolikulttuuri” ja ”Negrospirituaa-

lien maailmankuva”. Majoitumme (4 yötä) 

New Orleansissa.  Syömme yhdessä illal-

lisen. 

 
KESKIVIIKKO 13.6. New Orleans  
”Big Easy” (Lousiana)

Brittien pohjoisesta asevoimin karkotta-

mat ranskalaiset siirtomaaherrat perus-

tivat Lousianan rannikolle ”uuden Orle-

ansin” vuonna 1718 muistaen Orleansin 

neitsyttä, Jean d’ Arcia. Vaiherikkaan his-

toriansa ansiosta New Orleans on kulttuu-

rillisesti ja kielellisesti aivan omaa luok-

kaansa. Tutustumme kävellen ja raitio-

vaunulla kaupunkiin. Vanhan kaupun-

gin ranskalaiskortteleissa ja puutarha-

kaupunginosassa näemme toinen tois-

taan hienompia värikkäitä kortteleita. 

Käymme Orleansin Neitsyelle omiste-

tussa St Louisin katedraalissa. Taukoa pi-

dämme kauniissa Cafe du Mondessa kah-

vin ja paikallisen munkin kera. 

Voodoo on maailman suurin luonno-

nuskonto. Tutustumme voodoo-uskon-

non nykytilaan ja historiaan. Käymme 

koko Amerikan Yhdysvaltain kaikkein 

vierailluimmalla haudalla, joka kuuluu 

suurelle voodoo-kuningattarelle Marie 

Laveaulle. Tutustumme voodoo-museoon 

ja käymme Marie Laveaun kotitalossa. Py-

rimme järjestämään myös tapaamisen 

voodoo-papin kanssa.

Iltapäivällä astumme vanhan ajan 

siipirataslaivan kyytiin, rentoudumme 

ja nautimme kaupunkinäkymistä joelta 

käsin Huckleberry Finnin tunnelmissa. 

Syömme yhdessä illallinen. 

TORSTAI 14.6. New Orleans 
(Lousiana)
Tutustumme syvän etelän historiasta, elo-

kuvista ja kirjoista tuttuihin plantaasei-

hin, kuten Tuulen Viemää -elokuvan kar-

tanoihin ja puuvillapeltoihin. Noin tun-

nin ajomatkan päässä New Orleansista on 

Oak Alley ja Laura -plantaasit. Bussimat-

kan aikana luento ”Orjuus ja abolitionismi 

transatlanttisessa maailmassa”. Syömme 

yhdessä Cajun -lounaan. Paluumatkalla 

kuulemme luennon ”Uskonto, politiikka 

ja Charlottesville – amerikkalaisen äärioi-

keiston historia ja tulevaisuus”.

PERJANTAI 15.6. New Orleans 
(Lousiana)

New Orleans on kuuluisa vuotuisista 

Mardi Gras -karnevaaleistaan. Mardi Gras 

on laskiaistiistain ranskalaisperäinen ni-

mitys ja tarkoittaa suoraan käännettynä 

”rasvatiistaita”. Mardi Gras viittaa koko 

karnevaalikauden tapahtumiin, jotka al-

kavat usein jo loppiaisena. Noin kaksiviik-

koiset juhlat huipentuvat Mardi Gras -päi-

vään, jonka jälkeen on tuhkakeskiviikko ja 

kirkkovuoden paastonajan alkamispäivä. 

Mardi Gras World -studiossa tutustumme 

karnevaaleihin.  

Studion jälkeen ohjelmassa on noin 1,5 

tunnin veneretki Louisianan laajoille soil-

le ja rämeiköille Mississipin delta-alueel-

la. Syömme yhdessä läksiäisillallisen.

LAUANTAI 16.6.– SU 17.6.  
New Orleans–Helsinki  

Aamupäivällä on vapaata aikaa, minkä jäl-

keen ohjelmassa on yhteinen jazz brunch 

kreoli-ruoan ja elävän jazz-musiikin sii-

vittäminä. Kuljetus lentokentälle. Lennot 

New Orleans–Atlanta–Amsterdam–Hel-

sinki. 

Matkan hinta 3870 euroa (30 osal-
listujaa) tai 4070 euroa (26 osal-
listujaa). Yhden hengen huoneen 
lisämaksu 850 euroa. Jos huone-
jako ei mene tasan, yksin matkus-
tavan on maksettava yhden hen-
gen huoneen lisämaksu. 

Hintaan sisältyy
 KLM:n lennot, lentokenttä-
maksut, verot ja lentokenttä-
kuljetukset

 majoitus kahden hengen huo-
neissa ***hotelleissa, sijainnit 
hyvillä paikoilla

 buffet-aamiaiset päivittäin ja 
ohjelmassa mainitut ateriat  
(1 x iltapala, 6 x lounas,  
4 x illallinen, 1 x kahvit)

 ohjelma, retket, sisäänpääsy-
maksut, kuljetukset omalla,  
ilmastoidulla bussilla ohjelman 
mukaisesti

 englanninkielinen opas muka-
na kaikilla retkillä (ei koko  
matkaa sama opas)

 Esko Laineen asiantuntijaluen-
not ja asiantuntijuus koko  
matkan ajan

Hintaan ei sisälly:
 juomarahat oppaille ja kuljetta-
jille (pakollinen, yht. 8 USD/ 
päivä; kerätään matkan aikana)

 juomia aterioilla
 matkavakuutusta ja  
peruutusturvaa

 kotimaan liittymälentoja

Hinnat on laskettu 9.8.2017  
valuuttakurssien mukaan. Pidä-
tämme oikeuden hinta-, ohjel-
ma-, hotelli- ja aikataulumuutok-
siin, jotka johtuvat meistä riippu-
mattomista syistä. 

Vastuullinen matkanjärjestäjä:  
Matkatoimisto HRG Nordic/
Susanna Järvinen. 

Paikkatiedustelut: 
eija.suokko@gmail.com  
tai puh. 0400-510503.



34

Masroor sai aikaan voimakkaan 

reaktion yleisössä esittäessään, 

että uskonnonharjoituksessa 

pitäisi käyttää paikallista kieltä ja kuuli-

joiden äidinkieltä arabian sijaan. Niiden 

avulla muslimit saavat Masroorin mukaan 

lisää kielenharjoitusta ja myös uskonnol-

linen sanoma tavoittaa paremmin kuuli-

jansa. Ilman paikallisen kielen ymmär-

rystä ei voi myöskään ymmärtää yhteisöä, 

jossa elää. Masroor konkretisoi kieliongel-

maa kertoen, että lukuisat imaamit käyttä-

vät yhä satoja vuosia vanhoja arabiankie-

lisiä saarnoja, joissa ohjeistetaan noudat-

tamaan sulttaanin käskyjä, vaikka sulttaa-

nia ei ole ollut olemassa enää pitkään ai-

kaan. Paitsi että kuulijat eivät yleensä ym-

märrä arabiankielisen saarnan sisältöä, se 

ei ole myöskään enää ajankohtainen. Ara-

bia on lopulta yllättävän harvinainen kieli 

muslimien keskuudessa. 

Kaikilla elämän alueilla Masroor ei ole 

liberaali. Hänen näkemyksensä ihmisen 

seksuaalisuudesta ja sen rajoittamisesta 

vaikuttavat vielä aika konservatiivisilta, 

mikä saattaa johtua puuttuvista tiedoista 

tai halusta miellyttää vanhoillisia musli-

meja. Avioliittoa pidetään islamissa ainoa-

na seksin harjoittamisen paikkana, mikä 

oli Masroorinkin linja. Realismia kuiten-

kin on, että teknologia on tehnyt seksistä 

myös avioliiton ulkopuolella suhteellisen 

turvallista ja islamilaisessakin maailmas-

sa avioliittosääntö rakoilee. 

Isänmaallisuudesta Masdoor puhuu 

myönteiseen sävyyn: se kuuluu musli-

mien arvoihin. Näen tässä myös ongelmia. 

Isänmaallisuus luo herkästi erottelevaa 

ajattelua ihmisten välille. Uskonnon ja po-

litiikan innokas yhdistäminen luo myös 

uusia uskontoja. ”Me ja he” -ajattelu on 

yksi keskeisimmistä väkivaltaa aiheutta-

vista tekijöistä. 

Profeetta Muhammadin elämästä pi-

täisi Masroorin mukaan pystyä keskus-

telemaan kriittisesti, mikä oli mielestäni 

tärkeä huomio. Suomalaisista oppikir-

joista tuttu versio Muhammadin elämäs-

tä ei ole lainkaan niin yleinen kuin sen 

saattaa kuvitella olevan. Todellisuudessa 

Muhammadin elämäkerrat sekä hänestä 

ja hänen opetuksistaan kirjoitetut peri-

mätiedon palaset sisältävät hyvin erilai-

sia kertomuksia, minkä myötä esimerkiksi 

ympärileikkaus on kyseenalainen asia. 

Masroorinkaan mukaan ympärileikkaus 

ei ole islamilainen tapa: Koraani vastus-

taa niin tyttöjen kuin poikien ympärileik-

kausta, mutta perimätieto kirjoittaa siitä 

vaihtelevin tavoin. 

Integraatiosta Masroor puhuu samaan 

tapaan kuin tataarit aikoinaan Suomeen 

saavuttuaan. ”Suomesta on tehtävä mus-

limienkin koti”, Masroor sanoi. ”Eihän 

profeetta Muhammadkaan ollut mekka-

lainen, kun hän muutti Medinaan.” Mo-

net haikailevat silti kotimaansa perään, 

vaikka viihtyvätkin täällä. Yleisössä olevis-

ta vanhemmista muslimeista moni korosti 

Suomea loistavana maana elää. Kotimaan 

haikailussa on Masroorin mukaan ongel-

mia. Identiteetin annetaan silloin olla lii-

kaa vain yhden ryhmän mukainen, vaikka 

ihminen kuuluu aina moniin ryhmiin. 

Masroor korostaa myös, ettei jatkuva 

jonkun ryhmän pitäminen etnisenä vä-

hemmistönä ole hyvä asia. Hän itse on 

elänyt lähes koko ikänsä Englannissa, 

mutta siltikään häntä ei ulkonäön vuoksi 

osata pitää englantilaisena. Masroor ky-

syykin, milloin ihmistä ymmärretään pi-

tää sen maan kansalaisena, jossa asuu ja 

elää, ulkonäöstä riippumatta. Dialogi ja 

monikulttuurisuus onnistuvat vasta, kun 

kaikkia pidetään yhden ja saman kansan 

jäsenenä.

Ihmisoikeudet eivät ole islamin vas-

taisia. Masroor huomauttaa islamilais-

ten valtioiden olevan kuitenkin huonoja 

esimerkkejä ihmisoikeuksien noudatta-

misessa. Ihmisoikeuksia kaipaavat muut-

tavatkin mielellään Eurooppaan niiden 

perästä. 

Masroorin mielestä islamin myöntei-

sistä vaikutuksista Eurooppaan ei opete-

ta tarpeeksi. Eurooppa on monen tieteen 

kehityksessä velkaa islamilaisen maail-

man tieteen kultaiselle kaudelle. Kritiik-

kinä voi huomauttaa, että kultaista kautta 

pidetään liian islamilaisena. Lukuisat tie-

teenharjoittajat eivät tuolloin olleet mus-

limeja tai uskonnollisia ihmisiä ylipäätään 

KUN IMAAMIN 
TAPASIN

Saraseenien evankeliumit 

Kulttuurikeskus Caisassa Helsingissä järjestettiin YK:n 

rauhanpäivänä uskontojen välinen keskustelutapahtuma. 

Siellä sain kuulla englantilaista imaamia Ajmal Masrooria, 

joka on yksi merkittävimmistä muslimivaikuttajista Isossa-

Britanniassa. Merkittävä vaikuttaja hänestä on tullut liberaalein 

ja integraatiota korostavin puhein. 
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ja kultainen kausi perustui jo satoja vuo-

sia kestäneelle persialaiselle pohjatyölle.  

Puheenvuoronsa päätteeksi Masroor 

antoi meille pohdittavaa: 
  Miksi kasvojen peittäminen on  

ongelma?
  Onko islamofobia nykyisin muotia?
  Miten lisätä eri kulttuurien sopeutu-

mista Eurooppaan?
  Milloin ihminen on sen maan kansa-

lainen, jossa asuu, vaikka näyttääkin 

ulkomaalaiselta?

Puheenvuorojen jälkeen tilaisuudessa ko-

koonnuttiin työryhmiksi, joissa pohdittiin 

niin yhteiskunnan yleisempiä kuin koulun 

ja katsomusdialogin ongelmia. Itse pää-

dyin katsomusten välisen dialogin on-

gelmia pohtivaan pöytään. Mielenkiin-

toista oli, että pöydässämme istui aluksi 

ensin hyvin monenlaisia ihmisiä, mutta 

joukkomme muodostui ennen keskuste-

lun varsinaista alkua vain miesvaltaiseksi, 

uskonnottomia ja kristittyjä sisältäväksi 

ryhmäksi. Muslimit ja naiset kaikkosivat 

pöydästä eikä heitä saatu pyytämällä mu-

kaan. Ehkäpä katsomusten välinen dialogi 

ei riitä, vaan tarvitaan dialogia myös suku-

puolten kesken. Katsomusten välisen di-

alogin ryhmässämme oli lopulta mukana 

suomalaisen uskonnollisuuden jakaantu-

mista tutkiva teologian tohtori, kolme us-

konnonopetuksen tohtoriopiskelijaa, so-

vittelutyön asiantuntija sekä kirkon dia-

logityön asiantuntija. Edellä mainituista 

jatko-opiskelijoista kaksi oli myös uskon-

nonopettajia. 

Aloitimme kieliongelmista. Niitä-

hän kohtasimme heti pöydän työryhmän 

muodostumisessa. Englannilla ja muilla 

kielillä puhuvat halusivat olla omassa ryh-

mässään. Dialogi estyi jo ennen alkuaan, 

vaikka kaikki pöydässämme istuvat olisi-

vat pärjänneet keskustelussa erinomai-

sesti englanniksi. 

Katsomusten väliseen dialogiin liittyvä 

kieliongelma liittyy myös tulkkaamiseen. 

Käytettävissä on hyvin vähän päteviä 

tulkkeja ja merkittävä eettinen ongelma 

syntyy, kun tulkki ei vain käännä kerrot-

tua toiselle kielelle, vaan 

saattaa selittää useita mi-

nuutteja ylimääräistä. Vä-

lillä on tietysti käännettävä 

hyvin eri tavalla kulttuuri-

sista syistä. Monet tulkit 

eivät kuitenkaan kykene 

puolueettomaan tulkkaa-

miseen esimerkiksi us-

konnollisen taustansa tai 

mielipiteidensä vuoksi. 

Toinen katsomusten 

välisen dialogin ongelma 

on ”tavanomaisen ihmi-

sen arvostuksen puute”. 

Usein esimerkiksi medias-

sa halutaan kertoa, miten 

hienoja eri uskonnot ovat. 

Samalla unohdetaan se, 

että uskonnot ovat monille 

ihmisille yllättävän vähän 

merkityksellisiä. Elämä keskittyy arkisiin 

asioihin ja juuri ne yhdistävät ihmisiä kes-

kenään. Ihmisten tulisi saada olla myös 

uskonnottomia tai ”vähän uskovia”. 

Uskonnollinen dialogi perustuu lo-

pulta vain uskonnollisiin kokemuksiin, 

kuten yksi ryhmässämme kommentoi. 

Uskonnollinen dialogi ei useinkaan si-

sällä teologista sisältöä, vaan enemmän 

henkilökohtaisia kokemuksia uskonnois-

ta. Oman uskonnon tuntemus on teologi-

seen keskusteluun yleensä liian heikkoa. 

Sen lisäksi tiedot uskonnollisten koke-

musten ymmärtämiseen sisältävät usein 

liian vähän tietoa muista uskonnoista. Us-

konnollisen dialogin opettamiseksi kou-

luissa olisi opeteltava paljon enemmän 

uskontoja vertailemalla niitä keskenään. 

Katsomusten välinen dialogi tuntuu 

nykyisin heikkenevän myös sekularismin 

paineen alla. Sekularismin myötä uskon-

tojen vaikutusvaltaa halutaan vähentää ja 

ne halutaan saada myös pois näkyvistä. 

Samalla kuitenkin hävitetään mahdolli-

suuksia keskustella uskonnoista ja niiden 

vaikutuksista. 

Dialogissa voitaisiin alkuun hyväksyä 

asioita, joita ei toinen osapuoli ei halua 

muuttaa. Moniko haluaa sekulaarin ih-

misen painostuksesta menettää uskoaan 

Jumalaan tai päinvastoin? Sopimusten ol-

lessa voimassa ei aggressiivisuutta pääse 

syntymään. Luottamuspula, joka tällaista 

keskustelua vaivaa, poistetaan vain run-

saalla kanssakäymisellä. 

Lopuksi työryhmämme pohti sitä, yh-

täläisyyksiä pitäisi huomattavasti koros-

taa. Ihmisiä kiinnostavat lopulta arkiset 

asiat. Niin uskonnoton kuin uskonnolli-

nenkin miettii, mikä on hyvää elämää.  

Teksti ja kuva: 
Veijo Fiskaali



36

Agricolan palsta

KUVAT OPPIMISPROSESSIN 
SYVENTÄJINÄ

Huomioni kiinnittyy tyttöön etu-

alalla. Katse hakeutuu myös suu-

reen ristiin ja alttaritauluun: ahaa, 

se on kristillinen kirkko, mutta missä? 

Ehkä jossain Etelä-Euroopassa? Mihin 

tyttö on menossa? Mitä kumartunut mies 

tekee? Mikä tilassa on vasemmalla? Mus-

tavalkoisessa kuvassa ei näy värejä, mutta 

voisin kuvitella niiden olevan tummia ja 

voimakkaita. Alttarin kukat tuoksuvat 

voimakasta etelän tuoksua. Ulkona on 

kuuma, mutta täällä sisällä mukavan vii-

leää. Onko ylhäällä katon rajassa tosiaan 

Leonardon Viimeinen ehtoollinen?

Oheinen kuva on katolisesta kirkos-

ta Kochissa, Etelä-Intiassa. Luterilaiseen 

kuvastoon tottuneelle se ei ehkä ensi kat-

somalta yhdisty kristilliseen kirkkoon. Tar-

kemmin katsellen sieltä löytyy paljon tuttua. 

Intian matkani sai minut pohtimaan, mi-

ten opetuksessa käyttämämme kuvasto 

vaikuttaa oppilaiden kuvaan maailmasta.  

Kristinuskon globaali mo-

nimuotoisuus ja kasvava 

vaikutus globaalissa ete-

lässä ovat ajankohtaisia 

uskonnon opetuksen sisältöjä. Millä pe-

dagogisilla keinoilla voisi edistää sitä, että 

opetussisällöistä tulisi osa oppilaiden omaa 

käsitystä maailmasta ja kristinuskosta? Ku-

vat ovat yksi tapa kytkeä opetuksen teemoja 

ja sisältöjä oppilaiden omaan kokemus-

maailmaan ja edistää syväoppimista.

Missä kuva on otettu? Kukahan kuvan on 

ottanut? Minkälainen suhde kuvan henki-

löillä on? Mitä uskontoon viittaavaa löy-

dät kuvasta? Mitä yhteistä ja eroja löydät 

kuvan ja oman elämäsi välillä? 

Tiedollista osaamista painottavassa koulu-

järjestelmässämme olisi luontevaa lähteä 

analysoimaan kuvaa ja etsimään sieltä tiet-

tyjä oikeita vastauksia. Aluksi lähdimme 

kuitenkin liikkeelle kuvan kokemukselli-

sesta ja kuvailevasta lukemisesta. Koke-

muksellinen kuvan lähestyminen auttaa 

pääsemään sisälle kuvaan: mitä se kertoo 

minulle ja mitä se kertoo minusta? Tämän 

jälkeen tiedollinen tarkastelu voi tuntua 

helpommalta ja merkityksellisemmältä. 

Parhaimmillaan kuvan ja katsojan vä-

lille voi syntyä dialoginen suhde. 

Kuvan kokemuksellisen lukemisen sekä 

sen taustoihin syventymisen jälkeen työs-

kentely voi jatkua syventämällä omaa tul-

kintaa kuvan teemasta. Löydämmekö tietoa 

etsimällä vastauksia kysymyksiin, joita 

meillä heräsi kuvaa tarkastellessa? Millais-

ta on kristinusko Intiassa? Mitä puolia siitä 

kuva ilmaisee ja mitä kuva jättää kertomat-

ta? Miten minun käsitykseni kristinuskos-

ta rikastui tiedon hakemisen kautta? Kuvan 

kokeminen, tulkinta ja tuottaminen yhdes-

sä syventävät oppimisprosessia. Kuvat toi-

mivat myös katsomusdialogin välineinä.

Monilukutaito yhtenä laaja-alaisen 

osaamisen tavoitteista kutsuu meidät tul-

kitsemaan, tuottamaan ja arvottamaan eri 

symbolijärjestelmillä tuotettuja vieste-

jä. Lue kuvaa –materiaalissamme on opet-

tajalle työkaluja kuvien hyödyntämiseen 

ja monilukutaidon edistämiseen opetuk-

sessa. Materiaalissa kuvan lukeminen on 

pilkottu kolmeen eri vaiheeseen: kuvan mo-

niaistinen tarkastelu, kuvan taustaan syven-

tyminen ja oman tulkinnan tuottaminen.  

Työskentelyn avulla ympäristön kuvien 

viestejä voidaan tehdä näkyväksi oppilai-

den kanssa. Kuvien kriittinen tarkastelu on 

keskeinen osa monilukutaitoa nykyisessä 

sosiaalisenkin median ympäristössä.  

Mari Huotari, Agricolan kouluttaja

Tutustu interaktiiviseen Lue kuvaa 
-materiaaliin ja maksuttomiin UPEAT-
koulutuksiin monilukutaitoteemasta 
osoitteessa www.uskonnonopetus.fi/
luekuvaa. 

Katso kuvaa rauhassa. Mitä värejä ja hahmoja 

näet kuvassa? Entä mitä muotoja? Millainen 

tunnelma kuvassa on? Minkälaisia tuoksuja, 

makuja tai ääniä kuvassa voisi olla? Mitä kuvassa 

tapahtuu? Näytä kehollasi, millaista liikettä kuvassa 

on! Missä kohtaa itse haluaisit olla kuvassa?  
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Iranin historia on pitkä ja monipuoli-

nen. Katkeamaton kulttuuri ja sivilisaa-

tio on vaikuttanut alueella yli neljätuhatta 

vuotta. Matkalla saamme rautaisannok-

sen Persian historiaa ja tutustumme pai-

kallisiin tapoihin, ruokiin ja nähtävyyk-

siin. Iran on zarathustralaisuuden synty-

mäpaikka. Maassa elää sen valtauskon-

non šiiaislamin lisäksi myös kristittyjä (as-

syrialaisia ja armenialaisia), juutalaisia, 

zarathustralaisia ja muita pienempiä us-

konnollisia ryhmiä.

Matka järjestetään yhteistyössä Suo-
men Lähi-idän instituutin kanssa ja sen 

vetäjänä toimii Iranin tuntija Joonas Ma-
risto, joka pitää matkan aikana luentoja 

valikoiduista aiheista ja perehdyttää maan 

kulttuuriin. Matkan toisena asiantuntija-

na toimii Vanhan testamentin eksegetii-
kan professori Martti Nissinen.

MATKAOHJELMA

Matkalla käymme runoilija Hafezin syn-

nyinkaupungissa Shirazissa ja Iranin 

kuuluisimman nähtävyyden, yhden maa-

ilman legendaarisimman rauniokaupun-

gin, Persepoliksen, raunioilla. Persepo-

liin rauniot kertovat Persian loiston päi-

vistä, kun maa oli maailman mahtavin im-

periumi. Paluumatkalla Shirazista pysäh-

dymme Qomissa, joka on Iranin uskon-

nollisen elämän ja šiia-islamin keskus ja 

jossa sijaitsevat mm. Ajatollah Khomei-

nin mausoleumi, Fatiman mausoleumi 

ja Jamkaran moskeija.

Iranin pääkaupungissa Teheranissa 

tutustumme Golestanin ja Niyavaranin 

palatseihin, modernin taiteen museoon, 

Iranin elokuvamuseoon. Vierailemme 

myös moskeijoissa, kirkoissa ja synago-

gissa. Teheranissa on myös monia kuu-

luisia ravintoloita, joissa kannattaa käydä.

Yazdissa vierailemme zarathustra-

laisuuden museossa, tulitemppelissä ja 

hiljaisuuden tornissa (dakhma), jonne za-

rathustralaiset aikoinaan veivät kuolleet.

Esfahanissa, Iranin kauneimmassa 

kaupungissa, vierailemme moskeijoiden 

ja koraanikoulujen ympäröimällä Mei-

dān-e Emam-aukiolla, Lotfollahin mos-

keijassa, Shaahin moskeijassa, Ali Qapun 

palatsissa, Si o se pol-sillalla ja kaupungin 

armenialaiskorttelissa.

Matkan kokonaishinta on noin 
1900–2000 € sisältäen kurssiohjelman, 
luennot, opastukset, lennot, majoituksen 
2-hengen huoneissa, hotelliaamiaiset 
ja Iranin sisäiset kuljetukset. Lähi-idän 
instituutti tarjoaa tervetuliaisillallisen. 
Hinta ei sisällä: vakuutukset, viisumi, 
sisäänpääsymaksut, ateriat (hintataso 
todella edullinen), kuljettajien ja 
oppaiden juomarahat.

Vastuullinen matkanjärjestäjä Iranissa 
on paikallinen matkatoimisto, jonka 
instituutti valitsee tarjousten perusteella. 
SUOL järjestää lennot suomalaisen 
matkatoimiston kautta.

Kurssille valitaan hakemusten 
perusteella 16 uskonnon opettajaa. 
Hakemukset tulee lähettää 8.12.2017 
mennessä osoitteeseen toimisto@suol.fi  
Hakemuksessa tulee ilmetä hakijan 
henkilötiedot, nykyiset työtehtävät, 
mahdollinen toiminta SUOL ry:ssä tai 
sen paikalliskerhoissa ja muut hakijan 
ansiokseen katsomat seikat sekä se, 
miten hakija aikoo hyödyntää kurssin 
antia opetuksessa. Jos hakijoita on 
enemmän kuin 16, valintakriteereinä 
ovat SUOL ry:n jäsenyys, toiminta 
SUOL:ssa ja sen paikalliskerhoissa 
sekä mahdollisuus kurssin annin 
hyödyntämiseen omassa työssä.

Opintomatkan osallistujien 
terveydentilan tulee sallia osallistuminen 
jalkaisin tehtäville kenttäretkille. Lisäksi 
osallistujien on huomioitava Iranin 
pukeutumissäännöt.

Lisätietoja: eija.suokko@gmail.com

Lähde mukaan opintomatkalle 

”USKONTO, YHTEISKUNTA JA KULTTUURI 
IRANISSA” 11.–20.10.2018
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yhteystiedot

Suomen uskonnonopettajain liitto ry
Jäsenasiat: Lauri Savonen, Suomen uskonnonopettajain liitto ry,  
PL 335, 00101 Helsinki, talous@suol.fi 

JÄSENKAAVAKE

Suomen uskonnonopettajain liitto ry,  
PL 335, 00101 Helsinki,  
http://www.suol.fi

Suomen uskonnonopettajain liitto ry on uskontoa opettavien pedagoginen ainejärjestö. 

Jäsenet (noin 1000) ovat pääasiassa peruskoulun ja lukion opettajia. Liitto on perustettu 

vuonna 1938.

Säännöissä määritellään, että Suomen uskonnonopettajain liitto ry
•  Toimii koulun uskonnonopetuksen sekä eettisen ja sosiaalisen kasvatuksen hyväksi
•  Edistää jäsentensä ammatillista ja tieteellistä toimintaa
•  Valvoo jäsentensä yhteiskunnallisia ja taloudellisia etuja

Hallitus

Puheenjohtaja
TUOVI PÄÄKKÖNEN
puh. 040 740 1626
puheenjohtaja(a)suol.fi
Tampereen yliopiston normaalikoulu

JUSSI IKKALA
puh. 050 370 3683
jussi.ikkala(a)helsinki.fi
Kulosaaren yhteiskoulu, Helsinki

SABINA MULARI
sabina.mulari(a)kimitoon.fi
Kimitoöns gymnasium 

TUOMAS ANTTILA
Grundskolan Norsen
Grundskolan Norsen/Åshöjdens grundskola
tuomas.anttila@edu.hel.fi
040 8467552

EIJA SUOKKO
puh. 0400 510 503
eija.suokko(a)gmail.com
Etelä-Tapiolan lukio, Espoo

JAANA TAHVANAINEN
puh. 040 592 9823
jaana.tahvanainen(a)kurikka.fi
Jalasjärven lukio

Opiskelijaedustaja
VILMA SAARINEN
puh. 050 323 1687
vilma.saarinen(a)helsinki.fi

Hallituksen varajäsenet

ELINA SIUKONEN
puh. 040 451 4110
elina.siukonen(a)gmail.com

MEIRA HAKULINEN
puh. 044 5744 043
meira.hakulinen@kotiposti.net

TIINA SUVANEN
puh. 044 083 0507
tiina.suvanen@gmail.com

KIRSI HÄNNINEN
puh. 050 3294 484
kirsi.hanninen@eduvantaa.fi

KAISU HAVUKUMPU
kaisuhavukumpu@hotmail.com

Toiminnanjohtaja

VEERA LUPUNEN
p. 044 5656979
toimisto@suol.fi

Päätoimittaja

ANNI TYRISEVÄ
puh. 050 323 1343
synsygus@suol.fi

Talous- ja jäsenasiat

LAURI SAVONEN 
puh. 040 526 3603
Suomen uskonnonopettajain liitto ry / SUOL ry.  
PL 335, 00101 Helsinki
talous@suol.fi

llmoittaudun SUOL ry:n jäseneksi/ ilmoitan muutoksia:

Nimi: __________________________________________________________ 

Osoite: __________________________________________________________ 

Postinumero ja -toimipaikka: ________________________________________ 

Puhelin: __________________________________________________________ 

Sähköposti: _______________________________________________________ 

Kouluaste:  1 yläkoulu  2 lukio  3 yläkoulu+lukio

 4 alakoulu  5 opiskelija 6 eläkeläinen

 7 ei opetustyössä

 8 muu, mikä _______________________________________

 päätoiminen ____ sivutoiminen ____
 
Päiväys ja allekirjoitus: ______________________________________________ 

Jäsenmaksut: päätoimiset 60 €,eläkeläiset, perhevapaalaiset, opiskelijat ja työttömät 30 €

Lähettämällä tämän kaavakkeen taloudenhoitajalle, saat postissa jäsenmaksulomakkeen.



Suomen uskonnonopettajain liitto ry
Jäsenasiat: Lauri Savonen, Suomen uskonnonopettajain liitto ry,  
PL 335, 00101 Helsinki, talous@suol.fi 

JÄSENKAAVAKE

hallituksen pöydältä

 

KESKUSTELUA 
USKONNONOPETUKSESTA EI 
PÄÄSE PAKOON EDES BAARIIN

Helsingissä sijaitseva Linnanmäen huvipuisto ilmoitti hiljattain uu-
sivansa yhden suosikkilaitteensa, vuonna 1961 valmistuneen Vek-
kulan. Vanha Vekkula puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Huvi-
puisto sai tästä hyvästä valtavan yleisöpalauteryöpyn, joka ylitti  
uutiskynnyksenkin. Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa (HS 26.9.2017) todettiin osuvasti:  

”Kaikki tuntevat Vekkulan, ja siksi jokaisella on siitä mielipide.” Työtoverini lohkaisi, että sama pä-
tee uskonnonopetukseenkin – jokaisella on siitä mielipide. En tiedä mitään muuta kouluainetta (eh-
kä toista kotimaista kieltä lukuun ottamatta), joka herättäisi yhtä intohimoista keskustelua kuin us-
konto. Kertooko se oppiaineen merkityksestä vai keskustelijoiden kouluaikaisten kokemusten pro-
jisoimisesta tähän päivään? Koulu ja uskonnonopetushan eivät tunnetusti ole muuttuneet sitten 
1970-luvun peruskoulu-uudistuksen. 

SUOL:n syysseminaarin aattona olin viettämässä iltaa lukioystävieni kanssa helsinkiläisessä baa-
rissa. Musiikista ja melusta huolimatta en voinut välttyä kuulemasta naapuripöydässä istuvien yli-
opisto-opiskelijoiden keskustelua, jossa mainittiin sana ”uskonnonopetus”. Silmäni syttyivät he-
ti ja kysyin seurueeltani, haittaako heitä, jos änkeän naapuripöytään. He eivät pidätelleet minua, 
joten liityimme koko seurueen voimin keskusteluun. ”Kuulimme, että täällä puhutaan uskonnon-
opetuksesta. Tässä olisi teille asiantuntija”, ystäväni esitteli minut. Opiskelijat taisivat hieman häm-
mentyä, mutta kelpuuttivat meidät keskustelukumppaneikseen.

Kohtaaminen oli ajatuksia herättävä. Jouduin useampaan kertaan korjaamaan mielikuvia us-
konnonopetuksen nykytilanteesta: opetus ei ole enää tunnustuksellista, opetussuunnitelmien sisäl-
tö on muuttunut ja jo alakoulussa tutustutaan kristinuskon lisäksi myös juutalaisuuteen ja islamiin. 
Erityisesti keskustelun aloittaja jäi mieleeni. Hän ilmaisi olleensa ja olevansa pettynyt siihen, ettei 
ollut oppinut riittävästi muista maailmanuskonnoista. Business-maailmaan tähtäävänä hän piti ää-
rimmäisen tärkeänä muiden kulttuurien ja uskontojen tuntemista, jotta osaisi toimia oikein erilai-
sissa ympäristöissä. Jos ymmärsin oikein, hän oli suorittanut lukion maailmanuskontojen kurssin, 
mutta tiedon ja ymmärtämisen tarve olivat suurempia kuin mitä kurssilla oli tarjottu. Uskonto tun-
tui olevan oppianeena merkityksellinen, mutta suhde siihen jännitteinen.

Mielessäni harmittelin, etteivät lukion tuntijako- ja OPS-uudistus erityisesti parantaneet tilan-
netta. Pakollisilla kursseilla opitaan kyllä kristinuskosta, juutalaisuudesta ja islamista, mutta Aa-
siassa syntyneet uskonnot jäävät katveeseen, ellei opiskelija valitse uskonnon syventävää kurs-
sia. Grahn-Laasosen tuntijakokokeilussa mukana olevien lukioiden opiskelijat voivat jättää suo-
rittamatta toisen kaikille yhteisistä kursseista, jolloin myös Lähi-idässä syntyneet uskonnot saatta-
vat jäävät opiskelematta. Näin valmiudet katsomusten ja kulttuurien ymmärtämiseen ovat entis-
tä heikommissa kantimissa. 

SUOL:ssa seuraamme herkeämättä julkisuudessa käytävää keskustelua uskonnonopetuksesta 
– käydään sitä sitten eri medioissa, seminaareissa tai baareissa. Medioissa käytävän katsomusope-
tuksen järjestelymalli -keskustelun lisäksi olisi erityisen tärkeää puhua opetuksen sisällöistä: millai-
sia tietoja ja taitoja tulevat maailmankansalaiset tarvitsevat ja miten oppiaineemme pystyy vastaa-

maan näihin tarpeisiin.  

Jussi Ikkala



M – Itella Oyj

PÄIVÄSEMINAARIN OHJELMA

9.30–10.00 Seminaarin avaus 
 Musiikkia
 Tervetulopuhe
 SUOL n puheenjohtaja Tuovi Pääkkönen
10.00–10.20  Opetusministerin tervehdys
10.20–11.35  ”Onko uskonto lukuaine?” 

Professori Jaana Hallamaa
11.35-11.45 Halukkaat voivat vannoa Comeniuksen 

valan. Lisätietoja valasta saa Opettaja-
lehdestä tai OAJ:n verkkosivuilta.

11.45–12.50  Lounas
12.50–14.05  ”Uskonnon merkitys konflikteissa ja 

konfliktinratkaisussa” 
Tutkija Timo Stewart

14.05–14.40  Kakkukahvit
14.40–15.55  ”Euroopan katedraalien kaikuja  

– kirkkomusiikkia Jumalan kunniaksi!” 
Musiikkitoimittaja Risto Nordell

15.55–16.00 Päätössanat 
Varapuheenjohtaja Sabina Mulari

ILTAJUHLA

18.00 Juhla alkaa.
19.00 Illallisbuffet, jonka jälkeen ohjelmassa 

on vuoden uskonnonopettajan  
palkitseminen, elävää musiikkia, showtime 
ja muistoja  vuosien varrelta. Ilta jatkuu aina 
puoleen yöhön asti.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään sunnuntaina 14.1.2018 
nettilomakkeella, johon löydät linkin SUOL:n nettisivuilta 
(www.suol.fi). Samalla lomakkeella ilmoittaudutaan myös 
iltajuhlaan.

Seminaarin hinta on SUOL:n jäsenille 65€, opiskelijoille, 
työttömänä, perhevapaalla tai eläkkeellä oleville 35€ 
ja muille kuin jäsenille 90€. Hinta sisältää lounaan ja 
kakkukahvit.

Pelkän iltajuhlan hinta on 60€ (alkoholillinen 
juomatarjoilu) tai 50€ (alkoholiton juomatarjoilu).

TARJOUS! Päiväseminaari ja iltajuhla pakettihintaan 
jäsenille 100€ (alkoholillinen juomatarjoilu) tai 90€ 
(alkoholiton juomatarjoilu). 

Mahdolliset huomionosoitukset toivomme lahjoitettavan 
Kirkon Ulkomaanavun Opettajat ilman rajoja -verkostolle. 
Keräystilinumero on FI33 1572 3000 5005 04.  
Kirjoita viestiksi SUOL 80.

Kysymykset ja lisätiedot: toimisto@suol.fi

Seminaari järjestetään yhteistyössä  
TJS-opintokeskuksen kanssa.

SUOL ry:n

80-VUOTISJUHLASEMINAARI 
JA ILTAJUHLA
LAUANTAINA 3.2.2018 Astoria-salissa
Iso Roobertinkatu 12, 00120 Helsinki


