Kun asetuin ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa, piti minun kertoa
vaalikoneeseen ja ehdokasmateriaaliin jonkin verran näkemyksiäni kirkon
asioista. Jouduin jäsentelemään ajatuksiani, jotka olivat toki minulle selviä,
mutta joita en ollut kaikkia tottunut kirjoittamaan omin sanoin. Tästä sain
idean, että voisin kirjoittaa näistä asioista hieman enemmänkin.
Koska en ole yhtä tuttu kuin monet pitkän aikaa seurakunnan
luottamushenkilöinä toimineet rovaniemeläiset, haluan kertoa tässä lyhyesti
itsestäni, elämästäni sekä suhteestani kirkkoon ja ajatuksista liittyen kirkon
ja seurakunnan toimintaan. Olen käytettävissä, jos kirkkovaltuustotyöhön, jos
Rovaniemen seurakuntalaiset niin tahtovat. Vihkossa on mukana piirtämiäni
ja maalaamiani kuvia.

ELÄMÄNVAIHEISTANI

S

ynnyin elokuussa 1987 Pohjois-Savossa, Vieremällä. Kunta
tunnetaan nykyään mm. metsäkoneyhtiö Ponssen sekä urheilun
ja muodin alalla menestyneistä Niskasen sisaruksista. Se on
Pohjois-Savon pohjoisin kunta, jonka pohjoispuolelta alkaa Kainuu.
Vartuin vanhempieni omistamalla lihakarjatilalla, 15-lapsisessa
suurperheessä. Isäni polveutuu savolaisista suvuista. Äitini on taas
kotoisin Posiolta, ja hänen kauttaan olenkin lappilaista sukujuurta,
polveudun vanhoista Posion, Sallan ja Kuusamon talonpoikais- ja
metsäsaamelaissuvuista.
Lapsuus suurperheessä maaseudulla oli työntäyteinen. Osallistuimme
voimiemme mukaan maatilan töihin, ja jo varhain hoidin pienempiä
sisaruksia. Pidin paljon lukemisesta ja jo koululaisena luin valtavan
määrän kirjoja.
Lapsesta saakka harrastin innokkaasti kuvataidetta eri muodoissaan ja
kävin vuosina 1997–2007 Vieremän kansalaisopiston lasten ja
aikuisten kuvataidekerhoissa taidemaalari Seppo Kääriäisen johdolla.
Suoritin ylioppilastutkinnon Vieremän lukiosta vuonna 2007 ja sen
jälkeen olen opiskellut Lapin yliopistossa kuvataidekasvatuksen
koulutusohjelmassa. Olen tehnyt kandidaattitutkielman ja suoritan nyt
maisterivaiheen tutkintoa (kuvataideopettajan pätevyys).
Yliopisto-opintojen aikana suoritin opintoja Kreikassa kevään 2009
ajan. Technical and Educational Institute of Athensissa, Ateenassa.
Aikaisemmin olen asunut myös Saksassa ja Englannissa (au pairina ja
vaihto-oppilaana), mutta aina olen palannut Suomeen. Kotimaa ja
suomalaisuus ovat minulle hyvin tärkeitä arvoja.
Opintoni ovat olleet välillä keskeytyneinä perheen perustamisen sekä
työssä käymisen takia. En ole taloudellisesti vauraista oloista
lähtöisin, joten olen saanut tehdä kovasti töitä ”leivässä pysyäkseni”.
Olen työskennellyt mm. tehdastyöläisenä, lastenhoitajana ja
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tuntiopettajana. Olen tehnyt myös erilaisia tilaustöitä, kuten
muotokuvia ja maisemamaalauksia erityisesti akvarellivärein, sekä
kuvittanut useita kirjoja.
Olen pitänyt neljä henkilökohtaista taidenäyttelyä ja osallistunut
lukuisiin yhteisnäyttelyihin. Inspiraatiota töihini ammennan muun
muassa luonnosta, matkoista, lapsista ja ihmisistä ympärilläni.
Menin nuorena naimisiin ja sain tästä avioliitosta kaksi ihanaa lasta,
tytön ja pojan. Uskon, että avioliitto on tarkoitettu elinikäiseksi. Se on
erittäin kaunis ja tavoiteltava ihanne. Elämä ei kuitenkaan aina mene
niin kuin suunnittelee. Avioliittoni päättyi eroon. Olimme asuneet
jonkin aikaa Etelä-Suomessa, mutta muutin takaisin Rovaniemelle
lasteni kanssa.
Yhteisten asioiden hoitaminen ja politiikan seuraaminen ovat olleet
minulle aina luonnollisia asioita. Äitini toimi mm. kotikuntani
kunnanvaltuustossa sekä sairaanhoitopiirin valtuustossa, ja jo ukkini
oli kuulunut paikallisen osuuspankin isännistöön. Myös osa
sisaruksistani on ollut mukana erilaisissa luottamustehtävissä.
Liityin 20-vuotiaana Keskustan jäseneksi. Aate oli tullut, kuten
sanonta kuuluu, ”jo äidinmaidossa”. En ole aina kannattanut kaikkia
keskustalaisten poliitikkojen ajamia asioita, mutta puolueen
maaseutuhenkinen, suomalainen arvopohja on minulle läheinen.
Tultuani opiskelemaan Lapin yliopistossa lähdin ehdokkaaksi
ylioppilaskunnan vaaleihin ja tulin valituksi ylioppilaskunnan
edustajistoon kahdeksi vuodeksi, kun sain eniten ääniä Keskustan
listan ehdokkaista. Se oli opettavainen kokemus yhteisten asioiden
hoitoon.
Rovaniemellä olin ehdokkaana myös kunnallisvaaleissa vuonna 2008.
Olin nuori tyttö vieraalla paikkakunnalla, enkä saanut kovin paljoa
ääniä, mutta tulin valituksi kulttuurilautakuntaan, jonka jäsen olin
neljä vuotta. Se oli minulle taiteilijana hyvä näköalapaikka
kunnallisen kulttuuripuolen päätöksentekoon. Oli hienoa, että
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Rovaniemen Keskusta huomioi tällä tavalla myös nuoret ehdokkaat
luottamuspaikkajaosaa.
Kun vanhin lapseni syntyi vuonna 2011, keskityin ensisijaisesti perheelämään ja lapsenhoitoon. Vuoden 2012 kunnallisvaaleihin lähdin
etupäässä keräämään ääniä puolueen listalle, kun ehdokkaaksi kovasti
pyydettiin. En ole sitten ollut enää kunnallispolitiikassa mukana.
Nyt kun olen saanut lisää elämänkokemusta ja lapsenikin ovat jo
isompia, uskon olevani paljon valmiimpi hoitamaan yhteisiä asioita,
jos äänestäjät niitä minulle uskovat. En lähtenyt viime
kunnallisvaaleihin, mutta seurakuntavaaleihin olen nyt käytettävissä
ja valmiina luottamustehtäviin, jos äänestäjät antavat minulle
luottamuksen. Olen vaaleissa tosissani ja motivoitunut vaikuttamaan
seurakunnan asioihin.
Paitsi riviseurakuntalaisena, olen saanut hieman kokemusta
Rovaniemen seurakunnan toiminnasta myös kirkkoneuvoston
varajäsenenä. Olen saanut osallistua muutamiin kirkkoneuvoston
kokouksiin nyt kuluneiden kahden vuoden aikana. Lisäksi viime
kesänä toimin yhtenä Rovaniemen seurakunnan valitsemista
piispanvaalin valitsijamiehistä. Valitsimme Jukka Keskitalon Oulun
hiippakunnan uudeksi piispaksi.
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”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä.
Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta…”
(Mark. 10:14)
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USKONELÄMÄSTÄ

O

len henkilökohtaisesti uskova kristitty, sydämen kristitty,
kuten sanotaan. En ole kristitty omien ansioitteni tähden, vaan
kaikki on armoa. Uskoni on kristillisen uskontunnustuksen
mukainen usko, yhteen kolmiyhteiseen Jumalaan ja syntien
sovitukseen Jeesuksen nimessä ja sovitusveressä.
Hengelliset juureni ovat lestadiolaisessa herätyksessä. Lapsuuskotini
oli vanhoillislestadiolainen. Sain kodissa ja koulussa oppia
kristinuskon perusasiat. Seuroissa käyminen oli keskeinen osa
elämäämme. Laulan edelleen mielelläni paljon virsiä. Musiikilla on
suuri merkitys hengellisyyden ilmaisussa ja eteenpäin siirtämisessä.
Muutettuani Lappiin olen saanut tutustua myös muiden lestadiolaisten
suuntien edustajiin. Lappihan on Lars Levi Laestadiuksen
kotimaakunta. Arvostan suuresti Laestadiuksen elämäntyötä ja luen
mielenkiinnolla häntä koskevia tutkimuksia ja hänen alkuperäisiä
tekstejään.
Tultuani aikuiseksi jäin pois vanhoillislestadiolaisesta liikkeestä. En
voinut kannattaa kaikkia liikkeen oppeja. Olen nykyään tavallinen
luterilaisen kirkon jäsen, ns. kirkkouskovainen. Tiiviistä yhteisöstä
lähteminen ei tietenkään ollut helppoa. Olen iloinen, että Rovaniemen
seurakunnasta sain löytää minulle hyvän hengellisen kodin.
Rovaniemen kirkon alttaritaulu lappilaisine maisemineen puhuttelee
minua. Itsekin omassa taiteessani käytän mieluusti lappilaisia aiheita.
Olen käyttänyt lapsiani pyhäkoulussa Rovaniemen kirkossa ja
olemme yhdessä katselleet tuota vaikuttavaa freskoa.
Pidän tärkeänä, että lapsille opetetaan kristillisiä arvoja ja uskon
perusteita. Olen käyttänyt lapsiani joskus kirkossa ja pyhäkoulussa.
Rukoilemme yhdessä iltarukouksen. Jokainen tietenkin tekee
aikuistuessaan itse oman ratkaisunsa, miten näihin asioihin suhtautuu.
Uskon asioita ei saa pakottaa tai tuputtaa.
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Olen kiitollinen, että olen saanut kristillisen kasvatuksen ja opetusta
kristinuskosta kotonani ja peruskoulussa. Tärkeintä on kuitenkin oma
henkilökohtainen suhde Jumalaan ja usko Jeesukseen. Mihinkään
yhteisöön kuuluminen ei sinällään pelasta, vaan omakohtainen usko.
Toivon kuitenkin, että niin vanhoillislestadiolaisuus kuin muutkin
perinteiset herätysliikkeet mahtuisivat luterilaisen kansankirkon
piiriin jatkossakin. Kansankirkko on osa suomalaista kulttuuria.
Kansankirkko kokoaa kansan toimimaan yhdessä.
Kansankirkkomme moninaisuutta tulee vaalia. Yhden katon alle on
mahtunut monenlaisia hengellisiä suuntauksia. Kirkkomme puitteissa
toimii esim. erilaisia herätysliikkeitä, lähetysjärjestöjä ja muita
hengellisiä yhteisöjä, joille on oltava tilaa.
Olen ollut mukana myös yhteiskristillisessä toiminnassa, jossa on
mukana esim. vapaiden kristillisten suuntien nuorempaa väkeä.
Luterilaisuus on minulle hyvä ja sopiva kirkkokunta, mutta voimme
tunnustaa myös toisten kirkkokuntien kristityt veljiksi ja sisariksi.
Ilmaisemme itseämme eri tavalla, mutta Jumala on sama!
Ajattelen, että Raamattu on Jumalan Sanaa. Emme voi väännellä oppia
mielemme mukaisesti, vaan se perustuu Raamattuun. Kaikkea sieltä ei
voi kuitenkaan ottaa kirjaimellisesti, koska siellä on esimerkiksi
vertauksia, jotka on tulkittava vertauskuvallisesti. Raamatun
sanomalla on paljon annettavaa myös nykyihmiselle.
Kirkon tärkein tehtävä on Jeesuksen antama lähetyskäsky. ”Menkää
siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä
noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja
katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun
asti." (Matt. 28:19-20)
Raamattu on uskon ylin auktoriteetti, mutta Raamattu ei ole mikään
jokaisen arkielämän yksityiskohdan käyttöopas. Luoja on antanut
meille järjenkäytön tämän ajallisen elämän ajaksi. Kaikkeen voi
rukoilla viisautta ja johdatusta. Näen Raamatun laajana
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kokonaisuutena myös elämänohjeena. Esimerkiksi suhteessa
lähimmäisiimme Raamattu sisältää hyviä neuvoja ja periaatteita.
Kristilliset arvot ohjaavat myös kunnollisiin elämäntapoihin.
Joskus kysytään, mistä voi tietää, mikä uskonto on oikeassa ja mikä
ei? Tai voivatko kaikki kristinuskon eri suuntaukset olla yhtä aikaa
totta?
Raamatun mukaan Jeesus on tie, totuus ja elämä. Uskon myös, että
Jumala on hyvä ja oikeudenmukainen, ja hänen tuomionsa on oikea
jokaisen kohdalla. Minun tehtäväni ei ole lähteä sanomaan, kuka
pelastuu ja kuka ei. Kristittyjen ja kristillisten yhteisöjen on
julistettava evankeliumia Jeesuksesta. Loppu on uskottava Hänelle.
On hyvä, että uskontodialogia eri uskontokuntien kesken käydään,
mutta omaa sanomaa ja arvopohjaa on pidettävä niissäkin yhteyksissä
esillä. Kristityillä kirkoilla on velvollisuus puolustaa näissä tilanteissa
erityisesti ihmisoikeuksia sekä miesten ja naisten välistä tasa-arvoa.
Etenkin uskonsa tähden vainottuja kristittyjä eri maissa on
puolustettava. Edelleen moni maksaa hengellään uskostaan. Varsinkin
monissa islamilaisissa maissa kristinuskoon kääntyminen voi johtaa
ankariin seuraamuksiin.
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Ikoninurkkaus, ”Punainen nurkka”. Luonnos talosta Otlan
kylässä Komin tasavallassa 2018. Kävin siellä matkalla osana
taideprojektia, jossa tutustuimme sukulaiskansamme, komilaisten
kulttuuriin ja taiteeseen.
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KUULU KIRKKOON!
Olen kuulunut kirkkoon syntymästäni asti ja kasteessa minut otettiin
seurakunnan jäseneksi.
Henkilökohtainen usko on minulle tärkeä asia. Arvostan kirkon
tekemää erilaista työtä yhteiskunnassamme. Pyrin osallistumaan
kotiseurakuntani eri tilaisuuksiin säännöllisesti, ja haluan kasvattaa
myös lapseni seurakunnan jäseninä ja kristittyinä. Näen luterilaisen
kansankirkon myös osana suomalaista kulttuuria.
En väitä olevani mikään esimerkillinen aktiiviseurakuntalainen. En
käy esimerkiksi joka sunnuntai kirkossa. Lepopäivän voi pyhittää
monella tavalla. Messu Rovaniemen kirkossa sunnuntai-aamuisin on
silti kaunis ja virkistävä osa elämääni Rovaniemellä. Lapsiani olen
käyttänyt pyhäkoulussa, joka pidetään kirkossa. Pidän erittäin
tärkeänä myös kirkon tekemää auttamis- ja diakoniatyötä. Käyn
mielelläni silloin tällöin myös kirkkokonserteissa.
Seurakuntavaalien vaalikoneessa kysyttiin, tulisiko seurakunnan
keskittyä toiminnassaan jumalanpalvelukseen ja messuihin, vai tarjota
monenlaista toimintaa ja erilaisia hengellisyyden muotoja? Eiväthän
nämä vaihtoehdot sulje toisiaan pois.
Jumalanpalvelus ja messut ovat keskeinen osa seurakunnan toimintaa,
mutta monenlaisia toimintamuotoja tarvitaan. Suurin osa ihmisistä ei
käy jumalanpalveluksissa kuin ehkä kerran vuodessa tai ei silloinkaan.
Heidätkin meidän tulisi tavoittaa.
Kristuksen kirkko on tarkoitettu kaikille. Monille ihmisille
kirkolliseen toimitukseen osallistuminen (ristiäiset, rippijuhlat, häät,
hautajaiset) ovat lähes ainoa kosketus seurakuntaan. Työntekijöiden
on hyvä tämä tiedostaa ja toimia sen mukaan. On tärkeää, että nämä
kokemukset ovat myönteisiä, ja kutsuvat kirkosta vieraantuneita
lähemmäs seurakuntaa.
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Pidän ensiarvoisen tärkeänä, että lapsiamme kasvatetaan kristillisiin
arvoihin ja että he saavat opetusta kristinuskosta. Kaikki seurakunnan
toiminta oikealla asenteella tehtynä on myös evankelioivaa työtä,
kertoen Jumalan rakkaudesta. Minulle on tärkeä arvo myös se, että
erityisryhmät, kuten invalidit, kehitysvammaiset, hyvin iäkkäät
vanhukset jne., pääsevät myös seurakunnan palveluiden ja sanoman
äärelle.
Kun ihmiset eroavat kirkosta, seurakuntien tulopohja kapenee
menetettyjen kirkollisverotuottojen myötä. Luottamushenkilöt
joutuvat tekemään kipeitä ratkaisuja. Monet seurakunnat joutuvat
lakkauttamaan virkoja ja myymään omaisuuttaan.
Hengellisen ydintoiminnan kannalta tärkeistä rakennuksista on
pidettävä kiinni. Rovaniemen kaltaisessa maantieteellisesti laajassa
seurakunnassa myös maaseutukylien kappelit ovat tärkeitä.
Meidän on tehtävä parhaamme, että ihmiset eivät eroaisi kirkosta, ja
että kirkosta eronneita tai kirkkoon koskaan kuulumattomia saataisiin
liittymään kirkkoon takaisin. Samalla se vahvistaisi seurakunnan
talouden perustaa.
Ennen vanhaan melkein kaikki kuuluivat kirkkoon. Se oli itsestään
selvä osa suomalaisena elämistä. Nykyään varsinkin nuoret eroavat
kirkosta, kun eivät koe sitä tärkeäksi.
Presidentti Urho Kekkonen on sanonut: ”Kirkko on halki vuosisatojen
ollut Suomen kansan elämässä se luja henkinen ja hengellinen
perusta, jolle maallinen toiminta on voinut hedelmällisesti rakentua.
Kirkko on aina säilyttänyt syvälle ulottuvat kestävät juuret
suomalaisessa maaperässä. Maan vaiheita on voitu niin johtaa
vuosisatojen mittaan, että kirkon toiminnalle on säilynyt vapaat
toimintaedellytykset.”
Ihmisten pitäisi kuitenkin kokea kirkko yhteiseksi asiakseen. Myös
sellaisten ihmisten, jotka eivät ole kovin hengellisiä, kannattaisi
miettiä, mitä työtä he ovat romuttamassa eroamalla kirkosta. Kirkko
tekee uskonnollisen perustyönsä lisäksi paljon sellaista työtä, joka
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koskettaa muitakin kuin uskonnollisia ihmisiä. Ateistitkin antavat sille
yleensä arvoa.
Nykyään on erottu kirkosta sen takia, ettei ole pidetty jonkun kirkon
johtohahmon tai tunnetun kirkon jäsenen mielipiteistä. Tämä on hyvin
lyhytnäköistä ajattelua.
Suomessa kirkon työ paikkaa hyvinvointiyhteiskunnan aukkoja. Sen
diakoniatyön parissa autetaan monia avun tarpeessa olevia ihmisiä.
Seurakunnat tarjoavat palveluita vauvasta vaariin, lastenkerhoista
perheneuvontaan ja vanhusten retkiin. Seurakunnat ylläpitävät
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja hautausmaita.
Arvostan suuresti erityisesti kirkon diakoniatyötä, mm. vähävaraisten
ihmisten ja perheiden auttamiseksi. Kristillistä sanomaa osoitetaan
siinä teoilla. Arvelen, että seurakunnan tarjoama sielunhoitotyö ei ole
vielä riittävän tunnettu ihmisten parissa.
Kaikki tämä työ kaatuu lopulta yhteiskunnan syliin, jos kirkko
menettää verotulonsa. Sitten se on taas veronmaksajien kuitenkin
toista kautta maksettava.
Pieni kirkollisvero-osuus tuloista on vaatimaton panos vastineeksi
sille kaikelle, mitä kirkko antaa.
Kirkon Internet-sivuilla kirkkoon kuulumista on perusteltu mm.
seuraavasti:
”Mitä kirkon jäsen saa?
Kirkko on mukanasi elämän käännekohdissa. Vanhemmat ja
kummit pyytävät kasteessa lapselle Jumalan siunausta, avioliitto
solmitaan seurakunnan läsnä ollessa ja läheisen kuollessa haetaan
lohtua ikuisen elämän lupauksesta.
Jumalanpalvelus tarjoaa tauon arjen keskelle. Se
mahdollisuuden toimia erilaisissa vapaaehtoistehtävissä.
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antaa

Työ lasten ja nuorten parissa on näkyvä osa seurakunnan arkipäivää.
Seurakunnat järjestävät lapsille ja nuorille kerhoja, leirejä sekä
paljon muita tapahtumia. Kysy lisää omasta seurakunnastasi!
Monet sosiaalityön muodot ovat lähtöisin kirkosta. Kirkko auttaa
ja tukee elämän vastoinkäymisissä. Diakoniatyöntekijät auttavat
taloudellisissa ongelmissa.
Kirkko säilyttää kulttuuria. Kirkkojen taidokas sisustus, esineistö ja
kuvataide ovat olennainen osa suomalaista kulttuuriperintöä. Kirkko
on monen paikkakunnan arvokkain ja rakastetuin rakennus.
Seurakuntien ylläpitämille hautausmaille kaikilla paikkakuntalaisilla
on oikeus tulla haudatuksi.
Laaja musiikkitoiminta tarjoaa harrastusmahdollisuudet aloittelijasta
konkareihin.”
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Piispa Henrik kastaa suomalaisia kristinuskoon.
”Mies saapui Englannista
uskoa kylvämään,
hän, opettaja Suomen,
sai kansaa kääntymään.
Riemuitse, Suomen kansa,
ja Herraa armostansa
ylistä palvoen.”
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AJANKOHTAISISTA
KYSYMYKSISTÄ
Kirkkoa koskevassa uutisoinnissa korostuvat helposti erimielisyydet
joistakin opillisista kysymyksistä. Kirkko näyttäytyy nykyään
uutisissa usein erilaisten oppiriitojen kautta. Monilla tavallisille
seurakuntalaisille seurakunta on kuitenkin jotain muuta kuin osapuolet
näissä oppiriidoissa. Heille seurakunta on lähipalveluita ja tuttuja
seurakunnan työntekijöitä.
Itsekin, jos minut valitaan seurakunnan luottamushenkilöksi, haluaisin
voida keskittyä näitä paikallisia seurakunnan palveluita ja toimintoja
koskeviin päätöksiin. Paikallisseurakunta ei päätä kirkon opillisesta
linjasta.
Ymmärrän tietenkin, että monet ovat kiinnostuneita esim.
kirkkovaltuustoon ehdokkaaksi olevien mielipiteistä näissä erilaisissa
arvokysymyksissä ja oppikysymyksissä.
Arvokysymyksissä olen enemmän konservatiivi kuin liberaali.
Kuitenkin haluan olla avoin uusille toimintatavoille. Ennen kaikkea
haluaisin olla kehittämässä seurakunnan palveluntarjontaa ja
työmuotoja, joista kaikki kristityt yli opillisten yms. rajojen voisivat
nauttia.
Meidän ei tarvitse olla kaikesta samaa mieltä, mutta me voimme silti
mahtua samaan kirkkoon.
Kirkossa on viime aikoina keskusteltu mm. lähetysrahojen
kohdentamisesta. Joissakin seurakuntayhtymissä on lopetettu
vanhoillisina pidettyjen lähetysjärjestöjen tukeminen.
Lähtökohtaisesti kaikkia kirkon nykyisiä virallisia lähetysjärjestöjä on
hyvä tukea enkä kannata minkään boikotoimista. Ei minun ole pakko
olla samaa mieltä joka opinkohdasta jonkun lähetysjärjestön kanssa.
Voin silti kannattaa sen tekemää hyvää työtä.
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Kuitenkin
käytännössä
paikallisseurakunnilla
on
esim.
nimikkolähettien sopimuksia muutamien lähetysjärjestöjen kautta.
Näin ollen on mahdotonta vaatia, että jokainen lähetysjärjestö saisi
yhtä paljon rahallista tukea. Tämä ei ole ristiriidassa tasapuolisuuden
kanssa.
Evankeliointi ja kehitysyhteistyö kulkevat yleensä käsi kädessä
lähetyskentillä. Tutkimukset osoittavat, että erityisesti naisten
koulutustason lisääminen parantaa yhteiskunnallista tilannetta
monella tasolla. Ei heikennetä tätä hyvää työtä.
Naisen toimiminen papin virassa hyväksyttiin Suomen ev.-lut.
kirkossa vuoden 1988 alusta lähtien. Ensimmäiset naiset vihittiin
papeiksi maaliskuussa 1988. Olin tuolloin alle vuoden ikäinen.
Suhtaudun naisen pappina toimimiseen myönteisesti. Mielestäni on
hyvä asia, että kirkossamme sekä miehet että naiset voivat toimia
papin tehtävissä. En koe sen olevan vastoin Raamatun oppia. Tiedän,
että jotkut kirkkomme aktiiviset jäsenet ajattelevat toisin. Toivon, että
myös ns. perinteisen virkakäsityksen kannalla olevat herätysliikkeet ja
ihmiset voisivat toimia jatkossakin kirkossamme.
Vastikään on käyty keskustelua siitä, olisiko miesehdokkaiden pitänyt
jäädä pois Espoon piispanvaalista, että naispuolinen ehdokas tulee
varmasti valituksi. En pidä tällaisesta ajattelusta. En kannata kiintiöitä,
vaan aina on valittava paras ehdokas.
Minulle on tärkeää, esim. seurakuntaan pappeja valittaessa, että mitä
arvoja hakija edustaa ja millaiset hänen ansionsa ovat, eikä se, kumpaa
sukupuolta hän edustaa.
Keskustelu avioliitosta on käynyt myös vilkkaana. Raamatun mukaan
avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Jo nyt kaikki siunausta
haluavat ihmiset voidaan siunata, ja kaikki ovat tervetulleita kirkon
tilaisuuksiin ja toimintaan mukaan sukupuolisesta suuntautumisesta
tms. ominaisuuksista riippumatta. Ymmärrän, että moni kokee tämän
tasa-arvokysymyksenä, mutta jokaisella uskontokunnalla on oikeus
määritellä oma oppinsa avioliitosta.
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Kirkolta kysytään myös kantaa eutanasiaan. Tuolloin pitää määritellä,
onko kyseessä aktiivinen vai passiivinen eutanasia. Jokaisella on jo
nyt oikeus kieltäytyä tai luopua hoidoista tai tehdä ns.
hoitotestamentti. Kristittynä en pysty hyväksymään aktiivista
eutanasiaa, jossa potilaan henki otetaan esim. myrkyllä. On
panostettava kivunlievitykseen ja hyvään saattohoitoon. Loppujen
lopuksi elämä ja kuolema ovat Jumalan käsissä.
Viime vuosina tapahtunut voimakas maahanmuutto ja etenkin
muutama vuosi sitten tullut turvapaikanhakijoiden vyöry Suomeen
ovat vaikuttaneet myös kirkkoon. Mm. entinen arkkipiispa on ottanut
voimakkaasti kantaa liberaalin maahanmuuttopolitiikan puolesta.
On hyvä, että joistakin turvapaikanhakijoista on tullut kristittyjä ja he
ovat alkaneet käydä kirkossa. Kaikilla ihmisillä on ihmisarvo. Kirkko
ei saa kuitenkaan toimia tässä kysymyksessä yhteiskunnan lakien
vastaisesti. Esim. laittomasti maassa olevien piilottelu voi
pahimmillaan muodostua yhteiskunnalle vaaralliseksi. On aika hurjaa,
että jossain on vastustettu jopa vakaviin rikollisiin syyllistyneiden
ulkomaalaisten maastakarkoituksia.
Itse kannatan melko tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa. Joku voi
kysyä, eikö se ole sydämetöntä kristitylle, jonka tulisi auttaa kaikkia?
Vastaan, että nimenomaan meidän on toimittava siten, että voimme
auttaa mahdollisimman monia. Kaikki ihmiset ovat lähimmäisiä, eivät
vain omaan kansaan tai muuhun läheiseen ryhmään kuuluvat.
Pieni Suomi ei voi kuitenkaan auttaa kaikkia apua tarvitsevia.
Hallitsematon maahanmuutto on johtanut pahoihin ongelmiin esim.
naapurimaassamme Ruotsissa enkä halua meidän kulkevan samaa
tietä. Ei pidä suhtautua liian sinisilmäisesti siihenkään, että jos
Eurooppaan tulee ihmisiä, etupäässä nuoria miehiä, suuria määriä
hyvin toisenlaisista kulttuureista, niin kuinka helposti sopeutuminen
eurooppalaisiin arvoihin tapahtuu?
Mitään rasismia tai ihmisten ihmisarvon polkemista ei saa tietenkään
hyväksyä. Siinä kirkon tulee olla tiukkana. Mutta emme saa unohtaa
sitä, että Lähi-Idän ongelmat eivät ratkea sillä, että houkuttelemme
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mahdollisimman paljon ihmisiä Lähi-Idästä tänne. Meidän on tuettava
kriisien ratkaisemista siellä, missä kriisit ovat.
Maahanmuuttajien parissa tehtävässä työssä on pidettävä esillä myös
evankelioinnin näkökohdat. Emme saa olla väärällä tavalla
”vieraanvaraisia” niin, että varoisimme oman uskontomme esillä
pitämistä
toisesta
uskonnosta
ja
kulttuurista
tulevien
maahanmuuttajien tai turvapaikanhakijoiden parissa.
Tietenkin jokainen ihminen on yhtä arvokas, kuuluipa tai oli
kuulumatta mihin uskontokuntaan tahansa. Kristillisen kirkon pitää
silti kertoa kristinuskosta. Jeesuksen lähetyskäsky on yhä voimassa.
Aina ei tietenkään tarvitse julistaa sanoilla. Teoilla ja
lähimmäisenrakkaudellakin voi julistaa.
Joskus kysytään myös kirkon yhteiskuntavastuusta ja suhteesta
yhteiskuntaan. Pitäisikö kirkon olla aktiivinen kannanottaja
yhteiskunnan asioissa?
Tietenkin kirkon on puolustettava heikompiosaisten asiaa. Suhtaudun
kuitenkin aika nihkeästi siihen, että kirkko lähtee esittämään
aktiivisesti poliittisia kannanottoja.
Kristittyjen ihmisten on hyvä osallistua poliittiseen päätöksentekoon.
Mutta kirkko kuuluu kaikille yli puoluepoliittisten rajojen.
Paikallisten seurakuntien päättäjillä on vastuu eettisistä ratkaisuista.
Se voi näkyä myös ympäristökysymyksissä. Esimerkiksi seurakunnan
metsätaloutta tulee hoitaa kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti. Seurakunnan toiminnassa voidaan kiinnittää huomiota
myös esim. syntyvän jätteen määrään, jätteen lajitteluun ja
kierrätykseen.
Luomakunnan varjeleminen on tärkeä asia, ja ympärillämme olevan
luonnon arvostaminen on kristillisten arvojen mukaista. Maatilan
tyttönä puhdas luonto ja luonnossa liikkuminen ovat minulle tärkeitä
asioita.
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ISÄNMAA ON JUMALAN AJATUS
Suomalaisuus ja isänmaallisuus ovat minulle keskeisiä arvoja.
Lotta Svärd -järjestön johtajan Fanni Luukkosen hautakivessä lukee:
”Isänmaa on Jumalan ajatus.”
Sininen risti ei ole Suomen lipussa turhaan. Koti, uskonto ja isänmaa
ovat kaiken perusta.
Suomen historiassa yhteinen kirkko on ollut suuri vahvuus ja siunaus,
etenkin vaikeina aikoina. Pidän tärkeänä aikaisempien sukupolvien
työn ja erityisesti sotaveteraanien kunnioittamista. Kirkon
velvollisuus on viedä viestiä heidän uhrauksistaan eteenpäin aina
uusille sukupolville.
Olen töiden ja opintojen takia asunut Saksassa, Englannissa ja
Kreikassa, mutta palannut aina Suomeen. En silti vastusta
kansainvälisyyttä. Päinvastoin, on mukavaa tutustua erimaalaisiin
ihmisiin. Viime aikoina matkustellut Venäjällä erään taideprojektin
parissa. Kuitenkin, kotimaa on aina kotimaa.
Näen luterilaisen kansankirkon myös osana suomalaista kulttuuria.
Kirkon on pidettävä toiminnassaan esillä isänmaallisia arvoja. Siinä ei
ole mitään hävettävää.
Päinvastoin – jos emme tuo itse esiin suomalaisuutta, niin ei sitä
kukaan muukaan tee.
Viime sotien aikana Suomessa rukoiltiin paljon. Yhteiset arvot ja
yhteinen usko kokosivat suomalaiset taisteluun, niin etulinjassa kuin
kotirintamalla, yhteistä uhkaa vastaan. Ei ole ihme, että monessa
talvisodan muistomerkissä ovat sanat: ”Tässä auttoi Herra.”
Nykyään ajatellaan helposti, että isänmaallisuuden ja suomalaisen
kulttuurin korostaminen on jotenkin vanhanaikaista. Pitäisi puhua
kansainvälisyydestä ja monikulttuurisuudesta. Ei suomalaisuudessa
ole mitään hävettävää. Ei meidän perinteinen isänmaallisuutemme ole
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mitään uhoamista tai vääränlaista kiihkokansallismielisyyttä. Se on
tervettä, rauhallista oman kulttuurin ja historian arvostamista. Terve
kansallistunne ei tee kenellekään pahaa.
Seurakunnilla
on
merkitystä
myös
paikallisidentiteetin
rakentamiselle. Oma kotiseurakunta ja kotikirkko ovat keskeinen osa
ihmisten elämää omissa kotikunnissaan ja lähiyhteisöissään. Samoin
kuin kyläseurat ja kinkerit ovat olleet pienissä maalaiskylissä.
Keskustan kirkkopoliittinen ohjelma vuodelta 2006
kansankirkkoon ja yhteisöllisyyteen liittyviä ajatuksia:

tiivisti

”Elinvoimaisella Jumalan sanan pohjalla toimivalla kirkolla on
tärkeä tehtävä kansamme elämässä. Pirstaloituvassa ja nopeasti
muuttuvassa yhteiskunnassa kirkon tehtävänä on koota yhteen eri
ikäryhmät, kansanryhmät ja herätysliikkeet. Kansankirkon katon alle
mahtuu. Kirkon tulee olla kansan yhteinen koti. Me sitoudumme
etsimään ja kehittämään maallikkouden vahvaa kivijalkaa. Osaava,
innostunut henkilöstö ja sitoutuneet maallikot yhdessä takaavat
seurakuntatyön menestymisen. Kansankirkon voima lähtee sen
jäsenstä.”
”Seurakunta on ensi sijassa hengellinen yhteisö. Markkina-retoriikan
ja kiireen sijasta seurakunnan tulee tarjota ihmisille sanomaa
pyhyydestä, sanomaa toisenlaisesta maailmasta. Seurakunnalla on
vahva merkitys paikallisidentiteetin luojana ja yhteisön
vahvistajana.”
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Erääseen runokirjaan tekemäni kuvituskuva, joka esittää
suomalaista lottaa. Lottien panos sodissamme oli todella
merkittävä.
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PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION KEHOTUS
SUOMEN ARMEIJALLE JOULUNA 1939:
Kehotan kaikkia, jotka tänä vakavana aikana palvelevat
Isänmaata, lukemaan Raamattua. Esi-isämme ovat
vuosisatojen kuluessa, sekä ahdingoissa ja vainoissa että
rauhan päivinä ammentaneet siitä elämää, voimaa ja lohtua.
Nykyhetkenä kansamme tarvitsee Jumalan Sanan
uudestiluovaa voimaa. Omaksukaamme nöyrällä sydämen
uskolla sen siunaukset. ”Vanhurskaus kansan korottaa,
mutta synti on kansakuntien häpeä”, Snl 14:34.
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