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TEKSTI:MATLEENA IKOLA

P Ä Ä K I R J O I T U S
OIKEUDENMUKAISUUDESTA

M
uistan vielä elävästi ensim-
mäisen syyskokoukseni Si-
napinsiementen joukossa.

Olin hurmioitunut. Kuin 
sattumalta olin löytänyt 

omieni pariin, paikkaan, jossa ajateltiin 
hengellisistä asioista, kuten maailmanme-
nostakin, jotakuinkin samaan tapaan kuin 
olin itsekseni ajatellut. Vuosien etsinnän 
jälkeen olin löytänyt hengellisen kodin. Se 
tuntui ihmeelliseltä.

Sinapinsiemenkin elää ja muuttuu, vuo-
det muovaavat sitä kuten meitä muitakin. 
Hyvä niin. Ilman virtaavuutta, muutosta, 
emme pysyisi elossa. Mutta se arvopohja, 
joka yhdistyksemme taustalla on, tuntuu 
tänä päivänä yhä arvokkaammalta. Yksin-
kertaisuus, yhteisöllisyys, yhteys. Rukouk-
sen mullistava voima. Mikä huutava tarve 
näille maailmassamme onkaan!

Ehkä siksi yhdistyksessä on tänä vuon-
na haluttu katsoa myös hiukan taaksepäin. 
Ammentaa menneestä jotain, jota tässä 
maailmanajassa tarvitaan, ehkä kipeäm-
min kuin koskaan. Tai ei, ei ehkä sentään 
niin. Ihmiset taitavat löytää sotansa ja hul-
luutensa, oli maailmanaika mikä hyvänsä. 
Joka tapauksessa yhdityksessä on herätel-
ty eloon vuosia sitten löydettyä kirjainyh-
distelmää “ORLE”, joka tulee sanoista oi-
keudenmukaisuus, rauha ja luomakunnan 
eheys.

Nuo vuosia sitten löydetyt käsitteet saa-
vat tänä vuonna ohjata toimintaamme. Mi-
ten ne aikoinaan syntyivät, ja miksi, siitä 
kertoo Juhani lisää takapenkin turinois-
saan.  Teemat näkyvät tänä vuonna myös 
lehdessä. Tässä numerossa puhumme oi-
keudenmukaisuudesta.  Siitä, mikä kulle-
kin meistä tuntuu milloinkin oikeudenmu-
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P Ä Ä K I R J O I T U S
OIKEUDENMUKAISUUDESTA

kaiselta, osaamme varmasti olla montaa eri 
mieltä.

Oikeudenmukaisuuden käsite kuitenkin 
kietoutuu vahvasti epäoikeudenmukaisuu-
teen, ja  Marja-Riitta Ojalan tekstissään 
tutkiman Martha C. Nussbaumin mukaan 
myös vihaan. Hänen mukaansa “ilman vi-
han tunnetta tai sen mukaan ottamista ei 
voida välittää aidosti oikeudenmukaisuu-
desta tai oikeudenmukaisuuden kysymyk-
sistä, koska viha kuuluu olennaisena osana 
keskusteluun epäoikeudenmukaisuudesta.“

Elämme ajassa, jossa joudumme todis-
tamaan mitä epäinhimillisimpiä poliitti-
sia päätöksiä, pahimmillaan ihmisen kuo-
lemaan johtavia. Se pistää vihaksi. Tulee 
epätodellinen olo, sellainen, että maailma 
ei voi toimia näin. Mitä voin tehdä?

Lapsena minäkin opin siihen, että viha 
on tunne, joka on hyvä siivota pois. Niin 

sivistyneet ja itseään kunnioittavat ihmi-
set tekevät. Eivät antaudu vihalle. Vasta 
myöhemmin olen ymmärtänyt, että oikein 
käytettynä, valjastettuna, vihakin voi olla 
mieletön käyttövoima, polttoaine taistelus-
sa oikeudenmukaisemman maailman puo-
lesta. Toki, helpommin sanottu kuin tehty, 
tiedän.

Vaan jotain on tehtävä. Meidän, Sina-
pinsiementen, ja muidenkin; taistelijoiden, 
oikeudenmukaisuutta janoavien, vihaisten, 
kömpelöiden, epätoivoisten, Jumalaa kai-
paavien ihmisten, yhdessä. 

Siksi ORLE, siksi nämä tavoitteet. Muis-
tutukseksi siitä, että meitä tarvitaan. Tässä 
ajassa, nyt.

Kirjoittaja on tämän 
lehden päätoimittaja ja oppilaitospappi
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TEKSTI: JUHANI VEIKKOLA

TAKAPENKIN TURINOITA:
MIKÄ IHMEEN ORLE

I
ahduin, kun Sinapinsiemen 
otti tämän vuoden toimin-
tasuunnitelmansa paino-
pistealueeksi ORLE:n ja 
Matleena ilmoitti lehden 

tämänvuotisiksi teemoiksi sen kolme käsi-
tettä: oikeudenmukaisuus, rauha ja luoma-
kunnan eheys. Minulle ORLE oli 1980- ja 
90-luvuilla merkittävä virikkeitä ja intoa 
antava prosessi. Se siis elää edelleen! tote-
sin ilahtuneena.

Justice, Peace and Integrity of Creati-
on. Näihin kolmeen käsitteeseen kiteytti 
Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskoko-
us Vancouverissa 1983 ne sosiaalieettiset 
teemat, joiden toteuttamiseksi se kutsui 
jäsenkirkkojaan ”keskinäisen sitoutumi-
sen prosessiin (liittoon)” niin kuin asia sil-
loin ilmaistiin hieman vieraan tuntuisella 
ekumeenisella kapulakielellä. Yritin silloin 
’suomentaa’ sitä jotenkin siihen tapaan, että 
”pyritään, veljet ja sisaret Kristuksessa, et-
simään uskomme pohjalta näille käsitteille 
ja niiden yhteenkuuluvuudelle sellainen si-
sältö, että voimme sen yhdessä hyväksyä ja 

todella tehdä jotakin konkreettista niiden 
toteuttamiseksi!”

Keskinäisen sitoutumisen tai liittoutu-
misen taustalla oli ajatus, että jos kristityt 
yli kirkkokuntien yhdistäisivät voimansa 
näissä asioissa, voitaisiin maailmassa saada 
jotakin muutosta aikaan. Tämän toivottiin 
toteutuvan niin kansallisella, alueellisella 
kuin maailmalaajuisellakin tasolla. Orles-
ta ei haluttu tehdä ohjelmaa, joka syötetään 
kirkoille ja kristityille ylhäältä päin, vaan 
nimenomaan prosessi, luova käymistila, 
jossa kristityt voisivat omissa olosuhteis-
saan löytää omat lähtökohtansa ja voima-
varansa ja tuoda ne mukaan vuorovaiku-
tukseen toisten kristittyjen kanssa. 

Prosessi, jota alettiin kutsua lyhenteel-
lä JPIC tai myös ”konsiliaarinen prosessi”, 
sai todella erilaisia ilmauksia eri maissa. 
DDR:ssä esimerkiksi sillä oli merkittävä 
osuus kirkkojen piirissä syntyneisiin rau-
hanrukouksiin, jotka valmistivat maaperää 
sille rauhanomaiselle vallankumouksel-
le, joka kaatoi Berliinin muurin ja yhdisti 
Saksan uudelleen.
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TAKAPENKIN TURINOITA:
MIKÄ IHMEEN ORLE

Käsitteen ”integrity of creation” kään-
täminen suomen kielelle aiheutti hieman 
päänvaivaa. Tällä termillähän on suomen-
kielessä useita erilaisia vastineita: yhteen-
kuuluvuus, kokonaisuus, eheys, rehellisyys, 
kunniallisuus. Ymmärsimme että tässä yh-
teydessä sillä tavoiteltiin luomakunnan ko-
konaisuuden huomioon ottamista ja kaiken 
yhteenkuuluvuutta. Katsoimme kuitenkin 
parhaaksi ilmaisuksi sanan eheys, joka si-
sällyttää itseensä edelliset. Näin prosessin 
suomalaiseksi lyhenteeksi tuli ORLE.

Suomessa Prosessi lähti liikkeelle hyvin 
hitaasti. Aloitetta eivät tuoneet mukanaan 
Vancouverissa olleet kirkkojen viralliset 
edustajat eikä Ekumeeninen neuvostokaan 
ollut halukas siihen tarttumaan. Se alkoi 
täällä nousta tietoisuuteen vasta vuonna 
syksyllä 1987, kun KMN:n keskustoimisto 
alkoi lähettää kirkoille sitä koskevaa mate-
riaalia. Luterilaisen kirkon ulkomaanasiain 
neuvosto järjesti 1988 pari konsultaatiota, 

mutta prosessin keskeisiksi toimijoiksi tu-
livat Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön 
keskus ja Seurakuntaopiston konferenssi-
keskus, joka oli sinänsä melko lyhytaikai-
nen ilmiö Suomen kirkollisessa kentässä. 
Sen sihteerinä oli silloin Irja Askola. Mie-
leeni on jäänyt yhdessä sen kanssa Järven-
päässä keväällä 1988 järjestetty ekumeeni-
nen ”Kirkon kulkureitten nyyttikestit”, jos-
sa innoittajanamme oli saksalainen teologi 
ja kirjailija Dorothee Sölle. Siellä laadittu 
”Mahdollisuuksien uskonkirje” lähetettiin 
kaikille kirkkomme seurakunnille sekä 
muille kirkoille ja kutsuttiin niitä mukaan 
prosessiin. 

Vuosina 1988-89 ORLE:n teemoihin liit-
tyi Kirkon Vastuuviikko ja niitä käsiteltiin 
myös nuorisotyön teemavuodessa ja Kirk-
kopäivillä 1989. Samana vuonna pidettiin 
Baselissa suuri eurooppalainen ekumeeni-
nen kokous ”Rauha ja oikeudenmukai-
suus”, johon osallistui ryhmä suomalaisia. 

Kovin näkyviä tuloksia ei meidän maas-
samme tästä prosessista tullut, mutta se on 
elänyt ennen kaikkea siinä, ympäristön 
suojelu eli kysymys luomakunnan ehey-
destä on tullut kirkon esityslistalle ja liitet-
ty kiinteästi oikeudenmukaisuuden ja rau-
han kysymyksiin.

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva pappi ja teo-
logian tohtori, joka toimi pitkään Sinapin-

siemenen puheenjohtajana ja sen jälkeen 
tämän lehden toimittajana.

"Keskinäisen sitoutumisen 
tai liittoutumisen taustalla 

oli ajatus, että jos kristityt yli 
kirkkokuntien yhdistäisivät 
voimansa näissä asioissa, 

voitaisiin maailmassa saada 
jotakin muutosta aikaan."
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Y
hdysvaltalainen filoso-
fi Martha C. Nussbaum 
(1947–) on kiistämättä yksi 
aikamme aktiivisimmas-
ta oikeudenmukaisuudesta 

kirjoittavista filosofeista. Nussbaumin kym-
menen keskeistä toimintamahdollisuutta 
ovat käsitteellinen oikeudenmukaisuuden 
kehys teoriassa nimeltä toimintamahdolli-
suuksien teoria (the capabilities approach), 
jossa toimintamahdollisuudet käsitetään 
oikeudenmukaisen elämän minimitasoksi 
ja jotka yhteiskunnan tulisi pystyä takaa-
maan jokaiselle kansalaiselleen. Aristotee-
likkona ja aristoteelisen etiikan uudistaja-
na pidetty Nussbaum nojaa vahvasti aja-
tukseen siitä, että yhteiskunnan institutio-
naalisten rakenteiden tulee taata ihmisille 
mahdollisuudet tällaiseen oikeudenmukai-
seen elämään. Tavoitteena on ihmisen ku-
koistaminen. 

Tässä artikkelissa keskityn kolmeen (3) 
keskeiseen inhimillisen toimintamahdol-
lisuuteen eli 3. henkilökohtaiseen koske-
mattomuuteen, 6. käytännön päättelyyn ja 

7. osallisuuteen. Nussbaum on kehittänyt 
toimintamahdollisuuksien teoriaansa eten-
kin toiminnallisista heikkouksista kärsivi-
en ihmisten, etenkin vajaakuntoisten, vam-
maisten sekä heikommassa asemassa olevi-
en ihmisten, kuten naisten kannalta. 

Nussbaum on kirjoittanut kirjan nimel-
tään Anger and Forgiveness: Resentment, 
Generosity, Justice (2016). Kirjassa Nuss-
baum käsittelee vihaa ja vihasta yleisesti 
Nussbaum kirjoittaa, että viha ei ole vain 
kaikkialla läsnä olevaa vaan myös tällä het-
kellä suosittu tunne ja useimpien ihmisten 
mielestä viha kuuluu olennaisena osana oi-
keudenmukaisuuden kysymyksiin. Yleinen 
konsensus tuntuu olevan siitä, että ilman 
vihan tunnetta tai sen mukaan ottamista ei 
voida välittää aidosti oikeudenmukaisuu-
desta tai oikeudenmukaisuuden kysymyk-
sistä, koska viha kuuluu olennaisena osana 
keskusteluun epäoikeudenmukaisuudesta. 

Voi olla, että yksilöiden on mahdoton-
ta puolustaa ja taata itsekunnioitusta tai 
päästä yli loukkauksista ilman vihaa, kos-
ka ilman vihaa heitä voitaisiin itse pitää 

TEKSTI: MARJA-RIITTA OJALA

ROBBEN ISLANDIN
HILJENTYNEEN VIHAN KIRKKAUS
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epäiltyinä omaan tilanteeseensa. Kirjassa 
Nussbaum selvittää vihan paikkaa ja sen 
uudelleen muokkaavaa voimaa niin ihmis-
ten elämässä yksityisellä kuin myös yleisellä 
poliittisella tasolla. Nussbaum väittää, että 
viha on ymmärretty käsitteellisesti väärin 
ja se on normatiivisesti turmiollista, koska 
vihassa oletetaan, että väärintekijöiden kär-
siminen palauttaa alun perin vahingoite-
tun asiatilan takaisin ennalleen. Kirjassaan 
Nussbaum vastaa kysymykseen siitä, että 
onko anteeksiantaminen paras tapa nousta 
vihan yläpuolelle? Tähän samaan kysymyk-
seen etsin vastausta tässä artikkelissa.

Nussbaum väittää, että viha ja väkival-
ta ovat tasa-arvon kaksi suurinta estettä ja 
oikeusjärjestelmän tulee sisällyttää nämä 
kaksi ”tummanpuhuvaa tunnetta” sisäl-
leen. Vihan purkausmekanismia eli raivoa 
kuitenkin tarvitaan epätäydellisessä maail-

massa ja epäoikeudenmukaisuuden instru-
menttina viha on erittäin suosittu tunne ja 
myös nähtävästi erittäin tarvittu sellainen. 
(Tämä selvinnee avaamalla vaikkapa päi-
vän lehden uutisotsikot, kirjoittajan oma 
huomio.) Sukupuolen eroista Nussbaum to-
teaa, että naiset miehistä poiketen pystyvät 
yleisesti piilottamaan vihansa itsekunnioi-
tuksen vuoksi. Yleinen ajatusmalli vihan 
tunteiden piilottamisen taustalla on käsitys 
siitä, että vihan osoittamatta jättämisellä, 
osoitetaan myös implisiittisesti ylemmyy-
dentunnetta toista kohtaan.

Yleinen ajatusmalli vihan taustalla on, 
että epäoikeudenmukaisuuteen puuttu-
minen vaatii vihaa, jotta voidaan saada oi-
keudenmukaisuutta. Ajatusmalli on vää-
rä ja Nussbaum nostaa esiin kolme hänen 
mielestään merkittävintä rauhanliikettä, 
jotka ovat osoittaneet edellä esitetyn ylei-
sesti hyväksytyn ajatusmallin vääräksi. 
Nämä kolme liikettä ovat intialaisen Ma-
hatma Gandhin (1869–1948) itsenäisyys-
liike. Gandhi tuli tunnetuksi väkivallat-
toman vastarintaliikkeen kehittäjänä ja 
perustajana. Toinen liike oli yhdysvalta-
laisen nobelistin Martin Luther King Jr:n 
(1929–1968) kansalaisoikeusliike ja kolmas 
liike oli eteläafrikkalaisen ja rotusorron 
vastustaja sekä nobelisti Nelson Mandelan 
(1918–2013).

Nussbaum on sitä mieltä, että filosofinen 
analyysi vihasta voi auttaa vääräksi tulkit-

ROBBEN ISLANDIN
HILJENTYNEEN VIHAN KIRKKAUS

"Voi olla, että yksilöiden 
on mahdotonta puolustaa 
ja taata itsekunnioitusta 

tai päästä yli loukkauksista 
ilman vihaa, koska ilman 
vihaa heitä voitaisiin itse 
pitää epäiltyinä omaan 

tilanteeseensa."
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tujen ajatusmallien muuttamiseksi ja Nuss-
baum itse määrittelee vihan aristoteelikko-
na niin, että viha on vastaus merkittävään 
haittaan ja vahinkoon sellaisesta asiasta 
mistä ihminen oikeasti ja subjektiivisesti 
välittää. Viha sisältää option kostoon/ta-
kaisin maksuun ja retribuutioon. Vihainen 
henkilö haluaa aina retribuutiota, mutta 
kosto/takaisin maksu voidaan taata myös 
lainsäädännöllisesti, kuten esimerkiksi teh-
dään edelleen Yhdysvalloissa. Nussbaumin 
mukaan viha ei ole surun tunnetta tai vää-
ränkaltainen teko, vaan viha on jonkin kal-
tainen toive retribuutiosta.

Mikä Nussbaumin mukaan vihassa sit-
ten on niin normatiivisesti ongelmallista? 
Se että koko retribuutio-paradigma vihan 
taustalla ei oikeasti toimi. Koko paradigma 
vaatii muutosta, sillä kosto/takaisinmaksu 
ei nimittäin ole millään tasolla järkevää, 
koska kosto ei tee tehtyä tekemättömäksi. 
Esimerkkinä rikoksesta raiskaus, jossa kun 
raiskaaja tuomitaan ja saa rangaistuksensa, 
niin retribuutio ei yksinkertaisesti toteu-
du. Tämä sen vuoksi, että jos pahuudente-
ko nähdään yksilön kannalta relatiivisesta 
näkökulmasta, niin silloin yksilö asettaa 
itsensä pahan tekijän yläpuolelle. Pahuu-
teen suhtautumisessa on Nussbaumin mu-
kaan kolme tietä, eli ensiksi edellä esitet-
ty tie numero yksi, jota Nussbaum kutsuu 
niin sanotuksi statuspoluksi. Statuspolulla 
rikos nähdään inklusiivisesti vain omasta 

relatiivisesta näkökulmasta käsin. Toinen 
tie pahuuteen suhtautumisessa on koston/
takaisin maksun tie, josta tuli jo aiemmin 
todettua ettei se tuo mitään takaisin tai tee 
yleisestikään mitään hyvää. Kolmas tie pa-
huuteen suhtautumisessa keskittyy siihen 
mikä on hyödyllistä eli siihen, että rikok-
sesta/koetusta pahuuden teosta huolimatta 
ihminen pääsee omassa elämässään eteen-
päin.

Ensimmäinen vaihtoehto, eli vihan nä-
keminen individualistisesta näkökulmasta 
on Nussbaumin mukaan jopa narsistises-
ta, relatiivisesta näkökulmasta normaalia 
modernissa länsimaisessa yhteiskunnassa, 
jossa oikeudenmukaisuus on korkein ar-
vo. Kaikki rikokset tulee lähtökohtaisesti 
nähdä pahoina tekoina, joita ne todellakin 
ovat, mutta tien tulee Nussbaumin mukaan 
viedä retribuution/koston/takaisin maksun 
sijaan toiseen suuntaan, eli suuntaan mihin 
kolme Nussbaumin esiin nostamaa rauhan 
liikettä ja niiden johtohahmot sitä veivät. 

"Koko paradigma vaatii 
muutosta, sillä kosto/

takaisinmaksu ei nimittäin 
ole millään tasolla järkevää, 

koska kosto ei tee tehtyä 
tekemättömäksi."

Kuva: Mahatma Gandhi
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Tämä suunta on eteenpäin meneminen: 
koston kierteeseen takertumisen sijaan vi-
ha olisi jalostettava eteenpäin vieväksi voi-
maksi ja tulevaisuuden voimavaraksi.

Mitä vihan jalostaminen eteenpäin me-
nemiseksi käytännössä sitten tarkoittaa? 
Nussbaum mukaan esimerkiksi Martin 
Luther King Jr:n pitämän puhe, eli esi-
merkki siitä, että sen sijaan että King olisi 
28. elokuuta 1963 pitämässään historialli-
sessa puheessaan I have a Dream demoni-
soinut rotusorron oikeuttaneet amerikka-
laiset, niin King esittikin toiveen väestön 
välillä vallitsevasta rauhasta ja tasa-arvos-
ta. Tämä on esimerkki ja se kriittinen ni-
velkohta vihan pysäyttämisessä ja kääntä-
misestä eteenpäin vieväksi voimaksi. Eli 
syyllistämisen, takaisin maksun ja koston 
vaatimisen sijaan King teki sen, mitä Nuss-
baum kutsuu käsitteellä Transition Anger1 
eli vihan muuttamisen hyväksi ja mennei-
syyden haavojen kaivamisen sijaan tulevai-
suuden toivoksi. King ei maininnut sanal-
lakaan kostosta tuossa kuuluisassa puhees-
saan, vaan avainkäsitteet olivat tasa-arvo, 
vapaus ja veljeys. King pyysi puheessaan 
kaikkia olemaan veljiään ja sisariaan sor-
tajiensa kanssa. Se mitä King puhui mik-
rofoniin Washingtonissa, realisoitui käy-
tännössä Etelä-Afrikassa Robben Islandin 
pienessä sellissä vuosina 1964–1982 viru-
neelle vangille numero 466/64 eli Nelson 
Mandelalle. Käsitteellään Transition An-

ger Nussbaum tarkoittaa sitä konkretiaa, 
että vihan sijaan keskitytään tulevaisuuden 
hyvinvointiin ja sen strategiseen toteutta-
miseen. Saman, jonka Mandela jalosti Rob-
ben Islandin pienessä sellissään president-
tiytensä kantavaksi voimavaraksi 12 vuotta 
myöhemmin.

Nussbaum myöntää myös, että viha ei 
ole ainoastaan negatiivinen asia, vaan se on 
hyödyllistä kolmen asian vuoksi. Ensiksi vi-
ha on hyödyllistä siksi, että se on tärkeä sig-
naali siitä, että jotain on vialla. Toinen tär-
keä vihan ominaisuus on se, että viha voi 
motivoida tarttumaan oikeisiin asioihin ja 
kolmanneksi viha on tunteena hyödyllinen, 
kunhan sitä ei jalosta liian pitkälle, kuten 
esimerkiksi konkreettiseen raivoon asti. 

Gandhin osoittaman passiivisen vastus-
tuksen esimerkin mukaisesti, vihan sijaan 
Transition Anger voi jalostua dynaamisek-
si vastustavaksi asenteeksi ja passiiviseksi 
väkivallattomaksi suoraksi toiminnaksi, 
vaikka esimerkiksi rauhanomaiseksi aat-
teen puolesta marssimiseksi. Kyseessä on 

1 Transition -isolla kirjaimella, kirjoittajan oma huomio. 
Termille ei ole suomennosta. 

"King ei maininnut 
sanallakaan kostosta tuossa 

kuuluisassa puheessaan, vaan 
avainkäsitteet olivat tasa-

arvo, vapaus ja veljeys"

Kuva: Martin Luther King Jr
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2 Suomeksi Itselleni.

uusi ajatus, jolla viha korvataan ja kanavoi-
daan se jollain muulla kuin väkivallalla tai 
raivonpurkauksena. Kanavointi on katse ja 
toivo tulevaisuuteen, henkinen asenne.

Mandelan vaikutus Nussbaumin ana-
lyyttiseen filosofiaan on merkittävä. Nuss-
baum kertoo siitä, kuinka Mandela luki 
esikuvansa Rooman keisarin Marcus Aure-
liuksen (121–180 j.Kr.) stoalaisen filosofian 
meditaatiokirjallisuusklassikkoa Medita-
tions2. Yksi Aureliuksen kirjan avainajatus 
oli, että muut voivat vahingoittaa ihmistä 
vain jos hän sallii reaktioidensa viedä voi-
ton itsestään. Mitä Nussbaum ajatteli Man-
delan saaneen 25 vuoden meditaatiostaan 
vankilavuosiensa aikana, oli käsityksen sii-
tä, että vihaa on kaikkialla ja ongelmana on 
juuri kosto/takaisin maksu joka ei lopulta 
viekään mihinkään. Mandela oli Nuss-
baumin mukaan vihattomuuden eteen-
päin katsova pragmaatikko ja näin ollen 
esimerkki tulevaisuuden johtajasta. Man-
delan ydinajatukset jalostuivat siihen, että 
rauhan kautta asioita saadaan vietyä eteen-

päin. Mandela ymmärsi ja koki käytännös-
sä, että juuri viha on pysäyttävä voima, se 
on se jarru, jonka kautta asiat eivät etene. 

Sovinnonteon kautta tulevaisuuden 
kirkkaus saavuttaa meidät ja vaikka viha 
on huomattava osa ihmiselämää, jolla on 
niin pragmaattinen kuin normatiivinenkin 
rooli elämässämme, niin se ei ole se käyttö-
voima, jolla ihmisarvoinen ja oikeudenmu-
kainen elämä vie yksilöä kohta päämäärää 
eli kukoistavaa elämää. Vihan tunteminen 
ei ole väärin, vain se on väärin, että se on 
ihmisen ainut tapa ilmaista itseään. Nuss-
baum katuu oikeutetun vihan tuntemista 
osana keskeisten inhimillisten toiminta-
mahdollisuuksien listan kohtaan 5. tunteet. 
Oikeutetun vihan kokeminen on sallittua, 
se ei kuitenkaan ole käyttövoima itsessään.

Kirjallisuutena ja materiaalina käytetty
16.6.2016 Raportti pääpuheenvuorosta: 
Symposium: Future Positive - Gender and 
Safety in Change. University of Oulu. Key-
note: Martha Nussbaum. “Ethics and Jus-
tice -  Defining the  Principles in 
Promoting Equality and Non-Violence in 
Globalized World”.
Nussbaum, Martha Craven. 
2016 Anger and Forgiveness: Resentment, 
Generosity, Justice. New York, NY, United  
States of America: Oxford University Press.

Kirjoittaja on pappi ja tohtorikoulutettava.

"Mandela ymmärsi ja koki 
käytännössä, että juuri viha 

on pysäyttävä voima, se on se 
jarru, jonka kautta asiat eivät 

etene."

Kuva: Nelson Mandela
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S
uomen ekumeenisen neu-
voston osastojako uudistet-
tiin vuoden 2017 alusta läh-
tien. Uutena jaostona aloitti 
yhdenvertaisuusjaosto. Sen 

ensimmäinen tehtävä oli määritellä yhden-
vertaisuus ekumenian näkökulmasta ja löy-
tää yhteinen aihe seminaarille 27.10. 2018. 
Tehtävä osoittautui haastavaksi. Tiivistän 
keskusteluistamme keskeisiä ajatuksia.

Yhdenvertaisuuden määrittelyä
Mitä samaa ja mitä eroa on kristillises-
tä uskosta ja ihmiskäsityksestä nousevalla 
yhdenvertaisuudella ja yhteiskunnan mää-
rittelemällä yhdenvertaisuudella?

Perustuslain 11 §:ssä säädetään uskon-
non ja omatunnon vapaudesta: Uskonnon 
ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus 
tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus il-
maista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla 
kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. 
Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan 
omantuntonsa vastaisesti uskonnon har-
joittamiseen.

Positiivinen uskonnonvapaus merkitsee 
mm. vapautta rukouksiin, omiin rituaalei-

hin sekä yksin että ryhmässä, oman uskon-
nollisen tai muun vakaumuksellisen kan-
nan ilmaisemiseen ja vapauteen kasvattaa 
lapsensa oman vakaumuksensa mukaisesti. 
Negatiivinen uskonnonvapaus on vapautta 
uskonnosta eli vapautta olla osallistumatta 
uskonnonharjoitukseen ja kuulumatta mi-
hinkään uskonnolliseen järjestöön.

Näiden välinen jännite kohdistuu kris-
tillisiin kirkkoihin: Kuinka paljon uskon-
non harjoittamista rajoitetaan sillä perus-
teella, ettei katsota loukattavan negatiivista 
uskonnonvapautta. Asia tiivistyy siihen, et-
tä missä ja miten on oikeus näkyä ja tuoda 
esiin kristillistä sanomaa.

Lisäksi yhdenvertaisuuslain 8 §:n mu-
kaan syrjintä uskonnon ja vakaumuksen 
perusteella on kielletty. Muita vastaavia 
tekijöitä ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, 
kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliit-
tinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, 
perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus ja 
seksuaalinen suuntautuminen. 

Kristillinen yhdenvertaisuus:
Yhteiskunnan käsitysten taustalla vaikut-
taa kristillinen ihmiskäsitys, mutta siitä on 

MITÄ ON KRISTILLINEN
YHDENVERTAISUUS?

- TERVEISIÄ SUOMEN EKUMEENISESTA NEUVOSTOSTA

TEKSTI: KATRI KUUSIKALLIO
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lähdetty vieraantumaan. Tilalle on tullut 
yksilönvapauden eetos. Onko ja säilyykö 
kristillisillä kirkoilla oikeus noudattaa sitä 
etiikkaa, jonka ne tulkitsevat pohjautuvan 
Jumalan Sanaan? Mikä on yksilönvapau-
den suhde moraaliin?

Kristillisen yhdenvertaisuuden perusta 
Raamatussa on ainakin kohdissa:

• Kultainen sääntö eli ”Kaikki, min-
kä tahdotte ihmisten tekevän teille, 
tehkää te heille.”

• ”Kaikki ovat samassa asemassa, sil-
lä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat 
vailla Jumalan kirkkautta, mutta 
saavat hänen armostaan lahjaksi 
vanhurskauden, koska Kristus Jee-
sus on lunastanut heidät vapaiksi.”

• ”Älkää unohtako osoittaa vieraan-
varaisuutta, sillä jotkut ovat yösijan 
antaessaan tulleet majoittaneeksi 
enkeleitä.”

Ihmisen arvokkuus perustuu siihen, että 
hänet on luotu Jumalan kuvaksi. Kristilli-
sen yhdenvertaisuuden lähde on Jumala ja 
se ohjaa lähimmäisenrakkauteen. Hyvä-
osaisenkin inhimillinen arvokkuus kärsii, 
jos hän ei välitä naapurissa asuvasta yksi-
näisestä tai perustoimeentulonsa ja elämän-
hallintansa kanssa äärirajoilla kamppaile-
vasta ihmisestä. Yhteisön hyvinvoinnin 
kannalta yhdenvertaisuuden toteutuminen 
on erityisen tärkeää siksi, että se luo tur-
vallisuutta. Jos ei ole turvallisuutta, energia 
menee sen saavuttamispyrkimyksiin.

Yhdenvertaisuuden soveltamisen alueet
Näiden periaatteiden soveltaminen on kes-
kusteluissa nykyaikana sellaisissa kysy-
myksissä kuin uskonnonopetus kouluissa, 
kirkkokuntien verotusoikeus ja uskonnol-
listen symbolien näkymisessä julkisissa ti-
loissa ja pukeutumisessa. Voidaan kysyä, 
mikä on uskonnollisten yhteisöjen asemas-
sa yhteiskunnassa: onko uskonnollisilla ri-
tuaaleilla ja yhteisöllisyydellä arvo sinän-
sä vai aletaanko uskontokunnat rinnasta-
maan kolmannen sektorin toimijoihin ja 
mitata niiden arvoa niiden tuottamilla 
palveluilla. Lisäksi yhä useampi uskonno-
ton haluaa nähdä uskonnot vain niiden 
kulttuurihistoriallisten merkitysten kautta. 

Positiiviseen uskonnonvapauteen on 
meillä totuttu, mutta nyt positiivista us-
konnonvapautta pitäisi aktiivisesti puolus-
taa, koska yhteiskunnassamme on tahoja, 
jotka ajavat negatiivista uskonnonvapaut-
ta tarkoituksena myös rajoittaa positiivista 
uskonnonvapautta. Jos uskonnot nähdään 
yksityisasiana, jotka eivät saa näkyä ja kuu-
lua, uskontojen luonne ja tarkoitus eivät to-
teudu. Suurimmassa osassa maailmaa us-
konnot ovat näkyvä osa yhteistä elämää ja 
uskontodialogin kautta muihin uskontoi-
hin osataan suhtautua ja niitä kunnioittaa. 
Uskonnot tulisi nähdä myönteisinä, raken-
tavina tahoina ja lisätä asiallista keskuste-
lua uskonnoista ja elämänkatsomuksista ja 
löytää erilaisille näkemyksille sopivat käy-
tännön ratkaisut yhteisessä elämässä. 

Kirjoittaja on seurakuntapastori ja kaupungin-
valtuutettu Järvenpäästä sekä Sinapinsiemenen

edustaja SEN.n yhdenvertaisuusjaostossa.

Jos haluat kommentoida, ota yhteyttä: katri.kuusikallio@gmail.com 
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SINAPINSIEMENEN ILMOITUSTAULU

SINAPINSIEMENEN KEVÄTKOKOUS JA -SEMINAARI

La 7.4.2018 Ukinrannassa (Ruutanantie 10, Kangasala)

klo
12 . . . . Sääntömääräinen kevätkokous
14 . . . . Yksinkertaista keittoruokaa (vapaaehtoinen maksu)
15 . . . . Rukoushetki
Seminaari: Kirkkoturva

Mukana keskustelemassa mm. Talvikki Ahonen, joka valmistelee 
väitöskirjaa aiheesta.

KOKOUSKUTSU

Yhdistyksen hallitus on päättänyt kutsua koolle yhdistyksen sääntö-
määräisen kevätkokouksen. Kokous pidetään lauantaina 7.4. klo 12 al-
kaen Ukinrannassa, Kangasalla. Käsiteltävinä asioina sääntömääräiset 
asiat (eli käytännössä vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös).

Hallituksen puolesta, Paltamossa 16.2.2018,

Juha Leinonen
hallituksen puheenjohtaja
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ETSIMME:

-sihteeriä hoitamaan yhdistyksen yleis-
hallintoa osin itsenäisesti ja osin pu-
heenjohtajan kanssa. Tehtävään sisältyy 
mm. hallituksen sihteerinä toimiminen, 
jäsenasioiden hoitaminen, arkiston yllä-
pito, sekä tiedotukseen liittyviä tehtäviä. 
Luottamustehtävästä maksetaan pieni 
palkkio. Tehtävässä saa hyvän kuvan Sina-
pinsiemenen toiminnasta koko laajuu-
dessaan.

- kummisihteeriä hoitamaan yhdistyk-
sen rahankeräystä (kummitoimintaa). 
Luottamustehtävästä maksetaan pieni 
palkkio. Tehtävä keskittyy kummitoimin-
nan ylläpitämiseen ja viestintään sekä 
kummien että kummikohteiden suun-
taan.

- innostuneita jäseniä toimimaan yhdis-
tyksen työryhmissä. Työryhmät suun-
nittelevat, valmistelevat ja toteuttavat 
yhdistyksen toimintaa, kukin työalallaan. 

RYHMIÄ OVAT
* retriittityöryhmä: alana retriittitoiminta 
ja hiljaisuuden viljely

* kustannustyöryhmä: alana yhdistyksen 
tarkoituksen mukaisen kirjallisuuden 
kääntäminen ja julkaisu

* Taizé-ryhmä: alana yhteydenpito ja 
matkat Taizén yhteisöön

* kansainvälisen diakonian työryhmä: 
alana yhdistyksen järjestämä varainkeruu 
Intian kummihankkeiden hyväksi

* tiedotusryhmä: alana yhdistyksen 
toiminnasta ja sen tarkoitusta koskevista 
asioista tiedottaminen

* yhteisöjen tukiryhmä: alana yhdis-
tyksen yhteisöjen (Ukinranta, Kathos) 
tukeminen

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä sihteeriin tai 
puheenjohtajaan! 
sihteeri@sinapinsiemen.fi
puheenjohtaja@sinapinsiemen.fi

TEHTÄVIÄ AVOINNA!
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HALLITUS 2018 
ESITTÄYTYY

TEKSTI: KATRI KUUSIKALLIO

1. Kuka olet?

2. Miten löysit 
tiesi Sinapinsiemeniin?

3. Mikä vie sinut 
lähemmäs Jumalaa?
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1 Juha Leinonen. Toimin Helsingissä 
erilaisissa yhdistyksissä, ykkösenä 
Ylioppilaskoti Konviktin isäntänä ja 

pappina.

2 Löysin tieni Kathos-yhteisön kaut-
ta. Muutin sinne, sitten ajauduin 
sihteeriksi ja nyt olen toista vuotta 

puheenjohtajana. Koen, että Sinapinsieme-
nellä on myös tulevaisuudessa tärkeä rooli 
kirkossa ja yhteiskunnassa. Emme ole mas-
sojen liike.

3Viime aikoina minut on vienyt konk-
reettisesti Jumalan lähelle ehtoollis-
rukouksen rukoileminen. Järjestö-

pappina minulla on vain kovin vähän ti-
laisuuksia johtaa liturgiaa, joten valmistau-
tuminen yksittäistä messua varten vie aika 
paljon aikaa ja keskittymistä. Toinen asia, 
joka vie minut hengellisesti Jumalan lähel-
le, on psalmilaulu. Psalmin jakeiden välissä 
pidettävä tauko, joka on hetken täynnä py-
hää hiljaisuutta, on minulle rakas.

1 Olen Olavi Heino, Rukoushuoneen 
Olkki Ulvilan Kaasmarkusta, Riitan 
puoliso, neljän aikuisen lapsen isä, 

kahdeksan lapsenlapsen pappa sekä teolo-
gi, pappi ja lähetystyöntekijä, 1.3. 2018 al-
kaen eläkeläinen, retriitinohjaaja, taizelai-
nen luottamuksen pyhiinvaeltaja ja fransis-
kaanisen kolmannen sääntökunnan ikuiset 
lupaukset antanut jäsen, ”tertiääri”.

2 70-luvun lopulla Riitan kanssa pääs-
tiin yhteyksiin Anna-Maija Raitti-
lan kanssa. Hänen opetuslapsenaan 

sain nuorena opiskelijana olla seuraamassa 
”yksinkertaisen elämäntavan yhdistyksen” 
syntymistä Suomeen. Se sai nimekseen Si-
napinsiemen ry.

3  Fransiskaanisen elämänsääntöni ta-
kia olen sitoutunut mm. päivittäi-
seen rukoukseen ja Raamatun luke-

miseen sekä siihen, että ”olen joka hetki tie-
toinen Jumalan läsnäolosta”.  Tässä kilvoit-
telen. Samoin siinä, että näkisin Jumalan 
tahdon kaikessa siinä, jonka keskellä elän.
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1Olen Teija Liukko, Sinapinsiemenen 
tiedottaja. Olen teologi, joka tekee 
sekalaisia seurakuntahommia.

2Asuin vähän aikaa Morbackassa teh-
dessäni seurakuntaharjoittelua Kaa-
rinassa. Siltä ajalta jäi elämään aja-

tus, että voisin olla mukana Sinapinsieme-
nen toiminnassa. Nyt elämäntilanteeni on 
sellainen, että sille järjestyi aikaa.

3Hengellisyydelleni on tärkeää luon-
nossa liikkuminen, hiljainen kuun-
telu ja katselu. 

1Olen Kristiina Kallinen, kajaanilai-
nen, helsinkiläinen, taizéläinen, osa-
aikainen opiskelija ja tuntisuntio.

2Olen elänyt koko elämäni sinappien 
vaikutuspiirissä ja muutettuani Kat-
hos-yhteisöön lähdin varovaisesti 

mukaan Sinapinsiemenen toimintaan. Jos-
sain vaiheessa päädyin hallitukseen, jossa 
olen viihtynyt jo useamman vuoden ajan.

3Muut ihmiset, kirkko (sanan use-
ammassakin merkityksessä), elämän 
pienet ja suuret ilot.

1. Kuka olet?  2. Miten löysit tiesi Sinapinsiemeniin?  3. Mikä vie sinut lähemmäs Jumalaa? 
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1Olen Anne Lindell. Olen ihan hiljat-
tain jäänyt eläkkeelle HOK-Elannon 
Lakipalvelun juristin työstä.

2Olin Anna- Maija Raittilan ensim-
mäisellä bussireissulla Taizeen v. 
1985. Niistä ajoista lähtien. Mikä mi-

nut on pitänyt yhdistyksen jäsenenä, vaik-
ka olen passiivinen jäsen, on mottomme: 
Aina siellä, missä jokin yhteisö elää sovi-
tuksen käyteaineena tässä suuressa yhtei-
sössä, kirkossa, muuttuu mahdoton mah-
dolliseksi.

3Rukous, hiljaisuuden rukoushetket, 
yhteisöelämä, kristittyjen kokoontu-
minen messuun.

1Olen Matleena Ikola, monilla teillä 
seikkaillut ja polveni ruhjonut etsijä. 
Juuri nyt opettelen uusperhe-elämää 

esiteinin ja avovaimon kanssa Roihuvuo-
ressa, yritän kasvaa Jumalaa kohti oppi-
laitospappina Hämeenlinnassa ja toimitan 
Sinapinsiemen-lehteä.

2Päädyin muutama vuosi takaperin 
Sinapinsiemeniin puolivahingossa, 
kun Juhani Veikkola, edeltäjäni pää-

toimittajana, etsi lehdelle uusia tekijöitä. 
Innostuin ja tunsin homman heti omak-
seni. Muistan myös hyvin sen ensimmäi-
sen syyskokouksen tunnelman, jossa olin 
mukana: oli vahva olo siitä, että olin löytä-
nyt hengellisen kotini. Se tuntui uskomat-
toman hyvältä, vuosien etsinnän jälkeen.

3 Jumalan kuulen, kun pysähdyn. Kun 
maltan pysäyttää itseni ja tehdä ti-
laa, erityisesti pääni sisälle. Kun us-

kallan ja muistan vain ottaa vastaan.  Ru-
kous ja meditointi auttavat, ja körttivirret 
taukoineen.
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1 Olen Soili Juntumaa. Olen toimi-
nut Sinapinsiemen ry:n hallitukses-
sa useita vuosia: puheenjohtajana 3 

vuotta ja hallituksen jäsenenä useita vuo-
sia, nyt varapuheenjohtajana.

2 Sinapinsiemen ry:n toimintaa olen 
seurannut sen koko olemassaolon 
ajan eli vuodesta 1979, jolloin se 

perustettiin Turun kirkkopäivien jälkeen 
Omenapuukylää varten. Anna-Maija Rait-
tila oli yhdistyksen keskeisin henkilö kuo-
lemaansa asti.

Sinapinsiemen ry:n toimintaperiaatteet 
"kolahtivat" heti minuun ja edelleen ha-
luan seistä niiden takana. Fransiskaanien 
kolmas sääntökunta, mihin olen liittymäs-
sä, toimii hyvin pitkälle samojen periaat-
teiden mukaan. Hengellisen elämän kurin-
alaisuus rippi-isineen ja hengellisine ohjaa-
jineen tuntuu äärimmäisen tärkeältä juuri 
nyt, kun olen siirtynyt uuteen elämänvai-
heeseen eläkkeelle.

3 Elämässäni on paljon "menoa ja mei-
nikiä" lasten ja lastenlasten perhei-
den kanssa, ja sen vastapainona hil-

jaisuuden retriitit, joista toiminnassamme 
vastaan.

Olen iloinen, että hallituksessam-
me on nyt sekä nuoria että meitä 
vanhempia,Silloin into uudesta ja vanhas-
ta ammentaminen yhdistyvät työssämme.  
Ukinrannan rauha laskeutuu aina sisim-
pään, kun ajan pihaan, missä iloinen isän-
täpari Maria ja Robin   ovat vastassa.
Täältä Oriveden horisontista näkee kauas!
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Kotimaa. Ihana sana. Vai onko sittenkään?

S
aimme viettää alkuvuoden 
perinteisessä suomalaises-
sa talvimaisemassa hoita-
essamme Kemissä vuoden 
ikäistä pojantytärtä. Työnte-

limme vaunuja lumihuuruisissa puistoissa. 
Hiihdimme lähes päivittäin lähimaastossa, 
jossa oli runsain määrin valaistujakin latu-
ja. Tutustuimme tietysti myös lumilinnaan 

MAAILMA TASKUUN
 -TALVEN IHMEMAASSA

KUVA JA TEKSTI: SINIKKA VUENTO

ja joulupukin sivukonttoriin, joka tarjosi 
palvelujaan Kemin vanhassa satamassa.

Käyntimme aikoihin vietettiin kan-
salaissodan alkamisen 100-vuotismuis-
topäivää. Kävimme kuuntelemassa tuon 
ajan tunnelmista kertovaa laulunäytelmää 
myös satavuotiaan kemiläisen kuoron Ajan 
laulun tulkitsemana.  Kemillä on mainet-
ta aatteen tyyssijana. Työväenyhdistyk-
sen sali täyttyikin  27.1. kaksi kertaa ääri-
ään myöten hartaasta yleisöstä, joka halusi 



26 Sinapinsiemen  Sinapinsiemen  27 



26 Sinapinsiemen  Sinapinsiemen  27 



28 Sinapinsiemen  Sinapinsiemen  29 

kunnioittaa hävinneen osapuolen muistoa. 
Näytelmästä jäi mieleen juontajan käyttä-
mä puhuttelu ”Hyvät naiset ja miehet” ja 
juontotekstin laatijan Kari Hanhisuannon 
lause: ”Toivottavasti tulevaisuudessa ei ole 
voittajia, koska silloin ei ole myöskään hä-
viäjiä.”

Kemin vierailumme aikoihin uutisoitiin 
myös turvapaikanhakijoiden palautuksis-
ta kotimaihin, joiden olot olivat heille edel-
leen vaaralliset. Eräs Irakiin palautettu oli 
oitis ammuttu hänen palattuaan isiensä 
maahan. Toinen oli kotimaassaan joutu-
nut hengenvaaraan kieltäytyessään raken-
nustarkastajana hyväksymästä laittomia 
piirustuksia. Suomalaiset viranomaiset 
palauttivat hänet takaisin sillä perusteel-
la, ettei mies enää toiminut entisessä viras-

saan. ”Se on heidän mielipiteensä”, sanoi 
kotivankilaan tuomittu mies surullisesti 
hymyillen. Uhka oli edelleen olemassa.

Kotimaa voi siis tarkoittaa tappouhka-
usta. Mietin sitä katsellessani lumoavan 
kaunista talvimaisemaa edessäni. Entä mi-
tä kotimaa merkitsi niille ihmisille, jotka 
kokivat äärimmäistä julmuutta sisällisso-
dan aikana? 

Emme voi lakata tekemästä tiliä näistä 
asioista. Voittajilla ja hyvinvoinnista naut-
tivilla on suuri vastuu. Meitä kutsutaan jo-
ka päivä asettumaan häviäjien puolelle.

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva suomen kie-
len opettaja, joka on toiminut myös lehtien 
toimittajana ja tiedottajana erilaisissa or-

ganisaatioissa.
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V
uonna 1979 Turun eku-
meenisille kirkkopäivil-
le oli valmistauduttu koko 
talvikauden konsiilikylässä 
Kaarinan kirkon kupeessa. 

Taizén priori veli Roger oli tulossa nuoren 
veli Aloisin kanssa Suomeen. Edelläkävijä-
nä Taizé lähetti meille kauniin saksalaisen 
laulajapojan Wolfgangin, jonka kanssa pi-
dettiin päivittäisiä rukoushetkiä konsiili-
kylän kappelissa ja kirkkopäivien aikana 
Kaarinan kirkossa. Konsiilikyläläiset sai-
vat kirkkopäivien järjestäjiltä kiitoslahjak-
si omenapuun taimen. Se käytiin yhdessä 
istuttamassa Vartsalan kylään, jonne sitten 
syntyi Omenapuukylä-yhteisö.  Kirkkopäi-
vät oli kaikille mukana olleille intensiivi-
nen kokemus. 

 Wolfgang oli syntynyt Hampurissa 
16.2.1953 papin perheen nuorimpana lap-
sena ja ainoana poikana. Ensin Hampuris-
sa ja sitten Kielissä hän toimi luterilaisen 
seurakunnan nuorisonohjaajana. Menty-
ään naimisiin ranskalaisen Gabrielle de 
Groërin kanssa he muuttivat Strasbourgiin 

ja Wolfgang opiskeli papiksi. Hän oli muu-
taman vuoden pienessä elsassilaisessa seu-
rakunnassa Pfaffenhoffenissa kirkkoherra-
na ennen kuin siirtyi Strasbourgiin sairaa-
lapastoriksi lähes 20 vuodeksi. Vuodesta 
2015 alkaen hän oli vastuussa  uudesta lu-
terilaisesta  liturgiasta joka on tarkoitus ot-
taa käyttöön 2018. Hän oli aktiivisesti uu-
distamassa jumalanpalveluselämää ja vielä 
viime keväänä hän otti yhteyttä hakiessaan 
lupaa saada käyttää suomalaisten monikie-
lisiä jumalanpalveluskaavojen käännöksiä 
kolmikielisissä tilaisuuksissa Elsassissa.

Wolfgang oli mukana istuttamassa ome-
napuuta.  Sitten hän kävi Suomessa monta 
kertaa, Anna-Maijan ja Taiston luona tai 
Elisabeth Godzinskyn kotona hänet saat-
toi tavata kun hän oli vaimonsa Gabriellen 
kanssa matkalla Venäjälle tai sieltä takai-
sin.

Viimeisen kerran hän kävi Suomessa 
2012 Anna-Maijan hautajaisissa ja Helsin-
gin Taizé-tapahtumassa. Silloin hänellä 
oli jo todettu keuhkoissa kasvain. Sairau-
den hoito vei voimia ja laulamiseenkin tu-

WOLFGANG GROSS-DE 
GROËR IN MEMORIAM

TEKSTI: MARJA VÄINÖLÄ
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li tauko. Uusi tehtävä liturgian parissa oli 
kuitenkin innostava ja parin vouden tau-
on jälkeen Wolfgangilla oli vielä ilo laulaa 
mukana Matteus-passiossa kolme kertaa. 
Viime kesänä kuitenkin tauti pääsi voitol-
le. Vielä yhden joulun Wolfgang sai viettää 
lähimpien parissa, mutta Baselin Taizé-ko-
koukseen hän ei enää jaksanut osallistua.

  3. tammikuuta 2018 ystävämme ja vel-
jemme Wolfgang liittyi taivaalliseen kuo-

roon. Hautajaisissa oli yli 600 ihmistä, 
myös Strasbourgin filharmoninen kuoro 
jossa Wolfgang oli laulanut monta vuotta. 

Monilla meistä on kauniita muistoja 
Wolfgangista ja muistamme häntä kiitol-
lisuudella. 

Kirjoittaja on Ranskassa asuva Sinapinsie-
menkonkari ja Taizé-yhteyksien ylläpitäjä, 

joka tunsi Wolfgangin itsekin.
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R
akkaat ystävät! Terveisiä 
teille Makokchingin kyläs-
tä, Manipurista. Pahoitte-
len etten tänä vuonna ole 
ollut hyvä kirjeenvaihtaja. 

Syynä on ollut valtava työmäärä ja vas-
tuu täällä kotikylässä. Paraikaa viimeiste-
len kirkkomme 100-vuotishistoriikkia. Se 
on vaikeaa siksikin, että kirkko toivoo sen 
ilmestyvän sekä englanniksi että komin 
(heimomme) kielellä.Työskentelen yleen-
sä kolmeen aamuyöllä ja nousen ylös kuu-
delta, joten unta saan vain kolmisen tun-
tia. Tätä on kestänyt melkein koko vuoden. 
Minulle uskottu vastuu on sekä etuoikeus 
että päänsärky. Olen muun muassa käyn-
nistänyt varainkeruun 100-vuotisjuhlia 
varten, ja siinä en ole kovin hyvä; tiimini 
on kuitenkin uurastanut kovasti. Olemme 
kutsuneet puhujia eri puolilta Intiaa. Olin 
toivonut että jotkut teistä nyt tulisivat vie-
railulle; toivottavasti vielä joskus tapaam-
me Manipurissa. Vielä on organisoitava 
paljon: äänentoistojärjestelmä, halli johon 
mahtuu 2000 ihmistä, ruokailut ja paljon 

muuta. Järjestin kyllä aikoinaan tapaami-
sia Taizéssä, mutta tämä on ihan eri juttu. 
Siksi pyydän teitä edelleen tukemaan mi-
nua rukouksessa.

Kiitos Innissä lapset voivat hyvin. Pois-
sa ollessani Kym ja valvoja ovat kantaneet 
suuren vastuun Kodista. Veljeni lääkäriys-
tävä kävi tekemässä terveystarkastuksen 
ja toi tärkeitä lääkkeitä (hän on sitoutunut 
lääkäri ja vapaa-aikanaan usein käy lasten-
kodeissa). Hän totesi useimmat lapset ter-
veiksi ja sanoi myös, että Kiitos Inn poik-
keaa muista hänen näkemistään lastenko-
deista: hän oli tyytyväinen majoitukseen, 
ruokaan ja kodikkaaseen ympäristöön. Se 
oli hyvä kuulla. Rakkaat ystävät, kiitos siitä 
kuuluu kaikille teille. Olette olleet kiinnos-
tuneita siitä, mitä tarvitsemme, ja antaneet 
meille keinot pitää Kodista huolta. En voi 
kiittää teitä kylliksi, ja rukoilen että tulevi-
na päivinäkin tukenne jatkuu.

Kiitos Innin hankalimpia terveyson-
gelmia tänä vuonna on ollut silsa (Ring-
worm). Useimmat lapset, jopa pikku poika-
ni Hmangchungvang kärsii siitä. Olemme 

KOMIN KIRJE MARRASKUUSSA 2017
SUOMENNUS: ELINA MALKAVAARA-KALLINEN
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kuluttaneet suuria summia päästäksemme 
siitä eroon, mutta turhaan. Lääkärin mu-
kaan se johtuu vuoden ylettömistä sateis-
ta. Lasten leikittyä sateessa tai käytyä suih-
kussa heidän ihonsa jää kosteaksi. Kosteus 
näyttää sopivan silsalle, se tarttuu helposti 
ja leviää ja aiheuttaa kutinaa. Ehkä teillä ei 
ole tätä vaivaa Suomessa.

Kouluvuoden viimeiset tentit pidetään 
marraskuussa. Lapsista kaksi oli luokkan-
sa parhaita koko vuoden, joten saimme 
vapautuksen heidän kuukausimaksuis-
taan. Opintojen kannalta tämä on ollut 
hyvä vuosi. Se on selvästi Kymin ja valvo-
jan ansiota. Öin ja päivin he ovat huoleh-
tineet lapsista ja heidän opinnoistaan, eikä 
se ole ollut helppoa. Kym oli jo ennen nai-
misiin menoamme suorittanut tutkinnon 
luonnontieteissä, mutta koska kutsumuk-
semme on pitää huolta lapsista, ajattelim-
me että olisi hyödyllistä jos hän opiskelisi 
yliopistossa myös varhaiskasvatusta. Sen 
ohessa että hänellä on oma lapsi ja hän on 
äidin roolissa Kiitos Innin kaikille lapsille, 
hän on myös käynyt collegea 20 kilomet-
rin päässä Imphalissa. (Suomentajan huo-
mautus: 20 km:n matka voi Manipurissa 
olla paljon hankalampi kuin Suomessa.) 
Kym sai tutkintonsa valmiiksi lokakuussa 
hyvällä arvosanalla B. Naiset pystyvät ko-
din velvollisuuksien lisäksi niin moneen; 
he ovat miehiä sinnikkäämpiä. Teen tässä 
vain vertailevaa tutkimusta itseni ja vaimo-
ni välillä.

Kahdella lapsella on päättötutkinto en-
si keväänä, ja meidän pitää ajatella heidän 

jatko-opintojaan. Lukio antaa selviytymi-
seen tarvittavan peruskoulutuksen ja roh-
kaisee unelmoimaan eteenpäin. Vuodet 
ovat kuluneet nopeasti, nöyrä alku vuodel-
ta 2013 tuottaa jo hedelmää. Ylistys Juma-
lalle! Ajattelen että työllämme saamme ol-
la mukana Jumalan missiossa. Manipurissa 
ihmiset usein ajattelevat, että Jumalan työ 
liittyy vain siihen, mitä kirkko tekee ja mi-
tä kirkon sisällä tapahtuu.

Talon laajentaminen … se viipyy. Intias-
sa kaikki liikkuu hitaasti. Olen väsynyt te-
kemään tiedusteluja. Minulle kerrottiin jo 
puoli vuotta sitten, että projekti on saanut 
luvan ja rahoitus tulee pian. Toivottavasti 
se jonain päivänä tapahtuu.

Surukseni olen saanut kuulla, että (Suo-
messa) jotkut rakkaista ystävistä ovat sai-
raina ja jotkut jopa muuttaneet taivaan 
kotiin. Voimme vain rukoilla toistemme 
puolesta. Vain rukouksemme ja ajatuk-
semme voimme antaa teille täältä Mani-
purista. Adventin lähestyessä rukoilem-
me, että Jeesuksen antama ilo täyttäisi 
meidät joka hetki ja kaikissa vaikeuksissa. 
Jeesuksen rauha ympäröiköön meidät jo-
kaisen.
Terveisin, 

Kom

Kirjoittaja on Intiassa asuva Sinapinsie-
men, joka pyörittää Manipurin kylässä 

Kiitos Inn- nimistä turvakotia. Kirjeiden 
suomentaja Elina on kajaanilainen Sina-

pinsiemen ja Komin ystävä.
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S
inapinsiemen ry on vuon-
na 1979 perustettu kristil-
linen järjestö. Sinapinsie-
men ry rohkaisee etsimään 
Raamattuun pohjautuvaa 

kristillistä elämäntapaa, jossa on tilaa 
rukoukselle, vuorovaikutukselle ja yh-
teisöllisyyden kautta toteutuvalle lähim-
mäisenrakkaudelle. Tähän elämäntapaan 
liittyvät myös luomakunnan kunnioitta-
minen ja ekumenia. Näiden arvojen kaut-
ta ja kolmiyhteiseen Jumalaan sitoutuen 
Sinapinsiemen ry tarjoaa vaihtoehdon 
yhteiskunnassamme ilmenevälle kulu-
tus- ja kilpailukeskeiselle elämäntavalle.
Sinapinsiemen ry toimii myös yhteyden-
pitäjänä niiden suomalaisten kesken, jot-
ka ovat saaneet vaikutteita ranskalaisesta 
Taizén ekumeenisesta luostariyhteisöstä.

Kansainvälinen toiminta
Sinapinsiemen ry hoitaa Suomessa kummi-
lapsitoimintaa yhteistyössä Intian Gujara-
tissa toimivan Education Sponsorship Pro-
grammen kanssa. Kummina voi tukea sikä-
läisen alkuperäisväestön eli Adivasien lapsia 
saamaan koulutusta järjestön ylläpitämissä 
sisäoppilaitoksissa. Kummilapsen koulutus-
kustannukset ovat 200 euroa vuodessa.

Sinapinsiemen ry on tukenut stipendein 
joitakin kehitysmaan köyhiä opiskelijoita 
myös korkeakouluopinnoissa. Yksi näistä 
on pastori Kom, joka on perustanut lasten-
kodin kotiseudulleen Intian Manipuriin. 
Tätä hanketta yhdistys on ollut tukemassa 
ja avustamassa.

Sinapinsiemen etsii 
uusia toimijoita
Yhdistyksessämme on tällä hetkellä noin 
300 jäsentä. Etsimme Morbackan ja Ukin-
rannan jälkeen uusia toimintamuotoja, 
joissa on tilaa avoimuuden, fransiskaanisen 
ilon, huolettomuuden ja hiljaisuuden hetkil-
le. Vaalimme yhteisöllistä ja yksinkertaista 
elämäntapaa ja ekologisen vastuun kanta-
mista Taizen hengessä. Julkaisemme neljä 
kertaa vuodessa ilmestyvää Sinapinsiemen- 
lehteä, jossa pohdimme yhdistyksellemme 
tärkeitä teemoja. Toimintaa rytmittää yh-
distyksen sähköpostilista, jonne voi liittyä 
laittamalla sähköpostia sihteerille: 
sihteeri@sinapinsiemen.fi.

Tarvitsemme toimintaamme myös uusi-
en jäseniemme tukea ja osallisuutta. Olet 
lämpimästi tervetullut mukaan!
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Haluamme yhdistyksenä olla ja toimia 
niin, että se resonoi meissä jäsenissä, kiin-
nostaa ja synnyttää uutta. Miten rakentaa 
tätä monimutkaistuvaa maailmaa yhdes-
sä, Kristusta kuunnellen? Yhdistyksessä 
toimii parhaillaan 6 työryhmää, joihin 
tarvitsemme jäsentemme osallisuutta ja 
osaamista.

Kustannustoimintaryhmä
Työryhmä on herätellyt eloon Sinapinsie-
menen kustannustoimintaa. Tarkoitukse-
na on julkaista jäsenten omia tekstejä (en-
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Lehden toimituskunta
Sinapinsiemenen lehden toimituskunta 
keskustelee lehden teemoista ja kirjoittajis-
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Ota yhteys: jarmo.rautiainen@iki.fi.

Retriittiryhmä
Työryhmä ylläpitää Sinapinsiemenen ret-
riittitoimintaa ja hiljaisuuden viljelyä. Mu-
kaan? Ota yhteys: 
soili.juntumaa@gmail.com.

Taize-ryhmä
Työryhmä pitää yllä Sinapinsiementen Tai-
ze-yhteyttä. Mukaan? Ota yhteys: 
krikallinen@gmail.com.  
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