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Lehti jäsenille ja yhteistyökumppaneille, 71. vuosikerta

Ilkka Kantola:

“Jokainen ihminen on laulun ja
virrenkin arvoinen”
Teologian tohtori Ilkka
Kantola on ehdokkaana
arkkipiispan vaalissa.
Vaalin ensimmäinen
kierros on ensi vuoden
helmikuussa. Veljeyslehti esitti Kantolalle
muutamia ajankohtaisia
kysymyksiä.

Arkkihiippakunnassa pienten
seurakuntien määrä on jo nyt
laskenut huomattavasti, mutta
kehitys tullee jatkumaan.
Arkkipiispan asema kokonaiskirkon
johtajana ei kuitenkaan ole johtanut
siihen, että arkkipiispanistuin olisi
siirretty Helsinkiin. Myös
kirkolliskokous kokoontuu 20
vuoden päästä edelleen Turussa.
Erityisesti Turussa seurakuntien
toiminnassa on paljon mukana –
myös työntekijöinä –
maahanmuuttajataustaisia ihmisiä,
mikä näkyy uudenlaisena intona ja
värikkyytenä seurakuntien
toiminnassa.

Mikä on evankelisluterilaisen
kirkon tilanne Suomessa
parinkymmenen vuoden päästä?
Kaksikymmentä vuotta on kirkon
perspektiivistä lyhyt aika,
silmänräpäys, mutta inhimillisestä
näkökulmasta melko pitkä ajanjakso.
Kirkosta itsestään riippuu mihin
kehitys sen osalta kulkee. On
tärkeätä, että kirkko säilyttää
kosketuksen eri väestöryhmiin.
Asiantunteva työ seurakuntien
lapsityössä ja sosiaalinen työ
diakonian alueella ovat esimerkkejä
niistä tehtävistä, joissa kirkon työtä
erityisesti pidetään arvossa. Myös
kulttuurin alueella seurakuntien on
oltava aktiivisia. Esimerkiksi
arkkitehtuuri, kuvataide ja musiikki
ovat perinteisesti olleet kirkon
vahvuusalueita. Jäsenmäärä tullee
edelleen vähenemään ja tähän
sopeutuminen vaatii viisautta.
Kiinteistöjen omistusta on
vähennetty ja henkilöstömäärä on

Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio
nykyistä pienempi, kun katsotaan
tilannetta 20 vuoden päähän.
Seurakuntalaisten vapaaehtoistyön
arvostus on kasvanut ja samoin
sitoutuminen oman seurakunnan työn
tukemiseen muutoinkin. Ennustan,
ettei kirkon ja valtion suhteissa ole
tapahtunut merkittäviä muutoksia,
kun viime vuosikymmeninä niitä on
toimeenpantu. Maahanmuuton myötä
kirkkoon on tullut tulee uusia jäseniä
ja uudenlaista osaamista, kulttuurivaikutteita ja toimintamuotoja.
Näetkö erityisiä haasteita Turun
arkkihiippakunnalle?
Kuntarakenteessa tulee tapahtumaan
paljon muutoksia ja tämä näkyy
myös seurakuntatalouksissa.

Mitä kirkon juuri nyt tulisi
korostaa omassa elämässään ja
toiminnassaan?
Kristinuskon ydinsanoma korostaa
jokaisen ihmisen ainutkertaista arvoa
Jumalan luomana ja Kristuksen
lunastamana. Tästä muistuttaminen ja
tämän puolesta kamppaileminen on
kirkon tärkeintä työtä. Se voi kuulua
julistuksessa ja opetuksessa. Se voi
näkyä diakoniatyössä, nuorten
parissa ja lapsityössä. Jokainen
ihminen on laulun, ja virrenkin,
arvoinen. Jokaisella on mahdollisuus
aloittaa elämänsä alusta ja saada
elämälleen mieli ja merkitys.
Jokaisella on oikeus tulla
hyväksytyksi sellaisena kuin on. Sitä
varten seurakunta ja kirkko on. Että
olisi Mieli ja olisi Merkitys. Sitä ovat
Armo ja sitä on Pelastus.
(kysymykset Heikki Palmu)

PUHEENJOHTAJAN
PALSTA

Viiden ristinlipun
onnela?
JYVÄSKYLÄ
Iloiset terveiset Jyväskylästä, Veljeysliikkeen syysliittokokouksesta, seminaarista ja
Työväen kirkkopyhästä. ”Moniarvoinen sosialidemokratia. Miten pidetään kaikki
mukana?” Jyväskyläläiset ottivat vieraat hyvin vastaan, Liisa Jaakonsaari piti hienon,
inspiroivan alustuksen ja syntyi vilkas keskustelu. Koska osanottajat olivat osaksi
samoja, se jatkui, syveni ja laajentui vielä seuraavan päivän kirkkokahveilla; vireänä ja
aktiivisena osallistujana kunniapuheenjohtajamme Sakari Knuuttila.
Syysliittokokouksesta vain yksi huomio.Tavoitteemme on, että liikkeemme muodostaa
SDP:n joka piiriin seurakuntademareiden verkoston, hyvän ja aktiivisen yhteyden
puolueeseen eri puolilla maata. Tässä pääsimme monta askelta eteenpäin, valittu
liittotoimikunta edustaa nyt kattavammin koko Suomea.
POHJOISMAAT = RISTILIPUN MAAT
Maailman valtioitten joukossa Pohjoismaat erottuvat muista lipuissaan olevan ristin
tähden. Osallistuin Jyväskylässä lauantai-iltana yliopiston juhlasalissa tilaisuuteen, jossa
esitettiin Lasse Heikkilän ”Suomalainen messu” Laulujen tekijä oli itse paikalla ja hän
päätti tilaisuuden kertomalla kansainvälisen tutkimuksen osoittaneen, että suomalaiset
ovat maailman viidenneksi onnellisin kansa. Sitten hän huipensi siniristilippumme
liehuessa valkokankaalla, että myös neljän vielä onnellisemman kansan lipuissa on risti.
Viiden Pohjoismaan kansat Euroopassa. Uskonnollisesti tavallista homogeenisempi,
protestanttinen, luterilainen alue. Mitä tulee mieleen? Alueesta on usein puhuttu
pohjoismaisen sosialidemokratian alueena, yhtenä maapallon vauraista, koulutetuista ja
tasa-arvoisista alueista. Kohta päättyvänä reformaation 500-vuotisjuhlavuotena ovat
aihetta käsitelleet ainakin Hesarin Anna-Stina Nykänen, Rene Nyberg Kanavassa ja
YLE:ssä ja Mikko Salmi Demarissa.
Onko sosialidemokratia maallistunutta luterilaisuutta? Jo aikaisemmin on selvitetty, että
puhe ”luterilaisesta työmoraalista” oikeastaan on puhetta ”kalvinistisesta työmoraalista”.
Myös koko kapitalismin juuria löytyy enemmän kalvinismista kuin luterilaisuudesta.
Kalvinismin voiman ja vaikuttavuuden voi omin silmin nähdä vielä tämän päivän
Genevessä.
Tila ei anna myöten lähteä tätä perusteellisemmin pohtimaan, mutta myös Liisa
Jaakonsaari kertoi seminaarin alustuksessaan, miten erilaisia ovat äänenpainot
Euroopan parlamentissa Strasbourgissa Etelämaiden ja Pohjoismaiden edustajien
puheissa.
Sanon nyt tässä vain yhden asian: Tämäkin taas osoittaa, kuinka tärkeällä asialla
olemme kristillisten sosialidemokraattien Veljeysliikkeessä. Ja kuten Cato puhui
Karthagon hävittämisen tärkeydestä, haluan 2018 marraskuuhun asti painottaa, kuinka
tavattoman tärkeätä on, että ensi vuoden marraskuun seurakuntavaaleissa jokainen
kirkkoon kuuluva sosialidemokraatti käy äänestämässä. Ja sitä ennen, jo kohta
äänestämässä Tuula Haataista presidentinvaaleissa.
JOULU
Ennen presidentinvaaleja vietämme ja juhlimme joulua sekä uuden vuoden alkamista.
Lähes merkilliseltä tuntuu, että edessämme on vuosi -18, niin erikoinen tuo vuosiluku on
Suomen historiassa. ”Vuoden -18 tapahtumat.” ”Luokkasota”. ”Kansalaissota”.
”Sisällissota”. Ja porvareilla ”Vapaussota.” Kun veli joutui veljeä vastaan, oli sen varjo
pitkä. Äänestyskäyttäytymiseen se on vaikuttanut lähes tänne asti.
Kaikki muistot kuitenkin haalistuvat. Enää ei riitä sekään, että vasemmiston työn
tuloksena on saavutettu pohjoismainen sosialidemokratia eli hyvinvointivaltio. Eikä riitä
sen puolustaminen. Meidän on päivitettävä viestimme ja sanomamme. Meidän on
uudistuttava, otettava rohkeasti uusia tavotteita nopeasti muuttuvassa maailmassa.
Sinulle rauhallista joulun aikaa.
Iloa ja Jumalan siunausta uuteen vuoteen.
t. Heikki

Parisenkymmentä kuulijaa
kokoontui 28.10. Jyväskylään keskustelemaan
tärkeästä aiheesta
Kristillisten sosialidemokraattien seminaariin.
Aiheeseen lisämielenkiintoa toi se, että
jokainen puhuja toi
hieman eri näkökulman
otsikon kysymykseen.

Moniarvoinen sosialidemokratia
– miten pidetään kaikki mukana?
Jyväskylän kaupungin
tervehdyksen tilaisuuteen toi
kaupunginhallituksen jäsen
Tuulikki Väliniemi (sd.) Hän kertoi
kaupungin työllisyystilanteesta.
Työttömyysaste on 13,5 prosenttia,
mutta todellisuudessa luku on
isompi, koska pätkätyöt,
työllistämistoimet ja epävakaa
taloustilanne tuovat epävarmuutta
kaupunkilaisten elämään.
Väliniemi sanoikin, että työttömien
syyllistäminen laiskoiksi ei auta
tilanteessa yhtään – meidän on
pidettävä huolta kaikista.
Kohti sosiaalisempaa unionia
Tilaisuuden pääpuhuja, Euroopan
parlamentin jäsen Liisa
Jaakonsaari muistutti, että
sosiaaliturva perustuu siihen, että
tehdään työtä. Vielä sata vuotta
sitten yhteiskunnassamme ylempi
luokka saattoi elää tekemättä
työtä, siksikin sosialidemokraateille
työstä tuli tärkeä arvo, tavallaan
ihmisarvon mitta. Tästä
ajatusmallista tulisi päästä eroon
siten, että myös työttömiä
arvostettaisiin, tästä perustulo on
yksi esimerkki.
Jaakonsaari iloitsi siitä, että
Euroopan unioni on
sosialidemokraattien työn ansiosta
ottamassa askeleita talouden
unionista kohti sosiaalisempaa
unionia, jossa elämän arpajaisissa
huonommatkin kortit saaneet
saisivat riittävän tuen

yhteiskunnalta. Jaakonsaari pohti
sitä, miten pidetään kaikki mukana
ja työkykyisinä digitalisaatiossa.
Yhteiskunnassamme on ihmisiä,
joille tietotekniikka on täysin
vierasta. Palvelujen ja työn
digitalisoituessa on vaarana, että
yhä kasvava joukko syrjäytyy.
Kehityksessä on Jaakonsaaren
mukana painettava jarrua sen
verran, että kaikki, myös ne
hitaammat, saadaan pidettyä
mukana.
Ensimmäisen kommenttipuheenvuoron piti TSL:n
koulutuspäällikkö Maria Mäkynen.
Hän oli huolissaan hallituksen
tekemistä varhaiskasvatuksen ja
koulutuksen päätöksistä, jotka
voivat johtaa koulutuksen
eriytymiseen varhaisessa
vaiheessa. Koulutuspolitiikan
päätökset näkyvät noin kymmenen
vuoden viiveellä, mutta jo nyt on
nähtävissä suuria eroja lasten
oppimisessa. Koulutuksen
periytyvyys on kasvussa. Mäkynen
kertoi Demarinuorten pohtimasta
yleisturvasta, joka tukisi
vähävaraisia muutoinkin kuin vain
“lykkäämällä rahaa käteen.” Esitys
on tällä hetkellä puolueen
käsittelyssä.
Työ ei ole tehty, maailma ei ole
valmis
Dosentti Tapio Lampinen kertoi,
että yhteiskunnan muutos vie
demareilta äänestäjiä, kun

perinteisiä työläisammatteja ei ole
ja perinteisiä demariarvoja ajavat
muutkin puolueet. Esimerkiksi
kokoomus panostaa paljon
koulutukseen ja sivistykseen,
mutta panostus ei koske kaikkia:
huonoimmin pärjääville ei
kokoomuksella ole annettavaa.
Suoraan lentokentältä saapunut
kirkkovaltuutettu ja
kirkkohallituksen täysistunnon
jäsen Tarja Kantola toi tuoreet
terveiset Washingtonista, jossa
Trumpin hallinto on käymistilassa.
Päätöksiä ei saada tehtyä ja
avustajakunta on huolissaan
demokratian ja ihmisarvokysymysten unohtamisesta.
Kummallakaan saralla työ ei ole
tehty, ei maailmanlaajuisesti eikä
Suomessa. Kantola käänsi
seminaarin otsikon kysymyksen
niin päin, että miten pidämme
kirkon ja sosialidemokraatit
mukana. Molempien
jäsenyyskäyrät ovat
laskusuunnassa, mutta niin sen ei
pitäisi olla, koska molemmillla on
yhteiskunnalle tärkeää annettavaa.
Meidän on pidettävä arvojamme
esillä ja kirkkaina, koska niillä me
erotumme.
Teksti:
Piretta Pietilä

●Kristilliset sosialidemokraatit tahtovat
ennenkaikkea rakentaa oikeudenmukaista ja
sorrosta vapaata yhteiskuntaa sekä korostaa
kristillista veljeyttä, rakkautta ja vastuuta.

Veljeys-liikkeen pyrkimyksenä on:
●Soveltaa evankeliumin eettisiä
periaatteita käytännön politiikassa niin
kansallisesti kuin kansainvälisesti.
●Vaikuttaa rauhan ja yhteisymmärryksen saavuttamiseksi
yksityisten ihmisten ja kansakuntien

välillä, poistaa rotuvastakohtaisuuksia ja
tasoittaa suuria eroja maailman
rikkaiden ja köyhien maiden välillä.
●Edistää yhteiskunnallista
oikeudenmukaisuutta aktiivisella
sosiaalipolitiikalla.
●Työskennellä terveiden elämäntapojen
ja eettisten arvojen puolesta.
●Puolustaa ihmistä ja hänen
yksilöllisyyttään massakulttuurin ja
henkistä tasapainoa horjuttavien
vaikutteiden alla.
●Puolustaa rakkauden, henkisen
yhteenkuuluvaisuuden ja kasvun
eriarvoisuutta ihmisten keskinäisissä
suhteissa.

Syysliittokokous 28.10.2017 Jyväskylässä teki
seuraavat valinnat vuodelle 2018:
Puheenjohtajana jatkaa Heikki Palmu.
Liittohallituksen jäsenet ovat:
Pertti Haipola, Oulu
Mauno Hietamäki, Seinäjoki
Ville Hoikkala, Kerava
Tarja Kantola, Helsinki
Vesa Karvinen, Jyväskylä
Jorma Korpela, Kotka
Jorma Kukkonen, Rautalampi
Aki Ojakangas, Tampere
Piretta Pietilä, Helsinki
Maija Piitulainen, Suolahti
Pertti Rajala, Pori
Stefan Sjöberg, Uusikaarlepyy
Niilo Toivonen, Helsinki
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