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J okaista ihmistä

kutsutaan elämään 

ympäristöystävällisemmin. 

Kristityillä on tähän erityinen 

kutsumus, sillä me uskomme 

Jumalan luoneen maailman ja 

kaiken mitä siinä on. Luonnolla on 

itseisarvo, ja ihmisellä on Jumalalta 

saatu tehtävä vaalia luomakunnan 

hyvinvointia. 

Kristityt luonnon puolesta on 

lehti, joka käsittelee luonnon ja 

ihmisen suhdetta syvällisesti sekä 

ajankohtaisesti. Lehteä julkaisee 

kansainvälisen A Rocha -järjestön 

Suomen osasto. Ensimmäinen 

A Rocha-osasto perustettiin 

Portugalissa 1980-luvulla. Suomen 

osasto seurasi vuonna 2002. A 

Rochan väki koostuu lukuisten 

eri ammattien edustajista: 

luonnontieteilijöistä, teologeista, 

insinööreistä, luonnossa 

liikkumisen ammattilaisista. 

Kaikkia yhdistää sama näky: 

luontoa on suojeltava. 

2010-luku on erittäin haastava 

vuosikymmen kestävän 

kehityksen kannalta. Suomessa 

on saatu aikaan paljon hyvää 

ympäristöosaamista, mutta viime 

vuosina on myös koettu pahoja 

takaiskuja. Maailmanlaajuiset 

ympäristöongelmat pahenevat 

entisestään ja aika uhkaa loppua 

kestävien päätösten tekemiseksi 

ajoissa. Jokaisen panosta 

tarvitaan. 

A Rocha on halukas tekemään 

yhteistyötä kaikkien samoja 

päämääriä ajavien tahojen 

kanssa. Ihmisen ja luonnon 

suhdetta on tarkasteltava 

lukuisista eri näkökulmista, 

jotta kokonaiskuva on 

mahdollisimman hyvä. Käytännön 

toimenpiteiden on perustuttava 

tieteelliseen osaamiseen, mutta 

motivaatio toimintaan syntyy 

kokonaisvaltaisesti. Kyse on 

maailmankatsomuksesta, 

henkisistä ja hengellistäkin 

arvoista. Se, mitä pidämme 

arvokkaana, ohjaa käytöstämme. 

A Rocha kyseenalaistaa 

nykyisin laajalti vallitsevan 

maailmankatsomuksen, joka 

sitoo asioiden arvon liian vahvasti 

pelkästään markkina-arvoon. 

Käytännön valintoja on joskus 

tehtävä kustannus-hyötyanalyysin 

perusteella, mutta pohjimmaiset 

arvot eivät ole rahallisia. Meidän 

arvoperustamme on kristill inen: 

perimmäinen arvo on meille 

Jumalasta lähtöisin. Toimintamme 

lähtökohta ei ole käännyttäminen, 

vaan aktiivisuus omien 

arvojemme pohjalta. Uskomme 

rehellisyyteen, vuorovaikutukseen 

ja yhteistyöhön. 

Tämän lehden sivuilta löydät 

kertomuksia ja ideoita ihmisen 

luontosuhteen kehittymisestä. 

Lehtemme ilmestyy muutaman 

kerran vuodessa ja on ladattavissa 

ilmaiseksi kotisivuiltamme. 

Toivotamme Sinut lämpimästi 

tervetulleeksi jakamaan matkaa 

kanssamme ja myös liittymään A 

Rochan jäseneksi, jos niin haluat. 

Ennen kaikkea haastamme Sinua, 

oli maailmankatsomuksesi mikä 

tahansa, tekemään oman osasi 

luonnon puolesta. Luomakunta 

huokailee, meillä on tehtävä yrittää 

auttaa. 

Panu Pihkala

päätoimittaja

P.S. Olet myös tervetullut 

osallistumaan lehden toteutukseen 

– ota rohkeasti yhteyttä ideoistasi!
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A ROCHA

”Joo, ihmetyttää tuo kirkon viherhörhöily, hii l ihörhöily ja siihen li ittyvä energiapihistely, 

kierrätys tai joku ekoteologia tai ympäristöteologia jolla perustellaan ilmastohump-

paa tai jonkun uraanikaivoksen vastustusta.”

- Nimetön keskusteli ja internetissä 5.2.2011 

“Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa miele-

ltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mie-

lensä mukaista ja täydellistä.” 

- Room. 12:2

”Kristinuskon ekologinen reformaatio – ja myös muiden suurten uskontojen – voi 

hyvin olla yksi merkittävimmistä, joskin vähiten huomiota saaneista uskonnollisista 

ilmiöistä meidän aikanamme.”

- Amerikkalainen tutkija James A. Nash teoksessa Encyclopedia of Religion and 

Nature (2005)
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SuomeSta

Jyväskylään hieno ympäristöopas

Seurakuntien ympäristöoppaille on saatu 

uusi standardi keskisuomalaisten saavu-

tuksen myötä. Jyväskylän seurakunnan 

ympäristöopas on helposti luettava, värikäs 

ja tietorikas. Yhtä lailla seurakuntalaiset kuin 

työntekijät löytävät oppaasta keskeiset ta-

voitteet, käytännön vinkkejä ja hengellistä 

taustaa. Miten muut seurakunnat vastaavat 

haasteeseen? Ainakin tähän oppaaseen 

tutustuminen muodostuu välttämättömäksi 

uusia vastaavia laadittaessa. 

Espoo panostaa ekoteologiaan

Hiippakuntatasolla Espoo ei voi kehuskella 

ympäristödiplomien määrällä, mutta sen 

sijaan Espoon seurakuntayhtymä on pano-

stanut kiitettävästi ympäristöasioihin. Sen 

ympäristöohjelma on kattava ja monipuoli- 

nen. Ympäristötyöryhmä järjesti syksyllä 2012 

kaikkiin Espoon seurakuntiin kolmen tunnin 

koulutuksen, jossa perehdyttiin ekoteolo-

giaan ja keskusteltiin yhdessä eri työnteki-

järyhmien kanssa seurakuntien ympäristö-

vastuun kehittämisestä. Koulutusten pohjalta 

laaditaan uudet ympäristökasvatussuunnitel-

mat seurakuntiin ja ympäristövastuun tilan-

netta pyritään aktiivisesti seuraamaan.

Lisätietoja.

Kajaanin seurakunta kritisoi 
kaivoskäytäntöjä

Talvivaaran kaivoksen vakavat 

ympäristöongelmat ovat herättäneet runsas-

ta kritiikkiä myös alueen kristittyjen toimijoiden 

parissa. Kajaanin seurakunta pelkäsi jo kai-

voksen suunnitteluvaiheessa, että leirikeskus 

kaivoksen läheisen järven rannassa kärsisi 

päästöistä. Pelot ovat valitettavasti toteu-

tuneet, ja seurakunta on ottanut useamman 

kerran kantaa alueen ympäristöongelmiin. 

Lisätietoja 

Lasten virsikirjassa luontolauluja

Yksi eniten käytetyistä kristillisistä laulukirjoista 

lapsille on saanut uuden painoksen (LK-kirjat 

2012), joka sisältää selvästi aiempaa enem-

män luontoon sekä ympäristövastuuseen liit-

tyviä lauluja. Monet lauluista ovat upouusia ja 

todistavat myös aikuisia herättelevällä tavalla 

kristinuskon sekä luonnon elävästä suhtees-

ta. Katso erityisesti laulut 150–166.

Vihreät riparit -hanke herättää huo-
miota

Evankelisluterilaisen kirkon, Nuorten Keskus 

ry:n sekä WWF Suomen yhteistyöhanke 

pääsi jo arvovaltaisen Lasten ja nuorten luon-

toliikuttaja -kilpailun finaalikolmikkoon 2012, 

vaikka varsinainen toiminta on käynnistynyt 

vuonna 2013. Urheilugaalassa alkuvuodesta 

voittajaksi valittiin pitkään ansiokkaasti polkuja 

avannut Metsämörri-toiminta, mutta Vihreät 

riparit saattavat vielä palata finaaliin. Rippikou-

lu kerää valtavasti nuoria yhteen pohtimaan 

elämän syviä asioita ja kristinuskon merkitys-

tä, ja onnistuessaan Vihreät riparit -hankkeel-

la on suuria vaikutuksia. 

Katso lisätietoja linkistä.

Haapajärven seurakunta voitti SLL:n 
Luontohaastekilpailun

Suomen luonnonsuojeluliitto haastaa vuosit-

tain kuntia ja seurakuntia tekemään suoje-

lupäätöksiä. Vuoden 2011 kilpailun voittajat 

julkistettiin 2012 ja seurakuntien osalta voitta-

jaksi selviytyi Pohjanmaan Haapajärvi. Lam-

minrämeen ennallistettu suokokonaisuus 

turvaa monimuotoisuutta ja tarjoaa myös 

virkistyskäyttömahdollisuuksia. Haasta oma 

seurakuntasi ja/tai kuntasi mukaan tulevaan 

kilpailuun! Lisätietoja.

Vuonna 2012 useita kristillisiä 
ympäristötapahtumia

Toukokuussa (7.5.) Kirkon ilmastosemi-

naarissa julkistettiin seurakunnille suunnattu 

hiilijalanjälkilaskuri. Tilaisuudessa puhuivat 

muun muassa ympäristöministeri Ville Niinistö 

ja Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, 

akatemiaprofessori Markku Kulmala. 

Elokuun lopussa (29.–30.8.) Kirkon 

ympäristöpäivät keräsivät satapäisen osal-

listujajoukon Ouluun. Teemoina olivat muun 

muassa ekotehokkuus ja ympäristökasva-

tus. Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmiä pa-

rantamalla voidaan saavuttaa huomattavia 

säästöjä. Kaksipäiväinen tapahtuma kerää 

osallistujia eri puolilta yhteiskuntaa ja järjes-

tetään kahden vuoden välein.

Joulukuussa (11.12.) Suomen ekumeeninen 

neuvosto järjesti Ekumeenisen ilmasto-

seminaarin Helsingin Uspenskin katedraa-

lilla. Ulkoministeriön kansainvälisten asiain 

johtaja Jukka Uosukainen kertoi tuoreeltaan 

terveisiä Dohan ilmastokokouksesta, minkä 

lisäksi kuultiin eri kristillisiä näkökulmia aihe-

piiriin.

Uutisia 
kristinuskosta ja 
luonnosta

http://jyvaskylanseurakunta-fi-bin.directo.fi/@Bin/ff8151ab968d96a1c6e6e67c082e9c36/1362214833/application/pdf/2262342/Ymp%C3%A4rist%C3%B6opas_www.pdf 
http://jyvaskylanseurakunta-fi-bin.directo.fi/@Bin/ff8151ab968d96a1c6e6e67c082e9c36/1362214833/application/pdf/2262342/Ymp%C3%A4rist%C3%B6opas_www.pdf 
http://www.espoonseurakunnat.fi/web/seurakunnat/ymparisto
www.kajaaninseurakunta.fi
http:sakasti.evl.fi, Etusivu > Toiminta > Kasvatus > Rippikoulu > Vihre�t riparit
http://www.sll.fi/jarjesto/luontohaaste
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A Rocha mukana historiallisessa 
oikeusvoitossa

Portugalin Algarvessa, A Rochan synnyin-

sijoilla sijaitseva arvokas Alvorin kosteikko 

oli suuressa vaarassa joutua rakentamisen 

alle, suojelupäätöksistä huolimatta. A Rocha 

nousi vastustamaan epäkohtia: Portugalin 

osasto kantoi suurta vastuuta ja kansainväli-

set jäsenet sijoittivat merkittävää taloudellista 

tukea oikeudenkäyntiprosessiin. Tuloksena 

oli uraauurtava ennakkotapaus Portugalin 

oikeushistoriassa ja suuri suojeluvoitto. 

Katso lisää A Rochan kotisivuilta.

Uskontokunnat ottivat kantaa Dohan 
ilmastokokouksessa

Kirkkojen maailmanneuvosto on tehnyt pit-

käjänteistä työtä päättäjien herättelemiseksi 

ympäristövastuuseen jo 1970-luvulta lähtien. 

Dohan ilmastokokouksessa loppuvuo-

desta 2012 järjestön johdolla pidettiin panee-

likeskustelu, jossa peräänkuulutettiin yhteistä 

kansainvälistä vastuuta. 

Katso lisää linkistä.

Lausannen liikkeen ympäristökokous 
korosti kristittyjen vastuuta

Kansainvälinen evankelikaalinen Lausannen 

liike otti marraskuussa 2012 Jamaikalla pide-

tyssä konferenssissa vahvasti kantaa kristil-

lisen ympäristövastuun puolesta. Kokous 

työsti eteenpäin vuoden 2010 Kapkaupungin 

suurkokouksen suuntaa-antavia kannanot-

toja aiheesta. Kaksi keskeistä lopputulemaa 

korostivat luomakuntavastuun ja evankeliu-

min yhteyttä sekä tarvetta reagoida nopeasti. 

Katso lisää linkistä.

Evankelikaalisen liikkeen ja erityisesti sen yh-

dysvaltalaisten muotojen ympäristökeskuste-

lusta voit lukea suomeksi lisää Kirkonkellari-

internetlehden artikkelista.

A Rocha on 30-vuotias 2013

Järjestö juhlii tänä vuonna: Portugalista käyn-

nistynyt toiminta täyttää kolmekymmentä. 

Luvassa on juhlakampanjointia metsien 

puolesta ja toki puhdasta iloitsemista. Katso 

lisää linkiistä. 

Kristinusko ja 
 Suomessa

A Rocha julkaisee tästä lähtien sekä lyhyem-

piä uutiskirjeitä että ajoittain tätä laajempaa 

lehteä. Lehti sisältää aina yhden päätee-

man: seuraava numero käsittelee kansain-

välistä kristillistä ympäristötyötä ja erityisesti A 

Rochan toimintaa eri maissa. 

Ekoteologian tutkija ja A Rochan 

tämänhetkinen puheenjohtaja Panu Pihkala 

kirjoittaa kristinuskon ja luonnon historiasta 

Suomessa sekä A Rocha Suomesta. 

Vivamo-opiston eläkkeelle siirtynyt rehtori 

ja A Rochan hallituksen jäsen Eija Kemppi 

arvioi huomiota herättänyttä Ekopaasto-

kampanjaa. Ympäristöajattelija ja toimittaja, 

myöskin A Rochan hallituksen jäsen Elias 

Hämäläinen arvioi Kirkon ympäristödiplomin 

käsikirjan uusinta laitosta.  Kirja-arvioissa 

keskitytään myös suomalaiseen kristilliseen 

ympäristöajatteluun. Eija Kemppi käsittelee 

Ilkka Sipiläisen ympäristöön liittyvää 

rukouskirjaa Maailma on Jumalan ruumis 

ja Elias Hämäläinen esittelee ekoteologi 

Pauliina Kainulaisen Missä sielu lepää -teosta.  

Ympäristökasvattaja, tutkija Essi Aarnio-

Linnanvuori arvioi Onneksi on pyhä! Noin 52 

tapaa viettää sunnuntaita -teoksen, jossa on 

vahva ympäristöpainotus. Hän esittelee myös 

lapsille suunnatun Majavakevät-romaanin, 

jossa luonnonsuojelu on keskeinen teema. 

Hengellisiä virikkeitä antavan Luonto ja Henki 

-kirjoitussarjan avaa Elias Hämäläisen kiehto-

va artikkeli Fransiskus Assisilaisesta, kristillisen 

luontoajattelun suojelupyhimyksestä. Luon-

nonsuojelu-palstalla aiheena on Täktomin 

lahti ja Itämeri. Lehden lopusta löydät tietoa 

tulevista julkaisuista ja toiminnasta. 

maailmalta

www.arocha.org
http://www.iisd.ca/climate/cop18/enbots/#event1 ja www.oikoumene.org
http://www.lausanne.org/en/documents/all/2012-creation-care/1881-call-to-action.html
http://kirkonkellari.fi/?p=1817
http://www.arocha.org/int-en/you/anniversary.html


Mitä kristityt 
välittävät 
luonnosta? 

?!

Panu Pihkala

masti, täyttää kirjaimellisesti maan roskil-

laan ja käyttää luontoa tarvikevarastona. 

Nouseva ympäristöliike omaksui laajalti 

Whiten väitteet ja osittain kärjisti nii-

tä entisestään – unohtaen, että White 

itse oli kristitty, joka pyrki uudistamaan 

kirkkoaan. Kansainvälisessä tutkimuk-

sessa todettiin kohtalaisen pian, että 

ympäristötuhoja ei voi sitoa mihinkään 

yhteen perinteeseen. Kun esimerkiksi 

Aasiaan levisi teollistuminen, olivat tuhot 

vähintään yhtä pahoja kuin kristinuskon 

vaikutuspiirissä olevassa Euroopassa. 

Syvin huomio kohdistui teollistuneeseen 

moderniin maailmankuvaan. 

On tosiasia, että ihmisten 

ympäristöasenteet olivat laajalti tuhoisia 

1960- ja 1970-luvuilla. Tästä seurasi se, 

että esimerkiksi Suomessa seurakuntien 

päätöksentekijöiden asenteet olivat val-

taväestöä vastaavia. Nuori ympäristöliike 

kritisoi aivan aiheesta esimerkiksi sitä, 

miten seurakunnat hoitivat metsiään. Ih-

misen mielikuvissa ympäristöliike liitettiin 

vasemmistoon ja kristityt oikeistoon. 

Ei ole yllättävää, että ympäristöliike ja 

kirkko kokivat vastakkainasetteluja 

1970-luvulla. Yllättävää on sen sijaan 

Tilannekatsaus Suomeen vuonna 2012 
”Kirkko vain kosiskelee jäseniä 
yrittämällä näyttää vihreältä.” 

N äin kuulin erään ympäristöaktiivin 

arvioineen evankelisluterilaisen 

kirkon ympäristötyötä viime vuonna. 

Suomessa elää vieläkin syvässä käsi-

tys siitä, että kristinusko ja ympäristön-

suojelu eivät yksinkertaisesti sovi 

yhteen. Käsitys on väärä. Onneksi on jo 

nähtävissä merkkejä sen asteittaisesta 

korjaantumisesta. 

Historiaa: Lynn White ja kansankirkko

1960-luvun lopulla amerikkalainen his-

torioitsija Lynn White esitti erittäin kuu-

luisaksi tulleen väitteen: kristinusko 

erityisesti länsimaisessa muodossaan 

on ympäristölle tuhoisa uskonto, sillä se 

korostaa ihmisen hallintavaltaa muuhun 

luontoon nähden. Tuloksena on ollut, 

että länsimainen ihminen on katsonut 

oikeudekseen lisääntyä hallitsematto-
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ympäristötyötä on koordinoinut I lkka 

Sipiläinen, jonka aikana syntynyt 

Kirkon ympäristödiplomijärjestelmä on 

kehittynyt 2000-luvulla laajamittaiseksi 

käytännön ympäristötyön muodoksi. 

Vuonna 2008 hyväksyttiin kirkollisko-

kouksessa Kirkon ilmasto-ohjelma, joka 

sisältää sekä käytännön suosituksia 

että teologista taustaa. Viime vuosina 

kirkolliset toimijat ovat aktivoituneet 

myös ympäristökasvatuksen 

kehittämiseksi seurakunnissa. 

Kristityt: sekä syyllisiä että sankareita

Kristinuskolla on siis ollut positiivisia 

ympäristövaikutuksia viime vuosikym-

meninä, mutta niin on itse asiassa ollut 

jo kauan aiemminkin. Historiallisessa 

tutkimuksessa käy ilmi, että Suomen 

ympäristöhistoriassa on ollut monia 

aktiivisia kristittyjä edelläkävijöitä. Maan 

ensimmäisen luonnonsuojeluyhdistyk-

sen perustaja Zacharias Topelius oli 

läpikotaisin kristitty. Ensimmäinen val-

tion luonnonsuojeluvalvoja Reino Kalliola 

toimi vahvalta kristill iseltä arvopohjalta. 

Käsitys, jonka mukaan kristinusko on 

pelkästään luonnon kannalta haitallinen, 

joutaa vihdoin romukoppaan. 

Samalla on tiedostettava, että kristittyjen 

keskuudessa on yhä paljon ympäristön 

se, että vielä 2000-luvulla näitä vastak-

kainasetteluja pidetään toisinaan yllä. 

Seuraukset ulottuvat myös akateemisen 

tutkimuksen puolelle: uskontojen roolin 

laajempi tarkastelu ympäristötutkimuk-

sessa on usein jäänyt katveeseen. 

Kirkon ympäristöherääminen 1980-lu-
vulta lähtien

Käytännön toimien suhteen Suomen 

kirkko vihertyi huomattavasti 

1980-luvulla. Vihertyvä kehityskulku 

on jatkunut nykypäivää kohti, mutta 

kristittyjen ja seurakuntien asenteissa on 

yhä toki paljon parantamisen varaa. 

1980-luvulta lähtien kirkon ympäristö-

toimijat ovat kannustaneet seurakuntia 

luomaan ympäristöohjelmia ja ottamaan 

luonnon huomioon uskon ydinasioihin 

kuuluvana seikkana. Kirkon diakonia- ja 

yhteiskuntatyön johtaja Juhani Veikkola 

oli yksi avainhenkilöistä, ja hänen yksik-

könsä saikin vuonna 1989 Suomen lu-

onnonsuojeluliiton ympäristöpalkinnon. 

Samana vuonna kirkon ympäristötyöhön 

aktiivisesti osallistuneet Pauli Välimäki ja 

Kai Henttonen julkaisivat maan ensim-

mäisen käytännön ympäristöoppaan, 

bestselleriksi muodostuneen Sanoista 

tekoihin -teoksen.

Veikkolan jälkeen Kirkkohallituksen 

nut käsitteeksi julkiseen keskusteluun, 

etenkin kirkollisessa mediassa. Näky-

vin hahmo on ollut Pauliina Kainulainen, 

joka tutki väitöskirjassaan brasilialaisen 

Ivone Gebaran ekofeminististä teolo-

giaa. Kainulainen on osallistunut kirkon 

ympäristötyön kehittämiseen, rakenta-

nut yhteistyötä yleisen ympäristöliikkeen 

kanssa ja ollut suosittu haastattelujen 

kohde. Vuonna 2012 hänet pyydettiin 

mukaan myös Kuopion piispanvaaliin 

( jossa valituksi tuli Jari Jolkkonen).

Kainulaisen teologiset näkemykset ovat 

saaneet runsaasti kannatusta, mutta 

herättäneet myös kritiikkiä. Osa kristi-

tyistä vastustaa ylipäätään feminististä 

teologiaa ja ekofeminismiä sen mukana. 

Toiset eivät ole pitäneet esimerkiksi 

Kainulaisen Augustinus-kritiikkiä täysin 

oikeutettuna. On vaikea arvioida, minkä 

verran kritiikin taustalla on ollut yleistä 

haluttomuutta kohdata ekoteologian 

välittämä viesti asenteidenmuutosten 

tarpeesta ympäristönsuojelun kehit-

tämiseksi. 

I lkka Sipiläinen

I lkka Sipiläinen on tuonut esille proses-

siteologiaa ja vapautuksen ekoteologiaa. 

Hänen suurin vaikutuksensa lienee ol-

lut kirkon ympäristötyön kehittämisessä 

kannalta haitallisia asenteita. Osa kristi-

tyistä ajattelee ja uskoo, että olennaisin-

ta on keskittyä sielujen pelastukseen ta-

valla, jossa ei kannata kiinnittää ”turhaa” 

huomiota maalliseen maailmaan. Osa 

vuorostaan kyllä arvostaa ympäristön-

suojelua, muttei pidä sitä kristittyjen tai 

kirkon erityistehtävänä. Erilaisista argu-

menteista saa hyvän käsityksen tutus-

tumalla uskontotieteili jä Heikki Pesosen 

väitöskirjaan Vihertyvä kirkko: Suomen 

ev.lut. kirkko ympäristötoimijana (2004).

Kuitenkin yhtä lailla Suomen ekumee-

ninen neuvosto, Suomen suurimmat 

kirkkokunnat ja monet kristill iset järjestöt 

ovat korostaneet, että luonto kuuluu 

kristinuskon ydinasioihin. Kyse ei ole 

mistään toissijaisesta, vaan elämän pe-

rusasiasta. Jos aineellista maailmaa ei 

olisi, ei olisi hengellistäkään pelastusta. 

Luomisen lisäksi on painotettu Jumalan 

toimintaa luonnon keskellä lunastuksen 

ja pyhityksen uskonkappaleiden alueella: 

myös Kristus ja Pyhä Henki li it tyvät luon-

toon. Kristuksen pelastustyön seurauk-

set vaikuttavat koko luomakuntaan ja 

Pyhä Henki toimii luonnon keskellä. 

Kirkon ympäristötyö 2000-luvulla

Pauliina Kainulainen

2000-luvulla ekoteologia on vakiintu-
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ja kansainvälisten sekä yhteiskun-

nallisten kontaktien ylläpitämisessä. 

Kirkon ympäristötyöllä on nykyään 

jäntevä perusrakenne, joka jäsentyy 

ympäristödiplomin ympärille. Kah-

den vuoden välein järjestetään Kirkon 

ympäristöpäivät ja vuosittain seura-

kuntien ympäristövastaavien neuvot-

telupäivät. Kirkon ympäristötyölle osoit-

tamat resurssit ovat kuitenkin rajalliset. 

Sipiläisen työalana ovat kaikki yhteiskun-

nalliset asiat, mikä tuo laaja-alaisuutta, 

mutta kaventaa ympäristöön kohdistet-

tavaa työpanosta. Kirkon taloudellisen 

tilanteen kiristyessä on haastavaa saada 

lisäresursseja ympäristötyöhön.

Hiippakunnat ja seurakuntayhtymät

Hiippakunnat ovat perustaneet 

ympäristötyöryhmiä, samoin suuret 

seurakuntayhtymät. Kaikissa hiippakun-

nissa on tehty jotain, mutta työn laajuus 

on riippunut vastuuhenkilöiden moti-

vaation määrästä. Erityisesimerkkinä on 

Oulun hiippakunta, jossa tuomiokapitulin 

vahvan panostuksen myötä on kehitetty 

ympäristötyötä laajalti ja kannustettu 

hyvin monet seurakunnat hankkimaan 

ympäristödiplomi. Joissain hiippakun-

nissa diplomeja on vain vähän. Suurissa 

seurakuntayhtymissä haasteena on 

ylätason ja ruohonjuuritason yhteistyö. 

Esimerkiksi Helsingin seurakuntayh-

tymällä on ympäristödiplomi, mutta 

eräät siihen kuuluvat paikallisseurakun-

nat eivät toteuta juuri minkäänlaista 

ympäristövastuuta. 

Herätyskristillisyys ja vapaat suunnat

Maailmanlaajuisesti on ollut havait-

tavissa, että vapaat suunnat ovat ak-

tivoituneet laajemmin ympäristöhuoleen 

vasta 2000-luvulla. Yksittäiset seura-

kunnat ja kristityt ovat toki olleet aktii-

visia jo paljon aiemmin, osa niinkin var-

hain kuin 1960- ja 1970-luvun taitteessa. 

Esimerkiksi Francis Schaeffer julkaisi jo 

vuonna 1970 teoksen Kristitty ja saastu-

va luonto, jonka Kansan Raamattuseura 

käänsi piakkoin suomeksi.

Suomessa vapaiden suuntien piirissä 

yksi pitkäaikaisimmista ympäristöhuolen 

esiintuojista on ollut riistaeläintieteen 

dosentti Lennart Saari, joka toimi myös A 

Rocha Suomen ensimmäisenä puheen-

johtajana. Saari julkaisi vuonna 2011 

teoksen Haavoitettu planeetta ja on ki-

ertänyt aktiivisesti luennoimassa aihees-

ta eri seurakunnissa ja järjestöissä. 

Kristillinen ympäristökasvatus

Kirkollisten järjestöjen panos ympäristö-

työhön astui uuteen vaiheeseen vuonna 

2009 Ekonisti-hankkeen myötä. Nuorten 

Keskuksen koordinoima hanke kokosi 

yhteen laajan joukon sekä kirkollisia että 

maallisia ympäristötoimijoita, Partiosta 

Luonto-Liittoon. Heli Pruukin kokoama 

Ekonistin käsikirja julkaistiin 2009 ja sille 

tuotettiin täydentävää aineistoa internet-

sivuilta ladattavaksi. 

Alkuvuodesta 2010 julkaistiin sekä 

Ympäristökasvatus seurakunnassa 

–artikkelikokoelma (toim. Sipiläinen 

& Pekka Tukeva) että Panu Pihkalan 

teos Luonto ja Raamattu: kristill isen 

ympäristökasvatuksen juurilla. 

Ympäristökasvatus on ollut kasvavassa 

määrin esillä kansallisissa, alueellisissa 

ja paikallisissa tapahtumissa. Samalla 

on tarkennettu nimenomaan kristill isen 

ympäristökasvatuksen profiil ia: kyse 

on siitä, mikä merkitys luonnolla on 

kristill isessä maailmankatsomuksessa 

ja miten tämä heijastuu tekoihin. 

Vuonna 2012 julkaistussa Kirkon 

ympäristödiplomin käsikirjassa 

ympäristökasvatus on yksi eniten 

laajentuneista osioista. 

Tulevaisuuden haasteita

Ympäristön merkityksen ymmärtäminen 

on tietyssä määrin vakiintunut Suomen 

kristill isten yhteisöjen elämään, mutta 

haasteina ovat sanojen ja tekojen väliset 

ristiriidat, tarve suurempaan laaja-

alaisuuteen, taloudelliset paineet ja 

myös opillinen vastustus. Aivan kuten 

yritysten ja yhteisöjen piirissä, myös 

seurakunnissa ympäristöystävällisyys jää 

liian usein asiakirjojen lauseiksi. Tapojen 

muuttaminen ei ole helppoa, vaan 

vaatii syvällä menevää prosessointia. 

Seurakuntien ympäristötilaisuuksissa 

keskitytäänkin kasvavassa määrin uskon 

perusasioiden käsittelyyn luonnon 

suhteen, jotta voisi syntyä tarvittava 

motivaatio muutosten tekemiseksi. 

Esimerkiksi Ekonisti-hankkeen 

julkaisema Luonto ja seurakunta 

-materiaali (2011) lähtee liikkeelle tästä 

näkökulmasta. 

Samalla kun yleinen mielipide on muut-

tunut ympäristöasioille myönteisemmäk-

si, ovat toisinajattelijat usein hiljentyneet. 

He eivät ole kuitenkaan kadonneet, 

ja suurena haasteena seurakuntien 

ympäristövastuun kehittämisessä on 

muutosvastarinnan saaminen esiin ja 

voitetuksi. Tarvitaan avointa, henkilökoh-

taista ja yhteisöllistä keskustelua. Tätä 

työtä pyrkii tekemään myös A Rocha 

Suomi. 
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A Rocha Suomi:
kohti tulevaisuutta

uskoa syvällä tavalla käsitelleen jesu-

iittarunoilija Gerard Manley Hopkinsin 

runoista. Vuonna 1993 ilmestynyt Under 

the Bright Wings kertoo Cruzinhan ja 

järjestön alkuhistorian, kun taas vuoden 

2008 Kingfisher’s Fire käsittelee suuresti 

laajentuneen liikkeen tarinaa. Kirjasta 

löytyy myös hauska kertomus Suomen 

osaston historiaan liittyen, kun Harris ja 

A Rocha Kanadan suomalaistaustainen 

Markku Kostamo vierailivat maassa tu-

tustumisretkellä. 

Suomen osasto: pieniä alkuja

A Rocha Suomi perustettiin Lennart 

Saaren johdolla vuonna 2002. Saari 

on toiminut riistaeläintieteen dosent-

tina Helsingin yliopistossa, mutta asuu 

Rymättylän rantamaisemissa ja on 

tehnyt siellä vuosikymmeniä ansiokasta 

lintujen tarkkailutyötä. A Rochan toiminta 

keskittyikin Turun seudulle, vaikka alusta 

lähtien toiveena oli järjestön leviäminen 

myös muualle Suomeen. Ensimmäisestä 

vuosikymmenestä voit lukea Lennart 

Saaren kertomuksen joko hänen kir-

jastaan Haavoitettu planeetta (2011) tai A 

Rochan kotisivuilta.

A Rocha Suomelle on ollut tärkeintä se, 

että ihmiset ja erityisesti kristityt toimi-

sivat oikein muuta luontoa kohtaan. 

Se, tapahtuuko toiminta A Rochan ni-

missä, ei ole kaikista olennaisinta. Mutta 

järjestössä uskomme, että yhdessä 

tekemisessä on voimaa, ja A Rochalla 

on myös vahvuutenaan kansainväliset 

sisarjärjestöt. 

A Rocha Suomi 2010-luvulla

Suomessa kristill inen ympäristötyö on 

luonnollisesti li it tynyt vahvasti evankelis-

luterilaiseen kirkkoon, johon ylivoimainen 

valtaosa väestöstä on kuulunut. Lisäksi 

Suomen Ekumeeninen neuvosto on ol-

lut aktiivinen ympäristöasioissa, samoin 

eräät ortodoksisen kirkon toimijat. Mihin 

tarvitaan erill istä kristill istä luonnonsuo-

jelujärjestöä?

A Rochan vahvuus on sen heikkoudes-

sa: ruohonjuuritason liike on köyhä, 

mutta vapaa toimimaan. A Rocha ha-

luaa tukea kristittyjä ja kirkkokuntia ni-

iden ympäristötyössä. Tahdomme tart-

tua niihin haasteisiin, jotka vaikuttavat 

kulloinkin ajankohtaisimmilta. 

Yhteyssiteiden luominen ja ylläpitäminen, 

virikkeiden tarjoaminen ja yhteinen 

kristill inen todistus ovat A Rochan 

mission ydinasioita. Vapaaehtoisvoimin 

toimiva verkostomme haluaa entistä 

vahvemmin liittää eri kirkkokuntien 

ja paikkakuntien kristittyjä yhteen 

Järjestö kutsuu mukaan uusia 

toimijoita, verkostoituu ja vai-

kuttaa. 

A Rochan tarina

Pienestä voi kasvaa jotain suurta: tämä 

on kristinuskon ydintä, sinapinsiemenen 

vallankumouksellisuutta (Mark. 4:30–32).

A Rochan kohdalla kaikki alkoi Cruzinha-

tutkimusasemasta Portugalin Algarves-

sa vuonna 1983. Peter ja Miranda Harris 

päättivät kokeilla uudenlaista lähetys-

työn muotoa: kristill istä luonnonsuo-

jelukeskusta, jonka ovet ovat auki. He 

kokivat monia vaikeuksia, mutta myös 

vahvaa Jumalan johdatusta. Toiminta 

kasvoi ja aate alkoi levitä muihin maihin: 

tällä hetkellä järjestö toimii jo 19 maassa 

ja viidellä eri maanosalla.

Peter Harrisin kirjat antavat elävän ku-

van järjestön historiasta. Molempien 

teosten otsikot tulevat luontoa ja kristin-
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luonnon puolesta. Tavoitteenamme on 

luoda alueellisten yhteyshenkilöiden 

verkosto, jotta ympäristöstä kiinnostunut 

kristitty missä tahansa Suomessa 

löytäisi helposti henkilön, jolta saada 

lisätietoa mahdollisuuksista. Kehitämme 

lehteä sekä tulevaisuudessa myös 

verkkosivujamme tiedonvälityksen 

edistämiseksi ja keskustelun 

aikaansaamiseksi. Kannustamme 

kristittyjä rukoilemaan sekä toimimaan 

luonnon puolesta.

A Rocha Suomi toimii sukupolvenvaih-

doksen jälkeen pienen aktiivisen ryhmän 

varassa. Me tarvitsemme juuri Sinun 

apuasi. 

Rukoile luomakunnan ja ympäristö-
työn puolesta.

Kristill inen luonnonsuojelija seuraa Ju-

malan tahtoa ja Kristuksen esimerkkiä: 

hän palvelee muita, koko luomakuntaa. 

Rukoilu sekä erityisten aiheiden että 

yleensä ympäristötyön puolesta on olen-

naisen tärkeää.

Perehdy kristilliseen ympäristöajatte-
luun.

A Rochan kansainvälisten sivujen tai 

ekoteologisten kirjojen lukeminen johtaa 

syvemmälle kristill iseen luontoajatteluun, 

samoin tilaisuuksiin osallistuminen. Tästä 

lehdestä löydät monia mahdollisuuksia, 

ja internetistä vielä enemmän.

Ole aktiivinen paikkakunnallasi.

Selvitä, mitä paikkakuntasi seurakun-

nat tekevät luonnon hyväksi. Liity yhteen 

muiden alueen kristittyjen kanssa, jotka 

välittävät luonnosta: kenties jopa perus-

tatte A Rochan paikallisryhmän? Onko 

seudun ympäristöjärjestöjen kanssa 

yhteistyömahdollisuuksia?

Levitä sanaa A Rochasta ja kristillis-
estä ympäristövastuusta.

Onko sinulla ystävä, jolle voisit antaa lah-

jaksi kristill isen ympäristökirjan tai vaik-

kapa vinkata hänelle hyvistä internetsi-

vuista? Henkilökohtainen vaikuttaminen 

on aina vakuuttavinta. 

Mitä Sinä voit tehdä?

!?
Tiedosta mahdollisuudet vierailla 
muiden A Rocha -järjestöjen luona. 

Esimerkiksi Portugalin ja Ranskan A 

Rocha -järjestöillä on keskuksia, joissa 

voit vierailla, tutkia luontoa ja viettää 

aikaa Jumalan Sanan seurassa. Etenkin 

nuorille on myös useamman kuukauden 

mittaisia harjoittelumahdollisuuksia. 

Erityisesti haluamme mainita Kanadan 

A Rochan, jonka suomalaistaustainen 

johtaja Markku Kostamo auttaa miele-

llään tulijoita Vancouverissa. Olisitko 

valmis lähtemään? Tai mahdollisesti 

tukemaan rahallisesti nuorta, joka ha-

luaisi lähteä?

Tule mukaan valtakunnallisen A 
Rochan toimintaan.

Vaikka asuisit kauempana, tärkeitä 

tehtäviä löytyy. Lehti kaipaa toimitus-

sihteeriä ja jutuntekijöitä, kotisivut ke-

hittäjiä ja ylläpitäjää, Facebook-ryhmä 

keskustelijoita. A Rochan hallituksessa 

tarvitaan myös aina vastuunkantajia.

Tue rahallisesti A Rochaa.

Järjestön toiminta tapahtuu Suomessa 

pelkästään vapaaehtoisvoimin: monessa 

muussa maassa on palkattuja työteki-

jöitä, mikä vaatii rahoitukseen panos-

tamista. Suomen osasto on köyhä, 

ja tarvitsee varoja jo pienten kulukor-

vaustenkin maksamiseen. Jos haluat 

auttaa, jo muutaman kymmenen euron 

tuki on erittäin arvokasta. Järjestön tili on 

FI0555490420064716 

Mahdollisia projekteja  (jos tekijöitä 
löytyy!)

Kiertävä näyttely kristillisestä 
ympäristövastuusta. 

A Rocha Portugalilla on erinomaisia 

kokemuksia tällaisesta toiminnasta. 

Suomesta löytyisi varmasti paljon seura-

kuntia ja muitakin tahoja, jotka mieluusti 

ottaisivat vastaan näyttelykokonaisuu-

den. Sellaisen valmistelu vaatisi työpa-

nosta ja rahoitustukea. Voisitko Sinä olla 

yksi heistä, jotka toteuttaisivat tämän? 

Kastepuu-kampanja.

Kaste on valtava ilonaihe, monin tavoin 

uuden elämän juhla. Tulevaisuutta ja 

toivoa voisi vahvistaa kampanjalla, jossa 

kastetun kunniaksi istutetaan puita: ken-

ties siten, että hänelle omistetaan tietty 

nimikkometsikkö tai yksittäinen puu. Is-

tutustyötä tekevät esimerkiksi A Rochan 

Climate Stewards -järjestö ja Kirkon 

Ulkomaanapu. Kuka lanseeraisi tällaisen 

erinomaisen toimintamuodon?
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Ekopaastosta

Idean kehittelyssä aiemmin mukana 

ollut Eija Kemppi kirjoittaa ekopaaston 

historiasta, talven 2012 kampanjasta ja 

paaston käytännön mahdollisuuksista. 

A Rocha on ekumeeninen järjestö. 

Pääsiäispaasto on siis joil lekin 

järjestön jäsenille luonteva osa 

kristil l isyyttä. Olen itse luterilainen, ja 

meille kysymys paastoamisesta on 

aika henkilökohtainen. Monet etsivät 

elämäänsä tapoja paastota. Kristittyjä 

ystäviä kuunnellessa olen kuullut 

seuraavia paaston muotoja: luopuminen 

tv:n katselusta, sosiaalisesta mediasta, 

makeasta, alkoholista tai l ihansyönnistä. 

Jotkut ovat korostaneet Jesajan kirjan 

paaston ajatusta: paastoaminen on 

parannuksen tekemistä. Tällöin paaston 

ajatukseen sisällytetään paastoaminen 

köyhien hyväksi: se, mikä säästyy 

yksinkertaisemmalla ruokavaliolla, 

annetaan maailman köyhimmille.

Ekopaaston historia Suomessa

Ajatus ekopaastosta syntyi aikoinaan 

Suomen Ekumeenisen neuvoston 

naisjaoston piirissä jatkona naisten 

ympäristöpyhiinvaellukselle ja 

ympäristöseminaarille. Naisjaosto ja 

nuorisojaosto alkoivat 

kehitellä asiaa yhdessä. 

Alkuperäiseen ideaan kuului 

rivikristittyjen yksinkertaisen 

elämäntavan vinkkien kerääminen ja 

niiden levittäminen netissä. Olin itse 

tekemässä taustatyötä hankkeessa.

EKOPAASTO
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Talveksi 2012 ekopaasto siirtyi 

laajemmaksi hankkeeksi, josta vastasi 

Ekumeenisen neuvoston lisäksi 

ennen kaikkea Kirkkohallituksen 

yhteiskunnallinen osasto. Uudenlaista 

yhteistyötä rakennettiin Suomen 

ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa, 

joka oli vahvasti mukana hankkeessa. 

On huomionarvoista, että kirkolliset 

ja maalliset toimijat tekivät asiassa 

yhteistyötä. 

Kampanja rakentui ammattitaitoisesti 

tehtyjen verkkosivujen varaan (www.

ekopaasto.fi). Sivujen näkyvimpänä 

elementtinä olivat haastattelut, joita oli 

tehty rivikristittyjen sijaan julkisuuden 

henkilöistä, joista monelle asia oli 

aivan uusi. I lmeisesti oli tarkoitus 

saada ekopaastolle mahdollisimman 

kiinnostavat kasvot ja malliesimerkeiksi 

mukaan ihmisiä eri elämänalueilta. 

Ekopaaston ajankohta ulottui 

laskiaisesta pääsiäisaamuun (22.2.-

8.4.2012). Koska nykyihminen on 

sosiaalinen verkostoeläin, keskustelua 

ekopaastosta voi jatkaa tapahtuman 

Facebook-sivustolla. Sieltä löytyy myös 

blogeja aiheesta. Kampanja li ittyi myös 

osaksi kirkon Pyhä-painopistettä (2010-

2012).

Paastoperinteet

Ekopaasto-kampanjan verkkosivujen 

eniten kristinuskoon keskittyvä osuus 

tarjoaa tietoa paastoperinteistä eri 

kirkoissa. Luterilaiset ovat korostaneet 

käytännön paaston lisäksi katumusta, 

itsetutkistelua ja hiljentymistä. 

Ortodoksisessa perinteessä on 

keskitytty rukoukseen, kirkossakäyntiin 

ja katumuksen sakramenttiin. 

Ortodoksien paastosääntöjen mukaan 

paastonaikana ei syödä eläinkunnan 

tuotteita eikä käytetä nautintoaineita. 

Ankarimpina päivinä ei valmisteta 

aterioita lainkaan ja syödään vasta il lalla 

jotain kevyttä. 

Katolilaisil le paasto tarkoittaa päiviä, 

jolloin uskovaisen on kirkon mukaan 

vähennettävä päivittäinen syömisensä 

yhteen täyteen ateriaan ja kahteen 

pieneen ateriaan erotuksena 

abstinenssista, joka tarkoittaa lihasta 

kieltäytymistä perjantaisin erityisesti 

pääsiäisen edellä.

Mikä paastossa on “ekoa”?

Ekopaasto siis kytkeytyy vanhaan 

kirkon perinteeseen ja osittain siinä on 

jo luonnostaan samoja elementtejä kuin 

perinteisessä paastossa. Ekologista 

on olla kuormittamatta luontoa. 

Liha on ruuista kuormittavinta, joten 

kirkoissa on aina oltu ekologisia (ainakin 

paastonaikoina). 

Kirkon ekosivut kehottavat tutkailemaan 

elämäntapaamme seuraavissa asioissa 

paastonaikana:

EKOLOGINEN 
RUOKAILU

Ekopaastosivuilla kehotetaan seuraavanlaiseen ruokakulttuuriin paastonaikana:

•  Suosi kasviksia, hedelmiä ja kotimaista kalaa.

•  Suosi lähiruokaa: korvaa riisi kotimaisella perunalla tai ohralla.

•  Vältä tai vähennä lihan syömistä, erityisesti naudanlihaa.

•  Vältä tai vähennä viipaloitavan juuston syömistä.

•  Vältä valmispakasteita.

•  Tee lyhyet kauppamatkat kävellen.

•  Osta ruokaa sopivasti. Jos ruokaa kuluu vähän, suosi irtomyyntiä isojen 

pakkausten sijaan.

•  Älä heitä ruokaa pois, hyödynnä tähteet. Jos elintarvike on pilaantunut, lajittele se 

biojätteisiin.

•  Käytä oikean kokoista, paksupohjaista ja kannellista valmistusastiaa.

•  Säädä teho pienemmälle heti kiehumisen jälkeen.

•  Mikroaaltouuni on tehokkain laite pienten annosten valmistamiseen ja 

lämmittämiseen.

•  Hyödynnä lieden ja uunin jälkilämpö - laita ruoka uuniin kannellisessa astiassa tai 

paistopussissa.

1) ruoka

2) asuminen

3) liikenne

4) kulutus

Seuraavassa kooste ekopaastosivujen 

elämäntapaohjeista paastonajalle:
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EKOLOGINEN ASUMINEN

• Laske huoneiden lämpötilaa.

•  Vähennä lämpimän veden käyttöä: lyhennä suihkussa oloaikaa, sulje hana 

saippuoinnin ajaksi. 

•  Vaihda hehkulamput energiansäästölamppuihin. 

•  Osta tai lainaa kulutus mittari ja tarkkaile sähkönkulutustasi. Mittarin saat 

esimerkiksi energiayhtiöltäsi. Osa energiayhtiöistä, mm. Helsingin energia tarjoaa 

reaaliaikaisen palvelun myös netissä. 

•  Vaihda kotitaloussähkö uusiutuvaan sähköön. Ohjeet sivuilla ekoenergia.fi. 

• Pese pyykit 40 asteessa 60:n sijaan. Pese täysiä koneellisia. 

•  Sammuta valot huoneissa, joissa ei oleskella. 

•  Sammuta tietokoneet ja muut elektroniset laitteet käytön jälkeen. Liitä laitteet 

virtakatkaisijalla varustettuun jatkojohtoon, jolloin saat virran pois kaikista laitteista 

kerralla. 

• Vähennä sähkösaunan lämmityskertoja. Mene saunaan heti kun se on lämmin ja 

sammuta heti käytön  jälkeen. 

• Säädä lattialämmitys pienelle.

• Tuuleta nopealla ristivedolla. 

Ekopaastosivuilta löydät tietoa myös siitä, mikä osuus milläkin 

kodinkoneella on sähkönkulutuksessa. 

LIIKENNE

•  Valitse auton sijaan bussi, juna, metro tai ratikka. 

•  Kulje lyhyet matkat jalan tai pyörällä. 

• Vaihda työmatka videoneuvotteluun. 

• Tee välil lä etätöitä. 

• Suosi lähipalveluita, joihin pääset lihasvoimin tai jotka ovat vaikkapa työmatkan 

varrella.

•  Vaihda ulkomaan lomamatka kotimaan lomaan

Jos oma auto on välttämätön:

•  Aja taloudellisesti, vältä kiihdytyksiä ja suuria nopeuksia.

• Selvitä, voiko autossasi käyttää biopohjaista polttoainetta.

• Hoida monta asiaa samalla matkalla.

•  Ota muitakin kyytiin tai kokeile yhteiskäyttöautoa

EKOLOGINEN KULUTTAMINEN

• Osta vain ympäristömerkittyjä tavaroita ja palveluja - etsi ja kysy sitkeästi!

• Osta kestävää, laadukasta ja korjauskelpoista.

• Jos ostat sähköä käyttävää laitetta, selvitä mitkä ovat vähiten sähköä kuluttavia 

vaihtoehtoja  (esimerkiksi led-valaisimet ja led-televisiot).

• Kysy myyjältä valmistajan ekotuotesuunnittelusta ja ympäristöjärjestelmästä.

Kysy myyjältä, miten valmistaja varmistaa tuotteen alihankintaketjun sosiaalis-

eettisesti ja  ympäristönsuojelullisesti vastuullisen toiminnan kehittyvissä maissa. 

Suomalainen Finnwatch on yksi järjestöistä, jotka pyrkivät kiinnittämään huomiota 

yritysten vastuulliseen toimintaan globaalisti.

Verkkovinkit ekokuluttajalle

• Eko-ostajan opas

• Pohjoismaisen ja EU:n ympäristömerkillä varustetut tavarat ja palvelut

Muita ympäristömerkkejä 

• Kuluttajaviraston kokoama merkkikimara

• Lainauspalvelu   

LAINAA KUN ET TARVITSE JATKUVASTI!
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Ekopaaston mahdollisuuksia

Stressaantuneen moniottelijan mielestä kaikkea ei voi saada heti. Monet 

elämäntapaan li ittyvät kysymykset ovat sellaisia, joita voi toteuttaa pitkän aikavälin 

suunnitelmalla. Jokainen voi kuitenkin löytää jonkun tavan ekopaastota. Kun 

suomalaiset vihdoin ovat oppineet puhumaan tai ainakin kirjoittamaan nettiin 

jokapäiväisyyksiään, puheen määrä maassa alkaa kohta voittaa toiminnan määrän. 

Idean hyvä puoli on haaste käytännön toimintaan.

Voitaisiinko perustaa (ehkä sitten ensi vuonna?) A Rochan innoittamana 

ekopaastoryhmiä, joissa olisi AA-henki eli tsemppaus yhteisen ideologian puolesta 

– hengellistä ulottuvuutta unohtamatta? Itse olen mieltynyt kokonaisvaltaiseen 

ajatukseen paastosta: jos minulla on li ikaa, haluan sen koituvan hänen hyväksi, 

jolla ei ole juuri mitään, joko lähellä tai kaukana. Jumalalle kuuluu aina osa meidän 

ajastamme, ja erityisesti paastonaikana.

Luultavaa on, että Jumalakin ilahtuu paaston muodoista, joissa vähennetään 

pienempien ”idolien” merkitystä elämässä. Meillä ainakin digiboksi hajosi sil lä 

hetkellä, kun olin lukemassa yhden arochalaisen kirjasta kohtaa, jossa hän 

suositteli kokeilemaan tv:n katselun luopumista tietyksi ajaksi. Eri kirkkojen 

perinteistä voi nostaa töllöttämisen tilalle keskittymisen hengelliseen elämään 

ja oman elämän parannuksenteon: ekologisesti ja sosiaalisesti, Jesajan luku 58 

lähtökohtana.

Eija Kemppi
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KirKon
YMPÄRISTÖDIPLOMIN
KÄSIKIRJASTA

Maamme suurimmassa 

kristil l isessä yhteisössä, eli 

evankelis-luterilaisessa kirkossa, on 

laajalti havahduttu ympäristöongelmiin 

ja ympäristöajattelun ajankohtaisuuteen.  

Kirkossa korostetaan, että huoli 

ympäristöstä ja ihmisen suhteesta 

luontoon kumpuaa kristil l isen uskon 

keskiöstä. Luoja on asettanut ihmisen 

maapallolle ”viljelemään ja varjelemaan” 

sitä, eikä käyttämään mielivaltaisesti 

taloudellisen kehityksen raaka-

ainevarastona.  Luterilaisella kirkolla 

onkin ollut käytössään ympäristödiplomi 

jo yli kymmenen vuotta. Se on 

Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 
2012. Kirkkohallituksen julkaisuja 
2012: 1, 134 s.

“Käsikirjan 
uusimmassa 
laitoksessa 
korostetaan 
edellistä enemmän 
ilmastonmuutosta 
ja sen hillitsemiseen 
tähtääviä toimia.”

UUSI LAITOS
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vapaaehtoinen järjestelmä, johon 

sitoutuvat seurakunnat pyrkivät 

huomioimaan ympäristönäkökohdat 

kaikessa hallinnossaan ja 

toiminnossaan. Lisäksi seurakunnat 

pyrkivät jatkuvasti parantamaan 

ympäristötoimintaansa. Tällä hetkellä 

ympäristödiplomin on saanut noin 100 

seurakuntaa eri puolil la maata. 

Ympäristödiplomin käsikirja on tänä 

keväänä päivitetty kolmanteen 

laitokseensa. Käsikirja on 

diplomia hankkiville seurakunnille 

tarkoitettu työväline, jonka avulla 

ympäristökysymykset voidaan nivoa 

osaksi jokapäiväistä toimintaa. Siinä 

kerrotaan ympäristödiplomin asettamat 

minimivaatimukset sekä annetaan 

ohjeita ja vinkkejä siitä, mitä muuta 

seurakunnat voivat tehdä ympäristön 

hyväksi. Diplomijärjestelmä on varsin 

kattava: kirjassa käsitellään toimintaa 

ja taloutta, jätehuoltoa ja siivousta, 

energiaa ja rakentamista, ruokaa 

ja keittiöitä, toimistoja, l i ikennettä 

sekä metsänhoitoa. Yksi keskeinen 

painopistealue on oikeutetusti 

ympäristökasvatus – onhan kirkolla 

suuri rooli ihmisten asenteiden, ja myös 

ympäristöasenteiden, muokkaajana. 

Käsikirjan uusimmassa laitoksessa 

korostetaan edellistä enemmän 

ilmastonmuutosta ja sen hill itsemiseen 

tähtääviä toimia. Seurakunnille on myös 

tehty oma hiil i laskuri, jolla yhteisön 

hiil i jalanjäljen laskeminen ja seuraaminen 

käy kätevästi. 

Käsikirja huomioi erikokoisten 

ja erilaisissa tilanteissa olevien 

seurakuntien lähtökohdat: 

ympäristöystävällisyyteen voidaan 

pyrkiä monella tapaa. Toiset 

seurakunnat voivat painottaa 

enemmän kasvatusta, tiedottamista 

ja vaikkapa luontoaiheisia hengellisiä 

tapahtumia. Toisille sopii taas paremmin 

panostaminen vihreään rakentamiseen 

ja energiatehokkuuteen. 

Seurakunta saa ympäristödiplomiin 

vaadittavia pisteitä erilaisista 

ympäristöystävällisistä teoista. 

Pääasiassa pisteytys näyttäisi 

painottavan merkittäviä ratkaisuja, 

mutta muutamassa kohdassa 

taustalla olevan järkeilyn voisi 

kenties kyseenalaistaa. Esimerkiksi 

erirakenteisesta metsänhoidosta saa 

vain viisi pistettä, minkä verran voi saada 

myös vähentämällä kertakäyttötuotteita. 

Reilun kaupan tuotteita suosimalla voikin 

saada jo tuplasti saman verran. 

Yleisen biologisen tietämyksen mukaan 

maamme luonnon monimuotoisuudelle 

suurimman uhan muodostaa 

tehometsätalous. Erirakenteisessa 

metsänhoidossa pyritään talousmetsiä 

hoitamaan enemmän luonnon 

normaalia dynamiikkaa muistuttavalla 

tavalla suosien eri-ikäistä ja lajistoltaan 

monipuolista puustoa. Biodiversiteetin 

kannalta menetelmän laajempi 

käyttöönotto olisi huomattava 

parannus nykyiseen. Seurakuntien tulisi 

merkittävänä metsänomistajina olla 

näyttämässä suuntaa muille. Käsikirjan 

pisteytys ei kylläkään tähän li iemmin 

rohkaise.

Käsikirjassa käsitellään yllättävän 

vähän luonnonsuojelun teologisia 

perusteita. Myös aiheeseen 

johdattavat kirjall isuusviitteet loistavat 

poissaolollaan. Onneksi kirjoittajat 

sentään kehottavat lukijaa tutustumaan 

kirkon ilmasto-ohjelmaan Kiitollisuus, 

kunnioitus, kohtuus.

Näistä puutteista huolimatta 

käsikirja on kokonaisuudessaan 

vaikuttava ympäristöteko. Kirkon 

ympäristödiplomi ansaitsee paljon 

kiitosta monipuolisuudestaan ja 

kattavuudestaan. Seurakuntalaisten 

ja henkilökunnan sitouttaminen 

huomiomaan ympäristönäkökohdat 

kaikessa toiminnassaan on 

kunnianhimoinen tavoite, johon tämä 

järjestelmä ainakin periaatteessa antaa 

kaikki mahdollisuudet.

Luterilainen kirkko on omalla 

ympäristödiplomillaan asettanut 

esikuvan muille maassamme toimiville 

kristil l isil le kirkoille ja yhteisöille. Toivoa 

sopii, että nämä tarttuvat haasteeseen 

ja kehittävät omiin tarkoituksiinsa 

sopivat ympäristöystävälliseen 

toimintaan ohjaavat normit.

Elias Hämäläinen



Franciscus Assisilaisen
luontosuhde

”Sisar leivosella on huppu 

kuin sääntökuntalaisil la. 

Se on nöyrä lintu, joka 

kulkee mielellään tiellä 

etsimässä jyviä, ja vaikka 

se löytäisi niitä eläinten 

lannasta, se ottaa ne 

ja syö. Lentäessään se 

ylistää Herraa, se on kuin 

hyvä sääntökuntalainen, 

joka halveksii maallisia ja 

elää jo taivaissa.”

(Perugian legenda. Suom. 

S. A. Teinonen.)

Elias Hämäläinen
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F ranciscus rakasti l intuja, ja eniten 

kaikista tuntemistaan linnuista 

hän ihaili leivosta eli kiurua. Tämän 

harmaudessaan vaatimattoman 

näköisen olennon hän asetti 

seuraajil leen esikuvaksi. Jo sen 

ulkonäkö toi mieleen fransiskaanien 

harmaan ja repaleisen kaavun – 

töyhtökin sojotti kuin pään ylitse 

vedetty veljen huppu. Kiurun tutussa 

lentoliverryksessä Franciscus kuuli 

sil le ominaisen tavan ylistää Luojaansa. 

Tämäkin sopi esimerkiksi hänen 

velji l leen, joiden tuli lakkaamatta iloita 

Jumalasta ja hänen hyvyydestään 

kaikkia luotujaan kohtaan.

Franciscuksen luontosuhdetta on 

kiinnostava tarkastella lukuisten hänen 

elämästään tallennettujen kertomusten 

valossa. Niistä hyvin monet paljastavat 

pyhimyksen rakastavan ja hellän 

suhteen luotuihin. Sydänkeskiajan 

Italiassa, aikana, jolloin ihmishenkikään 

ei usein ollut minkään arvoinen, 

Franciscus näki kaikki luodut arvokkaina 

olentoina. Koska kaikki luotu heijasti 

luotunsa hyvyyttä, kaikilla luoduilla oli 

oma arvonsa ihmisestä riippumatta. 

Franciscus Assisilainen lukeutuu 

niihin katolisiin pyhimyksiin, jonka 

myös muiden kirkkokuntien kristityt 

kokevat erityisen läheiseksi. Hänen 

elämäntarinansa, yksinkertainen ja 

ilon värittämä hengellisyytensä sekä 

erityisesti hänen intiimi suhteensa 

luontoon puhuttelevat voimakkaasti 

myös niin muiden uskontojen edustajia 

kuin maallistuneita nykyihmisiäkin. 

Luonnonsuojelupiireissä ja 

eläinoikeusliikkeessä hänet on tapana 

tulkita vuosisatoja edellä aikaansa 

olevana syväekologina tai eläinten 

suojelun pioneerina. 

Franciscus oli kuitenkin oman aikansa 

lapsi, jolle moderni huoli ympäristömme 

tilasta olisi ollut käsittämätöntä. 

Hänen luonnonmystiikkansakaan 

ei ole ensisijaisesti sentimentaalista 

luontoromantiikkaa, jollaisena se 

useinkin halutaan kuvata, vaan se 

on nähtävä hänen kokonaisvaltaisen 

Kristus-keskeisen teologiansa osana. 

Koko Luomakunta on luotu Kristuksen 

kautta ja saavuttaa täyttymyksensä 

Kristuksessa. Kristuksen inkarnaation, 

kuoleman ja ylösnousemuksen kautta 

avautunut pelastus koskee koko 

luomakuntaa, niin hurskaita kristittyjä tai 

Assisin köyhiä ihmisiä kuin leivosiakin.

Veli Aurinko, sisar vesi, äiti maa

Franciscuksen tunnetuin runo tai 

rukous, Luotujen ylistys eli Veli 

Auringon laulu, puhuu suoraa kieltä 

hänen luontosuhteestaan. Franciscus 

kirjoitti Aurinkolaulun kuolinvuoteellaan 

kärsimyksen ja kovien kipujen keskellä, 

mutta silloinkin hänen huomionsa 

kiinnittyi luomakunnan hyvyyteen 

ja Jumalan luonnossa ilmenevään 

rakkauteen.

”Ole ylistetty, Herrani, kaikkien luotujesi 

kanssa, varsinkin herramme veli 

Auringon; hän on päivä, jolla meitä 

valaiset. Ja hän on kaunis ja säihkyvä 

suuressa loistossaan. Sinun kuvaasi hän 

kantaa, oi Korkein.

Ylistäkööt sinua, Herrani, veli tuuli ja 

ilma ja pilvi ja sees ja säät kaikki, joil la 

luotujasi pidät yllä. Ylistäköön sinua, 

Herrani, sisar vesi, hyvin hyödyllinen 

ja nöyrä ja kallis ja kaino. Ylistäköön 

sinua, Herrani, veli tuli, jolla yötä valaiset; 

hän on ihana ja iloinen ja väkevä ja 

voimallinen. 

Ylistäköön sinua, Herrani, sisar äitimme 

maa, joka meitä ravitsee ja hallitsee ja 

kantaa kaiket hedelmät ja kirjavat kukat 

ja yrtit.” 

(Suomentanut Seppo A. Teinonen.)

Franciscus ylistää Herraa hänen 

luotujensa tähden. Hän puhuttelee 

elottomia taivaankappaleita 

sisarinaan ja veljinään, samoin kuin 

erilaisia luonnonvoimia. Maasta 

hän puhuu jopa äitinämme, mikä 

ei ole kristil l isessä perinteessä 

ollut kovin usein tapana. Runosta 

kuvastuu hänen haltioitumisensa 

ja ilonsa luonnon edessä. Luodut 

heijastavat Luojansa hyvyyttä, kukin 

omalla ainutlaatuisella tavallaan. 

Kolmiyhteinen Jumala on myös läsnä 

jokaisessa luodussa olennossa ja siksi 

jokainen luotu on korvaamattomalla 

tavalla arvokas. Teologiassa tällaista 

näkemystä kutsutaan panenteismiksi, 

erotuksena luontoa sinänsä palvovasta 

panteismista.

Franciscus näki kaikessa luodussa 

myös Kristuksen. Inkarnaatiossa 

Jumala tuli luomakuntansa keskelle 

pelastamaan ihmiskunnan lisäksi kaikki 

muutkin luodut. Teroittaessaan velji l leen 

eukaristian merkitystä, hän sanoi:

”Minä rukoilen teitä kaikkia, kaikella 

rakkaudella, jolla voin, jotta osoitatte 

kaikkea kunnioitusta Kristuksen kaikkein 

pyhimmälle ruumiille ja verelle, koska 

hänessä kaikki maan päällä ja taivaassa 

on lunastettu ja sovitettu kaikkivaltiaan 
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Jumalan kanssa.” 

(Suomentanut Seppo A. Teinonen.)

Franciscus ja eläimet

Kenties kuuluisin kertomus 

Franciscuksesta kuvaa hänet 

saarnaamassa linnuille. Sen on 

tallentanut Franciscuksen oppilaisiin 

kuulunut Tuomas Celanolainen. Eräänä 

päivänä Franciscus oli matkaamassa 

veljien kanssa maantiellä, kun hän näki, 

että läheiset puut olivat täynnä lintuja. 

Franciscus jätti kumppaninsa tielle ja 

kiiruhti l intujen luokse. Hän pyysi nöyrästi 

l intuja kuuntelemaan Jumalan sanaa ja 

alkoi puhua niil le.

”Veljeni l innut, ylistäkää suuresti 

Luojaanne ja aina rakastakaa häntä. 

Hän antoi teille höyhenpeitteen 

vaatteiksenne, siivet lentääksenne 

ja kaiken muun mitä tarvitsettekaan. 

Jumala teki teidät ylväiksi luotujen 

joukossa ja hän antoi teille kodin ilman 

puhtaudessa. Vaikkette kylvä ettekä 

niitä, hän joka tapauksessa suojelee ja 

kaitsee teitä ilman, että teidän tarvitsee 

huolehtia.” 

(Suomentanut Seppo A. Teinonen.)

Tuomas kertoo, kuinka linnut vastasivat 

kaulojaan venyttämällä ja siipiään 

aukomalla Franciscuksen kulkiessa 

niiden keskellä ja siunaten niitä. 

Tämän tapauksen jälkeen hänellä 

oli tapana saarnata useasti l innuille 

ja muille eläimille, ja jopa elottomille 

luontokappaleille. Hän myös pyrki 

elämään vahingoittamatta muita 

luotuja. Nähdessään tiellä madon, hän 

nosti sen varovaisesti tien syrjään, 

ettei kukaan vahingoittaisi sitä. Monet 

nykyajan ihmiset, ja varmasti useat 

hänen aikalaisensakin, pitäisivät linnuille 

saarnaamista höynähtäneenä tekona. 

Franciscus itse, tai hänen seuraajansa, 

eivät selvästikään järkeilleet näin. Hän 

puhui linnuille Kristuksesta ja hänen 

rakkaudestaan niitä kohtaan, ja tarinan 

mukaan nämä vastasivat hänelle omalla 

tavallaan. Kristuksen rakkaus ja hänen 

tuomansa pelastus koskevat koko 

luomakuntaa. Tällä varsin kirjaimellisella 

eleellään hän osoitti kunnioitustaan 

lintuja ja niiden arvoa kohtaan. 

Kunnioituksesta puhuu myös 

Franciscuksen sanavalinta, kun hän 

puhuttelee lintuja veljinään. Pyhimyksellä 

oli kuulemma tapana käyttää eläimistä 

ja kasveista sukulaissuhteisiin 

viittaavia ilmaisuja. Tämä varmastikin 

heijasti hänen näkemystään koko 

luomakunnasta yhtenä perheenä.

Eikä Franciscuksen rakkaus rajoittunut 

ainoastaan ihmisiin tai eläimiin. Hän 

rakasti myös kukkia,  ja säilyneiden 

kertomusten mukaan saarnasi usein 

niil lekin. Ohjeissaan seuraajil leen hän 

kehotti jättämään osan viljelypelloista 

aina istuttamatta, jotta sinne voisi 

kasvaa luonnon omia kukkia. Kuten 

aiemmin lainattu Aurinkolaulu osoittaa, 

hän osoitti samaa kunnioitusta myös 

elottomille luonnonolioille ja -voimille. 

Toinen kiinnostava eläimiin li ittyvä 

kertomus Franciscuksesta on Gubbion 

suden tarina. Gubbion pikkukaupungin 

asukkaat olivat jo jonkin aikaa 

kärsineet asukkaita ja heidän karjaansa 

ahdistelleesta sudesta, jota ei yrityksistä 

huolimatta saatu kiinni. Kaupunkilaiset 

päättivät kutsua avuksi Franciscuksen, 

joka saapuikin paikalle.  Hän meni 

metsään, missä tapasi suden. Tarinan 

mukaan Franciscus nuhteli sutta, joka 

osoitti katumusta. Mutta pyhimys ei 

tyytynyt vain tähän. Hän ymmärsi, ettei 

susi ollut vainonnut kaupunkilaisia 

pahuuttaan, vaan oli syönyt vain 

nälkäänsä. Hän päätti solmia li iton suden 

ja gubbiolaisten välil le. 

Franciscus sai suden lupaamaan, että 

se jättäisi kaupunkilaiset ja heidän 

eläimensä rauhaan. Vastineeksi tästä 

kaupunkilaiset suostuivat ruokkimaan 

sutta, ettei sen enää nälkäänsä tarvitsisi 

tehdä kiusaa näille. Näin tehtiinkin 

ja kättä lyötiin tassun päälle. Tästä 

eteenpäin gubbiolaiset ja susi elivät 

sovussa toisiaan kunnioittaen. Meidän 

ei kannata li iemmin vaivata päätämme 

sillä, onko tämä legenda historiallisesti 

tosi vaiko ei. Ennemminkin meidän 

kannattaa tarkastella sen mahdollista 

hengellistä opetusta. Franciscus ei 

ajattele ahtaan ihmiskeskeisesti, kuten 

vaikkapa susienvihaajat tämän päivän 

Suomessa tuntuvat tekevän, vaan 

hän haluaa nähdä konfliktin sudenkin 

näkökulmasta. Hänen ratkaisunsa 

ei ole suden tappaminen, vaan li iton 

solmiminen sen ja kaupunkilaisten 

välil le. Franciscus tunnetaan rauhan 

rakentajana ja siltojen luojana. 

Tämä tarina kertoo siitä, että hänen 

pyrkimyksensä luoda yhteenkuuluvuutta 

ja solidaarisuutta ulottuu lajirajojenkin yli. 

Olisikohan meidän nykypäivän 

kristittyjen syytä seurata tarkemmin 

hänen esimerkkiään? Suomessa 

on paljon vihaa ja aiheetonta pelkoa 

suurpetoja kohtaan. Harvoin susien 

vainoajat tulevat ajatelleeksi asiaa 

suden perspektiivistä. Franciscuksen 

mukaan meidän tulisi näin juuri tehdä, 

eikä olettaa, että ihmisten intressit 

ja oikeudet ovat aina väistämättä 
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painavampia kuin muiden luotujen.

Franciscuksen nöyryys

Franciscuksen rakkaus luomakuntaa 

ja köyhiä kohtaan osoittaa, että 

Kristusta seuraten hän tahtoi asettaa 

juuri heikoimmat veljet ja sisaret aina 

etusijalle. Franciscuksen esimerkin ja 

hänen selvien sanojensa mukaan tämä 

merkitsee hänen seuraajil leen nöyryyttä 

myös muita luotuja kohtaan. Meidän 

tulee laittaa tarvittaessa omat etumme 

syrjään uhrautuessamme muiden 

edestä – olivat nämä sitten köyhiä 

ihmisiä tai muunlajisia Jumalan luotuja. 

Lainaan tässä hänen Tervehdystään 

hyveille:

”Pyhä kuuliaisuus saattaa häpeään 

kaiken ruumiill isen ja lihallisen 

tahdon ja pitää ruumiin kuoletettuna 

kuuliaisuudessa hengelle ja 

kuuliaisuudessa veljelle ja tekee ihmisen 

alamaiseksi kaikille ihmisille tässä 

maailmassa, eikä vain ihmisille, vaan 

myös kaikille eläimille ja pedoille niin 

että ne voivat tehdä hänelle mielensä 

mukaan niin kuin sen heille ylhäältä suo 

Herra.” 

(Suomentanut Seppo A. Teinonen.)

Franciscus tunnetaan siitä, että hänen 

sanojensa ja tekojensa välil lä ei ollut 

juurikaan ristiriitaa. Niinpä hänen 

kerrotaan kieltäytyneen hätistelemästä 

pois hiiriä, jotka häiritsivät öisin hänen 

untaan juoksemalla hänen päällään 

ja näykkimällä hänen ruumistaan. 

Nähdäkseni tämä osoittaa sinänsä 

melkoista eläinten kunnioittamista 

ja kristil l istä nöyryyttä suhteessa 

luomakuntaan. Franciscuksen 

ajattelussa ympäristöteologia ei 

ollut vain sivujuonne, eikä hänen 

rakkautensa luontoon ollut vain 

romanttista haihattelua. Hänelle se 

oli vain johdonmukainen osa hänen 

kirjaimellista ja ehdotonta tapaansa 

seurata Kristusta. 

Franciscuksen eläinrakkaudesta 

johtuen ei olekaan kovin ihmeellistä, että 

hän on katolisessa kirkossa eläinten 

suojelupyhimys. Lisäksi 29. marraskuuta 

vuonna 1979 paavi Johannes Paavali I I 

julisti apostolisella bullalla Franciscuksen 

luonnonsuojelijoiden taivaalliseksi 

suojelijaksi vastaten täten lukuisten 

katolilaisten luonnonsuojelijoiden 

toiveisiin.  Franciscus ei kuitenkaan 

ole katolilaisten tai ns. fransiskaanien 

yksinomaisuutta. Hän on li ian suuri 

hahmo sopeutuakseen mihinkään 

valmiiseen muottiin ja hänen kristil l inen 

rakkautensa on li ian ehdotonta 

rajoittuakseen ihmisten asettamiin 

uomiin ja karsinoihin. Hänen esikuvansa 

elämäntarinansa ja uskonsa ovat 

toimineet esikuvizna lukemattomille eri 

tunnustuskuntiin lukeutuville kristityil le 

halki vuosisatojen. Hänen luomakuntaa 

kunnioittava elämäntapansa voi 

inspiroida myös maallistuneita ihmisiä. 

Luulenpa, että pyhällä Franciscuksella 

itsellään ei voi olla mitään tätä vastaan.

Kirjallisuutta:

Delio, I. ja Warner, K. 2008: Care for Creation: A Franciscan Spirituality of the Earth. 

St. Anthony Messenger Press, 226 s.

Franciscus Assisilainen 2005: Kutsu köyhyyteen. Kirjapaja, 168 s. Suomentanut 

Seppo A. Teinonen.

Sorrell, R. 1988: St. Francis of Assisi and nature: Tradition and innovation in Western 

Christian attitudes toward the environment. Oxford University Press, 204 s.

Teinonen, S. (suom.) 1988: Franciscus Assisilaisen sanoma. Perugian legenda. 

KATT 189 s.

Thomas of Celano 2005: The Francis Trilogy. New City Press, 387 s. Toimittanut 

Regis J. Armstrong.

Franciscus Assisilainen
Franciscus (1191–1226) on keskiajan tunnetuin kristil l inen pyhimys ja 

fransiskaanisten sääntökuntien perustaja. Hän syntyi rikkaan kauppiaan pojaksi 

Assisin kaupungissa Italiassa. Nuorena hän oli nautinnonhaluinen seikkaili ja, joka 

tavoitteli kunniaa sotilaana. Nämä pyrkimykset saivat ikävän lopun, kun Franciscus 

joutui vankeuteen naapurikaupunkia Perugiaa käydyn sotaretken tiimellyksessä. 

Tällöin hän myös sairastui vakavasti.  

Franciscus koki kääntymyksen 1204 tavatessaan lepratautisia ja tajutessaan, 
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että Jumala tahtoo hänen alkavan hoitaa näitä keskiajan halveksituimpia ihmisiä. 

Hänen hengellinen etsintänsä johti lopulta riitaan isänsä kanssa. Franciscus luopui 

perinnöstään ja jopa riisui julkisesti isältään saamansa vaatteet Assisin toril la. Hän 

sanoikin, että tästä eteenpäin hänellä on vain yksi Isä taivaassa. 

Franciscuksen ympärille kerääntyi pian muita samanhenkisiä, ja Franciscus 

alkoi kutsua heitä nimellä fratres minores, vähäisemmät veljet. Veljet halusivat 

seurata Kristusta kirjaimellisesti valiten ehdottoman köyhyyden. He kiersivät 

kaupungista toiseen saarnaten, rukoillen ja palvellen lähimmäisiään. Elantonsa he 

hankkivat omien kättensä työllä, ja sil loin kun tämä ei ollut mahdollista, kerjäämällä. 

Franciscus näki köyhyyden Jumalan suurimpana lahjana, joka vapautti kristityn 

iloiten seuraamaan Kristusta. 

Lopulta veljistä kehkeytyi fransiskaanien sääntökunta, joka sai säännölleen 

paavill isen hyväksynnän. Fransiskaaniseen perheeseen kuuluvat vähäisempien 

veljien lisäksi sääntökunnan päähaarasta myöhemmin erkautuneet konventuaalit ja 

kapusiinit, Franciskuksen läheisen ystävän ja työtoverin Assisin Klaaran perustama 

sisarkunta klarissalaiset sekä fransiskaanimaallikoiden kolmas sääntökunta eli 

tertiaarit. 

Franciscuksen rukouselämä ja mietiskely huipentui 1224 La Vernan vuorella, 

jossa hän koki stigmatisaation – Kristuksen haavat ilmestyivät hänen käsiinsä, 

jalkoihinsa ja kylkiinsä. Hän sairasteli jatkuvasti erityisesti elämänsä loppupuolella. 

Kuolinvuoteellaan hän saneli kuuluisimman runonsa, Aurinkolaulun, joka kuvaa 

hänen luomakuntaa kunnioittavaa hengellisyyttään. Franciscus julistettiin 

pyhimykseksi 1228, vasta kaksi vuotta kuolemansa jälkeen.

          Elias Hämäläinen

Toivoa Itämeren 
kokoiselle 
kolera-altaalle?
O p e r a a t i o  P i s a r a  m e r e s s ä : 
Täktomin lahden puhdistaminen
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T äydellisenä humanisti-

teologimaallikkona 

ympäristöasioissa seuraan kuitenkin 

mielenkiinnolla Itämeren tilasta 

käytävää keskustelua ja yrityksiä 

tehdä ongelmille jotain. Viime aikojen 

Itämeri-uutisointiinhan kuuluu koleraa 

aiheuttavien bakteerien löytyminen 

Itämeren pohjasta.

Seppo Knuuttila, venäläisten 

pelottelema ympäristötutkijamme, totesi 

TV-haastattelussaan, että suomalainen 

maatalous kuormittaa Itämerta 

kuusinkertaisesti verrattuna esimerkiksi 

Pietarin aiheuttamaan kuormitukseen. 

Knuuttilan ehdotus oli fosforin kierrätys. 

Ajatus on päässyt hallitusohjelmaankin 

ja Suomesta ollaan leipomassa fosforin 

kierrätyksen mallimaata. Toinen asia, 

jossa suomalaiset ovat venäläisiä edellä, 

ovat lantapäästöt Itämereen.  

Toivo Itämeren suojelussa syntyy siitä, 

että siellä täällä on syntynyt projekteja, 

joissa on saatu mukaan paikalliset 

maanviljeli jät, viralliset ympäristötahot, 

yhdistykset, EU, tutkimuskeskukset ja 

aivan tavalliset ranta-asukkaat. Valtio 

on tullut mukaan antamalla avustusta 

esimerkiksi kosteikkojen perustamiseen 

450 euroa per hehtaari (MTT:n hanke, 

voimassa vielä ensi vuonna). Paikoin EU 

on ollut mukana jopa 65 prosentin tuella. 

I lahduttava toivon merkki oli yksityisen 

ranta-asukkaan, ohjaaja-kuvaaja-

toimittaja Ari Heinilän Hangon Täktomin 

lahdella käynnistämä projekti. Televisio 

esitti toukokuussa aiheesta dokumentin, 

joka lämmitti jokaisen ympäristöihmisen 

sydäntä. Täktom on useille 

arochalaisil lekin tuttu lintutornistaan, 

jossa olemme keväisillä linturetkillä 

joskus vierailleet. 

Heinilä huomasi, että kalat alkoivat kuolla 

lahdella, lahti oli kasvamassa umpeen 

ja että siihen valui jotain ruskeaa. 

Uiminen alkoi olla vastenmielistä 

rihmalevän runsastumisen johdosta. 

Hän toimitti vesinäytteet Tvärminnen 

eläintieteelliselle asemalle, jossa niistä 

löytyi korkeita nitraattipitoisuuksia 

sekä kohonneita fosfori- ja typpiarvoja. 

Kun aiheuttajia alettiin tutkia, löytyi 

seuraavia lähialuetekijöitä: maanviljelys, 

lentokenttä ja kotitaloudet. Valuma-

alueeseen vaikuttivat myös golf-kenttä 

ja vapaasataman autokenttä. 

Ari Heinilän projekti lahden 

pelastamiseksi on huomionarvoinen 

siksi, että yksityisen ranta-asukkaan 

aloitteesta saatiin mukaan lahden 

pelastustöihin koko yhteisö: vakinaiset 

asukkaat, kesäasukkaat, maanviljeli jät, 

yritystoiminta sekä ympäristötoimijat 

(WWF, Metsähallitus, Tvärminnen 

eläintieteellinen asema). Lisäksi 

syntyi tutkimusta muun muassa 

Yrkeshögskola Novian kautta, jossa 

opiskelijat tekivät kartoitustutkimusta, 

havaiten kuollutta ja hapetonta 

pohjaa sekä rikkivedyn hajua. Alueelle 

perustettiin hoitoyhdistys ja Heinilästä 

tuli sen puheenjohtaja.

Sen sijaan, että hanke olisi luonut vasta-

kohtaisuuksia eri väestöryhmien välil le, 

siitä tulikin merkittävä yhdistäjä. Heinilä 

sai yhteistyöhön mukaan myös paikalli-

set koulut. Nuoret kulkivat talosta taloon 

kertomassa hankkeesta ja mahdollisu-

udesta olla taloudellisesti tukemassa 

lahden kosteikon luomista. Iäkkäämmät 

ihmiset osasivat kertoa nuorille muutok-

sista, joita olivat elinaikanaan lahdessa 

nähneet: 

”Lapsena pyydystimme purosta 

taimenia. Sitten siitä tuli likainen oja, 

johon ihmiset ovat heittäneet romuaan 

ja jätteitään.”

Pitkän ja sinnikkään varainhankinnan 

tuloksena ja WWF:n asiantuntemuksen 

avulla kosteikon rakentaminen saatiin 

käynnistettyä. Ruotsissa on tehty 

tutkimuksia kosteikkojen (padottu 

oja, puro tai muu vesistönosa tai 

sen rantalaidun) vaikutuksesta (mm. 

Puumala & Sarin 1995). Ruotsissa vesien 

typpipitoisuus on saatu laskemaan 

10-30 prosenttia ja fosfori on saatu 

poistumaan.  Täktomissa asukkaiden ja 

yritystoiminnan ympäristötietoisuuden 

lisääntyminen oli myös pysyvä

oheistulos.

Ari Heinilän käynnistämä projekti ei ole 

ainoa laatuaan Suomenlahden rannalla, 

mutta WWF Suomi pitää hanketta 

merkittävänä – ei kokonsa puolesta, 

vaan esimerkin vuoksi. Täktomin lahti 

on kuin Itämeri pienoiskoossa: matala 

allas, jossa vesi vaihtuu huonosti ja jota 

ihminen kuormittaa kohtuuttomasti. 

Kun lahdelle voitiin tehdä jotain, ehkä 

Itämerelläkin on toivoa.

Dokumentti on valitettavasti poistunut 

Yle Areenan sivuilta, mutta tekemällä 

internethaun sanoilla ”Operaatio 

Täktominlahti” saa väläyksen asiasta 

YouTube-videon ja hankkeen 

nettisivujen kautta.  

Lähde: Maarit Puumala & Henrik Sarin: 

Rehtijärven keinokosteikko, Vakola 

1995. 

Eija Kemppi

Raasepori (Itämeren rantakaupunki)
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E lämme yhteiskunnassa, 

jossa kaikilla tuntuu olevan 

kiire. Kauppojen aukioloaikojen 

vapautumisen takia sunnuntai on 

menettänyt asemaansa yhteisenä 

lepopäivänä. Marjukka Laihon ja Paavo 

Rannan toimittama kirja Onneksi on 

pyhä! puolustaa sunnuntain asemaa 

pyhäpäivänä ja ehdottaa erilaisia tapoja 

viettää pyhää. Teos on toteutettu 

Kirjapajan, Kirkkohallituksen sekä 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon 

Pyhä-painopisteen yhteistyönä. 

Alaotsikkonsa mukaisesti kirjan 

keskeisin sisältö on konkreettiset 

ehdotukset tavoiksi viettää sunnuntaita. 

Ensimmäinen ehdotus on luonnollisesti 

osallistuminen messuun. Muut vinkit 

on jaoteltu neljän alaotsikon alle: 

Luomakunta, Puuhat ja taidot, Kulttuuria 

ja tietoa ja Lähellä ihmistä. Seassa 

on sekä hyvin käytännönläheisiä 

vinkkejä että melko abstrakteja ideoita. 

Esimerkiksi luvussa Kukkasunnuntai 

neuvotaan kädestä pitäen 

huonekasvien multien vaihtaminen, kun 

taas luvussa Valon sunnuntai teema on 

tärkeämpi kuin konkretia.

Ideoita pyhäpäiviin on keksitty 

varsin monipuolisista aiheista. Itse 

viehätyin eniten konkreettisista 

ehdotuksista, kuten neppisskabat, 

korkealle paikalle kiipeäminen tai 

isovanhempien haastattelu. Vaikka 50 

vihjettä on varsin monta, enemmänkin 

vinkkejä voisi olla. Esimerkiksi 

luomakunta-osaan olisin kaivannut 

omaa sunnuntaita sekä luonnon 

monimuotoisuudelle että luonnon 

kauneudesta lumoutumiselle.  Kirjan 

lopussa onkin sivuja omien sunnuntai-

ideoiden muistiin kirjoittamista varten. 

Mihin ja kenelle kirja on tarkoitettu? 

Teksti on yleistajuista ja sallivaa. 

Sunnuntai on mahdollisuus, ei pakko, 

muistuttaa Mikkelin hiippakunnan 

piispa Seppo Häkkinen esipuheessaan. 

Hiljentyminen ja hengelliset teemat 

kulkevat kirjassa jatkuvasti mukana, 

mutta ovat ennemmin basson kuin 

sopraanon asemassa, taustalla. Monet 

vinkit on tarkoitettu toteutettaviksi 

yhdessä perheen kanssa, mikä 

saattaa vähentää perheettömän 

lukijan mielenkiintoa, mutta 

yksinäisellekin sopivia ideoita on. 

Yleisen sävynsä puolesta kirja sopii 

melko maallistuneellekin lukijalle. Eri asia 

sitten on, löytääkö tällainen lukija kirjan.

Eniten kirjasta saanee irti, jos käyttää 

sitä leikisti tosissaan omien pyhäpäivien 

suunnittelemiseen. Osa vinkeistä vaatii 

etukäteisvalmistelua, mutta suurin osa 

on toteutettavissa spontaanisti. Kirjaa 

lukiessa jäin itse pohtimaan oman 

perheeni tulevia pyhäpäiviä ja tunnistin 

kyllä kiireyhteiskunnan aiheuttamat 

paineet omassakin elämässäni. 

Pyhäpäivän puolustaminen kiireisessä 

kulutusyhteiskunnassa on tarpeen.

Essi Aarnio-Linnanvuori

Marjukka Laiho ja Paavo Ranta (toim.): 

Onneksi on pyhä! Noin 52 tapaa viettää 

sunnuntai. Kirjapaja 2012.
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Maailma 

on Jumalan

K irkkohallituksen yhteiskunnal-

lisen työn ympäristökysymysten 

työalasihteeri I lkka Sipiläinen on laatinut 

luontoon li ittyvissä tilaisuuksissa käyt-

tökelpoisen rukouskirjan, joka löytänee 

paikkansa esimerkiksi Luomakunnan 

sunnuntain jumalanpalveluksissa. Ru-

kouskirjassa vuorottelevat Sipiläisen 

ekoteologiset pohdinnat ja luontoaihei-

set rukoukset. Useimmat rukouksista 

ovat hänen omiaan, mutta joukossa on 

myös lainauksia. 

Rukoukset muistuttavat kristikunnan en-

simmäisten vuosisatojen psalmirunoud-

esta vaikutteita saaneita luontohym-

nejä, l i ittyen näin juutalais-kristil l isyyden 

pitkään jatkumoon. Samalla kirjanen 

kuitenkin tuo esiin oman aikamme pai-

notuksia, kuten ekofeministisen teo-

logian käsitteistöä tai Suomeen vielä 

tuloaan tekevän amerikkalaisen John 

B. Cobbin prosessiteologian ajatuksia. 

Cobbin ajatuksia on esimerkiksi luonto 

Jumalan meille antaman ilon lähteenä. 

Modernikin teologia saa hymnin muo-

don, josta kaikuu Jumalan ylistys 

Luojana, kaiken kauniin antajana ja 

ylläpitäjänä.

Sipiläinen hyödyntää myös amerik-

kalaisen eko- ja feministiteologin Sally 

McFaguen käsitteistöä. Jumalaa puhu-

tellaan sekä Äitinä että Isänä. Luonnosta 

viljellään lähes personifioituja kuvia, 

mutta sanoma palaa kuitenkin Kristuk-

seen, kipujen mieheen, mikä pelastaa 

tekstin panteismilta. Kirja ankkuroikin 

luontotematiikan kolminaisuusoppiin. 

Sinänsä Äiti maa -käsite on tuttu paitsi 

ympäri maapallon eri kulttuureissa, 

myös katolisen Pyhän 

ruumis

Franciscuksen Aurinkolaulussa,

jonka Sipiläinen on ottanut rukouskirjaan 

mukaan. Kirja saa näin ollen ekumeenis-

en luonteen. Kirjasta löytyy myös orto-

doksikirkon pitkästä luonnonläheisestä 

perinteestä kumpuava Metropoliitta 

Trifonin Akatistos luomakunnalle vuodel-

ta 1934.Käsitys ihmisestä luomakunnan 

pappina on ortodoksikirkon korostama 

ajatus, jota Sipiläinen lainaa.

Sipiläisen teologia rakkaudessaan kau-

neutta tuhlaavasta Jumalasta muistut-

taa A Rochan varapuheenjohtaja Len-

nart Saaren ajattelua. Vain rakastava 

näkee oikein -runo puolestaan tuo 

mieleen Antoine Saint-Exupéryn Pikku- 

Prinssin pohdinnat. 

Luonnon ylistyksen lisäksi kirja paneutuu 

toisessa luvussaan luomakunnan lan-

genneeseen puoleen.

Sipiläinen nimeää suoraan aikamme 

”kultaiseksi jumalaksi” talouselämän 

mahdin, jolle olemme valmiita 

uhraamaan sekä ympäristön että 

perheen. 

”Me li itämme toivomme hyvää tuoviin 

välineisiin / emme sinuun, elämän 

lähteeseen” 

on yksi kirjan synnintunnustuksista. 

”Maa korjaa itseään, mutta me olemme 

ylittäneet rajan”

kiteyttää aikamme kipeimmän totuuden, 

jonka edessä sukupolvemme häpeää 

tulevien edessä. 

Sipiläinen laajentaa rukouskirjassaan 

vastuumme myös maailman köy-

hiin, lainaten kuuluisaa vapautuksen 

teologia Leonardo Boffia, joka kuvaa 

eteläamerikkalaisen katulapsen todel-

lisuutta:

”Jo aikaisin joka aamu 

lapset kilpailevat koirien

kanssa roskalaatikon annista.”

Kirjan soisi ajautuvan kristinuskosta vie-

raantuneen ympäristöaktivistin käteen. 

Se rakentaa kauniisti siltaa luonnonsuo-

jelun ja kristinuskon välil le. Teos herät-

telee kristityn omaatuntoa ja kokoaa 

herättävällä tavalla yhteen modernin ja 

ikiaikaisen kristil l isen teologian ajatuksia.

Eija Kemppi

Ilkka Sipiläinen

Kirjapaja 2010, 96s.
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janoaa pyhyyttä

P auliina Kainulainen on pohjoiskar-

jalainen pappi ja tutkija, joka on 

kirjoittanut ja toimittanut useita ekoteo-

logian alaan kuuluvia teoksia. Missä 

sielu lepää on hänen toissa vuonna ilm-

estynyt kirjansa, joka voisi kuvata sijoit-

tuvan lajityypiltään johonkin hartauskir-

jan ja teologisen pamfletin välimaastoon. 

Sen perusteema on kulttuuristamme 

unohtunut pyhyyden kokeminen. 

Oikeastaan pyhyys ei ole lopullis-

esti kadonnut mihinkään, vaan se on 

löydettävissä monilta elämänalueilta, 

kun vain malttaa pysähtyä ja kuunnella. 

Suomalaisil le tärkeä suhde luontoon ja 

siihen li ittyvä hiljentyminen ilmentävät 

pyhän kaipuuta tänäkin päivänä. Meille 

erityisenä pyhän kohtaamisen paikkana 

ja muotona Kainulainen mainitsee sau-

nan, joka on esivanhemmillamme ollut 

mukana elämän käännekohdissa, niin 

syntymässä kuin kuolemassa. Nykyih-

minenkin saattaa kohdata pyhän sauno-

misen hiljaisuudessa, hitaassa li ikkeessä 

ja luonnonläheisyydessä.

Kainulainen hahmottelee suomalaisen 

kansanperinteen luontosuhdetta 

ja kristinuskon ristiriitaista suhdetta 

siihen. Meillä kristinuskon suhde sitä 

edeltävään kulttuuriin oli vihamielisempi 

kuin vaikkapa Brittein saarten kelttien 

parissa, missä esikristil l inen luontoa 

arvostava kulttuuri saattoi jatkaa 

elämäänsä uudessa kristil l isessä 

viitekehyksessä. Kuitenkin Kainulaisen 

oman kokemuksen mukaan myös 

suomalainen ja kristil l inen kulttuurikin 

Sielu
voivat ”kulkea rinnan, ilman ristiriitaa”.

Kainulaisen kritiikin kohteina ovat 

modernin aikakauden yksipuolinen 

todellisuuskäsitys, hiljaiselta viisaudelta 

arvon riistävä ja kaiken läpäisevä 

tehokkuusajattelu sekä aikamme 

suurin epäjumala, kulutuskulttuuri. 

Elämme tuhon kulttuurissa, jonka 

seurausta ilmastonmuutos ja muut 

suuret ympäristökriisit ovat. Samalla 

ihmissielu voi pahoin, koska se ei voi 

löytää yhteyttä toisiin ihmisiin, luontoon 

ja ennen kaikkea kaiken elämän 

lähteeseen, Jumalaan. 

Suhteemme luontoon ja oma sielumme 

saattaa parantua vasta löytäessämme 

uudelleen pyhän merkityksen. Kainu-

lainen hahmottelee tulevaa ”kolmannen 

kulttuurin” kristinuskoa, jossa mystiikka 

ja viisauden teologia ovat saaneet osak-

sen arvonpalautuksen ylikorostuneen 

opin rinnalle: 

”On aika palauttaa mystiikan arvostus 

hyljeksimättä skientiaalista [tieteellistä] 

teologiaakaan. Kuten kristinuskon 

alkuaikoina niin nytkin näiden kahden 

tavan tulee kulkea yhdessä, toisiaan 

täydentäen ja kriittisesti peilaten... 

Myös luonto kärsii, ja siksi tarvitsemme 

eettisesti tietoista mystiikkaa, joka 

mahdollistaa luonnon ymmärtämisen 

pyhänä.”

Kolmannen kulttuurin kristinusko ei 

halveksi oppiakaan, korostaa Kainu-

lainen. Kristil l isissä perusdogmeissa, 

inkarnaatiossa ja kolminaisuusopissa, 

on syvää viisautta myös ekoteologi-

sesta näkökulmasta. Jumalan tulemi-

nen ruumiill iseksi ihmiseksi keskelle 

luomakuntaansa osoittaa meille selvästi, 

että kristityil le materiaalinen ja ruumiil-

linen todellisuus ovat arvokkaita. Toi-

saalta kolminaisuusopin mukaan Jumala 

itsekin on eri persoonien muodostama 

yhteys. Maailmankaikkeus heijastaa kol-

miyhteistä Luojaansa: meidät luodutkin 

on kutsuttu yhteyteen Jumalan ja toinen 

toistemme kanssa.

Kainulaisen erilainen hartauskirja on 

suositeltavaa luettavaa kaikille luon-

nosta kiinnostuneille ja sen tilasta hu-

olestuneille kristityil le. Se onnistuu tiiviisti 

käsittelemään mittavan määrän syväl-

lisiä teemoja haastaen samalla lukijansa 

pohtimaan omakohtaista suhdettaan 

luomakuntaan. Liitteenä oleva lyhyt 

kirjall isuusluettelo ohjaa kiinnostuneen  

myös etsimään lisää tietoa aiheesta.

Elias Hämäläinen

Kainulainen, Pauliina 2010: Missä sielu 

lepää. Kirjapaja, 132s.
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poikasia. 

Majavalammen rannalla huolestunut 

Hilla tutustuu Ilpoon, jolla on rahapula ja 

ongelmia koulussa. Vaikka nuoret ovat 

erilaisia luonteiltaan, ystävystyminen on 

mahdollista. I lposta tulee vähitellen Hillan 

li ittolainen. Hilla myös löytää itsestään 

uusia, taianomaisia kykyjä. Onnelliseen 

loppuratkaisuun tarvitaan kuitenkin 

sinnikkyyden ja fantasian lisäksi useita 

käänteitä, onnellinen sattuma sekä 

myötämielinen aikuinen, jolla on talou-

dellista valtaa. 

Kirsti Elli lä on onnistuneesti punonut 

nuortenromaaniinsa keskeisiä luonnon-

suojelun ongelmakysymyksiä. Millä pe-

rusteella jotakin lajia suojellaan ja jotakin 

toista ei? Onko ihmisen tuomalla laji l la 

oikeutta elää Suomen luonnossa? Kum-

pi on arvokkaampaa, luonnonsuojelu 

vai taloudelliset arvot? Elli lä ei pureskele 

teemoja valmiiksi, vaan lukija saa itse 

oivaltaa. Vaikka aikuiset ovat kirjassa 

viime käden vallankäyttäjiä, I lpon tarinan 

kautta valinta rahan ja luonnon välil lä 

tulee nuoren itsensä ulottuville. Majava-

kevään tarinassa tilanne ratkeaa kaikkia 

osapuolia tyydyttävästi, mutta ratkaisut 

eivät päde kaikkialla. 

Toinen teoksen keskeinen teema 

on erilaisuus. Aihetta käsitellään 

etenkin Hillan adoptiotaustan 

kautta, mutta näihin erilaisuuden 

ja yksinäisyyden kokemuksiin voi 

samaistua myös ilman kansainvälisiä 

juuria. Hillan muistot päiväkodin 

”suvaitsevaisuuskasvatuksesta” sekä 

ystävällisen koulukeittäjän li iall inen 

innokkuus naurattaisivat, elleivät ne 

olisi suorastaan pelottavan todellisen 

tuntuisia.

Vakavista teemoistaan huolimatta – tai 

ehkä niiden ansiosta – Majavakevät on 

sujuva ja jännittävä nuortenromaani, jon-

ka voisin kuvitella kiinnostavan sekä tyt-

töjä että poikia. Otollisinta kohderyhmää 

lienevät 10–12 -vuotiaat ”ahmimisikäi-

set”, mutta näkisin mielelläni kirjan kulu-

van vanhempienkin nuorten käsissä.

Essi Aarnio-Linnanvuori

Kirsti Elli lä: Majavakevät. Karisto 2012.
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javat sen sijaan antavat Hillan tarkkailla 

itseään eivätkä huomauttele hänen 

erilaisuudestaan. Pian kuitenkin käy ilmi, 

että majavat ovat vaarassa. Aikuiset 

suunnittelevat niiden padon purkamista, 

koska se aiheuttaa vahinkoja talousmet-

sille. Tilanne kiristyy ja emomajavaa am-

mutaan, vaikka sillä on vierottamattomia 

MajavaKevät 

KERTOO 
luonnonsuojelusta ja 
erilaisuudesta

12 -vuotias Hilla viihtyy parem-

min majavien kuin ihmisten 

seurassa. Hilla on adoptiolapsi, jonka 

oman identiteetin etsiminen on paraikaa 

käynnissä: ollako suomalainen, kolum-

bialainen vai mikä? Ystäviä on vaikea 

saada. Välit vanhempiin ovat kireät eikä 

pikkusiskokaan ole kovin läheinen. Ma-

“Majavat oli tuotu Kanadasta. Kukaan ei ollut kysynyt 
halusivatko ne tänne. Hillan tilanne oli samanlainen. 
Hänet oli tuotu Kolumbiasta, eikä kukaan kysynyt ha-
lusiko hän asua tässä pohjoisessa maassa.”



Englanniksi on tarjolla runsaasti 

kirjall isuutta, jota voi ti lata 

internetkirjakaupoista myös sähköisinä 

versioina. Aina voi myös ehdottaa 

alueen kirjastoille, että hankkisivat 

teoksen, etenkin yliopistopaikkakunnilla.

Moni kansainvälisen A Rochan kanssa 

toiminut henkilö on kirjoittanut artikkelin 

teokseen Creation in Crisis: Christian 

Perspectives on Sustainability (toim. 

Robert White, SPCK 2010). Käsiteltävät 

aiheet ulottuvat maanviljelystä 

ilmastonmuutokseen, Jeesuksen 

luontosuhteesta köyhyyskysymyksiin. 

Monia samoja aiheita käsittelevä 

Diversity and Dominion: Dialogues 

in Ecology, Ethics and Theology 

(toim. Kyle S. van Houtan & Michael 

Northcott, Pickwick 2010) lähestyy 

kysymyksiä ennen kaikkea Pohjois-

Amerikan näkökulmasta.

Ekoteologiassa on olennaisesti kyse 

luomisen ja pelastuksen yhteydestä, 

eli toisin sanoen luomakunnan 

merkityksestä Jumalan suunnitelmissa. 

Eteläafrikkalainen ekoteologi Ernst 

Conradie on tehnyt pitkäjänteistä työtä 

kansainvälisen tutkimusyhteistyön 

edistämiseksi. Hänen toimittamansa 

laaja kaksiosainen artikkelikokoelma 

Creation and Salvation, Vol 1 & 

2 (molemmat 2012, LIT Verlag) 

tekee läpileikkauksen kristil l isen 

ajattelun historiaan. Ensimmäinen osa 

käsittelee varhaisempia teologeja aina 

reformaatioon saakka, ja laajempi 

toinen osa esittelee ansiokkaasti eri 

alueiden ja kirkkokuntien teologioita. 

Myös pohjoismainen teologia on saanut 

oman lukunsa, jonka on toimittanut 

afrikkalaista teologiaa paljon tutkinut 

Mika Vähäkangas. 

Conradie on päätoimittajana myös 

maaliskuussa ilmestyneessä 

Ecumenical Review -lehden 

ekoteologiaan keskittyvässä 

erikoisnumerossa, joka on saatavilla 

internetin kautta.

Katsaus tuoreimpaan 
kansainväliseen 
ekoteologiaan 

Panu Pihkala

Uunituore ekoteologiaan keskittyvä 

teemanumero on myös Journal of 

Lutheran Ethics -internetlehden 

maalis-huhtikuun numero. Esimerkiksi 

pitkän linjan luterilainen ekoteologi 

H. Paul Santmire esittelee lehdessä 

havainnollistavasti amerikkalaisen 

luterilaisen ekoteologian historiaa 

1962–2012. Lehdessä arvioidaan 

myös loppuvuodesta ilmestynyt Larry 

Rasmussenin teos Earth-honoring 

Faith: Religious Ethics in a New Key 

(Oxford University Press). Rasmussen 

on maailman tunnetuimpia ekoteologeja, 

jonka teos Earth Community, Earth 

Ethics (Orbis, 1997) on ollut erittäin 

vaikutusvaltainen. 

Tuoreita julkaisuja Suomesta
Luontokirkkovuosi on ensimmäinen suomeksi julkaistu laajempi teos luonnon 

ja hartauselämän suhteesta. Kirjan pääosassa ovat valmiit hartausmallit 

ja toiminnalliset ideat, jotka on jaoteltu vuodenaikojen mukaan. Lisäksi 

pohditaan paikkoihin ja vuodenaikoihin li ittyvää teologiaa ja annetaan vinkkejä 

luontohartauksien pitämisestä ulkona ja sisällä. 

Toim. Suvielise Nurmi & Panu Pihkala. LK-kirjat, maaliskuu 2013. 

Pauliina Kainulaisen Metsän teologia (Kirjapaja, maaliskuu 2013) etsii ratkaisuja 

luontosuhteen ongelmiin vanhan suomalaisen metsäsuhteen ja kristinuskon 

yhdistämisestä. Keskustelukumppaneina ovat esimerkiksi teologi Anna-Maija 

Raittila ja fi losofi Tere Vaden. Teoksen tarkempi arviointi jää tulevaan lehteen. 

Tulevia tapahtumia
Kirkon ympäristöväen päivät Kirkkonummella

Räfsön leirikeskuksessa pidetään elo-syyskuun vaihteessa Kirkon ympäristödiplo-

min auditoijien ja seurakuntien ympäristövastaavien neuvottelupäivät, jonne myös 

muilla aiheesta kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua. Katso lisätietoa, jossa 

myös paljon muuta tietoa.

Seuraavat Kirkon ympäristöpäivät pidetään alkusyksystä 2014 Jyväskylässä.
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