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Pääkirjoitus
Ympäristöasiat ovat väistämät-

tä kansainvälisiä. Maapallo on 
yhteinen. Tuulet eivät tunne ihmis-
ten piirtämiä rajoja. Siunaukselliset 
sateet ja syntiset saasteet leviävät 
valtiosta toiseen.

Ympäristöongelmien ratkaisu vaatii 
sekä paikallistasoa että kansainvä-
lisyyttä. Mitään ei lopulta tapahdu, 
elleivät yksilöt ja paikallisyhteisöt 
kanna vastuuta. Mutta maailman-
laajuisia ongelmia ei voi ratkaista 
ilman yhteistyötä. Siksi ympäristö-
asiat ovat niin vaikeita: niiden rat-
kaisuyrityksiä vaikeuttavat kaikki 
maailmanpolitiikan kaunat. 

Yhteistyön idea on se, että kukin 
osallistuja säilyttää omaleimaisuu-
tensa. Tavoitteena on yhteys, joka 
syntyy, kun erilaiset ihmiset tulevat 
saman pöydän ääreen. Kristityillä 
on tämän suhteen sekä haaste että 
rikkaus. Ehtoollispöytä on erilaisten 
ihmisten yhteyden perimmäinen 
kuva. Jumalan voiman avulla kris-
tittyjen tulisi todistaa, että erimieli-
syydet on mahdollista ylittää. Mutta 
samaan aikaan kristittyjen keskuu-
dessa on surullisen paljon esimerk-
kejä siitä, kuinka riitely estää jopa 

yhteiseen ehtoollispöytään käymi-
sen. Voisiko yhteisestä maapallosta 
huolehtiminen tuoda eri kirkkokun-
tien kristittyjä yhteen? Ekumeeni-
suus ja yhteiskristillisyys kuuluvat 
A Rochan arvoihin.

A Rocha on lähtökohtaisesti kansain-
välinen ja haluaa edistää kansain-
välistä yhteistyötä. Tämän numeron 
sivuilta löydät monia virikkeitä yh-
teydenpitoon eri maihin. Lähtisitkö 
vierailijaksi? Olisiko nettikeskuste-
lusta iloa? Avustaisitko puunistutus-
ta Afrikassa? Mitä voisit oppia mui-
den maiden A Rocha –ryhmiltä?

Muilla mailla on annettavaa Suo-
melle, mutta myös suomalaisilla on 
lahjoja, joita maailmalla kaivataan. 
Menkäämme rohkeasti maailmalle, 
vaikka sydämemme säilyykin ko-
timaassa: se on ikiaikaisesti ollut 
kristityn tehtävä. 

Julkaisija: A Rocha – Kristityt luonnon puolesta ry. 
Päätoimittaja: Panu Pihkala

Yhteystiedot: finland@arocha.org
Taitto: Henri Samppala

Yhteystiedot: henrisamppala@hotmail.com
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Uutisia Suomesta

Lähde: http://www.ymparistokasvatuspaivat.fi/

Yli 50 Vihreää riparia vuonna 
2013

Paljon huomiota herättänyt Vihre-
ät riparit –hanke saavutti useita 

kymmeniä seurakuntia viime kesänä. 
Rippikoulun vihreydelle määriteltiin 
tiettyjä kriteereitä, kuten ympäris-
töpelisääntöjen luominen yhdessä 
nuorten kanssa, kasvisruoan lisäämi-
nen ja luontoteeman huomioiminen 
sekä opetuksessa että vapaa-ajalla. 
Vastuu-henkilöt kertovat, että kesän 
palautteessa korostui sekä positiivisuus 
että haasteita. Esimerkiksi kasvisruoka 
oli herättänyt käytännön ongelmia 
ja periaatteellista keskustelua. Ensi 
kesää varten valmistellaankin ma-
teriaalia, joka auttaa ruokavalioista 
ja eläimistä keskustelemista rippi-
kouluissa. 

Seurakunnilla laajoja 
ympäristötapahtumia 
Helsingissä

Sekä Paavalin että Meilahden seu-
rakunnat järjestivät syksyllä mo-

nipuolisia ympäristöä käsitteleviä 
tapahtumia. Paavalin seurakunnan 
Siemenestä sadoksi –tapahtumassa 
elo-syyskuun vaihteessa tehtiin yhteis-
työtä Kumpulan alueen puutarhojen 
kanssa. Ikivanhoja kristillisiä sados-
ta kiittämisen teemoja yhdistettiin 
moderniin ympäristövastuuseen. 
Meilahden seurakunnassa pidettiin 
lokakuussa teemaviikot, joiden aikana 
pohdittiin sekä     luonnon monimuo-
toisuutta että ilmastonmuutosta. 
Toivottavasti Paavalin ja Meilahden 
rohkaisevat esimerkit aikaansaavat 
lisää vastaavanlaisia tilaisuuksia.

Ympäristökasvatuspäivillä 
myös hengellisyys esillä

Suomen Ympäristökasvatuksen 
Seuran vuosittaiset Ympäristö-

kasvatuspäivät keräsivät tänä vuon-
na loppuunmyydyn yleisön uuteen 
luontokeskus Haltiaan Espooseen 
lokakuun alussa. Päivien päätee-
mana oli  Luonto ja hyvinvointi, 

Uusin A Rochan paikallisryhmä 
Lempäälään

A Rochan varapuheenjohtaja Anssi 
Almgrenin johdolla perustettiin 

loppukesästä paikallisryhmä Tampe-
reen kupeelle Lempäälään. Ryhmä 
kutsuu alueen väkeä mukaan toi-
mintaansa, johon kuuluu ympäristö-
vastuullisuuden lisäksi myös yhteinen 
luonnosta nauttiminen. 

Helsingin Tuomasmessu 
keskittyi luontoteemaan 15.9.

Suosittu Tuomasmessu Agricolan 
kirkossa keskittyi kristilliseen 

ympäristövastuuseen syyskuussa. 
Saarnaajana toimi Kirkkohallituksessa 
ympäristöasioista vastaava pastori 
Ilkka Sipiläinen ja kolehti kerättiin 
A Rochalle. Järjestö kiittää kaikesta 
tuesta ja rohkaisee myös muita seu-
rakuntia seuraamaan Tuomasyhteisön 
esimerkkiä: kristillinen ympäristövas-
tuu on tärkeä kolehtikohde!A Rocha pääkaupunkiseutu 

organisoituu

Marraskuun lopussa Viikin kirkolla Helsingissä pohdittiin A Rocha pää-
kaupunkiseudun toimintaa. Eri toimijoiden yhteydenpitoa haluttiin 

tehostaa, jotta tieto kulkisi, toiminta olisi tehokkaampaa ja aktiivi-ihmiset 
saisivat tukea toisiltaan. Tulevaan toimintaan kuuluvat esimerkiksi elokuva-
illat kristinuskon ja luonnon tiimoilta. 

jossa huomioitiin poikkeuksellisesti 
myös luontoon liittyvät henkiset ja 
hengelliset asiat. Erillisen työpajan 
lisäksi teema nousi esiin perjantain 
pääseminaarissa, etenkin tunnetun 
yhdysvaltalaisen ympäristökasvatus-
kirjailijan Richard Louvin esitelmän 
yhteydessä. Päiville osallistuminen 
sekä Ympäristökasvatus –lehden 
huomioiminen tukevat myös seura-
kuntien ympäristötoimintaa.
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A Rochan nimi on sekä ongelma 
että etu. Nimi on persoonallinen, 

mutta puhekielessä vaikea: sen joutuu 
toistamaan tai kirjoittamaan, jotta 
se selkenee ja jää ihmisille mieleen. 
Toisaalta, sitten kun erikoinen nimi 
on opittu, se erottuu. 

Pitkän prosessin jälkeen A Rocha 
uudisti kansainvälisesti visuaalista 
ilmettään ja uudet logot julkaistiin 
lokakuun alussa. Nimen osatekijät, 
eli A-artikkeli ja kalliota tarkoittava 
rocha-sana, on nyt kirjoitettu sel-
keästi erikseen ja väliin voi sijoittaa 
erilaisia luonnonkuvia. 

Joka maan järjestö pääsi vaikutta-
maan siihen, mitkä kuvat se haluaa 
valita, ja lisäksi kaikkien käytössä 
on koko kansainvälinen kuvapankki. 
Suomen omiksi kuviksi tulivat pitkän 
harkinnan jälkeen joutsen, karhu ja 
susi, mutta myös muita Suomessa 
tavattavia eläimiä löytyy kuvapankista. 

jatkuu seuraavalla sivulla

Uutisia maailmalta

Lähde: http://faithandenvironment.wordpress.com/

A Rochan 
visuaalinen ilme 

uudistuiPaavi Franciscus on pitänyt 
ympäristöteemaa esillä

Uusin paavi on herättänyt monen-
laista huomiota ihmisläheisellä 

käytöksellään. Franciscus on ni-
mensä mukaisesti huomioinut myös 
ympäristöä, jonka varjelu on ollut 
yleinen teema hänen puheissaan: ks.
http://catholicclimatecovenant.org/
catholic-teachings/pope-francis/ 

Ekumeenista ympäristötyötä 
Euroopassa

Euroopan ekumeeninen nuori-
sojärjestö EYCE on kampanjoinut 

ympäristövastuun puolesta. Tiimi 
vieraili aiheen tiimoilta myös Suo-
messa syksyllä. 
http://www.eyce.org/category/cam-
paign-to-promote-ecological-justice/ 

Ympäristöön keskittyvä Euroopan 
ekumeeninen järjestö ECEN on 

myös saapumassa Suomeen, kun sen 
laaja kokous pidetään Helsingissä 
ensi syksynä. Lisätietoa järjestöstä: 
http://www.ecen.org/ 

Uutispalvelu käsittelee 
uskontoja ja ympäristöä

Nunnat vastustavat liuskekaasuun 
liittyviä epäkohtia Amerikassa, 

kveekarit kieltäytyvät sijoittamasta 
fossiilisiin polttoaineisiin Britanniassa 
ja paljon muuta: Yalen yliopistosta 
käsin toimiva Forum on Religion and 
Ecology ylläpitää maailmanlaajuista 
uutispalvelua osoitteessa 
http://fore.research.yale.edu/news/ 

http://catholicclimatecovenant.org/catholic-teachings/pope-francis/ 
http://catholicclimatecovenant.org/catholic-teachings/pope-francis/ 
http://www.eyce.org/category/campaign-to-promote-ecological-justice/ 
http://www.eyce.org/category/campaign-to-promote-ecological-justice/ 
http://www.ecen.org/ 
http://fore.research.yale.edu/news/ 
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A Rocha täytti 30 vuotta – onnit-
telemme kaikkia asianosaisia! 

Tässä numerossa Eija Kemppi esit-
telee järjestön historiaa ja toimintaa 
eri maissa. Anssi Almgren kertoo A 
Rochan strategiaseminaarista Nizzan 
lähellä ja A Rocha Ranskan työstä. 
Panu Pihkala esittelee kansainvä-
listä kristillistä ympäristötoimintaa 
ja kertoo Teologia –palstalla Paikan 
teologiasta, joka on kansainvälisesti 
nousussa oleva teema. 

Kirja-arvioissa Elias Hämäläinen 
kommentoi Pauliina Kainulaisen tuo-
retta ja huomiota herättänyttä Met-
sän teologia –teosta, joka valittiin 
myös Kanava-tietokirjapalkinnon 
ehdokkaaksi. Kainulainen itse arvioi 
hartauselämään keskittyvän Luon-
tokirkkovuosi-teoksen. Essi Aarnio-
Linnanvuori jatkaa luontoon liittyvien 
lastenkirjojen arvioiden sarjaa Koti-
metsän paras kirja –teoksen myötä.

Seuraavan numeron teema on 
Puutarha. 
Käsin kosketeltavien kasvien lisäksi 
keskustellaan puutarhojen hengellisistä 
ja vertauskuvallisista merkityksistä. 
Mukana on myös hautausmaiden 
tarkastelua luontonäkökulmista. 

Karhu on suomalaisen luonnon 
kuningaseläin. Samalla sen koh-

telu on mittari siitä, miten ihmisten 
ja muun luonnon yhteiselo sujuu. 

Joutsen on uljas lintu ja samalla 
suomalaisen luonnonsuojeluaat-

teen symboli. Se on elävä esimerkki 
siitä, että asenteita voidaan muuttaa 
luonnon monimuotoisuuden säilyt-
tämiseksi. 

Susi herättää suuria tunteita. Pedosta 
on tehty pahempi kuin mitä se 

tosiasiassa on, ja seurauksena laji 
on Suomessa erittäin uhanalainen. 

Teema: Kansainvälinen 
kristillinen ympäristötyö
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A Rocha järjestää lähivuosina kol-
me kansainvälistä tapaamista, 

joissa pohditaan järjestön strategiaa. 
Ensimmäinen niistä kokosi yhteen Eu-
roopan alueen arochalaiset Nizzaan, 
Ranskaan 24. – 28.6.2013. Suomen 
A Rochasta tapaamiseen osallistui-
vat puheenjohtaja Panu Pihkala ja 
varapuheenjohtaja Anssi Almgren. 

Matkalla Suomesta maailmalle
Junassa Lempäälästä Helsinkiin lu-
eskelin A Rocha Internationalin (ly-

A Rochan 
tulevaisuutta 

pohtimassa
Teksti: Anssi Almgren

Matkaraportti A Rochan strategiatapaamisesta

hennettynä suomalaiselle sopivasti 
ARI) lähettämiä etukäteismateriaa-
leja. A Rochan työ keskittyy maail-
manlaajuisesti kolmen eri teeman 
ympärille: ympäristötutkimukseen, 
ympäristökasvatukseen ja ympäris-
tön suojeluun. Järjestön identiteettiä 
ja toiminnan periaatteita kuvataan 
viiden kivijalan kautta, jotka ovat: 
”Christian, Conservation, Commu-
nity, Cross-cultural ja Cooperation”. 
Lukiessa pohdin Suomen A Rochaa. 
Missä olemme onnistuneet ja mis-

sä epäonnistuneet? Mihin meidän 
kannattaisi jatkossa panostaa? Mitä 
annettavaa järjestöllämme on kan-
sainväliseen keskusteluun?

Suomen A Rocha on edistänyt ym-
päristötyötä monin eri tavoin, vaik-

ka järjestöllämme ei ole ollut omia 
hankkeita. Olemme kuitenkin olleet 
myötävaikuttamassa, tukemassa ja 
edistämässä ympäristötyötä koti-
maassamme. Mikäli ”C-linjaa” halu-
aisi jatkaa, voisi Suomessa järjestön 
kuudenneksi periaatteeksi perustel-
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OK!

QU
ALITY

CHECK
Lähde vieraaksi välimerelle
A Rocha Ranska toivottaa matkailijat tervetulleeksi 
yöpymään Les Courmettesin keskukseen. Luonnon-
suojelualueen keskellä sijaitseva vanha parantola 
tarjoaa monipuolisia retkeilymahdollisuuksia ja mah-
tavat näköalat Välimerelle. Kuten Ranskassa yleensä, 
paikallisen kielen osaaminen on eduksi, muttei täysi 
välttämättömyys. 

Lisätietoja: 
http://www.courmettes.com/

lusti nostaa sanan ”Contribution”. 
Myötävaikuttaminen ja mahdollista-
minen on leimallista työllemme. Se 
on ollut tehokasta sekä 
ajankäytöllisesti että 
resurssien puolesta. 
A Rocha kompensoi 
lentämisestä aiheutu-
vat hiilidioksidipäästöt, 
mikä teki lentokonee-
seen nousemisesta 
mukavampaa. Jatkoin 
yläilmoissa ARI:n etu-
käteisinformaation lu-
kemista: ”On äärimmäisen tärkeää, 
että A Rochan konsultointiprosessi 
etenee yhdessä rukoillen ja Raamat-
tua lukien, niin että etsimme kaikes-
sa Jumalan tahtoa.” Tuntui hyvältä 

huomata, miten avoimesti ja aidosti 
ARI:n teksteistä nousi esille usko 
Jumalaan ja hänen luomistyöhönsä.

Kohtaamisia 
Välimeren 
auringossa
Muutaman tunnin ku-
luttua Nizzan lämmin 
iltatuuli hyväili jo kas-
vojamme. Paikallinen 
pastori, joka avustaa 
Ranskan A Rochaa, 
noukki meidät kyytiin 

kohti Les Courmettes –keskusta. Auto 
kiipesi yhä ylemmäs vuorille ja pian 
kaupungin valot loistivat kaukana 
alapuolellamme. Vajaan tunnin ajo-
matkan päätteeksi avasimme ovet 
linnamaisen rakennuksen pihalla. 

Ensimmäisenä seminaariaamuna 
tapasimme muiden maiden edusta-
jia aamupalapöydässä. Sveitsiläisiä, 
hollantilaisia, tsekkiläisiä, ranskalai-
sia, englantilaisia. Yllätyin siitä, että 
paikalla ei ollut muita pohjoismaa-
laisia meidän lisäksemme. Myöhem-
min pohdimme, että siinä voisi olla 
tehtävä Suomen A Rochalle - viedä 
naapurimaihin ilosanomaa kasvavasta 
kristillisestä ympäristötyöstä.

Ensimmäisten päivien aikana kes-

”On äärimmäisen 
tärkeää, että 
A Rochan 
konsultointiprosessi 
etenee yhdessä 
rukoillen ja Raamattua 
lukien, niin että 
etsimme kaikessa 
Jumalan tahtoa.” 

kustelimme järjestön arvoista, tä-
män hetken toiminnasta ja  organi-
saatiomalleista. Kuuntelimme ARIn 
tehtävistä, jotka nivoutuvat neljään 
pääryhmään: A Rocha -järjestön ke-
hittäminen globaalisti (5%), kansal-
listen organisaatioiden tukeminen ja 
erityisesti uusien maiden kapasitee-
tin vahvistaminen (70%), A Rochan 
edustaminen globaalisti (10%) ja 
”laadun ylläpitäminen” (15%).  Poh-
dimme yhdessä, miten  kansainväli-
nen keskusorganisaatio pystyisi vielä 
tehokkaammin tukemaan yksittäisten 
maiden järjestötoimintaa. 
Samalla keskustelimme siitä, miten eri 
maiden organisaatiot voisivat tukea 
toinen toistaan. Konkreettisesti nämä 
tukitoimet voisivat liittyä esimerkik-
si toimivien ideoiden jakamiseen, 
hankesuunnitteluun, rahoituksen 
hakemiseen ja arviointimenetelmien 

kehittämiseen. 
Seminaariviikon edetessä siirryimme 
vahvemmin pohtimaan tulevaisuutta 
ja keskustelimme  sosiaalisen medi-
an mahdollisuuksista, rahoituksesta, 
toiminnan kehittämisestä, tulevi-
en vuosien tavoitteista ja uudesta 
ulkoasusta. Visiot tulevaisuudesta 
olivat realistisia ja innostavia. Uu-
den ulkoasun myötä on tarkoitus 
kehittää jatkuvasti läsnäoloa myös 
sosiaalisessa mediassa. 

Yhteisen perheen jäsenenä 
Nautin tavattomasti keskustele-vasta, 
avoimesta ja kannustavasta ilmapii-
ristä. Ensikertalainenkin sai kokea 
olevansa kuin perheenjäsen. Pidin 
tärkeänä myös sitä, että aamuin ja 
illoin oli mahdollisuus pysähtyä ru-
koilemaan ja ylistämään Jumalaa. 
Hänen edessään oli hyvä aloittaa 

jatkuu seuraavalla sivulla
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Kansainvälinen kristillinen 
ympäristötyö
Kristityt ovat toimineet kansainvälisesti ympäristön puolesta jo 1970-luvun 
alusta lähtien, mutta toiminta on vähitellen selvästi kasvanut. Ekumeeninen 
liike on ollut avainasemassa ja Kirkkojen maailmanneuvosto on usein edus-
tanut kristittyjä maailmanlaajuisissa ympäristökonferensseissa. Eri kirkko-
kuntien kansainväliset liitot ovat myös ottaneet kantaa ympäristöasioihin. 
Lisäksi erilaiset kansainväliset kristilliset järjestöt ovat nykyään merkittäviä 
toimijoita.

Ensimmäinen laajempi kansain-
välinen kristillinen ympäristötoi-

minta tapahtui Kirkkojen maailman-
neuvoston (KMN) kautta. Se tarjosi 
samalla foorumin, jonka kautta eri 
kirkkojen omat pioneeriluonteiset 
ympäristökannanotot levisivät. Esi-
merkiksi Amerikan luterilaisten 
vuoden 1972 kannanotto The Hu-
man Crisis in Ecology oli aikanaan 
hyvin radikaali ja sen vaikutusvalta 

ulottui pitkälle. KMN toimii yhä ym-
päristökysymyksissä ja on erityi-
sen tunnettu ilmastonmuutoksen 
vastaisesta työstään. http://www.
oikoumene.org/en/what-we-do/cli-
mate-change Eurooppalaisia eku-
meenisia ympäristötoimijoita ovat 
tämän lehden uutispalstalla maini-
tut ECEN ja EYCE –järjestöt. 

A Rochan perustajien kotimaa, Iso-

Teksti: Panu Pihkala 

Britannia, on koti myös muille kris-
tillisille ympäristöjärjestöille. Yksi 
merkittävimmistä on Christian Eco-
logy Link http://www.greenchristian.
org.uk/, joka julkaisee Green Chris-
tian -lehteä ja pidempiä artikkelei-
ta internetissä. Toinen merkittävä 
järjestö John Ray Initiative http://
www.jri.org.uk/ on saanut nimensä 
varhaisen brittiläisen luonnontie-
teilijän ja teologisen ajattelijan mu-
kaan. Sen toiminnassa yhdistyvät-
kin luonnontiede, ympäristövastuu 
ja kristillisyys. Britanniasta käsin 
toimii myös eri uskontokuntien ym-
päristöyhteistyötä edistävä Alliance 
of Religions and Conservation http://
www.arcworld.org/ (ARC). 

Pohjois-Amerikassa on paljon sekä 
ympäristöongelmia että ympäris-
tötoimijoita. Internetsivusto, jon-
ka kautta löytyy linkkejä lukuisiin 
toimijoihin, on Chicagon seudulla 
syntynyt http://www.webofcrea-
tion.org/. Sivuston koordinaattori, 
raamatuntutkija David Rhoads on 
mukana myös monessa muussa 
ekoteologisessa sivustossa biblean-
decology.org, letallcreationpraise.
org. Yksi merkittävimmistä ja van-
himmista järjestöistä on Seattlesta 
käsin toimiva Earth Ministry http://
earthministry.org/, jonka sivuilta 

löytyy monenlaista materiaalia. 

Osa ympäristöjärjestöistä aloit-
ti toimintansa tietyn kirkkokunnan 
piiristä ja on sittemmin laajentunut 
uskontojenväliseksi. Ehkä tunnetuin 
ja vaikutusvaltaisin näistä on Inter-
faith Power and Light http://www.in-
terfaithpowerandlight.org/, entinen 
Episcopal Power and Light, joka te-
kee merkittävää työtä energiakysy-
mysten parissa. Miltä näyttäisi, jos 
kirkon katolla olisi aurinkopanee-
leita? Amerikassa tätä on tehty ja 
samalla kannustettu yhteisön muita 
jäseniä mukaan. 

Pohjoismainen kristillinen yhteis-
työ ympäristöasioissa voisi olla lä-
heisempääkin, vaikka sitä tapahtuu 
ekumeenisen liikkeen ja kirkko-
jen yhteistyön kautta. Suomen A 
Rochan toimijat näkisivät mieluusti 
järjestön leviävän myös muihin lä-
hialueen maihin: tällä hetkellä lähin 
paikallisjärjestö on Tsekissä. Onko 
Sinulla naapurimaissa tuttavia? Ver-
koston rakentuminen alkaa kontak-
tien keräämisestä.

jokainen päivä ja kiittää siitä, että 
häneltä saamme rohkeuden, voiman 
ja toivon.
Viisi päivää innostavassa kansain-
välisessä ilmapiirissä meni nopeasti. 
Takaisintulomatkalla pohdimme Pa-
nun kanssa mahdollisuuksia kehittää 

toimintaamme Suomessa. Meillä on 
mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä 
merkittäväksi toimijaksi. Tähän työhön 
haluamme olla kutsumassa kaikkia 
kristittyjä ja nyt rukoilemme laajempia 
hartioita kasvavalle toiminnallemme.  

http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/climate-change
http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/climate-change
http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/climate-change
http://www.greenchristian.org.uk/
http://www.greenchristian.org.uk/
ttp://www.jri.org.uk/
ttp://www.jri.org.uk/
http://www.arcworld.org/
http://www.arcworld.org/
http://www.webofcreation.org/
http://www.webofcreation.org/
bibleandecology.org
bibleandecology.org
letallcreationpraise.org
letallcreationpraise.org
http://earthministry.org/
http://earthministry.org/
http://www.interfaithpowerandlight.org/
http://www.interfaithpowerandlight.org/
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kallisesti että globaalisti

• yhteistyö - A Rocha toimii yhteis-
työkumppanina hyvin erityyppis-
ten organisaatioiden ja yksilöiden 
kanssa, jotka jakavat saman huolen 
maailman tilasta.

 
Ympäristökasvatus
A Rocha antaa ympäristökasvatusta 
eri puolilla maailmaa kaikille ikäryh-
mille.
Monet A Rochan tiimeistä työsken-
televät yhteistyössä kirkkojen kans-
sa, esimerkiksi kouluttamalla tulevia 
johtajia luonnonsuojelun raamatul-
listen periaatteiden suhteen ja tar-
joamalla teologisia resursseja. Esim. 
A Rocha UK on tuottanut teologisen 
materiaalipaketin ja Brasiliassa on 
pidetty työpajoja, joissa innoste-
taan kirkkoja yhdistämään sosiaali-
nen toiminta ympäristövastuuseen.  
Libanonissa on tehty koululaisvierai-
luja Aammiq-suoalueeseen, jossa on 
opiskeltu paikallista kasvi- ja eläin-
kuntaa. Nämä ohjelmat on yhdistet-
ty koulujen opetussuunnitelmiin.  A 
Rochan nettisivuilta löytyy videoita 
mm. nuorten ympäristönkasvatus-
ohjelmista: luontokerhoista, kesä-
leireistä ja koululaisvierailujen jär-

TäRKEiMMäT 
ToiMinTAMUodoT

Levinneisyys

A Rocha – Kristityt luonnon 
puolesta on vuonna 1983 pe-

rustettu järjestö, jonka nimi tulee 
portugalin kalliota merkitsevästä 
sanasta. Pienestä alusta järjestö le-
visi sen kärkihahmon, englantilaisen 
teologin ja ornitologin Peter Harri-
sin luotsaamana ympäri maailmaa. 
Tällä hetkellä A Rochalla on osastoja 
seuraavissa 19 maassa:

Alankomaat, Aotearoa/ Uusi-See-
lanti, Brasilia, Bulgaria, Kanada, 
Etelä-Afrikka, Ghana, Intia, Kenia, 
Libanon, Peru, Portugal,  Ranska, 
Suomi, Sveitsi, Tsekin tasavalta, 
Uganda, USA, Yhdistynyt kuningas-
kunta. Monissa maissa kansallisilla 
osastoilla on keskuksia useilla eri 
paikkakunnilla.

organisaatio 
Järjestöllä on keskushallinto, jos-
sa kansainväliset luottamushenki-
löt ja kansainvälinen tiimi vastaa-

vat järjestön näyn ja yhtenäisyyden 
säilymisestä maailmanlaajuisesti. 
Luottamushenkilöt ohjaavat kan-
sainvälistä tiimiä, joka vuorostaan 
tukee kansallisia tiimejä, koordinoi 
niiden toimintoja, varustaa niitä re-
sursseilla ja rohkaisee uusiin aloittei-
siin.  Lisäksi järjestöllä on kansain-
välinen ohjausryhmä, joka koostuu 
merkittävistä alan ammattilaisista, 
jotka tukevat ja edistävät A Rochaa 
sen työssä. Useimpia kansallisia tii-
mejä ohjaa kansallinen komitea, 
joka antaa kehitysprojekteihin laa-
ja-alaista erityisasiantuntemusta.  
Tiimit työskentelevät yhteisöllisissä 
luonnonsuojeluprojekteissa, useissa 
maissa omista keskuksistaan käsin, 
kuten Kanadassa, Tsekin tasavallas-
sa, Ranskassa , Intiassa, Keniassa, 
Portugalissa, Ugandassa ja Brittein 
saarilla.
Lisäksi järjestöllä on tukijoita tai jä-
seniä, jotka tuovat oman panoksen-
sa järjestön toimintaan palvelemalla 

A Rocha on 
kansainvälinen 
järjestö
30 vuotta luonnonsuojelua

vapaaehtoisina luottamushenkilöinä 
tai keskuksissa, esirukoilemalla ja 
antaen rahallista tukea, ideoitaan 
tai rohkaisua.
Kansallisesti järjestö toimii kullekin 
maalle luonteenomaisella tavalla.  
A Rochalla on kuitenkin kaikkialla 
yhtenäiset perusperiaatteet, joihin 
kansalliset osastot sitoutuvat:

• kristillisyys – kaikessa, mitä jär-
jestö tekee, on perustana raamatul-
linen usko elävään Jumalaan, joka 
loi maailman, rakastaa sitä ja joka 
on antanut sen ihmisten hoidetta-
vaksi

• luonnonsuojelu  - A Rocha tekee 
tutkimustyötä luonnon suojelemi-
seksi ja sen palauttamiseksi ennal-
leen ja toteuttaa ympäristökasva-
tusohjelmia kaiken ikäisille ihmisille

• yhteisöllisyys - Sen kautta, että 
A Rocha sitoutuu Jumalaan, toinen 
toisiinsa ja koko luomakuntaan, A 
Rochalla on tavoitteena kehittää hy-
viä suhteita sekä A Rocha perheen 
kesken että paikallisissa yhteisöis-
sämme

• kulttuurien välinen - A Rocha 
hyödyntää eri kulttuureista tulevien 
ihmisten ideoita ja  taitoja sekä pai-
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A Rochan historiaa

jestämisestä A Rochan keskuksiin. 

Tsekin tasavallassa  on vuodesta 
2002 järjestetty luontokerhoja, jot-
ka ovat auttaneet innokkaita nuoria 
hankkimaan tietoja ja taitoja, joita 
tarvitaan rengastamisessa ja lintu-
jen tarkkailussa tai yliopistossa bio-
logian opinnoissa.
USA:ssa on tehty työtä kirkkojen ja 
vapaaehtoisten parissa. A Rocha
on kehittänyt 5-12 –vuotiaille neli-
vuotisen luonnonsuojeluleirin. Joka 
kesä opetussuunnitelma rakentuu 

edellisen vuoden kokemuksille ja 
sitouttaa näin opiskelijat syvene-
vään paikallistuntemukseen.  

Yhteisöllinen 
luonnonsuojelu
Tunnusomaista tälle toiminnan 
muodolle on läheinen yhteistyö pai-
kallisyhteisöjen kanssa. A Rochan 
projekteissa tuodaan ihmisiä yh-
teen eri taustoista tekemään työtä 
yhteisten tavoitteiden hyväksi.
Tästä muutamia esimerkkejä:
Tarjoamalla ekorahoitusta, mikä 

on tehnyt mahdolliseksi paikallis-
ten nuorten toisen asteen koulutuk-
sen ja perheiden saamisen mukaan 
luonnonsuojeluun, A Rocha Kenia 
on suostutellut Arabuko-Sokoke –
metsää ympäröivät yhteisöt ym-
märtämään, että tämä alue on  ai-
nutlaatuinen  ja kannattaa säilyttää 
ihmisille itselleen sekä tuleville su-
kupolville.  
Viimeiset kymmenen vuotta A Rocha 
Ranska on työskennellyt Provences-
sa Vallée des Baux’ta ympäröivissä 
yhteisöissä muuttaakseen asentei-

ta soita kohtaan. Puolet laaksosta 
on nyt muutettu tehoviljelystä kohti 
ympäristönsuojelun kannalta hieno-
varaisempia keinoja, joita ovat mm. 
soiden ennallistaminen. 
Ugandassa A Rocha on vähentänyt 
saastumista Lubigin suoalueella, 
jota ympäröivät Kampalan slummit. 
A Rocha on organisoinut jätteenke-
räyksen ja rakentanut wc:t. Puus-
ton tuhoutuminen on vähentynyt, 
koska A Rocha on esitellyt alueelle 
bio-hiekka suodattimet (veden keit-
täminen on vähentynyt). Perheiden 

jatkuu seuraavalla sivulla
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Liuskekaasun 
vaietut 
ongelmat

Vesihana syttyy liekkeihin, juo-
mavedestä saa syövän, jätelam-
mikot uhkaavat ekosysteemejä. 
Liuskekaasun poraaminen särö-
tysmenetelmällä (fracking) ei ole 
lainkaan niin turvallista kuin mitä 
usein esitetään.

Suomalainen lehdistö on herän-
nyt ympäristön merkitykseen 

Talvivaaran ja Itämeren suhteen, 
mutta liuskekaasuun suhtaudutaan 
hämmästyttävän yksisilmäisesti. 
Lukuisat artikkelit kehuvat Yhdys-
valtain kasvua kohti 
omavaraista ener-
giantuotantoa. Suo-
malaiset teollisuus-
yritykset iloitsevat, 
kun saavat myytyä 
kemikaaleja ja mui-
ta tuotteita porausyhtiöille. Esimer-
kiksi Kemiran edustaja toteaa, että 
liuskekaasu ”tuo positiivisia liiketoi-

mintamahdollisuuksia”. (Helsingin 
Sanomat 8.6.2013, s.B10: ”Liuske-
kaasu nostaa myös suomalaisia” 
www.hs.fi/talous/a1370588572112

Nämä ”positiiviset liiketoimintamah-
dollisuudet” näyt-
täytyvät hyvin toi-
senlaisessa valossa, 
kun Amerikan tilan-
teeseen perehtyy 
tarkemmin. Kuului-
saksi tullut doku-

menttielokuva Gasland http://www.
gaslandthemovie.com/ (ohj. Josh 
Fox, 2010) kertoo kemikaalien maa-

hyvinvointi alueella on lisääntynyt 
terveys- ja ympäristökasvatuksen 
ansiosta. 
Luonnonsuojeluun liittyy myös A 
Rochan keskittyminen tiettyjen 
uhanalaisten sekä kasvi- että eläin-
lajien suojeluun eri puolilla maail-
maa. A Rochan keskeistä toimintaa 
on myös lintujen rengastaminen. 

Tieteellinen tutkimus

A Rochan toiminta alkoi tutkimustoi-
minnasta. Esimerkkinä tieteellisestä 
toiminnasta voi mainita Libanonin A 
Rochan tiedemiesten ja ornitologien 
yhdessä johtaman maan kaikkien 
aikojen laajimman lintujen tutki-
musprojektin. Projektissa tutkittiin 
yli 30 esiintymispaikkaa ja todettiin 

11 niistä täyttävän BirdLifen anka-
rat vaatimukset ’Tärkeistä lintualu-
eista’.

A Rocha on tutkinut myös aasian-
norsuja Bannerghattan Kansallis-
puistossa Etelä-Intiassa vuodesta 
2004 lähtien ymmärtääkseen pa-
remmin maanviljelijöiden ja elefant-
tien välisen konfliktin kärjistymistä. 
Tutkimus johti interventioihin, jotka 
ovat osoittautuneet tehokkaiksi.

“Mitä Suomen kansalaisten 
tulisi ajatella siitä, että 
suomalaiset yhtiöt myyvät 
kemikaaleja porausyhtiöille, 
jotka eivät välitä ihmisten 
tai luonnon terveydestä?”

www.hs.fi/talous/a1370588572112
http://www.gaslandthemovie.com/
http://www.gaslandthemovie.com/
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han syöksemisen vakavista seura-
uksista: sairauksia, ympäristötuho-
ja, kriisejä perinteisen elämäntavan 
jatkumiselle. 

Särötys ja kemikaalit
Särötysmenetelmässä maan alle 
pumpataan suuret määrät vettä, 
jonka kuljettamiseen kuluu paljon 
resursseja. Seoksessa käytetään yli 
500 kemikaalin yhdistelmää, jonka 
terveysvaikutukset ovat valtavat. 
Porausyritykset ovat uskotelleet, 
että kemikaalit eivät pääse pohjave-
teen, mutta totuus on valitettavasti 
ollut toinen. Usein ihmiset ovat juo-
neet saastunutta vettä jo pitkään, 
ennen kuin oireet ilmaantuvat, ja 
vasta sitten syy on alkanut selvitä. 
Osa voi sytyttää vesihanansa tu-
leen, koska sieltä tulee niin paljon 
kaasua. Lisäksi yhtiöt ovat olleet kä-
sittämättömän vastuuttomia likave-
sien suhteen ja syytäneet niitä täy-
sin vääriin paikkoihin. 

Liuskekaasuun liittyvässä uutisoin-
nissa usein korostetaan, että Ame-
rikan kerrostumat ovat helpommin 
hyödynnettävissä kuin Euroopassa. 
Jos tuhot ovat Amerikassa tätä luok-
kaa, mitä on odotettavissa muualla? 
Onneksi monessa maassa kansa-
laisjärjestöt ovat heränneet vahvaan 

vastarintaan särötystä vastaan. 
Tätä on huomioitu myös Suomen 
viestimissä, mutta silti Amerikan ti-
lanteen eettisiä ongelmia ei ole nos-
tettu esiin. 

Mitä Suomen kansalaisten tulisi aja-
tella siitä, että suomalaiset yhtiöt 
myyvät kemikaaleja porausyhti-
öille, jotka eivät välitä ihmisten tai 
luonnon terveydestä? Tai siitä, että 
jo mainittu Kemira tutkii mahdolli-
suuksia osallistua myös kanadalai-
seen öljyhiekkateollisuuteen, joka 
aiheuttaa vakavia ympäristöuhkia? 
(Helsingin Sanomat 19.6.2013, s.B6: 
”Kemira yrittää puhdistaa vettä, 
joka näyttää kahvilta”) www.hs.fi/
talous/a1371550318083 Kemiran 
tähtäimessä on öljyhiekkaprosessin 
vedenpuhdistus, mutta hyvältä kuu-
lostava tarkoitusperä ei poista sitä, 
että kyseessä on kaikkensa teolli-
suudenala, jota monet pitävät ym-
päristön kannalta turmiollisena.

Vastarintaliike
Särötystä vastaan nousseiden jou-
kossa on myös monia kristittyjä. 
Joillain Amerikan seuduilla seura-
kunnat ovat muodostaneet yhtei-
söllisen kanavan taistelulle oikeu-
denmukaisuuden puolesta. Syksyllä 
2013 Paavi Franciscus vieraili Ar-

gentiinassa, jossa särötys on herät-
tänyt suurta yhteiskunnallista levot-
tomuutta, ja maailmalle levisi kuva 
hänestä pitämässä kädessään särö-
tyksen vastaista t-paitaa. Francis-
cus on esikuvansa mukaisesti pitä-
nyt vahvasti esillä sekä köyhien että 
ympäristön asiaa. 

A Rochan väki eri puolilla maailmaa 
kohtaa särötyskysymyksen. Särö-

tyksen puolestapuhujat lupaavat 
työpaikkoja ja suurta vaurastumis-
ta, mitä on ollut vaikea vastustaa. 
Lopullinen hinta vaikuttaa kuitenkin 
olevan suurempi kuin mitä yleensä 
kerrotaan. Suomen A Rocha järjes-
tää vuonna 2014 keskusteluja särö-
tyksestä Gasland-elokuvan pohjalta 
ja haastaa suomalaisia olemaan ak-
tiivisia eettisempien energiamuoto-
jen etsinnässä. 

www.hs.fi/talous/a1371550318083
www.hs.fi/talous/a1371550318083
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Hartaus 
luonnossa 
maksaa 
vaivan
Teksti: Pauliina Kainulainen

Luontokirkkovuosi on kaivattu 
apuväline kun tarkoituksena on 

konkretisoida seurakuntien kasva-
vaa ympäristötietoisuutta ja vahvis-
taa sen hengellistä ulottuvuutta. Sa-
malla kirja tarjoaa mahdollisuuden 
tasapainottaa luterilaisen kirkkom-
me jumalanpalveluselämää, jossa 
ensimmäinen uskonkappale eli Ju-
mala Luojana ja luomakuntateemat 
ovat saaneet liian vähän sijaa. Kir-
ja on kuitenkin niin rikas ideapank-
ki erityyppisten luontohartauksien 
valmisteluun, että se palvelee eri 
kirkkokuntienkin toimijoita.

Luontokirkkovuoden tekijät ovat 
painottaneet hartausesimerkeissä 
lasten, nuorten ja perheiden tarpei-
ta, mutta monet kirjan ajatuksista 
soveltuvat myös aikuisista koostu-

valle seurakunnalle. Kirjan alkuosa 
rakentaa teologisen ja pedagogisen 
perustan luontohartauksien vietolle. 
Pääosassa kirjassa ovat kuitenkin 
hyvin käytännönläheiset hartaus-
esimerkit, jotka jaotellaan ensisi-
jaisesti vuodenaikojen kierron mu-
kaisesti. Otsikot kuuluvat: Kevät ja 
elämän ihme; Kesä ja moninainen 
luonto; Syksy ja elämän kiertokulku 
sekä Talvi ja hiljaisuus. Lisäksi huo-
mioidaan aamu ja ilta erityisinä ai-
koina viettää luontohartautta. 

Luonnon kiertokulku limittyy har-
tauksissa luontevasti kirkkovuoden 
kiertoon, mikä ei ole uusi oivallus, 
mutta saa lisäsävyjä. Esimerkiksi 
alkukesän juhla helluntai kaipaakin 
uusia herätteitä, jotta juhlan vietto 
säilyisi suomalaisille tärkeänä. Luon-

tokirkkovuodessa helluntain tee-
moja lähestytään tuuleen liittyvien 
mielikuvien kautta – Raamatussa 
Pyhä Henki ja tuuli liittyvät kiinteäs-
ti yhteen. Samaan kokonaisuuteen 
on nivottu ilmastonmuutokseen liit-
tyvää pohdiskelua.

Kirkkovuoden tuttujen painotusten 
(esim. kevät ja ylösnousemus) li-
säksi huomiota saavat vähemmän 
esillä pidetyt lähestymistavat, kuten 
vaikkapa pimeyden myönteiset puo-
let. Luonto ei näissä hartauksissa 
ole pelkästään kaunis ja levollinen, 
vaan luonto voi olla myös pelotta-
va. Hartauksien avulla on mahdollis-
ta sanoittaa ja tuoda tietoisuuteen 
niitäkin pelkoja, joita ympäristöuhat 
aiheuttavat. Tiedon lisäksi tarvit-
semme toivoa ja toimintamahdolli-
suuksia. Tässä on kristillisten seu-
rakuntien suuri mahdollisuus olla 
mukana luomassa parempaa tule-
vaisuutta. 

Luontokirkkovuosi tarjoaa runsaan 
pöydällisen ideoita, mutta rohkai-
see samalla käyttämään myös omaa 
mielikuvitusta sekä huomaamaan 
oman kotikirkon ja lähiympäristön 
erityiset mahdollisuudet. Perusvies-
ti on yksinkertainen: rohkaistukaa 
viettämään hartauksia ja jumalan-

palveluksia ulkona,  Luojan luonnon 
keskellä. Se maksaa vaivan. Kaikki 
vuodenajat ovat hyviä luontoharta-
uksien viettoon. Kirja antaa käytän-
nön neuvoja, miten kokemuksesta 
tulee toimiva ja ilahduttava erilais-
ten olosuhteiden keskellä. 

Pelkästään lähteminen luontoon on 
jo tarpeellista tasapainotusta yli-
teknologisoituvalle kulttuurillemme. 
Luonto auttaa hiljentymään ja rau-
hoittumaan, kuten suomalaiset ovat 
aina tienneet. Omalla tavallaan har-
tauden vietto luonnon keskellä hoi-
taa suomalaisen sielun haavaa, joka 
on syntynyt luonnosta vieraantumi-
sen myötä. Luontohartaudessa ai-
neellinen ja hengellinen kietoutuvat 
yhteen tavalla, joka heijastaa paitsi 
luterilaista teologiaa myös Raama-
tun kokonaisvaltaista maailmanku-
vaa. 

Teoksessa tullaan usein siihen, mil-
laisia käytännön ekotekoja kaiken-
ikäiset voivat tehdä. Esseisti Antti 
Nylén pitää ekotekoja jo itsessään 
rukouksen ja mietiskelyn muotona 
(Ks. Nylén: Hyvyys ja muita tekste-
jä näyttämölle, 2013). Hän on ilok-
seen löytänyt luterilaisen kirkon il-
masto-ohjelmasta ajatuksen, miten 
rukous ja mietiskely ovat ekotekoja 
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– ja kääntänyt ajatuksen myös toi-
sinpäin. Luontokirkkovuodessakin 
sivutaan hiljaisuuden viljelyn ekolo-
gisia ulottuvuuksia. Tähän puoleen 
voivat kiinnostuneet paneutua lisää 
teoksen Rukousten kirja arkeen
ja juhlaan (2012) avulla. Kyseinen 
teos lähtee kirkkovuoden rytmistä 
ja rukouselämän syventämisestä 
mutta päätyy hyvin usein luoma-
kuntaan nivoutuviin teemoihin. Esi-
merkkeinä tästä käyvät rukoukset 
eri ilmansuuntiin tai juhannuksen 
meditaatio luonnonkukkia poimies-
sa. 

Tapa, jolla Luontokirkkovuodessa 
kiedotaan toisiinsa tietoinen liit-

tyminen luonnon ja kirkkovuoden 
kiertoihin, on yksi tärkeä esimerk-
ki siitä, miten ajan kehämäisyyttä 
voidaan pitää esillä. Se on vasta-
painoa valtakulttuurimme vahvas-
ti lineaariselle, kiihkeästi eteenpäin 
rynnivälle ajalle. Ajan kehämäisyys 
hoitaa sielua ja kiinnittää kristilli-
sen hengellisyyden voimanlähteisiin 
kirkkovuodessa ja sakramenteissa. 
Kristillinen hengellisyys tuntuu ko-
konaiselta, kun siinä kohdataan Kol-
miyhteinen pyhä Jumala sekä luo-
makunnassa että alttarin äärellä ja 
Raamatun sanaa kuulostellessa.

Pohjoiskarjalalainen ympäristö-
teologi Pauliina Kainulainen jat-

kaa Metsän teologiassa edellisen 
kirjansa (Missä sielu lepää, Kirjapa-
ja 2010) teemojen kehittelyä. Nytkin 
häntä askarruttavat erityisesti suo-
malaisten luontosuhde ja kristinus-
kon merkitys tälle. Siinä missä edel-
linen teos oli lähempänä perinteistä 
hartauskirjaa, on sävy nyt asteen 
verran akateemisempi ja aiheen kä-
sittely syvällisempää.

Kainulainen korostaa, että suoma-
laiset olivat ennen metsän kansaa. 
Metsä merkitsi esivanhemmillemme 

paitsi elantoa, myös kotia ja sielun-
maisemaa. Rippeitä tuosta ikiaikai-
sesta itäisestä, ugrilaisesta (kuten 
Kainulainen sitä kuvaa) todellisuu-
desta on edelleen säilynyt kieles-
sämme ja mielemme syvemmissä 
kerroksissa huolimatta vuosisatoja 
jatkuneesta läntisestä kulttuurises-
ta kolonisaatiosta. Siksi suomalai-
sialle puhuttelevan ekoteologiankin 
tulee lähteä metsästä. Jotta metsäi-
nen luontomme voi elpyä, on ensin 
meidän suomalaisten ihmisten löy-
dettävä uudelleen tuo lähes kadon-
nut suhteemme metsään. Vain siten 
opimme taas arvostamaan metsi-

Teologian 
on mentävä 
metsään!
Teksti: Elias Hämäläinen

Kainulainen, Pauliina: Metsän teo-
logia. Kirjapaja 2013, 254 s.
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ämme itseisarvoisina olentoina ja 
eliöyhteisöinä, eikä ainoastaan ta-
loudellista arvoa tuottavina puupel-
toina.

Erityisen tärkeä keskustelukump-
pani Kainulaiselle on suomalainen 
ympäristöfilosofi Tere Vadén, joka 
on kirjoittanut useita kirjoja suo-
malaisten luontosuhteesta ja hen-
kisen itsenäisyytemme menettä-
misestä. Hänelle keskeinen käsite 
on syntytieto, millä hän tarkoittaa 
sellaista ylisukupolvista kielellistä-
mätöntä tietoa, joka jäsentää jon-
kin elämäntavan mielekkääksi ko-
konaisuudeksi. Se saa sanallisen 
ilmaisunsa esimerkiksi myyteissä 
ja syntykertomuksissa. Nykyiseltä 
modernilta sivilisaatioltamme tuo 
syntytieto puuttuu, mistä johtuen 
koemme oman kulttuurimme vie-
raaksi emmekä osaa elää ihmisiksi 
luonnonkaan kanssa. Vadén ja hä-
neen liittyen Kainulainen toivovat 
uudelleenmetsittymistä eli sitä, että 
löytäisimme taas yhteyden maahan 
ja metsään. Tällöin myös uutta syn-
tytietoa voisi alkaa kehittyä.

Valitettavasti Vadén ja Kainulainen 
vaikuttavat tältä osin äärikonser-
vatiivisilta romantikoilta. Ei utopiaa 
löydy ihmiskunnan muinaisuudes-

takaan, vaan parhaan tietämyk-
semme mukaan ihminen on lajina 
kutakuinkin aina, kun siihen vain on 
siunaantunut mahdollisuus, riistänyt 
ympäristöään yli kantokyvyn. Toki-
han minun on myönnettävä, että 
alkuperäiskansoille (ja entisajan 
suomalaisillekin) tyypillisen koko-
naisvaltaisen ja tasapainoon pyr-
kivän ajattelun ja länsimaisen tie-
teellis-teknisen järjen välillä on 
huomattava laadullinenkin ero. Ja 
onhan jälkimmäinen antanut meille 
ennennäkemättömät mahdollisuu-
det teollisen järjestelmän muodossa 
kupata maapallon resursseja tyhjiin. 
Ehkäpä minun on vain kovin vaikea 
kuvitella skenaariota, että luonnos-
ta ja historiastaan vieraantuneet 
nykysuomalaiset jostain syystä laa-
jemmin intoutuisivat kansanperin-
teestään ja ryntäisivät kilvan Im-
pivaaran saloille. Toivon ja rukoilen 
olevani väärässä.

Kainulainen kertoo haluavansa teh-
dä kontekstuaalista suomalaista 
teologiaa, joka lähtee metsästä. Sen 
tulisi ottaa myös vakavasti suoma-
lainen kansanperinne, tai ehkä pi-
kemminkin sen jäljellä olevat muru-
set. Meillä kristillinen perinne, joka 
sinänsä alun perin on pitänyt luo-
makuntaa pyhänä, pitävä kristillinen 

perinne on saanut muotoja, joissa 
ihminen ja hänen sielunsa pelastus 
nostetaan kaiken keskukseksi. Ver-
tailukohtana tulee helposti mieleen 
kristinuskon saapuminen kelttikan-
sojen pariin Brittein saarilla ja erityi-
sesti Irlannissa 400 – 800 -luvuilla. 
Siellä läntinen kirkko ja sen teologia 
synnyttivät vuoropuhelussa paikalli-
sen kulttuurin kanssa elinvoimaisen 
ja luontoa kunnioittavan kelttikris-
tillisyyden, joka nykyaikana on taas 
noussut suuren kiinnostuksen koh-
teeksi luonnon kanssa tasapainoa 
tavoittelevien kristittyjen keskuu-
dessa. 

Suomessa kristinuskon ja paikalli-
sen kulttuurin kohtaaminen ei ollut 
yhtä sopuisa, vaan kristillinen kirk-
ko liittoutui lännestä kurottautuvan 
esivallan eli Ruotsin valtion kanssa. 
Samalla se osallistui perinteisen ug-
rilaisen elämänmuodon kolonisaa-
tioon. Myöhemmin protestanttinen 
reformaatio sekä pietismin ja va-
listuksen saapuminen maahamme 
veivät kehitystä yhä kauemmas pe-
rinteisestä elämänmuodosta. Nykyi-
sessä jälkiteollisessa ja globaalissa 
maailmassa olemme lopulta lähes 
unohtaneet metsän ajan. Muistu-
mat siitä ympärillämme tuntuvat 
oikeastaan kiusallisilta. Vadén on 

kirjoittanut, että nolouden tunne 
on yksi varmimpia vanhan tiedon 
tunnusmerkkejä. Esimerkiksi tästä 
hän mainitsee suomalaisen kum-
mallisuuden, eräkirjallisuuden, joka 
kestävästä kansansuosiostaan huo-
limatta haiskahtaa meistä urbaa-
neista suomalaisista jotenkin ata-
vistiselta.

Perinteemme ihmiskeskeisten ai-
nesten sijaan Kainulainen hahmot-
telee teologiaa, jossa hengellisyys 
on kaiken keskiössä protestanteille 
tyypillisen yliälyllistämisen ja oppi-
keskeisyyden sijaan. Etiikka eli oi-
kea toimintatapa seuraa kristityn 
elävästä suhteesta kolmiyhteiseen 
Jumalaan. Luonnon tapauksessa 
elollisen kunnioitus ja metsän silleen 
jättäminen sekä kohtuullisuus ovat 
kristillisen elämäntavan mukaisia 
ratkaisuja. Toisaalta ei Kainulainen 
väheksy oppiakaan, sillä se takaa 
kristillisen tradition jatkuvuuden ja 
eheyden – mutta sen luonteva paik-
ka on Hengen yhteydessä. Tällaisel-
le viisausteologialle soveltuva kieli 
taas ei ensisijaisesti analysoi, vaan 
se elää pikemminkin rukouksen, 
Psalmien, Jeesuksen vertauksien 
ja runouden kielellä. Toinen tärkeä 
keskustelukumppani kirjan sivuilla 
Kainulaiselle onkin Anna-Maija Rait-
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tilan runoteologia.

Huolimatta teoksen akateemisesta 
otteesta Metsän teologiaa ei kuiten-
kaan voine pitää perinteisenä teolo-
gisena tutkimuksena, sillä hengelli-
sesti sävyttyneen viisausteologian 
arvonpalautusta kaipaava Kainulai-
nen kirjoittaa itsekin hieman mysti-
koiden tekstejä tapaillen ja paikoin 
jopa runomuodossa. Tyylilajin valin-
ta on tietyssä mielessä välttämät-
tömyys: kun tarkastellaan nykyisen 
elämänmuodon ja ohuen tieteenkä-
sityksen reunaehtoja sekä haetaan 
niille vaihtoehtoja suomalaisesta 
kansanperinteen ja kristinuskon he-
delmällisestä liitosta, ei asioista voi-
da puhua ainoastaan nykytieteen 
mukaisella ahdasmielisellä ja kaiken 
kuolleeksi lokeroivalla kielellä. Pelk-
kä tieto ei saa aikaan muutosta ajat-
telu- tai toimintatavoissa, tarvitaan 
myös tunnetta, intuitiota ja metsän 
kosketusta.

Teoksen varsin filosofisen otteen ja 
mystiikan teologisesti värittyneen 
tyylin yhdistelmästä seuraa myös 
sen mahdollinen ongelma: kenelle 
se on tarkoitettu luettavaksi? Tyypil-
liselle maallikkokristitylle se saattaa 
olla paikoin turhan raskassoutuinen. 
Toisaalta se ei myöskään tyylilajis-
taan johtuen ole ainoastaan teolo-
geille suunnattua tutkimuskirjalli-
suutta. Luontevimmin se avautunee 
ympäristöfilosofiasta ja kansanpe-
rinteestä kiinnostuneille lukijoille, 
jotka eivät kuitenkaan ole ehdotto-
man kristofobisia. Tällaisia ihmisiä 
ei liene maassamme mitenkään pil-
vin pimein, joten kirja saattaa jää-
dä vähäiselle huomiolle. Tämä olisi 
suuri menetys, sillä Metsän teologia 
on erittäin kunnianhimoinen ja tuiki 
tärkeä suunnistusyritys maastossa, 
jonka kartoittaminen on paitsi ää-
rimmäisen vaikeaa, myös välttämä-
töntä, jotta suomalainen ja suoma-
lainen kristillinen kulttuuri voidaan 
säilyttää elinvoimaisina jatkossakin. 

Von Harmajan hiiriperhe ei juuri 
murehdi ympäristön tilaa. Aa-

miaiseksi on hampurilaisia ja kou-
luun ja töihin huristellaan autolla. 
Kiire on melkoinen, joten ilman au-
toa ei taitaisi kaikkialle ehtiäkään. 
Isoäiti vain toisinaan huokailee ros-
kien määrää lähiympäristössä ja ko-
koilee turhakkeita kodin lattialta.

Kun Tiina-tyttö ja vaari löytävät 
metsästä salaperäisen Ekoaapisen, 
tilanne muuttuu. Perhe ryhtyy 
muuttamaan elämäntapojaan, 
aihepiiri kerrallaan. Ensin pannaan 
kuntoon jätteiden lajittelu sekä 

tavaravuori, sitten säästetään vettä 
ja myöhemmin lisäksi energiaa. 
Kirjassa on kustakin aihepiiristä 
kehyskertomuksen lisäksi useita 
sivuja tietoa.

Kotimetsän paras kirja on sinänsä 
sympaattinen lasten tietokirja. Tari-
na on lämmin ja Milla Koivusen kuvi-
tus leppoisa. Ihan varauksettoman 
ihastunut en siihen kuitenkaan ollut.

Kirjan tekstiä olisi voinut monin pai-
koin tiivistää ja ennen muuta sel-
keyttää taittoa. Tietolaatikoiden kir-
jasinkoko on turhan pieni ja laatikot 

Hiiriperhe 
lajittelee 
jätteitä – 
yhdessä
Teksti: Essi Aarnio-Linnanvuori

Irja Nikkinen ja Milla Koivunen: 
Kotimetsän paras kirja. Von Har-
majan hiiriperhe suojelee luontoa. 
Kirjapaja 2009.
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kaipaisivat muutenkin iskevämpää 
otetta. Kirja sopisi muuten pikku-
koululaisen itse lukemaksi, mutta 
ainakin oma ekaluokkalaiseni uu-
vahtaa kesken sivun, kun kappaleet 
ovat näin pitkiä. Ääneen lukiessa ta-
rina toimii, mutta tietolaatikot puo-
lestaan kyllästyttävät pientä kuuli-
jaa.

Muutaman vuoden takaisessa kir-
jassa näkyy myös ajan kuluminen. 
Samoihin aikoihin tämän kirjan 
kanssa julkaistiin lukuisia lapsille 
suunnattuja ympäristöaiheisia ku-
vakirjoja, kuten Sanna Pellicionin 
Onni-pojan kierrätyskirja (2008) 
sekä Jacquie Winesin 101 tapaa pe-
lastaa maapallo (2008). Niissä tois-
teltiin pitkälti samoja ekovinkkejä 
kuin tässä kirjassa: lajittele jätteet, 
älä osta turhaa, älä juoksuta vettä 
turhaan, muista sammuttaa valot. 
Vinkeissä ei ole sinänsä mitään vi-
kaa, mutta ainakin ympäristökas-
vattajaa ja hänen lastaan hiukan 
kyllästyttää: koska kuulisimme jota-
kin uutta? Jätteiden lajittelu ja ham-
masmukin käyttäminen eivät enää 
sytytä. Jos kirja kirjoitettaisiin nyt, 
ehkä saisimme lukea lisäksi vaikka 
siitä, miten von Harmajat pohtivat 
ruokailutottumuksiaan ja niiden vai-
kutuksia ympäristöön sekä opette-

levat tekemään tähteistä herkkuja. 
Samaten Kotimetsän paras kirja 
voisi jo nimensäkin vuoksi kertoa 
hiukan enemmän metsästä ja lap-
sen oman lähiympäristön suojelemi-
sesta.

Ehdotukset järjestää koulussa tai 
päiväkodissa lelunvaihtopäivä sekä 
toimia kotona ympäristöetsivänä 
sen sijaan viehättivät. Ympäristö-
etsivälle olisin kaivannut vielä sel-
keämpiä ohjeita – vaikkapa mal-
lia lomakkeeksi, jonka kotona voisi 
täyttää. 

Parasta Kotimetsän parhaassa kir-
jassa on perheen lämpimät keski-
näiset välit. Elämäntapojen paran-
tamiseen lähdetään yksissä tuumin. 
Rojun karsiminen ja yhteisen pro-
jektin toteuttaminen lähentävät 
perhettä, ja lopussa tietokoneet ja 
puhelimet suljetaan, jotta voitaisiin 
pelata yhdessä lautapeliä. Isällä-
kin on aikaa kävellä töihin, ainakin 
joskus. Irja Nikkinen osoittaa täs-
sä ekologista viisautta: usein turha 
kuluttaminen ja turhat automatkat 
johtuvat kiireestä. Jälleen kerran 
vähemmän on enemmän.

Paikan teologia 
haastaa myös 
ympäristö-
vastuuseen

Kun mietit omaa elämääsi, ra-
kentuuko se enemmän tietyn 

paikan varaan vai ihmisverkostojen 
varaan? Teollistuneissa yhteiskun-
nissa on tapahtunut suuri muutos. 
Ennen käytiin kylässä naapurissa ja 
laulettiin kotiseutulauluja. Nykyään 
ei tunneta edes samassa kerrosta-
lossa asuvia, vaan verkostot raken-
tuvat pitkien välimatkojen välille. 
Viestintäteknologia ja lentokoneet 
mahdollistavat kansainvälisen ver-
kostorakenteen. 

Humanistisissa ja yhteiskunnallisis-

sa tieteissä on noussut viime vuo-
sikymmeninä vastarintaliike, joka 
nostaa jälleen esiin paikkojen ja 
paikallisuuden merkityksen. Ihmi-
nen on yhä ruumiillinen olento, joka 
kaipaa sidoksia aineellisiin paikkoi-
hin. Lisäksi paikat ja tilat vaikutta-
vat yhä ihmisiin monin tavoin, joita 
ei aina tiedosteta. Parempi tuntuma 
paikkoihin lisää hyvinvointia ja mah-
dollistaa sellaista yhteisöllisyyttä, 
jonka avulla voidaan pitää paikoista 
huolta. 

Teologian suhteen voidaan puhua 

Paikan teologia on kansainväli-
sesti vahvassa kasvussa oleva 
ala. Paikoista on tullut uhanalai-
sia nykymaailman sirpaloitumisen 
keskellä. Suurempi paikkojen ar-
vostus auttaa sekä luonnonympä-
ristöjä että kaupunkiympäristöjä.

Teksti: Panu Pihkala
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2000-luvulla kasvaneesta paikan 
teologian alasta, jonka teokset ovat 
lähinnä englanninkielisiä. Paikan kä-
sitteen vahvuus on siinä, että se liit-
tää yhteen monenlaisia asioita: sekä 
luonnonympäristöjä että rakennet-
tuja ympäristöjä. Tämän vuoksi pai-
kan teologia sisältää väistämättä 
vahvoja liittymäkohtia ekoteologi-
aan.

Yksi viime vuosien mielenkiintoisista 
paikan teologian teoksista on brit-
tiläisen Craig Bartholomewn Whe-
re Mortals Dwell: A Christian View 
of Place for Today (Baker Acade-
mic 2011). Bartholomew esittelee 
kattavasti ja kiintoisasti kristillisen 
paikkoihin liittyvän ajattelun histo-
riaa Raamatussa ja eri vuosisatoina. 
Teoksessa on vahvoja ekoteologisia 
elementtejä ja paikka-käsitteen tar-
joama tulokulma on hedelmällinen, 
vaikka Bartholomew ehkä liiankin 
yksinkertaisesti samaistaa paikka- 
ja luonto-käsitteet.

Toinen ekoteologisesti merkittävä 
paikan teologian teos on toisen brit-
tiläisen, Philip Sheldraken kirja Spa-
ces for the Sacred: Place, Memory, 
and Identity (2001). Kuten Bartho-
lomew, myös Sheldrake korostaa 
”paikan tajun” merkitystä myös ym-

Tulevia tapahtumia
Helsingissä keväällä A Rochan elokuvaillat: dokumenttielo-
kuvia ja keskustelua niiden pohjalta. Seuraa tiedotuksia 
Facebook-ryhmässä ja kotisivuilla. 

Tuhkakeskiviikon tapahtuma ekopaaston ja 
kristillisen ympäristövastuun tiimoilta Malmin 
kirkolla ke 5.3. klo 18. A Rochan pj Panu Pihkala 
alustaa aiheesta, klo 19 tuhkakeskiviikon juma-
lanpalvelus. 

Kristittyjä haastetaan mukaan Earth 
Hour –tapahtumaan la 29.3. Suomessa 
esimerkiksi evankelisluterilaisen kirkon 
kirkkohallitus kutsuu seurakuntia mu-
kaan. 

Kirkon ympäristö-
päivät järjestetään 
Jyväskylässä 
20.- 21.8.

päristöstä välittämisen kannalta. 
Sheldrake käsittelee kiinnostavas-
ti myös kelttiläisen kristillisyyden 
paikkoihin ja luontoon liittyvää ajat-
telua. Lutherin teologiasta hänellä 
on valitettavasti rajoittunut koko-
naiskäsitys. 

Paikan teologian teokset käsittele-
vät yleensä myös arkkitehtuuria ja 
tilan käsitettä (space) sekä kaupun-
kisuunnittelua. Jälkimmäisen osalta 
yksi kansainvälisestikin uraauurtava 
teos on suomalaisen Seppo Kjellber-
gin Urban Ecotheology (2000). Toi-
nen rakennetun ympäristön teologi-
an perusteos on Timothy Gorringen 
Theology of the Built Environment 
(2002). 

On mielenkiintoista, että paikan teo-
logian teokset käsittelevät yleensä 
myös pyhiinvaellusta. Tuo nykyään 
suosittu hengellisyyden muoto nos-
taa väistämättä esiin kysymyksiä 
pyhän ja paikan suhteesta, mutta 
liittää siihen vielä liikkeen käsitteen. 
Luonnolla on olennainen rooli useim-
missa pyhiinvaelluskokemuksissa, 
mutta haastavampi ekoteologinen 
kysymys on se, miten pyhiinvaelta-
jien luontokokemukset voisivat ka-
navoitua kasvavaan ympäristövas-
tuuseen.

Linturetki Porkkalanniemelle ja 
Karjaan Läppträskille 3.5.2014. 
Lähtö Vivamosta 8.30, voi tul-
la mukaan Porkkalasta n. 9.30. 
Tiedustelut Eija Kemppi 040-
5623001.

PTK ry. järjestää Luontokirkko-
vuosi-koulutuksen kristillisestä 
ympäristökasvatuksesta Piek-
sämäen Partaharjulla 21. - 22.5. 
Ilmoittautuminen 24.4. mennes-
sä. Lisätietoja tästä linkistä.

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=ContentkkKoul2014-3&id=EA4C6980BA07C33FC2257B5D0053E9B6

