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Kuka 
pelastaisi 
kirkon?
Rahavaikeudet 
ajavat kirkkoa 
taloudelliseen 
perikatoon. 
Sopeutuminen 
nykyaikaan on 
epäonnistunut. E

Teksti Pekka Anttila
Kuvat Markus Pentikäinen
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L Kirkon sanoma on ainut
laatuinen, mutta sen julistami
nen vaatii uusia keinoja. Myös 
Mikael Agricolan kirkossa Hel
singissä.
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S
unnuntai-ilta Helsingin Puna-
vuoressa hämärtyy. Taivaalta 
putoaa räntää. Mikael Agrico-
lan kirkon ovet ovat auki ja si-
sältä loistaa valo.

Mikael Agricola kehitti 
1500-luvulla pohjan suomen kir-
jakielelle. Nyt hänen mukaansa 

nimetyssä kirkossa on alkamassa Tuomas-
messu, uusi tapa viettää jumalanpalvelusta.

Uuteen pyrkimisestä kertoo pieni kyltti 
eteisaulan pöydällä: Tuomasmessu kuva-
taan tänään suorana lähetyksenä internetiin. 
Kyltin vieressä on kasa kuulokkeita: Trans-
lation into English available.

Vain muutama minuutti messun alkuun 
ja puolityhjä kirkko täyttyy yhtäkkiä lähes 
kokonaan. Yhteensä 27 riviä, ja jokaisella 
rivillä noin 16 ihmistä. Nopeasti laskettu-
na reilusti yli 400 ihmistä. Vapaan paikan 
löytäminen on vaikeaa.

Nahkatakkeja ja piisamiturkkeja. Pikku-
takkeja ja tuulipukuja. Ja aivan taimmaisel-
la rivillä viiden kuukauden ikäinen vauva.

”Siunattua messua kaikille”, toivottaa 
juontaja Lena Öhrnberg.

Alkaa virsi 386: Salattu Herra, valtakun-
nassasi ei kuolevainen kestä valoasi, niin sy-
vä meidät peittää pimeys.

Messu kestää puolitoista tuntia. Tyyty-

väisen tuntuinen kirkkoväki alkaa sovitel-
la palttoita päälleen. Ulkona on jo pimeää, 
lumisade kiihtyy.

Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmää-
rä on laskukierteessä. Ovatko nämä sun-
nuntaisen Tuomasmessun kuulijat juuri 
niitä ihmisiä, joita kirkon pitäisi tavoitella 
säilyäkseen hengissä?

Ehtoollista valkeassa albassa jakaneen 
Ahti Hirvosen mukaan vastaus on kyllä. 
Suomen Yhdyspankin entinen pääjohta-
ja on paneutunut kirkon numeroihin. Tu-
loslaskelmat ja niiden analysointi ovat hä-
nelle arkista puuhaa. Lukujen sanoma on 
selvä.

”Minä en vielä näe sitä tietä, jolla kirkko 
selviäisi talousongelmistaan. Kirkko ajau-
tuu tällä vuosikymmenellä vakavaan krii-
siin”, Hirvonen sanoo totisesti.

Rahat ovat käymässä vähiin. Ja ilman ra-
haa ei rahataloudessa voi toimia, hän muis-
tuttaa.

”Syöksykierre saattaa vielä nopeutua. 
Kaikki asiat ylihengellistetään, vaikka ne 
olisivat maallisia; johtamiseen ja talouteen 
liittyviä. Hallinnon ja talouden on kuiten-

kin oltava kunnossa, jotta kirkko voi hoitaa 
varsinaista tehtäväänsä.”

Uskonnollisuus ei häviä
Suurin osa väestä on jo poistunut kirkos-
ta, muusikot vielä pakkaavat soittimiaan ja 
miksaaja kokoilee äänentoistopöytäänsä. 
Onko Tuomasmessu jotain muutakin kuin 
hyvä keikka?

Ainakin se vetää tupia täyteen eri puo-
lilla Eurooppaa. Ensimmäinen messu 
järjestettiin Helsingissä 1988, ja sen jäl-
keen konseptista on tul-
lut Suomen ja Euroopan 
suosituin säännöllises-
ti vietettävä luterilainen 
jumalanpalvelus.

Tuomasmessun suosio 
kertoo siitä, että kirkon 
sanomalla on kuulijoita. 
Jos näin on, miksi kirkos-
ta eroaminen kiihtyy?

Kysymyksiin ei ole 
helppoja vastauksia, vain 
epämääräisiä arvauksia. 
Tuomasmessun alkupe-
räisiin kehittäjiin kuu-
luva Ahti Hirvonen yrit-
tää: ”Ei uskonnollisuus 
ole mihinkään hävinnyt. 
Mutta se yhtenäisyyskult-
tuurin aika, jolloin kaikki 
kuuluivat kirkkoon, ja naapurin ehtoollis-
käyntejä laskettiin, on murentunut.”

Numeroiden valossa tilanne on kestä-
mätön. 

Viime vuonna kirkosta erosi prosen-
tin verran jäseniä, yli 41 000. Samalla kir-
kon esimerkiksi yrityksiltä saama yhtei-
söveropotti pieneni laman takia. Muiden 
ongelmien takana kummittelee eläkevas-
tuuvajaus, kirkko ei ole varautunut riittä-
västi työntekijöidensä eläkkeiden maksa-
miseen.

”Kolmen viime vuoden aikana lähes sa-
tatuhatta ihmistä on jättänyt kirkon. Enää 
79,7 prosenttia suomalaisista kuuluu jäse-
nistöön. Luku on suuri, mutta ongelma on 
se, että kirkon menot on viritetty reilusti yli 
80 prosentin tasolle. On suuri riski, jos ta-
lous perustuu sellaisten jäsenten maksa-
miin jäsenmaksuihin, jotka eivät usko kir-
kon sanomaan”, Hirvonen huokaa.

Eronneista suurin osa kuuluu 20–39-vuo-
tiaiden nuorten aikuisten ryhmään. Sa-
maan kuin vaikkapa tuo vieressä istuva 

nahkatakkinen kolme-
kymppinen, joka ennen 
ehtoollista näppäilee 
kännykkäänsä tekstivies-
tiä. Uskontunnustuksen 
hän osaa ulkoa, mies ei 
taida kuulua kirkon kan-
nalta ongelmalliseen ryh-
mään.

Ahti Hirvosen mieles-
tä kirkon jäsenmäärää 
nakerretaan kahdelta 
suunnalta. Monien mie-
lestä kirkko on muuttu-
nut liian vapaamielisek-
si. Tämä joukko eroaa 
kirkosta, kun se ei enää 
täytä heidän vaatimuk-
siaan.

”Toiset taas eroavat 
välinpitämättömyyttään. Kirkko ei anna 
heille mitään. Mutta olipa syy mikä tahan-
sa, kirkon kulut eivät pienene. Ainoastaan 
tulot sieltä viimeiseltä riviltä. Tämä uhkaa 
romuttaa koko kirkon talouden”, Hirvonen 
sanoo.

Kirkko piirityksessä
Omien sanojensa mukaan Tuomasyhtei-
sön visiona on järjestää ”syntisen hyvää 
Tuomasmessua”. Marian ilmestymispäi-
vän messussa Agricolan kirkon eturivissä 

Kolmessa 
vuodessa 

satatuhatta 
suomalaista 
on eronnut 

kirkosta.
L Tuomasmessu vetää kirkkoja täyteen 
eri puolilla Eurooppaa. Ensimmäinen 
messu järjestettiin Helsingissä 1988. 

L Ahti Hir
vonen jakoi 
ehtoollista 
Tuomasmes
sussa. Entisen 
pankinjohta
jan mukaan 
kirkon talous
tilanne on kes
tämätön. Us
konnollisuus 
ei kuitenkaan 
ole hävinnyt.

E
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istui virsirunoilija Anna-Maija Raittila, 81. 
Hän ideoi 22 vuotta sitten messun nimen, 
johon kätkeytyy tärkeä viesti: Tuomasmes-
su on tarkoitettu epäileville, etsijöille, kai-
paajille ja uskossaan aroille.

Mutta epäileviä tuomaita on muuallakin. 
Viime vuonna kirkosta erosi vain prosentin 
verran sen jäsenistä, euroissa se kuitenkin 
merkitsee noin 12,5 miljoonaa saamatta 
jääneitä kirkollisveroja.

”Olen laskenut, että jos sama tahti jat-
kuu, vuoden 2015 loppuun mennessä kir-
kolta jää saamatta noin 340 miljoonaa eu-
roa”, Hirvonen ynnäilee.

Asiaan on vaikea puuttua. Seurakunnat 
eivät uskalla nostaa kirkollisveroja, koska 
se saattaisi kiihdyttää eroamista entises-
tään. Kirkollisvero on seurakuntien ylivoi-
maisesti suurin tulonlähde. Vuonna 2008 
veroja tilitettiin 323 seurakunnalle 850 mil-
joonaa euroa.

Talouspulmat piirittävät nyt kirkkoa mo-
nelta suunnalta. Kirkon osuus yhteisövero-
jen tuotosta oli vielä vuonna 2008 noin 122 

miljoonaa euroa. Viime vuonna se romahti 
laman takia 95 miljoonaan euroon. Pudo-
tusta yli viidennes.

Asiaa pitää tarkastella bisnesmaailman 
kovien faktojen perusteella. Yritysten kir-
kolle maksamien yhteisöverojen kaut-
ta evankelis-luterilaisen kirkon talous on 
voimakkaasti sidoksissa suomalaisten fir-
mojen tuloksentekokykyyn. Mitä parem-
pia tuloksia, sitä enemmän verotuloja seu-
rakunnille.

Kirkko toivoo saavan-
sa vielä nykyistäkin suu-
remman osan yhteisöve-
rojen tuotosta. Ajatusta 
perustellaan sillä, että 
kirkko vastaa monista 
yhteiskunnallisista teh-
tävistä, kuten vaina jien 
hautaamisesta sekä kir-
konkirjojen ja kulttuu-
rihistoriallisesti arvok-
kaiden rakennusten 
kunnossapidosta.

Tilanne on ongelmal-
linen, kun kirkon näistä 
tehtävistä saama kor vaus 
on riippuvainen talou-
den suhdanteista.

Mistä eläkerahat?
Katajanokalla kirkon 
keskusrahaston johta-
jan Leena Rantasen työ-
paikan vieressä näkyy 
Uspenskin katedraali ja 
sen kullatut  kupolit. Or-
todoksisella kirkolla me-
nee yhdessä suhteessa 
paremmin kuin toisella 
valtionuskonnolla. Sen 
jäsenmäärä on kasvanut 
tasaisesti vuodesta 1991.

Leena Rantanen pyö-
rittelee kädessään pape-
ria kirkon suljetusta ta-
loudesta. Rahavirtoja 
ku vailevat nuolet osoit-
tavat eri suuntiin, mutta 
Rantanen haluaa näyttää 
yhtä nuolista. Se kertoo, 
että seurakunnat maksoi-
vat vuonna 2008 yli 200 
miljoonaa euroa kirkon keskusrahastolle.

”Tästä summasta 75 prosenttia on elä-
kemaksutuloja, jotka sujahtavat eläkelai-
tokseemme. Se oli viime vuonna 825 mil-
joonan euron suuruinen. Se riittää runsaan 
kuuden vuoden eläkemenoihin. Eläkevas-
tuusta se kattaa vajaat 25 prosenttia”, Ran-
tanen laskeskelee.

Suuria numeroita, mutta mitä niiden 
taakse kätkeytyy?

Seurakunnat 
eivät uskalla 

korottaa 
kirkollis
veroja.

E

L Pastori Matti Mäkeläinen puhumas
sa Tuomasmessussa sunnuntaiiltana. 
Messun suosio kertoo, että kirkon sa
nomalla on kuulijoita.

L Kirjailija–runoilija Anna
Maija Raittila on kirjoitta
nut suuren osan nykyisen 
virsikirjan virsistä. Hän 
ideoi myös Tuomasmessun 
nimen.
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MYYNTIPALVELU

0600 97000 
ma–pe 9–21, la 10–18
(1,97 e/vastattu puhelu + pvm) 
myyntipalvelu@smt.fi 
sekä palvelupisteemme ympäri maan

Hintaan sisältyy • edestakaiset Finnairin reittilennot Shanghaihin viranomaismaksui-
neen • 7 yön majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa aamiaisineen • matkaohjelman mukai-
set kuljetukset, retket, pääsymaksut ja muut ateriat (ei juomia) • suomenkielisen oppaan palvelut 
• palvelupalkkiot paikallisoppaille, kuljettajille ja laukunkantajille   • viisumi Suomen kansalaisille

Lisämaksusta magneettijuna ja Jin Mao Tower 30 e/hlö

Paikkoja rajoitetusti.  

Vastuullinen matkanjärjestäjä 
Suomen Matkatoimisto. 

Hinta alk. 1 790 e/henkilö

Palvelumaksu 15 e /varaus

SHANGHAIN MAAILMANNÄYTTELY 
Shanghai-Suzhou 1.-9.10.2010 

Kiehtova kierros vie meidät Kiinan suurimmasta metropolista, Shang-
haista kauniiseen Suzhoun kaupunkiin, jonka puutarhoissa taolainen Yin-
Yang -periaate ilmenee ylivertaisena estetiikkana. Pääsemme kokemaan 
maan moderneinta nykypäivää ja aidointa vanhaa Kiinaa, kontrasti on 
hämmentävä! Shanghaihin lisää sykettä Maailmannäyttely, EXPO 2010, 
johon tutustumme kahden päivän ajan.
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esäkuussa työnsä aloittava uu-
si arkkipiispa Kari Mäkinen, 
55, saa johdettavakseen rajua 
muutosta elävän kirkon. Kir-
kosta eronneiden määrä kas-

vaa ja siihen kuuluvien määrä laskee. Toi-
mintaa varjostavat talousvaikeudet.

Mäkisen mukaan Suomen evankelis-lute-
rilainen kirkko joutuu vähitellen luopumaan 
vauraan kirkon mallista, jossa taloudelliset 
edellytykset ovat erinomaiset ja kirkon työ 
perustuu jatkuvasti kasvaviin resursseihin.

”Kirkko ei voi enää reagoida yhteiskun-
nan muutoksiin panostuksia lisäämällä ja 
virkoja perustamalla. Meidän on opittava 
luopumaan ja arvioimaan, mikä on meille 
kaikkein merkityksellisintä.”

Tämä tarkoittaa väistämättä henkilöstön 
vähentämistä. Se onnistuu eläköitymisen 
kautta. Mäkinen ei kannata määräaikais-
ten virkojen perustamista, mutta sanoo, 
että projektiluontoiset työt kirkon sisällä 
lisääntyvät.

Edessä on myös kiinteistöjen myyntiä. 
Seurakunnilla on paljon sellaisia raken-
nuksia, joiden omistaminen ei ole välttä-
mätöntä. Ei kuitenkaan ole itsestään sel-
vää, että ne käyvät kovin helposti kaupaksi. 
Kukapa ostaisi vaikkapa vähän käytetyn 
seurakuntatalon?

Tilannetta kärjistää se, että itsenäisten 
seurakuntien tapa ja edellytykset hoitaa 
tehtäviään ovat hyvin erilaiset esimerkiksi 
pääkaupunkiseudun lähiössä tai keskellä 
hiipuvaa maaseutua.

”Me joudumme jatkossa entistä rankem-
min vastakkain alueellisen erilaisuuden ja 
eriarvoisuuden kanssa. Nyt on tärkeää rat-
kaista, millä tavalla tätä eriarvoisuutta voi-
daan tasoittaa ja erilaisuutta kunnioittaa. 
Minun keskeinen tehtäväni on tukea seu-
rakuntien elämää, joka tapahtuu siellä pe-
rustasolla”, Mäkinen painottaa.

”Kokonaisuudessaan tämä on merkittä-
vä muutos, joka koskee koko yhteiskuntaa. 
Esimerkiksi ympäristöasioissa on löydettä-
vä ne keinot, joilla johdetaan luopumista, 
ei enää kasvua.”

Kari Mäkisen mukaan kirkko elää nyt 

”Kirkon on opittava
  luopumaan”
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Kirkko ei saa 
ryhtyä moni
touhuiseksi, 
varoittaa uusi 
arkki piispa 
Kari Mäkinen.

historiallista käännekohtaa. Vallitseva ta-
pa hahmottaa todellisuutta syntyy markki-
noiden ehdoilla. Elämään haetaan sisältöä 
tavaroiden ja elämystuotteiden kautta. Yh-
teiskunnalliset ja inhimilliset suhteet ym-
märretään markkinasuhteina.

Kyse on kirkon kannalta suurista kysy-
myksistä, mutta tilanne tarjoaa kirkolle 
myös vastakulttuurisen roolin. Kirkko ei 
saa vältellä puhetta kristillisen uskon pe-
russanomasta, mutta ei myöskään määri-
tellä uskonnollisen keskustelun rajoja.

”Minun mielestäni on vain myönteinen 
asia, että kirjoissa, näytelmissä ja kuvatai-
teissa käsitellään yhä enemmän uskon-
asioita. Vaarana on muuten, että syntyy 
kaksi erillistä kenttää käydä keskustelua: 
kirkon sisäisesti hallitsema uskonnollinen 
keskustelu ja toisaalta yleinen kulttuuris-
sa käytävä vuoropuhelu samoista asioista.”

Yhteys arkeen
Kirkosta eroaminen tuli mahdolliseksi 
vuonna 1923, kun Suomeen säädettiin us-
konnonvapauslaki. Sen jälkeen eronneiden 
määrä on kasvanut välillä hitaammin, välil-
lä nopeammin.

Kirkossa on omaksuttu ajattelumalli, jos-
sa seurakunnat nähdään toimintaa järjes-
tävinä yksikköinä. Mäkisen mukaan nyt on 
pohdittava, kuinka pitkään tästä on mah-
dollista pitää kiinni.

”Malli on nyt muuttumassa sellaiseksi, et-
tä kirkkoa ja seurakuntia tarkastellaan yri-

tysajattelun kautta. Kirkko ja seurakunnat 
koetaan palveluyrityksinä, jotka myyvät hen-
gellisiä palvelutuotteita. Jäsenyydestä tulee 
asiakkuutta. Samalla kuitenkin kadotetaan 
jotain hyvin olennaista kirkon olemuksesta.”

Tämä rapauttaa Mäkisen mukaan kirkon 
jäsenpohjaa entisestään.

”Asiakkuus ei sitouta ihmisiä, kirkko ei 
tule sen kautta heille merkityksellisem-
mäksi. Sen sijaan jäsenistä tulee kuluttajia, 
jotka hyödyntävät kirkkoa vain niin kauan 
kuin se palvelee heitä.”

Toisessa ääripäässä kirkko näkyy voima-
kasrajaisena uskonnollisena yhteisönä, jo-
ka edellyttää jäseniltään hyvin tietoisia va-
lintoja. Kyse olisi silloin uskonnollisesta 
yhdistystyyppisestä mallista, uskovien kor-
kean profiilin kirkosta.

”Mutta myös tämä malli johtaisi jäsen-
määrän putoamiseen. Yhä useammat tun-
tisivat itsensä ulkopuolisiksi”, Mäkinen 
uskoo.

Pitäisikö kirkon siis alkaa markkinoida 
aktiivisemmin itseään ja sanomaansa?

”Se olisi yritysmallin pohjalta teh-
ty ratkaisu. Mutta meidän ei pidä ryhtyä 
monitouhuisiksi niin, että pyrkisimme 
tuottamaan hengästyttävällä tavalla mah-
dollisimman paljon erinomaisia palveluja. 

Tai että seurakunnat olisivat toiminnalli-
sesti ylivirkeitä ja monipuolisia.”

”Paremminkin meidän pitää kysyä, millä 
tavalla yhteys ihmisten arkeen säilyy ja vah-
vistuu? Millä tavalla kirkko voi olla luonte-
vasti mukana ihmisten arjessa?”

Perustan arjessa mukana olemiselle luo-
vat Mäkisen mukaan kirkolliset toimituk-
set sekä säännölliset jumalanpalvelukset. 
Niiden kautta ihmiset voivat ilmaista ole-
vansa kirkon jäseniä – vaikka osallistuisivat 
harvemminkin. Esimerkiksi diakonia- ja 
lapsityö taas merkitsevät ”laajaa kosketus-
pintaa arkitodellisuuteen”.

”Lisäksi kirkon sanoma elää vahvasti vuo-
den rytmissä ja juhlapyhissä ja sitä kautta 
traditiossa mukana. Kyse ei ole palvelujen 
tuottamisesta tai markkinatempuista.”

Hiljainen kristillisyys
Kielteistä kerrottavaa kirkosta riittää. Mut-
ta jotain hyvääkin on sentään jäljellä.

Suomen evankelis-luterilaiseen kirk-
koon kuuluu edelleen hieman alle 80 pro-
senttia kansalaisista. Viime vuoden lopus-
sa kirkolla oli 4,2 miljoonaa jäsentä.

Kasteen sai 81 prosenttia lapsista ja rip-
pikoulun kävi yli 87 prosenttia 15-vuotiaista 
nuorista. Kirkoissa solmittiin 17 631 avioliit-
toa ja hautajaisia vietettiin yli 47 000 kertaa.

Vaikka kirkosta pakeni viime vuonna yli 
41 000 jäsentä, ei kyse Kari Mäkisen mu-
kaan ole suomalaisesta vaan yleiseuroop-
palaisesta ilmiöstä.

”Pohjoismaat kulkevat samassa venees-
sä, mutta esimerkiksi Hollannissa ja Eng-
lannissa kehitys on tapahtunut rajummin. 
Kysymys on eurooppalaisen ja koko länsi-
maisen kulttuurin ilmiöstä. Tällä hetkellä 
elinvoimaisimmat ja voimakkaimmin ase-
miaan vahvistavat liikkeet löytyvät Euroo-
pan ulkopuolelta, nuorista kirkoista.”

Kari Mäkinen sanoo, että hän haluaakin 
herättää keskustelua siitä, miksi kirkolla 
on edelleen niin vahva rooli ja asema: mit-
kä ovat sen vahvuudet.

”Meillä on poikkeuksellisen ammatti-
taitoinen henkilöstö. Lisäksi Suomessa 
on vahva hiljaisen kristillisyyden perinne. 
Meillä on edelleen olemassa sellainen luja 
pohja, että olla  kristitty on olla ihminen, 
sen kummemmin numeroa tekemättä.”

”Hyvin monelle ihmiselle hengellisyys on 
arkaa ja hapuilevaa. Useiden kohdalla kristil-
lisyys näkyy vain sillä tavalla, että lapset kas-
tetaan ja hautaan siunataan ja kirkossa käy-
dään silloin tällöin. Juuri heitä meidän pitää 
rohkaista: te olette kuulkaa ihan kunnon kir-
kon jäseniä ja kristittyjä, vaikka ette hahmo-
takaan kaikkia uskonnollisia juttuja.” SK

Pekka Anttila

L Kirkko joutuu entistä rankemmin 
vastakkain alueellisen eriarvoisuuden 
kanssa, arvioi uusi arkkipiispa Kari
Mäkinen.

Ahti Hirvosen mukaan eläkevastuu-
vajaus on se kiviriippa, joka vetää kirkko-
laivan upoksiin.

Kirkolla oli eläkevastuita viime vuoden 
lopussa 3,5 miljardia euroa. Ja eläkerahasto 
on kooltaan se 825 miljoonaa euroa. Vaik-
ka vastuuvaje on noin 75 prosenttia, Leena 
Rantanen ei hätkähdä lukua.

”Eihän Suomessa ole sadan prosentin ka-
tetta missään, ei kenelläkään. Tämä mei-
dän 25 prosentin osuus on ihan keskitasoa.  
Kirkon eläkelaitos ei ole sen heikommas-

sa hapessa kuin muut-
kaan”, hän väittää.

Ongelmasta on help-
po syyttää eläkkeelle par-
haillaan siirtyviä suuria 
ikäluokkia. Kymmenen 
vuoden sisällä neljännes 
kirkon työntekijöistä jää 
eläkkeelle. Kun työssä-
käyvien ihmisten määrä 
muutenkin Suomessa vä-
henee, eläkemaksut nou-
sevat. Uusien työntekijöi-
den palkkaaminen myös 
seurakuntiin tulee entis-
tä kalliimmaksi.

”Tässä piilee se uhka, 
että seurakuntien palve-
lut näivettyvät. Kirkosta 

eroaminen voi kasvaa senkin vuoksi. Ja en-
tistä hurjemmaksi meno yltyy, jos eläkkeitä 
joudutaan leikkaamaan”, Hirvonen pelkää.

Leirikeskuksesta hautausmaa
Leena Rantanen on koulutukseltaan juris-
ti ja kauppatieteiden maisteri, ja osaa pyö-
ritellä lukuja ymmärrettävällä tavalla. Hän 
sanoo, että jos jäsenmäärän vähenemistä 
ei saada kuriin ”edessä on aika lailla haas-
teita”. Mutta hän näkee tilanteessa myös 
mahdollisuuden.

”Tämä voisi olla hallittu tilaisuus tehdä 
henkilöratkaisuja. Meillä on 323 seurakun-
tataloutta, joissa tehdään esimerkiksi ta-
loushallintoon liittyviä tehtäviä 323 kertaa 
ja 323 eri tavalla. Me olemme nyt tehneet 
suunnitelmia, joiden tavoitteena on tehos-
taa seurakuntien toimintaa tukitehtävien, 
eli kirjanpidon ja palkanlaskennan osalta.”

Vähenevät voimavarat voitaisiin Ranta-
sen mukaan suunnata jäseniä palvelevaan 
ydintoimintaan, kuten diakoniaan, kirkol-
lisiin toimituksiin sekä lasten ja nuorten 
parissa tehtävään työhön.

Kirkon yhteisestä henkilöstö- ja talous-
hallinnon palvelukeskuksesta on tarkoitus 
päättää jo toukokuussa kirkolliskokoukses-
sa. Hankkeella tavoitellaan vähintään seit-
semän miljoonan euron säästöjä vuodessa.

Rantasen mukaan kirkon sisällä vallitsee 
yksimielisyys siitä, että ratkaisuja on teh-

Kirkko on 
yksi mielinen: 

ratkaisuja
on tehtävä 

pian.

E

K
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Kirkon perinne on pitkä. 
Muutoskohdissa se katsoo 
taaksepäin ja eteenpäin. Uuden 

arkkipiispan kohta astuessa ruoriin on 
hyvä arvioida Jukka Paarman vuonna 
1998 alkanutta kautta.

Paarma valittiin virkaansa erittäin 
kokeneena kirkon hallintomiehenä. 
Sellaisena hän on pysynyt, ei tiikeri 
juovistaan pääse. Edeltäjiensä karismaa 
sanankäyttäjänä hänellä ei ole ollut.

Entä johtajana?
On melkein kummallista, että Paar-

man arkkipiispakauden pahimmat 
epäonnistumiset ovat tapahtuneet 
juuri hallinnon alueella. Erityisesti 
niissä kysymyksissä, joissa valtionhal-
linto tekee päätökset, mutta kirkko on 
keskeinen lausunnonantaja.

Esimerkiksi kelpaa hautaustoimilaki 
vuodelta 2003. Se valmisteltiin osa-
na uutta uskonnonvapauslakia, joka 
vuosituhannen alussa aiheutti merkit-
tävän kirkosta eroamisen kasvun, kun 
eroamiseen riitti sähköpostiviesti. Lakia 
valmisteltaessa ehdotettiin, että kirkko 
tarjoaisi hautapaikan kaikille kuntalai-
sille – myös kirkkoon kuulumattomille.

Kirkon lausunto hautaustoimilaista 
oli myönteinen, uutta lakia ei vastus-
tettu. Päinvastoin, kustannukset nousi-
sivat, mutta silti lausunnossa todettiin 
tyydytyksellä, että ”hautaaminen on  
evankelis-luterilaiselle kirkolle selkeä 
viranomaistehtävä”.

Vasta jälkeenpäin seurakunnat 
nostivat metelin kaikille samanhin-
taisista hautapaikoista ja keskustelu 
alkoi. Lakia pidettiin kohtuuttomana ja 
oikeustajua loukkaavana.

Parisenkymmentä seurakuntaa 
ilmoitti ylläpitävänsä jonkinlaista 
jäsenetua – oikeuskansleri totesi 

ajatuksen lainvastaiseksi. Seurakun-
tien tilannetta verrattiin siihen, että 
eduskunta säätäisi lain, jonka mukaan 
kaikilla olisi sama vakuutusturva. 
Vakuutuksen ottaneilla ja maksaneilla 
– ja lisäksi kaikilla muilla.

Seurakuntien kapinaliikkeen jälkeen 
arkkipiispa Paarma palasi asiaan ja otti 
nyt toisen kannan. Vastaavia tapauksia 
on kuluneella kaudella ollut  useita.

Ristiriitainen viesti saatiin myös 
hedelmöityshoidoista ja mikä merkil-
lisintä naisista papin virassa. Vuonna 
2006 piispainkokous otti asiassa sel-
keän myönteisen kannan. Arkkipiispan 
tulkinta päätöksen jälkeen aiheutti kui-
tenkin suurta hämmennystä. Se päättyi 
vasta, kun Paarma otti uudelleen 
asiaan kantaa ja kertoi olevansa samaa 
mieltä piispainkokouksen kanssa.

Kirkon johtavat päättäjät ovat myös 
ottaneet eri kantoja kuin kirkollisko-
kouksen nimittämät asiantuntijaelimet. 
Viimeisin esimerkki: asiantuntijat esit-
tivät kirkon tiedonjulkistamispalkintoa 
kuvataiteilija Ville Rannalle. Kirkko-
hallitus kuitenkin päätti jättää palkin-
non jakamatta ja julisti päätöksensä 
salaiseksi. Kummassakin kokouksessa 
puheenjohtajana toimi Jukka Paarma.

Mitä tästä voi oppia, kun kirkko kat-
soo eteenpäin?

Luterilaista kirkkoa on leimannut 
miellyttämisen halu ja median hyväk-
synnän hakeminen. Tiedotusvälineiden 
lemmikkinä jatkaa kuitenkin pieni or-
todoksinen kirkko. Se ei edes keskus-
tele naispappeudesta, miespappiensa 
ehdottoman hegemonian vähentä-
misestä tai muiden konservatiivisten 
tapojensa muuttamisesta.

Jukka Paarman seuraajan Kari Mäki
sen linjaukset jäävät nähtäviksi. Ehkä 
luterilaisen kirkon ei enää pitäisi niin 
kovasti yrittää miellyttää ja olla kaik-
kien kanssa samaa mieltä. Sehän on lo-
pulta mahdotonta. Vakuuttavampi on 
kirkko, joka vaalii autonomisuuttaan ja 
on itselleen uskollinen.J

Heikki Palmu

Kirjoittaja on pappi ja kirjailija. Hän on 
julkaissut kirjan ”Suomen kirkon tulevai-
suus? Kipukohtia, ongelmia ja mahdolli-
suuksia” (Sammakko).

Paarman kausi
Jukka Paarman 
uraan arkkipiispana 
mahtuu hämmen-
tävää kompurointia, 
kirjoittaa Heikki 
Palmu.

E

tävä pian. Koko kirkon palkkasumma oli 
viime vuonna lähes puoli miljardia euroa.

”Meillä ei takuulla ole yhtään jäsentä sen 
vuoksi, että jokaisessa seurakunnassa on 
oma kirjanpito ja palkanlaskenta”, Ranta-
nen sanoo.

Omia ratkaisuja on tehty jo seurakunnis-
sa. Esimerkiksi Jyväskylän kaupunkiseu-
rakunnassa päätettiin luopua kymmenen 
vuoden sisällä kolmanneksesta seurakun-
nan kiinteistökannasta.

Pieksämäellä taas suljettiin yksi leirikes-
kus kuntaliitosten jälkeen. Seurakunnan 
hallintopäällikön Juha Korhosen mukaan 
vapaaksi jäävä tila on korvamerkitty hau-
tausmaan laajennukselle.

”Saattaa tosin kestää 50 vuotta ennen 
kuin päästään leirikeskuksen porteille”,  
Korhonen arvelee.

Nykyään Suomessa neljännes kirkon ve-
rotuloista menee kiinteistöjen hoitoon.

Voimia arkeen
Muutamia päiviä Tuomasmessun jälkeen 
Lauttasaaren kirkossa on alkamassa viikko-
messu. Autiossa eteisaulassa palaa kynttilä 
raamattuhyllyn vieressä. Seinällä on laatta: 
Tässä huoneistossa saa samanaikaisesti olla 
korkeintaan 700 henkilöä.

Kellot lakkaavat soimasta ja palvelus al-
kaa. Pari eläkeläispariskuntaa, yksinäisiä ih-
misiä ja mies  polkupyöräkypärä kädessään.

Yhteensä 21 riviä, 18 ihmistä.
Kanttori aloittaa virren 52, Maria, Herran 

äiti. Sen on sanoittanut Anna-Maija Raittila.
Messun jälkeen pastori Reima Nieme-

lä kättelee aulassa seurakuntalaiset. Vä-
kimäärä oli hänen mukaansa tavallinen. 
Mutta miksi kirkko onnistui tavoittamaan 
nämä henkilöt juuri tänä iltana?

”Ihmiset haluavat hakea keskellä viikkoa 
voimia omaan arkeensa, kuulla Jumalan sa-
naa ja käydä ehtoollisella”, Niemelä sanoo.

Lauttasaaren kirkossa saavutettiin viime 
vuonna torjuntavoitto. Vuonna 2008 yhtä 
Jumalanpalvelusta kohden oli keskimäärin 
86 kävijää, viime vuonna luku oli 98.

”Vankka käsitykseni on, että meidän pi-
tää verkottua, mennä sinne missä ihmiset 
ovat. Kirkon sanoma on ainutlaatuinen, 
mutta sen julistaminen vaatii tämän päi-
vän keinoja”, Niemelä sanoo.

Niemelän vieressä, väliseinän liukuoven 
takaa kuuluu lasten iloista puheensorinaa 
ja kiljahduksia. Toppahaalareita pukevalle 
pojalle tulee kiukkuhiki. ”Meillä oli tänään 
perheiden pääsiäisaskarteluilta, väkeä oli 
reilut viitisenkymmentä”, lastenohjaaja 
Soili Ollikka sanoo.

Pohja puuttuu
Madonluvut on luettu, mutta miten jaksaa 
kirkon ydin, kristinusko? Kutsuvatko Tuo-

masmessun kävijät tuttavansakin mukaan? 
Entä miten Lauttasaaren kirkkoon saataisiin 
lisää väkeä?

Ekonomi Ilkka Halava 
on työskennellyt luterilai-
sen kirkon konsulttina. 
Hän on yksi Kansankir-
kon myytinmurtajat -kir-
jan (Edita) kirjoittajista. 
Halavan mukaan kirkon 
heikko strategia ja työn-
tekijöiden yltiöyksilölli-
syys muodostavat kohta-
lokkaan yhdistelmän.

”Esimerkiksi nuoriso-
pappi saattaa tehdä työ-
tään oman vahvan hen-
gellisen näkynsä pohjalta. 
Tämä voi ylikorostua suh-
teessa seurakunnan yh-
teisiin suunnitelmiin. 
Samaan aikaan seurakun-
nan yhteiset suunnitelmat ovat niin heikko-
ja, ettei niistä ole ohjaamaan nuorisopapin 
työtä”, Halava ihmettelee.

Kirkolla on muitakin pulmia. Se ei ole 

pystynyt tai halunnut sopeutua muuttunee-
seen maailmaan. Kirkko odottaa yhä, että 

kansa muuttuu sen nä-
köiseksi ja tulee paikal-
le kirkon määräämään 
aikaan.

Kirkon ei tarvitse yrittää 
miellyttää kaikkia, mutta 
voisiko se yrittää sopeu-
tua ihmisten nykyiseen 
elämänrytmiin?

”Viestiä ei tarvitse 
muuttaa. Mutta kirkon 
pitäisi ymmärtää, että 
vanhan maailman mallit 
eivät sovi tähän aikaan, 
jossa eletään 24 tunnin 
aukiolon periaatteella”, 
Halava sanoo.

”Ihmisten valitsema 
elämänrytmi ei ole pe-
lastuskysymys, ei kyse ole 

kirkon vastaisista teoista. Ihmiset on pako-
tettuja tekemään valintoja, jotka tekevät 
mahdottomaksi sellaisen seurakuntaelä-
män, jota kirkko toivoo”, Halava kuvailee.
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Hänen mukaansa jopa kristillinen kieli 
ja terminologia ovat hukassa. Ihmiset ei-
vät pysty määrittelemään omaa hengelli-
syyttään. Armon käsite on epäselvä.

”Mutta silti kirkon mielestä jossain kai-
ken pohjalla on yhteinen historiallinen 
suomalainen kirkon tuntemus, johon pitää 
palata. Mutta sitä pohjaa ei vain ole enää”, 
Halava arvioi.

Tuomasmessussa virsi 386 päättyy sanoi-
hin: Salattu suuri päivä, jolloin kerran kas-
voista kasvoihin saan nähdä Herran, käyn 
juhlajoukkoon häntä kiittämään.

Tämä on se hengellinen lähtökohta, joka 
kirkolla on ollut 2 000 vuotta.

”Iankaikkinen ulottuvuus on kirkon ai-
nutlaatuinen erikoistarjous”, Ahti Hirvo-
nen sanoo.

Jos myyntiorganisaatio saadaan viritettyä 
kuntoon, ehkä valoa voisi pilkottaa muualta-
kin kuin Mikael Agricolan kirkon ovista. SK

Ian   kaikkisuus 
on kirkon

ainut
laatuinen 
erikois
tarjous.

L Pastori Reima Niemelä jakaa ehtool
lista Lauttasaaren kirkossa keskiviikko
na. ”Ihmiset haluavat hakea viikon ai
kana voimia omaan arkeensa.”


