
iestä eivät paina paidan kau-
lukset, ei kello eikä kalenteri.
Ei vielä. Loppiaisena Kari Mä-
kinen, 50, vihitään piispaksi
Turun arkkihiippakuntaan, ja
sillä saattaakin jo olla vaiku-
tusta kaulusten kovuuteen,
kellon kulkuun ja kalenteri-
merkintöjen tiheyteen.

Piispa suostuu paimennet-
tavaksi, palamaan muistoissaan kirkonmiehen
juurilleen Tampereen seurakuntien leirikeskuk-
seen Isosaareen. »Hukuin rippikoululeirillä hy-
vin joukkoon, en saanut rangaistuksia enkä iso-
ja palkintoja. Rippikoulun jälkeen tärkeää oli liit-
tyminen seurakuntanuoriin. Se oli uusi sosiaali-
nen ympäristö.»

Vanhemmat olivat »perisuomalaisia rivikris-
tittyjä, uskon asioissa ei metelöity».

Äiti oli kotona ja isä työskenteli maatalousko-
nekaupan alalla erikoisalueenaan leikkuu-
puimurit. Niiden pienoismalleja löytyi kotoakin
Karin ja hänen isoveljensä Olli-Pekan iloksi, eh-
kä, sillä leikkuupuimuri leikeissä olisi vaatinut jo
vahvaa agraarista perimää.

Pappeus ei ollut »mikään must, ei ollut suurta
näkyä, seurakuntanuorissa toimiminen teki sii-
tä yhden vaihtoehdon. Kun sitten oli päätösten
aika, veli oli jo opiskelemassa teologiaa.»

»Valintoja tapahtuu, niiden taustoja ei aina voi
tunnistaa, ja sitten vain huomaa olevansa jos-
sain. Jälkeenpäin näkisi mielellään merkityksiä
ja tulkitsisi asioita niin, että tähänhän juuri täh-
dättiin. Mutta eihän se niin mene.»

Mäkinen tunnistaa, tosin hetken hiljaisuu-

dessa hapuillen, joitain samuuspisteitä Isosaa-
ren rippikoululaisen ja nyt piispanvihkimykseen
valmistautuvan miehen välillä.

»Vetäydyin lukemiseen. Ehkä siltä vetäytymi-
sen alueelta löytyy jotain samuutta tähän päi-
vään, ehkä juuri se tarkkailijana olemisen ele-
mentti, hiukan sivussa oleminen. Pappeushan
on suostumista tiettyyn sosiaaliseen erottautu-
miseen, ulkopuolisuuteenkin.»

Harhakuuloiset aistivat herkästi historian sii-
pien havinan. Kun Ulvilan kirkkoherrasta tulee
piispa Turkuun, niin siinä jo ilmiselvästi siivet
paukahtelevat.

»Jo Ulvilan keskiaikaisella kivikirkolla on ollut
tärkeä ulottuvuus, se merkitsi tuntua ja tajua pit-
kästä perinnöstä ja sen keskellä olemisesta. Jos-
kus tuntui, että siellä puhuikin hiljaisemmalla
äänellä, kun tiesi miten paljon ne seinät ovat
nähneet ja kuulleet.»

»Tuntuu myös hyvältä, että työhuoneessani Tu-
run Tuomiokapitulissa on Martti Simojoen ja
Mikko Juvan muotokuvat. On hyvä liittyä osaksi
samaa ketjua.» Mäkinen on tuova muuttokuor-
massaan virka-asunnon työhuoneeseen myös
vielä yhden itselleen tärkeän kuvan.

Tyttäristä kaksi ovat jo kotoa lähteneet ja muut
Mäkiset muuttavat Turkuun »vähitellen». 

»Vaimolla on Harjavallassa työnsä, ja lukiossa
olevat kaksoistyttäret voivat käydä koulunsa lop-
puun.»

itkaan huhun mukaan Mäkinen olisi erityi-
sen innostunut Dostojevskistä. Rikoksen ja
rangaistuksen yhdistäminen piispuuteen

»kuulostaisi uljaalta, mutta ei se ihan totta ole.

hän

�

Kari Mäkinen
”Kirkko on ihmisille myös hiljaa totta ja toimii siellä,
missä kosketus on olemassa huomaamattomasti.”
Turku on saanut uuden piispan.

� »Selitysmallien
sijasta elämää käsi-
tellään yhä enemmän
tarinoiden kautta ja
kertomukset ovat
myös uskon äidinkiel-
tä. Hyvät kertomuk-
set ovat enemmän
totta kuin huonot»,
Kari Mäkinen sanoo.
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Enemmän kuin venäläisistä klassikoista
olin nuorena kiinnostunut Gabriel Garcia
Marquezin kaltaisista maagisista realis-
teista, ahtaan todellisuuden puhkaisijois-
ta. Suhde Dostojevskiin oli ulkokohtai-
sempi.»

Huhussa on kuitenkin alaviitteen verran
totta. Mäkinen pyrki lukemaan kotimaista
kirjallisuutta, »ja kun sainkin sitten peruu-
tuspaikan, olin jo aloittanut teologian opin-
not. Luin vähän aikaa molempia.»

Väitöskirjaa tehtäessä kirjallisuus ja
kirkko kohtasivat uudelleen. Mäkinen tut-
ki unelmaa jälkikristillisestä kulttuurista ja
uskonnosta eli Tulenkantajien oppositiota
kansankirkollista arvomaailmaa vastaan
vuosina 1924–30.

Hyvelän kylään pohjoiseen Poriin oli
muutettu 1984, kun vaimo Eija sai Harja-
vallasta sairaalapastorin viran. Mäkinen
väitteli aikansa aineistonsa kanssa Kylän-
raitin varrella olevan syntymäkotinsa vint-
tihuoneessa ja sai työn valmiiksi 1989.

Huoneen seinältä oli työn edistymistä
seurattu herpaantumattomasti. Ravannin
kylän väki oli kokoontunut vuosisadan
alussa juhannuksena ryhmäkuvaan, ja sii-
nä joukossa seisoivat myös Mäkisen isoisä
Jalmari ja tämän isä Mikko. »Se on minul-
le tärkeä kuva ja siirtyy mukana Turkuun.»

Mäkisen kannalta kodin paikka ei ole ol-
lut mikä tahansa mettäkulma, vaan »lap-
suuden maisema, se kohta, josta käsin
katsella maailmaa. Jos piirretään ympyrä
20 kilometrin säteellä, niin sekä isän että
äidin puolelta ovat suvut täältä lähteneet ja
niitä jälkiä löytyy 1700-luvulle saakka.»

Mäkinen vihittiin papiksi 1979, jonka jäl-
keen hän työskenteli Roihuvuoren ja Laut-
tasaaren seurakunnissa Helsingissä. Väi-
töskirjansa tehtyään hän toimi pappina Ul-

vilassa ja hetken verran kirkkohistorian
apulaisprofessorina Helsingissä, kunnes
ulvilalaiset valitsivat hänet kirkkoherrak-
seen 1994.

Kirkkoherralla oli töitä ja askareita myös
Turussa; tuomiokapitulin pappisasessori-
na ja siinä ominaisuudessa piispainko-
kouksen jäsenenäkin pariin otteeseen. Vii-
me vuoden jälkipuoliskon Mäkinen oli vir-
kavapaalla tutkien arkkihiippakunnan
pienten seurakuntien tulevaisuutta.

uomessa ei keskustella ainoastaan
kuntauudistuksesta, esityslistalla on
myös seurakuntien yhdistäminen,

suuruuden, tehokkuuden ja talouden pa-
rantaminen.

Maassa on 548 seurakuntaa, viime vuon-
na niitä lakkautettiin 14. Suurin osa ihmi-
sistä on suhteessa kirkkoon kasteesta hau-
taan, ja se on vähän enemmän kuin mihin
kvartaalitalouden ideologia sanastoineen
riittää.

Mäkinen tunnistaa lähes angstisessa ky-
symyksessä, myönnetään, huolen markki-
natalouden arvomaailman tunkeutumi-
sesta kirkkoon.

»Seurakuntien on toimittava tässä ajassa
eikä kuvitelmien tasalla. Kysymys on siitä,
miten samanaikaisesti säilytetään seura-
kuntien olemukseen liittyvä yhteisöllisyys
ja varmistetaan resurssien riittävyys. Miten
tähän löydetään tarkoituksenmukaisia ra-
kenteita. Toiminnan rakenteet voivat olla
toisenlaiset kuin hallintorakenteet, vaikka
eivät ne eri ideologioista nousekaan.»

»Talous käyttää kulttuurista valtaa, koska
juuri talouden kautta sanellaan merkityk-
siä. Kirkon on syytä olla valppaana. Seura-
kuntien rakennejuttu ei ole yksin taloudel-
listen paineiden aiheuttamaa. Kysymys on
myös väen vähenemisestä, muuttoliik-
keestä, johon siihenkin on sopeuduttava.»

»Seurakunta ei ole olemukseltaan palve-
lujen tuottaja, sen toimintaa ei voi lähestyä
etsimällä tehokasta tapaa tuottaa palvelu-
ja. Se johtaa kysymykseen, onko Jumalakin
muuttanut vauraammille alueille.»

Tapakristitty on nurjamielinen ilmaisu,
vaikka tapakristitytkin tavalla tai toisella
tunnustavat kuuluvansa kulttuurihisto-
riansa traditioon, kristinuskon traditioon.
»On kova vaatimus, jos ihmisen oletetaan
selviävän ilman traditioita. Niissä on myös
kansankirkon vahvuus. Se on selvinnyt kai-
kista mullistuksista hämmästyttävällä ta-
valla.»

Työelämässä on ryhdytty puhumaan hil-
jaisesta tiedosta. Mäkisen mielestä ei ole
poispilattu ajatus, jos kirkko puolestaan
muistaisi hiljaisen uskon olemassaolon.
»En väheksy niitä, jotka eivät ole kotonaan
uskonnollisessa kielessä.»

Kun monissa seurakunnissa mahdolli-
suudet ovat alun perin vähäiset tai edelleen
niukkenemassa, tulisi kaikkinaista tou-
hukristillisyyttä ja projektien käynnistä-
mistä harkita uudelleen.

»Seurakunnissa on tarpeen arvioida, teh-
däänkö niissä oikeita asioita ja miksi niitä
tehdään. Vaikka toimintaa järjestettäisiin
kuinka paljon tahansa, ei kirkon kosketus-
pinta ihmisiin siitä merkittävällä tavalla
kasva.»

»Kirkko on ihmisille myös hiljaa totta ja
toimii siellä, missä kosketus on olemassa
huomaamattomasti.»

ärsimys on kristinuskon suuria
mysteereitä, sillä siinä ollaan »teke-
misissä sellaisen ulottuvuuden

kanssa, joka pakenee suuria sanoja ja seli-
tyksiä. Kärsimys on kristinuskon ydintä
Kristuksen tienä. Sitä voidaan katsoa sil-
miin, katsoa todellisuutta sen kaltaisena
kuin se on vaikka sitä ei hallitakaan.»

»Vaikka Jumalan poissaolon kokemus
olisi vahvempi kuin läsnäolon, se ei mer-
kitse Jumalan ulkopuolisuutta. Kärsimyk-
sen läsnäolossa ei inhimillisen kokemuk-
sen kannalta ole mitään epäiltävää. Tästä
syystä ehkä pitkäperjantain sanomakin
kouraisee syvemmältä kuin pääsiäisen.»

»Juttu ei ole siinä, että kärsimyksen on-
gelma hiotaan teologisesti kirkkaaksi, jut-
tu on siinä, että sanomme yhdessä ’Herra
armahda’.

»Elämän vastaanottaminen kaikkinensa
on meille vaikeampaa kuin aikaisemmille
sukupolville. Valistuksen ja tieteellistekni-
sen maailman viesti on ollut elämän hal-
lintaan saamisen viesti. Yhä enemmän jou-
dumme kysymään, miten tulemme toi-
meen sen kanssa, ettei elämä olekaan hal-
littavissa?»

»Joissain keskeisissä elämään suhtautu-
misen asioissa», Mäkinen sanoo, »eivät
vanhemmat ja isovanhemmat enää pysty-
kään siirtämään traditioita eteenpäin.»

Piispa ei ole huolissaan postmodernista
hajaannuksesta ja pirstoutumisesta, päin-
vastoin. »Myönteistä on se, että lähes yli-
mielinen kuvitelma elämänhallinnasta
tuntuu horjuvan. Se avaa portteja nöyryy-

hän
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�Kuka?

Jos piirretään ympyrä 20 kilometrin säteel lä,
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� Kari Mäkinen
� Ikä: 50
� Syntymäpaikka: Pori
� Kotipaikka: muuttumassa
vähitellen Turuksi
� Koulutus: Teologian tohtori
� Työ: Turun piispa
� Perhe: vaimo ja neljä tytärtä
� Harrastukset: lukeminen,
lenkkeily.

S

K

den ja pyhyyden tajulle. Selitysmallien si-
jasta elämää käsitellään yhä enemmän ta-
rinoiden kautta, ja kertomukset ovat myös
uskon äidinkieltä. Hyvät kertomukset ovat
enemmän totta kuin huonot.»

ämärä hipsii raitille. Tuleeko se
lännestä, mistä kristinuskokin
tänne rantautui niin, että Ulvilassa

oli kirkko jo 1300-luvun alussa, vai jostain
muualta, sitäpä ei voi tietää, hämärästä ei
jälkiä jää. Mäkinen tietää, että hänellä on
iltalenkki tekemättä, »sellaiset 10–15 kilo-
metriä, sen jalat kestävät».

Ulvilalaiset ovat ylpeitä siitä, että heidän
kirkkoherrastaan tuli piispa ja samalla hai-
keissaan siitä, että joutuivat miehestä luo-
pumaan. Tieto on erittäin luotettavasta
lähteestä.

Alituiseen seurakuntalaisia ei näin koe-
tella. Edellisen kerran kirkkoherra,Gabriel
Fortelius, vietiin piispaksi Porvooseen
1700-luvulla.

Mäkisellä on suurempaa ja pienempää

arkihuolehtimista, esimerkiksi »missä
vaiheessa virkapaidan väri vaihtuu»? Hän
sai piispan valtakirjansa tammikuun en-
simmäisenä päivänä, mutta varsinainen
vihkimys on huomenna, loppiaisena. SK

elämäni kuva

el lä, niin sekä isän että äidin puolelta ovat suvut täältä lähteneet.”
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»Ollaan Ulvilassa,
Ravannin kylän rannas-
sa, on juhannus 1911 tai
1912, kylän väki, laidasta
laitaan, koko sosiaalinen
kirjo, on lähdössä yhtei-
selle laivaretkelle. Ja
tuossa, kahdeksas oike-
alta on isoisäni kirves-
mies Jalmari Hyden ja
suoraan hänen takanaan
isänsä, maatyömies
Mikko. Tämä kuva
siirtyy työhuoneeni
seinälle Turussa.»

H �

� »Pappeus on suostumista tiettyyn
sosiaaliseen erottautumiseen,
ulkopuolisuuteenkin.» Kari Mäkinen
kotiraitillaan Porin Hyvelässä.


