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Arvoisa arkkipiispa, hyvät kirkolliskokousedustajat! 

 

Kiitän lämpimästi mahdollisuudesta tuoda kirkolliskokoukselle valtioneuvoston tervehdys.  

 

Kirkollisasiat ovat tärkeä ja erittäin mieluisa vastuualue tiede- ja kulttuuriministerin salkussani. 

Olen iloinen, että perhevapaan jälkeiseen työhönpaluuseen, näihin ensimmäisiin päiviin 

mahdollistui vierailu täällä kokouksessanne - vieläpä täällä kotimaakunnassani Varsinais-Suomessa.   

 

Vuosi 2020 on ollut meille kaikille poikkeava. Koronavirus laittoi elämämme monilla tavoilla 

uusiksi. Kirkolliskokouksen siirtyminen toukokuulta elokuulle on yksi osoitus tästä. 

 

Me suomalaiset olemme näyttäneet menneen kevään aikana, että perushyveemme – toisista 

välittäminen, huolenpito ja yhteisen hyvän asettaminen oman edun edelle – ovat edelleen 

voimissaan. Maan hallitus teki oikea-aikaisia ja riittäviä ratkaisuja, ja mikä tärkeintä: ihmiset ovat 

noudattaneet yhteisiä ohjeita ja suosituksia esimerkillisellä tavalla. Tämä on mahdollistanut yhteiset 

kokoontumiset esimerkiksi sukulaisten, ystävien ja seurakuntalaisten kesken nyt kesän aikana. 

Olemme saaneet kesän lämmössä kokea hetken häivähdyksen liki normaalista arjesta. Nuoria on 

konfirmoitu, alttarilla sanottu ”tahdon” ja läheisen viimeiselle matkalle on saatu isompi joukko 

saattajia.  

 

Koronaa ei ole vielä kuitenkaan millään tavoin kukistettu. Heinäkuu oli maailmalla tähän asti pahin 

koronakuukausi. Suomessakin tapaukset ovat jälleen lähteneet kasvuun. Se, kuinka kauaskantoisia 

vaikutuksia koronapandemialla tulee lopulla meillä ja muualla lopulta olemaan, selviää vasta 

myöhemmin.  

 

Jo nyt on kuitenkin selvää, että meillä on tässä hetkessä mahdollista tehdä päätöksiä, joilla 

lievennetään pandemian vaikutuksia erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin.  

 

Turvallisuus on tärkeimpiä arvojamme. Turvallisuus on tosiasia, mutta myös tunne. Suomalaisina 

olemme etuoikeutettuja turvallisuuden kokemuksessamme. Kuten olemme saaneet pandemian 

yhteydessä huomata, meilläkin voi kuitenkin ilmetä erilaisia häiriötilanteita, jotka voivat vaikuttaa 

vakavasti elämäämme. Tarvitaan varautumista. 

 

Valtioneuvoston turvallisuusstrategiassa on määritelty, miten varaudumme yhteiskuntaamme 

mahdollisesti koituviin uhkiin. Toimintalinjamme vahvuus on siinä, että sen tekoon on otettu 

mukaan kaikki yhteiskunnan tasot ja tahot. Strategiassa määritellään muun muassa yhteiskunnan 

elintärkeät toiminnot, jotka on ylläpidettävä kaikissa tilanteissa. Yksi näistä toiminnoista on 

yhteiskunnan turvallisuuden tukijalkana pidetty henkinen kriisinkestävyys.  

 

Henkisen kriisinkestävyyden turvaamiseen kuuluu myös hengellisen toiminnan edellytysten 

turvaaminen. Mitä suurempia uhkia ja kriisejä koemme, sitä suurempi merkitys henkisellä 

hyvinvoinnilla ja hengellisellä toiminnalla on.  

 

Evankelis-luterilainen kirkko on perinteisesti ollut maassamme tärkeä henkisen tasapainon ja 

hyvinvoinnin vahvistaja ja osallistunut laajasti myös kriisityöhön. Kirkko on auttanut menetyksen, 

surun ja epävarmuuden käsittelyssä ja tuonut toivoa sinne, missä se on ollut kadoksissa. Apua on 

tarjottu kaikille, eikä kirkon jäsenyys ole ollut avun saannin edellytys. Kirkko seurakuntineen on 



ollut rinnallakulkija, huolen sanoittaja, kuuntelija sekä ennen kaikkea tuki heille – meille - , joille 

tämä maailman aika on lisännyt elämän mielekkyyden ja merkitysten etsintää.   

 

 

 

Koronavirusepidemian ajettua ihmisiä fyysiseen eristyneisyyteen, kirkko on löytänyt monenlaisia 

uusia keinoja tuoda toimintaansa lähemmäs ihmisiä. Tämä on tuottanut sympaattisia uusia ideoita, 

ja toiminnalle on myös löydetty kenties uusia kohderyhmiä. Etäjumalanpalvelukset ovat yleistyneet 

ympäri Suomea, puhelin- ja verkkokeskustelujen määrä on kasvanut, on perustettu YouTube-

kanavia ja pidetty livetilaisuuksia Instagramissa ja Facebookissa. Itsekin osallistuin sukulaispojan 

konfirmaatioon kotisohvalta.  

 

 

 

Hyvät kuulijat, 

 

Sen lisäksi, että kirkossa on haettu sosiaalisen median ja etäyhteyksien avulla innovatiivisesti uusia 

toimintamuotoja, kirkon diakoniatyö on yhteistyössä kuntien kanssa kehittänyt nopeassa tahdissa 

ratkaisuja, joilla apua on saatu välitettyä myös ihan konkreettisesti erityisesti haavoittuvimmissa 

asemassa oleville. 

 

Diakonia on kirkon tuntomerkki, osa perusolemusta, kristillisyyden sanoman todeksi elämistä.  

Diakonia on oikeudenmukaisuuden tuntosarvet, yhdenvertaisuuden unilukkari ja yhteiskuntarauhan 

betoni.  

 

Seurakuntien työntekijät ovat muuntautuneet moneksi niin ruoka-avun antamisessa ja siihen 

liittyvässä logistiikassa kuin ikäihmisten auttamisessakin ja heidän tarpeidensa kartoittamisessa. 

 

Suomalaiset arvostavat kirkon toimintaa kriisin aikana.  

 

Kriisistä toipumisen aikana seurakuntien antaman tuen tarve ei vähene. Hädin tuskin olemme 

saaneet nähtäväksi vasta välilaskun ja loppulaskun suuruutta, saati maksun aikaa emme edes vielä 

tiedä. Mutta 1990-luvun laman oppien perusteella tiedämme, että diakoniatoiminnan tarve tulee 

edelleen kasvamaan. Hallitus on halunnut tukea tätä arvokasta ja yhteiskunnallisesti merkittävää 

työtä. Opetus- ja kulttuuriministeriö onkin juuri myöntänyt evankelis-luterilaiselle kirkolle yli 4,4 

miljoonan euron suuruisen erityisavustuksen diakoniatoiminnan tukemiseen. Tämän rahan mukana 

on näkymätön saatekirje: ”ettei ketään jätettäisi yksin”.  

 

 

Arvoisat kirkolliskokouksen osallistujat, 

 

Sananen hieman hallinnollisemmasta, mutta tärkeästä aiheesta.  

 

Minulle on tullut jo ennakkoon paljon kysymyksiä kirkkolain päivitystyöhön liittyen. 

 

Viime syksynä eduskunnalle annettu hallituksen esitys kirkkolaiksi on edelleen eduskunnan 

käsittelyssä. Käsittelyn pitkittyminen liittyy kirkkolain valtiosääntöoikeudelliseen perustaan ja 

poikkeukselliseen säätämisjärjestykseen.  

 

Valtiosääntöoppineet ovat kiinnittäneet huomionsa siihen, mistä kysymyksistä pitää säätää laista ja 

mitkä kysymykset voidaan linjata kirkkolaissa. 



Perusperiaatteita ei ole tarkoitus muuttaa: kirkko on niin merkittävä yhteiskunnallinen toimija, että 

sen toiminnasta on järkevää säätää omalla lailla. 

1800-luvulta, autonomian ajalta periytyvä säätämisjärjestys, jossa eduskunta hyväksyy 

kirkolliskokouksen esityksen, on edelleen perusteltu. Se suojelee kirkon autonomiaa ja edistää 

uskonnonvapautta. En näe kirkon ja valtion suhteissa muutostarpeita tämän osalta. 

Sekä eduskunnan että hallituksen tavoitteena on, että kirkkolain kokonaisuudistus ja muu 

tarpeellinen kirkkoa koskeva lainsäädäntö saadaan valmisteltua ja säädettyä hyvässä hengessä siten, 

että se kestää aikaa ja on myös sopusoinnussa perustuslain kanssa.  

 

 

Hyvät kuulijat, 

 

Täällä joukossa on monia, joiden työ kirkon tärkeimmässä luottamustehtävässä on vasta alussa. 

Onnea teille kaikille valituille uusille ja vanhoille kokousedustajille.  

 

Vaikka viruksen vuoksi aikamme yllä on epävarmuuden sumuverho, kompassi on kuitenkin tämän 

ikiaikaisen sanoman äärellä tuttu. Rohkaisen tätä kirkolliskokousta katsomaan pitkälle, muuttuva 

todellisuus rohkeasti kohdaten. Tietä ei voi aina valita, mutta suunnan voi. Tulevaisuuden ja toivon 

kirkon rakentajia tarvitaan.   

 

Tulevat sukupolvet tarvitsevat kirkon, joka kykenee dialogiin moninaistuvassa ympäristössä – ja 

silti omista ytimistään lujasti kiinni pitäen, luovuttamatonta vaalien. Uuden sukupolven kirkko ei 

saa olla kiinnittynyt rakenteisiin, vaan sanomaansa. Seurakuntien tehtävä – avata ovi jokaiselle 

kolkuttavalle -  on tärkeä erilaisissa elämänpiireissä, maalla ja kaupungissa myös jatkossa.  

 

Etsikää valtakunnallisesti ja paikallisesti yhteistä ja yhteistyötä, rakentakaa uusia kumppanuuksia. 

Erinomainen esimerkki löytyy tästä läheltä; kirkon ja Turun kaupungin pyhiinvaellushanke, jota 

molemmat rahoittavat. Se on myös oiva muistutus siitä, miten hengellisyys on läsnä myös siellä, 

mikä tarjoaa kokonaisvaltaista mielen ja ruumiin hyvinvointia.  

 

Kaikkiaan: menkää sinne, missä kirkkoa eniten kaivataan, vaikka vasta vähiten paikalle huudetaan.  

 

Haluan valtioneuvoston puolesta kiittää sydämellisesti evankelis-luterilaista kirkkoa ja kaikkia sen 

toimintaan osallistuneita tekemästänne arvokkaasta työstä tänä poikkeuksellisena vuonna ja 

toivottaa teille oikein antoisaa kirkolliskokousta! 

 

  
 


