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MITÄ VARTEN STI?
sielun kuolemattomuudesta

pääkirjoitus

Mitä varten STI?
Puhuimme kokouksessa STI:n tehtävästä. Mitä sen varsinkin pitäisi tehdä ja mitä varten se on? Kokouksessa
mukana ollut kehotti miettimään, mitä
menetettäisiin vai menetettäisiinkö
mitään, jos STI:tä ei olisi tai se lopetettaisiin. Se oli erinomainen kysymys.

PAIKKA OPPIA TUNTEMAAN
Jos ei olisi STI:tä, monilla teologian opiskelijoilla ei olisi paikkaa, jossa
kokoontua, tavata toisia, keskustella,
puhua teologiasta, väitellä – se ei ole
samaa kuin riitely – ja oppia toisilta.
Näyttää, että näillä tapaamisilla on ollut suuri merkitys. Monet
hengelliset liikkeet ja järjestöt kirkossamme ovat nyt lähempänä toisiaan
kuin ennen. Yksi merkittävä syy siihen on, että monet näiden liikkeiden
työntekijät ja johtajat ovat opiskelleet
ja oppineet tuntemaan toisiaan STI:ssä.
Viime syksynä STI:n hallitus hyväksyi STI:n arvot. Yksi näistä on turvallisuus. Se tarkoittaa myös turvallisuutta
puhua, kysyä, miettiä ja olla eri mieltä.
Turvallisessa ympäristössä opitaan parhaiten myös Raamattua ja luterilaista uskoa. Juuri niitä STI:ssä halutaan opettaa.

LUENTOJA JA KURSSEJA
Jos STI:tä ei olisi, ei pidettäisi suurta
määrää hyviä teologisia luentoja, luentosarjoja ja kursseja.
STI:n luennoilla opetetaan myös
paljon sellaista, mitä ei opeteta yliopistossa. Näkökulma tai tapa lähestyä Raamatun tekstejä voi olla toinen. On usko
siihen, että Jumala puhuu Raamatussa,
eikä kuitenkaan kyse ole siitä, ettei oltaisi tieteellisesti päteviä. On luentoja
aiheista, joita yliopiston opinnoissa ei
opiskella lainkaan tai opiskellaan vain
vähän mutta joita teologi tarvitsee työssään. Tulevana syksynä STI:ssä on kurssi mm. seurakunnan tai messuyhteisön
vapaaehtoisten johtamisesta ja hengellisestä johtajuudesta.
STI:n luennoille eivät osallistu vain ne, jotka opiskelevat Helsingissä. Melkein kaikki
luennot videoidaan ja ne ovat katsottavissa STI:n nettisivuilla. Näillä luennoilla on yleensä satoja katselukertoja.
STI:n luennot ovat paitsi teologian opiskelijoille myös valmistuneille teologeille
ja muillekin teologiasta kiinnostuneille.
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TUTKIMUSTA
STI:ssä tehdään teologista tutkimusta
ja julkaistaan teologisia artikkeleita ja
kerran tai kaksi kertaa vuodessa kirja. Tarvitaan tutkimusta, jolla ei näytä
olevan välitöntä merkitystä käytäntöön, ja tutkimusta, jota voi hyödyntää
helposti ja nopeasti käytännön työssä.
STI:llä on laaja teologinen kirjasto, joka palvelee opiskelijoita, teologeja ja teologiasta kiinnostuneita. Kirjastoon on voitu hankkia myös kirjoja,
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STI:n jäsenjärjestöille yhä tärkeämpiä.
Tärkeää tai välttämätöntä on miettiä,
miten näissä tulisi tehdä työtä yhdessä.
Jos STI lakkautettaisiin, tätä
yhteistyöelintä ei olisi. Yhteistyö ei
tarkoita, että järjestöt yritetään yhdistää. Hyvä että on erilaisia järjestöjä ja liikkeitä. Mutta yhteistyötä niiden kesken tarvitaan ja nyt
ehkä vielä enemmän kuin ennen.

joita esimerkiksi yliopistojen kirjastoissa ei ole. Jos STI lopetettaisiin,
sen tutkimustyötä ja kirjastoa ei olisi.
YHDESSÄ
Tässä lehdessä yhden STI:n jäsenjärjestön johtaja korostaa STI:n merkitystä kymmenen herätysliikejärjestön
yhteistyöelimenä. Sen kokouksissa,
neuvotteluissa ja jäsenjärjestöjen työntekijöille suunnatussa koulutuksessa
järjestöjen johtajat ja muutkin työntekijät tapaavat toisiaan, oppivat toisiltaan ja miettivät ja sopivat, mitä voi
ja kannattaa tehdä yhdessä ja miten
voidaan tukea toisia. Messut ja messuyhteisöt näyttävät olevan monille

JARI RANKINEN
21.5.2019
PS. Etusivun kuvassa oleva gospelmuusikko Pekka Simojoki vieraili
STI:ssä huhtikuussa. Innostava, rohkaiseva vierailu!

Lahjoita ja voita
Kaikki, jotka tekevät lahjoituksen STI:n tilille toukokuun 20. päivän ja elokuun 2.
päivän välillä, osallistuvat arvontaan, jossa on kolme palkintoa: kuusi 120 euron
lahjakorttia, jotka voi käyttää haluamaansa kurssiin Kansanlähetysopistossa, Karkun evankelisella opistolla tai Suomen Raamattuopistossa.
Kukin voittaja saa kaksi lahjakorttia, joiden arvo on siis yhteensä 240 euroa,
ja niillä voi maksaa oman ja toisen osallistumismaksun kurssille tai osan siitä. Lahjakortin voi myös lahjoittaa vaikkapa nuorelle, avioparille tai ystävälle.
Näissä opistoissa on paljon monenlaisia kursseja: mm. raamattukursseja,
avioliittoleirejä, liikuntaa, musiikkia, luontoa, nuorten tapahtumia, isien ja poikien
leirejä ja sielunhoitoon ja lähetystyöhön liittyvää koulutusta.
Lahjoituksen voi tehdä STI:n tilille: FI74 8000 1100 5642 45 (Danske Bank)
tai FI66 1555 3000 1169 14 (Nordea). Jos sinulla on henkilökohtainen viitenumero,
käytä sitä, tai kirjoita viestiin nimesi ja puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi.
Jokainen lahjoittaja osallistuu arvontaan riippumatta lahjoituksen suuruudesta.
Kesä on STI:lle taloudellisesti haastava aika. Yleensä tuloja on selvästi
vähemmän mutta kulut melkein yhtä suuret kuin muulloinkin. Kiitos jokaisesta
lahjoituksesta.
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Kirjasto - instituutin sydän
STI:n kirjastoa on koottu jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Ensimmäisellä STI:n pääsihteerillä Eero
Junkkaalalla oli näky siitä, että opiskelijoiden avuksi tarvitaan kattava kirjasto. Opintoja varten tarvitaan välttämättömät työkalut. Muuten emme
voisi auttaa opiskelijoita heidän arjessaan. Lisäksi on tärkeää, että STI:n kirjastosta löytyy paljon sellaisiakin teoksia, joita yliopiston kirjastoon ei hankita.
Varhaisina vuosina kirjaston
hankintoja tekemään löydettiin opettaja ja teologian syvällinen harrastaja
Olli Komu. Hän kokosi peruskirjaston
rungon. Kirjasto on sittemmin kasvanut suurehkoksi erityiskirjastoksi Helsingissä. Kirjastossa on tällä hetkellä
21.604 nidettä kaikilta teologian aloilta.

tamme löytyvät kaikki alan uusimmat
teokset. Myös Vanhan testamentin tutkimuksesta kirjastostamme löytyy mielenkiintoisia uutuuksia.
Lisäksi voidaan todeta kiinnostava tieto, että kirjastossamme on
ilmeisesti enemmän selitysteoksia eli
kommentaareja Raamatun kirjoihin
kuin missään muussa kirjastossa Suomessa. Juuri selitysteoksia opiskelijat
tarvitsevat valmistellessaan saarnoja ja
raamattutunteja. Niitä käytetään myös,
kun tehdään tekstianalyysejä. Lisäksi
gradu-työn valmistelijat käyttävät niitä jatkuvasti. Eikä pidä unohtaa STI:n
teologien ja tutkijoiden tarpeita: heille
kommentaarit ovat jokaviikkoisia apuvälineitä.
Aivan erityisesti kirjaston aarteista voidaan mainita juutalaisuuden ja
juutalaisen teologian osio. Hyllyihin on
kerätty kymmenien vuosien aikana niin
juutalaista historiaa kuin juutalaisten
oppineiden opetuksia. Vanhoja tekstejä
löytyy sekä alkukielillä että käännöksinä.
Myöskään uudempaa teologiaa

KOMMENTAAREJA ENEMMÄN
KUIN MUUALLA
Kirjaston painopistealueena on pitkään
ollut raamatuntutkimus. Arkeologian
alalta löytyy useita teoksia, joita yliopistolla ei ole. Myös yliopiston opettajat
ovat hakeneet STI:n kirjastosta kirjoja,
joita eivät löydä muualta. Uuden testamentin teologian alueelta kirjastos-

Kirjastossa on tällä
hetkellä 21.604 nidettä
kaikilta teologian
aloilta.
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ei ole unohdettu. STI:n kirjasto tunnetaan siitä, että sinne on hankittu
määrätietoisesti kirjallisuutta postmodernista teologiasta. Olemme pyrkineet tutkimaan tätä uusinta virtausta
mahdollisimman tarkasti. Siksi hyllystä löytyy niin lähteitä kuin suuntausta
arvioivia teoksia.
KIRJASTON HELMIÄ
Jos kirjaston kokoelmista pitäisi nostaa esiin joitain uudempia hankintoja,
mieleen nousee N.T. Wrightin yleisteos Paavalista (Paul: A Biography,
2018), tai Paula Fredriksenin vastaava
teos Paul: The Pagan’s Apostle (2017).
Uuden testamentin teologiasta kirjoittavat Craig Blomberg (A New Testament Theology, 2018) ja Michael Bird
(Evangelical Theology, 2013). Vanhan
testamentin osalta kirjastostamme
löytyy tietenkin professori Antti Laaton laaja, vielä kesken oleva kirjasarja
Vanhan testamentin selitysraamattu,
jonka toinen osa julkaistiin juuri.
Vaikka Raamatun selitysteoksia on kirjoitettu niin paljon, että jokaisesta Raamatun kirjasta löytyy
helposti kymmenen erilaista kirjaa,
uusiakin tarvitaan. Tämä johtuu paitsi näkemysten muuttumisesta, myös
siitä, että uudet tutkimusmetodit tarjoavat uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi Ben Witherington on kirjoittanut
monia “sosio-retorisia” eli retoriikan
analyysiä hyväksi käyttäviä kommentaareja Uuteen testamenttiin.

Lähes näkymätön työ
kulissien takana on
välttämätöntä.

KIRJASTONHOITAJAMME IRJA
Kirjasto vaatii tarkkaa ja huolellista työtä. Teologian maisteri Irja Mustaparta
on vuosia hoitanut kirjaston sisään tulevien kirjojen luokittelun ja kirjauksen.
Hän myös ylläpitää hyllystön järjestystä. Hänen apunaan on usein toiminut
teologian maisteri Kirsti Lehtinen.
Usein lähes näkymätön työ kulissien takana on välttämätöntä toiminnan jatkumiseksi. Kirjastossa tämä on
totta joka päivä. Mikäli satojen kirjojen
kanssa ei tehtäisi uutterasti työtä viikosta toiseen, kukaan ei löytäisi teoksia oikeilta paikoiltaan eikä edes niiden
säilymisestä voisi olla varmuutta. STI:n
kirjasto on ollut siinä onnellisessa tilanteessa, ettemme tiedä kirjastosta kadonneen kolmenkymmenen vuoden aikana
montakaan kirjaa. Suhteutettuna kirjojen määrään STI:n kirjastolla saattaa
olla tässä maailmanennätys.
TEKSTI: TIMO ESKOLA
KUVAT: KIRSI KURU ja IRJA
MUSTAPARTA
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Tom Säilä: Valtavan tärkeää, millaisia
teologeja meillä on
Pastori Tom Säilä on Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sley) toiminnanjohtaja. Tapasimme kesän kynnyksellä.
- Kesän hienoja hetkiä ovat tapaamiset lähetystyöntekijöiden kanssa.
Osa heistä käy kesällä Suomessa. On
tärkeää saada terveisiä lähetyskentiltä.
Monet niistä rohkaisevat ja innostavat,
Tom sanoo.
- Jumalan valtakunta valloittaa
uusia alueita ja sydämiä.
Talven ja kevään Tom kertoo olleen hyvin kiireisiä. Talouteen liittyvät
asiat ovat vieneet paljon aikaa ja voimia.
Sley, kuten moni muu kristillinen järjestö, on joutunut miettimään, miten ja
mihin rahat riittävät, ja tekemään ikäviä
päätöksiä.
- Olemme kuluttaneet paljon
enemmän kuin hankkineet. Näin on ollut kauan, emmekä hetkessä pääse tasapainoon taloudessa, Tom kertoo.

mitä varten toimisto on. Ehkä Sley voi
olla myös esimerkki muille. Myös jotkut
seurakunnat harkitsevat mahdollisuutta
siirtää toimistonsa kirkkoonsa. Muutaman kuukauden tai vuoden kuluttua
voimme kertoa meidän kokemuksestamme ja mitä kannattaa tehdä samalla
tai eri tavalla.
Tom kertoo Sleyn keskustoimiston työntekijöiden suhtautuvan muuttoon joustavasti ja ymmärtäen päätöksen välttämättömyyden.
- Vaatii paljon sopeuttaa toimisto kirkossa tapahtuvaan toimintaan, ja
toisaalta kirkon toiminta siihen, että
toimisto on siellä. Arvostan todella sitä,
miten hyvin työntekijämme vievät tätä
hanketta eteenpäin.

KESKUSTOIMISTO KIRKOSSA
Sleyn taloustilanteen korjaamiseen kuuluu myös keskustoimiston siirtyminen
Helsingin Luther-kirkon tiloihin. Tässä
Tom näkee myös hyviä puolia.
- Toimisto kirkossa muistuttaa,

ELÄMÄ PYSÄHTYI
Kesäkuussa vuosi sitten Tomissa – vähän yli 50-vuotiaassa terveessä miehessä – todettiin syöpä, melanooma.
- Sain työmatkalla junaan puhelun, jossa kerrottiin näytteen tulokset.

Toimisto kirkossa muistuttaa, mitä varten
toimisto on.
Kulmakivi 3/2019
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remmin, kun toimin opiskelijapastorina Helsingissä, ja tajusin sen suuren
merkityksen, Tom kertoo.
- Se antaa paljon teologian opiskelijoille ja kasvattaa heitä tuleviin tehtäviin, joiden merkitystä voi tuskin yliarvioida. On tärkeää, että on paikka, jossa
konservatiiviset opiskelijat voivat puhua,
pohtia, etsiä ja saada vastauksia yhdessä.
STI:n merkitys sen jäsenjärjestöjen yhteistyöelimenä on vuosien
myötä kasvanut. STI:n kokouksissa,
teologisissa päivissä tai muissa tapaamisissa järjestöjen johtajat oppivat tuntemaan toisiaan ja toistensa järjestöjä,
pohtivat yhdessä suuria ja pienempiä
asioita ja miettivät, mitä voi ja kannattaa tehdä yhdessä.
- STI on paras foorumi tähän.
Lähetysjärjestöjen johtajia tapaan myös
muualla mutta en näin laajasti muidenkin järjestöjen johtoa, Tom sanoo.

Elämä tuntui pysähtyvän. Tuli epätodellinen olo ja katselin kuin ulkopuolisena omaa elämääni. Mietin, mitä
väliä näillä murheilla tai kiireillä on –
voihan olla, etten kohta enää ole täällä,
Tom kertaa ajatuksiaan vuosi sitten.
Hän kertoi syövästä avoimesti ja laittoi facebookiin pyynnön, että
häntä muistettaisiin rukouksissa.
- Sain turvallisuutta siitä, että
tiesin monien rukoilevan minun ja
perheeni puolesta. Olemme Jumalan
käsissä, emme sattuman tai mahdollisen vahingon armoilla.
Eräs tuttava lähetti Tomille
itse piirtämänsä taulun, jossa on niitty, kukkia ja perhonen. Sekin rohkaisi.
- Jeesus kehottaa katsomaan
kedon kukkia ja vakuuttaa Jumalan
pitävän huolta.
Syöpä leikattiin elokuussa ja
saatiin poistettua, mistä Tom on tietysti valtavan kiitollinen. Toisaalta hän
tietää, että hänen mahdollisuutensa
sairastua uudestaan melanoomaan on
kymmenkertainen verrattuna niihin,
joilla ei ole tätä sairautta ollut.
- Käyn nyt kerran vuodessa
lääkärin tutkittavana.

KANNATTAA
Keskustelemme vielä STI:n tulevaisuudesta.
- STI on säilyttänyt hengellisen
profiilinsa. Se ei säily automaattisesti, sen eteen täytyy tehdä jatkossakin
työtä. STI on monien tahojen yhteinen
hanke. Kaikkien tahojen tulee voida
viihtyä siinä, Tom muotoilee.
Sille, joka miettii, kannattaako
STI:tä tukea, Tom haluaa sanoa:
- Kannattaa, varmasti. Tulokset
tälle satsaukselle eivät näy heti. Mutta
on valtavan tärkeää, millaisia teologeja,
julistajia ja opettajia meillä on.

TÄRKEÄ PAIKKA OPISKELIJOILLE
Tom on toiminut vähän yli vuoden
STI:n hallituksen puheenjohtajana.
Puheenjohtajuus on ollut vuorotellen
kolmen suurimman jäsenjärjestön
johtajalla.
- Opiskelin itse teologiaa Turussa ja siksi STI jäi opiskeluaikana
vieraammaksi. Tutustuin siihen pa-

TEKSTI JA KUVA: JARI RANKINEN
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Sielun kuolemattomuudesta

LÄHES JUMALOLENTOJA
Ihminen on jotain muuta. Ihminen
on Jumalan kuva siksi, että hänellä on
kuolematon sielu. Kun Jumala luo ihmisen, hän luo aina jotain ikuista ja
katoamatonta. Toisin sanoen poikkeuksena kaikesta luomakunnasta ihminen
kokonaisuudessaan ei ole osa luonnon
kiertokulkua. Kristitty ihminen luottaa
Raamatun perusteella siihen, että hänen “ruumiinsa lunastetaan”. Ihmisen
olemassaolon kokemuksen häkellyttävin seikka on huomata, että me olemme
ikuisia.
Voisi jopa sanoa, että me ihmiset osallistumme itsekin luomistyöhön.
Kun perheeseen syntyy lapsi, Jumala on
yhteistyössä meidän kanssamme luonut
uuden ikuisen ihmisen. Tämän pienokaisen sielu ei koskaan kuole, vaikka
meidän maalliset ruumiimme kyllä aikanaan hajoavat. Elämän suurin ihme on
siinä, että tämä maailma on täynnä kuolemattomia Jumalan kuvia. Tässä mielessä koko luotu maailma on Jumalan
kädestä – kaikesta jumalattomuudesta
ja uskontojen sekasotkusta huolimatta.
Meillä ei ole tuon kuolemattomuuden kuvaamiseen parempaa sanaa
kuin “sielu”. Raamattuun perustuen
puhumme sielun kuolemattomuudes-

Sielun kuolemattomuus on käsite, joka
on jäänyt kristillisessä sanastossa syrjään. Virsikirja toki on pitänyt huolta
siitä, ettei asiaa kokonaan unohdeta.
Joissain saarnoissa se myös mainitaan.
Mutta teologiasta aihe alkaa jäädä pois.
Se kuuluu kuitenkin teologian ytimeen.
AINE EI KATOA
Jumalan luomistyö ylittää ymmärryksen. Luonnontieteilijät ihmettelevät sitä,
ettei energia häviä, se vain muuttuu.
Kasvikunnan ja eläinkunnan kiertokulku on tunnettu: Aine ei katoa, mutta se
vaihtaa muotoaan. Kuolemasta syntyy
uutta elämää, jota ohjaa jonkinlainen
elämän koodi, DNA, ohjelma, joka toteuttaa itseään luonnon kiertokulussa.
Tätä ihmiset todistavat esimerkiksi omassa puutarhassaan. Edellisen
vuoden kukat ja kasvit lahoavat ja mätänevät. Vähitellen ne muuttuvat mullaksi, joka antaa kasvun uusille kasveille
ja hedelmille. Koodi tunnetaan, mutta
kukaan ei oikein ymmärrä, mistä siinä
on kysymys. En väitä itsekään ymmärtäväni, mutta minulle se ei ole ongelma.

Häkellyttävin seikka
on huomata, että me
olemme ikuisia.
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ta. Itse asia kuitenkin on niin huikea,
että se ylittää meidän käsityskykymme.
Jokainen luotu sielu on ikuisuusolento.
Meidän ainutlaatuisuutemme näkyy siinä, että Jumala voi olla meihin yhteydessä ja todellisesti haluaa myös tehdä niin.
Vain Jumalan kuva voi olla yhteydessä
Luojaan. Eläimillä ei ole sielua. Kasvit
kuuluvat vain kiertokulkuun. Mutta me
olemme “lähes jumalolentoja”, kuten
Raamattu asiaa kuvaa. Kaikesta turmeluksesta ja lankeemuksesta huolimatta.

“Kun minun korotetaan maasta, minä
vedän kaikki luokseni” (Joh. 12:32).
Raamatun mukaan Jumala kunnioittaa luomistyötä niin paljon, että
kristinusko ei hyväksy sielun ja ruumiin erottamista. Kaikki dualistiset eli
kaksijakoiset ihmiskäsitykset kuuluvat
harhaoppien joukkoon. Ruumis tai ruumiillisuus ei ole pahaa. Materiaalinen
maailma ei ole turmelusta, josta sielun
pitäisi vapautua, eikä sielu elä ruumiin
vankilassa. Siksi ei myöskään ole olemassa mitään uskonnollista kehitysoppia, jossa sielu jalostuisi. Turmeltunutta auttaa vain lahjavanhurskaus.

TEOLOGIAN YTIMISSÄ
Tämä lähtökohta avaa hienolla tavalla teologian kokonaisuuden. Teologian
syvin ydin näkyy inkarnaation, ristinkuoleman ja ylösnousemuksen muodostamassa jännitekentässä. Sielun
kuolemattomuuden tähden Jumalan
Pojan ihmiseksi tulo on välttämätöntä.
Jos Kristus ei olisi tullut, maapallo olisi pelkkä kadotettujen sielujen karkotusleiri. Sellaiseksi tosin eräät kirjailijat
ovat tämän paikan kuvanneetkin. Jumalan lupaus tietää paremmin.
Sielun kuolemattomuus edellyttää myös ruumiin ylösnousemusta.
Näin päädymme Jeesuksen evankeliumin ja kristinuskon ydinaiheeseen.
Usko Jumalan Poikaan on ylösnousemususkoa. Sen hedelmänä on luottamus
siihen, että Pyhän Hengen sinetti on
annettu meille vakuutuskirjaksi: ylösnousemuksessa meidät korotetaan “Pojan kuvan kaltaisuuteen” (Room. 8:29).
Jumalan kuva uudistuu Pojan kuvaksi.
Tämä maailma ja tämän maailman “jumala” eivät saa mitään. Kristus sanoo:

TEKSTI: TIMO ESKOLA
KUVAT: https://pixabay.com

Kristinusko ei hyväksy
sielun ja ruumiin erottamista.
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LEIREJÄ JA IDENTITEETIN POHDINTAA
Teologian opiskelijat viettävät kesänsä usein harjoittelussa tai kesäteologeina. Kysyimme kahdelta heistä –
Karoliina Rauhio-Pokalta ja Kalle
Pajalalta – miltä teologina työskentely
tuntuu käytännössä.
Karoliina, olet ollut jo paljon töissä
leireillä. Miltä työ tuntui?
– Kahtena ensimmäisenä kesänä työskentelin kristillisessä järjestössä leiri- ja kurssikeskuksessa. Olin
mukana lasten ja nuorten leireillä sekä
maahanmuuttajaleirillä. Työnkuvani oli hyvin laaja: siihen kuului opettamista, leirien suunnittelua, mediaprojekteja yhdessä lasten ja nuorten
kanssa sekä kurssikeskuksen Facebook-sivujen ja blogin ylläpitämistä.
Työ tarjosi minulle sopivasti
haastetta, vastuuta ja vapautta. Vastuun
saaminen tuntui erityisen hyvältä, sillä jo
toisena kesänä suunnittelin itsenäisesti
kesän leirien opetusrungon. Lisäksi sain
vapaat kädet toteuttaa ideoitani kurssikeskuksen blogissa ja Facebook-sivuilla,
joille julkaisin esimerkiksi henkilöjuttuja kurssikeskuksen vastuunkantajista.

alussa on luvassa rippileiri, ja halutessani voin lähteä heinä-elokuun vaihteessa järjestettävälle vaellusriparillekin.
Lisäksi tiedossa on varhaisnuorten leirejä, keskiviikkoisin raamistelua, lauantaisin nuorteniltoja ja
perjantaisin alle ripari-ikäisille suunnattuja kesäklubi-iltoja. Teologina
toimenkuvaani kuuluu luonnollisesti myös jumalanpalveluselämään syventymistä ja hartauksien pitämistä.

Entä Kalle, olet kesällä menossa seurakuntaan harjoittelijaksi. Mitä tehtäviisi
kuuluu?
– Tulevan kesän saan viettää
Kemijärven seurakunnan kesäteologina. Täysin tarkalleen en toimenkuvaani
vielä tiedä, mutta se painottunee näillä näkymin nuorisotyöhön. Kesäkuun

Mitä pidät leirien vetämisestä?
– Ennen viime kesää olin ollut jo
monilla ripareilla isosena, mutta viime
kesänä kesäteologin asemassa ensi kertaa vetäjän roolissa. Henkisestä valmistautumisesta huolimatta vetäjän vastuu
oli yllättävän kuormittava. Ripariryhmä
oli melko villi ja aiheutti välillä harmai-
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ta hiuksia (mikäpä ripariryhmä ei aiheuttaisi), mutta riparin edetessä kävi
juuri kuten usein ennenkin olen saanut
huomata: äänekkäimmätkin uskalsivat
aika ajoin luopua omaksutuista rooleistaan ja näyttää, millaisia todella ovat.
Välillä
jouduimme
puuttumaan myös isosten toimintaan,
mutta he ovat itsekin vasta oppimassa, minkä vuoksi ajattelen, että
armollisuuden on läpäistävä kaikki
kanssakäyminen, kuitenkaan yhteisesti sovituista pelisäännöistä lipsumatta.
Entäpä Karoliina, mitä pidät mielenkiintoisena kesän harjoittelussa?
– Tänä kesänä pääsen toden
teolla kokeilemaan siipiäni toimittajana, sillä aiemmassa kesätyössäni suurin
osa työajastani kului leirityöhön. Kesätyöni on kristillisen lehden, Uuden
Tien, toimituksessa. Toivon, että kesä
vahvistaisi kutsumustani tavalla tai toisella. Olen myös pohtinut, olisiko minussa aineksia mediapuolen yrittäjäksi
– yrittäjyys kun oli jo lapsuuden haaveammattini! Yrittäjänä minulla olisi
sekä vapaus että vastuu ja mahdollisuus
toteuttaa itseäni monipuolisesti. Aika
näyttää, mihin Jumala minua kutsuu.

viestinnälliset tehtävät. Myös työntekijätiimissä vahvuuteni huomattiin,
minkä seurauksena roolini leireillä vakiintui pitkälti taustatyöhön eli leiriohjelman suunnitteluun sekä opettamiseen.
Mitä sinä, Kalle, vastaisit tähän?
– Kun opittua ja kokemuksen
kautta hankittua tietotaitoa pääsee jakamaan eteenpäin ja saa edes pienissä määrin huomata, että omalla räpellyksellä on
jonkinlaista positiivista vaikutusta toisiin
ihmisiin, on se omiaan vahvistamaan
vakuuttuneisuutta siitä, että Jumala on
johdattanut oikealle paikalle. Tällä hetkellä en osaa kuvitella itseäni minkään
muun kuin teologian opiskelijaksi.

Miten harjoittelu vaikutti identiteettiisi
teologina?
– Kahden leirikesän aikana kutsumukseni teologina vahvistui. Koska työtehtäväni olivat monipuoliset,
huomasin varsin pian ne työtehtävät,
jotka innostivat minua kaikkein eniten ja joissa olin hyvä. Näitä työtehtäviä olivat suunnittelu-, opetus- ja

HAASTATTELU: TIMO ESKOLA
KUVA1: FOTO PROFIILI
KUVA2: TUOMAS POKKA
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TIEDOTTEET JA TAPAHTUMAT

STI:n JÄSENJÄRJESTÖJEN KESÄJUHLAT

* Medialähetys Sanansaattajat,
Medialähetyspäivät, Vantaa Korso, la 25. –
su 26.5., www.sansa.fi
* Lähetysyhdistys Kylväjä, Lähetyksen
kesäpäivät, Hyvinkää, pe 14. – su 16.6.,
www.kylvaja.fi
* Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys, Evankeliumijuhla,
Pori, pe 28.6. – su 30.6., www.sley.fi
* Svenska Lutherska Evangeliföreningen
i Finland, Årsfest, Kristiinankaupunki,
pe 28.6. – su 30.6., www.slef.fi

* Suomen Ev.lut. Kansanlähetys,
Kansanlähetyspäivät, Ryttylä, pe 5. – su
7.7., www.sekl.fi
* Laestadianernas Fridsföreningars
Förbund ja Lähetysyhdistys Rauhan
Sana, Stormöte / Suvijuhlat, Ähtävä, pe
12. – su 14.7., www.lff.fi, www.lyrs.fi
* Länsi-Suomen Rukoilevaiset,
Rukoilevaisten kesäseurat, Eurajoki,
pe 19. – su 21.7., www.rukoilevaisuus.com
* Suomen Raamattuopiston Säätiö,
Hengelliset Syventymispäivät, Kauniainen,
Suomen Raamattuopisto, to 22. – su 25.8.,
www.sro.fi

SYYSKAUDEN AVAJAISET
Keskiviikkona 4.9. STI:ssä, Kaisaniemenkatu 13 A 4. krs
Klo 15 SUURI KIRJATORI ja pizzatarjoilu
Klo 16.15 MITEN ERILAISET MAHTUVAT SAMAAN KIRKKOON?
Missä asioissa kirkossa saa olla erilaisuutta ja minkä verran, missä ei saa olla? Voivatko avioliitosta eri tavalla ajattelevat olla samassa kirkosta? Entä kirkon virasta? Mitä tarkoittaa kirkon todellinen ykseys, josta Augsburgin tunnustus puhuu? Onko sitä
Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa? Piispa Teemu Laajasalo, tuomiokapitutulin
pappisasessori Kaisa Huhtala, kirkolliskokouksen jäsen Jouni Turtiainen ja toiminnanjohtaja Lauri Vartiainen, isäntänä Jari Rankinen. Tervetuloa!
Syksyn koko ohjelma julkaistaan kesäkuussa STI:n nettisivuilla ja paperivihkona.
JARI RANKISEN MATKAT:
* Su 26.5. klo 15 Messu, Luther-talo, Vaasa
* Su 9.6. klo 11 Messu, Pyhän Sydämen
kappeli, klo 16 Messu, Luther-kirkko, Helsinki
* La 29.6. Valtakunnallinen Evankeliumijuhla, Pori
* Su 21.7. Rukoilevaisten kesäseurat, Eurajoki
* Su 18.8. Messu, Suomen Raamattuopisto,
Kauniainen
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* Su 25.8. Messu, Luther-talo, Tampere
* Ke 28.8. Opiskelijailta, Hämis, Hämeenkatu 5 B 13, Turku
* Su 1.9. Jumalanpalvelus, Niinisalon
kirkko, Kankaanpää
TIMO ESKOLAN MATKAT:
* La 27.7. Evankeliumijuhla, Hämeenlinna
* Pe 23.8. Hengelliset Syventymispäivät,
Kauniainen

Rohkenemme kysyä
Tämän vuoden tammikuusta eteenpäin STI:ssä on mahdollisuus suorittaa
STI-tutkinto. Sen laajuus on 20 opintopistettä ja sen voivat suorittaa teologian
opiskelijat ja valmistuneet teologit. Tällä hetkellä tutkinnon suorittajia on 15.
Tarvitsisimme tätä varten yhden tai mieluummin kaksi uutta tietokonetta.
Tärkeää että saamme hyviä, korkeatasoisia vierailevia opettajia. Heitä
oli viime vuonna yli 50. Heitä tarvitaan myös siihen, että saamme pidettyä
luentosarjoja, jotka voidaan sisällyttää STI-tutkintoon. Osalle heistä maksetaan
opetuksesta palkkio ja useimmille matkakorvaus.
Monille opiskelijoille on tärkeää kokoontua, tavata toisia, lukea hyvästä
hartauskirjasta ja rukoilla. Näin STI:ssä tehdään joka arkipäivä klo 14. Tärkeää
on myös jäädä istumaan hetki yhdessä, juoda kahvit ja puhua suurista tai
pienemmistä asioista. Hartaushetken yhteydessä opiskelijat saavat kahvin
ilmaiseksi.
Hyvä jos voimme silloin tällöin antaa teologille stipendin, joka
mahdollistaa irrottautumisen normaalista työstä esimerkiksi kuukauden ajaksi
jonkin keskeisen asian tutkimiseen, siitä kirjoittamiseen ja opettamiseen. Tällä
voi olla suurikin merkitys monille.
Rohkenemme kysyä, voisitko tukea STI:tä jossakin yllä kerrotussa. Kaksi
uutta tietokonetta ohjelmineen maksaa noin 1.500 euroa, yksi noin 750 euroa.
Vierailevien opettajien palkkioita ja matkakuluja syksyn osalta maksamme 1.000
eurolla jo aika paljon. Vuoden kahvit opiskelijoille voimme tarjota 1.000 eurolla,
yhden lukukauden 500 eurolla. Teologi voi tutkia, kirjoittaa teologisen artikkelin ja
opettaa noin kuukauden, mikäli hän saa 2.000 euron stipendin.
Jos Sinulla on mahdollisuus maksaa jokin näistä, ota yhteyttä pääsihteeri
Jari Rankiseen (jari.rankinen@sti.fi tai puh. 045 359 7772) tai sihteeri Kirsi Kuruun
(kirsi.kuru@sti.fi tai puh. 09 668 9550).

STI:n toiminnasta vuonna 2018
Tässä muutama poiminta STI:n toimintakertomuksesta vuodelta 2018.
* Syksyllä hallitus päätti STI:n vision, arvot ja mission. Visio kirjattiin seuraavasti:
STI on osaava ja tunnettu hyvän, korkeatasoisen ja kiinnostavan teologian kouluttaja
ja tuottaja. Se palvelee jäsenjärjestöjään ja niiden yhteistyötä. STI on aloitteellinen ja
pystyy tarvittaessa nopeisiin muutoksiin muuttuvassa kirkollisessa kentässä.
*Melkein kaikki STI:n toimitilan luentosalissa pidetyt luennot, kurssit ja keskustelut videoitiin. Näiden luentojen ym. videoilla katselukertoja oli enimmillään 1.593
ja vähimmillään 49.
* Vierailevia opettajia STI:ssä oli vuoden aikana yhteensä 56. Näistä professoreita oli
5, teologian tohtoreita 15, teologian lisensiaatteja 2 ja teologian maistereita 25.
13
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Sydämen puhetta
Näemme mainoksia uusista matkapuhelimista. On erilaisia tarjouksia
ja upeita uusia malleja on tullut
markkinoille. On erilaisia toimintoja
ja paljon mahdollisuuksia. Usein
saa myös kaupan päälle ilmaista
puheaikaa tai edulliset liittymät.
Mutta ilmainen puheaika ei
ole uusi keksintö. Sen mahdollisuuden
on Jumala aina tarjonnut lapsilleen.
Tällaista puheaikaa on tarjolla rukouksen
kautta. Rukous toimii jopa paremmin
kuin uudet kännykät. Ainakin minulle
sattuu säännöllisesti, että kännykän
akku tyhjenee ja puhelu loppuu kesken.
On myös paikkoja, joissa yhteys ei toimi
tai toimii huonosti. Mutta rukous toimii
kaikkialla.
Ristiin laitetut kädet eivät
myöskään tule vanhanaikaisiksi. Ei
ole pakko aina välillä vaihtaa uuteen ja
parempaan. Jumala hyväksyy ristityt
kädet – hän hyväksyy pienen lapsen ja
vanhuksen iäkkäät kädet. Rukous on
myös helppokäyttöinen. Ei tarvitse lukea
monimutkaisia käyttöohjeita vierailla
kielillä. Saa vapaasti kertoa Jumalalle,
mikä juuri nyt painaa mieltä.
On sanottu, että rukous on
sydämen puhetta Jumalan kanssa
ja kristillisen elämän hengitystä. On
myös sanottu: ”Rukous on käsi, joka
tarttuu siihen käteen, joka liikuttaa koko
maailmaa.” Rukouksessa puhumme
elävän Jumalan kanssa. Puhumme
hänen kanssaan, joka on kaikkitietävä ja
kaikkivaltias. Kuitenkin saamme puhua
hänen kanssaan niin kuin pieni lapsi isänsä
kanssa.
Kulmakivi 3/2019

Rukous
tavoittaa
hänet,
jota rukoillaan. Jumala kuulee, kun
rukoilemme. Ja Jumala myös vastaa
rukoukseen. Joskus hyvin nopeasti,
joskus pidemmän ajan kuluttua.
Vastausta olisi opittava odottamaan
ja se tulisi huomata. Emme voi vaatia,
että Jumala vastaa rukouksiimme juuri
niin kuin me toivoisimme. Jumala ei
toimi mekaanisesti kuin automaatti.
Hän on elävä rakkaus. Hän vastaa
myös huonoihin rukouksiin, mutta hän
vastaa rakkaudessa ja antaa sen, mikä
on parasta meille - eikä se aina ole sitä,
mitä me toivoimme.
Emme aina ymmärrä Jumalan
vastauksia - emme ainakaan heti.
Jumala tekee enemmän, monin verroin
enemmän kuin kaikki, mitä me anomme
tai ymmärrämme, koska hän on hyvä.
Jeesus sanoo: ”Mitä ikinä te pyydätte
Isältä minun nimessäni, sen hän antaa
teille.” (Joh. 16:23)
Teksti: TOMAS KLEMETS,
Kotimaantyön johtaja,
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF)
KUVA: KIRSI KURU

14

Toisaalta olen miettinyt, että
voisiko teologi tehdä vapaaajallaan jotain muutakin...?

Tuomas Lukkaroinen

Kesä tekee taas tuloaan
ja kerrankin ehtii lukea
hyviä kirjoja...

Täydellistä vaihtelua... Onneksi on
keksitty äänikirjat! Kiitos Jumalalle!

TUOMAS LUKKAROINEN

Jäsenjärjestöt
Laestadianernas Fridsföreningars Förbund
Lähetysyhdistys Kylväjä
Lähetysyhdistys Rauhan Sana
Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys
Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys
Medialähetys Sanansaattajat
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
Suomen Raamattuopisto
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland

Osoite
Kaisaniemenkatu 13 A 4. kerros
00100 Helsinki
Sähköposti ja puhelin
sti@sti.fi, etunimi.sukunimi@sti.fi
09 668 9550
Kotisivu
www.sti.fi
Pankkitilit
Danske Bank:
FI74 8000 1100 5642 45, BIC: DABAFIHH

Talous vapaaehtoisen kannatuksen varassa.
Vuositukijäsenmaksu 40 euroa (opiskelijat 10
euroa, yhteisöt 100 euroa). Ottaa vastaan
kirjalahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

Nordea:
FI66 1555 3000 1169 14, BIC: NDEAFIHH

Rahankeräyslupa RA/2018/904
Poliisihallituksen arpajaishallinto on myöntänyt
STI:lle 9.10.2018 luvan koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta 1.1.2019–
31.12.2020 järjestettävälle rahankeräykselle.
Varat käytetään teologiseen ja pastoraaliseen
koulutukseen, julistus- ja julkaisutoimintaan,
kirjastopalvelujen ylläpitämiseen sekä palkka- ja
hallintokuluihin siltä osin kuin kulut palvelevat
varsinaista yleishyödyllistä käyttötarkoitusta.

Kokoaikaiset työntekijät
pääsihteeri Jari Rankinen
tutkija Timo Eskola
sihteeri Kirsi Kuru
Aukiolo: lukukausien aikana klo 9–19. Kesällä
pääosin kiinni (ajat tarkemmin www.sti.fi)
Teologinen tutkimus- ja koulutuskeskus.
Luentotoimintaa, kirjasto ja lukusali sekä
seurakuntavierailuja
Julkaisee IUSTITIA-nimistä teologista
aikakauskirjaa. Tiedotuslehti KULMAKIVI
lähetetään tukijäsenille kuusi kertaa vuodessa.

Taitto Kirsi Kuru
Painopaikka Kirjapaino Hermes Oy
ISSN-L 2243-0733, ISSN 2243-0733 (painettu)
ISSN 2243-0741 (verkkojulkaisu)

Hallituksen puheenjohtaja
SLEY:n toiminnanjohtaja Tom Säilä
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Ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. (1 Moos 1:2)

