Vuosi 2008 toimintakertomuksen valossa
vaa vuoropuhelua, jopa debatointia. Samalla on mahdollisuus pohtia retoriikan merkitystä ja tarpeellisuutta teologin työssä.

Jälleen olemme saaneet STI:ssä ihmetellä ja kiittää Jumalan huolenpidosta,
kun vuoden 2008 toiminnasta on tehty
toimintakertomus tilinpäätöksineen.
Toimintakertomuksessa kerrotaan kuluneesta vuodesta mm. seuraavaa:

STI:n toimintaympäristö
Mietittäessä kahdenkymmenen vuoden
jälkeen Suomen teologisen instituutin
asemaa kotimaisen teologian kentässä
järjestön syntymisen voidaan nähdä selittyvän ainakin osittain siitä suuresta muutoksesta, joka länsimaisessa kulttuurissa
ja teologiassa on ollut meneillään toisesta
maailmansodasta lähtien. STI on osittain
tietämättäänkin ollut osa modernin kritiikkiä asettumalla tietoisesti liberalismin
hermeneuttista ohjelmaa vastaan. Samalla
sen piirissä on aktiivisesti haettu metodisia
uudistuksia niin perinteiseen tekstien tutkimiseen kuin teologiseen tulkintaankin.
Instituutti on kahdenkymmenen toimintavuotensa aikana herättänyt hyvin
erilaisia reaktioita tutkijoiden ja yliopiston
opettajien keskuudessa. Toisenlaisen eksegetiikan ja tunnustuksellisen luterilaisen
dogmatiikan vaatimuksillaan instituutti on
synnyttänyt niin närkästystä kuin riemastusta. Yhä vielä joku saattaa vaivautua STI:n
pyrkimyksistä, koska niiden koetaan olevan
niin “erilaisia” kuin 1900-luvun loppupuolen historistisen raamatuntutkimuksen näkymät. Toisaalta jotkut yliopiston
opettajista iloitsevat siitä, että instituutti innostaa edes joitakuita opiskelijoista
pohtimaan syvällisiä teologisia kysymyksiä
pinnallistuvan maailman keskellä.
Teologisen instituutin ohjelmana onkin
pitkään ollut juuri toisenlaisen eksegetiikan vaatimus, joka on yhdistynyt trinitaarisen ja inkarnatorisen teologian rakentamiseen. Aikanaan kymmenen toiminta-

” STI on edelleen toteuttanut toimintaperiaatteensa mukaista työtä antamalla vaihtoehtoista ja täydentävää koulutusta teologian opiskelijoille. Tämän ohessa STI pystyy
jossain määrin tarjoamaan myös täydennyskoulutusta työssä toimiville teologeille
sekä tukemaan jatko-opiskelijoita. Seurakunta- ja järjestövierailujen kautta yhteyttä
pidetään myös maallikoihin.
Kuluneen vuoden keskeisin tapahtuma
oli 20-vuotisjuhla tammikuussa. Opiskelijat vastasivat pääosin onnistuneidenjuhlien
ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta.
Tapahtumassa katsottiin hieman menneeseen, mutta näkökulma oli ennen kaikkea
tulevaan. Teologian opetus on toisaalta
suurten haasteiden edessä, mutta toisaalta
sille tarjotaan kulttuurimurroksen keskellä
myös ainutlaatuinen tilaisuus nostaa esille
tunnustuksellista sanomaa.
Aikamme on keskusteleva. Ateismi on
nostanut päätään, ja teologia on vedetty keskelle yhteiskunnallista keskustelua.
Vastaava keskustelun ilmapiiri vallitsee
opiskelijoiden keskuudessa. Opiskelijoiden parissa suosituksi on tullut kerran
kuussa pidetty keskustelufoorumi Areena.
Tilaisuuden lähtökohtana on kulloinkin
ajankohtaisesta aiheesta pidetty alustus,
toisinaan parikin erilaista puheenvuoroa.
Näiden pohjalta käytävässä keskustelussa
harjoitellaan teologista argumentointia ja
keskustelukulttuuria edistävää, kuunteleKulmakivi 2/2009



vuoden kunniaksi koottu Iustitian numero
raamattukysymyksestä haastoi etenkin
Raamatun tutkijoita ja opettajia pohtimaan
niitä periaatteellisia kysymyksiä, joita tieteen muuttuvat näköalat tuovat mukanaan.
Jo silloin ennustettiin metodien murrosta
akateemisen tutkimuksen alueella. Nyt,
kymmenen vuotta myöhemmin, raamatuntutkimuksen ala on suuressa myllerryksessä yliopiston sisällä – riippumatta juurikaan instituutin tai minkään muunkaan
perinteisen laitoksen aiemmin esittämästä
kritiikistä. Raamattua lähestytään tekstinä,
kertomuksena, merkitysjärjestelmänä, retorisena viestinä ja monenlaisena kommunikaation välineenä.
STI on vuoropuhelussa tämän päivän
keskustelun kanssa muun muassa kuluneena vuonna julkaistun Iustitian juhlanumeron kautta. Sen artikkeleissa tarkasteltiin
erityisesti niitä muutoksia ja murroksen
merkkejä, joita teologian kentässä nykyään
löytyy. Instituutissa liitytään mielellään
siihen kritiikkiin, jonka mukaan länsimainen teologia – ja kirkko sen mukana – on
vähitellen ajautunut sekularismiin. Nyt tapahtuvassa vastaliikkeessä yhtenäiskirkon
tunnustukset nousevat teologiaa ohjaavaksi tekijäksi, Raamattua unohtamatta. Tällainen teologinen suuntaus on tervetullut

suomalaiseenkin kirkolliseen kenttään.”

Toimintakertomuksen lukuja
Luennoilla kävi lukuvuonna 2008–2009
yhteensä 180 eri ihmistä, joista teologian
opiskelijoita oli noin puolet. Luennoitsijoina oli 31 eri henkilöä, joista teologian
tohtoreita oli 17, teologian lisensiaatteja 2,
teologian maistereita 7 ja muita 5.
Kirjastossa oli vuoden lopussa 17 872
nidettä. Kirkkohallitus on myöntänyt kirjahankintoihin 3 500 euron avustuksen,
jolla on hankittu lähinnä kurssikirjoja ja
ulkomaisia kirjoja.
Tukijäseniä oli vuoden lopussa 2 657.
Heiltä tuleva tuki muodostaa pääosan tuotoista. Viime vuonna STI sai kaksikymmenvuotisen historiansa ensimmäisen merkittävän perinnön, joka pelasti viime vuoden
talouden. Tulos oli poistojen jälkeen 60 533
euroa ylijäämäinen. Ilman perintöä tulos
olisi jäänyt tuntuvasti miinukselle. Jumala
pitää hulluistaan huolen, kuten pääsihteeri
Henrik Perret totesi. Jumalan lisäksi saamme kiittää kaikkia teitä tukijoitamme STI:n
työn jatkumisesta.
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