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Hyvät kirkolliskokousedustajat. 

 

Vajaan kolmen viikon kuluttua järjestetään vaalit, joissa valitaan suomalaisedustajat Euroopan Unionin 

parlamenttiin. Samalla kun oma vasta valittu eduskuntamme aloittaa työnsä, suomalaiset käyvät jälleen 

uurnille, tällä kertaa antaakseen panoksen maanosamme tulevaisuuden rakentamiseen. 

Monien kansallisten parlamenttivaalien tulokset – kuten viimeksi Espanjassa – osoittavat, että Euroopan 

poliittiset asetelmat ovat murroksessa. Vanhat valtapuolueet eivät enää houkuttele äänestäjiä entiseen 

tapaan, kun taas uudet, alkujaan pienet poliittiset liikkeet ovat monien yllätykseksi saaneet vahvan 

kannatuksen. Hallituksia on vaikea muodostaa, koska puoluekenttä on aiempaa sirpaleisempi ja 

eurooppalaiset yhteiskunnat entistä polarisoituneempia. Kriittisyys Euroopan Unionia ja ylipäätään 

valtioiden välistä yhteistyötä kohtaan on lisääntynyt.  

Euroopan Unionin jäsenmaiden sisäinen kehitys ei voi olla vaikuttamatta tuleviin europarlamenttivaaleihin 

ja siten koko Unionin tulevaisuuteen. Sillä, mihin suuntaan Eurooppa kulkee, on suuri merkitys yksittäisten 

EU-maiden kansalaisille – myös suomalaisille. Millainen paikka elää, tehdä työtä tai opiskella huomispäivän 

Eurooppa on meille ja lapsillemme? Miten se rakentaa suhteitaan muuhun maailmaan? 

Euroopalla on rikas ja myös kaksijakoinen historia. Yhtäältä se sisältää paljon saavutuksia kulttuurin, tieteen 

ja taiteen saralla. Euroopassa syntyneet aatteet ja ideologiat ovat levinneet kaikkialle maailmaan ja 

vaikuttaneet siellä syvällisesti yhteiskuntiin. Kaupankäynti ja muu talouselämä ovat tuoneet 

maanosallemme verratonta vaurautta. Eurooppaa on myös mahdotonta kuvitella ilman sen historiallista 

valtauskontoa, kristinuskoa. 

Toisaalta maanosamme on ollut näyttämönä myös suunnattomalle inhimilliselle kärsimykselle. Sodat ovat 

tuhonneet toistuvasti sen, mitä vaivalla on saatu rakennettua. Vaurauden keskellä köyhyys ja osattomuus 

ovat leimanneet lukuisten ihmisten elämää. Valon ja varjon kontrasti on Euroopassa terävä.  

Europeiska unionen skapades för att stärka det positiva arv som vår kontinent bär och förebygga de 

negativa tendenser som vi känner till av historien. När grunden lades för den nuvarande Europeiska 

unionen hade man smärtsamma minnen av två världskrig. ”Aldrig mer!”  var det första man tänkte. Av 

några västeuropeiska staters ekonomiska sammanslutning växte under årtiondenas gång en stark 

ekonomisk och politisk union fram, och år 1995 anslöt sig Finland till den. De följande åren växte unionen 

ytterligare genom nya medlemsländer i synnerhet från östra Europa.  

Euroopan Unionin kasvusta ja varsin vakaasta kehityksestä huolimatta viime vuodet ovat sisältäneet myös 

haasteita. Ikuisuuspulmat nostavat päätään. Miten sovittaa toisiinsa paikallinen, kansallinen ja 

eurooppalainen identiteetti? Miten huolehtia siitä, että kaikki voivat nauttia kehityksen hedelmistä ja että 

kukin kantaa osuutensa yhteisestä taakanjaosta? Miten taata, että kaikki noudattavat yhteisesti sovittuja 

pelisääntöjä?   

 



Nationalismia eli kansallisuusaatetta on pidetty Euroopan yhtenäisyyden historiallisena koetinkivenä. 

Löytääkö Eurooppa yhteisen käsityksen tulevaisuudesta ja sen rakentamisesta tilanteessa, jossa yhä 

useammin puhutaan mieluummin kansallisesta edusta ja osoitellaan eurooppalaisen yhteistyön ongelmia? 

Tietoisuus kansallisuudesta on tärkeä osa ihmisen minuutta. On arvokasta, että voimme tuntea olevamme 

nimenomaan suomalaisia. Se auttaa meitä jäsentämään maailmaa ja hahmottamaan paikkamme muiden 

kansakuntien joukossa. Se yhdistää meitä toisiimme. Tämä identiteettiä rakentava taju omasta 

kansallisuudesta ei vielä itsessään ole pulmallista.  

Ongelma nationalismista tulee siinä vaiheessa, kun sen kääntää kansakunnan ja kansalaisten huomion 

ylikorostuneesti sisäänpäin – kun tärkeäksi nousee vain se, minkä kuvitellaan olevan oman maan ja oman 

kansan etu. Edes omaa etua ei kuitenkaan ole mahdollista saavuttaa vain sisäänpäin kääntymällä. Pienetkin 

yksityiskohdat vaikuttavat suurempaan kokonaisuuteen ja ovat riippuvaisia siitä. Yksittäisen valtion 

ratkaisut vaikuttavat siihen, millaiset suhteet sillä on toisiin valtioihin. Niinpä esimerkiksi joidenkin 

Euroopan Unionin jäsenmaiden irtautuminen yhteisten pelisääntöjen perustasta kuten 

oikeusvaltioperiaatteesta vaikuttaa paitsi niiden omien kansalaisten elämään myös niiden suhteisiin muihin 

Euroopan Unionin jäsenvaltioihin ja samalla koko Euroopan tulevaisuuteen.  

Den problematiska nationalismen ser bakåt i stället för framåt i tiden - och ofta mot en svunnen tid som 

aldrig ens existerat. Den har en romantisk uppfattning om en tid som representerar nationens förlorade 

storhet och ära. Ofta finns här också en vilja att skapa en värld som är mera okomplicerad och lättare att 

kontrollera, där gränserna mellan folken är absoluta och övervakas noggrant. I en värld som allt mer blir 

ett, mycket tack vare informationsteknologin, leder ett sådant tankesätt till isolering, ja till och med till att 

man inte vill eller kan vara med och besluta om frågor som rör ett större territorium än det egna och 

påverkar alla gemensamt.  

Oman maamme historiassa kansallisuusaate on elänyt sekä myönteisissä että kielteisissä muodoissaan. 

Molemmissa Suomen evankelis-luterilainen kirkko on ollut mukana. Nuoren kansakunnan 

rakennusvaiheessa luterilainen kirkko teki parhaansa vahvistaakseen suomalaisten kansallista identiteettiä 

ja kokemusta siitä, että kuulumme tasavertaisina muiden itsenäisten kansakuntien joukkoon. 1930-luvun 

poliittisessa ilmapiirissä kirkkomme koki eurooppalaisten äärioikeistolaisten virtausten houkutuksen mutta 

teki niihin lopulta pesäeron, kun niiden taipumus väkivaltaan ja laittomuuksiin kävi ilmeiseksi. Sotavuosien 

kokemukset vahvistivat käsitystä kirkon tehtävästä kansankirkkona, joka toimii laajasti kaikkien 

suomalaisten parissa.  

Millaista tajua suomalaisuudesta ja omasta kansallisuudesta oma aikamme tarvitsee? Mieleen nousee 

kolme sanaa: koti, uskonto ja isänmaa. Tällä sanakolmikolla on ajan saatossa kuvattu suomalaiseksi ja 

kristilliseksi miellettyä kansallista arvopohjaa. Se ilmentää kiistatta kansallistunnetta, ja siinä voi erottaa 

nationalistisia kaikuja jopa siinä määrin, että kodista, uskonnosta ja isänmaasta puhumista samassa 

lauseessa on alettu vierastaa. Mutta jos tarkastellaan jokaista käsitettä erikseen, ohi niiden synnyttämien 

perinteisten mielikuvien, voimme ehkä saada paremman käsityksen siitä, miten tukea rakentavaa, 

myönteistä kansallisuusajattelua. 

Hyvä koti tarjoaa turvan siinä asuville. Kotona opitaan elämän perusasioita kuten toisten huomioon 

ottamista. Hyvän kodin piirteisiin kuuluu vieraanvaraisuus. Se ei näe kodin ulkopuolisen maailman ihmisiä 

ensisijaisesti uhkana vaan naapureina, kylänväkenä ja lopulta lajitovereina, joita kuunnellaan, joiden kanssa 

mietitään yhteisiä asioita ja joita hädän tullen autetaan. Naapuriapu ja talkoohenki ovat ilmentymiä kodin 

vieraanvaraisuudesta. 

Myös uskonto tuo turvaa. Toisin kuin joskus saatetaan ajatella, uskonnolle ominainen turvallisuudentunne 

ei perustu muuttumattomuuteen. Pikemminkin kristillisen uskon maailmaa ja ihmistä alati muuttava voima 

on siinä turvallisuudessa, jonka luottamus Jumalaan ja ylösnousseeseen Kristukseen tuo. Kristillinen usko 



on eteenpäin katsovaa ja vieraanvaraista uskoa. Se muistuttaa, että jokainen ihminen, olkoon hän sitten 

omaa kansaa tai vierasheimoinen, on Jumalan kuva ja hänen rakkautensa kohde. 

Isänmaa on käsite, jolla kuvataan paitsi valtion maantieteellistä aluetta myös ajatusta, että nyt 

nauttimamme hyvä ei ole vain meidän sukupolvemme aikaansaannosta vaan myös aiemmilta sukupolvilta 

lahjaksi saatua. Menneisyyteen ei ole paluuta, mutta tulevaisuutemme edellytykset luotiin jo ennen meitä. 

Hyvä isänmaa on turvallinen paikka etsiä ja oppia uutta. Isänmaallinen ihminen arvostaa isiensä ja äitiensä 

työtä ja saavutuksia, mutta tekee sen halveksimatta muita, jotka hekin toivovat lastensa parasta. 

Kodin, uskonnon ja isänmaan hyvinvointi ei voi koskaan perustua eristäytymiseen, kaunaan, viholliskuviin 

tai oman erinomaisuuden korostamiseen muiden ihmisten, muiden kansanryhmien tai muiden 

kansakuntien kustannuksella. Koti, uskonto ja isänmaa on tarkoitettu vuorovaikutukseen muiden kotien, 

uskontojen ja isänmaiden kanssa. Nyt tarvitaan tällaista tajua suomalaisuudesta ja Suomesta. 

Vi finländare har alltid hört till Europa. När vi i slutet av denna månad går till EU:s parlamentsval är vi 

medvetna om att vårt land inte är en separat ö i den nordöstra utposten i Europa.  Finlands centrala roll 

framhävs också av att vi är EU:s ordförandeland från juli ett halvår framåt.  Genom att aktivt delta i 

byggandet vår kontinents framtid tillsammans med de övriga länderna och folken, påverkar vi också 

framtiden för våra hem, vår tro och vårt fosterland.   

Myös oma kirkkomme työskentelee yhdessä muiden kirkkojen kanssa maanosamme parhaaksi. 

Tavoitteemme on pitää esillä toivoa, Jumalan todellisuuteen ja voimaan perustuvaa toivoa. Tämä toivo 

antaa voimia ja rohkeutta silloinkin, kun optimismi alkaa horjua. 

Hyvät kirkolliskokousedustajat. Meidänkin tehtävämme kirkkomme päätöksentekijöinä on rakentaa 

tulevaisuutta ja pitää yllä toivoa. Sanomisemme, tekemisemme ja päätöksemme vaikuttavat laajalti. Toivon 

mukaan emme etsi vain sitä, mikä on hyväksi kirkollemme, vaan sen mukana myös sitä, mikä on hyväksi 

kaikille ihmisille, maallemme, kansallemme, maanosallemme ja koko maailmalle. Toivotan teille kaikille iloa, 

voimia ja Jumalan siunausta alkaneeseen istuntoviikkoon. 

 


