Liian pienet luistimet
eväällä Helsingin tuomiokirkkoon kävi tutustumassa eka-

Snapsi-pappi avautuu
tsenäisyysviikon 2007 Hesarin Nyt-liitteessä snapsia nosteli

K

I

kierrätti minuuttitolkulla pieniä natiaisia ympäri suurta ka-

ja Mikko Salmi edusti ”kevyellä otteella, mutta tosissaan” teh-

tedraalia ja luennoi tarkasti tuomiokirkon historiasta. Vähem-

dyssä lehtijutussa uskontoa, kun itsenäisyyspäivän hengessä

mästäkin meni pienillä pää pyörälle.

kohotettiin maljoja isänmaalle. Jutussa kotomaata edusti Ken-

tokaluokkalaisten koululaisryhmä. Virkaintoinen opas

tutun näköinen mies. Poppipappinakin tunnettu radiojuonta-

Uuvuttavan kierroksen jälkeen oli kryptaan katettu mehu-

raali Gustav Hägglund ja kotia Riitta ”entisenalkonpääjohta-

tarjoilu. Janoinen pikkuväki joi mehunsa vauhdilla. Vierailun

janvaimo” Suominen. Kattaus oli Helsingin Suomalaisella klu-

lopuksi kirkon opas kysyi vielä lapsiryhmältä, oliko vielä jotain

billa komea. Tunnelma oli hilpeän isänmaallinen.

kysyttävää tai asiaa, joka oli jäänyt askarruttamaan mieltä.

Kun lehti perjantaiaamuna kolahti luukusta, olin tavallis-

Silloin erään pienen tytön ilme muuttui vakavaksi. Opas huo-

ta enemmän hereillä. ”Mitähän toimittaja oli hetkestämme

masi tytön keskittyneen hahmon, ja pyysi tyttöä kertomaan,

kirjoittanut?” tuumiskelin. Ja mainio juttuhan se oli. Nyt-liit-

mitä hänellä oli mielessä. Tytön alahuuli alkoi väpättää ja hän

teen hengen mukaan ajankohtaisia asioita on tapana käsitel-

sanoi: ”Mulla on tosi pienet luistimet”!

lä humoristisesti, kieli vyön alla. Siinä oli oivallisesti onnistut-

Vaikka äskeisessä esimerkissä olikin kysymys lapsista, jokin

tu tälläkin kertaa.

samanlainen ilmapiiri vallitsee kirkon todellisuuden ja tavallis-

Kun suostuin juttuun mukaan, tajusin, että jotkut tahot var-

ten ihmisten kohdatessa. Emme todellakaan puhu samaa kiel-

maan kyseenalaistavat papin osallistumisen snapsien maiste-

tä. Jotta tämän päivän ihmiset voitaisiin oikeasti kohdata, pitää

luun. Ja oikeassa olin. Naisten päihdejärjestö Valkonauhaliit-

evankeliumia julistaa heidän omalla kielellään. Mutta vaikeata

to pahoitti jutusta mielensä. Valkonauhaliitto siteerasi kirkon

se on. Sen tunnistaa jokainen omasta kokemuksestaan.

päihdestrategiaa yksipuolisesti ja väitti viestissään minun kan-

Minulla olisi yks vinkki: Jos taivasten valtakunta on lasten

nustavan nuorisoa ryyppäämään. Jos juttu irrotetaan asiayh-

kaltaisten, eikö evankeliumin kieli voisi olla yhtä ymmärret-

teydestä, voi todellakin sellaisenkin kuvan piirtää. Minun mie-

tävää kuin lapselle puhuttaessa. Mutta kuinka kertoa tuorees-

lestäni jutussa oli kyse ainoastaan hyväntahtoisesta tavasta

ti, että Jeesus kuoli ristille meidän syntiemme tähden? Siinä

nostaa itsenäiselle Suomelle malja. En usko, että on edes kir-

vasta tosi haaste! Onneksi lapsen kieli on muutakin kuin sa-

kon päihdestrategian mukaista osoittaa, että kirkon edustaja

noja. Hellä halaus kertoo Jeesuksen rakkaudesta enemmän

ei juo alkoholia lainkaan. Kohtuus kaikessa – se on paras elä-

kuin tuhat sanaa.

mänohje, jonka olen koskaan oppinut.
Valkonauhaliiton edustamat ajatukset kirkon roolista rait-
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tiustyössä edustavat mielestäni vanhakantaista ja mustaval-

Laajennettu sunnuntaiaukiolo

koista käsitystä alkoholin käytöstä. Ymmärrän, että niille, jotoka vaalikauden alussa pidätellään kirkossa hengitystä:

suosittele ryyppyä edes isänmaan kunniaksi! Kun kirkon jä-

J

senistä suurin osa ei kuitenkaan ole alkoholiriippuvaisia, voi-

kon ainoa pyhäpäivä markkinavoimien käyttöön? Sitä kyselee

siko kirkkokin tarjota juhlan kunniaksi raivoraittiudelle vaih-

moni kirkonmies- ja nainen. Vanhasen Kakkonen piti sentään

toehdon?

vielä kyntensä, eikä vapauttanut kaupan aukioloaikoja täysin.

ka ovat riippuvaisia alkoholista, pisarakin on liikaa. Heille en

Haluan vielä todeta, ettei osallistumiseni Nyt-liitteen jut-

Miten käy kauppojen aukioloaikojen? Valjastetaanko vii-

Huh, monella kirkonmäellä huokaistiin helpotuksesta.

tuun ollut osa alkoholipoliittista ohjelmaani. On kyllä herkul-

Eikö tässä ajatuskulussa ole kuitenkin jotain pielessä? Sen si-

lista ajatella, että yhdellä pienellä papilla voisi olla niin suuri

jaan, että taivasteltaisiin kaupan aukioloaikoja, olisi sunnun-

valta, että tekemiseni romuttaa koko kirkon, päihde-, liikun-

taista saatava kunnon aukiolopäivä kirkoille. Ei riitä, että kaupat

ta-, ja terveysjärjestöjen tähänastisen työn. Jos todella on niin,

pidetään sunnuntaisin kiinni, jonkin olisi oltava myös auki. Hei,

että minulla on näin käsittämättömän paljon valtaa, haluan

seurakunta X siellä jossain, herää valvomaan sunnuntaisin!

nyt antaa Suomen nuorisolle oman testamenttini:

Virsirunoilija ja kirjailija Anna-Mari Kaskinen kirjoittaa Ko-

- Älä juo viinaa

timaan blogissa asiasta osuvasti: ”Jokaisella seurakunnalla

- Älä tupakoi

voisi olla oma sunnuntaistrategia. Messun jälkeen sunnuntai

- Nauti seksistä

voisi jatkua avoimien ovien päivänä: Kirkkoon voisi piipahtaa

- Käytä kondomia (paitsi, jos olet liian uskovainen)

milloin vain päivän kuluessa lepäämään, rukoilemaan ja ta-

- Urheile säännöllisesti

paamaan tuttuja. Tasatunteina olisi pieni rukoushetki.” Upea

- Rukoile päivittäin

ajatus Anna-Mari!

- Kunnioita lähimmäistäsi

Lisäisin vielä tuohon maittavan lounaan lapsiperheitä ja van-

- Elä ihmisiksi

huksia varten. Lisäksi lapsiparkki voisi olla mainio juttu, jotta

- Älä syö keltaista lunta.

vanhemmat pääsisivät hetkeksi kahdestaan kävelylle tai vaikkapa vaateostoksille. Saisi isikin uudet kalsarit.
Totta kai sunnuntain ”haltuunotto” seurakunnissa vaatisi
työvuorojen uudelleenjärjestelyjä ja tahtoa. Sunnuntai on kuitenkin ylösnousemuksen päivä, kirkon oma päivä. Jo kymmenen käskyäkin velvoittaa pyhittämään sunnuntain. Parempaa
paikkaa pyhittämiselle tuskin on kuin kirkko. Ja parempaa aikaa tuskin on kuin sunnuntai.

22

Päivän Salmi

Päivän Salmi

23

