
On ilo olla rakkaat isät, veljet ja sisaret tänään teidän keskuudessanne!  

Haluaisin kiittää Ortodoksisten Pappien Liittoa rohkeudesta ja tahdosta 

keskustella niin ajankohtaisesta aiheesta kuin meidän kirkkomme 

toimintatavoista!  

Olemme kaikki tänä vuonna joutuneet seuraamaan miten kaksi 

meidän kirkkomme johtajaa keskustelee lehtien kautta. Keskustelua 

kyllä käytiin, mutta olen huolissani sen tuloksista ja sen vaikutuksista 

meihin ja sen vaikutuksista meidän seurakuntalaisten suhtautumisesta 

kirkkoomme. Olen aika varma, että samanlaisia haasteita avoimessa 

keskustelussa löytyy myös seurakuntatasolta.   

Alustukseni aihe on Kirkon keskustelukulttuuri. Alustuksessani tulen 

käyttämään sekä keskustelu että dialogi sanoja.  Keskustelu ja dialogi 

tarkoittavat kahden tai useamman ihmisen vuoropuhelua.  

Ennen kun jatkan, esittäisin teille kaksi kysymystä, johon toivon, että 

vastaisitte nyt:   

1. Mitä keskustelu on?  

2. Onko kirkossamme olemassa tilaa keskustelua varten 

Kiitos teille vastauksistanne!  

Rakkaat isät, ortodoksisen kirkon toimintatapoihin kuuluu olennaisesti 

keskustelu, vuoropuhelu ja dialogi. Siksi olen huolissani siitä, että emme 

toteuta jotain meille olennaisesti kuuluvaa. Kirkkoa johdetaan 

keskustelulla. Keskustelu kuuluu ortodoksisen kirkon toimintatapoihin 

koska kirkko on synodaalinen1. Synodaallisuus tarkoita Piispojen synodia 

ja toisaalta se merkitsee sitä, että kirkossa papit ja kirkkokansa 

kävelevät yhteistä tietä. Mitä tämä yhteisen tien kulkeminen 

tarkoittaa? Keskustellen löydettävää yhteistä näkemystä asioista? 

Synodissa piispat kokoontuvat yhteisen pöydän ympärillä 

keskustelemaan kirkon tilanteesta ja tekevät sitten tarvittavat 

päätökset. Seurakunnassa on pappi ja hänellä laumansa. Papin ja 

hänen laumansa välinen suhde ei ole vallan käyttöä ja alistamista, 
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vaan yhteistä kuuliaisuutta Kristukselle. Näin tapahtuu, jos jokainen 

meistä tunnistaa ja tunnustaa jokaisessa lähimmäisessä hänen 

persoonalliset lahjansa.2 Tämä tapahtuu vuoropuhelulla 

seurakuntalaisten kanssa.  

Kreikkalainen pappi arkkimandriitta Georgios Kapsanis korostaa, että 

”on suuri synti hylätä synodaalinen toimintatapa, koska näin 

osoittaisimme ennakkoluulomme ja epäluottamuksemme kirkkomme 

jäsenien armolahjoihin. Totuus ei ole siinä, että paimen tarjoaa sitä 

laumallensa. Totuus on Jumalan lahja, johon paimen ja lauma 

osallistuvat yhdessä. Jos ruumiin pää, paimen, luulee, että se voi tehdä 

kaiken ilman muiden ruumiinjäsenten apua, on luonnollista, että kohta 

sairastaa pahasti ei vain ruumis vaan myös sen pää.”3  

Paitsi että dialogi on ortodoksisen kirkon johtamisen tapa, 

pastoraalinen ja hengellinen työ ei voi toteutua ilman dialogia. 

Katumuksen sakramentti on synonyymi dialogille. Katumuksen 

sakramentissa toteutuvat dialogin lähtökohdat: kuunteleminen, tila 

puhua ja armollisuus. 

Päätän tässä minun teologisen pohdintani ja kysyn teiltä:  

1. Miten kommentoitte kuulemanne?  

2. Mitkä ovat teidän mielestänne onnistuneen keskustelun/dialogin 

lähtökohdat?  

Kiitos toistamisen vastauksestanne ja osallistumisestanne!  

Kun valmistelin tämän alustuksen, yritin lukea erilaisia tekstejä 

keskustelusta ja dialogista. Kun tutkin asiaa, huomasin, että monet 

yritykset ja oppilaitokset Suomessa ovat viime vuosien aikana yrittäneet 

muuttaa heidän toimintakulttuuriansa keskustelevammaksi. 

Monenlaisia hankkeita on toteutettu dialogin ympärillä. SITRA-

tulevaisuustalosta löytyy paljon tietoa dialogista. Kehotankin teitä 

lukemaan artikkelisarjaa ”Dialogi tietoa tulkitsevassa 

päätöksenteossa”.  
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Hyvän ja onnistuneen keskustelun ja dialogin lähtökohtana on 

muutama perusasia, jotka haluaisin jakaa kanssanne ja keskustella 

niistä.   

Luottamus  

Mitä luottamus on? Professori Kirsimarja Blomqvist Lappeenrannan 

teknillisestä yliopistosta artikkelissaan "Luottamus organisaation 

työhyvinvoinnin ja tehokkuuden taustalla" kirjoittaa, että ”Luottamus on 

työyhteisön vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin keskeinen elementti.”4 

Professorin mukaan tähänastisen tutkimuksen mukaan erityisesti 

esimiehiin ja työtovereihin henkilöityvä luottamus vaikuttaa 

myönteisesti työntekijän sitoutumiseen.5 Tulevaisuudessa luottamus 

omaan organisaatioon voi olla entistä keskeisempi tekijä työntekijän 

sitoutumiselle.  

Tästäkin nousee esiin kysymyksiä, muun muassa se, löytyykö meistä 

kollegiaalista luottamusta ja onko meidän luottamuksemme meidän 

kirkkoamme kohtaan murentunut?  

Toinen lähtökohta hyvään dialogiin on, että keskustelu ei ole väittelyä. 

Väittelyssä korostuu oma kanta ja oikeassa olemisen tarve. Dialogissa 

korostuu tahto kuulla toista ihmistä ja se, että olen valmis muuttamaan 

mielipiteeni keskustelun jälkeen. 

Tästä sitten nousee dialogin mielestäni arvokkain lähtökohta eli 

kuunteleminen. Eikö kuunteleminen olekin meidän pastoraalisen 

työmme peruslähtökohta? Ruurik Holm, Petro Poutanen ja Pirjo Ståhle 

yhteisessä artikkelissa "Dialogin hyötyjä päätöksenteolle" kirjoittavat, 

että kuunteleminen on kykyä hallita omaa sisäistä ”hälinää” ja auttaa 

omien ajatusvinoutumien tunnistamisessa.6 

Kuulluksi tulemisen kokemus edellyttää keskustelussa taso-arvoa. 

Kirkossa on hyvin valitettavaa, että hierarkkisesta järjestelmästä on 

tullut este avoimelle keskustelulle. Hierarkia pelottaa meitä monesti. 

Pelko omasta asemasta on ilmiselvä. En tiedä teistä, mutta omalla 

kohdallani olen monesti miettinyt puhuttuani suoraan asioista, että 
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olenko minä vielä huomenna pappi vai pitäisikö jo aloittaa muiden 

töiden etsiminen. Pelko yhteisessä keskustelussa kertoo leimatuksi 

tulemisen pelosta. Ajatellaan, että hän on tällainen ja siksi hän puhuu 

näin.  

Joku voisi väittää, että keskustelu meidän kirkossa on hyvin yleistä. Eikö 

palvelukeskus pyydäkin lausuntoa seurakunnilta kirkollishallituksen tai 

kirkolliskokouksen päätöksistä? Lausuntoja hallinnon uudistuksesta 

toinen toisesta perään. Lausunto kiinteistöraportista. Lausunto, 

lausunto, lausunto. Muutamat ihmiset seurakunnasta muotoilevat omat 

näkemyksensä asioista ja lähettävät ne eteenpäin. Lausunnot 

laitetaan samaan sähköiseen kansioon keskustelemaan keskenään. 

Kirkossamme keskustelevat lausunnot, eivät ihmiset. Ero lausunnon 

antamisen ja keskustelun välillä on se, että lausunnossa vastaamme 

asioihin omien intressien mukaan. 

Viimeisenä lähtökohtana hyvälle keskustelulle on aika ja tila 

keskustelulle - onko meillä sitä?  

Näillä sanoilla toteaisin tässä vaiheessa, että keskustelu, vuorovaikutus 

ja ennen kaikkea dialogin tarve tässä moniarvioisessa, 

monikulttuurisessa maailmassa on elinehto, jotta ymmärtäisimme miten 

yhteiskunta toimii ja mikä on Kirkon rooli ja tehtävä. 

Pastoraalisessa työssämme korostamme, että ihmisellä on mahdollisuus 

muuttaa elämänsä ja korjata tunnustamansa virheet. Tätä kutsutaan 

kirkon kielellä mielenmuutokseksi. Katumuksen sakramentissa 

kannustamme seurakuntalaisia muuttamaan elämänsä ja korjaamaan 

virheet, jotka he itse tunnistavat. Itse olen yllättynyt siitä, että vaikka 

kirkossamme saarnaamme hyveistä ja Kristuksen elämän 

seuraamisesta, tämä ei kuitenkaan heijastu tekoina kirkon toimintaan.  

Mitkä ovat teidän mielestänne niitä konkreettisia tekoja, jotka 

voisimme ottaa mukanamme tänään ja ryhtyä muuttamaan meidän 

toimintakulttuuriamme keskustelevammaksi? Mitä tässä tilanteessa 

voimme tehdä itse?  

KIITOS TEILLE OSALLISTUMISESTA!  


