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Muuttuva arvoilmasto

Mira Kariluoto

– Kristittyjen tulee olla aidosti kiinnostuneita ihmisten hyvinvoinnista eikä miettiä heitä vain evankelioinnin kohteina, syksyllä Laosiin lähtenyt Matti Kontsas sanoo.

Marika Anttila

Kehitysyhteistyöllä
voi olla merkittävä
rooli vähäosaisten auttamisessa ja yhteisöjen
kehittämisessä, toteaa
Fida Internationalin
hanketyöntekijä Matti

S
Kontsas.

uomen helluntaiseurakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Fida
Internationalilla on
70 kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun hanketta noin 30

maassa. Hankkeet liittyvät esimerkiksi ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon, ruokaturvan kohentamiseen tai koulutuksen
edistämiseen.
Yhtä kaikki tavoitteena on vähentää köyhyyttä kehitysmaissa,
parantaa yhteisöjen elinolosuhteita sekä nostaa heikoimmassa
asemassa olevien ihmisten ääni
yhteiskunnassa kuuluviin.
– Fidan projektit ovat yleensä rahallisesti melko pieniä, eikä
niillä sinänsä muuteta yhdenkään
maan asioita. Niiden merkitys on
iso siinä, miten työtä tehdään:
projektit toteutetaan aina yhteistyössä kohdeyhteisöjen kanssa ja
ihmisiä mahdollisimman paljon
osallistaen, syksyllä Laosiin per-

heineen lähtenyt Matti Kontsas
kertoo.
Kyseinen menettelytapa haastaa ihmiset itsensä miettimään
oman elämänsä ja yhteisönsä kehittämistä.
– Tavoite ei ole tuoda apua ulkopuolelta vaan tehdä asioita yhdessä yhteisön eduksi.
Kehitysyhteistyötä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kehitysmaiden kumppanien kanssa.
Usein kumppanina on kansallinen seurakunta.
Välittämistä ilman ehtoja

Miksi sitten seurakunnan pitäisi
olla mukana kehitysyhteistyössä?
Eikö sen päätehtävä ole evankeliumin julistaminen?

– Seurakunnan tehtävä on
myös huolehtia köyhistä, orvoista, leskistä ja muista vähäosaisista, ja siten se on keskeinen osa jokaisen kristityn elämää. Auttamisen muodoista voidaan sitten
keskustella, Kontsas toteaa.
– Välillä tuntuu, että isoissa
projekteissa ulkoistetaan avustaminen jollekin “hankkeelle”, kun
parempi lähestymistapa olisi tukea paikallista seurakuntaa auttamaan lähimmäisiään sen omalla vaikutusalueella.
Kontsas korostaa kulttuurin ja
paikallisten toimintatapojen tuntemisen merkitystä lähdettäessä
auttamaan toisia.
– Esimerkiksi jossain maassa uskovat saattavat ottaa koteihinsa orpoja. Sitten me laitamme
pystyyn hankkeen, jonka kautta
aletaan auttaa orpoja. Sillä saatetaan kuitenkin vain sekoittaa
pakkaa ja aiheuttaa harmia paikallisten hyviin systeemeihin –
siitäkin huolimatta, että tarkoitusperä on hyvä.
Toimintatapoihin saattaa vaikuttaa myös paine saada tuloksia melko nopeasti. Työssä saavuttamattomien kansojen parissa
on kuitenkin oltava yleensä kärsivällinen.
– Ihmisten käsitykset kristityistä ja kristinuskosta voivat olla
todella negatiivisia. Työn on oltava pitkäjänteistä niin, että nuo
ennakkoluulot karisevat ja ihmisten sydämet avautuvat evankeliumille.
Paitsi että vähäosaisista huolehtiminen on seurakunnan tärkeä tehtävä, niin sanotuissa suljetuissa maissa auttamistyö on ainoa ja myös hyvin luonnollinen
tapa lähestyä ihmisiä.
– Joskus on jopa parempi, että
emme julistakaan evankeliumia
sanoin vaan osoitamme rakkautta käytännön teoin. Meidän tulee
olla aidosti kiinnostuneita ihmisten hyvinvoinnista eikä miettiä
heitä vain evankelioinnin kohteina. On tärkeää osoittaa ihmisille,
että välitämme heistä ilman minkäänlaisia ehtoja. Sitä paitsi monesti teot puhuvat enemmän kuin
sanat, Kontsas muistuttaa.
Miesten voimauttaminen
tärkeää

Fidan kehitysyhteistyössä on
kuusi teemaa, jotka pyritään ottamaan huomioon niin hankkeiden peruskartoituksessa, suunnittelussa, toteutuksessa kuin
arvioinnissakin – ylipäätään siis
kaikessa toiminnassa. Näitä niin
sanottuja läpileikkaavia teemoja
ovat vammaisuus, sukupuolten
samanarvoisuus, hiv ja aids, ympäristö, kulttuuri sekä rauhanrakentaminen.

Kontsas kokee tärkeänä erityisesti vammaisnäkökulman huomioimisen.
– Vammaiset henkilöt ovat
kehittyvien maiden yhteisöissä
usein kaikkein köyhimpiä ja heikoimmassa asemassa.
Malediiveilla Kontsakset tekivätkin yhteisökeskeistä kuntoutustyötä paikallisen vammaisjärjestön kanssa.
– Koulutimme valituilta kohdesaarilta vapaaehtoisia tiimejä
auttamaan vammaisia henkilöitä ja pyrimme luomaan yhteistyöverkostoa heidän auttamisekseen
muun muassa koulujen, sairaaloiden sekä saarivaltuustojen kanssa.
Myös ympäristö- ja sukupuolten tasa-arvoteemat ovat Kontsaksen mielestä varsin mielenkiintoisia.
– Sukupuolten tasa-arvoteemassa minua kiinnostaa erityisesti miesten rooli. Naisten voimauttamisesta puhutaan paljon,
mutta ongelman ydin on usein
miesten saamassa miehen mallissa. On tärkeää puhua myös siitä, mitä tarkoittaa olla mies.
Aiemmin Tansaniassa ja Malediiveilla Fidan hankkeissa työskennelleelle Kontsakselle Kaakkois-Aasia on vielä melko vierasta
aluetta. Tehtävä alueellisena teknisenä neuvonantajana tutustuttaa miehen kuitenkin eittämättä niin Laosissa, Kambodzhassa,
Myanmarissa kuin Vietnamissa
tehtävään työhön.
– Koordinoin hanketta, jonka
tarkoitus on tukea muiden projektien henkilökuntaa kehittämään
työtään haavoittuvien ihmisryhmien parissa, Kontsas selventää
työnkuvaansa.
Usko ja vaimo löytyivät
ulkomailta

Kontsaksella on kohtuullisen tuore näkökulma helluntaiherätykseen ja sen lähetys- ja kehitysyhteistyöhön.
– Ensimmäinen tiettävä kosketukseni uskoviin tapahtui vasta ollessani 18-vuotias. Vanhempani asuivat tuolloin Ugandassa,
jonne menin joululomalle abiturienttivuonna.
Lomalla Kontsas tutustui
Ugandassa lähetystyössä olevaan Söderlundin perheeseen
ja ystävystyi perheen Daisy-tyttären kanssa, josta sittemmin
tuli hänen vaimonsa. Uskon asiat alkoivat kiinnostaa ja tulla Suomeen paluun jälkeen tutuksi niin
Daisyn kanssa käydyn kirjeenvaihdon kuin Raamatun lukemisen myötä.
Etsintä jatkui kuitenkin vielä
Englannissa, jonne karaten nuorten Suomen mestari ja jalkapal-

loa A-junioreiden SM-tasolla pelannut nuori mies päätyi lukion
jälkeen opiskelemaan liikuntatieteitä.
– Ensimmäisenä opiskeluvuotenani päätin lukea koko Raamatun läpi siinä toivossa, että saisin
jonkin suuren valaistuksen. Sellaista ei kuitenkaan tullut. Kun
syksyllä 2000 lähdin toiseksi vuodeksi yliopistoon, menin mukaan
erääseen nuorekkaaseen seurakuntaan. Uskon asiat avautuivat
vihdoin, ja usko tuli eläväksi seurakuntayhteyden kautta.
Sydämen asenne ratkaisee

Kehitysyhteistyössä tarvitaan
monenlaista tekijää.
– Jokainen palvelee Jumalaa
omalla osaamisellaan ja niillä lahjoilla, joita hänelle on annettu –
ja täyttää siten oman paikkansa
Kristuksen ruumiissa.
Kontsakselle itselleen liikunta on lapsuudesta lähtien ollut
omin alue, ja kehitysyhteistyössäkin tuolle osaamiselle on ollut
käyttöä. Sansibarilla luotiin urheilutoimintojen kautta nuorille
uusia harrastusmahdollisuuksia
ja parannettiin uskontojen välistä dialogia. Malediiveilla liikuntatieteiden maisteri teki yhteistyötä
muun muassa nuoriso- ja urheiluministeriön kanssa.
Kontsas painottaa, että työn
muodot ovat loppujen lopuksi sivuseikka.
– Jokainen voi etääntyä Jumalasta, työmuodosta huolimatta. Meidän tulee huolehtia omasta jumalasuhteestamme ja siitä,
että mitä tahansa teemme, teemme sen Jumalalle.
– Jos teemme työtä vain rahan vuoksi tai suorittaaksemme
jotain tehtävää, se käy vähitellen
raskaaksi. Tarvitsemme jatkuvasti
Jumalan rakkautta ja Pyhän Hengen apua siihen, että voimme ja
jaksamme säilyttää rakkaudellisen asenteen niin ihmissuhteissamme kuin työssämme, Kontsas
summaa.
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Matti Kontsas
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SUOMALAISILLE on käynyt viime vuosina selväksi, että ilmastomme on muuttunut. Tällaista johtopäätöstä ei voi tehdä
pelkästään yksittäisten säätilavaihtelujen perusteella. Ilmastonmuutos on jotain pysyvämpää ja pitkävaikutteisempaa.
Sukupuolineutraalia avioliittoa koskeva keskustelu ja eduskunnan viimeviikkoinen päätös osoittivat, että myös arvoilmasto
maassamme on ratkaisevasti muuttunut. Kansakuntamme lainsäätäjien enemmistö on hylännyt kristillisen ihmiskäsityksen
sekä siihen oleellisesti liittyvän näkemyksen miehen ja naisen
tasa-arvoisesta, erilaisesta ja toisiaan täydentävästä roolista. Jos
avioliittolakia koskeva muutosehdotus lopullisesti hyväksytään,
se merkitsee, että lakia muutetaan ihmisten tunteiden mukaan
ja avioliiton käsite määritellään kokonaan uudelleen. Päätöksellä tulee olemaan kauaskantoiset vaikutukset koko suomalaiseen
yhteiskuntaan eikä vähiten esimerkiksi kouluopetukseen.
Kaikki suomalaiset kirkkokunnat suhtautuivat lausunnoissaan kielteisesti sukupuolineutraaliin avioliittoon.
Myös evankelisluterilaisen kirkon virallinen kanta on
yksiselitteisen selvä: avioliitto on miehen ja naisen välinen. Tosin arkkipiispa Kari Mäkinen on esittänyt
useissa puheenvuoroissaan henkilökohtaisia näkemyksiään, jotka poikkeavat hämmentävällä tavalla hänen johtamansa kirkon linjasta.

Päätöksellä
tulee olemaan
kauaskantoiset
vaikutukset.

Eduskunta keskusteli viime torstaina tuntikausia lakivaliokunnan esityksestä ja sukupuolineutraalista avioliitosta. Keskustelua voi kiittää sen asiallisuudesta ja jopa tyylikkyydestä, jos sitä
vertaa ala-arvoiseen suunsoittoon sosiaalisessa mediassa.
Sukupuolineutraalin avioliiton kannattajat toistivat eduskuntakeskustelussa yhtä pääargumenttia: yhdenvertaisuutta. Kansanedustaja Jani Toivola oli jopa huolissaan siitä, millaiselle
arvomaailmalle maamme lapset ja nuoret altistuvat ilman avioliitto-oikeuden myöntämistä myös homoille ja lesboille. Syvällistä keskustelua miehen ja naisen suhteen erityisluonteesta
verrattuna samaa sukupuolta olevien parisuhteeseen ei syntynyt. Myös lapsen ainutlaatuinen suhde biologisiin vanhempiinsa
olisi ansainnut enemmän kansanedustajien huomiota.
Eduskunnan päätös on murheellinen. Siinä ei ole kyse sellaisista lainsäädännön muutostarpeista, joita voisi perustella
järjellä, ihmisoikeuksilla tai tutkimustuloksilla. Päätös
tehtiin väärin tulkitun yhdenvertaisuuden sumuverhossa ja sokean joukkohengen valtaamana.
Arvoilmasto Suomessa on muuttunut. Tässä uudessa ilmastossa kristittyjen on syytä varautua
erilaisiin toiminnan ja sananvapauden rajoituksiin.
Jumalan säätämys ei kuitenkaan
muutu. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini ilmaisi sen eduskunnan keskustelussa jykevin
sanoin: ”Avioliitto on minulle iätön,
ajaton ja muuttumaton.”
Leevi Launonen

Kannattaako mielenosoituksia
järjestää?

EDUSKUNTA hyväksyi niukasti perjantaina lakialoitteen sukupuolineutraalista avioliittolaista. Tiedotusvälineissä huomio kiinnittyi väkisinkin siihen, että eduskunnan
edessä oli vain muutamia kymmeniä lakialoitetta vastustavia mielenosoittajia. Kannattajien mielenosoitus puolestaan kokosi
tuhansia ihmisiä.

Puhumattomuus
on puhumista.

Perjantaina eduskuntatalon edessä itsekin ollut Uskovaiset nuoret -verkoston
johtaja Mikael Elmolhoda, miksi kristityt eivät innostuneet tulemaan paikalle?
– Kyse on laajasti siitä, että kristityt ja perinteisten arvojen puolustajat pelkäävät organisoitua ja aktiivisesti edistää eettisiä kantojaan yhteiskunnassa vihan, aggression ja
suvaitsemattomuuden pelossa.
– Toisaalta jotkut kristityt saattavat ajatella, että yhteiskunta kuuluukin jättää
oman onnensa nojaan eikä yhteiskunnassa
tarvitse edistää Jumalan mielen mukaisia
arvoja, vaan ainoastaan seurakunnassa. Eikristityt sitä vastoin uskaltavat usein rohkeammin seistä sen takana, mihin uskovat.
Onko vaarana, että jos kristittyjen mielenosoitus jää hyvin pieneksi, se kääntyy itseään vastaan?
– Puhumattomuus on puhumista, sanoi
Dietrich Bonhoeffer. Nyt on ainakin tehty se, mitä voitiin.

Mitä myönteistä uskot mielenosoituksilla saavutetun tällä kertaa?
– Ainakin sen, että vastapuolella ei ole ollut rajoittamatonta voittokulkua: miehen
ja naisen välisen avioliiton puolustajilla oli
sanomalleen eduskuntatalon etuosa käytettävissä kymmenestä alkaen perjantaina.
Myös muina päivinä sanoma on ollut reilusti esillä eduskunnan edessä.
– Sanoma on väistämättä tavoittanut
monia ihmisiä ja toivottavasti herättänyt
ajatuksia sekä ollut muistutuksena siitä,
että myös nykyisen avioliittolain takana
seistään.
– Taistelu ei lopu tähän. Avioliitto ei tule
koskaan muuttumaan, yritettiin sitä lailla kääntää miksi tahansa. Laki ei ole vielä
voimassa, ja vaikka se joskus olisikin, tullaan miehen ja naisen välistä avioliittoa pitämään aina esillä sekä kristittyjen toimesta että muutenkin.
(RV)

