
Kotimaa

KD suhtautuu kunta
uudistukseen maltilla 
Kristillisdemokraatti-
sen eduskuntaryhmän 
mielestä nyt tarvitaan 
rakentavia ehdotuksia 
eikä ehdotetun kuntakar-
tan repimisiä. 4

Eduskunta

Heikko talous on 
hallituksen huolena 
Talousnäkymät näyttävät 
heikoilta juuri kun ollaan 
valmistautumassa kehys-
riiheen. 5

Yhteiskunta

Jouko Jääskeläinen 
kävi rukousaamiaisella 

Washington D.C.:ssä 
pidettiin jälleen jokavuo-
tinen rukousaamiaisviik-
ko. Mukana olivat myös 
Jouko ja Ritva Jääske-
läinen, Antero Laukka-
nen sekä Sari Essayah ja 
Robert Knapp. 6–7

Samhällsbygge

En dag med 
många nyheter
När dammet efter 
presidentvalet lägger sig 
passar det tydligen bra 
att offentliggöra mindre 
trevliga beslut. Onsdagen 
den 8 februari blev dagen 
då beskeden offentlig-
gjordes. 8

Henki, sielu & 
ruumis

Elokuvaohjaaja Klaus 
Härö palkittiin jälleen

Kiitelty elokuvaohjaaja 
Klaus Härö sai jälleen 
tunnustusta, tällä kertaa 
kirkkotaiteen Engel-
palkinnon. 11

Pommiuhka myöhästytti Essayah’n kuulemasta kiitoksia

Strasbourgin 
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Avajaisissa musiikin juhlaa
Helsingin Musiikkitalon konsertti hemmotteli haas-
tavaan kevääseen käyvää eduskuntaa. Valtiopäivien 
avajaiskonserttiin osallistuivat KD-kansanedustaja 
Sari Palm ja Panu Palm.  12
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Esa Erävalo

Carl Larsson: Silta / Bron (1912), kuva: Per Myrehed

Sari Essayah Euroopan parlamentin television haastattelussa Strasbourgin parlamentti-
talolla tiistaiaamuna. SEPA-mietintö kehuttii ja kiitettiin maanantai-iltana.

KD-meppi Sari 
Essayah myöhästyi 
Schipholin pom-
miuhkan vuoksi 
Strasbourgin täys-
istunnosta,  eikä 
kuullut miten pal-
jon hänen SEPA-
mietintöään kehut-
tiin ja kiitettiin. 

Maanantai-iltana 
vasta puoli yhden-
toista aikaan  par-
lamentille saapu-
nut Essayah ehti 
kuitenkin iloita 
tiistain äänestyk-
sessä suosionosoi-
tuksista ja äänin 
615 – 17 hyväksy-
tystä mietinnös-
tään.
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KD Toimitus, kdtoimitus@kd.fi

Komission vaikutusarvion mukaan hyödyt Euroopan ta-
loudelle ovat 123-300 miljardia euroa kuuden vuoden 
aikana. Tämä on paras euroa koskeva uutinen pitkiin ai-
koihin. 

Suomi on jo SEPA:an siirtynyt. Käytämme jo IBAN-
tilinumeroita ja pankit käyttävät yhteistä XML-maksulii-
kennemuotoa. Muissa maissa on vitkuteltu, mutta nyt ne 
pakotetaan kahden vuoden sisällä siirtymään SEPA:an. 
SEPA avaa maksujen sisämarkkinat ja on selvästi edellä-
kävijälle, vientivetoiselle Suomelle edullinen ratkaisu. 

Vaikka Kristillisdemokraatit on vastustanut liittovaltio-
kehitystä, on puolue johdonmukaisesti kannattanut avoi-
mia sisämarkkinoita, joissa kilpaillaan avoimesti samoilla 
säännöillä. Kun lähes jokaisella EU:n jäsenmaalla on ollut 
omat maksujärjestelmänsä, ne ovat suojelleet omia pank-
kejaan ulkomaiselta kilpailulta. Etelä- ja Keski-Euroopan 
pankit ovat siksi jääneet maksuliikenteessä tehottomiksi 
ja kehittymättömiksi Suomeen verrattuna. 

Kun kahden vuoden sisällä siirrytään SEPA:an, avautu-

vat markkinat kilpailulle, mikä alentaa maksutapahtumi-
en hintoja. 

Euromaksualue SEPA:an kuuluu EU- ja ETA-maiden 
lisäksi muutama pieni maa. Tilisiirrot ja suoraveloitukset 

tileiltä tulevat toteutumaan tällä alueella aivan kuin ne oli-
sivat kotimaisia maksuja. Jos suomalaisella on euromää-
räisiä maksuja tälle alueelle, ne tulevat sujumaan aivan 
kuin kotimaiset maksut. 

Jos joku on töissä ulkomailla, palkka saadaan yhdelle 
kotimaiselle tilille tai jos kenellä on vaikkapa huvila Es-
panjassa, ja siellä sähkö- tai vesimaksut suoraveloitukses-
sa, ne voidaan suorittaa yhdeltä kotimaiselta tililtä. Mo-
nessa maassa toimivat yrityksetkään eivät enää tarvitse 
kuin yhden maksutilin.

Helpottuvat maksut mahdollistavat lisääntyvän verkko-
kaupan ja edullisimman hinnan löytämisen yhtenäisiltä 
sisämarkkinoilta, minkä voi odottaa alentavan tavaroiden 
hintoja kaupoissa. SEPA antaa pohjan myös e-maksuille 
ja kännykkämaksuille ja muille innovaatioille. SEPA:n 
perusteella kehitellään esimerkiksi Suomessa tapaa, jol-
la maksut välittyvät suoraan yritysten kirjanpitojärjes-
telmiin. Innovaatioista syntyvät hyödyt voivat olla aluksi 
mainittuja paljon merkittävämmät.

Debatti

Johtoporras

Pääkirjoitus

Jos joku on töissä ulkomailla, 
palkka saadaan yhdelle kotimai
selle tilille. Monessa maassa toi
mivat yrityksetkään eivät enää 
tarvitse kuin yhden maksutilin.

Kuntakartta menee uusiksi
Pohjaesitys uudeksi kuntakartaksi on saanut keskus-
telun käyntiin kunnolla. Niin kuin pitääkin. Jos esitys 
noin 70:stä kunnasta toteutuu, on se melkoinen muu-
tos siihen tilanteeseen, missä muutaman vuotta sitten 
elettiin.

Muutosvastarinnan myös ymmärtää, sillä onhan 
kyse ihmisten peloista miten peruspalvelut tulee hoi-
dettua. Mutta nyt on puolueena tärkeää osallistua 
keskusteluun. Kuuden puolueen hallituksessa löytyy 
erilaisia mielipiteitä. Siihen ei tarvita vain oppositio-
puolueita.

Joka tapauksessa huoltosuhteen muutos, taloudel-
lisen tilanteen kiristyminen ja eriarvoinen palvelutaso 
eri puolilla maata vaativat muutoksia. Tällöin on tark-
kaan määriteltävä, mitä on peruspalveluita ja mitkä 
muita palveluita?  Mitä tarvitaan välttämättä ja mitä 
ei? On selvä, että lapset, nuoret, vammaiset ja vanhuk-
set tarvitsevat lähipalveluita. Mutta mitä ne ovat?

Mutta on myös uskallettava kyseenalaistaa asioita. 
Jos esimerkiksi keski-ikäinen pariskunta on valmis 
ajamaan kesämökille parikymmentä kertaa vuodessa 
300 kilometriä, heidän pitäisi olla valmis ajamaan 200 
kilometriä kerran elämässä, jos jotakin palveluita tar-
visee vain kerran elämässä. 

Kaiken ei tarvitse olla omalla kadulla, kylässä, kun-
nassa ja kaupungissa.

KD:n 1. varapuheenjohtaja
teuvov.riikonen@kd.fi

Huoltosuhteen 
muutos, taloudellisen 
tilanteen kiris ty
minen ja eriarvoinen 
palvelutaso eri puolilla maata 
vaativat muutoksia.

Teuvo V. Riikonen

Euromaksut tulevat entistä edullisemmiksi ja sisämarkkinat avautuvat, sillä tiis-
taina hyväksyttiin asetus yhtenäiseen euromaksualueeseen SEPA:an siirtymisestä. 
KD:n Sari Essayah vastasi ja neuvotteli asetuksesta Euroopan parlamentin puolesta. 

Avoimeen kilpailuun maksuissa

Olemme saaneet maallem-
me uuden presidentin. Tar-
jolla oli kaksi ihmisenä ar-
vokasta vaihtoehtoa. Mutta 
oliko valinnassa kyse ”su-
vaitsenko sinut, suvaitsetko 
minut” -kamppailusta?

Olin puolisoni kanssa 
90-luvun alussa Turussa 
järjestetyssä,  yhteiskristil-
lisessä seminaarissa. Viikon 
teema oli ”Täyteen miehuu-
teen ja kokonaiseksi”. Osan-
ottajia oli yli 500 henkilöä 
eri puolilta Suomea. Olipa 
mielenkiintoinen ja opetta-
vainen viikko.

Viikon pääluennoitsija oli 
mies, joka oli elänyt miehen 
kanssa. Mario Bergner oli 
ollut  rakkautta vaille jää-

nyt  hylätty lapsi. Bergner 
kertoi,  kuinka hän oli pa-
rantunut Kristus-keskeisen 
eheytymisprosessin avulla. 
Mukanaan Turussa hänellä 
oli vaimo ja perheen lapset.

Ostin tilaisuudesta Lean-
ne Paynen  kirjan Särkynyt 
minäkuva. Aivan häkellyin, 
sillä kirja kertoo, kuinka eri 
henkilöt ovat eheytyneet 
homo- tai lesbosuuntautu-
neisuudesta. 

Nuorilta puuttuu roolimalli

Isän ja/tai äidin läsnäolon 
puute on huutava maas-
samme. Monilla lapsilla ja 
nuorilla ei ole enää rooli-
mallia. He ovat vanhempien 

rakkauden nälässään men-
neet rikki ja etsivät rakka-
usuhdetta kuka mistäkin? 
Näinkö se menee? Kodin 
pitäisi olla isän ja äidin suh-
de? Mutta mitä tapahtuu jos 
sitä suhdetta ei ole, eikä ole 
suvatsevaisuuden nimissä 
muotia ollakaan? 
Kirjan mukaan kaksi miestä 
ei vastaa alkuperäistä isää, 
saatikka äitiä? Eikä kahdes-
ta äidistä ole isäksi? 

Lääkäri Karin Nilson sa-
noo kirjan alkuesittelyssä: 
”Kirjassa on hyvä sanoma 
kaikille, joiden homosek-
suaalisuus liittyy henkiseen 
kärsimykseen ja kokemuk-
seen, että jokin on vialla, 
heidän vuokseen olen ha-

lunnut kääntää kirjan myös 
ruotsiksi. ”

Suosittelen - jos kiinnos-
taa - etsikää käsiinne kysei-
nen kirja. 

Täällä Joensuussa on jo 
lähes kaksi vuotta toiminut, 
yhteiskristillinen, koulu-
tettujen ammattitaitoisten 
sielunhoitajien paranta-
va rukouspalvelu, Healing 
rooms. Joka toinen tiistai 
- NNKY:n tiloissa. Seuraa 
Kirkkotien ilmoittelua. Tai-
vaan Isä voi parantaa mis-
tä tahansa lapsuuden tai 
aikuisuuden henkisestä tai 
fyysisestä vammasta, myös 
seksuaalisuuden alueella.

Marjatta Räty
Joensuun kaupunginvaltuutettu

Koti = isän ja äidin suhde!

Kirjoittaja vetoaa 
puoluejohtoon.

KD on Kokomuksen halli-
tusnuorassa. Siltä se tosiaan 
vaikuttaa, kun seuraa KD:n 
suunnitelmia kuntauudis-
tuksesta. Näyttää vahvasti 
siltä, että KD:kin on lähte-
mässä Kokoomuksen masi-
noiman suurkuntauudistus-
suunnitelman taaakse. 

Kysymys kuuluukin, että 
onko KD:n johto jotenkin 
sokeutunut, kun se näyttäisi 
olevan valmis ajamaan täy-
sillä vasten seinää,vieläpä 
kuntavaalien alla.

Otsikkoon viitaten, KD 
on aivan oikeasti kokoo-

muksen ”apupuolue”, kun 
se noin ykskaks tempais-
tiin Kataisen hallitukseen, 
vaikka vaalitulos näytti val-
lan muuta.

Olen kritisoinut halli-
tukseen menoa ennenkin, 
mm. piirihallituksen koko-
uksessa ja puheenjohtajalle 
lähetetyissä sähköposteissa, 
koska mielestäni kanna-
tuksen kannalta sinne ei 
olisi pitänyt mennä, ja nyt 
näyttäisi tulevan eteen juuri 
niitä asioita, jotka tavalliset 
kansalaiset ovat täysin tuo-
minneet.

Toki järkeviäkin kuntalii-
toksia on, ja niitä pitääkin 
tehdä, mutta jos tällä lin-
jalla pysyttäisiin, niin väit-

täisin niiden jäävän aika 
vähäisiksi.

Muistutettakoon vieläkin 
vaalien iskulauseista, että: 
Pelurit maksakoon peli-
merkkinsä itse! KD:kin on 
syytämässä ”pelimerkkira-
haa” Kreikan mustaan auk-
koon, joka ei ilmeisesti täyty 
koskaan.

Palataanpa vielä puolue-
johtoon, mikähän siinä oi-
kein on, kun se ei enää näyt-
täisi kentän ääntä kuuntele-
van? 

Sitä teidän, arvoisa johto, 
sopisi hieman miettiä.

Raimo Poikonen 
KD:n Äänekosken paikallis-

osaston johtokunnan ja Keski-
Suomen piirihallituksen jäsen

KD Kokoomuksen hallitusnuorassa?

Olen kuullut monilta ystä-
viltäni ja minulle on muu-
tama kerta soitettu Sari 
Essayah’sta, ja kehuttu hän-
tä.

Hän osoittautui erinomai-
seksi presidenttiehdokkaak-
si.  Jos hän olisi ollut suu-
remmasta puolueesta, hä-
nestä olisi tullut presidentti. 

Hän on puolueen puheen-
johtaja-ainesta.

Tarja Niemi
Helsinki

Sari Essayah 
saa kehuja 
kampanjastaan

Esa Erävalo

esa.eravalo@ 
europarl.europa.eu

Mielipide
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Sari Essayah myö-
hästyi Schipho-
lin pommiuhkan 
vuoksi Strasbour-
gin täysistunnosta,  
eikä kuullut miten 
paljon hänen mie-
tintöään kehuttiin.

Esa Erävalo, Strasbourg

Amsterdamin lentokentällä 
oli pommiuhka maanantai-
na, joten KD-meppi Sari 
Essayah joutui lentämään 
Pariisin kautta Strasbour-
giin. Niinpä hän myöhästyi 
täysistunnon keskustelusta, 
jossa kehuttiin hänen mie-
tintöään yhtenäisen euro-
maksualueen muodostami-
sesta.

Pirstoutuneet markkinat 
avataan kilpailulle

Onneksi EPP:n varapuheen-
johtaja Corien Wortmann-
Kool suostui esittämään 
Sarin puheenvuoron täysis-
tunnossa.

– SEPA-alueella maksu-
jen rajat poistuvat ja kaikki 
maksut pankkitilille ja -ti-
liltä tullaan tekemään aivan 
kuin ne olisivat kotimaisia 
maksuja. Tullaan käyttä-
mään yhdenmukaisia mak-
suviestejä ja kansainvälisiä 
tilinumeroita IBANeita. 

– SEPA:n vähittäinen 
toteutuminen avaa kansal-
lisesti pirstoutuneet mark-
kinat kilpailulle ja tehostaa 
maksusektoria. Yritysten ja 
yksilöiden ei enää tarvitse 
pitää useita pankkitilejä Eu-

roopassa voidakseen hoitaa 
maksuasiansa eri maissa, 
korosti Wortmann-Kool.

”Erittäin korkealaa-
tuinen mietintö”

Komissaari Michel Barnier 
kiitti Sari Essayah’n mietin-
töä ”erittäin korkealaatui-
seksi”.

– Olen innoissani kun 
näen, kuinka parlamentin 
työ ja saavutetut kompro-
missit merkittävästi paran-
tavat komission alkuperäistä 
esitystä. Komission, neuvos-
ton ja parlamentin kesken 
saatiin tasapainoinen ja dy-
naaminen kompromissi.

Barnier kiitti esimerkiksi 
BIC-koodin poistamises-
ta, siis asiakkaan ei tarvitse 
enää antaa noita kahdeksaa 
isoa kirjainta, jotka määrit-
tävät maksunsaajan pankin.

–  Rajat ylittävät maksut 
tulevat yhtä helpoiksi kuin 
kotimaiset maksut eikä niil-
le enää voi asettaa lisähin-
taa, kiitti Barnier.

”Hyödyttää kansalaisia”

– Hyvä, että jossain lainsää-
dännössä ajatellaan kulut-
tajia, korosti sisämarkkinoi-
den valiokunnan edustaja 
Evelyn Gebhardt.

Sosial idemokraatt ien 
virolainen edustaja Ivari 
Padar kiitti Sari Essayah’a 
”määrätietoisesta ja mesta-
rillisesta” työstä.

– SEPA on esimerkki siitä 
kuinka yhteistyö poliittisten 
ryhmien välillä hyödyttää 
kaikkia.

Myös liberaaliryhmän 
Sophie Int’Veldtin mieles-
tä Sari teki ”erittäin hyvää 

työtä”.
– Mielestäni näissä asi-

oissa Euroopan olisi tullut 
jo aikaisemmin edetä nope-
asti.

Vihreiden Sven Giegold 
asetti paineita komissiolle. 

– Edellytämme, että mak-
supalveludirektiivin uudis-
tamisessa annetaan kulutta-
jille aina täysi oikeus saada 
suoraveloitusmaksunsa pa-
lautetuksi.

EPP:n Othmar Karas 
kiitti, että asetuksessa saa-
tiin paljon muutoksia kulut-
tajien hyväksi.

– Tämä asetus on hyvä 
esimerkki siitä miten EU 
hyödyttää kansalaisia.

Jopa eurokriittiset 
olivat tyytyväisiä

Jopa eurokriittisimmän 
EFD-ryhmän edustajat oli-
vat tyytyväisiä.

– SEPA on pohjimmiltaan 
hyvä hanke, jota voimme 
kannattaa laajasti. Käytän-
nön ongelma on ollut, että 
toiset maat ovat olleet sen 
toimeenpanossa muita te-
hokkaampia, eikä siitä saa-
da täysiä hyötyjä, jos vain 
osa on mukana, totesi Sam-
po Terho. 

Häntä säesti myös ryh-
män Jaroslav Pashka.

– Ihmiset tulevat toivotta-
maan tämän tervetulleeksi, 
rajat madaltuvat.

”Eurooppalainen kevät”

Sitoutumattomien ryhmän 
Hans-Peter Martin intou-
tui kuvaamaan kuinka nyt 
olemme menossa eurooppa-
laiseen kevääseen.

– Nekin, jotka kritisoivat 

• Koska yhtenäiseen euromak-
sualueeseen eli SEPA:an siir-
tyminen on ollut luvattoman 
hidasta pankkien vapaa-
ehtoisuuden pohjalta, Sari 
Essayah’n luotsaamalla ase-
tuksella asetetaan siirtymi-
selle takaraja. Yksi yhteinen 
takaraja tilisiirroille ja suora-
veloituksille: 1. helmikuuta 
2014. Niissä jäsenvaltioissa, 
joiden valuuttana ei ole euro, 
tuo takaraja on 30.10.2016. 

• Parlamentin vaatimukses-
ta myös kuluttajansuojaa 
parannettiin. Kuluttajat voivat 
rajoittaa suoraveloituksia 
asettamalla niille maksukaton 
tai tietyn toistuvan maksuajan 
tai sallimalla vain tietyiltä 
yrityksiltä tulevat suorave-
loituspyynnöt. Kuluttajien ei 
myöskään tarvitse enää antaa 
BICiä, tuota kahdeksankirjai-
mista pankkitunnusta, vaan 
IBAN riittää. 

• Maksupalveludirektiivi 
otetaan uudistettavaksi tänä 
vuonna ja komissio lupasi 
ottaa tutkittavaksi SEPA:n 
hallinnon. Nyt hallinto on 
pankkien yhteiselimen 
Euroopan Maksuneuvoston 

(EPC:n) käsissä, ja EPC:n 
omistamat maksuliikenteen 
säännöt tulevat olemaan 
pitkän aikaa monopoliase-
massa. 

• Asetus kieltää rajat ylittävissä 
suoraveloituksissa pankkien 
väliset korvaukset suora-
veloituksen suorittamisesta 
kuluvan vuoden lokakuun 
jälkeen. 

• Saksassa puolestaan on 
suosittu maksutapa, joka 
näyttää tavalliselta kort-
timaksulta, mutta onkin 
itse asiassa yksittäinen 
suoraveloituspyyntö. Tämä 
normaalia pankkikorttimak-
sua halvemmaksi hinnoiteltu 
maksutapa sai kaksi vuotta 
lisäaikaa. Sinä aikana sen 
toivotaan muuttuvan SEPA-
yhteensopivaksi.

• Parlamentti sai läpi myös 
muutoksen, jonka mukaan yli 
50.000 euron maksut tulevat 
asiakkaille yhtä edullisiksi kuin 
pienemmät maksut. Parla-
mentti poisti pankeilta myös 
raportointivelvollisuuden isois-
ta ulkomaanmaksuista, koska 
on tehokkaampiakin tapoja 
kerätä maksutasetietoja.

Sari Essayah’n yli vuoden työstämä SEPA-asetus läpi äänin  635–17

Harvinaisen yksimieliset kehut täysistunnossa

vallan keskitystä ja byro-
kratiaa, voivat nyt iloita. 
Tämän olisi pitänyt tulla jo 
aiemmin.

Flasikova Benova sosia-
lidemokraateista iloitsi kil-
pailun alentavan maksujen 
hintoja.

– Kiitos Essayah’lle erin-
omaisesta työstä, 23 miljoo-
naa pk-yritystä tulevat iloit-
semaan alentuvista mak-

suista, totesi EPP:n Zofija 
Kukovic.

Äänin 635-17

Maanantai-iltana vasta puo-
li yhdentoista aikaan  parla-
mentille saapunut Essayah 
ehti kuitenkin iloita tiistain 
äänestyksessä suosionosoi-
tuksista ja äänin 615-17 hy-
väksytystä mietinnöstään.

Sari Essayah’a haastateltiin tiistaiaamupäivänä Strasbourgissa Euroopan parlamentin televisioon. Mepiltä jäivät maanantai-illan kiitokset kuulematta.

Parlamentti paransi komission esitystä

Barnier kiitti 
esimerkiksi 
BICkoodin 
poistamisesta, 
siis asiakkaan 
ei tarvitse 
enää antaa 
noita kahdek
saa isoa kir
jainta, jotka 
määrittävät 
maksunsaa
jan pankin.
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– Toki elämme moniar-
voisessa yhteiskunnassa, 
mutta maamme historian 
merkittävät luojat eivät me-
nestyneet sittenkään hyvien 
analyysiensä avulla vaan he 
tarvitsivat työssään arvoja 
ja uskoa, presidentti Barack 
Obama totesi.

Obama muistutti, että 
meidän täytyy tehdä arvom-
me todellisiksi. Hän totesi, 
että niiltä, joille on paljon 
annettu, myös paljon vaadi-
taan. Hän muistutti Johan-
neksen kehotuksesta ryh-
tyä toimintaan, jos näkee 
veljensä olevan puutteessa. 
Tämä merkitsee hänen mu-
kaansa myös rikkaiden val-
miutta maksaa enemmän 
veroja. 

– Oikeudenmukainen ta-
louspolitiikka on sekä viisas-
ta että kristillisen opetuksen 
mukaista, Obama sanoi.

Puhe rukousaamiaisella 
oli Obaman toimikauden 
kolmas ja samalla viimeinen 
ennen syksyn vaaleja. Hän 
kertoi henkilökohtaisesta 
rukouksesta ja saamistaan 
vaikutteista. Samalla nousi 
esille tapaaminen muutama 
vuosi sitten maailmanlaa-
juisesti tunnetun evankelis-
tan Billy Grahamin kans-

sa. Tuo kohtaaminen jätti 
häneen syvän vaikutuksen. 
Graham rukoili presiden-
tin puolesta, kuten monen 
presidentin puolesta tätä 
ennen, mutta myös Obama 
rukoili tuossa tilanteessa 
Grahamin puolesta. 

Huippuosaamista

Vaikuttavan rukousaami-
aisen värikkäimmän pu-
heen piti kirjailija ja kom-
mentaattori Eric Metaxas. 
Hänen monipolvisesta ja 
rohkean huumorin sävyt-
tämästä puheenvuorostaan 
saattoi poimia monenlaista 
viisautta. Jeesus oli kuolleen 
uskonnollisuuden viholli-
nen. 

Meidän tulee nähdä Jee-
sus myös niissä, jotka vas-
tustavat tai jopa vihaavat 
meitä. Metaxas on julkais-
sut kirjan tunnetusta natsi-
en II maailmansodan lop-
puvaiheessa surmaamasta 
saksalaisesta papista ja 
vaikuttajasta Dietrich Bon-
hoefferista. (http://www.
ericmetaxas.com).

Todella vaikuttavien esi-
tysten joukkoon kuului 
myös jo kokeneen esiintyjän 
ja talent-kilpailijan,11-vuo-

tiaan  Jackie Evanchon us-
komattoman lahjakas laulu, 
jota saimme kuulla parissa-
kin tilaisuudessa. 

Ongelmat muovaavat 
historiaa 

Rukousaamiaisten historia 
ulottuu aina vuoteen 1935. 
Joukko liikemiehiä koki 
tarpeelliseksi kokoontua yh-
teen vaikean taloustilanteen 
vuoksi. Tapaamisista saa-
tiin vihiä myös kongressin 
puolella ja vuodesta 1953 
eli presidentti Eisenhowe-
rin ajoista asti on vietetty 
nykymuotoista kongressin 
rukousaamiaista. Itse asi-
assa edustajainhuoneessa 
kokoonnutaan rukoilemaan 
joka keskiviikko ja senaatis-
sa torstaisin. Tuolloin ylitty-
vät ja unohtuvat pääpuolu-
eidenkin eli demokraattien 
ja republikaanien väliset 
rajat.

Evankelista Billy Gra-
ham   oli vuosikymmenien 
ajan keskeinen kokoava 
hahmo tapahtumissa. 1918 
syntynyt Graham on ollut 
toistakymmentä vuotta si-
vussa vanhenemisen tuo-
mien rajoitusten myötä. 
Kuitenkin hänen kirjeensä 

Presidentti Barack Obama:

Tarvitsemme 
arvoja ja uskoa
Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman puhe kongressin 
kansallisella rukousaamiaisella korosti arvojen merkitystä 
toiminnallemme. 

Jouko Jääskeläinen, Washington DC

Kolmen päivän kokoontuminen helmikuun 2012 alussa oli 
järjestyksessään kuudeskymmenes. Pääpuheen piti Yh-
dysvaltain presidentti Barack Obama. Kuvaaminen ei ollut 
mahdollista, mutta torstain pääjuhlaa voi katsoa esim. http://
www.c-spanvideo.org/program/NationalPrayerBreak.

luettiin kokousväelle. 
Rukousaamiainen ei ole 

teologinen seminaari eikä 
poliittisen päätöksenteon 
foorumi. Se on yksittäisten 
kristittyjen kokoontuminen 
jakamaan kokemuksia ja 
yhteisiä ongelmia. 

Merkittävän syventävän 
lisän eri tilaisuuksin toivat 
maakohtaiset puheenvuo-
rot, joita olisi kuunnellut 
enemmänkin. Muutama 
puheenvuoro kuultiin myös 
muilta kuin kristillisten ryh-
mien edustajilta.

Orjuuden miljoonat 
ja miljardit

Merkittävän ulottuvuuden 
toivat viiden alansa huip-
pualustajan puheenvuorot 
nykyajan orjuudesta. Esille 
nousivat naiskauppa, elin-
ten kauppa terveydenhoi-
don mustana pisteenä sekä 
työvoiman laiton värväys ja 
kuljetus. 

On arvioitu, että ainakin 
30 miljoonaa ihmistä koh-
taa nykyisin orjuuden omas-
sa elämässään. Orjuuttami-
seen perustuvan toiminnan 
piirissä liikkuvat rahasum-
mat ovat huikeita, arvioiden 
mukaan pelkästään ihmis-
kaupassa yli 30 miljardia 
dollaria.

Laaja ulottuvuus

Rukousaamiaisperinne on 
merkittävä osoitus toimin-
tamme yhteisten arvojen 
tärkeydestä. Kutsulistalla 
on perinteisesti lähes kol-
metuhatta henkeä, suurin 
osa uudelta mantereelta. 
Tapahtumilla on kontakti-
pintaa noin 130 maahan. 

Ihmiset politiikan piiristä 
sekä eri yhteiskunnallisista 
ja muista tehtävistä koh-

taavat toisiaan ja antavat 
kokoontumisellaan tärkeän 
todistuksen. Kristillisel-
lä uskolla on ollut monien 
yhteiskuntien arvoihin ai-
nutlaatuinen vaikutus. Voi 
kysyä, miten Yhdysvaltojen 
kaltainen maa lukematto-
mista taustoista tulleiden 
ihmisten sulatusuunina 
olisi voinut kasvaa ilman 
tätä vaikutusta. Köyhyyttä 
ja käytännön selviytymistä 
haittaavaa lukutaidon heik-

Pastori Antero Laukkanen oli rukousaamiaisella yhdeksättä kertaa, kansanedustaja Jouko Jääskeläinen ensimmäistä kertaa. Taustalla kokoushotelli Washington Hilton. Tapahtumaan osallistuivat 
myös kansanedustaja Simo Rundgren (kesk) Lapista puolisonsa Marjan kanssa, rovasti ja ihmisoikeusvaikuttaja Johan Candelin Kokkolasta sekä europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola (kok). 

Europarlamentaarikko Sari Essayah ja puolisonsa Robert Knapp sekä kansanedustaja Jouko 
Jääskeläinen puolisonsa Ritvan kanssa kuuluivat yhdeksän hengen suomalaisryhmään. 
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Kristillisdemokraattinen viikkolehti

Obamaa on 
USA:ssa viime 
kuukausina moi-
tittu puuttumi-
sesta uskonnolli-
seen vapauteen.
Katoliset sairaalat ja yli-
opistot eivät ole saaneet va-
pautusta niiden periaatteita 
loukkaavasta ehkäisyväli-
neiden jakamisesta osana 
terveydenhuoltoa ja omalla 
kustannuksellaan.

Uutisten mukaan pre-
sidentti Barack Obama 
ilmoitti viime perjantaina 
(10.2.) kompromissista, jos-
sa uskonnollisten järjestöjen 
työntekijät saavat ilmaisen 
ehkäisyn suoraan vakuutus-
yhtiöiltä.

Lobbaaminen vaikuttaa 
siis myös USA:ssa ja var-
maan varsinkin siellä.

Ketään ei pidä painostaa

Vakaumuksen kunnioit-
taminen on tärkeää eikä 
ketään pidä painostaa 
omantuntonsa vastaiseen 

James Chin-
Kyung Kimistä 
tuli ehdottoman 
rakkauden kan-
nattaja.
Ei kommunismin eikä ka-
pitalismin, vaan ”lovismin”, 
ehdottoman rakkauden 
kannattaja. 

Näin voidaan perustellus-
ti kuvata yliopistojen perus-
tajaa James Chin-Kyung 
Kimiä. Kim käytti vaikutta-
van puheenvuoronsa tiistai-
na Yhdysvaltain kongressin 
rukousaamiaisen ensim-
mäisessä yhteisessä kokoon-
tumisessa. 

Nyt 76-vuotias Kim tuli 

uskoon Korean sodan vai-
keina vuosina. 

– Jos selviytyisin, lupa-
sin antaa kaikkeni Jumalan 
käyttöön, Kim kertoi.

Hän halusi osoittaa rak-
kautta niitä kiinalaisia ja 
pohjoiskorealaisia kohtaan, 
joita vastaan hän oli jou-
tunut hyvin nuorena soti-
maan. 

Tätä itsensä alttiiksi an-
tamista hän on joutunutkin 
kokemaan osoittaessaan eh-
toja asettamatonta rakkaut-
ta näille ystävilleen. 

Perusti yliopistot Kiinaan 
ja Pohjois-Koreaan

Kim on ollut perustamassa 
Yanbian tiede- ja teknolo-

giayliopistoa Kiinassa. Tä-
män toiminta alkoi 1992. 

Vielä puhuttelevampi on 
hanke, joka todella haasta-
vien alkuvaiheiden jälkeen 
vajaan kymmenen vuoden 
valmistelun myötä käynnis-
tyi vuosikymmenen vaih-
teessa. 

Laatulehdet New York Ti
mes ja Wall Street kertoivat 
hankkeesta, jossa evanke-
listen kristittyjen rahoilla 
toteutettiin yliopisto Pjong-
jangissa, Pohjois-Korean 
pääkaupungissa. 

Yliopisto syntyi rakkau-
den innoittamana tuomaan 
teknologian ja osaamisen 
myötä kehitystä ja apua 
tuon eristäytyneen kansan 
keskuuteen.

Neljän maan kansalainen ja kunniakansalainen, liikemies PhD James Kim on perustanut yli-
opiston sekä Kiinaan että Pohjois-Koreaan.

”Halusin antaa kaikkeni Jumalan käyttöön”

Pastori Antero Laukkanen oli rukousaamiaisella yhdeksättä kertaa, kansanedustaja Jouko Jääskeläinen ensimmäistä kertaa. Taustalla kokoushotelli Washington Hilton. Tapahtumaan osallistuivat 
myös kansanedustaja Simo Rundgren (kesk) Lapista puolisonsa Marjan kanssa, rovasti ja ihmisoikeusvaikuttaja Johan Candelin Kokkolasta sekä europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola (kok). 

Reunamerkintöjä Yhdys
valloissa ja Suomessa
Presidentti Barack Obaman puhe oli 
nöyrä ja asiallinen sekä henkilökohtai-
nenkin. Vaalivuonna ei tarvitse ihme-
tellä sitä, että puhetta myös kritisoitiin. 
Joku arvioi, että puhe ylitti perinteiset 
sopivaisuuden rajat, koska siinä tuotiin 
arvot ja usko tukemaan tiettyjä poliitti-
sia linjauksia. 

Obamalle näitä keskeisiä asioita ovat 
olleet verouudistus sekä terveydenhuol-
lon uudet linjaukset. Näiden asioiden 
liittäminen arvokysymyksiin ei Obaman 
kannalta olekaan huono yhdistelmä. 
Maassa, jossa yksilöllisyys ja yrittämi-
nen ovat olleet merkittäviä tekijöitä, on 
myös monia vaikeiden ongelmien kans-
sa kamppailevia kansalaisia. 

USA:n poliittista asetelmaa leimaa 
ainakin toistaiseksi kilpailevien repub-
likaanien hajanainen ehdokaskenttä. Se 
ei vielä ole yhdistänyt konservatiivisia 
äänestäjiä. Myös harhalausuntoihin on 
helppo puuttua. Tapahtuman aikoihin 
eräs republikaanien ehdokkaista lau-
sui, ettei hän ole niinkään huolestunut 
köyhistä kuin keskiluokasta. Virallinen 
selitys korosti sitä, että köyhillä jo on 
tarvittava turvaverkko.

Valtion ja politiikan suhde on edel-
leen merkittävä kysymys. Obamaa on 

viime viikkoina moitittu puuttumisesta 
uskonnolliseen vapauteen. Taustalla on 
ongelmakohta terveydenhuollon uudis-
tuksessa. Katoliset sairaalat ja yliopistot 
eivät ole saaneet vapautusta niiden peri-
aatteita loukkaavasta ehkäisyvälineiden 
jakamisesta osana terveydenhuoltoa. 
Tämä vakaumuksen perusteella määri-
telty vapautus on kuitenkin asianomai-
silla kirkoilla. 

Ehkä meilläkin jonain päivänä

Mitä suomalainen ensi kerran kävijä 
jäi kaipaamaan? Billy Grahamin ajan 
jälkeen tapahtumalla ei ehkä ole ollut 
hänen veroistaan johtohahmoa. Rajoi-
tettu aika ei oikein anna aikaa paneutu-
miselle yksittäisiin maailmanlaajuisiin 
uskon ja yhteiskunnallisen vaikuttami-
sen kysymyksiin. 

Suomessa on monina vuosikymme-
ninä viety kansallinen hätä Jumalan 
eteen rukouksessa. Arvoista ja uskos-
ta keskusteleminen ei meille ole aivan 
helppoa, mutta sitäkin on yritetty. 

Ehkä meilläkin eräänä päivänä toteu-
tuu tällainen tapahtuma, jossa sekä elä-
misen ilon että sen keskellä vaikuttami-
sen vaikeudet kokeneet kristityt meiltä 
ja maailmanlaajuisesti kokoontuvat yh-
teen jakamaan kokemuksiaan.

Jouko Jääskeläinen

jouko.jaaskelainen@eduskunta.fi

koutta on yllättävän paljon, 
ja ilman seurakuntien sosi-
aalista työtä monet ihmiset 
eivät lainkaan selviäisi.

Uskonnon ja politiikan 
rooleja on paljon pohdittu. 
Yksinkertaistaen voi todeta, 
että Yhdysvalloissa on halut-
tu varjella uskontoa valtion 
ylivallalta. Vanhalla mante-
reella on tähän kohtaami-
seen erilaisia ratkaisuja.

Tällainen tapahtuma tus-
kin saisi suurta vastakaikua 
ainakaan virallisessa Rans-
kassa, jossa perusajatukse-
na on ollut varjella valtiota 
uskonnolta. Rajanvedoilta 
ja ongelmilta ei silti ole siel-
läkään vältytty.

Obama joutui kompromissiin

toimintaan rahalla tai lain-
säädännöllä. 

 Varmaan monet ovat täs-
sä kohtaa rukoilleet. Tästä 
voisi vaikka oppia.

Jouko Jääskeläinen

Barack Obama ilmoitti viime 
perjantaina kompromissista.

Rukousaa
miainen on 
yksittäisten 
kristittyjen 
kokoontumi
nen jakamaan 
kokemuksia ja 
ongelmia.

Näkökulma


