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Kirkko ei aio vihkiä samaa sukupuolta olevien liittoja
Kirkolliskokouksen viimeinen päivä toi mukanaan odotetun ja jännittävän äänestyksen. Vuosi
sitten perustevaliokunta sai käsiteltäväkseen aloitteen, jonka mukaan halukkaat papit voisivat
vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Perustevaliokunta, jossa istun, ei löytänyt tälle perusteita
Raamatusta eikä kirkon tunnustuksesta ja esitti kaksi pontta. Ensimmäisen mukaan aloite jätetään
raukeamaan, toisen mukaan piispainkokousta pyydettiin jatkamaan kunnioittavaa keskustelua
avioliittokysymyksestä. Tästä asiasta aloitettiin keskustelu torstaina ja siitä äänestettiin
perjantaina.
Aloitteen lopullinen kohtalo oli kaikille asiaa tunteville selvä. Tullakseen voimaan se olisi vaatinut
kolmen neljäsosan määräenemmistön eikä sitä tässä kirkolliskokouksessa ole. Sen sijaan
jatkovalmisteluun lähettäminen olisi vaatinut vain yksinkertaisen enemmistön. Osa edustajista
vaati jatkovalmistelua, mutta minne? Jos aloite olisi lähetetty kirkkohallitukseen, se olisi tullut
pykälien muodossa takaisin ja hylätty syksyllä tai vuoden kuluttua. Nyt piispa Björn Vikström
ehdotti sitä kuitenkin lähetettäväksi piispainkokoukseen, josta se tai vastaavat ehdotukset olisivat
tulleet takaisin kirkolliskokoukselle ja palanneet perustevaliokuntaan. Sen jälkeen se olisi palannut
täysistuntoon, josta se olisi äänestetty … noh, en tiedä minne. Joka tapauksessa aloite olisi
pyörinyt kirkon rattaissa pitkään, todennäköisesti vuosia.
Oletin, että aloite saattaa saada taakseen yksinkertaisen enemmistön ja edetä jatkovalmisteluun.
Se ei saanut, vaan kaatui melko selvin numeroin. Tähän vaikutti osaltaan tulevan arkkipiispan
Tapio Luoman esitys, jossa hän muotoili perustevaliokunnan toista pontta hieman väljemmin.
Näin aloite kaatui äänin 59-46 (yksi tyhjä ääni). Piispat palaavat sitten koko avioliittokysymykseen
sopivaksi katsomallaan tavalla. Mitään lakimuutosta tai kaavaa heitä ei pyydetty valmistelemaan.
Aloitteen takana oli kolme piispaa, arkkipiispa Mäkinen sekä piispat Kalliala ja Vikström. Kaikki
muut piispat äänestivät sitä vastaan.

Samaa sukupuolta olevien vihkimykset palaavat varmasti listoille ennemmin tai myöhemmin, ehkä
tämänkin kirkolliskokouksen aikana. Nyt tuli kuitenkin selväksi, että asia ei tämän
kirkolliskokouskauden aikana etene. Loppu on äänestäjien käsissä, eli seuraavat seurakuntavaalit
ovat tästäkin syystä ratkaisevat.

Perjantain äänestys olivat viimeiset arkkipiispa Kari Mäkisen kaudella. Torstaina vietettiin Turun
linnassa juhlallisia läksiäisiä. Ensi marraskuussa kokouksen avaa kesäkuun alussa arkkipiispana
alkava Tapio Luoma.

