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Perustevaliokunta torjui samaa sukupuolta olevien kirkollisen vihkimisen

Terveiset helteisestä Turusta! Kirkolliskokouksen istuntoviikko sijoittuu harvinaisen helteiseen
kevätviikkoon. Ympärillä oleva luonto on täynnä linnunlaulua ja houkuttaisi muuhunkin kuin sisällä
istumiseen, mutta tämä viikko istutaan ahkerasti, aamusta iltaan.
Paljon keskustelua herätti jokin aika sitten aloite, jonka mukaan kirkon tulisi sukupuolineutraalin
avioliittolain hyväksymisen jälkeen alkaa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Vilkkaan
lähetyskeskustelun jälkeen asia lähetettiin aikanaan perustevaliokuntaan. Kuulun tähän
valiokuntaan ja se on tehnyt vuoden aikana hyvin ahkerasti työtä. Laskimme yhdessä, että tämä on
vienyt jokaiselta jäseneltä noin yhden kuukauden työmäärän. Mietintö paisui lopulta yli 50sivuiseksi. Helpolla ei valiokunta itseään siis päästänyt. Mietintö valmistui edustajien kannalta
kiusallisen myöhään ja se jaettiin heille vasta viime perjantaina.
Mietinnön lopputulos on yksiselitteinen. Tehty aloite ei sovi valiokunnan mukaan yhteen
Raamatun ja luterilaisen uskon kanssa. Aloitetta esitetään raukeamaan. Nähdäkseni valiokunnan
mietintö ei ole ollenkaan täydellinen, mutta ei se vallan huonokaan ole.
Kuten arvata saattaa, kuumaa asiaa käsittelevä mietintö ei ole yksimielinen. Kahdeksastatoista
valiokunnan jäsenestä viisi jätti eriävän mielipiteen ja halusi hyväksyä aloitteen. Mietintö ja siihen
sisältyvä eriävä mielipide ovat luettavissa täältä:
Mitä asiassa nyt tapahtuu? Tämän viikon aikana asia tulee täysistunnon käsittelyyn.
Ymmärtääkseni silloin päätetään yksinkertaisella enemmistöllä lähetetäänkö asia valmisteluun vai
annetaanko aloitteen raueta. Jos se raukeaa, asia päättyy tällä erää tähän (palatakseen varmasti

seuraavassa kirkolliskokouksessa). Jos se lähetetään kirkkohallituksen valmisteluun, se palaa
myöhemmin täysistuntoon. Silloin hyväksymiseen tarvitaan kolmen neljäsosan enemmistö.
Aloitteen kohtalosta voin esittää vain arvion. Perustevaliokunnassa sitä vastusti kahden
kolmasosan enemmistö. Pidän silti mahdollisena sitä, että se saa istuntosalissa taakseen
yksinkertaisen enemmistön. Sen sijaan on aivan selvää, että tässä kirkolliskokouksessa se ei saa
taakseen vaadittua määräenemmistöä. Tämä kirkolliskokous ei samaa sukupuolta olevien
vihkimistä hyväksy
Näinä päivinä on ollut helppo perustella itselleen ja muille, mitä varten kannattaa olla mukana
kirkon hallinnossa. Toivon jokaisen lukijan ymmärtävän, miten tärkeää olisi nyt asettua ehdolle
syksyn seurakuntavaaleissa ja ainakin äänestää. Kirkon suunta on äänestäjien käsissä.

