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Toivotan teidät kaikki tervetulleiksi tähän kanavaan, jossa pohdimme teemaa Kirkko ja 
puolueet. Symposiumimme otsikkona on siis Kirkko myrskyn silmässä. Joku voisi verrata 
kirkkoa puolueisiin ja todeta, että ne vasta ovatkin myrskyn silmässä. 

KTS:n puolesta lähetin tähän kanavaan kutsun neljän suurimman puolueen edustajille. 
Sain heti myönteiset vastaukset kolmen puolueen edustajilta. Sitä vastoin suurimman 
puolueen eli kokoomuksen edustaja ei reagoinut kutsuun millään tavalla eikä välittänyt sitä 
myöskään eteenpäin, niin kuin olin pyytänyt. Mutta näillä kolmella puolueella nyt siis 
mennään. 

Kanavassa ovat alustajina ja keskustelijoina Ville Jalovaara, Kimmo Kivelä ja Timo 
Laaninen.  Sosiaalidemokraattista puoluetta edustava Jalovaara on teologian tohtori, 
kirkkohistorian dosentti ja Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen. Hän on julkaissut kaksi 
tutkimusta, jotka käsittelevät kirkon suhdetta presidentti Kekkoseen ja muihin sisä- ja 
ulkopoliittisiin kysymyksiin vuodesta 1958 vuoteen 1982 (Kirkko, Kekkonen ja kommunismi 
poliittisina kriisivuosina 1958 – 1962; Kirkko, Kekkonen ja politiikka 1962 – 1982). Tällä 
hetkellä Ville Jalovaara toimii vapaana tutkijana. 

Kimmo Kivelä on rovasti ja Kuopion läänin vaalipiiriä edustava perussuomalaisten 
kansanedustaja, joka valittiin eduskuntaan vuoden 2011 vaaleissa. Hän toimi 1980-luvulla 
Suomen maaseudun puolueen nuorisojärjestössä muun muassa pääsihteerinä. Kivelä on 
toiminut Vehmersalmen kirkkoherrana sekä Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin 
pappisasessorina ja virkaa tekevänä hiippakuntadekaanina. Kirkkohistorian gradussaan, 
jota minulla oli tilaisuus ohjata, hän tutki DDR:n kristillisdemokraattisen puolueen 
toimintaa. 

Timo Laaninen on hallintotieteiden maisteri, joka aloitti viime syksynä teologian opinnot 
Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut vuodesta 2010 lähtien Suomen keskustan 
puoluesihteerinä. Timo Laanisella on harvinaisen vankka kokemus ministereiden 
erityisavustajana toimimisesta. Hän on avustanut muiden muassa pääministereitä Esko 
Ahoa, Anneli Jäätteenmäkeä ja Matti Vanhasta. Hän on ollut myös keskustan pää-
äänenkannattajan Suomenmaan päätoimittaja. Laaninen on myös Helsingin 
kaupunginvaltuuston jäsen. 

Meille on varattu aikaa hieman vajaat puolitoista tuntia. Alustajat käyttävät ensin 
parlamentaarisessa järjestyksessä 15 minuutin puheenvuoron. Sen jälkeen on varattu noin 
35 minuuttia aikaa yleisökysymyksille sekä alustajien vastauksille ja keskinäiselle 
keskustelulle. Lopuksi vedän kanavamme annin lyhyesti yhteen. 

Kirkko ja politiikka on laaja teema, jota on tutkimuksissa ja ajankohtaisissa keskusteluissa 
käsitelty jatkuvasti. Itse olen lähestynyt tätä teemaa kolmen vuoden eli vuosien 1905 – 
1907 osalta väitöskirjassani Säätyapapista kansalaiseksi yhteensä noin 600 sivun verran. 



Olen pyytänyt, että alustajat lähestyvät teemaa Kirkko ja puolueet kolmesta näkökulmasta. 
Ensiksi on tarkoitus selvittää oman puolueen yleistä aatteellista pohjaa ja suhdetta 
kristilliseen perinteeseen. Toiseksi alustajat selvittävät puolueen nykyistä kantaa 
kysymykseen kirkon – tai kirkkojen – suhteesta valtioon muutaman konkreettisen 
esimerkin valossa. Erityisesti uskonnonopetuksen asema on jälleen noussut julkisesti 
pohdittavaksi. Kolmanneksi meillä on tilaisuus saada tietoa kolmen puolueen 
osallistumisesta kirkollisiin vaaleihin, niiden edustajien toiminnasta ja tavoitteista 
kirkollisissa elimissä kuten kirkolliskokouksessa ja paikallisseurakuntien elimissä. 
Tarvitaanko kirkossa puolueita ja jos tarvitaan niin miksi? 

Toivon, että voimme lähestyä teemaamme toinen toistemme näkemyksiä kunnioittaen.  


