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JOHDANTO

Historiallinen tausta

Tieteellisen  kreationismin  alkusysäyksenä  voidaan  pitää  1950-  ja  1960-lukujen 

vaihdetta.  Neuvostoliiton  laukaistua  onnistuneesti  Sputnik-satelliitin  avaruuteen 

Yhdysvalloissa heräsi epäilys maan luonnontieteiden kehnosta tilasta. Asiaa lähdettiin 

korjaamaan  uusimalla  luonnontieteiden  oppisisältöjä.  Tämä  tarkoitti  myös 

evoluutioteorian paluuta biologian oppitunneille.  Biological Science Curriculum Study 

(BSCS)  julkaisi  uudet,  suurella  rahalla  tuotetut  biologian  tekstikirjat,  joissa 

evoluutioteoria  nousi  biologian  perustaksi.  Vuoteen  1963  mennessä  lähes  puolet 

Yhdysvaltojen lukioista käytti kyseisiä kirjoja biologian opetuksessa.1

Koulu-uudistuksen  kanssa  yhtä  aikaa  Yhdysvaltojen  kristillistä  oikeistoa,  johon 

kreationistit  lähes  poikkeuksetta  Yhdysvalloissa  lukeutuivat,   piinasi  niin  sanotun 

sekulaarin  humanismin  nousu.  Yhteiskunta  oli  muuttumassa.  Enää  ei  uskottu 

muuttumattomiin totuuksiin, ja kristillinen usko kansan arvopohjana näytti järkkyvän. 

Arvorelativismi,  moniarvoisuuden  korostaminen  ja  uskontokritiikki  nostivat  päätään. 

Vapaakasvatus,  hippiaate  ja  erityisesti  seksuaalinen  vapautuminen nähtiin  kristillisen 

oikeiston piirissä lopun ajan merkkeinä.2

Kreationisteille  koulu-uudistus  ja  sekulaarin  humanismin  nousu  olivat  isku  vasten 

kasvoja.  Uudistuksen  myötä  kaikki  osavaltioissa  voimassa  olleet  evoluution 

opettamisen  kieltävät  lait  kumottiin  perustuslain  vastaisina.  RAYMOND A.  EVE ja 

FRANCIS  B.  HARROLD  muistuttavat,  että  evoluution  myönteinen  vastaanotto 

oikeussaleissa sai aikaan evoluutioteorian hyväksynnän yhteiskunnassa. Kreationistien 

viljelemät  ajatukset  evoluutioteorian  moraalittomuudesta  kaikuivat  nyt  kuuroille 

korville.  Oli  kehitettävä  uusia  keinoja  evoluutioteorian  vastustamiseksi.  Syntyi 

tieteellinen kreationismi.3

Tieteellisen kreationismin alkutaipaleen merkittävin tapahtuma oli Henry M. Morrisin ja 

1 Eve & Harrold 1991, 28-29.
2 Ruotsila 2008, 90-91.
3 Eve & Harrold 1991, 29.



5

John C. Whitcombin 1961 julkaisema The Genesis flood. Kreationistinen argumentaatio 

oli  perustunut  tähän  asti  lähinnä  George  McCready  Pricen  (1870-1963)  The  New 

Geology (1923) -teokseen. Morrisin ja Whitcombin teoksen punaisena lankana on usko 

Jumalan  aktiiviseen  luomistyöhön  tarkalleen  niin  kuin  Raamattu sen  kertoo.  Tätä 

ajatusta  Raamatun sanatarkasta  tulkinnasta  laajennettiin  koskemaan  myös  muita 

Raamatun tapahtumia,  kuten  Vanhan  testamentin  kertomusta  Nooan  arkista.  Lisäksi 

kirja pyrki todistamaan  Raamatun yhteensopivuuden tieteen saavutusten kanssa. Näin 

haluttiin  luoda kuva evoluutiosta  tieteellisesti  virheellisenä teoriana ja luoda rinnalle 

kilpaileva teoria ‒ tieteellinen kreationismi.4

Suomessa  kreationistisia  ajatuksia  ennen  1980-lukua  esittivät  jo  1950-luvulla  Uuras 

Saarnivaara sekä Wiljam Aittala. Kummatkin ponnistivat herätyskristillisistä piireistä ja 

puolustivat Raamatun oppeja evoluutioteoriaa vastaan. Heidän ajatuksensa olivat paljon 

velkaa  Yhdysvaltojen  nuorenmaan  kreationismille,  kuten  Frank  L.  Marshille. 

Jatkotutkimuksen kannalta Aittalan ja Saarnivaaran tuotannon analysoiminen voi olla 

hedelmällistä.  Esimerkiksi  Saarnivaara  mainostaa  tarkistuttaneensa  käsikirjoituksiaan 

yhdysvaltalaisilla  luonnontieteilijöillä,  mikä  viittaa  suoriin  kytköksiin  Yhdysvaltojen 

kreationisteihin.5

Tieteellinen kreationismi rantautui  Suomeen vasta  1970- ja 1980 lukujen vaihteessa. 

Todellisen  murtautumisen  yhteiskunnallisen  keskustelun  keskiöön  kreationismi  teki 

Arthur  Ernest  Wilder-Smithin  vierailun  jälkeen  vuonna  1981.   Hänen  Die 

Naturwissenschaften kennen keine Evolution  julkaistiin samana vuonna suomeksi Matti 

Leisolan  suomentamana,  ja  se  on  tiettävästi  ensimmäinen  suomennettu  tieteellistä 

kreationismia edustava teos.

Kesällä  1987  helluntaiseurakunta  alkoi  kerätä  adressia,  jossa  vastustettiin 

evoluutioteorian opettamista  kouluissa.  Pelkän evoluutioteorian  sijaan haluttiin,  ”että 

sekä erityistä luomistapahtumaa että kehitysteoriaa opetettaisiin teoreettisina luonnon 

selitysmalleina erillään varsinaisesta biologian opetuksesta, jonka toivomme rajoittuvan 

tieteellisesti todennettuihin ja kiistattomiin luonnontieteellisiin tosiasioihin”6.

4 Scott 1997, 269.
5 Aittala 1959, Passim. Saarnivaara 1953 ja 1964, Passim.
6 Opetushallituksen arkisto
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Adressi  luovutettiin  18.8.1988  kouluhallitukselle,  ja  sen  oli  allekirjoittanut  14  310 

henkilöä. Tämä työ seuraa lehdistössä käytyä keskustelua 1987-1988 adressiin liittyen 

ja selvittää  minkälaisena tieteellinen kreationismi, jota adressi Suomen kouluihin ajoi, 

näyttäytyy  lehtikirjoituksien  valossa.  Päälähteinä  lehdistötutkimuksessa  ovat  Ristin  

Voitto ja Kotimaa.

Tutkimuskysymys

Tämän  tutkimuksen  päätutkimuskysymys  on,  millaista  suomalainen  kreationismi 

lähdeaineiston  valossa  vuosina  1987‒1988  oli.  Apututkimuskysymyksinä  selvitän, 

miksi kreationismi nousi esille juuri helluntaiseurakunnan piiristä ja miten kreationismia 

ajettiin suomalaiseen kouluopetukseen. Näistä ensimmäiseen pyrin vastaamaan luvussa 

kaksi ja toiseen luvussa kolme.

Tutkimuksen tarkoituksena on siis valottaa suomalaisen kreationismin erityispiirteitä. 

Jotta  nämä  erityispiirteet  voitaisiin  tuoda  esille  on  oltava  perillä  kreationismin 

klassikoista  ja  tuolle  ajalle  tyypillisistä  kreationistisista  painotuksista  kreationismin 

emämaassa Yhdysvalloissa.

Toinen tutkimuskysymystä määrittävä tekijä on kahden päälähteen, Kotimaan ja Ristin 

Voiton,  suhde.  Miten  yleiskristillisen  Kotimaan  keskustelu  erosi  helluntaiherätyksen 

äänenkannattajassa,  Ristin  Voitossa,  käydystä  keskustelusta?  Samoin  keskustelun  ja 

siinä  esiintyvien  argumenttien  kehittymistä  tapauksen  aikana  on  syytä  seurata. 

Muuttuvatko  osapuolien  argumentit  kahden  vuoden  aikana  tai  syntyykö  osapuolien 

välille ymmärrystä, saati vuoropuhelua ollenkaan?

Olen rajannut aiheen vuosiin 1987‒1988 helluntaiherätyksen adressin nimenkeruuajan 

mukaan.  Adressin  kerääminen  aloitettiin  kesällä  1987  ja  se  palautettiin  18.8.1988. 

Tapauksen  seuraaminen  vuoden  1987  alusta  vuoden  1988  loppuun  on  perusteltua 

tapauksen  taustoittamisen  ja  jälkipyykin  kannalta.  Miten  kreationismia  tuotiin  esille 

ennen nimenkeräyksen alkua ja mitä tapahtui adressin palauttamisen jälkeen?
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Tutkimustilanne ja lähdemateriaali

Suomessa  kreationismia  on  tutkittu  vähän.  EERO  BÄCKMANIN  kirkon 

tutkimuslaitokselle  tekemä  Evoluutio  –  kreationismi  –  luomisusko:  keskustelua  

suomalaisessa lehdistössä 1981  (1983) on ainoa suomalaista kreationismia käsittelevä 

teos.  Vaikka  teos  keskittyy tilastolliseen  aineistoon,  voidaan sen avulla  luoda kuvaa 

1980-luvun  alun  tilanteesta.  Sivuhuomautuksia  suomalaisesta  kreationistisesta 

ajattelusta löytyy muun muassa ILKKA NIINILUODON 1984 ilmestyneessä teoksessa 

Tiede,  filosofia  ja  maailmankatsomus:  filosofisia  esseitä  tiedosta  ja  sen  arvosta.  

Helluntaiseurakunnassa harjoitettua kreationismia ei ole aiemmin Suomessa tutkittu.

Yhdysvaltalaista  kreationismia  koskevia  tutkimuksia  on  Suomessa  julkaistu  ainakin 

kolmen pro gradu -tutkielman verran.  ELISA JÄRNEFELTIN  Älykkään suunnittelun 

teoria:  tutkimus kansanomaisen psykologian ja  biologian yhteydestä kreationistiseen 

ajatteluun  (2007),  PEKKA  RAHKILAN  Institute  for  Creation  Research  (ICR)  

kreationistisena  järjestönä  internetissä   (2006)  ja  EERO JAAKKOLAN  Keskustelu 

kreationismista Yhdysvalloissa 1980-luvuilla (1994) ovat suureksi avuksi Yhdysvaltojen 

tilanteen  kartoittamiseksi.  Löyhempiä  yleisesityksiä  kreationismista  ovat  Suomessa 

julkaisseet ainakin LEO NÄREAHO ja ULLICA SEGERSTRÅLE.

Ulomaista tutkimuskirjallisuutta yhdysvaltalaisesta kreationismista on tarjolla runsaasti. 

Esimerkiksi  RAYMOND  A.  EVEN  ja  FRANCIS  B.  HARROLDIN  tutkimus  The 

Creationist  movement  in  modern America   antaa hyvän yleiskuvan kreatiosnistisesta 

liikehdinnästä Yhdysvalloissa. Hyviä huomioita kreationismiin juuri 1980-luvulla tekee 

taas  Ashley  Montagun  toimittama  Science  and  Creationism,  joka  sisältää  ajan 

tieteentekijöiden,  kuten  Michael  Rusen,  Stephen  J.  Gouldin  ja  Isaac  Asimovin, 

kreationismia  käsitteleviä  esseitä.  Kreationismin  historiallista  ja  filosofista  puolta 

valottavat RONALD L. NUMBERSIN artikkelit, kuten  The Creationists  ja  Scientific  

creationism and intelligent design. Lisäksi Numbersin  The Creationists: The Evolution  

of  Scientific  Creationism on  loistava  yleisteos  kreationismista  ja  sen  kehityksestä 

Yhdyvalloissa. Toinen mainetta niittänyt kreationismiin perehtynyt tutkija on EUGENIE 

J. SCOTT, jonka artikkeli  Antievolution and Creationism in the United States  tarjoaa 

oivia työkaluja kreationismin määrittelyyn.
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Päälähteenä tutkimuksessa käytän viikkolehtiä  Ristin Voitto ja  Kotimaa.  Ristin Voitto 

toimi  helluntaiherätyksen  pää-äänenkannattajana  ja  on  siksi  itsestään  selvä  valinta 

päälähteeksi.  Kotimaa-lehti  on  taas  seurakunnista  riippumaton  kristillis-

yhteiskunnallinen  lehti,  ja  se  toimi  1987-1988  tapauksessa  toisena  päänäyttämönä. 

Lähteet sisältävät artikkeleja, kolumneja ja yleisönosastokirjoituksia. Myös  Helsingin 

Sanomien uutisointia  aiheen  tiimoilta  seurataan.  Aineistoa  täydentää  liikkeen 

johtohahmoihin kuuluneen Seppo Pehkosen haastattelu7 sähköpostitse sekä sekalainen 

joukko muita  lähteitä,  kuten  YLEn Elävästä  Arkistosta  löytyvä "Kreationismi leviää 

Suomeen"  -insertti. 

Kreationistista  argumentaatiota  ja  aatteellisia  juuria  aion  tutkia  edellämainitun 

lehdistöaineiston  ja  tutkimuskirjallisuuden  lisäksi  kreationistisesta  kirjallisuudesta. 

Tällaisia  kirjailijoita  ovat  muun muassa Arthur  Ernest  Wilder-Smith,  Duane Gish ja 

Henry M. Morris.

Menetelmät

Työssä  käytetään  useampaa  historiantutkimuksen  metodia.  Vuosina  1987‒1988 

kouluhallitukselle  kerättyyn  adressiin  pureudun tapaustutkimuksen keinoin.  Tämä on 

perusteltua,  sillä  tapaus  eroaa muusta 1980-luvun kreationistisesta  liikehdinnästä  sen 

konkreettisuuden vuoksi. Enää ei käyty mielipidesotaa lehtien palstoilla vaan yritettiin 

aktiivisesti  vaikuttaa ympäröivään todellisuuteen,  tässä tapauksessa kouluopetukseen. 

Adressia ja sen ympärillä käytyä keskustelua voidaan tutkia tapauksena kreationismista 

Suomessa.

Tapaustutkimukselle  ominaisella  tavalla  käyn  yksityiskohtaisesti  läpi  keskustelun 

kummankin  päälähteen  sivuilta  luoden  narratiivin,  jonka  ympärille  alan  rakentaa 

kokonaiskuvaa  tapahtuneesta.  Tähän  liittyy  tapahtuman  sitominen  sen 

aatehistorialliseen  taustaan.  Evoluutioteorian,  helluntaiherätyksen  ja  kreationismin 

historia ja tutkimuksen aikainen tila punotaan tutkimuksessa yhteen tarinaan.

7 Toinen liikkeen johtohahmoista, Veikko Pekki, ei vastannut haastattelupyyntöön.
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Menetelmänä  sovellan  aineistoon  kuvailevaa  tapaustutkimusta.  Siinä  keskitytään 

asioiden  vaikutussuhteita  esiin  tuomalla  rakentamaan  tapahtumasta  narratiivi.  Päivi 

Eriksson ja Katri Koistinen korostavat kirjassaan  Monenlainen tapaustutkimus  (2005) 

juuri  "hyvän  tarinan"  itseisarvoa  kuvailevassa  tapaustutkimuksessa.8 Tästä  on  apua 

myös aatehistoriallisessa tutkimuksessa. Narratiivi tuottaa vaikutussuhteita tapahtumien 

välille,  jolloin  tapauksen  aatehistoriallinen  analyysi  ja  liittäminen  aatehistorialliseen 

kontekstiin  on  mahdollista.  Tällöin  myöskään  kolmannessa  luvussa  tehtävä 

argumentaatioanalyysi ei jää lepäämään tyhjän päälle.

Lehdistöaineiston  pääanalyysimenetelmänä  toimii  argumentaatioanalyysi.  Sillä 

tarkoitetaan tekstin tulkitsemisen metodia, jossa otetaan huomioon sekä teksti että sen 

vaikutuskeinot.  Tekstin  argumentit,  tunnelataukset,  metaforat  ja  kielikuvat  ovat  näin 

tärkeässä osassa analyysiä. Huomiota kiinnitetään laajempaan sosiaaliseen kontekstiin: 

Kenelle  puhutaan,  ja  miten  argumentaatio  muuttuu  yleisön  mukaan?9 

Historiantutkimuksen  ja  lehdistötutkimuksen  suhteesta  hyviä  neuvoja  tutkimuksen 

tekemiseen  on  antanut  Erkki  Teräväisen  artikkeli  Huomioita  lehdistöstä  historian 

tutkimuksen kohteena (2008).

Argumentaatioanalyysin  tehtävä  on  vastata  kysymykseen,  millaista  suomalainen 

kreationismi Kotimaan ja Ristin Voiton valossa oli? Tätä tarkoitusta varten olen erotellut 

käytetyt argumentit empiirisiin ja formaalisiin. Empiirisillä argumenteilla tarkoitetaan 

tässä  argumentteja,  jotka  perustuvat  siihen,  mitä  empiriisessä  maailmassa  voidaan 

havaita.  Esimerkiksi  kiista  fossiilien  iästä  on  tällainen.  Formaalilla  argumentoinnilla 

viitataan puolestaan argumenttien muotoa koskevaan keskusteluun. Esimerkkinä tästä 

voidaan  pitää  keskustelua  evoluutioteorian  vaikutuksesta  moraaliin.  Tämän  jaottelun 

sisällä  olen  ottanut  esille  molempien  tärkeimpiä  kreationismia  määritteleviä 

kysymyksiä. Näiden perusteella määritän suomalaisissa lehdissä olevia kreationistisia 

argumentteja verrattuna Yhdysvalloissa vallalla oleviin kreationismin pääsuuntauksiin 

ja heidän argumentointiinsa. Samalla kartoitan argumenttien historiallista taustaa.

Tutkimuksen rakenne

8 Eriksson ja Koistinen 2005, 7,11-12.
9 Kakkuri-Knuuttila 1998, 234-235.
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Työ  jakautuu  kolmeen  päälukuun.  Ensimmäisessä  pääluvussa  määritellään  työkalut 

kreationismin  tutkimista  varten.  Näistä  tärkein  on  kreationismin  määrittely. 

Evoluutioteorian  historiallinen  tarkastelu  on  myös  paikallaan,  sillä  kreationismi 

määritetään  usein  antievolutionismin  kautta.  Suomalaisen  kreationismin 

ymmärtämiseksi on hyvä tutustua myös helluntailiikkeen historiaan ja kehitykseen.

Toisessa  pääluvussa  esitellään  tapaus  "suomalainen  kreationismi  1987‒1988". 

Pääluvussa  käydään  tapaustutkimuksellisella  otteella  läpi  lehdistökeskustelu  Ristin 

Voiton ja Kotimaan palstoilla. Myös muiden lähteiden antama informaatio, kuten Seppo 

Pehkosen sähköpostihaastattelu ja ”Kreationismi leviää Suomeen” -tv-insertti, nivotaan 

toisessa luvussa yhteen.

Kolmannessa  pääluvussa  määritetään  keskustelussa  käytettyjen  argumenttien  kautta, 

millaista  suomalainen  kreationismi  vuosina  1987‒1988  Kotimaa- ja  Ristin  Voitto 

-lehtien mukaan oli.  Analyysiä  tehdään kreationismin määrittelyn  kannalta  tärkeiden 

argumenttien ehdoilla.  Tällaisia  argumentteja ovat  muun muassa ihmisen ensijaisuus 

luomistapahtumassa  sekä  kysymys  maapallon  iästä.  Loppulauseessa 

argumentaatioanalyysin,  tapaustutkimuksen  ja  aatehistoriallisen  analyysin  tuottamat 

tutkimustulokset kootaan yhteen ja niiden pohjalta esitetään yhteenveto tutkimuksesta.



11

1. KÄSITEHISTORIA

1.1. Kreationismi

Tämän tutkimuksen pääkäsite on kreationismi. Laajassa merkityksessä  kreationistiksi 

voi  kutsua  ketä  tahansa,  joka  uskoo  maailman  tyhjästä  luoneeseen  Jumalaan  tai 

jumaliin.10 Tässä merkityksessä suuret uskonnot, kuten kristinusko ja islam edustavat 

kreationismia. Tutkimuksen kannalta näin laaja määritelmä on kuitenkin hedelmätön.

Tutkimuksessa  lähestytään  kreationismia  sen  suppeassa  merkityksessä.  Tällöin 

kreationismi  rajoittuu  maailmankatsomukseen,  joka  pitää  ensimmäisen  Mooseksen 

kirjan  kertomuksia  maailman  luomisesta  totena.11 Vaikka  kreationismille  otollista 

maaperää on myös muiden valtauskontojen parissa, on se ennen kaikkea kristinuskoon 

liittyvä ilmiö.12 Kreationismi viittaa tällöin kristilliseen fundamentalismiin ja sen piirissä 

syntyneisiin  kreationismia  ajaviin  liikkeisiin.  Tästä  eteenpäin  käytän  termiä 

kreationismi nimenomaan tässä suppeassa merkityksessä.

Termi kreationismi vakiintui sen nykyiseen muotoon 1900-luvun alussa. Ensimmäistä 

kertaa  otsikkotasolla  termi  esiintyy  vuonna  1929  julkaistussa  Back  to  Creationism 

-teoksessa.  Termin  myöhäistä  käyttöönottoa  selittää  se,  että  sillä  oli  jo  vakiintunut 

merkitys.  Kristittyjen  teologien  keskuudessa  termillä  tarkoitettiin  oppisuuntaa,  joka 

uskoi Jumalan luovan jokaisen sielun erikseen. Tämän vuoksi kreationistisia ajatuksia 

kannattavat henkilöt kutsuivat itseänsä pitkään antievolutionisteiksi.13

Kaikkea  kreationismia  määrittää  yksi  yhteinen  teesi.  Kreationistit  eivät  pidä 

evoluutioteoriaa  sellaisenaan  tieteellisenä  teoriana.  Osa  kreationisteista  hyväksyy 

evoluution osittain, mutta kahdesta asiasta kreationistit eivät tingi. Toinen on käsitys 

ihmisen  alkuperästä.  Kreationistit  uskovat  ihmisen  olevan  Jumalan  aktiivisen 

luomistyön  tulos.  Toinen  liittyy  evoluution  itseensä.  Vaikka  teoria  osittain  voikin 

kreationistien mielestä pitää paikkaansa, ei se ole voinut syntyä ilman Jumalan aktiivista 

10 Scott 1997, 266.
11 Scott 1997, 266-267.
12 Scott 1997, 265.
13 Numbers 2010, 127.
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toimintaa.14 Kreationismia  määrittävät  siis  sekä  antievolutionismi  että  usko  Jumalan 

aktiiviseen luomistyöhön.

Kreationismi sen suppeassa merkityksessä voidaan jakaa kolmeen alalajiin: erityiseen 

kreationismiin,   tieteelliseen  kreationismiin  ja   neokreationismiin.   Jako noudattelee 

Eugenie  C.  Scottin  jaottelua.15 Merkittävin  ryhmiä  erottava  tekijä  on  suhtautuminen 

evoluution.16 Se  ei  kuitenkaan  ole  ainoa  kreationistista  ajattelua  määrittelevä  tekijä. 

Esimerkiksi Raymond A. Eve ja Francis B. Harrold jakavat kreationismin kentän eri 

osiin viidellä eri jaotteluperusteella.17 Näistä kuitenkin kolme voidaan niputtaa termin 

antievolutionismi  alle.  Ronald  L.  Numbers  jaottelee  kreationismin  yksinkertaisesti 

”tiukkaan” ja ”progressiiviseen” kreationismiin, joista ensimmäinen viittaa  Raamatun 

sanamukaiseen tulkitsemiseen ja muut kreationismin alalajit kuuluvat  progressiivisen 

kreationismin alle.18   

Tutkielmassani  evoluutiokysymyksen  ympärille  tehtävä  jaottelu  on  perusteltua 

tutkimuskysymyksen  kannalta.  Vuonna  1987  Suomessa  vaikuttanut  kreationistinen 

liikehdintä  ajoi  kreationismia  kouluopetukseen  nimenomaan  vaihtoehtona 

evoluutioteorialle.

1.1.1. Erityinen kreationismi

Erityinen  kreationismi on kreationismin  haara,  joka  uskoo  Jumalan  aktiiviseen 

toimintaan maailmassa. Ihmiset, eläimet ja kasvit ovat Jumalan aktiivisen luomistyön 

tuotoksia.  Erityinen  kreationismi  voidaan  nähdä  vastakohtana  deismille,  joka  uskoo 

Jumalan  luoneen  luonnonlait  ja  sen  jälkeen  jättäneen  maailman  luonnonlakien 

ohjailtavaksi.19

Erityisen  kreationismin alle  jaoteltavat  kreationistiset  liikkeet  voidaan jakaa  kahteen 

alalajiin: nuoren- ja vanhanmaan kreationisteihin.20 Näiden kahden ryhmän suurin ero 

14 Eve & Harrold 1991, 45. Miller 1984, 21.
15 Scott 1997, 267.
16 Järnefelt 2007,  18.
17 Eve & Harrold 1991, 3.
18 Numbers 1986, 392-393.
19 Scott 1997, 267.
20 Scott 1997, 268.
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löytyy  suhtautumisesta  maapallon  ikään.  Nuorenmaan  kreationistit  pitävät  kiinni 

arkkipiispa  James  Ussherin  (1581‒1656)  Raamattuun perustuvista  laskelmista,  jotka 

esittävät  maapallon  iäksi  noin  6  000  vuotta.  Tarkka  maapallon  syntymäpäivä  oli 

arkkipiispan  mukaan  4004  eaa.  lokakuun  26.  päivänä  kello  yhdeksän  aamulla. 

Vanhanmaan  kreationistit  puolestaan  hyväksyvät  tieteen  esittämät  arviot  maapallon 

pitkästä iästä, eivätkä tulkitse Raamatun luomiskertomusta sananmukaisesti, toisin kuin 

nuorenmaan  kreationistit.21 Ronald  L.  Numberssin  havainnollistava  kaavio  erityisen 

kreationismin erilaisista aikakäsityksistä löytyy liitteistä.22

1.1.1.1. Nuorimaa

Nuorenmaan kreationisteja  leimaa  Raamatun sananmukainen tulkinta,  jonka mukaan 

Jumala loi maailman kuudessa 24 tuntia kestävässä päivässä. Kaikki syntyi tyhjästä ja 

Jumalan  aktiivisen  toiminnan  ansiosta.  Raamattu antaa  nuorenmaan  kreationisteille 

myös paljon muita selitysmalleja. Esimerkiksi fossiilit voidaan nähdä jäänteinä niistä 

eläimistä,  jotka  eivät  mahtuneet  Nooan  arkkiin.  Evoluutioteoriaan  nuorenmaan 

kreationistit  eivät  usko,  pois  lukien  erittäin  pienet  muutokset  lajien  sisällä.  Tästä 

esimerkkinä  koirien  rotujalostus.23 Konservatiivisimmat  nuorenmaan  kreationisteista 

esittävät   maapallon  olevan  litteä  ja  pitävät  sitä  maailmankaikkeuden  keskipisteenä. 

Vielä 1980-luvulla oli kysymys heliosentrisen ja geosentrisen maailmankuvan eroista 

nuorenmaan kreationistien keskuudessa ajankohtainen.24

Nuorenmaan kreationismin perustana pidetään George McCready Pricen (1870-1963) 

kirjoittamaa The New Geology (1923)  -teosta. Teos esitteli niin sanotun flood geology  

-teorian, joka sisältää kaikki keskeisimmät nuorenmaan kreationistien ajatukset. Teoria 

keskittyy  todistamaan  Raamatun paikkansa  pitävyyttä  tieteen  valossa.  Erityistä 

huomiota  teos  antaa  fossiileille,  joiden  Price  näkee  todistavan  Raamatun tarinan 

suuresta  tulvasta  todeksi.25 The  New  Geologyssä esitettyjä  ajatuksia  jalostivat 

myöhemmin tieteelliseksi kreationismiksi Henry M. Morris ja John C. Whitcomb.

21 Eve & Harrold 1991,  46-47.
22  Kts. Liite 1. Julkaistu Ronald L. Numberssin luvalla.
23 Eve & Harrold 1991, 46.
24 Scott 1997, 268.
25 Numbers 2010, 129.
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1.1.1.2. Vanhamaa

Toinen special creationism -käsitteen alakäsitteistä on vanhanmaan kreationismi. Tämän 

ajatusmallin  mukaan  luominen on tapahtunut  juuri  niin  kuin  Raamatussa kerrotaan. 

Mallissa  ei  kuitenkaan  hylätä  tieteellistä  todistusaineistoa  maapallon  pitkästä  iästä. 

Maapallon  pitkää  ikää  teoria  selittää  erilaisilla  Raamatun tulkinnoilla.  Tällaisia  ovat 

muun muassa aukkoteoria, progressiivinen kreationismi ja day-age-teoria.26

Aukkoteoria  perustuu  tulkinnoille  Mooseksen  ensimmäisessä  kirjassa  esiintyvästä 

luomiskertomuksesta.  Raamatun ajatellaan  kertovan  erityisesti  Jumalan  suhteesta 

ihmiseen, jolloin sitä ei voida pitää teorian kannattajien mielestä pätevänä kertomuksena 

maailman  geologisesta  muodostumisesta.  Niinpä  ensimmäisestä  Mooseksen  kirjasta 

löytyvien lauseiden ”Alussa Jumala loi taivaan ja maan” ja ”Maa oli autio ja tyhjä” 

väliin  voidaan  ajatella  kuluneen  miljoonia,  jopa  miljardeja  vuosia.  Tämä  selittäisi 

esimerkiksi dinosaurusten olemassaolon ja fossiilit  sekä  mahdollistaisi  Raamatun ja 

tieteen  näkemysten  ristiriidattomuuden  ainakin  maapallon  iän  suhteen.  Aukkoteoria 

nousi  suuren  yleisön  tietoisuuteen  jo  1900-luvun  alussa  Scofield  Reference  Bible 

-teoksen ansiosta.27

Day-age-kreationistit ovat ajatuksiltaan hyvin lähellä aukkoteorian kannattajia. Heidän 

ajattelunsa pohjana on heprean kielen sana  yom, joka on käännetty englanniksi sanalla 

day  eli päivä. Heprean kielen sana  yom  ei kuitenkaan aina tarkoita 24-tuntista päivää 

vaan  sen  voidaan  ajatella  tarkoittavan  mitä  tahansa  ajanjaksoa.  Näin  Jumalan 

”luomispäivät”  voidaan luokitella  esimerkiksi  geologisiksi,  miljoonia  vuosia  pitkiksi 

ajanjaksoiksi. Tällöin ristiriita Raamatun luomiskertomuksen ja tieteen välillä poistuu.28 

Day-age teoria on Yhdysvalloissa suositumpi kuin aukkoteoria.29

Kolmas  vanhanmaan  kreationismin  muoto  on  progressiivinen  kreationismi.  Se 

hyväksyy  vanhanmaan  kreationistisista  teorioista  laajimmin  luonnontieteen  tuloksia. 

Progressiivisen kreationismin edustajat uskovat luomispäivien pituuksien vaihdelleen ja 

26 Eve & Harrold 1991, 46-48.
27 Scott 1997 ja Eve & Harrold 1991, 47, Numbers 1986, 392.  Kts. Liite 1. Julkaistu Ronald L. 

Numberssin luvalla.
28 Eve & Harrold 1991, 47.
29 Scott 1997, 271.



15

hyväksyvät ajatuksen, että luomisjärjestys ei ole sama kuin Raamatussa esitetään. Heille 

Jumalan luomistyö näyttäytyy vähittäisenä, aikaa vievänä prosessina, jonka huipentuma 

on ihminen.30 He hyväksyvät myös evoluution muutokset sukujen sisällä.  Jumala on 

esimerkiksi  voinut  luoda  ”alkukissan”,  joka  on  pitänyt  sisällään  kaikki  tulevien 

kissalajien geenit ja siitä on polveutunut ajan saatossa muun muassa tiikerit, leijonat ja 

ilvekset. 31

1.1.2. Tieteellinen kreationismi

Tieteellisen kreationismin perusajatus on, että tieteen ja Raamatun väliset ristiriidat ovat 

soviteltavissa. Koska Raamattu on fundamentalisteille Jumalan sanaa ja siten totta, on 

ristiriidan ratkaisu löydettävä tieteestä. Tieteellisen kreationismin tehtävä onkin sovitella 

näitä  ristiriitoja.  Lisäksi  tieteellinen  kreationismi  käyttää  hyväkseen  sanan  ”tiede” 

positiivista  kaikua.  Jos  kreationismia  voidaan  kutsua  tieteeksi,  se  on  helpommin 

lähestyttävämmässä  muodossa  kuin  vanha,  kristilliseen  fundamentalismiin  sidottu 

kreationismi.32 Aatehistoriallisesti  tieteellinen  kreationismi  on  suoraa  jatkumoa 

nuorenmaan kreationismille.33

Morrisin  ja  Whitcombin  The Genesis  Flood  -teos  näytteli  merkittävää  osaa 

kreationismin  uudessa  nousussa.  Sen  ajateltiin  tieteellisesti  todistavan  kreationismin 

puolesta.  Enää  Jumalan  luomistyöhön  ei  tarvinnut  pelkästään  uskoa,  sen  esitettiin 

olevan  tieteellinen  fakta.34 Tämä  oli  tärkeä  askel  eteenpäin  kreationistisessa 

argumentaatiossa. 1968 käydyn oikeudenkäynnin jälkeen evoluutioteorian opettamisen 

kieltävä lait todettiin perustuslain vastaisiksi. Kreationismin oli yritettävä saada itselleen 

tieteen status, ennen kuin se voisi päästä evoluutioteorian rinnalle oppikirjoihin.35 Tässä 

tehtävässä  tärkeään  osaan  nousi  Morrisin  Scientific  Creationism  (1974)  -teos,  joka 

päivitti  The  Genesis  Floodin näkemyksiä  poistamalla  viittauksia  Raamattuun ja 

tuomalla kreationismin esille tieteellisemmässä valossa.36

30 Eve & Harrold 1991, 48.
31 Scott 1997, 271-272.
32 Eve & Harrold 1991, 50-51.
33 Scott 1997, 269-270.
34 Scott 1997 268-269.
35 Järnefelt 2007, 20-21.
36 Numbers 1991, 241-243.
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1.1.3. Neokreationismi

Tieteellisen  kreationismin  epäonnistuttua  tehtävässään  kreationismin  oli  jälleen 

muutettava  muotoaan.  Neokreationismi  ratsastaa  vahvasti  tieteellisen  kreationismin 

perinteellä.  Se  haluaa  näyttää  kreationismin  tieteellisenä  vaihtoehtona 

evoluutioteorialle.  Kreationistien  ja  equal  time -liikkeen  ponnistelut  kreationismin 

saamiseksi  kouluopetukseen  olivat  epäonnistuneet,  sillä  kreationismi  sisälsi 

uskonnollista  sanomaa,  jonka  sisällyttäminen  kouluopetukseen  oli  Yhdysvaltain 

perustuslain  vastaista.  Koska kreationismi  oli  saanut  Yhdysvaltojen  oikeuslaitoksissa 

negatiivisen kaiun, päämäärään pyrittiin piilottamalla kreationismi taka-alalle. Tämän 

vuoksi  syntyi  termejä,  kuten  älykäs  suunnittelu,  palautumaton  monimutkaisuus  ja 

todisteet evoluutiota vastaan.37 Tätä ennen muun muassa Michael Denton oli esittänyt 

uskonnosta vapaata kritiikkiä evoluutioteoriaa kohtaan.

Ensimmäinen  askel  kreationisteille  oli  esittää  evoluutio  ”pelkkänä  teoriana”.  1995 

Alabaman osavaltioissa saatiin opetussuunnitelmaan kohta, jossa vaadittiin evoluution 

opettamista ”teoriana, ei faktana”. Kantavana ideana oli tieteellisen teorian ja teorian 

arkikielessä  piilevän  merkityksen  ero.   Arkikielessä  teoria  on  lähempänä  arvausta, 

jotakin  mitä  ei  pidä  ottaa  tosissaan.  Tieteessä  teoria  on  taas  ”kokoelma  loogisesti 

koottuja faktoja, hypoteesejä ja lakeja, jotka selittävät luonnon toimintaa.”38

Neokreationismi  on  argumentaatioltaan  sofistikoituneempaa  kuin  tieteellinen 

kreationismi.  Vaikka  se syntyi  tieteellisen  kreationismin pohjalta,  on se aatteellisesti 

enemmän velkaa progressiiviselle vanhanmaan kreationismille. Se kohdistaa huomionsa 

evoluution  todisteisiin.  Aukot  fossiililöydöissä  ja  DNA:n  monimutkaisuus  ovat 

kreationisteille osoitus evoluutioteorian virheellisyydestä.

Neokreationismiin  vahvasti  liittyvä  termi  älykäs  suunnittelu  näki  päivänvalon 

ensimmäisen kerran lukion oppikirjassa  Of Pandas and People  (1989).  Termi juontaa 

juurensa  1800-luvun  alusta,  jolloin  William Payley  argumentoi  Jumalan  luomistyön 

puolesta  turvautuen  suunnitteluargumenttiin.39 HEIKKI  SARMAJA esittää  kirjassaan 

37 Scott 1997, 277.
38 Scott 1997, 279.
39 Scott 1997, 279-280.
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Kuka keksi luonnonvalinnan (2009) ajatuksen olevan vielä Paleytakin vanhempi. Paleyn 

kuuluisa lainaus älykkäästä suunnittelijasta kuuluu seuraavasti:

Kuvittele, että ole kävelemässä nummella ja lyöt varpaasi kiveen. Sitten joku kysyisi  

sinulta, että mistä se kivi oli siihen tullut? Saattaisit vastata, että kaiketi se on ollut siinä 

iät  ja  ajat,  eikä  kukaan  pitäisi  vastaustasi  järjettömänä.  Mutta  entäpä  jos  olisitkin  

löytänyt  maasta  taskukellon,  ja  sinulta  kysyttäisiin,  mistä  se  kello  on  siihen tullut.  

Tuskinpa nyt tarjoaisit samaa vastausta, että siinähän se kello  on  ollut  aina  aikojen  

alusta. Miksi selitys, joka kelpasi kivelle, ei kelpaa kellolle?40

Neokreationismi  eroaa  Payleyn  argumenteista  siinä,  ettei  se  nimeä  suunnittelijaa. 

Neokreationismin kannattajat  hyväksyvät pitkälti  mikrotasolla tapahtuvan evoluution, 

mutta  eivät  sulata  ajatusta  makrotasolla  tapahtuvista  mutaatioista.  Tämä sulkee  pois 

mahdollisuuden, että ihminen olisi evoluution tulosta. Tämän lisäksi neokreationismin 

kannattajat kiinnittävät huomiota evoluutioteorian kohtiin, joita se ei ole vielä kunnolla 

pystynyt  selittämään.  Näiden  ajatellaan  olevan  liian  monimutkaisia  selitettäväksi 

evoluutioteorian avulla, joten niiden nähdään tukevan neokreationistien argumentteja, 

kuten älykästä suunnittelua.41

Miksi älykäs suunnittelu sai niin vahvan sijan Yhdysvaltojen kreationistisessa kentässä? 

Eikö deismi ja evoluutio Jumalan luomisvoimana käy selitykseksi ihmisen ja maailman 

luomisesta? Phillip Johnsson kiteyttää älykkään suunnittelun kannattajien ajatukset:

 

No one ever puts it the other way around: If God exists, what reason is there to believe 

in blind, naturalistic evolution in the first place?42

Johnsson käsittelee ajatusta Jumalasta, jolle ei jää mitään tehtävää kirjoissaan  Darwin 

on Trial ja  Reason in the Balance 43 Kreationistien jumalakuvaa määrittää aktiivisesti 

luomistapahtumaan  ja  sen  jälkeen  maailman  tapahtumiin  vaikuttava  jumalolento. 

Tällaisessa ilmapiirissä ajatus deismistä ei käy päinsä. 

40 Sarmaja 2009, 14.
41 Scott 1997, 277-278.
42 Scott 1997, 281.
43 Scott 1997, 281.
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Yhdysvalloissa  neokreationismin  kannattajilla  ei  ole  takanaan  samanlaista 

propagandakoneistoa kuin nuorenmaan kreationisteilla. Monet heistä työskentelevät ei-

uskonnollisissa  yhteisöissä  ja  ajavat  ajatuksiaan  läpi  sekulaarien  järjestöjen  kautta. 

Vaikka  älykkään  suunnittelun  kannattajat  ovat  perusteiltaan,  ei  niin  radikaalien 

mielipiteidensä ansiosta, helpommin lähestyttävissä, ei suuntaus ole saanut samanlaista 

kansansuosiota kuin fundamentalistien tukema tieteellinen kreationismi.44

1.2. Kreationismim historia

Tärkeä  vuosiluku  kreationismin  historiassa  on  vuosi  1859,  jolloin  Darwin  julkaisi 

teoksensa On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation  

of Favoured Races in the Struggle for Life eli  Lajien synty. Teoksessa esitetty malli 

lajien  kehityksestä  ja  luonnonvalinnasta  antoi  pohjan  nykyiselle  evoluutioteorialle. 

Darwinin ajatuksia seurasi myös laaja yhteiskunnallinen keskustelu.45

Yhdysvalloissa  Darwinin  teoria  omaksuttiin  nopeasti  eikä  keskustelua  sen 

ristiriitaisuudesta  Raamatun kanssa  juuri  käyty.  Suurin  syy  tähän  oli  Yhdysvaltojen 

hyvin  elitistinen  korkeakoulujärjestelmä.  Vain  eliitti  kouluttautui,  ja  näin  Darwinin 

ajatukset eivät levinneet kansan pariin samalla tavalla kuin esimerkiksi Iso-Britanniassa, 

jossa keskustelua käytiin lähes kaikkien yhteiskuntaluokkien sisällä.46 1880 avoimesti 

kreationisteiksi  julistautuvia  korkeamman  profiilin  luonnontieteilijöitä  löytyi 

Yhdysvalloista vain kaksi.47

Tieteen  kentän  ulkopuolella  Darwinin  ajatukset  saivat  Yhdysvalloissa  osakseen 

enemmän kritiikkiä. Uskonnolliset ajattelijat olivat erityisen huolestuneita moraalista. 

Miten ihmisten moraalikäsityksille kävisi, jos he saisivat tietää polveutuvansa apinasta 

eivätkä olisikaan Luojan luomia? Keskustelu kävi kiivaana vuosina 1860‒1880. Kiista 

vaikeni  kuitenkin  uskonnollisten  piirien  omaksuessa  ajattelutavan,  jossa  tieteen  ja 

uskonnon  kentät  nähtiin  toisistaan  eriäviksi.  Raamattua ei  pidetty  enää  tieteellisenä 

todistusaineistona eikä luonnontieteillä ollut sanomista uskonasioihin.48

44 Scott 1997, 285.
45 Eve & Harrold 1991, 18.
46 Eve & Harrold 1991, 18-19.
47 Numbers 1986, 391.
48 Eve & Harrold 1991, 20.
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Ennen  ensimmäistä  maailmansotaa  Yhdysvaltojen  kristityt  fundamentalistit  eivät 

pitäneet  evoluutiota  uhkana  heidän  uskonnollisille  näkemyksille.  George  Frederich 

Wright  julkaisi  The  Fundamentals  -lehdessä  artikkelin,  joka  kokosi  yhteen 

fundamentalistien ajatuksia evoluutiosta: Evoluutio nähtiin toisaalta  Raamatun oppien 

mukaisena  ja  toisaalta  myös  Darwinin  teksteistä  löydettiin  viitteitä  Jumalan 

luomistyöhön.49 Teoria ei ollut vihollinen, johon oltaisiin nähty tarvetta tuhlata aikaa ja 

voimavaroja.

Kaksi  asiaa  kuitenkin  muutti  kristillisen  oikeiston  suhtautumisen  evoluutioteoriaan. 

Ensimmäinen  on  Yhdysvaltojen  ensimmäisen  maailmansodan  jälkeen  muuttunut 

koulutusjärjestelmä. Erityisesti toisen asteen koulutusta lisättiin huomattavasti, mikä toi 

yhä enemmän työväenluokan lapsia toisen asteen koulutuksen piiriin.  Yhdysvalloissa 

vaikeana pidetty kehitysoppi sisällytettiin  vasta toisen asteen opintoihin.  Näin ennen 

Darwinin ajatuksista tietämätön työväenluokka joutui kosketuksiin sellaisten ajatuksien 

kanssa, jotka sotivat vahvasti kristillisen työväenluokan maailmankuvaa vastaan.50

Toinen  esille  nostettu  argumentti  on  nähdä  kreationismin  nousu  eräänlaisena 

vastareaktiona.  Ensimmäisen  maailmansodan  jälkeen  Yhdysvalloissa  tapahtui  paljon 

yhteiskunnallisia  muutoksia.  Koulujärjestelmän  laajentamisen  lisäksi  maahan 

muuttaneiden ei-protestanttisten siirtolaisten uskonnot  ja elämänkatsomukset  alkoivat 

saada  jalansijaa  yhteiskunnassa.  Yhteiskunta  sekularisoitui.51 Näiden  mullistusten 

keskellä evoluutio oli helppo vihollinen ja kreationismi kelpo työkalu taistelussa sitä 

vastaan.

1920-luvulla syntyi evoluutioteoriaa vastustava kansanliike, joka sai heti aikaan vilkasta 

yhteiskunnallista  keskustelua.  Neljän  osavaltion  alueella  evoluutio  kiellettiin 

oppikirjoista  kokonaan  ja  yleinen  mielipide  alkoi  kääntyä  kreationistien  puolelle. 

Useissa  kouluissa  evoluutiosta  puhuminen  kiellettiin.  Liikkeen  johtohahmona  toimi 

entinen presidenttiehdokas William Jennings Bryan (1860‒1925). Hän oli järkyttynyt 

ensimmäisen  maailmansodan  hirveyksistä  ja  näki  Darwinin  opit  yhtenä  syynä 

49 Numbers 1986, 394.
50 Eve & Harrold 1991, 21.
51 Eve & Harrold 1991, 21-22.
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kehitykseen.   Evoluutio  oli  uhka  hänen  perusprinsiipeilleen:  demokratialle  ja 

kristinuskolle.  Hän  myös  jäljitti  Saksan  aatteellisia  taustoja  ensimmäisessä 

maailmansodassa  ja  törmäsi  sosiaalidarwinismiin,  mikä  oli  omiaan lietsomaan vihaa 

evoluutiota kohtaan.52

Myös  tieteen  kentällä  syntyi  1920-luvulla  kreationistista  liikehdintää.  Näistä 

merkittävimmät toimijat olivat Harry Rimmer (1890‒1952) ja George McCready Price 

(1870‒1963).  He  kummatkin  olivat  uskonnollisia  fundamentalisteja,  Rimmer 

presbyteraani ja Price 7th day -adventisti,  ja suuntasivat oppinsa tieteellisen yhteisön 

ulkopuolelle, lähinnä uskonnollisille fundamentalisteille ja opiskelijoille. Rimmer tuli 

kuuluisaksi lupauksestaan antaa 100 dollaria sille, joka osoittaisi Raamatun kirjoitukset 

tieteellisesti  virheellisiksi.  Price  puolestaan  lupasi  saman  summan  henkilölle,  joka 

todistaisi millä perusteella jokin fossiili on toista vanhempi. Kumpikaan ei köyhtynyt 

lupauksensa vuoksi. Kaksikon kuuluisin kirjallinen tuotos on Pricen The New Geology 

(1923),  joka  sai  hyvän  vastaanoton  fundamentalistien  keskuudessa.  Tiedeyhteisö 

kuitenkin lyttäsi teoksen.53

Kansanliikkeen huipentumana pidetään niin sanottua  monkey trial  -oikeudenkäyntiä54 

vuonna 1925. Siinä nuori opettaja tuomittiin 100 dollarin sakkoihin hänen opetettuaan 

evoluutioteoriaa  koulussa.  Kreationistit  ottivat  oikeudenkäynnin  mahdollisuutena. 

Syyttäjänä  toimi  itse  William  Jennings  Bryan  ja  todistajana  hänellä  oli  George 

McCready Price.  Vaikka oikeudenkäynti  päättyi  haluttuun lopputulokseen ja opettaja 

tuomittiin  sakkoihin,  ei  kreationisteilla  ollut  aihetta  juhlaan.  Bryan  oli 

oikeudenkäynnissä  tunnustanut  kannattavansa  useita  progressiivisen  kreationismin 

teesejä,  joita  Price  ei  allekirjoittanut.  Kreationistien  keulahahmot  eivät  päässeet 

yksimielisyyteen  siitä,  mitä  kreationismi oikeastaan on.  Asiaa  ei  helpottanut  median 

varauksellinen  suhtautuminen  kreationisteihin  ja  Bryanin  kuolema  pian 

oikeudenkäynnin jälkeen.55 Oikeudenkäynnistä on tehty myös elokuva, Inherit the Wind  

(1960).

52 Numbers 1986, 395.
53 Numbers 1986, 399-401.
54 Tunnetaan myös nimellä  The Scopes Trial syytteessä olleen opettajan mukaan.
55 Numbers 1986,  402-403. Eve & Harrold 1991,  24-28
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Laman  iskettyä  Yhdysvaltoihin  vuosikymmenen  lopussa  kiistely  evoluutiosta  vaipui 

pinnan  alle.  Kreationistit  kohdistivat  voimavaransa  paikalliselle  tasolle.  Siemen 

kreationismille  oli  kuitenkin  jo  kylvetty.  Vähitellen  evoluutio  poistui  oppikirjoista 

suuressa  osassa  maata  ja  opettajat  pelkäsivät  leimaantuvansa  evolutionisteiksi. 

Kreationistien ajamat lait jäivät useilla paikkakunnilla voimaan aina 1960-luvulle asti. 

Yliopisto-opetuksen kreationistit eivät puuttuneet.56

1960-luvulla  kreationismi  putkahti  jälleen  Yhdysvalloissa  otsikoihin.  Neuvostoliiton 

lähetettyä  Sputnik-avaruusluotaimen  onnistuneesti  avaruuteen  vuonna  1957  oli 

Yhdysvalloissa  itsetutkiskelun  paikka.  Neuvostoliiton  teknistä  etumatkaa 

rakettiteknologiassa  lähdettiin  kuromaan  umpeen  koulujärjestelmän  uudistuksilla. 

Luonnontieteet  palasivat  perusopetukseen  ryminällä  ja  siinä  sivussa  myös 

evoluutioteoria  teki  paluun  kouluopetukseen.  Kreationisteille  tämä  oli  raskas  pala 

purtavaksi.  Evoluutio  palasi  koulukirjoihin  ja  vuoteen  1968   mennessä  kaikki 

antievolutionistiset lait oli kumottu.57

1960-luvun takaiskut pakottivat kreationistisen liikkeen muuttamaan argumentaatiotaan. 

Enää  evoluutioteorian  moraalittomuus  ei  riittänyt  perusteeksi  vastustaa  sen  opetusta 

kouluissa. Avuksi otettiin tiede. Evoluutiota vastaan haluttiin taistella sen omilla aseilla 

ja näyttää sen paikkansapitämättömyys tieteen keinoin. Ajatuksen pohjalta perustettiin 

useita  kreationistista  tiedettä  harjoittavia  järjestöjä,  kuten  Creation  Research Society  

CRS  ja  Institute  of  Creation  Research  ICR,  jotka  alkoivat  tuottaa  evoluutioteoriaa 

vastustavia julkaisuja.58

Tieteellisen kreationismin noususta oli päävastuussa Henry M. Morris. Yhdessä teologi 

John C.  Whitcombin kanssa he aloittivat  projektin,  jonka tarkoituksena  oli  päivittää 

kreationistinen teoria Pricen ja Bryanin päivistä. Työn hedelmänä syntyi teos  Genesis  

Flood  (1961)  joka palautti  teorian  maailmanlaajuisesta  tulvasta  selitystekijänä  muun 

muassa fossiileille kreationistien ajatteluun.59

56 Eve & Harrold 1991, 24-28.
57 Eve & Harrold 1991, 28-29.
58 Eve & Harrold 1991, 52-54.
59 Numbers 1986, 408-410.
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Tieteellinen  kreationismi  ei  jäänyt  ilman  vastavoimia.  National  Center  for  Science  

Education  (NCSE)  perustettiin  taistelemaan  kreationismia  vastaan.  Se  tuotti 

valistusmateriaalia,  joka  esitteli  evoluutioteoriaa  kansanomaisesti.  Myös  American 

Humanist  Association lähti  kreationismin  vastaiseen  kamppailuun  mukaan  ja  alkoi 

julkaista  Science/Creation  lehteä.  1980-luvulla  syntyi  myös  paljon  muita 

evoluutioteoriaa suitsuttavia julkaisuja, suurin osa luonnontieteilijöiden toimesta.60

ICR:n ja CRS:n lisäksi tieteellistä kreationismia tukevia yhdistyksiä on myös muita. 

Pääasiassa ne julkaisevat tieteellistä kreationismia esitteleviä julkaisuja, mutta mukaan 

mahtuu myös erikoisempaa toimintaa: Kentuckyn osavaltiosta löytyy teemapuisto, joka 

esittelee  nuorenmaan  kreationistien  ajatuksia  maailman  synnystä,  dinosauruksista  ja 

ihmisen luomisesta.61

Tärkeä askel tieteelliselle kreationismille oli niin sanotun equal time -liikkeen synty. Se 

sai alkunsa kun Yalessa lakia opiskeleva Wendell Bird kirjoitti artikkelin siitä, kuinka 

kreationismia ja evoluutiota pitäisi kohdella tasa-arvoisesti kouluopetuksessa. Liikkeen 

tarkoituksena oli esittää kreationismi tieteellisenä teoriana ja siten validina vaihtoehtona 

evoluutioteorialle.  Liike  poiki  useita  kansalaisaloitteita  ympäri  Yhdysvaltoja  joissa 

vaadittiin kreationismia osaksi kouluopetusta.62

Equal time -liikkeelle tärkeää oli kreationistien omaksuma uusi argumentaatio. Se karsi 

kreationistien  sanomasta  pois  viittaukset  uskontoon  ja  Raamattuun jättäen  jäljelle 

kreationismin ”tieteellisen puolen”. Näin kreationismia voitiin markkinoida kilpailevana 

teoriana  evoluutioteorialle.  Aatteellista  taustaa  haettiin  myös  ei  hengellisistä 

ajattelijoista. Thomas S. Kuhnin Tieteellisten vallankumousten rakenne -teoksen ajatus 

paradigmasta  oli  erityisesti  kreationistien  mieleen.  Tiede  näyttäytyi  teorian  mukaan 

enemmän kilpailevien mallien eli paragidmojen muodossa, ennemmin kuin kokoelmana 

objektiivisia  faktoja.63 Tätä  ajatusta  vasten  kreationistit  eivät  nähneet  syytä,  miksi 

heidän ajatuksensa eivät voisi tasaväkisesti kilpailla evoluution kanssa.  

60 Scott 1997, 269. Teemapuiston kotisivut http://creationmuseum.org/
61 Scott 1997, 268. 
62 Scott 1997, 273.
63 Numbers 1986,  412.
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Aluksi taktiikka puri loistavasti. Kreationistit saivat ajettua ajatuksensa ”tasavertaisesta 

kohtelusta” kahdessa osavaltiossa, Louisianassa ja Arkansasissa,  laiksi ja saivat useita 

kouluja  ottamaan  käyttöön  kahden  mallin  lähestymistavan.  Myös  yleinen  mielipide 

alkoi muuttua kreationisteja suosivaksi. Vuonna 1980 vain 25 prosenttia Yhdysvaltojen 

opettajista  suosi  pelkästään  evoluution  opetusta.64 Kreationismin  vastustajat  olivat 

kuitenkin hereillä.

Ensimmäinen kiista tieteellisen kreationismin ja evoluution kannattajien välillä nähtiin 

1982.  Arkansasin  osavaltiossa  kreationistit  ajoivat  läpi  lakia,  joka  sallisi  kouluissa 

tasaisen kohtelun evoluution ja tieteellisen kreationismin välillä. Oikeudenkäynti, jota 

verrattiin  1925  käytyyn  Scopesin  oikeudenkäyntiin,  päättyi  evolutionistien 

murskavoittoon:  tuomari  ei  vain  kumonnut  lakiesitystä  vaan  totesi,  ettei  tieteellinen 

kreationismi  täytä  tieteen  tunnusmerkkejä.  Saman  tyylisiä  oikeudenkäyntejä  käytiin 

myös  muualla  Yhdysvalloissa,  vastaavin  tuloksin.65 Kamppailu  kreationistien  ja 

evolutionistien  välillä  ei  rajoittunut  nahisteluun  valtion  oppilaitosten 

opetussuunnitelmista.  Toinen  taistelukenttä  olivat  julkiset  väittelyt,  joita  järjestettiin 

erityisesti yliopistoissa.66

1.3. Evoluutioteoria

Tutkittaessa  kreationismia  ei  voida  välttyä  sivuamasta  evoluutioteoriaa.  Koko 

kreationismin käsitettä määrittää antievolutionismi. Tämä käy hyvin esille vuonna 1982 

Arkansasissa  käydystä  oikeudenkäynnistä,  jossa  tieteellinen  kreationismi  määriteltiin 

kuuden teesin pohjalta. Ne kuuluivat seuraavasti:

1)  Usko  universumin,  energian  ja  elämän  yhtäkkiseen  ilmestymiseen/luomiseen 

tyhjästä.

2)  Luonnonvalinnan  ja  mutaatioden  riittämättömyys  selittämään  kaiken  elollisen 

kehittyminen yhdestä elollisesta organismista.

3) Evoluutiiviset muutokset ovat mahdollisia ainoastaan mikrotasolla, jo luotujen lajien 

sisällä.

64 Numbers 1986,  412.
65 Scott 1997, 273.
66 Numbers 1986, 413.
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4) Ihmisellä ja apinalla ei ole yhteistä esi-isää.

5) Maapallon geologia on selitettävissä niin sanotun katarstrofismin avulla. Maapallon 

laajuinen tulva on historiallinen tosi-asia.

6)  Maapallo  ja  sillä  ilmenevät  elämänmuodot  ovat  suhteellisen  nuoria  eivätkä  omaa 

vuosimiljoonien historiaa.67

Ensimmäistä  teesiä  lukuun  ottamatta  ovat  kaikki  väittämät  joko  suoraan  evoluution 

kieltäviä  tai  ristiriidassa evoluutiobiologian perusperiaatteiden kanssa.  Tämän vuoksi 

evoluutioteorian ymmärtäminen on kreationismin tutkimisen kannalta välttämätöntä.

Ernst  Mayr  toteaa  evoluution  olevan  ”asteittainen  prosessi,  jonka  kautta  elämä  on 

kehittynyt  syntymästään  lähtien.”68 Eugenie  Scott  vääntää  asian  vielä 

kansantajuisempaan muotoon. Hän painottaa evoluution aikaperspektiiviä. Evoluutio on 

yksinkertaisimmillaan  käsitys,  jonka  mukaan  menneisyys  eroaa  nykyisyydestä.69 

Seuraavaksi käyn läpi biologisen evoluutiokäsityksen historian niiltä osin, kun se on 

tutkimuksen kannalta mielekästä.

1.3.1. 1800-luvun biologia Lamarcista  Darwiniin

Evoluutio ei ollut tuntematon käsite 1800-luvun tiedeyhteisölle ennen Darwinin Lajien 

synty -teosta. Ajatuksen parissa työskenteli Jean Baptiste Chevalier de Lamarck (1744‒

1829).  Hän esitti  ajatuksen positiivisten  ominaisuuksien  periytymisestä  vanhemmilta 

jälkipolville.  Ajatus  ei  ollut  uusi  vaan  laajalti  hyväksytty  tieteellinen  fakta  ajan 

tiedeyhteisössä.70 Anto Leikola onkin todennut idean evoluutiosta olevan ”melkein yhtä 

vanha kuin filosofia itse”.71

Toinen  Lamarckin  evoluutioteorian  perusprinsiippi  oli  paljon  innovatiivisempi  ja 

aiheutti laajaa keskustelua puolesta ja vastaan. Lamarck esitti teorian ”progressiivisesta 

evoluutiosta”.  Sillä  hän  tarkoitti  mekanismia,  jossa  ympäristön  vaikutuksesta  lajin 

ominaisuudet muuttuvat. Nämä paremmin ympäristöön sopivat ominaisuudet periytyvät 

67 Numbers 1991, 245.
68 Mayr 2001, 435.
69 Scott 1997, 265.
70 Young 1992, 84.
71 Leikola 1987, 305.
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jälkipolville tehden lajista paremmin ympäristöönsä sopeutuvan. Ajatus oli ristiriidassa 

kristillistä  maailmankuvaa  tukevan  suunnitteluargumentin  kanssa,  jonka  mukaan 

eläimet oli valmiiksi suunniteltu elämään tietynlaisessa ympäristössä. Lamarcin ajatus 

nosti  ympäristön  tärkeimmäksi  tekijäksi  eliöiden  muutoksille.72 Lamarckin  teoriaa 

hallitsi  myös  ajatus  eliöiden  tarpeesta  kehittyä,  mikä  on  merkittävä  ero  Darwinin 

myöhemmin esittämään materialistiseen tulkintaan.73

Lamarck ei elinaikanaan päässyt teoriansa kanssa tiedeyhteisön suosioon. Yhtenä syynä 

pidetään ajan tapaa luokitella luontoa ja yrittää siten ymmärtää paremmin ympäristöä. 

Ajatuksen isä,  Carl  von Linné,  vaikutti  vielä  Lamarckin  eläessä.  Lisäksi  Lamarckia 

ahkerasti  vastustanut  Georges  Cuvier  (1769‒1832)  oli  aikansa  tieteen  jättiläinen 

julkaistuaan Linnen hengessä suuren luokitteluteoksen The Animal Kingdom. Idea lajien 

muuttumisesta toisiksi sopi huonosti ajatukseen luonnon luokittelusta.74 Ajatuksesta on 

myös  vastakkaisia  näkemyksiä.  Petter  Portin  esittää  artikkelissaan  ”Evoluutioteorian 

kehitys Darwinista nykypäivään” seuraavaa:

Linnén taksonomia, jossa eliöt on järjestetty hierarkkisesti laajeneviin ryhmiin, 

lajeihin,  sukuihin,  heimoihin,  lahkoihin  ja  luokkiin,  viittaa  nimittäin  suoraan 

niiden sukulaisuuteen polveutumisen kautta. 75

Vaikka Lamarckin ajatukset eivät saaneet hänen elinaikanaan suurta kannatusta, sai idea 

eliöiden  kehittymisestä  ympäristön  mukaan  hyväksynnän  1800-luvun  alun  tieteen 

tekijöiltä. William Conybearen (1787-1857),  Charles Lyellin (1797-1875) ja  Robert 

Chamberssin  (1802-1871)  tutkimukset  fossiileista  ja  maapallon  iästä  vahvistivat 

käsitystä  eliöiden muutoksista.  Kysymys  oli  pikemminkin enää  siitä,  oliko Lamarck 

oikeassa väittäessään muutosten johtuvan ympäristöstä. Chambers käytti nimettömänä 

julkaistussa teoksessaan  Vestiges of Natural History of Creation vuonna 1844 termiä 

evoluutio kuvaamaan lajien muutoksia ja nosti samalla lajikysymyksen luonnontieteen 

keskiöön.76

72 Young 1992, 84.
73 Portin 2008, 24.
74 Leikola 1987, 306.
75 Portin 2008, 23.
76 Young 1992, 102-109.
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Vaikka Chambersin kirja aiheutti paljon keskustelua, oli se vasta esimakua tulevasta. 

Kaikki alkoi siitä, kun nuori Charles Darwin astui joulukuussa 1831 H.M.S  Beaglen 

kannelle.  Viisi  vuotta  kestäneen  merimatkan  aikana  Darwin  keräsi  huomattavan 

kokoelman  erilaisia  kiviä,  fossiileja  ja  kasveja  sekä  seurasi  eläimiä  ja  niiden 

käyttäytymistä.  Matkalta  palattuaan  hän ystävystyi  Lyellin  kanssa  ja  hänen töidensä 

innoittamana  Darwin  kiinnostui  myös  lajien  kehittymisestä.  Tämä  ajoi  Darwinin 

tarkastelemaan matkalta  keräämäänsä materiaalia  uudessa valossa.  77 Tukisiko hänen 

keräämänsä aineisto teoriaa, jonka mukaan lajit olivat kehittyneet toisista lajeista?

David Young toteaa Darwinin päiväkirjoista käyvän ilmi, että hän piti jo varhaisessa 

vaiheessa  evoluutiota78 erittäin  selitysvoimaisena  teoriana.  Se  selittäisi,  miksi  osa 

fossiileista oli kuin jättiläismäisiä versioita alueella nykyisin elävistä eläimistä. Toinen 

Darwinin  innostusta  evoluutioon  selittävä  tekijä  oli  se,  että  se  selitti  miksi  hänen 

Galapagos-saarilla havaitsemansa peippolajit erosivat niin paljon toisistaan. Evoluutio 

selittäisi myös sen yhteensattuman, että lähes samanlaisia peippoja eli Etelä-Amerikan 

rannikolla.79 Enää  oli  selvitettävä  mekanismi  evoluution  takana.  Darwin  toteaa 

muistiinpanoissaan vuonna 1837:

With belief of transmutation and geographical grouping we are led to endeavour to  

discover causes of changes – the manner of adaptation80

Darwin oli uuden ongelman edessä. Evoluutio näytti potentiaaliselta teorialta, mutta ei 

omannut  tarvittavaa  todistusvoimaa  ilman  tietoa  evoluutiota  ajavasta  voimasta. 

Darwinin arvellaan saaneen ajatuksen luonnonvalinnasta Thomas Malthusin teoksesta 

Essay  on  the  Principle  of  Population. Malthusin  esimerkit  populaation  taistelusta 

ruoasta  sen  koon  kasvettua  yli  alueen  sietokyvyn  vakuuttivat  Darwinin  evoluution 

tuomien  muutosten  tärkeydestä  selviytymiskamppailussa.  Pienikin  etu  kilpailijoihin 

nähden saattoi ratkaista kamppailun yksilön eduksi.81

Darwin  ei  ollut  ajatuksensa  kanssa  yksin.  Alfred  Wallace  (1823‒1913)  oli  päätynyt 

77 Young 1992, 117-118.
78 Ei evoluutiota vielä darwinistisessa merkityksessä vaan teoriana lajien synnystä toisista lajeista.
79 Young 1992, 118.
80 Young 1992, 119.
81 Young 1992,  120.
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samanlaisiin päätelmiin luonnonvalinnasta tutkimusmatkoillaan Kaukoidässä. Myös hän 

sai vaikutteita Malthusin teoksesta. Wallacen lähetettyä kirjeen, joka hänen tietämättään 

julkaistiin  tieteellisenä artikkelina,  löydöistään Darwinille,  tarttui  myös  Lyell  asiaan. 

Hän otti yhteyttä Darwiniin ja pyysi häntä kiirehtimään oman teoriansa julkaisemisessa. 

Muuten Wallace ehtisi ensin ja Darwinin jo lähes 20 vuotta kestänyt tutkimus valuisi 

hukkaan. Darwin ottikin neuvosta vaarin ja saattoi vuodessa julkaisukuntoon teoksen 

otsikolla Origin of species vuonna 1859.82

Kirja  oli  menestys.  Sen  esittämä  luonnon  valinnan  mekanismi  oli  erittäin 

selitysvoimainen  ajan  biologisiin  ongelmiin,  muun  muassa  lajien  syntyä  koskevaan 

kiistakysymykseen. Lisäksi Darwin suhtautui avoimesti teoriansa ongelmiin ja kehitti 

sitä  eteenpäin  kirjan  ilmestyttyä.  Erityisesti  Darwinia  piinasivat  fossiilit.  Jos  hänen 

teoriansa piti paikkansa, pitäisi fossiilijäämistä löytyä todisteita lajien muuntumisesta. 

Hänen huolensa oli kuitenkin aiheeton, sillä fossiilien muodostumisesta saadut tiedot 

osoittivat, että tälläisen ketjun löytyminen tai syntyminen olisi erittäin epätodennäköistä

fossiilien muodostumisen harvinaisuuden johdosta.  Kirjan menestystä  auttoi  osaltaan 

myös  sen  kiireellinen  julkaisu.  Se  ei  sisältänyt  alaviitteitä  ja  oli  muutenkin  ajan 

mittapuulla  helppotajuisesti  kirjoitettu  teos,  jonka  esittämä  empiriisesti  kerätty 

todistusaineisto oli valtava.83

1.3.2. Aika Darwinin jälkeen

Lajien synnyn jälkeen biologia ei ollut enää entisensä. Perinnöllisyyden salat aukesivat 

1900-luvun  alussa  ja  pian  sen  jälkeen  saatiin  vahvistus  mutaatioiden  roolista  lajien 

kehityksessä.  Anto Leikola huomauttaa mutaatioita tutkineen Thomas Morganin kaksi 

Nobel-palkintoa napanneen tutkimusryhmän saaneen 1930-luvulle tultaessa genetiikan 

pääpiirteet valmiiksi  ”ja ne antoivat pohjan uudelle käsitykselle luonnonvalinnasta ja 

lajien kehityksestä”.84

Morganin perintönä syntyi niin sanottu synteettinen evoluutioteoria, jonka päämääränä 

oli  yhdistää  ensisijaisesti  populaatiogenetiikka,  mutta  myöhemmin  koko  biologia 

82 Young 1992,  127-131.
83 Young 1992,  131-135.
84 Leikola 1987, 342.
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oppialana  evoluutio  ajatuksen  alaisuuteen.  Termi  synteettinen  evoluutioteoria  on 

peräisin  Julian  Huxleyn  teoksesta  Evolution:  The  modern  Synthesis.  Ajatuksen  voi 

kiteyttää  yhden  synteettisen  evoluutioteorian  isähahmon  Theodosius  Dobzhanskyn 

(1900‒1975) lausahdukseen: ”In biology nothing makes sense expect in the light of 

evolution”.85 Kaikki biologian teoriat  ja saavutukset haluttiin evoluutioteorian testiin. 

Synteettinen evoluutioteoria kulkee myös nimellä uusdarwinismi.

Seuraava kehitysaskel evoluution historiassa oli DNA:n löytyminen vuonna 1953. Se 

selitti vihdoin, miten ominaisuudet siirtyivät sukupolvesta toiseen.  DNA:n löytyminen 

vahvisti  mutaation yhdeksi lajiutumisen mekaniikaksi.  Lajiutumisen ongelma ei ollut 

kuitenkaan  vielä  kokonaan  ratkaistu.  Vaikka  Morganista  ja  Dobzhankystä  alkanut 

tutkimusperinne oli kartoittanut vaiheittaisen, mikroevolutiivisen lajiutumisen salat, oli 

makroevoluutio  vielä  ongelma  tutkijoille.  Jos  prosessit  toimisivat  samaan  tapaan 

vaiheittaisesti kuin mikroevoluution tasolla, pitäisi niin luonnosta kuin fossiililöydöistä 

löytyä  todisteita  vaiheittaisesta  muutoksesta.  Näin  ei  kuitenkaan  näyttänyt  olevan 

ainakaan  biologien Stephen J. Gouldin ja Niles Eldredgen mielestä.

Kirjassaan Punctuated equilibria: an alternative to phyletic gradualism (1972) Eldredge 

ja  Gould  esittävät  oman  teoriansa  makroevoluutiosta,  punktualismin.  Sen  perusidea 

eroaa  vaiheittaisesta  muutoksesta  siinä,  että  se  olettaa  evoluution  kehittyvän 

ennemminkin  sykäyksinä  kuin  vaiheittain.  Evoluution  perustilana  he  pitävät 

pysähtyneisyyttä,  jossa  mutaation  kautta  populaatio  kokee  vain  pieniä  muutoksia. 

Makroevoluution  tasolla  tapahtuvat  muutokset  ovat  seurausta  ympäristötekijöiden 

äkillisestä ja pitkäaikaisesta muutoksesta, joka pakottaa lajit evoluution mittakaavassa 

nopeaan muutokseen. Näin mahdollistuu uusien lajien syntyminen.86

Punktualismi  ei  kuitenkaan  pystynyt  syrjäyttämään  synteettistä  evoluutioteoriaa 

biologian keskiöstä vaan käsitys makroevoluutiosta mikroevoluution kaltaisena, mutta 

eri  tasolla  tapahtuvana,  toimintana  pysyi  vallitsevana.  Gould  ja  Eldredge  esittivät 

teoriaansa  osittain  darwinistisen  näkemyksien  vastaisina,  mikä  sai  vastakaikua 

kreationistien  leiristä.  Erityisesti  katastrofit  evoluutiota  vauhdittavana  tekijänä 

85 Portin 2008, 27.
86 Järnefelt 2007, 31.
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miellyttivät  kreationistien  korvaa.  Tässä  mielessä  Eldredge  ja  Gould  tulivat  väärin 

ymmärretyiksi,  sillä  he  eivät   vastustaneet  evoluution  perusperiaatteita  vaan 

kyseenalaistivat ainoastaan perinteisen näkemyksen sen kulusta.  Esimerkiksi Richard 

Dawkins ei täysin allekirjoita Gouldin ja Eldredgen käsityksiä punktualismista, mutta 

toteaa heidän olleen silti ”todellisia uudistajia” ja ”sankareina taistelussa kreationismia 

vastaan”.87

1980-luku näyttäytyy evoluutioteorian kannalta uuden alkuna. Tuolloin sai alkunsa tänä 

päivänä  jatkuva  keskustelu  evoluution  valintayksiköstä.  DNA:n  ja  perinnöllisyyden 

ongelmat  oli  ratkaistu,  ja  ratkaisut  alkoivat  tuottamaan uusia  tieteenaloja  ja  teknisiä 

sovelluksia,  kuten  geenimuunneltua  ruokaa.  Eldredgen  ja  Gouldin  tutkimukset 

ravisuttavat perinteisen synteettisen evoluutioteorian kenttää. Tällaisessa murrostilassa 

myös  evoluutioteorian  vastustajien  oli  helppo  hyökätä  ulkopuolisen  silmin 

käymistilassa olevan evoluutioteorian kimppuun.

1.4. Helluntaiherätys

Helluntailaisuus on protestanttisen kirkon oppeihin pohjautuva kristinuskon suuntaus. 

Sen  opilliseen  keskiöön  kuuluvat  Raamatun auktoriteetin  kunnioittaminen,  ahkera 

lähetystyö  ja  uskonnollisen  kokemuksen  korostaminen.  Helluntailaisuus  ei  ole 

yhtenäinen oppi vaan sisältää useita  erilaisia lahkoja. Tämän vuoksi helluntailaisilla ei 

ole virallista uskontunnustusta. Helluntailaisuutta leimaa myös karismaattisuus. Kielillä 

puhuminen tai muut Pyhän hengen armolahjat, kuten kyky parantaa sairaita, kuuluvat 

oleellisena osana helluntailaiseen ajatteluun. Sakramenteista helluntailaiset tunnustavat 

muiden protestanttien  tapaan kasteen  ja  ehtoollisen.88 Helluntailaisuus  voidaan jakaa 

kolmeen  alalajiin:  klassisiin  helluntailaisiin,  karismaattisiin  liikkeisiin  ja 

uuskarismaatikoihin.  Helluntailaisuutta  määrittää  myös  fundamentalistinen 

raamatuntulkinta.89

Suomeen  helluntailaisuus  tuli  Norjassa  vaikuttaneen  metodistipastori  Thomas  Ball 

Barrattin  (1862‒1940)  toimesta  1911.  Jo  ennen  tätä  oli  saarnaaja  Pekka  Brofeldt 

87 Dawkins 1987, 252-253, 257, 264.
88 ”Helluntailaisuus”, elektr. dokumentti.
89 Kärkkäinen 2005,302-310.
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kirjoittanut  Barratista  Kotimaa-lehteen.  Todellinen  kiinnostus  Barrattia  ja  hänen 

oppejaan  kohtaan  heräsi  kuitenkin  narvalaisten90 piirissä.  Suomalaisen 

helluntailaisuuden äidin,  Hanna Castrenin (1862‒1943), liityttyä Suomessa toimivien 

narvalaisten joukkoon, saatiin pitkään odotettu vieras, T. B. Barrat, Suomeen.91

Barratin vierailun myötä helluntailaisuus levisi nopeasti eri puolille Suomea. Leviämistä 

edisti  sanomalehdistö,  etenkin  Brofeldtin  Toivon  Tähti ja  toimintansa  vuonna  1912 

aloittanut  Ristin  Voitto.  Jälkimmäinen  aloitti  suomennoksena  Norjassa  ilmestyvästä 

Korsets Seieristä,   jonka päätoimittajana Barrat toimi. Samoihin aikoihin alkoi myös 

aktiivinen  käännös-  ja  lähetystyö. Ristin  Voitto ja  Toivon  Tähti levisivät  ulkomailla 

asuvien  suomalaisten  keskuuteen,  ja  useita  Barratin  teoksia  käännettiin  suomeksi.92 

Ensimmäinen helluntaiseurakunta perustettiin Helsinkiin 1915.93

Helluntailaisuus ei juurtunut sellaisenaan mihinkään olemassa olevaan kirkkoon vaan 

koostui eri kristillisistä piireistä tulleista ihmisistä. Opillisten erimielisyyksien vuoksi 

opillisen yhtenäisyyden rakentaminen oli helluntaiseurakunnan syntyhetkinä oleellista. 

Opillisina eroina protestanttiseen kirkkoon nousivat esille Pyhän hengen kaste ja kaste. 

Erityisesti  jälkimmäinen  erotti  helluntailaisia  opillisesti  luterilaisesta  kirkosta. 

Mahdollisuus  aikuiskasteeseen  ja  kasteen  toimittaminen  upotuskasteena  erosivat 

luterilaisesta  käytännöstä.  Helluntailaisuutta  koetteli  helluntailaisille  vuosille  1915‒

1916  langetettu  kokoontumiskielto.  Myös  liikkeen  sisäiset  erimielisyydet  kasvoivat 

lähestyttäessä 1910-luvun loppua,  ja helluntailaiset  jakautuivat  vuonna 1920 kahteen 

leiriin: helluntaiherätykseen ja helluntaiystäviksi.94

Vuonna  1923  voimaan  tullut  uskonnonvapauslaki  mahdollisti  seuraavan 

kehitysaskeleen.  Helluntailaiset  perustivat  pyhäkouluja,  raamattukouluja  ja  alkoivat 

Ristin Voiton ohella julkaista lapsille ja nuorille suunnattua Hyvä Paimen -lehteä. 1920-

luvulla  alkoi  myös  helluntailaisuudessa  vaikuttanut  kesäjuhlaperinne.  Myös 

seurakuntien  rekisteröiminen  yhdistyksiksi  aloitettiin.  Tämä  oli  tärkeää  omaisuuden 

hoidon  kannalta.  Yhdistystoiminta  mahdollisti  muun  muassa  kiinteistöjen  oston  ja 

90 Alunperin Virolaisten lestadiolaisten piirissä virinnyt herännäisliike
91 Ahonen 1994, 32-48.
92 Ahonen 1994, 61-62.
93 ”Helluntailaisuus”, elektr. dokumentti.
94 Ahonen 1994, 91-94, 108, 132.



31

rakentamisen ja lahjoitusten vastaanoton.95

Tulevina  vuosikymmeninä  helluntailaisuus  etsi  opillista  suuntaansa.  Jäsenmäärät 

kasvoivat  ja  lähetystyö  lisääntyi.  Toisen  maailmansodan  jälkeen  muun  muassa 

suhtautuminen asepalvelukseen ja 1960-luvun muuttoliike maalta kaupunkeihin ravisteli 

liikettä. Myös liikkeen sisältä kumpuava karismaattisuus aiheutti vilkasta keskustelua 

jäsenten kesken. Muun muassa  Niilo Yli-Vainion pitämissä tilaisuuksissa alkoi esiintyä 

niin  sanottua  kaatumisilmiötä.  Helluntaiherätys  törmäsi  myös  muihin  uusiin,  heidän 

näkökulmastaan  harhaoppisiin,  suuntauksiin.  Menestysteologia  ja  yleistä 

hurmoshenkisyyttä ajavat suuntaukset koettiin uhkaksi herätykselle. Lauri K. Ahonen 

nimittää kuitenkin 1980-lukua herätysliikkeen konsensuksen kaudeksi.96

95 Ahonen 1994, 147-149, 171.
96  Ahonen 1994, 186, 215-218, 242-253, 302, 307, 316-331, 333, 341-347, 356-364.
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2. KREATIONISMI HELLUNTAISEURAKUNNAN  PIIRISSÄ 

VUOSINA 1987‒1988

2.1. Vuosi 1987 ‒ sanoista tekoihin

2.1.1.  Kreationismi lehdistössä ennen adressia

Kotimaa julkaisi vuosina 1987 ja 1988 17 kreationismia koskevaa kirjoitusta. Aineiston 

joukossa  on  niin  yleisönosastokirjoituksia,  pääkirjoituksia  kuin  artikkeleitakin. 

Huomattavaa  on  yleisönosastokirjoitusten  jakautuminen.  Ristin  Voitossa lukijoiden 

kirjeille  tarkoitettu  lukijapalsta  aloitti  toimintansa vasta  vuoden 1988 puolella,  joten 

yksityishenkilöiden  mielipiteet  kerääntyivät  Kotimaahan.  Keskustelu  oli  vahvasti 

keskittynyt  juuri  näiden kahden lehden ympärille.  Esimerkiksi  Helsingin Sanomat ei 

julkaissut  yhtään  adressia  koskevaa  kirjoitusta  aikavälillä  24.6.‒28.8.1987,  jolloin 

kirjoittelu Riston Voitossa ja Kotimaassa oli kiivaimmillaan.

Kotimaassa  julkaistut  tekstit  painottuvat  julkaisuajankohdiltaan  kansalaisadressin 

ympärille.  17  kirjoituksesta  12  sijoittuu  aikavälille  16.7.1987  –  2.10.1987  alkaen 

kansalaisadressin keruusta kertovasta uutisesta. Vuonna 1987  Kotimaassa julkaistujen 

kreationismia  käsittelevien  kirjoitusten  kokonaismäärä  oli  13.  Toinen  huippu 

kreationismia  käsittelevissä  artikkeleissa  on  kansalaisadressin  palauttamisen  jälkeen. 

18.8.1988 – 29.9.1988 julkaistiin Kotimaassa kolme kreationismia käsittelevää tekstiä. 

Vain yksi kirjoitus sijoittuu näiden ajankohtien ulkopuolelle. Ristin Voitossa kirjoitusten 

kokonaismäärä  oli  vuonna  1987  11  kappaletta.  Keskustelu  oli  siis  1987  hiukan 

vilkkaampaa  Kotimaassa kuin  Ristin  Voitossa,  pitkälti  Kotimaan 

yleisönosastokirjoitusten ansiosta. 

Ristin Voitossa kreationismia käsiteltiin myös niukasti ennen adressin keräystä. Toisin 

kuin  Kotimaassa,  aihetta kuitenkin sivuttiin. Ensimmäinen näistä oli Tauno Toivosen 

”Fossiilit puhuvat”. Artikkeli ilmestyi Jumalan ihmeitä -palstalla, joka mainosti itseään 

seuraavasti:
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Luomistyö  vai  evoluutio?  Tiede  vai  Raamattu?  Näihin  kysymyksiin  pyritään 

vastaamaan  kuukausittain  ilmestyvällä  Jumalan  ihmeitä  -palstalla,  jolla  käsitellään 

pääasiassa luonnontieteiden ja Raamatun suhteita

Tälle  kysymyspalstalle  voit  lähettää  fysiikkaa,  kemiaa,  geologiaa  sekä  muita 

luonnontieteitä  ja  Raamattua  koskevia  kysymyksiäsi.  Eri  alojen  asiantuntijat  ovat 

palveluksessasi ja vastaavat kysymyksiin97

Huomattavaa Jumalan ihmeitä  -palstassa on sen toimittaja.  Palstaa toimitti  saarnaaja 

Seppo  Pehkonen,  joka  oli  yhdessä  Veikko  Pekin  kanssa  kansalaisadressin  kantavia 

voimia.  Pehkonen  järjesti  kreationistisille  kirjoituksille  oman  jakelukanavan  hyvissä 

ajoin ennen ideaa adressista.

Ennen nimenkeruukampanjan alkua palstalla käsiteltiin muun muassa ihmisen suhdetta 

luontoon  ja  aivojen  toimintaa.  Vuoden  alussa  ilmestyi  kuitenkin  yksi  kreationismia 

käsittelevä  artikkeli.  Tauno  Toivosen  ”Fossiilit  puhuvat” käsittelee  fossiililöytöjen 

suhdetta evoluutioteoriaan ja sen todistamiseen. Artikkeli mainitsee lähteekseen Duane 

Gishin  Evolution:  Fossils  Say  NO!  sekä  Robert  Kofalhin  Handy  Dandy  Evolution  

Refuter -teokset.98 Molemmat teokset ovat Yhdysvaltalaisten kreationististen järjestöjen 

julkaisemia.

Artikkeli seuraa vahvasti tieteellisen kreationismin perintöä. Se kiistää maapallon pitkän 

iän  sekä  kiistää  fossiilien  todistusarvon  evoluution  selittäjänä.  Lisäksi  se  kiinnittää 

suurta  huomiota  maailmanlaajuisen  tuhotulvan  todisteisiin.  Artikkelissa  kiinnitetään 

huomiota myös mikro- ja makroevoluution ongelmaan ja kiistetään makroevoluution 

olemassa olo.99

Toivonen  tuo  esille,  että  Jumala  ei  luonut  eläimiä  sananmukaisesti  “kutakin  lajinsa 

mukaan” vaan loi eläimien laadut. Laaduilla Toivonen viittaa eläimien sukuihin. Hän 

esittää, että Jumalan luotua erikseen linnut, matelijat, nisäkkäät, ovat nämä kehittyneet 

eri lajeikseen näiden laatujen sisällä.100

97  Ristin Voitto (RV) 31.1.1987.
98  Toivonen, ”Fossiilit puhuvat” (art.). RV 31.1.1987.
99  Toivonen, ”Fossiilit puhuvat” (art.). RV 31.1.1987.
100 Toivonen, ”Fossiilit puhuvat” (art.). RV 31.1.1987.
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Artikkelin tärkeintä antia on kuitenkin Toivosen motiivit kirjoittaa artikkelia. Toivosen 

kirjoituksessa  ei  ole  mitään  viitteitä  kreationismin  tuomisesta  kouluopetukseen. 

Artikkelissa  hyökätään  tieteelliselle  kreationismille  tyypillisellä101 tavalla 

evoluutioteorian oletettuja aukkoja kohtaan ja todistetaan näin Raamatun sananmukaista 

tulkintaa. Toivosen motiivi tulee viimeistään ilmi seuraavasta lainauksesta:

Fossiilien  tärkein  opetus  on  hengellinen.  Ne  vahvistavat  voimakkaasti  Raamatun 

sanomaa.  Kertakaikkisen  jumalallisen  luomisen  tuloksena  syntyi  täydellinen 

luomakunta, jonka vedenpaisumus lähes tuhosi.102

Kreationistisen argumentaation motiivi oli siis pääasiassa hengellinen. Kirjoittajan oma 

fundamentalistinen  raamatuntulkinta  sai  näin  lisäpontta.  Mitään  yritystä  saada 

kreationismia  kouluopetukseen  ei  ollut  havaittavissa,  vaan  kirjoitus  oli  selkeästi 

suunnattu toisille helluntailaisille uskon vahvistukseksi.

Tauno  Toivosen  kirjoituksen  jälkeen  kreationistiset  ajatukset  katosivat  Ristin  Voiton 

sivuilta.  Jumalan  ihmeitä  -palstan  seuraavissa  osissa  käsiteltiin  muun  muassa 

ihmisaivoja ja pohdiskeltiin ihmisen luontosuhdetta  Raamatun valossa. Vasta vuoden 

1987  21. numero, joka ilmestyi 21.5.1987 antoi viitteitä asian nousemisesta pinnalle. 

Tuolloin  Veikko  Pekin  Aikamme  suurin  myytti -kasettia  mainostettiin  “tehokkaana 

evankelioimiskasettina”.  Kasetilla  kerättiin  varoja  Itä-Helsingin  rukoushuoneen 

rakentamiseksi.103

Myös  Pekin  kasetin  päätarkoitus  oli  mainoksen  perusteella  vahvistaa  helluntailaista 

uskoa. Mainos antaa kuvan evoluutioteoriasta sairautena, jota vastaan helluntailaisten 

on  hyvä  kasetin  avulla  lääkitä  itseään.  Kasettia  mainostettiin  otsikolla:  ”Tehokas 

vastalääke kehitysuskoon.”104 Huomionarvoista on myös se, että kasetin oli toimittanut 

juuri Pekki. Seppo Pehkosen haastattelussa käy ilmi, että idea kansalaisadressista tuli 

juuri  Pekiltä.  Helsingin Saalem -seurakunnalla  ei  ollut  tekemistä  asian  kanssa,  vaan 

101 Kts. Esim. Dawkins 2006, 138-148.
102 Toivonen, ”Fossiilit puhuvat” (art.). RV 31.1.1987.
103 RV 21.5.1987.
104 RV 21.5.1987.
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koko idea oli Pekiltä lähtöisin.105 Asia oli siis kiinnostanut Pekkiä jo pidemmän aikaa ja 

hän oli tehnyt myös konkreettisia toimia kreationismin tunnetuksi tekemiseksi.

Kasetti toi keskustelun evoluutioteorian ja luomisuskon välisestä suhteesta Ristin Voiton 

palstoille.  Loppuvuoden  Ristin  Voitto -lehdissä  aihetta  käsitellään  kahdeksassa 

numerossa,  pääosin  Veikko  Pekin  ja  Seppo  Pehkosen  toimesta.  Erityisesti  Jumalan 

ihmeitä  -palsta  keskittyi  kasetin  ilmestymisen  jälkeen  kreationististen  näkökulmien 

esille tuontiin.

Heti  Ristin  Voiton numero  22/1987  ottaa  kantaa  kasetin  ilmestymiseen.  Noin  sivun 

mittaisessa haastattelussa Veikko Pekki kertoo kasetin tarkoituksesta, vastaa saamaansa 

kritiikkiin ja puolustaa antievolutionistisia väitteitään. Pekki oli toimittanut kasettia ja 

”taistelukirjettä” myös helsinkiläisiin lukioihin. Kirjeessä Pekki vaatii kouluopetuksen 

muuttamista niin, että evoluution paikkaa kouluopetuksessa tarkasteiltaisiin uudestaan:

Kirjeen  ajatuksena  on,  että  evoluutio  tulisi  erottaa  luonnontieteellisistä  tosiasioista  

ja biologian opetus rakentaa uudestaan.106

Haastattelussa  Pekki  argumentoi  evoluutioteorian  opettamista  vastaan  väittäen  sitä 

elämänkatsomukseksi,  joka  siten  ei  kuulu  biologian  opetukseen.  Sen  sijaan  Pekki 

esittää,  että  evoluutioteoriaa  pitäisi  käsitellä  rinnakkain  muiden elämänkatsomuksien 

kanssa ja sitä tulisi  opettaa esimerkiksi elämänkatsomustiedon oppitunneilla biologian 

tuntien  sijaan.  Evoluutioteorian  heikkouksista  Pekki  luettelee  muun  muassa 

fossiiliaineiston aukot, lajien erot sekä entropian, epäjärjestyksen, lisääntymisen.107

Pekki kertoo myös tarinan omasta pojastaan ja kuinka poika oli joutunut koulutunnilla 

sanaharkkaan opettajan kanssa. Opettaja oli esittänyt ihmisen olevan eläin, mihin poika 

oli  vastannut  väittämällä  ihmistä  Jumalan  luomaksi.  Opettaja  oli  tunnin  lopuksi 

neuvonut lapsia  kääntymään vanhempiensa puoleen tällaisissa asioissa.  Tarina toimii 

hyvänä esimerkkinä siitä, miten helluntailaiset näkivät evoluutioteorian hyökkäyksenä 

omaa elämänkatsomustaan kohtaan. Haastattelun loppuun Pekki toteaa, että tilanteeseen 

voitaisiin  saada  muutos  “jos  saisimme  kerättyä  kolmekymmentätuhatta  nimeä 

105 Seppo Pehkosen haastattelu sähköpostitse 21.3.2011.
106 RV 28.5.1987.
107 RV 28.5.1987.
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kouluhallitukselle”.108 Ajatus  kansalaisadressista  lausuttiin  näin  ensimmäistä  kertaa 

julki.

Kasetti  oli  osoitus  myös  useammalla  tasolla  toimivasta  aktivismista  kreationismin 

puolesta.  Yhdysvalloissa  kreationismin  ollaan  katsottu  toimivan  neljällä  eri  tasolla. 

Korkeimman oikeuden ja liittovaltion tuomioistuimien lisäksi kreationismia on ajettu 

liittovaltion opetussuunnitelmiin.  Myös ruohonjuuritason toiminta,  johon myös Pekin 

kasetin levittäminen lukioihin rinnastuu, on ollut suosittua.109 Yhdysvalloissa ilmennyttä 

opettajien painostamista ei lähdemateriaalin mukaan Suomessa ilmennyt.

Yhteenvetona  voidaan  todeta,  että  kreationistinen  kirjoittelu  Ristin  Voitossa ja 

Kotimaassa oli  hyvin  vähäistä  ennen  kansalaisadressin  keruun  alkamista.  Alustusta 

kansalaisadressille kuitenkin tehtiin. Ristin Voiton Jumalan ihmeitä -palsta sekä Veikko 

Pekin  ”Aikamme  suurin  myytti”  -kasetti  ja  sen  saama  julkisuus  antoivat  pohjan 

kansalaisadressille.  Lisäksi  kirjoittelu  ei  ollut  vielä  laajemmin  levinnyt  muihin 

medioihin  Ristin Voiton ulkopuolelle.  Kotimaassa kreationismia käsiteltiin aikavälillä 

1.1.1987-30.6.1987  yhden  kerran,  jolloin  lehdessä  otettiin  kantaa  Sanansaattajassa 

ilmestyneeseen  kreationismia  käsittelevään  artikkeliin  otsikolla   Kehitysoppi  ja 

Raamattu.

2.1.2. Kansalaisadressi lasketaan liikkeelle

9.7.1987 ilmestyneessä  Ristin  Voiton numerossa 28/1987 Pekki  on ryhtynyt  sanoista 

tekoihin.  Uutisessa  ”Nimilistoin  vaikuttamaan” nimimerkki  TP  kertoo  kuinka 

Lehijärvellä  saman  vuoden  juhannuksena  oli  saatu  kerättyä  jo  5000  nimeä 

kansalaisadressiin,  joka  oli  tarkoitus  palauttaa  kouluhallitukselle.  Adressin 

tarkoitukseksi  nimimerkki  kertoo  luomisteorian  tunnustamisen  tasavertaiseksi 

kehitysopin kanssa. Samalla hän kuitenkin Pekin tavoin muistuttaa, että tavoitteena ei 

ole tuoda uskontoa biologian tunnille, vaan erottaa evoluutioteorian opetus biologian 

oppisisällöistä.110

108 RV 28.5.1987.
109 Eve & Harrold 1991, 143.
110 RV 9.7.1987.
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Artikkeli muistuttaa evoluutioteorian vaikutuksesta moraaliin. Evoluutioteorian nähdään 

johtavan materialistiseen maailmankuvaan, jossa mahdollisuus Jumalan olemassaoloon 

suljetaan  pois.  Evoluutioteoria  rinnastetaan  myös  sattumaan.  Samalla  vedotaan 

ulkomailta  löytyviin  esimerkkeihin  ja  tiedemiesten  tukeen.  Artikkelin  mukaan  sekä 

useat  Yhdysvaltojen  osavaltiot  että  muutama  länsisaksalainen  koulu  ovat  alkaneet 

opettaa luomisoppia.  Samalla  muistutetaan miten “lukematon määrä” tiedemiehiä on 

päätynyt luomisopin kannalle  tutkittuaan asiaa ei-kristilliseltä kannalta.111

Nimimerkki  TP:n  artikkeli  nostaa  Ristin  Voiton sivuilla  ensi  kertaa  esille  moraalin. 

Ennen tätä evoluutioteoriaa oli  Ristin Voiton lehdillä käsitelty lähinnä luonnontieteen 

kannalta.  Asiaan  vaikuttaa  pari  viikkoa  ennen  artikkelin  julkaisua  alkanut  adressin 

keruu.  Seurakuntalaisia  haluttiin  aktivoida  tuomalla  esiin  evoluutioteorian  ristiriitoja 

suhteessa  herätyskristilliseen  maailmankuvaan.  Kirjoitusten  valossa  antievolutionistit 

eivät  olleet  huolissaan  biologian  opetuksen  huonosta  tilasta  vaan  hyökkäyksestä 

helluntailaisten maailmankatsomusta kohtaan.

Kansalaisadressin kantavana voimana toiminut Seppo Pehkonen ei allekirjoita ajatusta. 

Hän toteaa haastattelussaan seuraavaa:

-  - perusajatuksena  oli,  että  haluttiin  koulun  biologian  opetukseen  saada  rinnalle 

toinenkin  (lajien  yhtäkkiseen  alkuun  perustuva)  vaihtoehto  eikä  vain  pelkästään 

evoluution  mukaista  valtanäkemystä.  Siihen  ei  haluttu  ottaa  kantaa,  kuka  tai  mikä 

kaiken on pannut alkuun. Kyse oli siitä, että todisteiden tulkinta on kiistanalainen, siksi  

olisi rehellistä tuoda molemmat vaihtoehdot esiin.112

Pehkosen  ajatukset  ovat  linjassa  adressin  saatetekstin  kanssa.  Helluntaiseurakunnan 

ulkopuolelle  suuntautuneessa  viestinnässä  pidättäydyttiin  esittämästä  vahvan 

fundamentalistisia ajatuksia vaan puettiin sen sijaan viesti evoluutiokritiikiksi.

Kansalaisadressin  nousu  juuri  helluntaiseurakunnan  piiristä  ei  ollut  itsestäänselvyys. 

Helluntailaisten  piirissä  oltiin  suhtauduttu  perinteisesti  erittäin  kriittisesti  poliittiseen 

111 RV 9.7.1987.
112 Seppo Pehkosen haastattelu sähköpostitse 21.3.2011.
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toimintaa.113 Seppo Pehkosen mukaan adressin keruuta ei kuitenkaan katsottu suoraan 

poliittisesti toiminnaksi: 

Tässä  suhteessa  ei  ollut  paljonkaan  vaikeuksia.  Sitä  ei  pidetty  poliittisena  

toimintana, vaan ymmärrettiin, kuinka yksipuolista opetus on ollut kouluissa.114

Kotimaassa kreationismi  nousi  keskusteluun  heti  Ristin  Voiton käsiteltyä  aihetta. 

16.7.1987 Heikki  Tervonen ottaa  Kotimaan pääkirjoituksessa  kantaa asiaan otsikolla 

”Luomisteoria  tulee  jälleen”. Hän kommentoi  kreationismia yleisellä  tasolla  ja  ottaa 

kantaa  myös  helluntaiherätyksen  kansalaisadressiin.  Tervonen  hämmästelee 

innokkuutta,  jolla  adressiin  on  suhtauduttu,  varsinkin  kun  kreationismin  emämaassa 

Yhdysvalloissa  kreationismin  opettaminen  kouluissa  on  kielletty.  Samalla  Tervonen 

ihmettelee  miten  ”monet  ovat  kolmen  minuutin  tietoiskun  jälkeen  olleet  valmiit 

laittamaan nimensä luomisteoriaa tukevaan adressiin”.115

Mielenkiintoista  pääkirjoituksessa  on  Tervosen  viittaus  Yhdysvalloissa  tehtyyn 

oikeuden  päätökseen  kieltää  kreationismin  opettaminen  kouluissa.116 Tätä  ennen 

kansalaisadressin alullepanija Veikko Pekki oli viitannut Yhdysvaltojen kreationismia 

tukevan  kouluopetuksen  olevan  yksi  kansalaisadressin  innoittajista.  Eikö 

helluntaiseurakunnan piirissä tiedetty oikeuden päätöksestä vai jätettiinkö asia tahallaan 

huomiotta?

Myöhemmin  samassa  lehdessä  Tervonen  paljastaa,  että  hän  viittaa  Yhdysvalloissa 

vuonna 1982 ja 1985 käytyihin oikeudenkäynteihin, joissa liittovaltion tuomari tuomitsi 

kreationismin opettamisen kouluissa.117 Kotimaan ja Ristin Voiton sivuilla ei ole yhtään 

mainintaa  samana  vuonna  korkeimman  oikeuden  päätöksestä  ratifioida  liittovaltion 

tuomarin  päätökset  vuoden  1985  oikeudenkäynnistä.  Kovin  tarkkaan  Yhdysvaltojen 

tilannetta ei siis Suomessa seurattu. Erityisen hämmentävää on helluntailaisten tiedon 

kertomatta jättäminen. 

113 Ahonen 1994, 317-321.
114 Seppo Pehkosen haastattelu sähköpostitse 21.3.2011.
115 ”Luomisteoria tulee jälleen”. pk. Kotimaa 16.7.1987.
116 Numbers 2010, 136.
117 Kotimaa 16.7.1987.
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Tervonen perustelee kielteistä suhtautumistaan kreationismiin useilla esimerkeillä. Hän 

aloittaa kirjoituksensa siteeraamalla Galileo Galileita ja muistuttaa, ettei Raamattu kerro 

siitä  miten  taivaat  liikkuvat  vaan  siitä  miten  päästään  taivaaseen.  Heti  perään  hän 

muistuttaa,  että kreationistiseen raamatuntulkintaan kuuluva fundamentalismi ei kuulu 

Suomen kristilliseen perinteeseen. Tervonen antaa myös tieteentekijöille rauhan heidän 

omalla  tieteenalallaan.  Sitä  vastoin,  jos  tieteen  nojalla  perustellaan 

maailmankatsomuksia,  on  Tervosen  mielestä  kirkon  ja  kristityn  velvollisuus 

kommentoida asiaa. Kreationismia Tervonen ei kuitenkaan tällaiseksi tunnista.118

Tervonen jatkaa aiheesta samaisessa Kotimaan numerossa otsikolla ”Nimiä kerätään: 

Luomisteoriaa  vaaditaan  kouluihin”.  Uutisessa  hän  käsittelee  helluntailaisten  parista 

noussutta kansalaisadressia ja sen tarkoitusperiä. Tervonen käy läpi Veikko Pekin Ristin  

Voitossa esittelemiä ajatuksia kreationismista ja sen toteuttamisesta kouluopetuksessa. 

Kreationismin Tervonen määrittelee toteamalla:

Ns.  luomisteorialla  eli  kreationistisella  käsityksellä  ymmärretään sitä,  että  Raamatun 

alussa  oleva  luomiskertomus  otetaan  sellaisenaan  tieteellisenä  teoriana  ja 

evoluutioteoria  joko  hylätään  tai  vaaditaan  sen  kriittistä  tarkastelua  luomisteorian 

valossa.119

Tervonen tuo esille myös Helsingin emerituspiispa Aimo T. Nikolaisen, joka Tervosen 

mukaan on luterilaisen  kirkon piiristä  aiheeseen eniten  tutustunut.  Tervosen mukaan 

Nikolainen ei näe tieteen ja uskon välillä ristiriitaa. Nikolainen syyttää helluntailaisia 

yhdysvaltalaisen fundamentalismin tuomisesta Suomeen ja toteaa: ”Turha tuoda etelän 

baptismia  ja  sen  näkemyksiä  tänne”.120 Minkäänlaisesta  keskusteluyhteydestä  ei 

ainakaan  tässä  vaiheessa  Ristin  Voiton ja  Kotimaan välillä  voida  puhua.  Tervonen 

leimaa Nikolaista lainaamalla Pekin ajatukset fundamentalistiseksi haihatteluksi, joka ei 

luterilaiseen uskoon sovi.

Jo  heti  seuraavassa  Kotimaassa Tervosen  kirjoitukset  saivat  kaksi  vastinetta 

yleisönosastolla.  Lääketieteen  lisensiaatti  Pekka  Reinikainen  lähestyi  toimitusta 

118 ”Luomisteoria tulee jälleen”. pk. Kotimaa 16.7.1987.
119 RV 16.7.1987.
120 RV 16.7.1987.
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otsikolla  ”Evoluutioteorialla  vain  museoarvo”. Reinikainen  lähtee  omakohtaisten 

kokemuksien kautta kiistämään evoluutioteoriaa. Hän kertoo varoittavana esimerkkinä 

evoluutioteorian vieneen häntä ”ateismiin 36-vuotiaaksi saakka”.121 Reinikainen kertoo 

myös  ranskalaisesta  lääkärijärjestön  kokouksesta,  joka  sai  hänet  vakuuttumaan 

evoluutioteorian haitallisuudesta:

Voin kertoa, että uskoon tultuani osallistuin mm. Strassbourgissa, Ranskassa pidettyyn 

maailman  kristillisen  lääkärijärjestön  kokoukseen,  jossa  oli  neljäsataa  huippu 

tiedemiestä, jotka yksimielisesti tuomitsivat evoluution opettamisen, koska se aiheuttaa 

ihmisessä  tyhjyyden  tunnetta  ja  sietämätöntä  ahdistusta  sekä  psykiatrisia  sairauksia 

lisääntyvässä määrin.122

Reinikainen väittää evoluutioteoriaa myös kehäpäätelmäksi ja kiistää elämän synnyn 

mahdollisuuden sattumalta. Hän viittaa myös muihin evoluutioteorian aukkoihin, mutta 

toteaa  niiden  läpi  käymiseen  olevan  liian  vähän  palstatilaa  tarjolla.  Lisätietoa 

Reinikainen kehottaa hankkimaan Henry M. Morrisin Scientific Creationism -teoksesta. 

Reinikainen ei  myöskään pidä Tervosen esille  nostamaa 72 Nobelistin  kreationismia 

vastustavaa  lausuntoa  hyvänä  argumenttina  evoluution  puolesta.  Hän  muistuttaa 

nykytieteen  informaatiotulvasta,  joka  estää  yhtä  ihmistä  ajan  puutteen  vuoksi 

omaksumasta kaikkea nykytieteen uusinta tietoa. Nobelisteja parempana tietolähteenä 

Reinikainen  ehdottaa,  puoliksi  leikillään,  kääntymään  kevään  abiturienttien  puoleen. 

Hehän ovat viimeksi koulun penkillä istuneet. Lopuksi Reinikainen toteaa, että usko 

evoluutioteoriaan nykytieteen valossa on sokeampaa uskoa kuin usko sananmukaiseen 

Raamatun luomiskertomukseen.123

Reinikaisen kirjoituksen kanssa yhtä aikaa yleisönosastolla julkaistiin Toivo Seppälän 

mielipideteksti  ”Kehitysoppi  ja  elämänkatsomus”.  Seppälä  katsoo  kirjoituksessaan 

evoluutioteorian johtavan sosiaalidarwinismiin ja olevan siten syyllinen muun muassa 

natsien  hirmutekoihin.  Kirjoituksessaan  Seppälä  tulkitsee  maalaisjärjen  ja  YK:n 

ihmisoikeusjulistuksen kertovan evoluutioteorian levittämän maailmankuvan häviöstä. 

Ihminen  ei  ole  eläin  ja  myös  heikommista  pidetään  huolta  ihmisyhteisössä.  Tämän 

121 Reinikainen, ”Evoluutioteorialla vain museoarvo”. Kotimaa 23.7.1987.
122 Reinikainen, ”Evoluutioteorialla vain museoarvo”. Kotimaa 23.7.1987.
123 Reinikainen, ”Evoluutioteorialla vain museoarvo”. Kotimaa 23.7.1987.
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Seppälä  näkee  evoluutioteorian  vastaiseksi  kehitykseksi.  Kouluopetukseen  Seppälä 

ehdottaa evoluutioteorian heikkouksien esittämistä, mutta ei kreationismia. Seppälälle 

riittäisi,  että  opetuksessa  myönnettäisiin  ”elämän  synnyn  olevan  salaisuus”.  Seppälä 

näkee evoluutioteorian Reinikaisen tavoin aiheuttavan elämän tarkoituksettomuutta ja 

moraalin  rappiota.  Evoluutioteorian  puutteiden  tunnustaminen  johtaisi  Seppälän 

mukaan  elämänlaadun  paranemiseen.  Näin  ”kristillinen  uskokin  pääsisi  takaisin 

vieraantuneisiin sydämiin levittämään siunausta ihmisten elämään”.124

Reinikaisen ja Seppälän kirjoitukset ovat  esimerkki  siitä,  että päätoimittaja Tervosen 

ajatuksia  ei  nielty  Kotimaan lukijakunnassa  sellaisenaan.  Erityisesti  Reinikainen 

kirjoittaa avoimesti  nuorenmaan kreationismia tukevaan sävyyn. Lisäksi hän osoittaa 

tuntevansa yhdysvaltalaista kreationistista perinnettä.  Seppäsen kirjoitus on sävyltään 

vähemmän  akateeminen  ja  keskittyy  enemmän  evoluutiokritiikkiin.  Hänen 

kirjoituksistaan paistaa läpi sama huoli kuin Ristin Voitossa esiintyvissä kirjoituksissa: 

evoluutioteoria  nähtiin  uhkaksi  kristilliselle  maailmankuvalle.  Seppäsen  ajatukset 

osoittavat,  ettei  tämä  tarkoittanut  kreationismin  automaattista  hyväksymistä 

vaihtoehtoiseksi selitysmalliksi. Toisaalta myös päätoimittajaa puolustavia kannanottoja 

ilmeni.  Esimerkiksi  Kotimaassa  28.7.1987  Johannes  Partanen  tuomitsee 

fundamentalistisen raamatuntulkinnan ja siten myös luomiskertomuksen kreationistiset 

tulkinnat125. 

Ristin  Voiton numerossa  31/1987  30.7.1987  kreationismia  käsitellään  ensimmäistä 

kertaa  pääkirjoitustasolla.  Tuolloin  päätoimittaja  Valtter  Luoto  vastaa 

pääkirjoituksessaan  Heikki  Tervosen  Kotimaa-lehdessä esittämiin  näkemyksiin 

helluntailaisten nimienkeruukampanjasta. Mielenkiintoista pääkirjoituksessa on, että se 

tuo esille helluntailaisten kielteisen suhtautumisen kreationismiin käsitteenä. Luoto on 

pahoillaan  evoluutioteoriaa  kohtaan  kritiikkiä  esittäneiden  leimaantumisesta 

kreationisteiksi ja fanaattisiksi fundamentalisteiksi. Hän korostaa kuitenkin, että  vaikka 

kreationismia ei tarvita uskon ja  Raamatun arvovallan tueksi,  on siitä hyötyä oikean 

ihmiskäsityksen säilymiseksi.  Ihmistä ei  Luodon mukaan saa alentaa eläimen tasolle 

eikä ihmisen alkuperää tule selittää sattumalla.126

124 Seppälä. ”Kehitysoppi ja elämänkatsomus”. Kotimaa 23.7.1987.
125 Partanen, ”Olemmeko tulkinneet Raamatun väärin?”. Kotimaa 28.7.1987.
126 ”Saako ihminen olla ihminen?” (pk.). RV 30.7.1987.
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Kreationismille oli  siis  selkeä tilaus  helluntailaisten piirissä.  Luodon otsikko ”Saako 

ihminen olla ihminen?” kertoo kreationismin tärkeimmästä puolesta helluntailaisille. Se 

vahvisti käsitykstä ihmisen roolista luomiskertomuksessa. Ihminen on Jumalan kuvana 

eläinten yläpuolella eikä näin voi olla evoluution synnyttämä.

Eve  ja  Harrold  pitävät  edellä  mainittua  yhtenä  tärkeimpänä  syynä  kreationismin 

suosioon herätysliikkeiden keskuudessa. Ihmisen erityisasemasta luomiskertomuksessa 

ei siis haluttu luopua Suomessa eikä Yhdysvalloissa. Eve ja Harrold mainitsevat Duane 

Gishin tärkeimmäksi ihmisen evoluution vastustajaksi Yhdysvalloissa.127 Tämä seikka 

on mielenkiintoinen, sillä juuri Gish näyttää olleen suosituin yhdysvaltalainen auktori, 

jolta kreationistisia argumentteja Suomessa lainattiin.

Toinen  pääkirjoituksessa  esille  tuleva  seikka  on  Luodon  käsitys  tieteestä.  Hän  on 

huolissaan evoluution esittämisestä tieteenä. Hänen mukaansa tieteen piirissä esitettyjä 

oletuksia ei saa esittää todistettuna tieteen sanana. Tällöin myös opetuksessa on kyseiset 

teoriat  esitettävä  epävarmoina.128 Luodon  kommentit  ovat  tyypillisiä  kreationistiselle 

ajattelulle. Tiede nähdään Jumalan sanaan verrattavissa olevana absoluuttisena totuutena 

ja kaikki tämän ulkopuolelle jäävä ei ole tiedettä ja on siten arveluttavaa.129

Kansalaisadressin  kannalta  Luodon  ulostulo  kreationismin  kanssa  oli  tärkeä  askel 

eteenpäin. Liike oli syntynyt Pekin ja Pehkosen ajatuksista, mutta nyt helluntailaisten 

pää-äänenkannattaja  oli  pääkirjoituksessaan  puolustanut  kreationismia.  Toisaalta 

Luodon  kirjoitus  on  myös  puolustuspuheenvuoro  helluntailaisen  raamatuntulkinnan 

puolesta Tervosen Kotimaassa esittämää hyökkäystä vastaan.

Keskustelu  jatkui  Kotimaassa 4.8.1987.  Tuolloin  Urpo  Harva  otti 

yleisönosastokirjoituksessaan  kantaa  Reinikaisen  ja  Seppälän  aiemmin  samassa 

lehdessä  julkaistuihin  kirjoituksiin.  Ristin  Voiton kirjoituksiin  Kotimaan palstoilla  ei 

kreationismia  vastustavissa  yleisönosastokirjoituksissa  tartuttu.  Tämä  viittaisi  siihen, 

että  Kotimaan kreationismia  vastustavassa  lukijakunnassa  ei  seurattu  Ristin  Voiton 

127 Eve & Harrold 1991, 74-84.
128  ”Saako ihminen olla ihminen?” (pk.). RV 30.7.1987.
129 Eve & Harrold 1991, 63-67. 
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kirjoittelua.

Harvan teksti ottaa laajasti kantaa Reinikaisen ja Seppälän argumentteihin. Hän ei kiistä 

evoluutioteorian  yhteyttä  esimerkiksi  sosiaalidarwinismiin,   mutta  toteaa,  että  mitä 

tahansa teoriaan voidaan käyttää vääriin tarkoituksiin.130 Ajatuksensa Harva kiteyttää 

seuraavasti:

Kehitysopin vastustus perustuu viimekädessä siihen,  että jokin tieteellinen teoria voi 

joko tukea tai horjuttaa kristillistä maailmankuvaa.131

Harva ottaa esimerkiksi teologi Karl Rahnerin lausahduksen, jonka mukaan ”tiede ei saa 

vaan sen pitää olla ateistinen”. Harvan mukaan Rahner perustelee väitteensä sillä, että 

Jumalan  töitä  ei  voi  tieteen  keinoin luonnosta  havaita.  Kirjoituksensa Harva päättää 

toteamalla pahoittaneensa mielensä nähtyään kristinuskon nimissä hyökkäyksen tiedettä 

vastaan.132 Harvan esille tuomat ajatukset olivat linjassa päätoimittaja Tervosen tekstien 

kanssa.

Ristin  Voiton numerossa 32/1987 6.8.1987 Veikko Pekki  jatkaa omalla  vastineellaan 

Heikki Tervosen Kotimaassa  16.7.1987 ilmestyneeseen pääkirjoitukseen ja artikkeliin. 

Pekki  ottaa  kantaa  Tervon  kommentteihin  Yhdysvaltojen  korkeimman  oikeuden 

päätöksestä  kieltää  luomisopin  ja  evoluutioteorian  rinnakkaisopetus  kouluissa.  Pekki 

toteaa,  että  Yhdysvaltojen  tilanteesta  ei  voida  vetää  johtopäätöksiä  Suomen 

tilanteeseen.133 Tämä kertoo selkeästä asenteiden muutoksesta, sillä juuri Yhdysvaltojen 

esimerkkiä  käytettiin  yhtenä  perusteluna  adressin  keräämiselle.  Tervosen  näpäytys 

asioiden todellisesta laidasta Yhdysvalloissa näytti saavan Pekin vaihtamaan taktiikkaa. 

Pekin  huomio  Yhdysvaltojen  tilanteen  yhteismitattomuudesta  Suomen  vastaavaan 

sisältää teräviä huomioita. Suomen koulujärjestelmässä on uskonto oma oppiaineensa. 

Yhdysvalloissa  kreationistit  käyttivät  kaiken  tarmonsa  kreationismin  tieteellisyyden 

todistamiseksi, sillä muuten opetussuunnitelmaan ei voinut kreationismia saada. Näin 

Suomen tilannetta ei voi suoraan verrata Yhdysvaltojen vastaavaan. 

130 Harva, ”Kehitysoppi, tiede ja kristinusko”. Kotimaa 4.8.1987.
131 Harva, ”Kehitysoppi, tiede ja kristinusko”. Kotimaa 4.8.1987.
132 Harva, ”Kehitysoppi, tiede ja kristinusko”. Kotimaa 4.8.1987.
133 Pekki, ”Hämmästyttääkö luomisusko?”. RV 6.8.1987.
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Vastineessaan  Tervoselle  Pekki  jatkaa  Valtter  Luodon  linjalla  puhuttaessa  tieteestä. 

Pekki vetoaa lukijoihin seuraavasti:

Lienemme sitä mieltä,  että sen,  mitä  lapsillemme kouluissa opetetaan tulee perustua 

tieteellisiin tosiasioihin, eikä yksipuolisesti yhteen valtateoriaan, jota ei ole miltään osin 

kyetty todistamaan.134

Kommentillaan Pekki kiistää evoluutioteorian tieteellisyyden. Hänen ajatuksensa ovat 

tältä osin linjassa Luodon kanssa. Tieteeksi ei heidän mielestään tule kutsua mitään, 

mikä ei ole ehdottoman varmaa. Pekki nostaa esille aiempien kirjoitustensa tapaan myös 

evoluutioteorian heikkouksia. Hän mainitsee niin sanotun Millerin laitteen ja kiistää sen 

tuottamat  koetulokset,  jotka  simuloivat  elämän  syntyä  alkumeren  kaltaisissa 

olosuhteissa.135

Kouluopetukseen  Pekki  ehdottaa  erillistä  kurssimuotoista  esitystä  maailman  eri 

syntyteorioista,  missä  esiteltäisiin  sekä  evoluutioteoria  että  luomisoppi. 

Huomionarvoista  kirjoituksessa  on  myös  Pekin  eronteko  Yhdysvaltoihin.  Hän 

muistuttaa  adressin  olevan  ”kotimainen  mielipiteenilmaisu”.  Hän  muistuttaa,  että 

adressi on vain osoitus kotimaisesta mielipiteestä, joka haluaa muutosta “ykspuoliseen 

ja  fakkiintuneeseen  opetukseen”  sillä  “läheskään  kaikki  eivät  ole  sisimmältään 

alistuneita darwinistisen aivopesun kohteeksi”. Samalla Pekki toteaa, että nimilistoja on 

toimitettu paljon luterilaisen kirkon piirissä toimiville henkilöille.136 Tämän voi nähdä 

näpäytyksenä  Tervosen  fanatismi-  ja  fundamentalismisyytöksiin.  Seppo  Pehkonen 

vahvistaa  nimien  keräämisen  myös  helluntaiseurakuntien  ulkopuolelta,  mutta  toteaa 

pääpainon olleen herätysliikkeissä.137

Puolentoista  kuukauden  lehtikirjoittelun  jälkeen  kansalaisadressi  pääsi  myös  YLE:n 

ajankohtaisohjelma  Ajankohtaisen  Kakkosen  aiheeksi.  Reilu  12  minuuttinen  pätkä 

ajettiin ulos 18.8.1987. Ohjelmassa haastateltiin kansalaisadressin puuhamiehiä, Veikko 

Pekkiä ja Seppo Pehkosta, vierailtiin Helsingin Saalem -seurakunnassa ja tehtiin katsaus 

134 Pekki, ”Hämmästyttääkö luomisusko?”. RV 6.8.1987.
135 Pekki, ”Hämmästyttääkö luomisusko?”. RV 6.8.1987.
136 Pekki, ”Hämmästyttääkö luomisusko?”. RV 6.8.1987.
137 Seppo Pehkosen haastattelu sähköpostitse 21.3.2011.
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kreationismin  tilanteeseen  Yhdysvalloissa.  Myös  Helsingin  Yliopiston  dosenttina 

toiminut  Anto  Leikola  ja  kouluhallituksen  ylitarkastaja  Aarne  Sipilä  kommentoivat 

ohjelmassa tilannetta.

Ohjelman hedelmällisintä antia ovat Pekin ja Pehkosen haastattelut. Niissä käy hyvin 

ilmi heidän motiivejaan. Pehkosen haastattelut antavat kuvan, että ihmisen kehitys olisi 

hänen  mielestään  kansalaisadressin  tärkein  teema.  Hän  näkee  evolutiivisen 

maailmankatsomuksen  sotivan  Raamatun ilmoitusta  vastaan  ja  näkee  ihmisen 

kehityksen  enemmän  devoluutiona  kuin  evoluutiona.  Pehkonen  esittää,  että  ennen 

Raamatun mukaista  syntiinlankeemusta  ihminen olisi  ollut  älykkäämpi ja  viisaampi. 

Syntiinlankeemuksen  jälkeen  Pehkonen  näkee  ihmissuvun  taantuneen  ja 

rappeutuneen.138 On  ymmärrettävää,  että  tällainen  raamatuntulkinta  on  vahvasti 

ristiriidassa evoluutioajatuksen kanssa.

Käytännön asioissa adressin suhteen toimittaja haastattelee vain Pekkiä. Hän kertoo, että 

haastatteluhetkellä  nimiä  adressissa  oli  noin  6000.  Pekin mukaan aika  on Suomessa 

kypsä  keskustelulle  evoluutioteorian  asemasta.  Myös  hän  painottaa  ihmisen  aseman 

tärkeyttä. Hän puhuu ”evolutiivisista silmälaseista”, jotka estävät näkemästä mitään, siis 

myöskin  ihmistä,  ilman  evolutiivista  viitekehystä.  Pekki  rohkaisee  ihmisiä  ottamaan 

nämä lasit pois ja katsomaan asioita ”myös muilta kanteilta”.139

Pekin ja Pehkosen harmiksi kouluhallituksen ylitarkastaja Aarne Sipilä ei Ajankohtaisen 

Kakkosen  mukaan ota  asiaa  vakavasti.  Haastattelussa  Sipilä  toteaa  adresseja  tulleen 

hänen pöydelleen ennenkin, eivätkä ne ole johtaneet mihinkään toimenpiteisiin. Sipilän 

mukaan opetussuunnitelmia ei löyhin perustein tai jonkin kansalaisjärjestön tai yhteisön 

mielipiteiden mukaan lähdetä muuttamaan. Sipilän mukaan ”emme elä sellaista aikaa, 

että tällaisia asioita voitaisiin ottaa huomioon”.140 

Anto  Leikola  puolestaan  kommentoi  kreationismia  ja  evoluutiokritiikkiä  aatteena. 

Leikolan toteaa evoluutiokritiikin olevan yhtä vanha kuin itse Darwinkin. Toimittajan 

kysyessä,  miksi  nämä  teemat  nousevat  juuri  nyt  pinnalle,  Leikola  ottaa  esille 

138 Seppo Pehkosen haastattelu, Ajankohtainan Kakkonen 18.8.1987.
139Veikko Pekin haastattelu, Ajankohtainen Kakkonen 18.8.1987.
140 Aarne Sipilän haastattelu, Ajankohtainen Kakkonen 18.8.1987.
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kysymyksen  tieteestä.  Hänen  mielestään  evoluutiokritiikki  kumpuaa  siitä 

virhepäätelmästä, että tiede pystyisi ratkaisemaan kaikki maailman ongelmat, vaikka, 

kuten Leiko toteaa, ”ei tiede ole siihen koskaan pyrkinytkään”. Uskonnollisia yhteisöjä 

Leikola  syyttää  ”ähäkutti-asenteesta”,  jossa  tieteen  epäonnistumisia  ja  vielä 

tuntemattomia alueita käytetään oman yliluonnollisen selitysmallin vahvistamiseen.141 

Ohjelmassa  tehdään  pieni  katsaus  myös  Yhdysvaltojen  tilanteeseen.  Esille  nostetaan 

Louisianan  osavaltion  tapaus,  jossa  osavaltion  kreationismia  tasavertaisena  mallina 

evoluution  kanssa  kouluopetuksessa  pitäneet  lait  kumottiin  korkeimman  oikeuden 

päätöksellä.  Lakimies  David  Crane  vääntää  asian  haastattelussa  vielä  rautalangasta: 

Yhdysvaltojen korkein oikeus ei pitänyt kreationismia tieteenä.142

Pehkonen sai tilaisuuden esitellä ajatuksiaan kreationismista ja sen opettamisesta myös 

tuleville biologian opettajille. Ristin Voiton numero 34/1987 uutisoi Pehkosen pitämästä 

luennosta  Hämeenlinnan  kesäyliopiston  biologian  opettajille  pitämästä 

jatkoseminaarista.  Uutinen  korostaa  Pehkosen  käsitelleen  luomisuskoa  nimenomaan 

tieteellisten  todistusaineistojen  valossa.  Uutisessa  kerrotaan  Pehkosen  käsitelleen 

evoluutioteorian  aukkoja  ja  maininneen  Jumalan  olemassaolon  mahdollisuuden  pois 

sulkemisen epätieteelliseksi lähtökohdaksi lähestyä kouluopetusta. Pehkonen mainitsee 

myös  nimienkeruukampanjasta  tutun  argumentin  opetuksen  monimuotoisuudesta. 

Opetuksen tulisi koostua useammasta vaihtoehtoisesta teoriasta eikä tukeutua yhteen, 

jonka tieteelliset perusteet ovat Pehkosen mielestä hataralla pohjalla.143 

Uutisen mukaan vastaanotto Pehkosen luennolla oli avoin ja vain yksi läsnäolijoista oli 

aktiivisesti  puhunut  kreationismia  vastaan.144 Kreationistien  kannalta  jo  se,  että 

Pehkonen oli päässyt luennoimaan biologian opettajien jatkoseminaarissa aiheesta oli 

askel  eteenpäin.  Tähän  asti  keskustelua  oli  käyty  vain  kahden  eri  uskonnollisen 

ryhmittymän kesken. Nyt keskusteluyhteys oli avattu myös akateemiseen maailmaan. 

Kreationistien harmiksi tämänkaltaisia tilaisuuksia ei siunaantunut toista, tai ainakaan 

Ristin Voitossa tai Kotimaassa niistä ei uutisoitu. 

141 Anto Leikolan haastattelu, Ajankohtainen Kakkonen 18.8.1987.
142 Ajankohtainen Kakkonen 18.8.1987.
143 RV 20.8.1987.
144 RV 20.8.1987.
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Ristin  Voiton numerossa  37/1987  Veikko  Pekki  käyttää  Ristin  Voiton mittakaavassa 

hulppeat puoli sivua nimienkeruukampanjan ja sen perustelujen esittämiseen. Kirjoitus 

on  eräänlainen  vastine  nimenkeruukampanjan  herättämään,  pääosiin  negatiiviseen, 

vastaanottoon  valtamediassa.  Pekki  kommentoi  niin  Kouluhallituksen  ylitarkastajan 

Aarne  Sipilän  ajatuksia  Uudessa  Suomessa kuin  Ylen  Ajankohtaisen  Kakkosen 

lähettämää  ”Kreationismi  leviää  Suomeen”  tv-ohjelmaa.  Pekin  kirjoitus  on  kattavin 

yksittäinen  hänen  ajatuksiaan  kreationismista  sisältävä  teksti  ja  kerää  yhteen  hänen 

aikaisemmat argumenttinsa.145

Pekin  kirjoitus  sisältää  kosolti  vanhoja  jo  aiemmin  hänen  esittämiään  ajatuksia 

kreationismista  ja  sen  opettamisesta.  Evoluutioteorian  epätieteellisyys,  luomisopin 

tieteellisten  todisteiden  ohittaminen  ja  vaatimus  yhden  ainoan  totuuden  opettamisen 

lopettamisesta tulevat esille. Kirjoitus sisältää myös uusia näkökulmia. Pekki arvostelee 

ankarasti  yrityksiä  yhdistää luonnontieteellinen maailmankuva ja  kristinusko.  Hän ei 

hyväksy  Raamatun arvovallan  alentamista  koskemaan  vain  ihmisen  ja  Jumalan 

suhdetta. Pekki toteaa tällaisen tulkinnan johtavan uskonelämän pakanallistumiseen ja 

Jumalan  sanan muuttamiseen aina ajan  hengen mukaiseksi.  Hän muistuttaa  Jumalan 

luoneen  ihmisen  Raamatun kertomusten  mukaan  kuudentena  luomispäivänä 

yliluonnollisesti,  ”sillä  Jumalan  toimintatapoihin  ei  kuulu  miljardien  vuosien 

kokeilu”.146 Lausahdus  on  vahva  vihje  Pekin  nuorenmaan  kreationismin  suuntaan 

kumartavasta ajattelusta ja vahvistaa Pekin profiloitumista fundamentalistiksi.

Kansalaisadressin  aikaansaama  keskustelu  sai  huomiota  myös  luterilaisen  kirkon 

johtohahmojen puolelta.  Vuoden 1987 luterilaisen  kirkon piispainkokouksessa  piispa 

Kalevi  Toiviainen  esitelmöi  aiheesta.  Toiviaisen  esitelmästä  uutisoitiin  Kotimaassa 

17.9.1987 otsikolla ”Usko ja kehitysoppi eivät ole ristiriidassa”.147

Toiviainen  tyrmäsi  esitelmässään  kreationismin  rantautumisen  Suomeen.  Hänen 

mukaansa kreationismille ei ole tilaa suomalaisessa kouluopetuksessa. Toiviainen ei näe 

Yhdysvaltojen ja Suomen tilannetta yhteismitallisena, eikä siksi näe järkeä hakea asiasta 

145 Pekki, ”Vetoomus voimistuu: Nimilistat seurakuntiin”. RV 10.9.1987.
146 Pekki, ”Vetoomus voimistuu: Nimilistat seurakuntiin”. RV 10.9.1987.
147 Kotimaa 17.9.1987
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mallia Yhdysvalloista. Suurimpana erona Toiviainen näkee Suomessa kouluopetukseen 

kuuluvan uskonnonopetuksen,  jonka puitteissa  tieteen  ja  uskonnon suhdetta  voidaan 

pohtia. Jumalaa taas Toiviainen ei näe tieteen tutkimuskohteena. Toiviainen muistuttaa 

kirkkoa  historian  opetuksista.  Aina  kun  kirkko  on  tukeutunut  tieteeseen  Jumalan 

auktoriteetin todistamisessa, on tiede pettänyt sen muuttumalla ja kehittymällä, jolloin 

opit luonnon ja Jumalan suhteesta ovat vanhentuneet. Näin Toiviainen puolustaa uskon 

ja tieteen erottamista toisistaan.148

Toiviaisen ulostulo asian kanssa kertoo asian vakavuudesta luterilaisen kirkon piirissä. 

Asiaa  ei  sivuutettu  vapaaseurakuntien  puuhasteluna,  vaan siihen  otettiin  kantaa  aina 

piispainkokousta  myöten.  Kehityskulku  on  tässä  tapauksessa  hyvin  samantyylinen 

Yhdysvaltojen  kanssa.  Myös  siellä  suurin  vastavoima  kreationismille  oli, 

tieteentekijöiden pysyessä kiistan ulkopuolella. papisto149.

Kirjoittelu  Kotimaan palstoilla  jatkui  myös  Toiviaisen  haastattelun  jälkeen.  Urpo 

Harvan kreationismia vastustavaan yleisönosastokirjoitukseen saatiin vastine 22.9.1987. 

Tuolloin  Asser  Stenbäck  puolusti  kreationisteja  esittämällä  argumentteja  Harvan 

ajatuksia  vastaan.  Erityistä  kritiikkiä  Stenbäck  kohdisti  Harvan  ajatukseen  nähdä 

evoluutioteoria elämänkatsomuksista vapaana oppirakennelmana. Stenbäck kaivaa esiin 

länsimaisen filosofian suurnimien yhteydet Darwinin teoriaan. Nietzsche, Heidegger ja 

Foucault ovat Stenbäckin mukaan vaikuttaneet länsimaiseen ajatteluun valtavasti ja he 

kaikki  ovat  antaneet  tunnustusta  Darwinille.  He  kaikki  ovat  myös  kunnostautuneet 

kristinuskon kritisoijina, mitä Stenbäck ei pidä sattumana.150

Stenbäck  jatkaa  kreationismin  puolustamista  nostamalla  esille  Michael  Dentonin 

Theory in Crisis -teoksen. Stenbäckin mukaan teos osoittaa molekyylibiologian avulla 

kehitysopin  avainkohtia  vääriksi.  Loppuun  Stenbäck  toteaa  kehitysteorian  ehkä 

todistavan eläinlajien kehityksen, mutta ei ihmisen:

Kehitysopin  edellyttämillä  mutaatioilla  alempitasoisesta  eläimestä  voi  kehittyä 

korkeampitasoinen eläin, mutta ei eläimestä ihminen. Ihminen on Jumalan luoma.151

148 Kotimaa 17.9.1987
149 Numbers 1991, xv.
150 Stenbäck, Kehitysoppi ja ihminen. Kotimaa 22.9.1988.
151 Stenbäck, Kehitysoppi ja ihminen. Kotimaa 22.9.1988.
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Dentonin  esiintulo  kirjoituksissa  oli  uusi  käänne.  Hän  on  niitä  harvoja 

evoluutiokriitikkoja,  jotka  eivät  ole  kytköksissä  ICR:än.  Aatehistoriallisesti  Dentonia 

pidetään tieteellistä kreationismia maltillisemman neokreationismin oppi-isänä.152 Tämä 

osoittaa  sen,  että  Yhdysvaltojen  opillisia  suuntauksia  tunnettiin  Kotimaan 

lukijakunnassa laajemminkin. Myös Seppo Pehkonen antoi lausuntoja, jotka vihjasivat 

neokreationistiseen kreationismin tulkintaan.153

Kaksi viikkoa myöhemmin  Ristin Voiton numerossa 39/1987 kreationismin käsittelyä 

jatkettiin Seppo Pehkosen ylläpitämällä ”Jumalan ihmeitä” -palstalla. Tauno Toivosen 

kirjoittamassa artikkelissa käsitellään bakteerin siimamoottoria ja sitä, miten se todistaa 

evoluutioteoriaa vastaan ja puoltaa luomisoppia. Kolibakteerin noin 30 nanometriä pitkä 

siimamoottori  muistuttaa  ihmisten  tekemiä  moottoreita.  Sen  rakenteesta  löytyy 

kuulalaakereita ja kampia muistuttavia osia, jotka toimivat samalla logiikalla ihmisten 

suunnittelemien  koneiden  kanssa.  Toivonen  toteaa,  että  tällainen  mekanismi  ei  ole 

voinut  syntyä  luonnonvalinnan seurauksena,  sillä  osat  eivät  ole  bakteerille  hyödyksi 

ilman toimivaa kokonaisuutta. Toivonen pyörittelee myös elinten synnyn ongelmaa ja 

toteaa, ettei fossiilijäämistä löydy kehittymässä olevia elimiä. Lopuksi hän muistuttaa 

Jumalan roolista maailmankaikkeuden arkkitehtina.154

Toivosen  esittämä  ongelma  bakteerin  siimamoottorista  on  kreationismin  klassikko. 

Oletusta  siitä,  että  kokonaisuudesta  ei  ole  hyötyä  ennen  kuin  sen  kaikki  osat  ovat 

paikallaan, on käytetty evoluutioteoriaa vastaan lähes Darwinin ajoista asti. Ajatuksen 

pohjalta  on siimamoottorin lisäksi  epäilty muun muassa silmän toimintaa.  Jumalasta 

suunnittelijana  puhui  ensimmäisen  kerran  puolestaan  William  Paley  teoksessaan 

Natural Theology.155 

Mistään uusista ajatuksista Toivosen kirjoituksessa siis ei ollut kyse. Tarkoitus näyttäisi 

olleen esitellä kreationismin klassikoita ja vahvistaa helluntailaisten fundamentalistista 

raamatuntulkintaa.  Tärkeässä  osassa  Toivosen  kirjoitusta  on  jälleen  ihmisen 

152 Eve & Harrold 1991, 45.
153 Seppo Pehkosen haastattelu sähköpostitse 21.3.2011.
154 Toivonen, ”Bakteerien sähkömoottori”, RV 24.9.1987.
155 Dawkins 1986, 18-19, 53-55
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erikoisaseman korostaminen Raamatun luomiskertomuksessa. Tätä tarkoitusta Toivonen 

alleviivaa muun muassa  toteamalla Jumalasta seuraavasti:

-  -  hänen ihastuksensa kohde oli  luomistapahtuman nerokkain tuote,  ihminen,  joka  

luotiin lähes jumalolennoksi.156

Kouluopetuksen suhteen keskustelu jatkui  Kotimaassa 2.10.1987, kun opettaja  Allan 

Tuulasvaara otti kantaa asiaan otsikolla ”Kehitysoppi ja Raamattu ovat ristiriidassa”. 

Tuulasvaara  kommentoi  piispa  Kalevi  Toiviaisen  pitämää  esitelmää,  joka  tyrmäsi 

kreationismin tuomisen Suomen kouluihin.  Toiviaisen esitelmän pääpiirteitä esiteltiin 

Kotimaassa 17.9.1987.  Tuulasvaara  puolustaa  Raamatun arvovaltaa  myös  ihmisen 

kehitystä koskevassa keskustelussa ja puoltaa siten kreationismin opettamista kouluissa. 

Tuulasvaaran  tuo  esille  myös  mahdolliset  kouluopetuksessa  esiin  tulevat 

ristiriitatilanteet.  Jos oppilaalle  opetetaan ensimmäisellä  tunnilla  ihmisen kehittyneen 

apinoista ja seuraavalla luetaan luomiskertomuksesta, on ristiriitatilanne Tuulasvaaran 

mukaan valmis: ”Toiset luottavat ihmis-oppiin, toiset Jumalan sanaan.”157

Tuulasvaaran  kirjoituksen  jälkeen  jo  seuraavassa  Kotimaan numerossa  6.10.1987 

pastori  Ilmo  Launis  kommentoi  keskustelua.  Launis  vetoaa  Kotimaan lukijoihin  ja 

pyytää  lopettamaan  sanasodan  kehitysopin  vastustajien  ja  kannattajien  välillä.  Hän 

muistuttaa, että kristityt tieteentekijät ovat yhtä mieltä piispa Aimo T. Nikolaisen kanssa 

siitä, että kehitysopin ja kristinuskon välillä ei ole ristiriitaa. Samalla Launis muistuttaa 

luomisen ymmärtämisen vaikeudesta jo Raamatun monitulkintaisuuden vuoksi.158

Launis jakaa myös omakohtaisia kokemuksiaan. Hän sanoo tehneensä pyhään maahan 

noin 40 tutkimusmatkaa ja keränneensä niiltä erilaisia fossiileja. Näiden fossiilien iän 

määrittämisessä häntä ovat auttaneet alan tiedemiehet.  Vanhimman Launiin löytämän 

fossiilin  iäksi  oli  arvioitu  130  miljoonaa  vuotta.  Näiden  esimerkkien  Launis  näkee 

todistavan sekä Jumalan luomistyöstä että kehitysopin voimasta.159

Toivosen kirjoituksen jälkeen keskustelu Ristin voiton sivuilla hetkeksi hiljeni, kunnes 

156 Toivonen, ”Bakteerien sähkömoottori”, RV 24.9.1987.
157 Tuulasvaara, Kehitysoppi ja Raamattu ovat ristiriidassa. Kotimaa 2.10.1987
158 Launis, Luominen ja kehitys kuuluvat yhteen. Kotimaa 6.10.1987
159 Launis, Luominen ja kehitys kuuluvat yhteen. Kotimaa 6.10.1987
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”Jumalan ihmeitä” -palsta nosti asian jälleen esille 12.11.1987. Tuolloin insinööri Sulo 

Salo kirjoitti luomisopin puolesta artikkelissa ”Olettamuksien kehitysoppi”. Artikkeli on 

mielenkiintoinen sillä se poikkeaa muista  Ristin Voitossa ilmestyneistä kreationismia 

puolustavista kirjoituksista.  Sinänsä Salon ajatukset ovat linjassa muiden kirjoittajien 

kanssa. Hän puhuu evoluutioteorian heikkouksista ja aukoista fossiilijäämissä. Samaa 

ajatusta  myötäilevät  hänen  kommenttinsa  ihmisen  ”suunnitteluvirheistä”  ja  turhista 

elimistä, joiden olemassa olon hän kiistää.160

Ero Salon ajatuksissa esimerkiksi Pekkiin tulee esille hänen argumentoinnissaan. Salo ei 

korosta kreationismin tieteellistä puolta ja ei siten yhtä vahvasti edusta tieteellisen ja 

progressiivisen  kreationismin  perinteitä  kuin  muut  palstan  kirjoittajat.  Hän  tukeutuu 

vanhempaan  lähdemateriaaliin,  kuten  matemaatikko  Jaques  Monodiin,  ja  tulkitsee 

evoluutioteoriaa suoraan Darwinin kirjoituksista, toisin kuin esimerkiksi Pehkonen ja 

Pekki,  jotka  näyttävät  olevan  hyvin  tietoisia  evoluutioteorian  kehityksestä  ja 

yhdysvaltalaisten  kreationistien  teorioista.  Salo  tuntuu  pitävän  evoluutioteorian  ajan 

saatossa kokemaa muutosta merkkinä epätieteellisyydestä. Lisäksi hänen argumenttinsa 

niin sanotuista elävistä fossiileista eivät omaa samanlaista tieteellistä perusvirettä, mihin 

Pekki, Pehkonen ja Toivonen kirjoituksissaan pyrkivät.161 

Myös Salo päätyy kirjoituksessaan argumentoimaan ihmisen luomisen erikoisaseman 

puolesta.162 Tämä näyttäisi olleen vahva motiivi kaikille Ristin Voiton kirjoittajille ja sen 

voidaan  sanoa  olleen  Ristin  Voiton ja  Kotimaan valossa  tärkein  yksittäinen  tekijä 

kansalaisadressin  keräämiselle.  Salon  kirjoitus  jäi  viimeiseksi  Ristin  Voitossa 

julkaistuksi kreationismia käsitteleväksi kirjoitukseksi Ristin Voitossa vuonna 1987.

2.2. Vuosi 1988 ‒ jälkipyykin aika

2.2.1. Tyyntä ennen myrskyä

Seuraavan vuonna keskustelu Ristin Voitossa jatkui hiljaisena. Sulo Salon kanssa saman 

160 Salo. Olettamuksien kehitysoppi, RV 12.11.1987
161 Salo. Olettamuksien kehitysoppi, RV 12.11.1987
162 Salo, ”Olettamuksien kehitysoppi”, RV 12.11.1987.
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tyyppistä,  ei  niin  vahvasti  tieteellisen  kreationismin  perinteeseen  tukeutuvaa, 

argumentaatiota esitti terveyskeskuslääkäri Pekka Reinikainen Ristin Voiton numerossa 

6/1988  11.2.1988,  jälleen  ”Jumalan  ihmeitä”  -palstalla.  Reinikainen  tuo  yhden 

pääargumenteistaan esille jo otsikkotasolla. ”Evoluutio – tieteellinen fossiili” -niminen 

artikkeli käy läpi evoluutioteorian heikkouksia, joista yhtenä Reinikainen pitää teorian 

ikää. Hän muistuttaa, että luonnontieteellisten teorioiden keski-ikä on noin viisi vuotta, 

ja pitää täten kirjoitushetkellä lähes 130-vuotta vanhaa evoluutioteoriaa ”tieteellisenä 

fossiilina”.163 Tässä  Reinikainen  ja  Salo  jakavat  samanlaisen  käsityksen 

evoluutioteoriasta ja sen tilasta. Tiede oli heille staattinen oppirakennelma, joka ei kestä 

muutosta.

Toinen  mielenkiintoinen  seikka  Reinikaisen  artikkelissa  on  sen  avoin  nuorenmaan 

kreationismi.  Hän  käy  läpi  neljä  eri  argumenttia,  jotka  hänen  mielestään  puoltavat 

universumin  iän  laskemista  tuhansissa,  ei  miljardeissa  vuosissa.  Pyrstötähtien 

massakato, meteoriittipölyn vähäinen määrä ja virheet radiohiiliajoituksessa todistavat 

Reinikaisen  mukaan  maapallon  ja  universumin  nuoresta  iästä  ja  jumalallisesta 

alkuperästä. Evoluutioteoriaa Reinikainen kommentoi puolestaan tilastomatemaattiseksi 

mahdottomuudeksi. Todennäköisyys esimerkiksi jalkojen kehittymiselle on Reinikaisen 

mukaan  niin  pieni,  että  niiden  kehittymiseen  tarvittava  aika  lähentelee  15  miljardia 

vuotta.164 Fossiiliaineiston  suhteen  hän  on  samoilla  linjoilla  Tauno  Toivosen  esille 

tuomien suurtulva-ajatuksien kanssa.

Reinikainen  ei  ota  ihmisen  erikoisasemaa  luomisessa  esille.  Hänen  motiivinsa  on 

fundamentalistisen  raamatuntulkinnan  oikeuttaminen  empiiristen  esimerkkien  avulla. 

Tarkat  kuvaukset  fossiilien  synnystä  globaalin  tuhotulvan  myötä  päättyvät 

lausahdukseen: 

On mielenkiintoista  todeta,  kuinka tiede oikein tulkittuna antaa  täydellisen tukensa  

Raamatun luomiskertomukselle.165

Neljä  viikkoa  myöhemmin  Ristin  Voitto käsitteli  evoluutioteoriaa  ja  kreationismia 

163 Reinikainen, ”Evoluutio – tieteellinen fossiili”, RV 11.2.1988. 
164 Reinikainen, ”Evoluutio – tieteellinen fossiili”, RV 11.2.1988. 
165 Reinikainen, ”Evoluutio – tieteellinen fossiili”, RV 11.2.1988. 
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kahden jutun voimin.  Eino Sirkiän artikkelissa ”Selkiintymättömät ideat  kehitysopin 

taustalla” paneuduttiin Darwinin henkilökuvaan ja ennen kaikkea hänen viimeisimpiin 

vuosiinsa.  Sirkiä  lainaa  Airut-lehden  artikkelia  ”Charles  Darwin  ja  kuninkaallinen 

kirja”.  Sirkiä  referoi  artikkelia  tuoden  esille  Darwinin  uskonnollisen  elämän  hänen 

viimeisimpinä vuosinaan.166

Sirkiän  artikkelia  merkityksellisempi  on  samassa  lehdessä  ilmestynyt  Veikko  Pekin 

kirjoitus ”Luomisoppikeskustelussa päästävä asiatasolle”. Artikkelissa Pekki harmittelee 

kansalaisadressin synnyttämän keskustelun laatua. Pekin mukaan helluntaiseurakunnan 

ulkopuoliset tahot ovat vääristelleet adressin keruun perusteita viedessään keskustelun 

tieteellisten faktojen sijaan uskonasioihin. Hänen mielestään tieteellisiin argumentteihin 

on  vastattu  uskonnollisilla  fraaseilla,  jotka  eivät  vie  asiakeskustelua  eteenpäin.167 

Turhautuneisuutensa Pekki purkaa tekstin lopussa seuraavasti:

Evolutionismin  syöttämä  epätieteellinen  ihmiskuva  luonnonvalinnan  kehittämästä 

supereläimestä on jo tarpeeksi kauan jäytänyt kulttuurimme perustuksia.168

Pekin  huomio  pitää  paikkansa  kreationistisesta  keskustelusta  myös  yleisellä  tasolla. 

Kuten piispa Kalevi Toiviaisen tapauksessa tuli esille, kreationistien suurin vastavoima 

tuli nimenomaan uskonnollisista yhteisöistä. Tämä pätee myös Yhdysvalloissa käytyyn 

keskusteluun.169 Eve ja Harrold muistuttavat asian toisesta puolesta. Heidän mukaansa 

tiedemiehet  eivät,  ainakaan  Yhdysvalloissa,  ala  keskustelemaan  kreationismista. 

Tiedeyhteisön  silmin  perustelut  kreationismin  puolesta  ovat  niin  heikkoja,  että 

tieteentekijöiden keskuudessa ei uskota kenenkään ottavan kreationismia todesta.170

2.2.2. Adressi palautetaan kouluhallitukselle

Pekin kirjoitus jäi viimeiseksi kreationismia koskevaksi kirjoitukseksi  Ristin Voitossa 

ennen adressin luovuttamista  18.8.1988. Adressiin  oli  tuolloin saatu kerättyä 14 310 

nimeä.  Siihen,  miksi  asian  suhteen  pidettiin  hiljaiseloa  melkein  puoli  vuotta,  ei 

166 Sirkiä, ”Selkiintymättömät ideat kehitysopin taustalla”, RV 10.3.1988.
167 Pekki, ”Luomisoppikeskustelussa päästävä asiatasolle”, RV 10.3.1988.
168 Pekki, ”Luomisoppikeskustelussa päästävä asiatasolle”, RV 10.3.1988.
169 Numbers 1991, xv.
170 Eve & Harrold 1991, 86.
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lähdeaineisto anna vastausta.  Ristin Voitosta ainoa viittaus tältä ajanjaksolta adressiin 

löytyy numerosta 20/1988, jolloin lääkäri Mikko Tuuliranta kiitti yleisönosastolla Ristin 

Voittoa evoluutioteorian  heikkouksien  esille  nostamisesta  ja  pyytää  lisäaineistoa 

aiheesta171. Yleisönosastoa ei ollut Ristin Voitossa käytössä vielä vuonna 1987. Yhteensä 

adressin  kouluhallituksen  luovuttamisen  jälkeen  kreationismia  käsiteltiin  kuuteen 

otteeseen Ristin Voiton palstoilla.

Adressin palauttamisen lähestyessä aktiivisin keskustelukanava oli Helsingin Sanomat. 

7.8.‒23.9.1988 Helsingin Sanomat julkaisi 18172 kirjoitusta adressista ja kreationismista. 

Suurin  osa  näistä  oli  yleisönosastokirjoituksia.  Ensimmäinen  teksti  ilmestyi  hiukan 

ennen adressin palautusta 14.8.1988. Uutisessa kerrotaan helluntaiseurakunann aikeista 

palauttaa kansalaisadressi, jossa uutisointihetkellä oli 14 220 nimeä. Uutisessa käydään 

läpi  adressin  perusperiaatteet,  mutta  otetaan  esille  myös  muita  huomioita.  Uutisessa 

mainitaan helluntailaisten olevan tyytymättömiä luterilaisen kirkon myötämielisyyteen 

evoluutioteoriaa kohtaan. Lyhyessä lainauksessa Veikko Pekiltä tehdään selväksi, että 

helluntailaiset  eivät  hyväksy  luterilaisen  kirkon  virallista  kantaa  luomiseen,  jonka 

mukaan  ”Jumala loi luomakunnan miljoonia vuosia kestävän kehityksen kautta”.173

Helsingin  Sanomissa julkaistiin  toinenkin  kirjoitus  ennen  adressin  luovuttamista 

kouluhallitukselle.  Olli  Järvisen  kolumni  ”Jumalanpilkkaa” pureutuu  aiheeseen 

tuoreesta  näkökulmasta.  Järvinen  syyttää  Pekkiä  ja  kumppaneita  kumartamisesta 

Darwinin suuntaan ja törkeästä jumalanpilkasta.174 Ankaran Pekki-kritiikkinsä Järvinen 

päättää provosoivasti:

Onko Pekin Jumala pelle?175

Järvinen jatkaa Pekin henkilöhahmon ruotimista vielä 20.8.1988 kolumnissaan  Pekki,  

Stalin ja Hitler.  Siinä hän kommentoi Pekin  Iltalehdelle antamia kommentteja, joissa 

hän oli yhdistänyt evoluutioteorian Stalinin ja Hitlerin ajatteluun. Järvinen ei pidä Pekin 

171 Tuuliranta, ”Materiaalia evoluutiosta”, RV 19.5.1988.
172 Määrä on huomattavasti pienempi kuin vuonna 1981, jolloin HS julkaisi sille lähetetyistä 242 

yleisönosastokirjoituksesta 70 vajaan kahden kuukauden aikana liittyen silloin käytyy keskusteluun 
kreationismista. Bäckman 1983, 3.

173 Helsingin Sanomat 14.8.1988.
174 Järvinen, ”Jumalan pilkkaa”, HS 16.8.1988
175 Järvinen, ”Jumalan pilkkaa”, HS 16.8.1988
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perusteluja  riittävinä  ja  muistuttaa  Stalinin  ja  Hitlerin  nuivasta  suhtautumisesta 

evoluutioteorian kehittäjiin: sekä Dobzhansky että Mayer pakenivat  Järvisen mukaan 

kyseisten herrojen vainoja Yhdysvaltoihin.176 Pekin logiikkaa Järvinen piikittelee vielä 

Stalinin epäonnistuneella pappisuralla: 

-  -  en  minä  sen  perusteella  menisi  väittämään,  että  Staliniin  oli  vaikuttanut  

helluntailaisuus, vaikka Stalin pappisseminaaria kävikin.177

Kotimaassa vuoden  1988  alkupuolisko  oli  vielä  Ristin  Voittoakin hiljaisempi. 

Keskustelu  jatkui  vasta  helluntaiseurakunnan  palautettua  kansalaisadressinsa 

kouluhallitukselle  18.8.1988. Samana päivänä ilmestyneessä  Kotimaassa otetaan asia 

esille  kahdessa kirjoituksessa.  Ensin päätoimittaja  Heikki  Tervonen käsittelee aihetta 

pääkirjoituksessaan otsikolla ”Epäluottamuslause tieteelle”, jonka jälkeen ”Jalkapuussa” 

-palstalla haastatellaan kouluhallituksen pääjohtajaa Erkki Ahoa. Yhteensä kreationismi 

ja helluntaiseurakunnan adressi on Kotimaassa aiheena kolmessa kirjoituksessa adressin 

luovuttamisen jälkeen.

Tervonen kertaa pääkirjoituksensa alkuun vallitsevan tilanteen. 14 310 nimeä kerännyt 

adressi  luovutettiin  kouluhallitukselle  lehden  ilmestymispäivänä.  Adressin  Tervonen 

nimeää  epäluottamuslauseeksi  suomalaista  tiedettä  ja  kouluopetusta  kohtaan.  Jos 

yhdessä  aineessa  opetetaan  ”puuta  heinää”,  herää  epäilys  myös  muiden  aineiden 

opetuksen laadusta.  Luterilaisen kirkon mielipidettä asiaan Tervonen kuvaa nihkeäksi, 

sillä yhdysvaltalainen fundamentalismi ja kreationismi eivät Tervosen mielestä kuulu 

Suomeen.178 Tervonen heittää pallon myös suomalaisille tieteentekijöille ja perää heidän 

vastuuta asiassa:

Toisaalta  toivoisi,  että  suomalaiset  luonnontieteilijät  eivät  suhtautuisi  ylimielisesti 

kreationistien ajatuksiin vaan viitsisivät ”alentua” kuuntelemaan heidän arvosteluaan ja 

vastaamaan siihen. Sillä moni tässä mietiskelee ”näitä syntyjä syviä”.179

Tervonen jatkaa  pääkirjoitustaan  muistuttamalla  kreationismin alkuperästä.  Se  ei  ole 

176 Järvinen, ”Pekki, Stalin ja Hitler”, 20.8.1988.
177 Järvinen, ”Pekki, Stalin ja Hitler”, 20.8.1988.
178 ”Epäluottamuslause tieteelle” (pk.). Kotimaa 18.8.1988.
179 ”Epäluottamuslause tieteelle” (pk.). Kotimaa 18.8.1988.
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suomalainen  keksintö  vaan  sillä  on  pitkä  historia  erityisesti  Yhdysvalloissa  ja  sen 

fundamentalistisissa  kristinuskon  suuntauksissa.  Tervonen  esittää  pelkistetyn  mallin 

darvinismin  ja  kristinuskon  yhteentörmäyksestä.  Ensimmäinen  suuntaus  pitäytyi 

fundamentalistisessa  joko-tai  -asenteessa,  joka  piti  darvinismia  uskon  vastakohtana. 

Toinen  suuntaus,  jota  Tervonen  pitää  lähimpänä  luterilaisen  kirkon  näkökantaa,  ei 

nähnyt  uskon  ja  evoluutioteorian  välillä  ristiriitaa.  Kolmas  puolestaan  hylkäsi 

kristinuskon ja otti Tervosen mukaan evoluutiosta itselleen valeuskonnon.180

Tervonen muistuttaa loppuun, että luterilaisen kirkon on yhä annettava tieteelle vapaus 

onnistua  ja  erehtyä,  eikä  uskoa  ja  tiedettä  tule  sotkea  toisiinsa.  Kreationistien  ja 

luonnontieteilijöiden  välisen  keskustelun  Tervonen  näkisi  ratkaisevasti  rauhoittavan 

vellovaa keskustelua.181 Tervonen haluaa kuitenkin mainita darvinismin vaaroista:

Mutta  on  myös  huomattava,  että  Darvinistinen  ideologia  voi  olla  joillekin  ihmisille 

eräänlainen  naturalistinen  tai  jumalankielteinen  korvikeuskonto,  jonka  suojiin 

kuvitellaan voivan lymytä elävän Jumalan kasvojen edessä.182

Tervosen  kirjoituksessa  huomion  herättää  vaatimus  tieteentekijöiden  osallistumisesta 

keskusteluun.  Tätä  ennen vaatimukset  tieteentekijöiden osallistumisesta  keskusteluun 

olivat tulleet pelkästään kreationistien leiristä. 

Erkki Aho ottaa puolestaan haastattelussaan kantaa itse konkreettiseen adressiin. Aho 

toteaa,  että  kouluhallitus  aikoo  kyllä  adressin  vastaanottaa,  mutta  mihinkään 

toimenpiteisiin se ei johda. Ahon mielestä nykyinen malli, jossa evoluutiota käsitellään 

biologian  tunnilla  ja  luomista  ja  uskonnon  suhdetta  tieteeseen  uskonnontunnilla  on 

riittävä.  Lisäksi  Aho  toteaa,  että  evoluutioteorian  aseman  kyseenalaistamiseen 

opetuksessa  ei  kouluhallituksen  mielestä  löydy  perusteita.  Perään  hän  muistuttaa 

kreationistien vapaudesta omaan ajatteluun ja mielipiteeseen. Aho muistuttaa myös, että 

minkäänlaista painostusta helluntaiseurakunnan puolelta häntä kohtaan ei ole ilmennyt. 

Kysyttäessä  hänen  henkilökohtaista  mielipidettään  asiaan,  hän  toteaa  sen  olevan 

”periluterilainen”.183 Ahon  ajatukset  käydään  lähes  identtisesti  läpi  myös  Helsingin 

180 ”Epäluottamuslause tieteelle” (pk.). Kotimaa 18.8.1988.
181 ”Epäluottamuslause tieteelle” (pk.). Kotimaa 18.8.1988.
182 ”Epäluottamuslause tieteelle” (pk.). Kotimaa 18.8.1988.
183 Kotimaa 18.8.1988
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Sanomissa 19.8.1988.184

Keskustelu  kreationismista  Helsingin  Sanomien mielipidepalstalla  jatkui  vilkkaana. 

Keskusteluun osallistuivat muun muassa nimimerkit Teuvo Piispa, Jukka Ranta, Pekka 

Huhta,  Matti  Salama,  Juhani  Laitinen,  Abi-89,  T.R.  ja  Kati.  Näistä  Laitinen ja  Kati 

olivat ainoat avoimen kreationistiset, muiden joko tyrmätessä koko idean tai esitellen 

vähemmän radikaaleja raamatuntulkintoja. Mitään uutta tutkimuskysymysten kannalta 

he eivät keskusteluun tuoneet.

Tasan viikko adressin  kouluhallitukselle  luovuttamisen  jälkeen on asia  jälleen  esillä 

Ristin Voiton  sivuilla. Jo pääkirjoituksessa Valtter Luoto käy läpi niitä ongelmia, joita 

helluntailiikkeeseen  kuuluva  lapsi  kohtaa  kouluelämässä.  Luoto  sivuaa  myös 

evoluutioteorian opetusta ja pitää sitä tarpeellisena. Luomisopin syrjimisestä Luoto on 

sen  sijaan  huolissaan.  Luodon  mukaan  on  käsittämätöntä,  että  luomisoppia  ja 

evoluutiota  ei  voida  opettaa  rinnakkain  kummankin  hyviä  ja  huonoja  puolia 

tarkastellen.185

Samassa  Ristin  Voiton numerossa  käsitellään  myös  adressin  luovuttamista 

kouluhallitukselle. Veikko Pekki ja Seppo Pehkonen luovuttivat adressin viikkoa ennen 

lehden ilmestymistä.186 Uutinen on otsikoitu ”Kouluhallitus vastaa kansalaisadressiin: 

Nykyinen  opetus  luomisuskosta  riittävä”,  joka  tuo  selkeästi  esille  kouluhallituksen 

suhtautumisen adressin sisältöön. Adressin tavoite saada kreationismia suomen koulujen 

opetussisältöön epäonnistui.

Tutkimuksen kannalta parasta antia uutisessa on Pekin saatesanat hänen ja Pehkosen 

luovuttaessa  adressia  kouluhallituksen  edustajille.  Saatesanoissa  kiteytyvät  ne 

argumentit,  joiden nojalla  koko adressia  lähdettiin  keräämään.  Siten se antaa paljon 

vihjeitä liikkeen antievolutionismista ja kreationismista.

Ensimmäisenä argumenttina Pekki nostaa esille evoluutioteorian taustaoletukset. Koska 

evoluutioteoria olettaa elämän syntyneen spontaanisti ilman yliluonnollista vaikutusta, 

184 HS 19.8.1988.
185 Luoto, ”Koulujen alkaessa”, RV 25.8.1988.
186 RV 25.8.1988.
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pitäisi  Pekin  mielestä  tämä  olettamus  pystyä  perustelemaan.  Tässä  Pekki  nostaa 

keskustelun uudelle tasolle. Enää ei puhuta evoluutioteorian aukoista vaan sen taustalla 

vaikuttavan  ajattelun  puutteista.  Lopuksi  Pekki  kehottaa  päättäjiä  ottamaan  mallia 

länsisaksalaisesta  biologian  oppikirjasta,  jossa  evoluutio  ja  luomisoppi  esitetään 

rinnakkain.187

Vertaaminen  juuri  Länsi-Saksan  tilanteeseen  oli  selkeä  muutos  Pekin  ja  Pehkosen 

strategiaan. Aiemmin mainostetun Yhdysvaltojen tilanteen osottauduttua vuoden 1987 

oikeudenkäynnin  jälkeen  huonoksi  esimerkiksi,  otettiin  malli  nyt  Saksasta.  Siellä 

muutama  yksityiskoulu  oli  ottanut  käyttöönsä  kreationismia  ja  evoluutioteoriaa 

rinnakkain  esittelevän  biologian  oppikirjan.  Myös  Seppo  Pehkonen  mainitsee 

Yhdysvaltojen sijaan juuri Saksan esikuvaksi kreationistiselle kouluopetukselle188.

Uutisessa käy ilmi myös kouluhallituksen perustelut adressin esittämien toimenpiteiden 

hylkäämiselle. Kouluhallituksen virallisessa tiedotteen mukaan opetussuunnitelmaa ei 

tule  muuttaa.  Evoluutio  kuuluu  tiedotteen  mukaan  edelleen  biologian  tunneille  ja 

luomisesta  keskustelu uskonnonopetuksen piiriin.  Näiden kahden yhteensovittaminen 

tai ristiriitojen etsiminen jää oppilaan omaksi asiaksi. Näin tiedotteessa sitoudutaan irti 

kaikesta kreationismiin viittaavasta, eikä luomista ja evoluutioteoriaa lähdetä puimaan 

samojen aineiden sisällä.  Pienenä myönnytyksenä helluntailaisia  kohtaan tiedotteessa 

muistutetaan  opettajan  vastuusta  maailmankatsomuksia  sivuavassa  opetuksessa. 

Opettajia kehotetaan ”suhtautumaan erilaisiin arvokäsityksiin hienovaraisesti”.  Yhden 

oikean ajattelumallin esille tuontiin kouluopetus ei tiedotteen mukaan pyri.189

Järvisen teräväkielisten kolumnien jatkoksi kirjoitti Pekki oman vastineensa Helsingin 

Sanomien mielipidepalstalle. Tällä kertaa Pekki on liikkeellä tavallista maltillisemmalla 

otteella.  Hän  pyytää  vain  avoimempaa  keskustelua  evoluution  heikkouksista  uusien 

tieteen  löytöjen  valossa.  Esimerkiksi  hän  nostaa  Steven  Hawkingin,  tuolloin  vielä 

suomentamattoman,  Brief  History  of  Time -teoksen.  Teoksen  esittämä 

maailmankaikkeuden  ajautuminen  alkuräjähdyksestä  kohti  suurempaa  epäjärjestystä 

187 RV 25.8.1988.
188 Seppo Pehkosen haastattelu sähköpostitse 21.3.2011.
189 RV 25.8.1988.
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kertoo Pekin mielestä evolutiivisen ajattelun puutteista.190 Kouluhallituksen adressille 

antaman vastauksen Pekki kuittaa seuraavasti: 

Kun  keskustelun  asiasisältö  luisuu  käsistä,  hevonen  on  kuollut  ja  on  aika  nousta  

satulasta.191

Vaikka lainauksesta käy ilmi Pekin symbolinen luopuminen kamppailusta kreationismin 

saamiseksi kouluopetukseen, ei  Helsingin Sanomissa vielä lopetettu aiheen käsittelyä. 

Yleisönosaston  lisäksi  lehti  julkaisi  sunnuntailiitteessä  4.9.1988  sivun  kokoisen 

artikkelin  Pekistä,  kansalaisadressista  ja  kreationismista.  Jutussa  haastatellaan  myös 

tekniikan  tohtori  Matti  Leisolaa,  joka  on  yksi  harvoista  kreationismin  puolesta 

puhuneista suomalaisista tiedemiehistä.

Artikkelissa Pekki toistaa pääosin vanhoja perustelujaan evoluutioteoriaa vastaan. Sekä 

Leisola ja Pekki nostavat esille turhautumisensa siitä, että evoluutioteorian asemasta ei 

voida  keskustella.  Pekki  purkaa  turhautumistansa  kouluhallitukseen  epäonnistuneen 

adressin  johdosta  ja  syyttää  luterilaista  kirkkoa  sisälukutaidon  puutteesta.  Leisola 

puolestaan on huolissaan evoluutioteorian asemasta tiedeyhteisössä. Hänen mukaansa 

useat tiedemiehet ovat ottaneet teorian absoluuttisena totuutena tutustumatta edes sen 

perusperiaatteisiin. Leikolan mukaan evoluution kieltäneitä tieteentekijöitä on lähestytty 

jopa tappouhkauksilla.192 

 

Helsingin Sanomat julkaisi  vielä  yhden tutkimuksen kannalta  relevantin kirjoituksen 

kreationismista  12.9.1988.  Tuolloin  Seppo  Pehkonen  kävi  vielä  kerran  läpi 

evoluutioteorian  aukkoja.  Mitään  uusia  perusteluja  hän  ei  evoluutiota  vastaan 

esittänyt.193 Ristin  Voitossa  puolestaan  keskustelu  hiljeni  lähes  kokonaan 

kouluhallituksen tyrmättyä kansalaisadressin tavoitteet. Jumalan ihmeitä -palsta käsitteli 

aihetta vielä kahdesti ja samoin lehden keskustelupalstalla aihetta sivutaan kaksi kertaa. 

Tauno Toivonen jatkoi keskustelua ensimmäisenä Jumalan ihmeitä -palstalla käsitellen 

ihmisen silmää.194

190 Pekki, ”Evoluutioteorian aukko suurentunut”. HS 25.8.1988.
191 Pekki, ”Evoluutioteorian aukko suurentunut”. HS 25.8.1988.
192 HS 4.9.1988
193 Pehkonen, ”Evoluutioteoriassa suuria heikkouksia”, HS 12.9.1988.
194 Toivonen, ”Silmä enemmän kuin tietokone”, RV 1.9.1988.
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Toivosen artikkeli noudattaa Jumalan ihmeitä -palstan tuttua kaavaa. Ensin Toivonen 

kertoo silmän suorituskyvystä ja ainutlaatuisuudesta verrattuna ihmisen suunnittelemiin 

koneisiin. Samalla Toivonen myös rinnastaa silmän koneisiin ja toteaa, että tiedemiehet 

eivät ole pystyneet jäljittelemään silmän toimintamekanismeja. Tämän jälkeen Toivonen 

heittää  ilmoille  retoriseksi  tarkoitetun  kysymyksen:  ”Onko  silmä  voinut  syntyä 

sattumalta?”.195

Vastauksena  kysymykseen  Toivonen  tuo  esille  suunnitteluargumentin.  Toivosen 

mielestä luonnonihmeet ylittävät ihmisten insinööritaidon siinä mittakaavassa, että se ei 

voi olla ”sokean sattuman tulos”. Lopuksi hän muistuttaa ihmisen paikasta maailmassa: 

”Jumala on luonut meidät omaksi kuvakseen, lähes jumalolennoksi, jonka kanssa Hän 

haluaa  seurustella.  Miten  sanomattoman  arvokkaita  olemmekaan.”196 Toivosen 

lausahdus muistuttaa jälleen kerran siitä, että helluntailaiset eivät hyväksyneet ihmisen 

alentamista  eläimeksi,  sillä  se  veisi  ihmiseltä  erityisaseman  Jumalan  luomistyössä. 

Rakenteeltaan ja aiheeltaan artikkeli on lähes suora kopio Toivosen aiemmasta bakteerin 

siimamoottoria käsitelleestä tekstistä.

Toivosen artikkelin jälkeen jälkipyykkiä adressin suhteen käytiin vielä pariin otteeseen. 

Ristin Voiton numeroissa 38/1988 ja 39/1988 käytiin lukijapalstalla keskustelua asiasta. 

Paavo  Ruuskanen  ja  Erkki  Parviainen  kiittelivät  kumpikin  erityisesti  Pekkiä 

”ristiretkestä evoluutiota vastaan.” Ilman kritiikkiä Pekki ei  kuitenkaan keskustelusta 

selvinnyt. Ruuskanen väittää Pekin antaneen helluntailaisten raamatuntulkinnasta liian 

fundamentalistinen kuva. Pekki itse vastaa kritiikkiin, niin ikään lukijapalstalla,  Ristin 

Voiton numerossa  38/1988  vedoten  toimittajan  kompakysymykseen.197 Ruuskasen 

kritiikki Pekkiä kohtaan oli ainoa laatuaan Ristin Voitossa.

Tämä  tutkimuksen  puitteissa  viimeinen  kreationismia  käsittelevä  artikkeli  ilmestyi 

Ristin  Voiton numerossa  45/1988  10.11.1988.  Se  käsitteli  Tauno  Toivosen  ajatuksia 

evoluutioteoriasta  ja  ilmestyi  ”Jumalan  ihmeitä”  -palstalla.  Artikkeli  on  kooste 

195 Toivonen, ”Silmä enemmän kuin tietokone”, RV 1.9.1988.
196 Toivonen, ”Silmä enemmän kuin tietokone”, RV 1.9.1988.
197 Ruuskanen, ”Evoluutiopannari”, RV 22.9.1988. Parviainen, ”Veikko Pekki ja Pannukakku”, 

29.9.1988. Pekki, ”Pannukakkuko?”, RV 29.9.1988. 
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opiskelijaseminaareissa  pidetyistä  luennoista  ja  se  summasi  yhteen  useita 

evoluutioteoriaa koskevia väittämiä, joita Toivonen oli ahkerasti Ristin Voiton palstoilla 

puolustanut. Artikkelin oli kirjoittanut Mervi Koivunen.

Toivonen  käy  artikkelissa  läpi  useita  hänen  mielestään  evoluutioteoriaa  vastaan 

todistavia  seikkoja.  Erityistä  huomiota hän kiinnittää elämän yhtäkkiseen syntyyn ja 

RNA:n  ja  DNA:n  alkuperään.  Suunnittelija-argumentti  on  vahvasti  Toivosen 

ajatuksissa  esillä.  Kommentoidessaan  mikrorakkuloita  Toivonen  muistuttaa  tällaisen 

rakenteen  vaatineen  ”suunnittelijan  ja  työntekijän,  joka  toimii  tarkkojen  ohjeiden 

mukaisesti.”198

Koivunen  ottaa  artikkelissa  esiin  Toivosen  näkemykset  tieteen  uhkasta  uskolle. 

Toivonen toistaa evoluutioteorian olevan vain kokoelma olettamuksia ja nostaa esille 

evoluutioteorian  heikkouksien  tuntemuksen  tärkeyden  helluntailaisille,  jotta  he  eivät 

joudu ”tieteen tuulien heiteltäväksi”. Lopuksi Toivonen muistuttaa näiden todisteiden 

valossa  muun  muassa  fossiilijäämien todistavan enemmän Jumalan  luomistyön  kuin 

evoluution puolesta.199 Ristin Voitossa kaksi vuotta kestänyt kreationistinen kirjoittelu 

päättyi siis siihen mistä se alkoi: Toivosen antievolutionismista kumpuavaan Jumalan 

luomistyön ylistykseen.

Viimeisen  kerran  kreationismia  tutkimuksen  aikarajauksen  puitteissa  käsiteltiin 

Kotimaassa Esko Rintalan toimesta Ajan merkkejä -palstalla. Otsikolla ”Charles Darwin 

vielä kerran” Rintala käy läpi kansalaisadressin aiheuttamaan keskustelua ja käsittelee 

asiaa  myös hieman filosofisemmalta  kannalta.  Rintala  ei  ota  kirjoituksessaan kantaa 

kreationismin tai evoluutioteorian puolesta, mutta häneltä löytyy Kotimaan yleistä linjaa 

enemmän  ymmärrystä  kreationistien  ideoille.  Hän  muistuttaa  Thomas  S.  Kuhnin 

tieteellisen paradigman -käsitteestä. Rintala on huolestunut darvinismin vaikutuksesta 

maailmankuvaan. Hänen mukaansa mekanistinen,  ihmisen lähes biologisena koneena 

näkevä maailmankatsomus on pääsyy helluntaiherätyksen adressin takana. Hän kiittää 

Pekkiä herkästä korvasta tälle ”mekanistisen determinismin kolkolle kaiulle”.200 Tämän 

maailmankuvan Rintala näkee tulleen tiensä päähän. Siihen, mikä sitä seuraa, hän ei ota 

198  Koivunen, ”Evoluution ongelmia”, RV 10.11.1988. 
199  Koivunen, ”Evoluution ongelmia”, RV 10.11.1988. 
200 Rintala, ”Charles Darwin vielä kerran”, Kotimaa 29.9.1988.
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kantaa:

Tieteen kenttä on sekasortoinen, kuin täynnä ryskyäviä jäätelejä jäidenlähdön aikaan.  

Se mikä on uutta, ei ole vielä saanut  hahmoaan.201

2.3. Yhteenveto

Suomalaisen  kreationismin  ja  kansalaisadressin  tärkein  liikkeelle  paneva  voima 

näyttäisi  olleen  kysymys  ihmisen  asemasta  Jumalan  luomistyössä  ja  evoluutiossa. 

Kolme  merkittävintä  kreationismia  puolustanutta  kirjoittajaa,  Pekki,  Pehkonen  ja 

Toivonen  ottavat  asian  esille  lähes  jokaisessa  kirjoituksessaan.  Tätä  huomiota 

mielenkiintoisempaa on se, miksi ihmisen asema oli helluntailaisille niin keskeinen.

Eve  ja  Harrold  ovat  omissa  sosiologisissa  tutkimuksissaan  kartoittaneet 

yhdysvaltalaisen kreationismin mekanismeja ja motiiveja. He nostavat esille kulttuurin 

uusintamisen  ja  oman  kulttuurin  symbolien  puolustamisen.  Kreationistinien  ja 

evoluution  puolustajien  sanaharkassa  ei  heidän  mukaansa  ole  kysymys  oikeasta  ja 

väärästä  tieteestä,  vaikka  se  siltä  vaikuttaakin.  Oman  kulttuurin  symbolien 

puolustaminen,  esimerkiksi  fundamentalistinen  raamatuntulkinta,  on  kaiken 

lähtökohta.202 

Kulttuurin symbolit ovat avainasemassa sen uusintamisen kanssa. Kreationistit eivät voi 

luopua fundamentalistisesta raamatuntulkinnasta, sillä se asettaisi kyseenalaiseksi koko 

kulttuurin  perustan.  Tämän  vuoksi  evoluutioteoria  nähdään  niin  suurena  uhkana. 

Kulttuurin uusintaminen tapahtuu taas  oman yhteisön lisäksi  myös kouluissa,  minkä 

vuoksi kreationistit niin hanakasti oman oppinsa opetussuunnitelmiin haluavat.203

Samat  teesit  näyttävät  pätevän  myös  suomalaiseen  kreationismiin.  Ihmisen  asema 

luomistyössä  ja  fundamentalistinen  raamatuntulkinta  näyttäytyvät  helluntailaisille 

kreationisteille  heidän  kulttuurinsa  ja  uskonsa  perustana.  Erityisesti  helluntailaiseen 

oppiin kuuluva  mahdollisuus siitä, että Jumala vaikuttaa aktiivisesti tässä maailmassa, 

201 Rintala, ”Charles Darwin vielä kerran”, Kotimaa 29.9.1988.
202 Eve & Harrold 1991, 108.
203 Eve & Harrold 1991, 108-115,190-191.
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on tärkeä osa kreationismin suosiolle liikkeen piirissä. Esimerkiksi kielilläpuhuminen ja 

muut  henkilökohtaiset todistukset204 eivät olisi mahdollisia maailmassa, jossa Jumala ei 

aktiivisesti vaikuttaisi. Tätä pohjaa vasten ei helluntailaisilla ole syytä epäillä ihmisen 

roolia Jumalan luomistyössä tai maailman ja elämän luomisessa. Sen epäileminen söisi 

pohjan myös muulta uskolta.

Myös  kreationismin  vastustajien  liikehdintä  muistutti  Suomessa  Yhdysvaltojen 

vastaavaa.205 Evoluutioteoriaa  eivät  puolustaneet  kummassakaan  maassa  alansa 

huipputiedemiehet  vaan  uskonnollisten  yhteisöjen,  Suomen  tapauksessa  luterilaisen 

kirkon,  jäsenet.  Tieteentekijöiden  piirissä  kreationismia  ei  siis  otettu  vakavasti  ja 

kreationismia  nousivat  vastustamaan  sen  fundamentalistista  raamatuntulkintaa 

vastustavat  luterilaisen  kirkon  edustajat.  Vaikka  keskustelua  käytiin  tieteestä,  sitä 

puolustivat  ja  vastustivat  eri  uskonnollisten  liikkeiden  edustajat  tieteentekijöiden 

loistaessa poissaolollaan.

204 Kärkkäinen 2005, 315.
205 Kts. esim. Numbers 1991, xv.
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3. ARGUMENTAATIOANALYYSI

3.1.  Empiirinen-   ja  formaalikritiikki  kansalaisadressin  ympärillä  heräänneessä 

keskustelussa

Vuosina  1987-1988  käydyssä  keskustelussa  kreationismista  voidaan  erottaa  kaksi 

evoluutiokritiikin osaa, empiirinen ja formaali kritiikki. Empiirinen kritiikki keskittyy 

kritisoimaan  evoluutioteorian  tieteellistä  todistusaineistoa,  kuten  fossiilijäämiä. 

Formaalikritiikki kiinnittää huomionsa puolestaan evoluutioteorian filosofiseen puoleen 

kommentoiden  muun  muassa  evoluutioteorian  taustaoletuksia  ja  argumenttien 

pätevyyttä.  Klassinen  esimerkki  formaalikritiikistä  on  evoluutioteorian  kutsuminen 

kehäpäätelmäksi. 

Keskustelun  erottelu  empiirisen  ja  formaaliseen  kritiikkiin  on  tutkimuksessani 

perusteltua.  Argumenttien  formaalinen  ja  empiirinen  puoli  vastaavat  tutkimuksen 

kannalta  eri  kysymyksiin.  Empiirisen  puolen  on  tarkoitus  valottaa  kysymystä  siitä, 

minkälaista helluntaiherätyksen piirissä ollut kreationismi oli. Myös formaalikritiikistä 

löytää vastauksia tähän kysymykseen, mutta sen tärkein anti on se, että sitä tutkimalla 

voidaan  saada  aavistus  siitä,  miksi  kreationismi  nousi  niin  suosituksi  juuri 

helluntaiherätyksen piirissä.

Huomioitavaa  on  myös  erot  empiirisen  kritiikin  ja  formaalikritiikin  muodostumisen 

välillä.  Empiirisen  kritiikin  suhteen  keskustelussa  esiintyy  kolmea  eri  kreationismia 

puolustavaa  näkökantaa.  Kreationismin  alalajeista  ovat  edustettuina  muun  muassa 

tieteellinen kreationismin eri vaiheet. Formaalikritiikin suhteen tällaisia sivuhaaroja ei 

taas löydy.

Merkittävin ero kreationismin puolustajien ja vastustajien argumentoinnin välillä löytyy 

empiirisistä argumenteista. Kreationismia vastaan esitetyt argumentit ovat poikkeuksetta 

formaalisia,  eikä  tukea  argumentointiin  haeta  luonnontieteistä.  Esimerkiksi  Jumalan 

ihmeitä  -palstalla  julkaistut  luonnontieteitä  sivuavat  kreationistiset  artikkelit  eivät 

saaneet  evolutionistisia  vastineita.  Kreationismia ei  vastustettu luonnontieteiden vaan 

teologian  ja  filosofian  avulla.  Toisaalta  se  osoittaa  myös  suomalaisen  tiedeyhteisön 
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välinpitämättömyyden kreationismia kohtaan. Luonnontieteellisten vasta-argumenttien 

puuttuminen näytti häiritsevän Ristin Voiton kirjoittajista erityisesti Veikko Pekkiä, joka 

toistuvasta totesi keskustelun suhteen tarpeen päästä ”asiatasolle”.

Pekin  vaatimusta  ei  edesauttanut  se,  että  keskustelu  käytiin  lähes  kokonaan  kahden 

uskonnollisen  viikkolehden  sivuilla.  Julkaisukanavat  toteuttavat  samaa  kaavaa 

ulkomailla esiintyneen kreationismin kanssa. Keskustelua ei käyty perinteisillä tieteen 

keskustelukentillä  vaan  uskonnollisilla  foorumeilla.206 Tosin  vaatimus  empiirisistä 

todisteista kreationismia vastaan nousi Suomessa esille myös kreationismin vastustajien 

keskuudesta.207

Formaalikritiikin  puolella  keskustelu  pyöri  samojen  aihealueiden  ympärillä  sekä 

kreationismin  kannattajien  että  vastustajien  toimesta.  Tieteen  ja  uskonnon  suhde, 

kysymykset  Raamatun tulkinnasta,  auktoriteetteihin  vetoaminen  ja   vertailu 

Yhdysvaltojen  tilanteeseen  esiintyvät  kaikki  Kotimaassa ilmestyneissä  kreationismia 

vastustaneissa kirjoituksissa. Osaltaan tämä johtuu myös siitä, että sekä Ristin Voitto että 

Kotimaa julkaisivat paljon tekstejä, joissa kommentoitiin toisen lehden kirjoituksia.

Lehtenä  Kotimaa eroaa  Ristin  Voitosta siinä,  että  se  julkaisi  sekä  kreationismia 

puolustavia että vastustavia kirjoituksia. Kummassakin lehdessä mielipiteitään esitteli 

muun muassa Pekka Reinikainen, joka Ristin Voiton artikkelikirjoitelun lisäksi osallistui 

aktiivisesti  keskusteluun  Kotimaan lukijapalstalla.  Kotimaan julkaisemissa 

kreationismia  puolustavissa  teksteissä  kreationistit  keskittyivät  formaalikritiikkin. 

Ihmisen  kehityksen  ainutlaatuisuus,  moraalin  rappeutuminen  ja  evoluutioteorian 

leimaaminen kehäpäätelmäksi nousivat esille keskustelussa. Empiirisiä argumentteja ei 

lähdetty aktiivisesti esittämään  Ristin Voiton ulkopuolella. Myös  Helsingin Sanomissa 

ääneen pääsivät sekä kreationismin puolustajat että vastustajat.

3.2. Empiirinen kritiikki

Empiiristen  argumenttien  analysoiminen  kertoo,  että  helluntailaiset  eivät  kannata 

selkeästi  yhtä  kreationismin  pääsuuntauksista.  Osa  kirjoittajista  pitäytyy  ennen 

206 Eve & Harrold 1991, 86-87.
207”Epäluottamuslause tieteelle” (pk.) Kotimaa 18.8.1988. 
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varsinaisen  tieteellisen  kreationismin  syntyä  ilmestyneissä  argumenteissa,  kun  taas 

toiset  käyttävät  lähteinään  70-  ja  80-luvuilla  ilmestyneitä  tieteellistä  kreationismia 

edustavia teoksia.

Ristin Voiton kirjoituksista on erotettavissa kolme eri linjausta kreationismin suhteen. 

Maltillisinta  linjaa  esittää  päätoimittaja  Valtter  Luoto.  Hän  pidättäytyy  teksteissään 

kommentoimasta empiiristä todistusaineistoa ja pitäytyy kokonaan formaalikritiikissä. 

Näin hänen tarkasta  kannastaan  kreationismiin  on mahdoton saada selkoa,  sillä  erot 

kreationistisessa argumentaatiossa liittyvät lähinnä empiiriseen argumentointiin.

Toisen oppirakennelman Ristin Voitossa  muodostavat Sulo Salon ja Eino Sirkiän tekstit. 

He eroavat  argumentoinniltaan  kaikista  muista  kirjoittajista  siten,  että  he  korostavat 

kreationismin  vanhempaa  traditiota.  He  eivät  viittaa  tieteellisen  kreationismin 

klassikoihin,  kuten  Morrisiin  tai  Gishiin  vaan  tukeutuvat  erityisen  kreationismin 

alkutaipaleella  esitettyihin  argumentteihin,  kuten  Frank  Lewis  Marshin  ja  Wiljam 

Aittalan teksteihin.

Kolmas ja samalla suurin Ristin Voitosta löydettävä ajatusrakennelma on Veikko Pekin, 

Seppo  Pehkosen,  Pekka  Reinikaisen  ja  Tauno  Toivosen  edustama  linja.  Se  edustaa 

pitkälti 1960-luvun alussa syntynyttä tieteellisen kreationismin traditiota. Reinikainen ja 

Toivonen keskittyvät  enemmän luonnontieteellisiin  argumentteihin kun taas  Pekki  ja 

Pehkonen pitävät pääpainoin evoluutioteorian formaalikritiikissä.

 

3.2.1. Puuttuva rengas ja fossiilit

Salon tekstissä kritisoidaan useita evoluutioteorian empiirisiä puolia. Salo tuo esille niin 

sanotun  puuttuva  rengas  -argumentin.  Sen  mukaan  evoluutioteoria  ei  voi  pitää 

paikkansa, sillä siitä puuttuvat teorialle elintärkeät välivaiheet eri lajien välillä. Koska 

fossiilijäämistä  ei  ole  löytynyt  esimerkiksi  ihmisen  ja  apinan  välimuotoa,  todistaa 

fossiiliaineisto  Salon  mukaan  erityisen  luomistapahtuman  puolesta.  Samoin 

vuosimiljoonia muuttumattomana pysyneet lajit, kuten siili, ovat Salon mielestä selkeä 

todistus evoluutioteorian kehitysideaa vastaan.208

208 Salo, "Evoluutioteoria – tieteellinen fossiili". RV 11.2.1988.
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Fossiilien  lisäksi  Salo  kiinnittää  huomiota  ihmiskehoon.  Salon  mukaan  ihmisen 

surkastuneet jäänteet, kuten häntäluu,  eivät kerro ihmisen aiemmista kehitysvaiheista 

kuten yleisesti uskotaan. Salon lainaamaan professori Goodrichin mukaan ihmiskeho ei 

ilmeisemmin sisällä turhia osia. Kaikkien käyttötarkoitusta ei ole vielä vain huomattu.209

Myös Pehkosen, Toivosen ja Reinikaisen teksteissä kiinnitetään huomiota fossiileihin. 

Tosin  ainoastaan  Toivonen  uhraa  niille  enemmän  kuin  sivumaininnan  artikkelissaan 

”Fossiilit puhuvat”. Siinä Toivonen pitkälti Duane Gishin Evolution:  The Fossils Say  

NO! –teokseen perustuen käy läpi fossiilijäämien merkitystä evoluutioteorialle.210 Kirja 

julkaistiin ensimmäisen kerran Creation Life-publisherssin kautta vuonna 1972. Pitkälti 

samoja  argumentteja  esiintyy  myös  Henry  M.  Morrisin  ja  Arthur  Wilder-Smithin 

tuotannossa.211 Tämä  on  osoitus  Toivosen  argumentaation  vahvasta  linkistä 

yhdysvaltalaiseen  tieteellisen  kreationismin  perinteeseen,  jota  kaikki  edellä  mainitut 

edustivat. 

Salo ja Toivonen tuovat esille paljon samoja argumentteja  Myös Toivonen mainitsee 

muuttumattomana  pysyneet  lajit  sekä  puuttuvat  välivaiheet  fossiilijäämistössä. 

Toivosella  on  tuoreemman  lähdeaineistonsa  turvin  myös  useita  sellaisia  fossiileja 

koskevia argumentteja joita Salon tekstistä ei löydy. Toivonen kiinnittää huomiota muun 

muassa kambrikauden ”elämän räjähdykseen” ja sitä edeltäneeseen noin 3 miljardiin 

vuoteen jolta fossiileja ei ole säilynyt.  Fossiilijäämät todistavatkin Toivosen mielestä 

vahvasti  lajien yhtäkkisen ilmestymisen, luomisen,  puolesta.212 Myös nämä Toivosen 

argumentit nojaavat Gishin teokseen.213 Seppo Pehkonen kertaa lähes kaikki Toivosen ja 

Salon  esittämät  argumentit  kansalaiasadressin  jälkeen  ilmestyneessä  Helsingin 

Sanomien mielipidekirjoituksessa.214

3.2.2. Nooan tulva ja maapallon ikä

209 Salo, "Evoluutioteoria – tieteellinen fossiili". RV 11.2.1988.
210 Toivonen, ”Fossiilit puhuvat”, RV 31.1.1987.
211 Morris & Parker 1987, 125-133, Gish 1972, 78-105, Wilder-Smith 1981, 122-124.
212 Toivonen, ”Fossiilit puhuvat”, RV 31.1.1987.
213 Gish 1979, 67-76.
214 Pehkonen, ”Evoluutioteoriassa suuria heikkouksia”. HS.12.9.1988.
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Toivosen  fossiileista  esittämät  argumentit  voidaan  luokitella  tieteelliseksi 

kreationismiksi.  Hän edustaa perinnettä niin vahvasti,  että tuo esille myös Henry M. 

Morrisin  ja  Whitcombin  päivittämän  ajatuksen  suurtulvasta  luonnontieteellisenä 

selityskeinona. Ennen Morrisia ja Whitcombia ajatuksen toi esille George McGready 

Price vuonna 1932 ilmestyneessä The New Geology -teoksessa.215 Tämä Flood geology 

-nimellä kulkeva ajatus on yhdistelmä 1800-luvun alussa vaikuttanutta katastrofismia ja 

fundamentalistista raamatuntulkintaa. Ajatus nojautuu  Raamatun kertomukseen Nooan 

arkista.  Toivosen mukaan teoria  selittää muun muassa Siperian ikiroudasta  löytyneet 

trooppisenalueen  kasvien  ja  eläinten  fossiilit.216 Myös  Pekka  Reinikainen  puoltaa 

ajatusta.

Ajatus suurtulvan aiheuttamasta katastrofista fossiilijäämien selittäjänä liittyy läheisestä 

kysymykseen maapallon iästä.  Raymond A.  Eve ja  Francis  B. Harrold määrittelevät 

tämän  yhdeksi  niistä  viidestä  peruskysymyksestä,  jotka  määrittävät  kreationismia 

suhteessa evoluutioteoriaan. Neljä muuta ovat universumin, elämän ja ihmisen alkuperä 

sekä biologisen evoluution yksityiskohdat, kuten makroevoluutio.217

Maapallon ikää Ristin Voiton palstoilla kommentoivat Toivonen, Reinikainen ja Pekki.

Veikko  Pekki  ei  anna  ikäkysymykselle  samanlaista  arvoa  kuin  formaalikritiikille. 

Lähinnä  hän  tyytyy  toteamaan,  että  ”Jumalan  tapoihin  ei  kuulu  miljoonien  vuosien 

kokeilu”.218 Toivonen  ja  erityisesti  Pekka  Reinikainen  antavat  ajatukselle  ja  sen 

empiirisille todistuksille enemmän palstatilaa.

Toivonen  perustaa  myös  ikäkritiikkinsä  fossiililöytöjen  varaan.  Hänen  mukaansa 

fossiileille  otollisia  synty-ympäristöjä  ei  enää  muodostu,  sillä  kaikki  tuntemamme 

fossiilit  ovat  vedenpaisumuksessa  kuolleiden  ja  hautautuneiden  eläinten  ja  kasvien 

jäännöksiä.  Maakerrostumiin  perustuvan  fossiilien  iänmäärityksen  Toivonen  toteaa 

epätieteelliseksi. Vastaesimerkkinä hän antaa maakerrostumia halkovat fossiiliset puut, 

jotka sotivat teoriaa vastaan. Toivosen argumentit ovat lähes sellaisenaan otettu Duane 

Gishiltä.219

215 Numbers 2010, 128-129.
216 Toivonen, ”Fossiilit puhuvat”, RV 31.1.1987.
217 Eve & Harrold 1991, 3.
218 RV, 10.9.1987.
219 Toivonen, ”Fossiilit puhuvat”, RV 31.1.1987. Gish 1979, passim.
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Eniten  ikäkysymykseen  kreationistien  leiristä  otti  kantaa  Pekka  Reinikainen.  Hänen 

argumenttinsa lähtevät Toivoseen nähden eri lähtökohdista. Reinikaiselle maapallon ja 

universumin lyhyestä iästä kertovat tähtitiede ja fysiikka. Hänen mukaansa meteorien 

iänmäärityksessä  tehdyt  virheet,  meteoripölyn  vähäinen määrä  ja  meteorien  fysiikan 

lakien  vastainen  järjestys  avaruudessa  todistavan  maapallon  lyhyen  iän  puolesta. 

Pisimmälle  hän  menee  kumotessaan  atomien  halkeamisnopeuteen  perustuvan 

radiohiiliajoitusjärjestelmän.  Suhteellisuusteoriaan  väljästi  viitaten  Reinikainen toteaa 

atomien halkeamisnopeuden olevan suhteessa valonnopeuteen. Koska valonnopeus on 

voinut joitakin tuhansia vuosia sitten olla huomattavasti suurempi suhteessa nykyiseen 

valonnopeuteen, ei radiohiiliajoitus todista maapallon saati fossiilien pitkää ikää. Hän ei 

kirjoituksessaan ”Evoluutioteoria – tieteellinen fossiili” mainitse lähteitään.220

Reinikaisen  radiohiiliajoitusta  koskevat  argumentit  voidaan  jäljittää  kreationismin 

klassikoihin.  Sekä  Henry  M.  Morris  että  Arthur  Ernest  Wilder-Smith  käsittelevät 

teoksissaan laajalti  radiohiiliajoituksen ongelmia.221 Avaruuspölyä  eivät  Wilder-Smith 

tai Gish nosta teoksissaan liiemmin esille. Morris tuo avaruuspölyn vaikutuksen esille 

The  Genesis  Flood -teoksessaan222,  mutta  näyttää  hylänneen  idean,  sillä  What  is  

Creation Science -teoksesta ajatusta ei enää löydy. Suomessa ajatuksen toi esille Uuras 

Saarnivaara.223 Alunperin ajatus avaruuspölystä maapallon iän määrittämisessä on Fred 

Hoylen Frontiers of Astronomy -teoksesta:

It has been estimated that the break-up of many comets is

taking place at such a rate that they will be entirely disrupted

within a million years. It is an immediate inference that these

comets cannot have been moving around the Sun as they are

at present for much longer than a million years, since otherwise

they would already have been broken up.224

Maapallon ikää koskevan keskustelun ilmestyminen Ristin Voittoon kielii nuorenmaan 

220 Reinkainen, ”Evoluutioteoria – tieteellinen fossiili”, RV 11.2.1988.
221 Wilder-Smith 1981, 102-114. Morris 1987, 283-287.
222 Morris & Whitcomb 1990, 383-385.
223 Saarnivaara 1964, 48.
224 Hoyle 1955, 11.
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kreationismista. Reinikainen, Pekki ja Toivonen haluavat ikäkysymyksen esiin tuomalla 

osoittaa maapallon iän huomattavasti oletettua lyhyemmäksi. Miljoonien vuosien sijaan 

argumentaatiossa  käytetään  tuhansia.  Tämä  on  tärkeä  perustelu  heidän 

kreationismilleen. Jos maapallon ikä mitataan miljoonien ja miljardien vuosien sijaan 

tuhansissa,  ei  evoluutioteorialla  ole  sijaa  ihmisen  tai  eläinten  kehittymisessä. 

Evoluutioteoria vaatii  lähtökohtaisesti  valtavasti  aikaa ja juuri tämän mahdollisuuden 

Reinikainen,  Pekki ja  Toivonen haluavat  teorialta  viedä.  Vahvat  viittaukset  ICR:n ja 

CRS:n piirissä tuotettuun materiaaliin osoittavat ajatusten liittyvän vahvasti tieteellisen 

kreationismiin. Ikäkysymys oli tärkeä myös Yhdysvaltojen kreationisteille225. 

Muissa medioissa maapallon ikä -kysymys  ei  noussut  merkittävästi  esille.  Helsingin 

Sanomissa asia käsiteltiin yhdessä yleisönosastokirjoituksessa. Siinä nimimerkki T.R. 

kannattaa vahvaa day-age teorian tulkintaa maapallon iän suhteesta Raamattuun.226

3.2.3. Termodynamiikka ja devoluutio

Reinikaisen  esimerkit  radiohiiliajoituksesta  ja  avaruuspölystä  todistavat  fysiikan 

tärkeyden  kreationisteille.  Soveltamalla  erilaisia  fysiikan  lainalaisuuksia 

evoluutioteoriaan saadaan aikaan ristiriitatilanteita, joilla teoria voidaan kyseenalaistaa. 

Tunnetuin näistä on termodynamiikan toiseen pääsääntöön perustuva evoluutiokritiikki. 

Kritiikin  ydin  perustuu  entropian,  epäjärjestyksen,  käsitteeseen.  Termodynamiikan 

toisen pääsäännön mukaan entropian määrä eristetyssä systeemissä kasvaa. Kreationistit 

ovat  pitäneet  tätä  esimerkkinä  evoluutioteorian  heikkouksista.  He  ovat  tulkinneet 

maapallon  suljetuksi  järjestelmäksi,  minkä  sisällä  epäjärjestys  kasvaa  ja  näin 

evoluutioteorian esittämä kehitys ei olisi mahdollista. Tieteellisessä kreationismissa aihe 

on klassikko.  Muun muassa Henry M. Morris  ja Gary E. Parker  sekä Wilder-Smith 

käsittelevät aihetta teoksissaan.227 Alun perin ajatuksen kreationismiin toi Robert Clark 

vuonna 1948 teoksessaan Darwin: Before and After.228

Entropian  käsite  on  ainoa  empiirinen  argumentti,  johon  kreationistit  saavat 

225 Eve & Harrold 1991, 3.
226 T.R. ”Luomispäivistä on monta tulkintaa”. HS 28.9.1988.
227 Morris 1987, 187-223. Gish 1972, 11, 52-54.
228 Numbers 1991, 156-157.
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tiedeyhteisön reagoimaan. Molekyylibiologian tutkijat Jarkko Hantula ja Vesa Olkkonen 

tarttuvat argumenttiin Helsingin Sanomien mielipidepalstalla. He esittävät näkemyksen, 

jonka  mukaan  biologinen  evoluutio  on  linjassa  entropian  käsitteen  kanssa.  Heidän 

mukaansa  eliöt  kehittyvät  evoluution  myötä  lisäämällä  ympäristönsä  epäjärjestystä, 

jolloin entropian kokonaismäärä järjestelmässä kasvaa.229 Seppo Pehkonen ei tutkijoiden 

ajatusta hyväksy. Vastineessaan Pehkonen toteaa, että maapallon kaltaisessa avoimessa 

systeemissä järjestys ei ole voinut syntyä tyhjästä ilman ulkopuolista informaatiota.230 

Ulkopuolisen informaation käsitteen Pehkonen on mitä ilmeisimmin lainannut Wilder-

Smithiltä.231

Kreationismia  kannattavista  kirjoittajista  entropia-argumenttia  ajoivat  aktiivisimmin 

Veikko  Pekki  ja  Seppo  Pehkonen.  Pehkosen  ja  Pekin  laatimissa  saatesanoissa 

kouluhallitukselle  Pekki  nostaa  esille  ainoastaan  kaksi  esimerkkiä  tieteellisestä 

perustelusta evoluutioteoriaa vastaan. Toinen näistä on fossiiliaukot ja toinen entropian 

kasvu.232 Entropia-argumentin  käyttö  on  jälleen  myös  merkki  Pekin,  Reinikaisen  ja 

Toivosen  edustamasta  tieteellisestä  kreationismista  ja  sen  tärkeydestä 

kansalaisadressille.

Entropian  käsite  johtaa  kreationistien  mielestä  koko  evoluutiokäsityksen 

kumoutumiseen.  Tämän  ajatuksen  tueksi  Pehkonen  ja  Toivonen  esittävät  ajatusta 

eräänlaisesta  devoluutiosta.  Fossiililöydöt  todistavat  maaeläinten  olleen  ennen 

huomattavasti  nykyistä  suurempia  ja  fossiilijäämistä  löytyy  lajeja,  joita  nykyisin  ei 

tunneta.  Toivosen  mukaan  tämä  kertoo  eräänlaisesta  rappeutumisesta. 

Paratiisinomaisesta  alkutilasta  on  siirrytty  kohti  rappiota.  Erityisesti  oletetun 

vedenpaisumuksen  jälkeen  on  entisestä  eläinkunnan  loistosta  jäljellä  enää  vain 

jäänteet.233 Tämä teoria tukee hyvin Raamatun kertomusta Eedenin puutarhasta sekä sitä 

seuranneesta syntiinlankeemuksesta ja on ristiriidassa yleisen evoluutioajattelun kanssa. 

Pehkonen  tuo  oman  ajatuksensa  devoluutiosta  ja  ihmisen  rappeutumisesta  esille 

Ajankohtaisen  Kakkosen  haastattelussa.  Pehkonen  toteaa,  että  syntiinlankeemuksen 

229 Hantula ja Olkkonen,  ”Molekyylibiologia tukee evoluutioteoriaa”. HS 1.9.1988.
230 Pehkonen, ”Evoluutioteoriassa suuria heikkouksia”. HS 4.9.1988.
231 Wilder-Smith 1981, 17-19.
232 Opetushallituksen arkisto.
233 Toivonen, ”Fossiilit puhuvat”, RV 30.1.1987. 
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jälkeen ihmissuku alkoi rappeutua, eikä nykyihminen muistuta enää niin paljon Jumalan 

luomiskertomuksessa  omaksi  kuvakseen  luomaa  olentoa.234 Pehkosen  ajatukset  ovat 

linjassa  Toivosen  kanssa.  Toivosen  ajatukset  ovat  peräisin  Duane  Gishiltä,  jonka 

Evolution: Fossils say no! -teoksen hän mainitsee yhdeksi lähteistään. Myös Wilder-

Smith ja Henry M. Morris mainitsevat ristiriidan teoksissaan.235 Pehkonen ei lähteitään 

erittele,  mutta  argumenttien  lähes  identtisen  sisällön  vuoksi  voidaan  olettaa  niiden 

olevan samasta lähteestä kuin Toivosella.

3.2.4. Mikro- ja makroevoluutio

Kreationistit  ovat  pitäneet  myös evoluutioteorian selitystä  lajiutumisesta  vajavaisena. 

Ongelmalla  on  läheinen  suhde  mikro-  ja  makroevoluution  kanssa.  Suurin  osa 

kreationisteista  hyväksyy  mikroevoluution.  Esimerkiksi  kissaeläimen   kehittyminen 

toiseksi kissaeläimeksi ajan saatossa saa hiljaisen hyväksynnän kreationistien piiristä. 

Ongelma tulee vastaan,  kun puhutaan suuremmista  makroevolutiivisista muutoksista. 

Esimerkiksi  dinosaurusten  ja  lintujen  väitetty  sukulaisuus  ei  saa  hyväksyntää 

kreationisteilta.  Se  vaatisi  liian  suuria  makroevolutiivisia  muutoksia.  Kysymyksen 

tärkeys  korostuu  puhuttaessa  ihmisestä.  Onko  ihminen  mahdollisesti  kehittynyt 

ihmisapinasta ja onko ihmisillä ja nykyapinoilla yhteisiä esi-isiä?

Pekin teksteissä lajiutuminen nousee esille vain sivumainintana. Syvällisimmin asiaan 

paneutuu Toivonen. Hän ei sulje pois mikroevoluution mahdollisuutta, mutta muistuttaa 

Jumalan  luoneen  eläinten  ja  kasvien  ”laadut”,  kuten  ruohokasvit,  vesieläimet  ja 

matelijat.  Näistä  on  sitten  myöhemmin  kehittynyt  eri  lajeja  ”laatujen”  sisään.  Eliön 

kehittyminen laadusta toiseen on kuitenkin Toivosen mukaan mahdotonta. Esimerkiksi 

matelijasta  ei  voi  kehittyä  lintua,  ainoastaan  toinen  matelija.236 Toivosen  käyttämä 

”laatu” vastaa biologian käyttämää suku-käsitettä.

Toivosen  ajatukset  ovat  jälleen  suoraan  Duane  Gishin  Evolution  –  fossils  say  no! 

-teoksesta.237 Sukuihin  perustuva  evoluutiokäsitys  liitetään  yleensä  progressiiviseen 

234 Seppo Pehkosen haastattelu. Ajankohtainen Kakkonen 18.8.1987.
235 Gish 1979, 146-154. Morris 1987, 199-202. Wilder-Smith 1981, 69-73.
236 Toivonen, ”Fossiilit puhuvat”, RV 30.1.1987.  RV 28.5.1987.
237 Gish 1979, 34-38.
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kreationismiin, mutta sitä esiintyy myös nuorenmaan kreationistien teksteissä. Näiden 

kahden suuntauksen välillä on kuitenkin selkeä tulkintaero. Nuorenmaan kreationistit, 

joihin  myös  Gishin  edustama  tieteellinen  kreationismi  kuuluu,  olettavat  sukujen 

syntyneen  Raamatun luomiskertomuksen  mukaan.238 Tällaisen  lajien  yhtäkkisen 

ilmestymisen malli  näkyy myös Toivosen teksteissä.  Näin argumentti  voidaan liittää 

todisteeksi Toivosen tieteellisestä kreationismista.

3.2.5. Yhteenveto empiirisestä kritiikistä

Vuosina  1987-1988  aikana  esitetty  empiirinen  evoluutiokritiikki  nojautuu  vahvasti 

yhdysvaltalaiseen  tieteellisen  kreationismin  perinteeseen  ja  on  lähes  kokonaan 

kreationistien  esittämää.  Esitetyt  argumentit  voidaan  jakaa  kahteen  joukkoon. 

Nuorempaa tieteellisen kreationismin jatkumoa edustivat Toivonen, Pekki ja Pehkonen. 

Erityisesti Duane Gish, Henry M. Morris ja Arthur Ernest Wilder-Smith ovat saaneet 

paljon huomiota kirjoittajien argumentoinnissa. Empiiriset argumentit ovat kaikki edellä 

mainituilta  auktoreilta  lainattuja.  Suomalainen  kreationismi  oli  empiriisen  kritiikin 

osalta  jatkumoa  Yhdysvaltojen  perinteelle  eikä  tuonut  kreationistiseen  keskusteluun 

mitään uutta.  

Toinen linja  suomalaisten  kreationistien  keskuudessa  edusti  tieteellistä  kreationismia 

edeltävää haaraa. Henry M. Morriksen The Genesis Flood -teoksessa esitetyt argumentit 

sekä 1950-luvun kreationistien ajatukset inspiroivat muun muassa Pekka Reinikaisen 

kirjoituksia. Tähän vaikutti myös suomalaisten vanhemman polven kreationistien kuten 

Uuras Saarnivaaran  sekä Wiljam Aittalan kirjoitukset. Myös Sulo Salo ja Eino Sirkiä 

nojaavat  tähän  vanhempaan  kreationistiseen  perinteeseen  eivätkä  referoi  tieteellisen 

kreationismin klassikoita. 

Näillä  kahdella  kreationismin  haaralla  on  yhteneväisyytensä,  mutta  erojakin  löytyy. 

Esimerkiksi Pehkonen korostaa uudemman perinteen mukaisesti tieteellisiä lähtökohtia 

kreationistiselle ajattelulle, kun taas Salo ja Sirkiä nojautuvat enemmän uskonnollisiin 

perusteisiin,  lähinnä  Raamattuun.  Esimerkiksi  Toivosen  argumentit  tuhotulvasta 

perustuvat  Duane  Gishin  kirjoituksiin,  joissa  ei  mainita  suoraan  tuhotulvan  olevan 

238 Scott 2011, 271-272.
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Raamatussa mainittu Nooan tulva. Pekka Reinikaisen ajatukset samasta tulvasta taas 

nojaavat  vahvasti  Henry  M.  Morrisin  The  Genesis  Flood  teokseen,  jonka  koko 

kantavana ideana on Nooan tulvan todistaminen. 

3.3. Formaalikritiikki

Formaalikritiikin  suhteen  keskustelu  voidaan  niputtaa  seitsemän  kreationismia 

puoltavan  argumentin  alle.  Nämä  eivät  kuitenkaan  jaa  kreationistisia  kirjoittajia  eri 

leireihin samoin kuin empiirisessä kritiikissä. Keskustelua käytiin muun muassa tieteen 

luonteesta  ja  sattuman  merkityksestä  evoluutioteorialle.  Seitsemästä  eri  argumentista 

yksi on kuitenkin tutkimuksen kannalta tärkeämpi kuin muut. Eri medioissa julkaistuista 

teksteistä  voi  nimittäin  huomata  helluntailaisten  tulkitsevan  evoluutioteorian 

opettamisen hyökkäykseksi heidän maailmankuvaansa kohtaan. 

Formaalikritiikki  on  suomalaista  kreationismia  tutkittaessa  kiinnostavampaa  kuin 

empiriinen  kritiikki,  sillä  lähes  kaikki  empiirinen  kritiikki  on  suoraan  kopioitu 

Yhdysvaltojen kreationistien tuottamasta materiaalista. Formaalikritiikki on toki myös 

paljon  velkaa  Yhdysvalloissa  vaikuttaneille  kreationisteille.  Eroavaisuuksia  syntyy 

kuitenkin  jo  lähtökohdasta.  Toisin  kuin  Yhdysvalloissa,  Suomessa  kouluopetukseen 

kuuluu uskonnonopetusta. Koulua ei ole yritetty luoda uskonnoista vapaaksi alueeksi. 

Tällöin tieteellisen kreationismin suurin tavoite, antaa kreationismille tieteen status, ei 

ollut suomalaisess keskustelussa niin keskiössä kuin Yhdysvalloissa. 

3.3.1. Ihmisen asema Jumalan luomistyössä – hyökkäys elämänkatsomusta kohtaan

Periaatteessa kreationistien taistelu heidän ihmiskuvansa puolesta on itsestäänselvyys. 

Kreationismi määrittyy ihmiskuvan kautta: he uskovat Jumalan luoneen ihmisen. Tämän 

väittämän he näkevät olevan ristriidassa evoluutioajattelun kanssa. Ilman tätä ristiriitaa 

koko kreationismin käsitettä ei olisi. Suomalaisessa kreationismissa kysymys korostuu 

vielä  entisestään,  lähinnä  Yhdysvalloista  poikkeavan uskonnonopetuksen vuoksi.  On 

huomattava  myös,  että  tieteellisen  kreationismin  perinteessä  on  pyritty  välttämään 

viitteitä moraaliin tai Raamattuun, sillä ne syövät tieteellistä uskottavuutta.
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Suurin  osa  kreationistisista  kirjoittajista  piti  evoluutioteoriaa  uhkana  omalle 

maailmankatsomukselleen. Parhaiten tämä käsitys näkyy päätoimittaja Valtter Luodon 

kirjoituksessa  ”Saako  ihminen  olla  ihminen?”.  Kirjoituksessa  Luoto  kiteyttää  koko 

ajatuksen seuraaasti:

Usko ja Raamatun luotettavuus ei tarvitse puolustuksekseen kreationismia tieteellisenä 

teoriana Mutta oikean ihmiskäsityksen säilyminen tarvitsee selkeästi  sen tiedon,  että 

ihminen ei ole eläinlaji muiden joukossa eikä ihminen ole syntynyt sattuman oikusta.  

Ihmisellä on lupa olla omallatunnolla ja moraalisella vastuulla varustettu ihminen.239

Lainaus  tuo  hyvin  esille  Luodon  huolen  ihmisestä  ja  hänen  asemastaan  Jumalan 

suunnitelmassa. Juuri ihmisen asema on kaikkia kreationisteja yhdistävä tekijä. Vaikka 

monet vanhanmaan kreationistit ovat valmiita antamaan periksi monissa  Raamatun ja 

evoluutioteorian risteyskohdissa, kuten maapallon iässä, ihmisen asema ainutkertaisena, 

Jumalan  luomana  olentona  on  kaikille  kreationismin  haaroille  pyhä.  Ristiriita 

evoluutioteorian  esittämiin  ihmisen  syntyteorioihin  on  yksinkertaisesti  liian  jyrkkä. 

Juuri  ihmisen  roolin  pelastaminen  nousee  esille  monen kreationismia  puuolustaneen 

teksteistä.240 Kysymys oli merkittävä myös Yhdysvaltojen kreationistisille liikkeille.241

Toinen  esimerkki  evoluutioteorian  ristiriidasta  helluntailaisten  elämänkatsomuksen 

kanssa  on  Veikko Pekin  kirjoitus  ”Pitäisikö  kouluopetusta  muuttaa?”.  Kirjoituksessa 

Pekki antaa konkreettisen esimerkin kahden elämänkatsomuksen yhteentörmäyksestä. 

Tarina  kertoo  Pekin  omasta  lapsesta,  joka  oli  ajautunut  opettajan  kanssa  väittelyyn 

ihmisen alkuperästä. Opettaja oli esittänyt ihmisen olevan yksi eläinlaji, johon lapsi oli 

todennut  ihmisen  olevan  Luojan  luoma.  Asian  käsittelyä  oli  pyydetty  jatkamaan 

vanhempien  kanssa.242 Tarina  kertoo  Pekin  tahdosta  tuoda  huoli  helluntailaisten 

elämänkatsomuksen  asemasta  julki.  Samalla  Pekki  herätteli  kiinnostusta  alkavaa 

nimienkeruukampanjaa kohtaan.

Ihmisen asemasta oltiin  huolissaan myös luterilaisen kirkon piirissä,  mutta  tämän ei 

nähty  suoraan  johtavan  kuitenkaan  kreationismiin.  Kotimaan  päätoimittaja  Heikki 

239 ”Saako ihminen olla ihminen?”. (pk.) RV 30.7.1987.
240 Esim. RV 10.9.1987.
241 Eve & Harrold 1991, 3, 108.
242 Pekki, ”Pitäisikö kouluopetusta muuttaa?”. RV 28.5.1987.
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Tervonen  kiteyttää  kreationismin  vastustajien  ajatuksia.  Hän  antaa  evoluutioteorialle 

täyden  tukensa  tieteellisenä  teoriana  niin  kauan  kun  ihmisen  erityislaatuisuus 

luomakunnassa  säilyy.  Tämä  ei  Tervosen  mukaan  sulje  pois  evoluutiota  ihmisen 

kehityksestä, mutta hän kiistää jyrkästi evoluutioteorian hyväksymisen johtavan ihmisen 

jumalallisen  alkuperän  katoamiseen.243 Evoluutioteorian  hyväksyminen  ei  Tervosen 

mukaan siis johda materialistiseen ihmiskuvaan, niin kuin kreationistit väittivät.

Toivo Seppälä on myös huolissaan ihmisen roolista luoma- ja yhteiskunnassa. Hänen 

mukaansa ihminen tulisi käsitteellisesti erottaa selkeästi eläimistä. Seppälän argumentit 

pohjautuvat  vahvasti  sosiaalidarwinismin  ajatukseen.  Hän  esittää  uhkakuvan,  jossa 

ihmisen eläimellisen puolen korostaminen johtaa loputtomaan kilpailuun ja heikomman 

sortamiseen.  Tämä  uhkakuvan  vastakkaisena  voimana  hän  näkee  ihmisen 

erityislaatuisuuden tunnustamisen,  jolloin solidaarisuus ja Jumalan rakkaus estäisivät 

ihmisiä toimimasta toisiaan vahingoittaen.244 

Asser  Stenbäck  puolustaa  ihmisen  paikkaa  Jumalan  luomana  olentona  erottamalla 

ruumiin ja sielun toisistaan. Hän esittää, että evoluutioteoria voi selittää ihmisruumiin 

synnyn, mutta kuolemattoman sielun olemassaoloa se ei pysty selittämään. Juuri sielu 

on Stenbäckille ihmisen eläimistä erottava tekijä.245

Allan  Tuulasvaara  puolestaan  laittaa  vastakkain  ihmisen  ja  Jumalan  sanan.  Hän 

korostaa, että evoluutioteoriassa on teologisessa mielessä pohjimmiltaa kyse Jumalan 

sanan kyseenalaistamisesta. Tuulasvaara rajaa vaihtoehdot tutkijoiden, ihmisen, sanaan 

luottamiseen  tai  Jumalan  sanaan:  ”Toiset  luottavat  ihmisoppiin,  toiset  Jumalan 

sanaan”.246 Tuulasvaaran  vastakkainasettelusta  on  pääteltävissä,  että  hän  on 

jälkimmäisen  kannalla.  Sekä  Tuulasvaaran,  Seppälän  että  Stenbäckin 

yleisönosastokirjoitukset kertovat ihmisen aseman tärkeydestä luterilaisten piirissä.

Kotimaan kirjoituksessa  ”Kehitysoppi  ja  Raamattu” ruoditaan  evankelisluterilaisen 

kirkon  suhtautumista  ihmisen  paikkaan  luomiskertomuksessa.  Kirjoituksessa 

243 ”Luomisteoria tulee jälleen”. (pk.) Kotimaa 16.7.1987.
244 Seppälä, ”Kehitysoppi ja elämänkatsomus”. Kotimaa 23.7.1987.
245 Stenbäck, ”Kehitysoppi ja ihminen”. Kotimaa 22.9.1987.
246 Tuulasvaara, ”Usko ja kehitysoppi ovat ristiriidassa”.Kotimaa 2.10.1987.



77

muistutetaan  Raamatun luomiskertomuksen  sisältävän  luomismyyteille  ominaisen 

devoluution  ajatuksen.  Ihmiskunta  kulkee  menneistä  kulta-ajoistaan  kohti  rappiota. 

Tällaista  fundamentalismia kirjoutuksessa ei  kuitenkaan pidetä  teologisesti  kestävänä 

ratkaisuna ongelmaan. Toimittaja, jonka nimeä ei uutisessa mainittu, kuitenkin myöntää 

evoluution  hänen  tulkintansa  mukaan  sisältävän  ajatuksen  eteenpäin  menevästä 

kehityksestä,  joka  on  ristiriidassa  luomisteorian  edustaman  devoluution  kanssa. 

Kirjoittajan  mukaan  tämä  ei  kuitenkaan  koske  moraalista  kehitystä.  Kirjoituksessa 

viitataan teologi  Reinhold Niebuhrin ideaan hyvän ja pahan yhtäaikaisesta kehityksestä. 

Näin moraalista kehitystä ei evoluution myötä tapahtuisi, sillä hyvä ja paha kasvaisivat 

samaa  vauhtia.247 Selityksen  vaikeaselkoisuus  on  esimerkki  evoluution  asettamasta 

teologisesta haasteesta. Kreationismia ei voinut luterialisen kirkon piirissä sivuuttaa sen 

noustua otsikoihin.

Ajatuksen  juuret  ovat  ajalta  ennen  tieteellistä  kreationismia.  Muun  muassa  Wiljam 

Aittala listaa evoluutioteorian kielteisiä vaikutuksia kristilliseen ihmiskuvaan kirjassaan 

Kaikkeuden sanoma avaruusajan ihmiselle.248 Yhdysvaltalaisista tutkijoista Raymond A. 

Eve  ja  Francis  B.  Harrold  pitävät  kreationismia  nimenomaan  kamppailuna  omasta 

elämänkatsomuksesta ja sen symboleista, kuten ihmisen erityislaatuisuudesta.249 

3.3.2. Moraali

Kreationistien  maailmankatsomukseen  liittyy  myös  toinen  kirjoituksissa  esiintynyt 

argumentti.  He pelkäsivät evoluutioteorian leviämisen vaikuttavan ihmisen moraaliin. 

Argumentti  on  perusteiltaan  hyvin  lähellä  ihmisen  alkuperää  koskevan  keskustelun 

kanssa.  Esimerkiksi Pekki näkee evoluution tieteen sijaan elämänkatsomuksena,  joka 

vaikuttaa  ihmisen moraaliin.  Evoluutioteoria  rapauttaa  kristillisen  moraalin  perustan, 

Raamatun,  oppeja.  Jos  luomiskertomus  ei  ole  totta,  miksi  uskoa  muihin  Raamatun 

opetuksiin? 

Evoluutioteorian  vaikutuksesta  moraaliin  kirjoittivat  kreationistien  leirissä  Pekki, 

Toivonen  sekä  nimimerkki  TP.  Erityisesti  nimimerkki  TP:n  kirjoitus  ”Nimilistoin 

247 Kotimaa 24.3.1987.
248 Aittala 1959. 280-287.
249 Eve & Harrold 1991. 108-109.
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vaikuttamaan” ruotii kreationismin ja moraalin suhdetta. Hän uskoo, että evoluutioteoria 

antaa  kaiken  moraalin  perustaksi  materian.  Tällainen  ateistinen,  Jumalan 

mahdollisuuden pois sulkeva vaihtoehto ei  hänen mielestään kuulu kouluopetukseen, 

sillä  kyse  on pohjimmiltaan  filosofisesta  kysymyksestä.250 Samankaltaisia  pohdintoja 

löytyy  muun  muassa  Wiljam  Aittalalta,  joka  näki  evoluutioajatuksen  heikentävän 

”siveellisen  elämän tasoa”.251 Mistään  uudesta  kysymyksestä  Suomen oloissa  ei  siis 

ollut kyse.

Evoluutioteorian  haitallista  vaikutusta  moraalille  käyttivät  argumentoinnissaan  myös 

Toivo  Seppälä  sekä  Pekka  Reinikainen.  Reinikainen  tuo  esille  ranskalaisen 

lääkärikonferenssin,  jossa yleinen mielipide  oli  evoluutioteorian  opettamista  vastaan, 

”koska  se  aiheuttaa  ihmisessä  tyhjyyden  tunnetta  ja  sietämätöntä  ahdistusta  sekä 

psykiatrisia  sairauksia  lisääntyvässä  määrin”.  Seppälä  puolestaan  näkee 

”evoluutioteorialla  tuetun  materialismin”  usean  ihmiskuntaa  kohdanneen 

vastoinkäymisen, kuten Saksan kanssallissosialistien nousun takana. Seppälän mielestä 

evoluutioteoriaa tulisi tulkita ateistisen katsannan sijaan teistisistä lähtökohdista.252

Kotimaassa argumentoitiin  evoluutioteorian  moraalia  rappeuttavasta  vaikutuksesta 

myös  evoluutioteoriasta  innostuneiden  ajattelijoiden  kautta.  Asser  Stenbäck  toteaa 

mielipidekirjoituksessaan, että suuri osa kristinuskoa kritisoivista filosofeista on saanut 

vaikutteita  ajatteluunsa  evoluutioteoriasta.  Näin  evoluutioteorian  haitallinen  vaikutus 

kristinuskon moraalikäsityksille  on  hänen  mielestään  ilmeinen.  Tähän syyllistyneistä 

filosofeista hän mainitsee Heideggerin, Sartren, Foucaultin ja Nietzschen.253

Oman  juonteensa  keskusteluun  tuo  Esko  Rintalan  kirjoitus ”Charles  Darwin  vielä 

kerran”.  Rintala  erottaa  evoluution  kahteen  osaan.  Toinen  osa  sisältää 

luonnontieteellisen teorian ja toinen syöttää Rintalan mukaan mekanistisdeterminististä 

maailmanselitystä.  Tämä  uskonnolle  vihamielinen  maailmankatsomus  on  Rintalan 

mukaan  syönyt  kristillisten  arvojen  elintilaa  suomalaisessa  yhteiskunnassa.  Rintala 

kiittääkin  Veikko  Pekkiä  ja  Seppo  Pehkosta  tämän  asianhaaran  esiinnostamisesta. 

250 TP, ”Nimilistoin vaikuttamaan”. RV 9.7.1987.
251 Aittala 1959, 286-289.
252 Reinikainen, ”Evoluutioteorialla vain museoarvo” ja Seppälä, ”Kehitysoppi ja elämänkatsomus”. 

Kotimaa 23.7.1987.
253 Stenbäck, ”Kehitysoppi ja ihminen”. Kotimaa 22.9.1987.
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Tulevaisuuden  Rintala  näkee  omasta  näkökulmastaan  valoisana,  sillä  mekanistisen 

tieteenparadigman  sortuessa  voi  tilaa  löytyä  jälleen  myös  kristilliselle  ajattelulle.254 

Urpo Harva tuo puolestaan esille koko keskustelun järjettömyyden. Hänen mielestään 

tieteellinen  teoria  ei  voi  edes  tukea  saati  horjuttaa  kristinuskoa  tai  sen 

moraalikäsityksiä.255 Harvan  kommentti  on  ainoa  evoluutiota  puolustava  kirjoitus 

keskustelussa. 

Kreationistien  argumentointi  evoluution  vaikutuksesta  moraaliin  on  osa  vanhempaa 

moraaliluennan  perinnettä.  Sillä  tarkoitetaan  tieteen  tuloksien  arvioimista  niiden 

oletettujen moraalisten seurauksien perusteella. Muun muassa filosofi Mary Midgley on 

puolustanut  kreationistien  käsitystä  evoluutioteorian  moraalia  rappeuttavasta 

vaikutuksesta.256

3.3.3. Tiedekäsitys

Suurin osa kreationistien empiirisestä kritiikistä väittää itseään tieteellisen tutkimuksen 

tulokseksi ja vähättelee evoluutioteorian tieteellisiä saavutuksia.  Kantaa on helpompi 

tarkastella  kun selvitetään,  mitä  kreationistit  tarkoittavat  sanalla  tiede.  Kreationistien 

käsitys tieteestä eroaa merkittävästi yleisestä tiedekäsityksestä. Tieteellä tarkoitan tässä 

lähinnä luonnontieteitä, jonka saavutuksia kreationistit pääasiassa kritisoivat.

Luonnontieteet perustavat päätelmänsä empiirisiin havaintoihin. Koska yliluonnollista 

ei  voida  empiirisesti  havainnoida,  sulkee  luonnontieteet  yliluonnolliset  selitysmallit 

ulkopuolelleen.  Empiiristen  havaintojen  perusteella  tieteentekijät  muodostavat 

hypoteeseja  ja  teorioita.  Nämä  ovat  eräänlaisia  viitekehyksiä,  joiden  sisällä  luontoa 

tutkitaan  ja  koetetaan  ennustaa.  Teorioiden  pohjalta  voidaan  ennustaa  ja  tutkia 

luonnonilmiöitä.  Teorian  ominaisuuksiin  kuuluu  myös  itsensä  korjaaminen.  Kun 

havainto ei sovi teoriaan korjataan teoriaa vastaamaan paremmin tutkimustuloksia. Jos 

tällaisija  havaintoja  ilmestyy  useampia,  voi  koko  teoria  kaatua,  jolloin  syntyy  uusi 

hallitseva teoria eli paradigma. Teorian täytyy myös olla toistettavissa,  testattavissa ja 

254 Rintala, ”Charles Darwin vielä kerran”. Kotimaa 29.9.1988.
255 Harva, ”Kehitysoppi, tiede ja kristinusko”. Kotimaa 4.8.1987.
256 Kivivuori 2003, 106.
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osoitettavissa vääräksi.257

Yhdysvalloissa  kreationistit  ovat  hyökänneet  evoluutiota  vastaan  argumentoiden  sen 

olevan  ”vain  teoria”.  Teoria  edustaa  enemmistölle  yhdysvaltalaisia  kokoelmaa 

olettamuksia  ja  spekulaatiota.  Tieteen  ajatellaan  tuottavan  yksiselitteistä  ja  varmaa 

totuutta. Lisäksi evoluutioteorian heikkouksiin luetaan sen muuttuminen ajan saatossa, 

mitä  pidetään  merkkinä  teorian  epätieteellisyydestä.  Lisäksi  tieteentekijöiden 

keskinäiset kamppailut teorian suunnasta ja yksityiskohdista antaa kuvan hajautuneesta 

tieteenkentästä,  joka  ei  jaa  samaa  käsitystä  evoluutioteoriasta.258 Esimerkiksi 

punktualismia käytettiin tähän tarkoitukseen.259

Suomalaisten  kreationistien  tieteenkritiikki  perustuu  pitkälti  samoihin  teemoihin 

yhdysvaltalaisten kanssa. Esimerkiksi  Ristin Voiton päätoimittaja Valtter Luoto toteaa, 

että  ”tieteen  nimissä  tehtyjä  olettamuksia  ei  saa  esittää  todistettuna  tieteen  sanana.” 

Luodon mukaan kouluopetuksessa tulisi tuoda selvemmin esille, että tieteellinen teoria 

ei ole sama asia kuin tosiasia.260 Luoto  olettaa oikean tieteen tuottavan varmaa tietoa, 

jossa erehdyksille ei jää tilaa.

Pekka  Reinikainen  argumentoi  evoluutioteoriaa  vastaan  tuomalla  esille  teorian  iän. 

Reinikainen toteaa,  että luonnontieteellisen teorian ikä on normaalisti  noin 5 vuotta. 

Tätä tietoa vasten hän ihmettelee evoluutioteorian suosiota ja nimeää sen ”tieteelliseksi 

fossiiliksi”. Samoilla linjoilla on myös Sulo Salo, joka pitää evoluuteorian muuttumista 

merkkinä  sen  epätieteellisyystä.261 Kreationisteille  tieteen  muutos  kielii 

epäluotettavuudesta.

Kummankin argumentaatiosta käy ilmi, että he eivät jaa yleistä käsitystä tieteellisistä 

teorioista kehittyvinä rakennelmina. Heille evoluutioteoria näyttää tarkoittavan  yhä sitä 

teoriaa,  jonka  Darwin  esitti  Lajien  synty -teoksessaan  vuonna  1859.  Ainakin  Salon 

ajatukset  ovat  pitkälti  lainattu  Wiljam  Aittalan  teoksesta  Kaikkeuden  sanoma 

avaruusajan  ihmiselle.  Aittala  itse  on  puolestaan  evoluutiosta  ja  luomisuskosta 

257 Eve & Harrold 1991, 63-66.
258 Eve & Harrold 1991, 66-67.
259 Dawkins 1987, 252-253, 257, 264.
260 “Saako ihminen olla ihminen?”. (pk.) RV 30.7.1987.
261 Salo, "Evoluutioteoria – tieteellinen fossiili". RV 11.2.1988.
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puhuessaan  viitannut  Frank  L.  Marshiin  (1899-1992),262 joka  oli  yksi  vuonna  1963 

perustetun  Creation  Research  Societyn  perustajajäsenistä.  Aittalan  teos  myötäilee 

pitkälti Marshin esittämää käsitystä tieteestä ja kreationismista. Se ei edusta vielä CRS:n 

tieteellistä  kreationismia  vaan  on  osa  vanhempaa  erityisen  kreationismin  tulkintaa. 

Aittalan referoima teos Evolution, Creation and Science on julkaistu 1944. Näin myös 

Salon ajatukset eivät edusta tieteellistä kreationismia vaikka samoja ajatuksia hieman 

hiotumpina esiintyy myös tieteellisen kreationismin piirissä.

Veikko  Pekki  lähestyy  evoluutioteorian  tieteellisyyttä  eri  näkökulmasta  Luotoon  ja 

Reinikaiseen nähden. Hänen mukaansa evoluutioteoria ei täytä tieteen kriteereitä, sillä 

teorian taustaoletuksia ei ole kyetty todistamaan oikeiksi. Tällä hän tarkoittaa ”elämän 

spontaania  alkusyntyä”,  jonka  evoluutioteoria  opettaa.  Hän  kiistää  muun  muassa 

Millerin laitteella tehdyt todistukset alkumeressä syntyvästä elämästä:

Kun Millerin  laitteesta  on  oppikirjassa  kuvakin,  annetaan  oppilaille  käsitys,  että  on 

kokeellisesti kyetty todistamaan elämän syntyneen sattuman ja salamoinnin tuloksena 

alkumaapallon olosuhteissa.263

Pekin ajatusten taustat näyttävät johtavan jälleen Yhdysvaltoihin. Henry M. Morrisin ja 

Gary E. Parkerin  What is Creation Science -teos sisältää täsmälleen samat argumentit 

evoluutioteoriaa vastaan.  Morris mainitsee muun muassa Millerin laitteen tuottamien 

raseemisien  aminohappojen  kyvyttömyyden  ylläpitää  elämää,  johon  myös  Pekki 

viittaa.264 DNA:n ja RNA:n synnystä ja niiden liittymisestä elämän syntyyn antaa saman 

tapaisia kommentteja myös Tauno Toivonen artikkelissaan ”Evoluution ongelma”.265

Kotimaan  keskustelu  kreationismista  sivuaa  myös  tieteen  ja  uskonnon  suhdetta. 

Kotimaan  kirjoituksissa  kantansa  saavat  esille  niin  kreationistit  kuin  heidän 

vastustajansa.  Tällä  saralla  suurin  kysymys  näyttää  olevan  se,  pitääkö  usko  ja 

raamatuntulkinta  erottaa  tieteestä  vai  ei.  Samalla  keskustelu  sivuaa  myös  tieteen  ja 

uskonnon vaikutusta moraaliin.

262 Aittala 1959, tarkista kohta
263 Pekki, "Hämmästyttääkö luomisusko?" RV 6.8.1987.
264 Morris & Parker 1987, 36-40.
265 Toivonen, "Evoluution ongelma". RV 10.11.1988.
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Kreationismin kannattajista Pekka Reinikainen esittää, että tieteen ja  Raamatun välillä 

ei  ole  mitään  ristiriitaa.  Ensimmäinen  Mooseksen  kirja  on  Reinikaisen  mukaan 

tieteellisesti  pätevä,  mutta  vain  sillä  ehdolla,  että  evoluutioteoria  kiistetään. 

Evoluutioteorian hän näkee ainoana tieteen ja uskonnon suhdetta hiertävänä epäkohtana, 

joka on haitallinen niin tieteelle kuin uskonnollekin.266

Kreationistien tiedekritiikki on identtistä Yhdysvaltojen vastaavan kanssa. Se tukeutuu 

vahvasti  baconilaiseen  tiedekäsitykseen,  jossa  tiedettä  on  vain  empiirisesti  havaitut 

tosiasiat.  Teoriat  ja  hypoteesit  eivät  baconilaiseen  tiedekäsitykseen  kuulu,  vaan  ne 

leimataan pseudotieteeksi.267 Elämän spontaania syntyä ja makroevoluutiota ei ole voitu 

empiirisesti  havaita,  joten  ne  eivät  kreationistien  mielestä  ole  tiedettä.  Samanlaista 

tiedekäsitystä esittivät aikoinaan myös positivistit.

Kreationistien  vastustajat  kommentoivat  myös  tieteen  ja  uskonnon  suhdetta.  Urpo 

Harva esittää näkemyksen, jonka mukaan evoluutioteorialla ei  ole mitään sanottavaa 

uskon asioihin, koska se ei yksinkertaisesti kykene tähän. Samalla logiikalla hän kiistää 

uskontotieteiden  aseman  keskusteltaessa  evoluutiosta.  Teorian  todenmukaisuuden 

todistamisen  hän  jättää  biologian  huoleksi,  kunhan  myös  evoluutioteoria  pidetään 

erillään  Raamatun luomismyytistä.268 Harvan kanssa samoilla linjoilla oli myös suurin 

osa tiedeyhteisöstä.  Tiede ei  voi  havainnoida yliluonnollista,  eikä se siten pysty sen 

olemasaoloa kommentoimaan.269

Samoilla  linjoilla  Harvan  kanssa  oli  piispa  Kalevi  Toiviainen.  Hän  muistuttaa 

polarisoitumisen vaarasta:  tiede ja uskonto eivät ole toistensa vastakohtia toisin kuin 

kreationistit  antavat  ymmärtää.  Usko  ei  ala  hänen  mukaansa  siitä,  kun  tieteen 

selitysvoima loppuu. Samoin Jumala ei voi olla tieteellisen tutkimuksen kohde. Terävin 

Toiviaisen argumenteista liittyy historiaan. Toiviainen nostaa esiin kuuluisat esimerkit, 

joissa  kirkko  on  käyttänyt  tieteen  tuloksia  uskon  todistamiseen.  Esimerkiksi  hän 

mainitsee  Galileo  Galilein  tapauksen.270 Toiviaisen  kritiikki   tuo  esiin  hänen 

ymmärryksensä tieteen luonteesta:  tiede erehtyy,  korjaa itseään ja erehtyy uudelleen. 

266 Reinikainen, ”Evoluutioteoriall vain museoarvo”. Kotimaa 23.7.1987.
267 Eve & Harrold 1991, 14-15.
268 Harva, ”Kehitysoppi,tiede ja kristinusko”. Kotimaa 4.8.1987.
269 Eve & Harrold 1991, 66.
270 Kotimaa 17.9.1987
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Tieteen  muutoksen  vuoksi  se  on  erityisen  huono  selitystapa  ikuisiksi  ja 

muuttumattomiksi  miellettyihin  uskonnollisiin  kiistakysymyksiin,  jollainen  kysymys 

maailmanluomisestakin on.

Kotimaassa ilmestyi myös kirjoitus, joka puolsi uskonnon ja tieteen vastavuoroisuutta. 

Kirjoittaja lainaa fyysikko Max Planckia seuraavasti:

Uskonto  ja  luonnontiede  käyvät  yhdessä  kamppailua  lakkaamattomalla,  vailla  

hengähdystaukoa olevalla ristiretkellä skeptisismiä ja dogmatismia vastaan, epäuskoa ja 

taikauskoa vastaan ja taisteluhuuto tällä ristiretkellä on aina ollut ja tulee aina olemaan: 

”Eteenpäin kohti Jumalaa”.271

Kirjoittaja  ei  silti  lähde  puolustamaan  kreationismia,  vaan  kirjoitus  on  enemmän 

uskonnon  puolustamista  tiedettä  vastaan.  Tämän  ongelman  hän  ratkaisee  Planckin 

lainauksella: niiden päämäärät ovat yhteiset. Tästä voidaan päätellä, että kirjoittaja ei 

allekirjoita kreationistien argumentteja tieteen saavutusten kieltämisestä.272 Kirjoittajan 

näkemykset kuitenkin eroavat Kotimaan yleisestä linjasta, jonka kiteyttää päätoimittaja 

Heikki Tervonen:

Kristillisessä uskossa meille kerrotaan, mikä on Jumalan suhde tähän maailmaan, mitä 

hän meiltä vaatii ja mitä hän antaa. Luonnontiede etsii osa osalta sitä, millainen tämä 

Jumalan  luoma  maailma  kaikkine  ihmeellisyyksineen  loppujen  lopuksi  

yksityiskohdissaan on.273

3.3.4. Equal time -liike

Yhdysvaltalaisen  equal  time -liikkeen  kreationistiset  ajatukset  näkyvät  vahvasti 

suomalaisessa kreationistisessa kirjoittelussa.  Liikkeen ideana oli  ajaa  Yhdysvaltojen 

kouluopetukseen  yhdenvertaista  kohtelua  kreationismille  ja  evoluutioteorialle. 

Argumenttia perusteltiin Thomas S. Kuhnilta tutulla tieteellisen paradigman käsitteellä. 

Kreationistit  esittivät,  että  tieteellinen  kreationismi  ja  evoluutioteoria  ovat  kaksi 

vallitsevan  paradigman  asemasta  kamppailevaa  teoriaa.  Tämän  vuoksi  molempien 

271 Kotimaa 25.9.1987.
272 Kotimaa 25.9.1987.
273 ”Luomisteoria tulee jälleen”. (pk.) Kotimaa 16.9.1987.
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yhdenvertainen opettaminen kouluissa on perusteltua. Tavoitteena oli  antaa oppilaille 

tarvittavat perustiedot kummastakin teoriasta, jotta he itse voisivat päättää kumpi teoria 

on  heistä  mielekkäämpi.  Alun  perin  equal  time -ajatus  on  yhdysvaltalaiselta 

lakimieheltä Wendell Birdiltä.274 

Baconilaisen tiedekäsityksen lisäksi kreationistit hyödynsivät argumentoinnissaan myös 

tieteenfilosofian  uusimpia  saavutuksia.  Kysymys  oli  edelleen  tieteen  määrittelystä. 

Kreationistien  vinoutunut  kuhnilainen  näkemys  tieteestä  tuki  tavoitetta  nostaa 

kreationismi evoluutioteorian vertaiseksi teoriaksi kouluopetukseen.

On syytä muistaa, että nimenkeruukampanjan aikaista Suomen tilannetta ei voi suoraan 

verrata  Yhdysvaltojen  tilanteeseen.  Yhdysvalloissa  uskonto  on  karsittu  perustuslailla 

pois  kouluopetuksesta.  Kreationistien  vastainen  argumentointi  liittyi  Yhdysvalloissa 

vahvemmin kysymykseen tieteellisen kreationismin uskonnollisuudesta. Yhdysvaltojen 

korkeimman  oikeuden  todetessa  kreationismin  ja  evoluutioteorian  opetuksen 

perustuslain  vastaiseksi,  perusteluna käytettiin  teorian  epätieteellisyyden lisäksi  juuri 

sen uskonnollisuutta.275 Suomessa puolestaan koulujen uskonnonopetuksella on pitkät 

perinteet. 

Evoluutioteorian ja kreationismin tasavertaisen kohtelun kannalla  oli  kreationistisista 

kirjoittajista Veikko Pekki, Valtter Luoto sekä nimimerkki TP. Pekin tapauksessa ajatus 

kehittyy adressin keruun aikana lopulliseen muotoonsa muutaman välivaiheen kautta. 

Aluksi hän ei ehdota evoluutioteorian ja luomisopin opettamista samoilla tunneilla vaan 

vaatii  uskonnon  ja  biologian  opetussuunnitelmien  laatimista  rinnakkain. 

Evoluutioteorian  Pekki  haluaisi  erottaa  kokonaan  biologian  opetuksesta  erilleen, 

esimerkiksi  elämänkatsomustiedon  tunneille.  Perustelunaan  hän  käyttää 

evoluutioteorian  maailmankatsomuksellisia  taustaoletuksia.  Tällaisena  Pekki  pitää 

esimerkiksi aiemmin mainittua elämän spontaania syntyä tyhjästä.276

Pekin  ajatus  kreationismista  suomalaisessa  peruskoulussa  selkiintyi 

nimenkeruukampanjan edetessä.  Puhuessaan asiasta  seuraavan kerran Pekki  ehdottaa 

274 Eve & Harrold. 89.
275 Numbers 2010, 136.
276 RV 28.5.1987.
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järjestelyä,  jossa  evoluutioteoriaa  ja  luomisoppia  opetettaisiin  rinnakkain  erillisenä 

kurssimuotoisena  kokonaisuutena.  Näin  Pekin  mukaan  molempia  maailman-  ja 

elämänsyntyteorioita  sekä  niiden  heikkouksia  ja  vahvuuksia  voitaisiin  esittää 

rinnakkain.277 Myös  Seppo  Pehkonen  on  Pekin  kanssa  samoilla  linjoilla  ja  toteaa 

haastattelussaan, että biologian opetuksessa tulisi ottaa huomioon erilaiset vaihtoehdot 

elämän synnylle ”eikä vain yhtä totuudeksi väitettyä teoriaa”.278

Samassa  tekstissä  Pekki  ottaa  kantaa  myös  nimimerkin  TP  esille  nostamiin 

Yhdysvaltojen esimerkkeihin kreationismin ja evoluutioteorian rinnakkaisopetuksesta. 

Pekki  näyttää  tässä  vaiheessa  olevan  tietoinen  Yhdysvaltain  korkeimman  oikeuden 

kielteisistä päätöksistä kouluopetuksen suhteen. Tämän vuoksi hän toteaa Yhdysvaltojen 

tilanteen olevan täysin eriävä Suomen tilanteeseen nähden. Lisäksi hän muistuttaa, että 

idea kreationismin ajamisesta suomalaiseen kouluopetukseen ei ole tullut ulkoa päin:

Jos suomalaiset uskovat Jumalan luoneen heidät, ei  se ole mistään muualta tuotettua 

oppia.279

Toteamus  on  ristiriitainen,  sillä  lähdemateriaalin  perusteella  Yhdysvaltojen  vaikutus 

liikkeeseen  on  huomattava.  Myös  Wiljam  Aittalan  tyyliset  kotimaiset  lähteet  ovat 

ammentaneet  lähdeaineistonsa  Yhdysvaltojen  kreationististen  organisaatioiden 

julkaisuista.

Pekki  pysyy  kannassaan  erityisestä  kurssimuotoisesta  maailmansyntyteorioiden 

opetuksesta myös myöhemmissä kirjoituksissaan. Artikkelissaan ”Vetoomus voimistuu 

–  nimilistat  seurakuntiin” Pekki  on  pitänyt  ajatuksensa  lähes  ennallaan.  Myös 

kansalaisadressin saatekirjeessä Pekki puolustaa näkemystään:

Esitämme  sen  sijaan,  että  sekä  erityistä  luomistapahtumaa  sekä  [sic]  kehitysteoriaa 

opetettaisiin  teoreettisina  luonnon  selitysmalleina  erillään  varsinaisesta  biologian 

opetuksesta,  jonka  toivomme  rajoittuvan  tieteellisesti  todennettuihin  ja  kiistattomiin 

luonnontieteellisiin tosiasioihin.280

277 Pekki, "Hämmästyttääkö luomisusko?" RV 6.8.1987.
278 RV 20.8.1987.
279 Pekki, "Hämmästyttääkö luomisusko?" RV 6.8.1987.
280 Kouluhallituksen arkisto.
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Nimimerkki  TP  jatkaa  Pekin  ajatusta  todeten  adressin  tavoitteena  olevan 

evoluutioteorian  tunnustaminen  teoriaksi  jotta  sitä  ei  opetettaisi  dogmaattisesti 

ehdottomana  totuutena.  TP tuo  esille  myös  ulkomaiden  tilanteen.  Hänen  mukaansa 

Yhdysvalloissa  kreationismia  ja  evoluutioteoriaa  opetetaan  jo  rinnakkain  ja  Länsi-

Saksassa on julkaistu jopa kyseistä mallia käyttävä oppikirja.281 Seppo Pehkonen toteaa 

haastattelussaan juuri  länsisaksalaisen  yksityiskoulun käyttämän biologian  oppikirjan 

suurimmaksi innoituksen lähteeksi kansalaisadressille.282

3.3.5. Sattuma

Kreationistit valjastivat avukseen myös tilastomatematiikan. Evoluutioteoria näyttäytyi 

kreationisteille  lähinnä  ketjuna  erilaisia  mutaatioiden  aikaansaamia  sattumaketjuja. 

Tällaisen  evoluutiotulkinnan  kautta  evoluutioteoria  ja  sen  myötä  syntyneet  ihmisen 

näkökulmasta monimutkaiset elämänmuodot saatiin näyttämään mahdottomilta.

Tilastomatematiikka  on  kreationisteille  erityisen  tärkeä  väline  sen  vuoksi,  että  he 

uskovat sen kumoavan evoluutioteorian tärkeimmän argumentin, sen vaatiman ajan. Jos 

tilastomatematiikan tai  luonnontieteen keinoin  saadaan todistettua maapallo oletettua 

nuoremmaksi,  nakertaa  se  uskottavuutta  evoluutioteorialta  ja  nostaa  nuorenmaan 

kreationistien ajatukset  parempaan valoon.  Yhdysvalloissa tilastomatematiikan avulla 

evoluutioteoriaa kritisoivat ainakin Duan Gish, Gary E. Parker ja Henry M. Morris.283 

Maailmalla  kreationistien  tilastomatemaattisia  argumentteja  on  kriittisesti 

kommentoinut muun muassa Richard Dawkins.284 Ristin Voitossa tilastomatematiikkaan 

perustuvaa  argumentaatiota  käytti  Pekka  Reinikainen.  Sivuhuomautuksena  sattuman 

osuuden evoluution mekanismina nostaa esille nimimerkki TP.

Reinikainen  käyttää  lähes  kolmasosan  artikkelistaan  ”Evoluutioteoria  –  tieteellinen 

fossiili” sattuman käsittelyyn.  Huomattavaa on hänen esille  nostamansa peräkkäisten 

hyödyllisten  mutaatioiden  tilastomatemaattinen  mahdollisuus.  Reinikainen  pitää 

281 RV 9.7.1987.
282 Seppo Pehkosen haastattelu sähköpostitse.
283 Gish 1979, 17. Morris & Parker 1987, 95-97, 272.
284 Dawkins 2006, 125-127.
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peräkkäisiä hyödyllisiä mutaatioita erittäin epätodennäköisinä, jopa mahdottomina:

Oletetaan mutaatiovauhdiksi epärealistisen korkea 1kpl/vrk ja viiden miljardin yksilön 

populaatio.  Hyödyllinen mutaatio  on kuitenkin niin harvinainen,  että sadan sellaisen 

sarjan saamiseksi kuluisi aikaa yli 100 miljoonaa kertaa kauemmin kuin 15 miljardia 

vuotta, mikä nykyisin arvioitu universumin ikä ja kyseessä on vain yksi pieni detalji 

yhden lajin kehityksessä.285

Reinikaisen argumentaatio peräkkäisten mutaatioiden mahdottomuudesta on identtinen 

Gary  E.  Parkerin  kanssa.286 Reinikainen  ei  kerro  Ristin  Voitossa lähteitään,  mutta 

kommentoidessaan  kreationismia  Kotimaassa hän  suosittelee  tutustumaan  Gary  E. 

Parker ja Henry M. Morrisin  Scientific Creationism -teokseen, josta väite näyttää siis 

olevan  peräisin.287 Tämä  on  jälleen  merkki  siitä,  että  kreationistit  olivat  tietoisia 

Yhdysvalloissa tehdyistä kreationistisista teoksista.

3.3.6. Auktoriteetit

Kreationismin  kannattajien  keskuudessa  Eino  Sirkiä  ja  Sulo  Salo  perustavat  osan 

argumentoinnistaan auktoriteettien kritisoinnin varaan. He paneutuvat erityisesti Charles 

Darwinin  henkilöhahmoon.  Kärjistäen  voidaan  sanoa,  että  heille  evoluutioteoria 

näyttäytyy  edelleen  yhden  miehen  1859  julkaisemana  teoriana,  ei  kokonaisena 

nykybiologiaa  määrittelevänä  tieteenalana.  Sirkiä  hylkää  tieteellisen  argumentoinnin 

kokonaan ja  on kirjoittajista  ainoa,  joka  evoluutiokritiikissään  tarkastelee  pelkästään 

Darwinin henkilöhahmoa. Sirkiä esittää teorian Darwinin kuolinvuoteella tapahtuneesta 

uskonnollisesta  heräämisestä  ja  oman  elämäntyön  kieltämisestä,  minkä  hän  näkee 

tukevan kreationistista evoluutiotulkintaa.288

Kreationismin vastustajat  tukeutuivat  lähdeaineistoissa auktoriteetteihin  kreationisteja 

hanakammin.  Kreationistit  tukeutuvat  lähinnä  Raamatun arvovaltaan,  kun  heidän 

vastustajansa  nostavat  hanakasti  esiin  tieteen  arvovallan  ja  tieteen  vapauden  sekä 

285 Reinikainen, ”Evoluutioteoria – tieteellinen fossiili”. RV 11.2.1988.
286 Morris & Parker 1987, 97-98.
287 Reinikainen, ”Evoluutiolla vain museoarvo”. Kotimaa 23.7.1987.
288 Sirkiä, ”Selkiintymättömät ideat kehitysopin taustalla”, RV 10.3.1988. Salo, ”Olettamuksien 

kehitysoppi”, RV 12.11.1987.
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viittaavat luterilaisen kirkon johtohahmojen puheenvuoroihin.

Auktoriteetteihin  vetoaminen  on  alusta  asti  mukana  kreationismin  vastustajien 

teksteissä.  Jo alkuvuodesta  1987 ilman kirjoittajaa  julkaistussa uutisessa ihmetellään 

kreationistien  suhtautumista  tieteeseen.  Kirjoittaja  ei  halua  uskoa,  että  valtaosa 

maailman johtavista tiedemiehistä olisi  antanut huijata itseään evoluutioteorialla ellei 

teoria  olisi  tieteellisesti  luotettava.  Tästä  kirjoittaja  vetää  johtopäätöksen,  että: 

”Evoluutio-teoria on siis vakavasti otettava kuvaus siitä, miten elämä on mahdollisesti 

kehittynyt.”289

Luotto tiedeyhteisön auktoriteettiin evoluutioteorian suhteen näkyy myös myöhemmissä 

kirjoituksissa.  Heikki  Tervonen  nostaa  tieteen  auktoriteetin  esille  Kotimaassa 16.7. 

kahteen kertaan, ensin pääkirjoituksessaan ”Luomisteoria tulee jälleen” ja sen jälkeen 

otsikolla ”Nimiä kerätään: Luomisteoriaa vaaditaan kouluihin”. Kirjoituksissa käytetään 

auktoriteetteihin vetoamista argumentointikeinona samantyyppisesti.290

Pääkirjoituksessa Tervonen jatkaa  Kotimaan linjaa  tieteentekijöiden puolustamisessa. 

Tervosen  mielestä  ei  tunnu  uskottavalta  että  suurin  osa  biologeista  ja  muista 

luonnontieteilijöistä olisi antanut johdattaa itseään harhaan. Tämä on argumentti, joka 

pysyy mukana lähes kaikissa Tervosen kirjoituksissa Kotimaahan.

Toisessa  kirjoituksessaan  Tervonen  höystää  auktoriteetteihin  vetoamistaan 

Yhdysvaltojen  esimerkeillä.  Louisianan  osavaltion  hävitessä  oikeudenkäynnin 

luomisteorian  opettamisen  puolesta  Tervonen  nostaa  esille  ajatusta  tukeneen  72 

nobelistin tuen. Jos 72 maailman arvostetuimman tiedepalkinnon saajaa tukee ajatusta 

luomisteorian opettamisen kieltämisestä, miten kukaan tieteen arvovaltaa kunnioittava 

henkilö voi olla luomisopin puolella? Samaan hengenvetoon Tervonen tuo esille myös 

kahden muun auktoriteetin luomisuskoa väheksyvät mielipiteet. Sekä Pohjois-Amerikan 

luonnonhistorian  museon  paleontologi  Norman  Newell  että  Helsingin  hiippakunnan 

emerituspiispa  Aimo T.  Nikolainen  pitävät  Tervosen  mukaan  luomisoppia  tieteen  ja 

289 Kotimaa 24.3.1987.
290 Tervonen, ”Luomisteoria tulee jälleen” pk. ja ”Nimiä kerätään: Luomisteoriaa vaaditaan kouluihin”. 

Kotimaa 16.7.1987.
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järjen  vastaisina.291 Suomalaisen  ja  luterilaisen  kirkon  sisältä  tulevan  auktoriteetin 

mukaan  saaminen  oli  Tervosen  argumentaation  uskottavuudelle  iso  asia.  Nikolaisen 

mielipiteitä asiaan referoi Kotimaassa  myös pastori Ilmo Launis.292

Tervonen  jatkaa  auktoriteetteihin  vetoamistaan  kansalaisadressin  palautuspäivänä 

18.8.1988.  Tuolloin  hän  leimaa  sen  epäluottamuslauseeksi  tiedettä  ja  suomalaista 

kouluopetusta kohtaan.293 Tervonen rinnastaa kreationismin tieteen- ja kouluopetuksen 

kritiikkiin. Näin hän koettaa luoda kuvan kreationismista fundamentalistien kiihkoiluna 

joka kuuluu marginaaliin.

3.3.7. Yhdysvallat ja fundamentalismi

Yhdysvaltojen  rooli  kreationismin  emämaana  näkyy  vahvasti  tutkimusaineistossa. 

Ristin  Voiton  kirjoittajien  vedotessa  Yhdysvaltojen  tilanteeseen ja  siellä  vallitsevaan 

kreationismiin ystävällismielisesti suhtautuvaan hallintoon vetävät Kotimaan kirjoittajat 

kuitenkin  nopeasti  maton  näiden  argumenttien  alta.  Esimerkiksi  Heikki  Tervonen 

muistuttaa  Louisianan  ja  Arkansasin  osavaltioiden  hävinneen  oikeustaistelunsa 

kreationismin saamiseksi kouluopetukseen.294 Erityisen tärkeäksi argumentin tekee se, 

että  se  todistaa  Ristin  Voiton  kirjoittajien  joko  valehtelevan  tai  heidän  vajavaisen 

tietonsa  Yhdysvaltojen  tilanteesta.  Nimienkeräyksen  loppuvaiheessa  ulkomaista 

auktoriteettia kreationistien vaatimuksille haettiin Yhdysvaltojen sijaan Saksasta, jossa 

joissain yksityiskouluissa oli otettu käyttöön kreationismia puolustavia oppikirjoja.295

Oikeudenkäyntien  lisäksi  toinen  Yhdysvaltoihin  liittyvä  aihe  keskustelussa  oli 

eroavaisuudet  Suomen  ja  Yhdysvaltojen  tilanteen  välillä.  Yhdysvalloissa 

uskonnonopetus oli perustuslain nojalla kielletty kouluissa. Tämän vuoksi kreationistit 

yrittivät saada oppinsa esitettyä ilman viittauksia uskontoon, jolloin sen opettaminen 

kouluissa  olisi  mahdollista.  Tämän  vuoksi  juuri  tieteellistä  kreationismia  ajettiin 

kouluopetukseen  ja  sen  statusta  uskottavana  tieteenhaarana  yritettiin  pönkittää. 

Suomessa  puolestaan  uskonnonopetus  on  perinteisesti  kuulunut  peruskoulun 

291 Tervonen, ”Nimiä kerätään: Luomisteoriaa vaaditaan kouluihin”. Kotimaa  16.7.1987.
292 Launis, ”Luominen ja kehitys kuuluvat yhteen”. Kotimaa 6.10.1987.
293 Tervonen, ”Epäluottamuslause tieteelle”. Kotimaa 18.8.1988.
294 Kotimaa 16.7.1987.
295 Seppo Pehkosen haastattelu sähköpostitse.
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opetussuunnitelmaan omana ainekokonaisuutenaan.

Suomen ja Yhdysvaltojen eroa ruotii Kotimaan sivuilla piispa Henri Toiviainen. Hän 

muistuttaa  suomalaisen  kouluopetuksen  eroavan  yhdysvaltalaisesta  juuri 

uskonnontuntien  kautta.  Suomessa  luomisesta  keskustellaan  koulussa,  mutta  ei 

biologian tunnilla. Samalla Toiviainen nostaa esille uskonnon tuntien roolin tieteen ja 

uskonnon  välisten  ristiriitojen  sovittelupaikkana.  Uskonnon  tunnilla  voidaan  ruotia 

uskonnon  suhdetta  tieteeseen,  myös  evoluutioteorian  ja  luomisen  osalta.296 Toisaalta 

näiden kahden kouluaineen synnyttämät ristiriitatilanteet huolestuttivat osaa Kotimaan 

kirjoittajista.  Esimerkiksi Allan Tuulasvaara pitää mahdollisia ristiriitatilanteita lasten 

kannalta vahingollisina.297

Kreationistit  käyttävät  myös  fundamentalismia  argumentoinnissaan.  Helsingin 

Sanomissa fundamentalistista raamatuntulkintaa puolusti muun muassa Teuvo Piispa.298 

Veikko Pekki  puolestaan  tuomitsee  luterilaisen  kirkon evoluutiokäsityksen,  koska  se 

pienentää Raamatun arvovaltaa:

Kaikki,  mikä  ei  Raamatun  sanomassa  syystä  tai  toisesta  miellytä,  voidaan  selittää  

vertauskuvallisesti.299

Kreationismin  vastustajien  kielteinen  suhtautuminen  yhdysvaltalaisiin  uskonoppeihin 

näkyy myös fundamentalismin pelkona. Siinä missä kreationistit koettavat käyttää tiede-

sanan positiivista kaikua hyväkseen, käyttävät heidän luterilaisen kirkon piiristä tulevat 

vastustajansa  termiä  fundamentalismi  kreationistien  mustamaalaamiseen. 

Fundamentalismi  näyttäytyy  kreationismin  vastustajien  kirjoituksissa  sekä  älyllisenä 

että  uskonnollisena  epärehellisyytenä,  mistä  järkevä  kristitty  irtisanoutuu.  Lisäksi  se 

tulkitaan  vahvasti  yhdysvaltalaisena  tuontitavarana,  joka  ei  kuulu  suomalaiseen 

uskonelämään.

Ensimmäisenä fundamentalismiin  Kotimaassa puuttui päätoimittaja  Heikki Tervonen. 

Hän määrittelee fundamentalistisen raamattukäsityksen seuraavasti:

296 Kotimaa 17.9.1987.
297 Tuulasvaara, ”Kehitysoppi ja Raamattu ovat ristiriidassa.” Kotimaa 2.10.1987.
298 Piispa, ”Luomisuskolle myös järkeviä perusteita”. HS 20.8.1988.
299 HS 4.9.1988.
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 Fundamentalistisen raamattunäkemyksen mukaan Raamattu on Jumalan sanaa myös  

siinä  mielessä,  että  se  on  sellaisenaan  edelleen  pätevä  myös  luonnon  ja  historian  

kuvaajana.300

Kreationismin Tervonen lukee yhdeksi tällaisen fundamentalismin ilmenemismuodoista. 

Tervosen  mukaan  se  kieltää  evoluutioteorian  tieteellisyyden  ja  asettaa  Raamatun 

luomiskertomuksen luonnontieteellisen teorian asemaan.301

Huomattavaa  on  Tervosen  korostama  fundamentalistisen  ajattelun  alkuperä, 

Yhdysvallat.  Näin  Tervonen  painottaa  fundamentalismin  ja  kreationismin 

vierasperäisyyttä. Ne eivät kuulu Tervosen käsitykseen suomalaisesta kristillisyydestä. 

Tätä  korostaakseen  hän  lainaa  Helsingin  hiippakunnan  emerituspiispa  Aimo  T. 

Nikolaista, joka Tervosen mukaan toteaa fundamentalistisesta raamatuntulkinnasta:

Turha tuoda etelän baptismia ja sen näkemyksiä tänne.302

Tällä Nikolainen viittaa Yhdysvaltojen etelävaltioiden piirissä syntyneeseen baptismin 

haaraan, joka korostaa fundamentalistista raamatuntulkintaa.303

Tervonen  jatkaa  fundamentalismin  mustamaalamista  myös  myöhemmissä 

kirjoituksissaan.  Pääkirjoituksessaan  Epäluottamuslause  tieteelle  Tervonen  kuvaa 

luterilaisen  kirkon  suhtautumista  fundamentalismista  kumpuavaan  kreationismiin 

”kiusaantuneeksi”.  Samalla  hän  tuo  uudelleen  esille  fundamentalismin  kytköksen 

Yhdysvaltoihin.  Tervonen niostaa  esille  seikkoja fundamentalismin  historiasta,  kuten 

Ussherin  arkkipiispan  laskelmat  maapallon  iästä  ja  Charles  Darwinin 

fundamentalistikristityiltä  saaman  kritiikin.  Näin  Tervonen  kategorisoi  suomalaiset 

kreationistit ”jyrkän joko-tahi -asenteen” omaaviksi evoluution kieltäjiksi.304

Fundamentalismi  on osoitus  koko kiistan  uskonnollisesta  luonteesta.  Kreationismista 

300”Luomisteoria tulee jälleen.” pk. Kotimaa 16.7.1987.
301”Luomisteoria tulee jälleen.” pk. Kotimaa 16.7.1987.
302 Kotimaa 16.7.1987.
303 Kärkkäinen 2005, 296-298.
304 Tervonen, ”Epäluottamuslause tieteell”. pk. Kotimaa 18.8.1987.
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keskustelevat  kaksi  uskonnollista  ryhmittymää,  helluntailaiset  ja  luterilaiset,  jotka 

tulkitsevat  Raamattua eri lähtökohdista. Helluntailaiset syyttävät luterilaisia  Raamatun 

arvovallan  heikentämisestä  ja  luterilaiset  puolestaan  koettavat 

fundamentalismisyytöksillään  ajaa  kreationismikysymyksen  marginaaliin. 

Keskustelussa oli enemmän kyse raamatuntulkinnasta kuin tieteellisestä kiistasta.

3.3.8. Yhteenveto formaalista kritiikistä

Formaalikritiikin  suhteen  keskustelu  oli  empiirisiä  argumentteja  monipuolisempaa. 

Samoilla  teemoilla  yritettiin  sekä  puolustaa  että  horjuttaa  evoluutioteoriaa, 

fundamentalismi tästä hyvänä esimerkkinä. Argumentaatioanalyysistä nousee kuitenkin 

yksi  argumentti  tärkeydessään muiden yli.  Se on ihmisen ensisijaisuus  evoluutiossa. 

Käytännössä koko keskustelu palautuu kysymykseen ihmisen alkuperästä.  Ilman sitä 

muuta keskustelua tuskin olisi syntynyt.

Analyysi  toi  esiin  mielenkiintoisia  huomioita  kreationistien  tiedekäsityksestä. 

Kreationistit eivät hyväksy modernin tieteen periaatteita vaan pitäytyvät baconilaisessa 

tiedekäsityksessä,  jonka  valossa  evoluutioteoria  näyttäytyy  pseudotieteenä.  Samalla 

tavalla  valikoiden  kreationistit  hyödyntävät  myös  Thomas  S.  Kuhnin  paradigman 

käsitettä  ja  tilastomatematiikkaa.  Kaikki  tieteenhistorian  ajatukset  näyttävät 

kreationistien  mielestä  järkeviltä,  kunhan  ne  saadaan  valjastettua  tukemaan  omia 

päämääriä, tässä tapauksessa evoluution epätieteellisyyden osoittamista.

Evoluutioteoriaa  vastaan  argumentoitiin  myös  sen oletettujen  moraalia  rappeuttavien 

vaikutusten  johdosta.  Ihmisen  jumalallisen  alkuperän  kadotessa  koko  kristillisen 

arvoperustan nähtiin olevan vaarassa. Ajatus on jatkumoa niin sanotun moraaliluennan 

perinteeseen.

Kreationismin  vastustajat  pyrkivät  argumentoinnisssan  leimaamaan  kreationistit 

fundamentalisteiksi. Tämä näytti toimivalta taktiikalta, sillä fundamentalismia ei nähty 

suomalaiseen  uskonperinteeseen  kuuluvana  ilmiönä,  vaan  vieraana  tuontitavarana. 

Argumenttia  käytettiin  myös  kreationismin  puolustamiseen.  Helluntailaisten  piirissä 

fundamentalismisyytökset nähtiin hyökkäyksenä Raamatun arvovaltaa kohtaan, jolloin 
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uskon  perusteet  voitiin  asettaa  kyseenalaisiksi.  Liian  vertauskuvallisen 

raamatuntulkinnan nähtiin romuttavan koko kristillisen uskon perustan.

Kreationismia sekä puolustettiin  että vastustettiin  auktoreihin vetoamalla.  Puolustajat 

muistuttivat  muun  muassa  Darwinin  oletetusta  uskonnollisuudesta.  Kreationismin 

vastustajat  taas  tukeutuivat  tieteentekijöiden  suomaan  auktoriteettiin  ja  kertasivat 

Yhdysvalloissa kreationismin kohtaamia vastoinkäymisiä. 

Sinänsä formaalista kritiikistä on vaikeampi löytää vaikutussuhteita kreationismin eri 

haaroihin, sillä ne määräytyvät pitkälti empiriisen kritiikin pohjalta. Myös tieteellisen 

kreationismin perinteeseen kuuluva pitäytyminen empiirisissä argumenteissa vaikeuttaa 

ajatusten  juurien  tutkimista.  Tästä  huolimatta  on  helluntaiseurakunnan  piirissä 

esiintyneen  formaalin  evoluutiokritiikin  juuret  johdettavissa  Yhdysvaltojen 

kreationistisiin  organisaatioihin.  Ajatukset  eivät  kuitenkaan  olleet  Suomessa 

ensimmäistä  kertaa  esillä,  minkä  muun muassa  Wiljam Aittalan  1950-luvun lopussa 

kirjoitetusta  Kaikkeuden  sanoma  avaruusajan  ihmiselle -teoksen  ahkerasta 

lainaamisesta voi päätellä.
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LOPPULAUSE

14 310 nimeä kerännyt  kansalaisadressi  epäonnistui tavoitteessaan saada luomisusko 

suomalaisiin  kouluihin.  Reilun  vuoden  kestänyt  keräys  herätti  kuitenkin  paljon 

keskustelua. Sekä helluntailaisten että luterilaisten piirissä käytiin keskustelua, joka toi 

esille  suomalaisen  kreationismin  erityispiirteitä.  Keskustelua  käytiin  suurimmaksi 

osaksi  Ristin Voiton ja  Kotimaan sivuilla. Myös  Helsingin Sanomat julkaisi aiheeseen 

liittyviä kirjoituksia kansalaisadressin palautuksen yhteydessä. Lähdeaineisto paljastaa 

jo jotain suomalaisen kreationismin luonteesta: keskustelua käytiin  luonnontieteellisten 

julkaisujen sijaan lähinnä uskonnollisten viikkolehtien sivuilla.

Suomalainen kreationismi  näyttäytyi  lehdistötutkimuksen valossa  kamppailuna  oman 

kulttuurin symboleista.  Helluntailaiset  puolustivat maailmassa aktiviisesti vaikuttavan 

kristillisen  Jumalan  asemaa,  Raamatun arvovaltaa  ja  ihmisen  asemaa  luomistyössä. 

Kaikki  edellä  mainitut  ovat  välttämättömiä  helluntailaisuuteen  kuuluvan  vahvan 

kokemuksellisen  uskon  kannalta.  Niin  sanotut  pyhän  hengen  armolahjat  eivät  ole 

mahdollisia  maailmassa,  jossa  Jumala  näyttäytyy  vain  luonnonlakien  kautta  eikä 

yliluonnollisena olentona. 

Kreationismi oli helluntailaisille apuväline oman maailmankatsomuksen tukipilareiden 

pystyssä  pitämiseen.  Evoluutioteoria  nähtiin  helluntailaista  maailmankatsomusta 

horjuttavana  teoriana,  sillä  sen  avulla  voitiin  asettaa  kyseenalaiseksi  ihmisen 

jumalallinen  alkuperä.  Ihmisen  evolutiivisen  kehityksen  tunnustaminen  johtaisi 

kreationistien mukaan koko Raamatun arvovallan romahtamiseen.

Suomalainen kreationismi  oli  lähes  identtistä  Yhdysvaltalaisen  kreationismin kanssa. 

Tieteellisen  kreationismin  perintö  näkyi  käytetyssä  lähdekirjallisuudessa  ja  myös 

Wiljam  Aittalan  ja  Uuras  Saarnivaaran  kaltaisten  vanhemman  polven  suomalaisten 

kreationistien ajatukset näyttävät olleen Yhdysvaltalaista alkuperää. Kansalaisadressin 

kannalta  ainoa  merkittävä  ero  oli  maiden  erilainen  suhtautuminen 

uskonnonopettamiseen  kouluissa.  Kreationistit  eivät  kuitenkaan  pystyneet 

hyödyntämään  tätä  seikkaa  tehokkaasti  keskustelussa,  vaan  pitäytyivät  pitkälti 

Yhdysvalloissa alkunsa saaneen equal time -liikkeen argumenteissa.
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Vaikka  suomalainen  kreationismi  kumpusi  helluntailaisuuden  piiristä,  ei 

lähdeaineistossa esiintynyttä kreationismia voi niputtaa yhden kreationismin haaran alle. 

Suurin osa kirjoittajista edusti tieteellisen kreationismin perinnettä ja lainasi ajatuksensa 

pääosin Duane Gishin ja Henry M. Morrisin kaltaisilta kirjoittajilta. Toinen suuntaus 

pitäytyi  taas tieteellistä kreationismia edeltävässä erityisen kreationismin opeissa.  He 

hakivat  ajatuksilleen  tukea  muun  muassa  Frank  L.  Marshin  tuotannosta. 

Lähdeaineistosta on nähtävissä merkkejä myös neokreationismille ominaisten ajatusten 

synnystä.  Neokreationismin  oppi-isän,  Michael  Dentonin  ajatuksia  lainataan 

useammassa kirjoituksessa.

Kreationistit  argumentoivat  monipuolisesti  asiansa  puolesta.  Kaikkea  kreationistista 

argumentaatiota  varjosti  kuitenkin  hyvin  yksipuolinen  faktojen  tulkinta.  Kaiken 

argumentoinnin  pohjalla  oli  raamatuntulkinnalliset  kysymykset:  jos  argumentti  ei 

sopinut  helluntailaisten  uskonnolliseen  viitekehykseen,  oli  sen  oltava  väärä.  Hyvä 

esimerkki tästä oli kreationistien tiedekäsitys. Myös kreationistien moraalia koskevien 

argumenttien  nivoutuminen  osaksi  moraaliluennan  perinnettä  oli  mielenkiintoinen 

havainto.

Myös kreationismin vastustajat osallistuivat keskusteluun. He eivät esittäneet empiirisiä 

argumentteja  kreationismia  vastaan  vaan  pitäytyivät  formaalin  kritiikin  alueella. 

Raamatun tulkintaan  liittyvät  kysymykset  nousivat  vahvimmin  esille  kreationismin 

vastustajien  kirjoituksissa.  Kreationismi  mustamaalattiin  yhdysvaltalaiseksi 

tuontitavaraksi,  jonka  fundamentalistinen  raamatuntulkinta  ei  sopinut  suomalaiseen 

kristilliseen perinteeseen.

Koska  suomalaista  kreationismia  ei  ole  liiemmin  tutkittu,  on  tutkimus  eräänlainen 

keskustelunavaus suomalaisesta kreationismista. Jatkotutkimuksen kannalta 1980-luvun 

alun Arthur  Ernest  Wilder-Smithin vierailun synnyttämän keskustelun analysoiminen 

toisi  tutkimukselle  samantapaisen  tapaustutkimuksellisen  vastinparin.  Myös 

vanhemman suomalaisen kreationismin tutkiminen avaisi aihetta. Muun muassa Uuras 

Saarnivaaran  ja  Wiljam  Aittalan  aatehistoriallinen  tarkastelu  voisi  tuoda  esiin 

hedelmällisiä näkökulmia. Yhdysvalloissa kreationismia on tutkittu paljon sosiologisten 
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metodien kautta, joiden soveltaminen myös Suomeen olisi mielenkiintoinen sivujuonne. 

Villinä  ajatuksena  myös  meemiteorian  yhdistäminen  kulttuuristen  symbolien 

uudentamisen  tematiikkaan  voisi  olla  kokeilemisen  arvoinen  tutkimussuunta. 

Suomalaisessa kreationismissa siis riittää vielä tutkimista.
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