Kristillisen medialiiton perustelut
Vuoden 2015 kristillisen mediateon valinnalle
Tapahtukoon sinun tahtosi on Yle Teeman ohjelmistovalintana monesta syystä arvokas. Se on
ajankohtainen, ihmisyyden rakennuspuita tarjoava ja yhteiskunnalliseen keskusteluun haastava
teko, joka viestii myös spiritualiteetin kunnioitusta.
Mitä sarja antaa katsojalle yksilönä?
Tapahtukoon sinun tahtosi on laadukas tuotanto, jossa koukuttavia tarinoita tukee erinomainen
kristillisen teologian ja roomalaiskatolisen kirkon asiantuntemus. Neljän pappisopiskelijan, heidän
opettajiensa ja läheistensä tarinoidensa seuraaminen on nautittava katselukokemus. Sarja kuvaa
aidolla tavalla ihmisten yhteisiä kysymyksiä hengellisessä kehyksessä: syvimmän minuuden ja
kutsumuksen etsintää, moraalikysymysten ja arvojen punnintaa, sosiaalisen
oikeudenmukaisuuden ongelmia sekä viime kädessä suurta kysymystä siitä, onko olemassa
Jumalaa, joka näkee minut?
Sarjan henkilöhahmot ovat uskottavia. He eivät ole yksiulotteisia karikatyyreja, vaan henkilökuvat
syvenevät jakso jaksolta. Heidän kipukohtansa ja elämänvalintansa törmäävät perheen,
yhteiskunnan ja katolisen kirkon asenteisiin, ja leikkaavat elävällä tavalla myös kirkon ja
spiritualiteetin maailmaa. Sarja ei ohjaa katsojaa yksiulotteisiin vastauksiin, vaan haastaa katsojan
elämään jännitteet läpi itse pohtien.
Mitä sarja antaa yhteiskunnalle?
Kristillisyys on Euroopan eettisen ja kulttuurisen arvopohjan ydintä, ja tämän perustan
ymmärtäminen on yhä tärkeämpää uskontojen ja katsomusten maailman muuttuessa.
Maailmanpolitiikan kriisit ja konfliktit liittyvät mitä suurimmassa määrin uskontoihin.
Arvotutkimusten mukaan myös hengellisyys ja uskonnollisuus ovat maailmalla vahvistumassa, kun
taas uskonnottomuus vähenee.
Yle Teema on tällä ohjelmavalinnalla vahvistanut avointa keskustelua uskontojen ja katsomuksen
syvämerkityksistä Suomessa ja maailmalla. Se on viesti avoimen ja demokraattisen
keskustelukulttuurin sekä positiivisen uskonnonvapauden puolesta. Se on vastaisku
uskontofobialle, joka vaatii uskontojen ahdistamista nurkkaan, pois julkisesta tilasta.
Tv-sarja haastaa yhteiskunnan ongelmien kohtaamiseen ja ratkaisemiseen. Se luotaa katolisen
kirkon kautta koko yhteiskunnan toimintaa ja valtarakenteita. Se käsittelee vallankäytön mätiä
hedelmiä ja suljettujen yhteisöjen ongelmia, kuten pappien selibaattia, pedofiliaskandaaleja sekä
ehkäisy- ja aborttikielteisyyttä. Suomessakin ajankohtaisia aiheita ovat kirkon talouden
tiukkeneminen sekä suhde maahanmuuttajiin, toisten uskontojen kannattajiin ja
seksuaalivähemmistöihin.

Mitä Yle Teeman valinta antaa kristillisille kirkoille ja yhteisöille, joita me palkitsijat
edustamme?
Kristinuskon synty Jeesus Nasaretilaisen seuraajien pienestä joukosta maailman suurimmaksi
uskonnoksi on historiallinen fakta, jonka vaikutukset näkyvät kansojen vaiheissa jo kaikilla
mantereilla. Sarjan valinta ohjelmistoon Suomessa on ajankohtainen teko juuri nyt, kun maamme
valmistautuu reformaation 500-vuotisjuhlavuoteen 2017. Luterilaisuus on olennainen osa
suomalaista kulttuuria, ja tv-sarja auttaa meitä tunnistamaan protestanttisten kirkkojen
ominaislaatua suhteessa roomalaiskatoliseen kristikuntaan.
Suomessa kristillisiin kirkkokuntiin kuuluu ehdoton valtaosa väestöstä. Kristillinen medialiitto
iloitsee tv-sarjan kristillisestä perusvireestä, joka kunnioittaa ihmistä ja hänen kyselyään, ja
muistuttaa kirkon sanomasta. Sarja voi kirkastaa suomalaisen kristillistä identiteettiä ja tehdä
hänen jäsenyysratkaisustaan entistä tietoisemman. Se voi myös haastaa kirkon elämästä
vieraantuneita löytämään tiensä takaisin kristittyjen yhteyteen.
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