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Viestijä, verkostoituja, vaikuttaja 
 

JAMES HIRVISAARI – TEOLOGI 

OLEN vuonna 1960 syntynyt entinen kansanedustaja ja 

veturinkuljettajan ammatista elokuussa 2015 eläkkeelle 

siirtynyt vapaaherra. Jumaluusoppia olen opiskellut 

Helsingin yliopistossa. Kandidaatintutkinnon suoritin 

vuonna 2019, ja maisteriksi valmistuin joulukuussa 2020. 

Jatko-opintoja harkitsen, mutta työskentely erityisesti 

evankeliumin hyväksi minua myös kiinnostaa. 

AKATEEMISENA teologina eli korkeakoulutettuna jumaltieteen harjoittajana näen 

itseni ennen kaikkea kristinuskon asiantuntijana, ja siitä perspektiivistä osaamisellani 

on monta aspektia. Teologina olen: 

1) Uskontojen ja uskonnollisten ilmiöiden asiantuntija 

2) Hengellinen sielunhoitaja ja ihmisten kohtaamisen asiantuntija 

3) Arvojen asiantuntija ja moniarvoisuuden vaalija 

4) Uskomisen asiantuntija: hengellisten asioiden ja ilmiöiden ymmärtäjä 

5) Elämän ja kuoleman kysymysten asiantuntija 

6) Kulttuurien tulkki 

7) Apologeetta, Raamatun tulkitsija, evankeliumin välittäjä ja kristinopin opettaja  

8) Alkukielien ja erityisesti klassisen kreikan osaaja 

9) Uskonnollisen ajattelun mekanismien tunnistaja 

10) Sivistyksemme juurien tuntija ja kirkkohistorian tietäjä 

11) Todellisuuden perimmäisen luonteen eli metafysiikan tutkija 

12) Hengellisen musiikin taitaja 

INTOHIMONI on metafysiikka ja kaikki mitä siihen liittyy. Opiskelussani olen 

suuntautunut systemaattiseen teologiaan, ja pääaineeni on dogmatiikka eli oppiasiat. 

Kandidaatintutkielmassani käsittelin teodikeaa ja antiteodikeaa eli kärsimyksen 

kysymyksiä Jumalan hyvyyden, kaikkivaltiuden, ja oikeudenmukaisuuden 

perspektiivistä, ja pro gradu -työni liittyi vanhurskauttamiseen eli kristillistä 

pelastusoppia koskevaan perimmäiseen juridiikkaan ja siis kysymykseen siitä, millä 

perusteella ihminen kristinuskon mukaan tulee Jumalan hyväksymäksi ja hänelle 

kelvolliseksi. 
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MAISTERIOPINTOJENI sivuaineena olen suorittanut antiikin Kreikan kielen ja 

kirjallisuuden perusopinnot, ja kandidaatintutkintoni sivuaineena oli musiikkitiede. 

Työharjoitteluni suoritin kansanedustajan avustajana ja eduskuntaryhmän sihteerinä, 

ja samat tehtävät ovat jatkuneet myös harjoitteluajan jälkeen. 

AKTIIVINEN keskustelija olen ollut sosiaalisessa mediassa jo ennen internetiä, ja 

edelleenkin osallistun yhteiskunnalliseen keskusteluun monilla foorumeilla. 

Harrastukseni on johtanut myös haluun vaikuttaa yhteisiin asioihin ja siis politiikan 

pariin.  Eduskunta-ajasta ja järjestötoiminnasta olen saanut tärkeän työni ohella 

arvokasta kokemusta johtamisesta ja ryhmässä toimimisesta sekä paljon harjoitusta 

julkiseen puhumiseen. Olen ennen kaikkea asioiden tiivistäjä ja kiteyttäjä. 

OLEN toisaalta määrätietoinen ja säntillinen, toisaalta erittäin intuitiivinen ja luova 

persoona. Toinen pääharrastukseni onkin musiikki: soitan kitaraa ja pianoa. Olen 

toiminut viime vuosisadan lopulla helluntaiseurakunnassa 20 vuotta, ja silloin olin 

aktiivisesti mukana musiikkitoiminnassa ja myös kanttorina. Yhtyeeni Sola Gratian 

kanssa olen tehnyt kaksi CD-levyä, ja olen julkaissut kaksi hengellisten laulujen 

nuottikirjaa. 

MUSIIKKIMAKUNI painottuu ennen kaikkea jazziin. Kuutena vuotena 2009-2014 

olen järjestänyt jazzkonsertteja Asikkalassa Vääksyn kanavalla. Suuren projektin 

hallinta onnistui erinomaisesti. Kanavajazz oli suosittu koko perheen kesätapahtuma, 

ja myös muusikot olivat aina hyvin tyytyväisiä järjestelyihin. Konsertit keräsivät joka 

vuonna useita satoja kuulijoita kauniiseen kanavapuistoon. 
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BLOGI: http://www.hirvisaari.fi 
TWITTER: https://twitter.com/hirvisaarijames 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/hirvisaari  
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/jameshirvisaari  

 

mailto:james@hirvisaari.fi
http://www.hirvisaari.fi/
https://twitter.com/hirvisaarijames
https://www.facebook.com/hirvisaari
https://www.linkedin.com/in/jameshirvisaari

