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Kirkon tehtävä on näissä vaikeissa oloissa rakentaa vakautta,
toivoa ja tulevaisuususkoa. Kristittyinä meidän velvollisuutemme
on auttaa sodan jaloista pakenevia sekä rukoilla ja tehdä työtä
rauhan puolesta. Tehtävämme on aktiivisesti rakentaa sovintoa
eri väestöryhmien välillä myös kotiseurakunnassa.

”Kirkko on auttanut
menetyksen, surun ja
epävarmuuden käsittelyssä
ja tuonut toivoa sinne, missä
se on ollut kadoksissa. Apua on
tarjottu kaikille, eikä kirkon jäsenyys ole ollut
avun saannin edellytys. Kirkko seurakuntineen
on ollut rinnalla kulkija, huolen sanoittaja,
kuuntelija sekä ennen kaikkea tuki heille –
meille -, joille tämä maailman aika on lisännyt
elämän mielekkyyden ja merkitysten etsintää.”

Seurakunnan ja kirkon tehtävänä on pitää kaikkina aikoina huolta siitä, että yhteiskunnassa käydään keskustelua oikeasta ja
väärästä, hyvästä ja pahasta. Toimimme omantunnon äänenä ja
kannamme huolta heikommista myös maailmaanlaajuisesti.

Annika Saarikko
kirkolliskokouksessa 12.8.2020

Seurakuntavaalit järjestetään nyt hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Ukrainassa riehuu sota, joka horjuttaa koko Euroopan
poliittista ja taloudellista vakautta. Myös suomalaisten turvallisuudentunne on järkkynyt sodan vuoksi.

Elämme ajassa, reagoimme herkästi kriiseihin, kannamme vastuuta, rakennamme yhteistyötä.

Kutsumme
osallistumaan
ja vaikuttamaan
Keskusta kannustaa evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvia
jäseniään osallistumaan ja vaikuttamaan kotiseurakunnassa –
lähiyhteisössään. Luterilaisessa kirkossa seurakuntalaiset, papit
ja muut seurakunnan työntekijät muodostavat yhdessä seurakunnan ja päättävät asioista.
Seurakunta toimii, kun me omassa elämässämme toimimme lähimmäisten ja luomakunnan parhaaksi sekä olemme yhteydessä
hyvään Jumalaan. Samalla olemme osa maailmanlaajuista kristikuntaa ja kannamme vastuuta ihmisistä niin lähellä kuin kaukana.
Kirkkovaltuustojen sekä kirkko- ja seurakuntaneuvostojen tehtävänä on linjata seurakunnan toimintaa ja varojen käyttöä sekä
tehdä tärkeimmät henkilövalinnat. Luottamushenkilöt myös
valitsevat osaltaan kirkon korkeimman päätöksentekoelimen,
kirkolliskokouksen jäseniä sekä edustajia hiippakuntavaltuustoihin ja muihin toimielimiin.
Seurakunnan jäseninä me päätämme, millaisen seurakunnan ja
millaisen kirkon puolesta toimimme. Välittyykö omasta seurakunnastamme toivo, ilo ja lähimmäisenrakkaus? Kutsuuko se
mukaan eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä?

”Kirkko on tänäkin päivänä
merkittävä yhteiskunnallinen
instituutio. Seurakunnat
muodostavat koko maan kattavan
vahvan paikallisorganisaation, jossa
työskentelee monien eri alojen koulutettuja
ammattilaisia ja jolla on käytettävissään hyvät
tilat ja puitteet monenlaiseen toimintaan.
Jäsenten vapaaehtoistyön roolin vahvistaminen
tarjoaa samaan aikaan tarjota kirkolle uusia
mahdollisuuksia.”
Hanna Kosonen
kirkolliskokouksessa
4.11.2019

Kokoamme
kristittyjä yhteen

Haemme yhteyttä jäseniin, joiden kiinnittyminen seurakuntaan
on katkennut tai katkeamassa. Vähennämme yksinäisyyttä.
Tuomme esille kasteen merkitystä. Vahvistamme jäsenten
osallisuutta kaikessa toiminnassa, diakonia- ja lähetystyössä,
kasvatuksessa sekä jumalanpalvelusryhmissä.

Toimimme erilaisia ja eri tavoin uskovia ihmisiä kokoavan kansankirkon puolesta. Arvostamme toisen oikeutta olla asioista eri
mieltä. Olemme tottuneet keskustelemaan asioista.
Yhteisöllisyys voi toteutua jumalanpalveluksessa tai sen ulkopuolella, verkossa ja erilaisissa ryhmissä. Kirkkorakennus voi olla
yhteisöjen talo, monien yhteisöjen alusta.
Kirkko on jumalanpalveluksen, pyhän kokemisen ja hyvän tekemisen yhteisö. Tätä toteutetaan jokaisen omassa kotiseurakunnassa.

Kuuntelemme
ja kohtaamme
Koronan oloissa myös seurakunnissa otettiin digiloikka. Haluamme lisätä ihmisten kohtaamista ja vuorovaikutusta sekä kasvokkain että uusien sähköisten osallistumismuotojen kautta kunkin
elämäntilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla.
Perheiden hyvinvointi heijastaa koko yhteiskunnan tilaa. Kirkolla
on tärkeä rooli perheiden tukijana ja parisuhdetyössä.

”Toivon, että voimme yhdessä
etsiä keinoja siihen, miten
lisäisimme kohtaamisia,
kumppanuutta, yhteisöllisyyttä ja
ystävyyttä. Valtiolla ja seurakunnilla
on valtava määrä erilaisia tiloja.
Voitaisiinko niitä saada vielä monipuolisempaan
käyttöön siten, että niissä syntyisi lisää
kohtaamisia?”
Antti Kurvinen kirkolliskokouksessa 3.8.2021

Lähennämme
sukupolvia toisiinsa

Rakennamme yhteistyötä ja yhteishenkeä kunnan, hyvinvointialueen ja seurakunnan sekä eri järjestöissä toimivien kesken
ihmisten parhaaksi. Seurakunnasta tuomme yhteistyöhön esimerkiksi

Tuemme seurakuntatyössä sukupolvien välisiä yhteyksiä sekä
kristillistä kasvatusta. Ylisukupolvisuus rikastuttaa elämää ja
vahvistaa ihmisten omia voimavaroja. Haluamme kehittää kirkkotiloista yhteisöllisyyttä ja kohtaamista tukevia.

•

uskontokasvatuksen osaamista varhaiskasvatuksen ja koulun toimijoille

•

lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaa ja nuorisotyötä

Ikäihmisten kokemus, kyvyt ja osaaminen ovat tärkeä voimavara
seurakunnassa. Haluamme, että jokainen tulee nähdyksi. Luomme tilaa eri elämäntilanteissa olevien kohtaamisille.

•

perheiden kohtaamispaikkoja ja eri sukupolvia kokoavia
tapahtumia

•

neuvontaa perheiden ja parisuhteiden tueksi

•

musiikkielämän monipuolisuutta

•

kokoontumistiloja ja toiminnallista yhteistyötä järjestöille ja
yhteisöille

•

sielunhoidon tukea sairaille, vammaisille sekä laitoshoidossa
oleville

•

saattohoidon osaamista

•

diakonian tukea ja yhteisiä aterioita vähävaraisille

•

sodan jaloista tulevien ja muuten hätää kärsivien auttamista

Myös lapset ja nuoret ovat seurakunnan jäseniä. Aikuisten velvollisuus on tukea ja rohkaista lasten ja nuorten osallistumista ja
vaikuttamista seurakunnassa. Selvitämme päätösten vaikutukset lapsiin ja otamme huomioon lapsen edun.

Rakennamme
avointa yhteistyötä
Puolustamme positiivisen uskonnonvapauden toteutumista yhteiskunnassa: jokaisella on oikeus harjoittaa omaa uskontoaan.
Pidämme tärkeänä uskonnon oikeutta olla läsnä julkisessa
tilassa ja keskustelussa. Korostamme uskonnollisen lukutaidon
merkitystä.

Lisäämme
vuoropuhelua
ja yhdenvertaisuutta
Vahvistamme yhteiskunnassa ymmärrystä uskonnon merkityksestä. Toimimme aloitteellisesti niin ekumeenisessa, kristillisten
kirkkokuntien yhteistyössä kuin uskontojen vuoropuhelussa
omalla paikkakunnalla.

Tuomme esille kasteen merkitystä. Vahvistamme jäsenten
osallisuutta kaikessa toiminnassa, diakonia- ja lähetystyössä,
kasvatuksessa sekä jumalanpalvelusryhmissä.
Oman seurakunnan taloutta hoidamme niin, että emme syö
tulevien sukupolvien eväitä. Yhteistyötä seurakuntien kesken
pitää lisätä. Vaalimme kulttuuriperintöä. Pidämme hautausmaat
ja rakennukset kunnossa. Kirkolla on merkittävä rooli saamen
kielen ja kulttuurin sekä viittomakielen tukijana.

Toimimme aktiivisesti kaikenlaista vihapuhetta, syrjintää ja rasismia vastaan. Edistämme tasa-arvoa, esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Seurakunta on avoin yhteisö, johon kaikki ovat
tervetulleita. Kaikenlainen hengellinen väkivalta on tuomittavaa.

Toimimme
lähellä ihmistä
koko Suomessa
Koronan oloissa myös seurakunnissa otettiin digiloikka. Haluamme lisätä ihmisten kohtaamista ja vuorovaikutusta sekä kasvokkain että uusien sähköisten osallistumismuotojen kautta kunkin
elämäntilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla.
Haemme yhteyttä jäseniin, joiden kiinnittyminen seurakuntaan
on katkennut tai katkeamassa. Vähennämme yksinäisyyttä.

”Erityisesti tällaiseen
maailmanaikaan on meidän
jokaisen yhteinen tehtävä puolustaa
ja vaalia kansanvaltaisia instituutioita
— näin myös kirkossa.”
Petri Honkonen kirkolliskokouksessa 3.5.2022
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