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Ekumeniska rådet i Finland

Suomen ekumeenisen neuvoston toimintaa ohjaavat perusarvot 
Ekumeniska rådet i Finlands verksamhetsgrund

Ekumeniska rådet i Finland (ERF) är en gemenskap 
av i Finland verksamma kyrkor, kristna samfund och 
församlingar, vilka blivit antagna som medlemmar, 
och som bekänner Herren Jesus som Gud och Fräl-
sare enligt Bibeln, och därför tillsammans strävar 
till att fullgöra sin gemensamma kallelse den ende 
Guden, Fadern, Sonen och den heliga Anden, till ära.

Rådets syfte är att som ett samarbetsorgan för 
kristna kyrkor och samfund
– främja strävanden mot Kristi kyrkas synliga 
enhet,
– att stärka de kristnas enhet, tjänst och vittnes-
börd i Finland,
– vara en mötesplats för kyrkor och kristna sam-
fund.

Rådet uppfyller sitt syfte genom att

– kalla kyrkor och kristna samfund och deras med-
lemmar till interaktion,
– diskutera aktuella ekumeniska frågor,
– arrangera överläggningar, seminarier och konfe-
renser,
– idka publikationsverksamhet,
– upprätthålla kontakter till medlemskyrkor och 
observatörer samt med andra ekumeniska organi-
sationer i Finland och utomlands.

Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN) on niiden 
Suomessa toimivien kirkkojen, kristillisten yhtei-
söjen ja seurakuntien yhteys, jotka on hyväksytty 
sen jäseniksi ja jotka tunnustavat Herran Jeesuk-
sen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan 
ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään 
yhteistä kutsumusta yhden Jumalan, Isän, Pojan ja 
Pyhän Hengen kunniaksi.
 
Neuvoston tarkoitus on kirkkojen ja kristillisten yh-
teisöjen yhteistyöelimenä
– edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näky-
vää ykseyttä,
– vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todis-
tusta Suomessa,
– toimia kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kohtaa-
mispaikkana.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi neuvosto

– kutsuu kirkkoja ja kristillisiä yhteisöjä ja niiden jäse-
niä keskinäiseen vuorovaikutukseen,
– keskustelee ajankohtaisista ekumeenisista kysy-
myksistä,
– järjestää neuvotteluja, seminaareja ja konferens-
seja,
– harjoittaa julkaisutoimintaa,
– pitää yhteyttä jäsenkirkkoihinsa ja tarkkailijoihinsa 
sekä toisiin ekumeenisiin järjestöihin Suomessa ja 
ulkomailla. 
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Jäsenkirkot / Medlemskyrkor

Neuvoston jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kir-
kot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat Herran Jeesuk-
sen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen 
vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan 
yhden Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

Till medlemmar av rådet kan godkännas i Finland verksam-
ma kyrkor och kristna samfund som bekänner Herren Jesus 
som Gud och Frälsare enligt Bibeln, och därför tillsammans 
strävar efter att tillsammans fullgöra sin gemensamma kallel-
se en enda Gud, Fader, Son och helig Ande, till ära.

• Suomen evankelisluterilainen kirkko / Evangelisk-lutherska 
kyrkan i Finland

• Suomen ortodoksinen kirkko / Finlands ortodoxa kyrka
• Suomen Vapaakirkko 
• Katolinen kirkko Suomessa / Katolska kyrkan i Finland
• Finlands svenska baptistsamfund
• Finlands svenska metodistkyrka
• Suomen Metodistikirkko
• Pelastusarmeija / Frälsningsarmén
• Olaus Petri församling
• Missionskyrkan i Finland
• The Anglican Church in Finland
• International Evangelical Church in Finland

Neuvoston tarkkailijoiksi voidaan hyväksyä Suomessa toimi-
vat kirkot tai kristilliset yhteisöt sekä kristittyjen yhteyttä 
edistävät rekisteröidyt yhdistykset.

Som observatörer i rådet kan godkännas i Finland verk-
samma kyrkor och kristna samfund samt registrerade före-
ningar som främjar kristen enhet.

Tarkkailijat / Observatörer

• Suomen Adventtikirkko
• Suomen Baptistiyhdyskunta
• Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
• Finlands Svenska Pingstmission
• Hiljaisuuden ystävät
• Kansan Raamattuseura
• Maailmanvaihto ICYE
• Opiskelijoiden Lähetysliitto
• Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
• Sinapinsiemen
• Suomen Ev.lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus
• Suomen kristillinen rauhanliike
• Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
• Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
• Suomen Lähetysseura
• Suomen NMKY:n liitto
• Suomen NNKY:n liitto
• Suomen Pipliaseura
• Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus
• Tuomasyhteisö
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Usko Jeesukseen Kristukseen Jumalana ja Vapahtajana ja pyr-
kimys täyttää yhteistä kutsumusta yhden Jumalan, Isän, Po-
jan ja Pyhän Hengen kunniaksi yhdistää Suomen ekumeeni-
sen neuvoston jäsenkuntaa. Tämä yhteinen tunnustus oli myös 
vuonna 2006 Suomen ekumeenisen neuvoston työn lähtökoh-
ta. Tältä pohjalta SEN toimi tavoitteidensa mukaisesti Kris-
tuksen kirkon näkyvän ykseyden ja kirkkojen yhteistyön edis-
tämiseksi

Suomalaisen ekumenian vahvuus nähtiin paikallisessa 
yhteydessä eri kirkkojen ja yhteisöjen välillä. Ekumeenis-
ta rukousviikkoa vietettiin nytkin laajasti eri puolilla maa-
ta, aitona ilmauksena eri kirkkokuntien kunnioituksesta toi-
siaan kohtaan ja tahdosta kulkea yhdessä toisenlaisten kris-
tittyjen kanssa Kristuksen seuraajina. Ekumeeninen vieraan-
varaisuus oli myös luonnollinen ulottuvuus eri kirkkokunti-
en paikallisissa ja valtakunnallisissa juhlissa. Vastuuviikon 
ekumeeninen ilme vahvistui, ja rukouspäiväjulistuksen eku-
meeninen valmistelu avasi mahdollisuuden viettää rukous-
päiviä ekumeenisina juhlina. 

Lähetystyön alueella jatkettiin Vivamon lähetysneuvot-
telun vuonna �998 avaamassa hengessä. Ekumeeninen luot-
tamus siihen, että toista traditiota tai lähetysnäkemystä edus-
tava on samalla Jumalan lähetyksen – Missio Dei – asial-
la, eteni yhteistyön merkeissä. Lähetysyhteistyöryhmä, jos-
sa on mukana kaikkien kristillisten tunnustusten lähetystyön 
edustus, valmisteli kristittyjen yhteisen lähetyspyhän mate-
riaalin ja järjesti lähetyksen teemapäivän.

SEN teki yhteistyötä jäsenkirkkojen kanssa tukien niitä 
uusien, kotoisia kuvioita haastavien ilmiöiden kohtaamises-
sa. Kirkkojen työ pakolaisten ja maahanmuuttajien kanssa 
oli jo vakiintunutta ja SEN:n tehtävä oli vahvistaa sen eku-
meenista läpinäkyvyyttä. Vuonna 2006 uutena polttavana 
kysymyksenä oli yhteistyö ihmiskaupan ja prostituution uh-
rien hyväksi. Myös HIV ja aids maailmanlaajuisena ja koti-
maisena ilmiöinä olivat keskeisesti esillä.

Suurin osa SEN:n päivittäisestä työstä oli neuvontaa, vas-
tauksia tiedusteluihin ja ohjausta ekumeenisen tiedon lähteil-
le. SEN:n toimisto hoiti lukemattomia yhteyksiä sekä evan-
kelis-luterilaisen kirkkohallituksen osastoihin että muihin 
jäsenkirkkoihin ja edisti ekumeenista ajattelua ja yhteistyö-
tä pienissä ja suurissa asioissa. Toimisto hoiti myös SEN:n 
viestintää. 

Vastuuviikkoekumenia

Ekumeeninen vastuuviikko tuli vuonna 2006 Suomen eku-
meenisen neuvoston yhteyteen entistä konkreettisemmin. 
Yhteisymmärryksessä Vastuuviikon yhteistyökumppanei-
den kanssa hankkeen talous ja käytännön työ siirtyi osaksi 
SEN:n toimintaa. SEN:n hallituksen valitsema Vastuuviikon 

projektisihteeri aloitti työnsä. Tämä antoi mahdollisuuden 
siihen, että kristittyjen maailmanlaajuinen vastuu voi tulla 
entistä selkeämmin osaksi suomalaisen ekumenian ydintä 
ja että Vastuuviikosta muodostuu kirkkojen yhteinen hanke 
konkreettisella tavalla.

Tammikuun ekumeeninen rukousviikko kertoo selkeäl-
lä tavalla suomalaisen ekumenian vahvuudesta. Ekumeeni-
sen liikkeen kaksi käytännöllistä periaatetta ovat, että se, mi-
tä voidaan tehdä yhdessä, tulee myös toteuttaa yhdessä ja et-
tä todellista on se, mikä on paikallista. Molemmat toteutu-
vat ekumeenisen rukousviikon aikana, kun kristikansa kul-
kee ristin jäljessä ja rukoilee yhdessä, eri kirkkojen traditi-
oita kunnioittaen ja antaen todistuksen ympäröivälle yhteis-
kunnalle. Vastuuviikko lokakuun lopulla on toinen mahdol-
lisuus kristittyjen yhteiseen palveluun ja todistukseen. Ru-
kousviikolla rakennettu ekumenia tarvitsee mahdollisuuden 
kehittyä ja tulla näkyväksi myös yhteisessä palvelemisessa. 
Tavoite on, että Vastuuviikosta tulee yhtä tärkeä tapa viet-
tää ekumeenista kristillistä kutsumusta kuin Rukousviik-
ko on. Vastuuviikko antaa mahdollisuuden ilmaista yhteyt-
tä kaikkiin kanssaihmisiin, niin kuin kristillinen usko innoit-
taa. Suomalainen ekumenia tarvitsee nämä kaksi jalkaa kas-
vaakseen vakaasti ja kulkeakseen eteenpäin. 

SEN:n syyskokous Jyväskylässä liittyi läheisesti Vastuu-
viikon esillä pitämään maailmanlaajuiseen lähimmäisvas-
tuuseen.  Syyskokouksessa pohdittiin suomalaisten yritys-
ten kohtaamia haasteita globaalissa taloudessa, kun niiden 
liiketoiminta kasvaa ja tuotantolaitoksia perustetaan eri puo-
lille maailmaa. 

Ekumeenisen yhteyden uusia askeleita

Merkittävä muutos SEN:n työssä vuonna 2006 oli pääsihtee-
rivaihdos. Kolmetoista vuotta palvellut pääsihteeri Jan Ed-
ström päätti kautensa ja siirtyi uusiin tehtäviin. Hänen ai-
kanaan SEN oli vakiinnuttanut asemansa ekumenian etu-
oikeutettuna välineenä ja kirkkojen tasaveroisen kohtaami-
sen paikkana. Pääsihteerivaihdosta huomioitiin 24.8. Ev.lut. 
kirkkohallituksen juhlasalissa järjestetyillä vahdinvaihto-
kahveilla. Ekumenian terveestä tilasta Suomessa kertoo se, 
että SEN:n pääsihteeriksi tuli baptistin jälkeen ortodoksi, ei-
kä tämä ollut suuri uutinen. Suuren enemmistökirkon suhde 
pienempiin kirkkoihin on hyvässä kunnossa, eikä ekumeeni-
seen luottamukseen tai työyhteyteen vaikuta se, mikä kirk-
kokunta on pääsihteerin oma.

Suomen ekumeeninen neuvosto tekee työtään yhteydes-
sä kaikkiin maamme kristittyihin. Kaikki kristilliset kirkot ja 
yhteisöt eivät ole SEN:n jäseniä tai tarkkailijoita, mutta mo-
nissa yhteyksissä on mukana myös jäsenkunnan ulkopuo-
lisia teologeja ja sielunpaimenia. Erityisen tärkeää on yh-

1 Yleiskatsaus toimintavuoteen
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teistyö Helluntaiherätyksen kanssa. Helluntailaiset ja muut 
evankelikaaliset kristityt tuovat tärkeän panoksensa eku-
meeniseen keskusteluun enenevässä määrin kaikkialla maa-
ilmassa. Merkittävä osoitus tästä oli Suomen vapaakristilli-
sen neuvoston järjestämä Karismaattisen ekumenian päivä 
�0.�0. Helsingin Saalem-temppelissä.

Suomen Lähetysseura on SEN:n pitkäaikainen yhteis-
työkumppani. Sen oma historia liittyy läheisesti ekumee-
nisen liikkeen kehitykseen, Maailman lähetyskonferenssis-
ta Edinburghissa vuonna �9�0 asti. Niinpä oli luontevaa ja 
tarpeen, että Suomen Lähetysseura tuli kuluneena vuotena 
muodollisestikin SEN:n perheeseen tarkkailijajäsenen omi-
naisuudessa. Merkittävän lähetysjärjestön ja ekumeenisen 
toimijan mukaantulo vahvistaa neuvostoa ja muistuttaa sen 
monipuoliseen jäsenkuntaan liittyvästä potentiaalista.

Uskontokuntien suhde toisiinsa 
ja valtiovaltaan

Maamme uskonnollinen kenttä muuttuu. Vuonna 200� tasa-
vallan presidentin aloitteesta koolle kutsuttu uskontojohtaji-
en tapaaminen johti pohdintoihin yhteistyön seuraavista as-
keleista. Uskontojen kohtaamisen moniulotteinen haaste tu-
li esille monella tavalla – valtiovallan eri edustajien taholta, 
kansalaisjärjestöjen kentältä ja kirkkojen paikallisen työn ta-
solta. Maamme uskonnollisten yhdyskuntien kohtaamisen ja 
yhteydenpidon keinoja kehiteltiin useilla eri foorumeilla. 

Kysymys uskonnollisten yhdyskuntien valtionavusta liit-
tyy eri uskontokuntien tilanteeseen, mutta myös SEN:n use-
an jäsenkirkon asemaan yhteiskunnassa. Valtionapu on ollut 
keskustelunaiheena uskonnonvapauslainsäädännön uudista-
misen yhteydessä pitkään. Kuluneena vuonna opetusminis-
teriö esitti valtion tulo- ja menoarvioon 2007 määrärahaa 
rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien valtionavuksi, 
mutta summa jätettiin pois budjettineuvottelujen loppumet-
reillä. Suomen vapaakristillinen neuvosto ja eräät SEN:n jä-
senet kiinnittivät asiaan julkista huomiota ja SEN seurasi ti-
lanteen kehitystä.

Kansainvälisen ekumenian uusi vaihe

Kansainvälisessä ekumeniassa 2006 oli merkkivuosi. Kirk-
kojen Maailmanneuvosto piti IX yleiskokouksensa Por-
to Alegressa ja aloitti uuden 7-vuotiskautensa. �990-luvul-
la alkanut kriisien kausi tuli käännekohtaan, ja paljon toivoa 
pantiin yleiskokoukseen itseensä ja sen tekemiin linjapää-
töksiin. Olennainen viesti Porto Alegresta oli, että ekumee-
nisten järjestöjen tulisi paneutua siihen, mitä ne osaavat par-
haiten – kirkkojen välisten yhteyksien viljelemiseen ja toi-

mimiseen unohdettujen äänenä maailman myllerrysten kes-
kellä. KMN:n yleiskokousta ja kristittyjen maailmanlaajuis-
ta yhteistyötä käsiteltiin SEN:n kevätkokouksessa Espoon 
Olarissa. KMN:n tilanne ei kuitenkaan vaikuttanut leimaa-
antavasti SEN:n toimintaan kuluneena vuotena. SEN:llä 
on laajempi jäsenkunta kuin KMN:lla, eikä sen identiteetti 
määräydy kansainvälisten trendien mukaan, vaan maamme 
omasta ekumeenisesta tilanteesta käsin. Tältä pohjalta SEN:
lla ja suomalaisilla kirkoilla on annettavaa KMN:ssa ja muil-
la foorumeilla.

Euroopassa alkoi Euroopan kolmannen ekumeenisen 
yleiskokouksen EEA�:n prosessi, kun kirkkojen edustajat 
kohtasivat Roomassa. Euroopan ekumenian erityinen vah-
vuus on siinä, että EEA� on sekä Euroopan kirkkojen kon-
ferenssissa jäseninä olevien protestanttisten ja ortodoksisten 
kirkkojen että Euroopan katolisten piispainkokousten yhtei-
nen hanke. 

Prosessi jatkui paikallisesti ja kansallisesti eri maissa, 
joskin Suomi ja muut Pohjoismaat olivat hitaimpien joukos-
sa. Kirkkojen delegaatioiden nimitykset vuoden lopulla ker-
toivat kuitenkin, että EEA�:n tarjoama mahdollisuus otettiin 
todesta ja että siinä haluttiin olla mukana. Prosessiin lähti-
vät mukaan niin kirkonjohtajat kuin kirkkojen nimittämät eri 
alojen asiantuntijat ja nuorisoedustajat.

SEN seurasi myös kansainvälistä keskustelua maailman-
laajuisesta kristittyjen foorumista eli Global Christian Foru-
mista, joka yhdistäisi KMN:n jäsenkuntaa, Roomalaiskato-
lista kirkkoa, maailmanlaajuista Helluntaiherätystä ja kris-
tillisiä järjestöjä ja liikkeitä.

 

Olaus Petri ja SEN

Olaus Petrin seurakunnan jäsenyys SEN:ssä päättyi ��.�2, 
kun seurakunta �.�.2007 liitettiin Suomen evankelis-luteri-
laiseen kirkkoon ja sen Porvoon hiippakuntaan kuuluttuaan 
siihen asti Ruotsin kirkkoon. Näin päättyi Ruotsin kirkon lä-
heinen yhteys Suomen ekumeeniseen neuvostoon. Tämä on 
ensimmäinen kerta, kun joku SEN:n jäsenkirkoista liittyy 
toiseen ja siten jää pois neuvoston jäsenyydestä.
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2.1 Vuosittaiset tapahtumat

Ekumeeninen rukousviikko

Kristittyjen ykseyden rukousviikkoa vietettiin jälleen pauk-
kupakkasissa �8.–25.�. KMN:n Faith and Order -osaston 
ja Katolisen kirkon kristittyjen ykseyden edistämisen neu-
voston laatiman kansainvälisen aineiston teemana oli Mis-
sä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä 
olen heidän keskellään (Matt. �8:20). Aineiston oli valmis-
tellut Irlannin kirkkojen työryhmä. Teksteistä avautui Irlan-
nin pitkä kristillinen historia ja samalla myös ristiriitojen, 
konfliktien, hajaannuksen ja sotimisen historia. Eripuraisuu-
den taustaa vasten heijastui vahvasti ekumeenisen ponniste-
lun ja rukouksen tie, joka on tuottanut sovinnon ja anteeksi-
antamuksen hedelmiä. Edistysaskelia on otettu sekä kristit-
tyjen ykseyden että kansallisen rauhan tiellä. 

Toimisto huolehti aineiston lähettämisestä seurakuntiin 
ja tuki seurakuntia rukousviikon vietossa. Syksyllä keskityt-
tiin seuraavan vuoden (2007) rukousviikon aineiston toimit-
tamiseen suomeksi. 

Toimituskuntaan kuuluivat Veijo Koivula, Jan Edström 
ja Sirpa-Maija Vuorinen. Suomennostyön teki Mirja Sevón.

Niin kuin aikaisempina vuosina, oli aineistovihko Näkö-
ala-lehden edellisen vuoden viimeisen numeron liite. SEN:n 
nettisivuilla kerrottiin rukousviikon tapahtumista usealla paik-
kakunnalla, sen mukaan kuin tietoa oli saatu. 

SEN:n toimisto hoiti aineiston layoutin, kopioimisen ja 
jakelun myös ruotsinkielisen aineiston osalta suomenruot-
salaisia seurakuntia silmälläpitäen. Sveriges Kristna Råd on 
luopunut perinteisen vihkon julkaisemisesta, aineisto koko-
naisuudessaan on internetissä SKR:n kotisivuilla ja vapaas-
ti käytettävissä.

Paikallisekumeeninen foorumi

Neljäs paikallisekumeeninen foorumi pidettiin Mikkelis-
sä 27.9. Mukana oli 28 osanottajaa eri puolilta maata. Foo-
rumia isännöivät Mikkelin tuomiokapituli, Tuomiokirkko-
seurakunta ja vapaaseurakunta. Tuomiorovasti Simo S. Sa-
lo muisteli suomalaista ekumeenista kehitystä otsikolla An-
tiekumeniasta ekumeniaan. Mikkelin ekumeniasta kertoi ro-
vasti Marja Kosonen ja Maailman Evankelioimisen Suomen 
Keskuksen toimintaa ja E4-työtä esitteli rovasti Seppo Väi-
sänen. Rovasti Raimo Vänskä puhui otsikolla Ekumeeninen 
suvaitsevaisuus. 

Projektisihteeri esitteli Vastuuviikon teemaa ja vastail-
mestynyttä aineistoa ja toimistosihteeri rukousviikon 2007 
aineistoa.  Pääsihteeri loi katsauksen kansainvälisen ja kan-
sallisen ekumenian näkymiin. Eri ekumeenisten toimikuntien 

edustajat kertoivat kuulumisia paikallisesta toiminnasta mo-
nilta paikkakunnilta. Foorumin puheenjohtajana toimi Pai-
kallisen ekumenian jaoston sihteeri pastori Veijo Koivula. 

Lähetyksen teemapäivä

Lähetyksen yhteistyöryhmä (LYTR) järjesti 6.�� teemapäi-
vän Maailmanlähetys eri vaiheissa. Tarkastelussa oli Intian 
niemimaa. Suomen Lähetysseura isännöi päivää toimitalos-
saan ja siihen osallistui yli �0 henkeä. Luennoitsijoina oli-
vat Rauno Mikkonen (FIDA) ja Venla Varis (Suomen Meto-
distikirkko), Matti Korpiaho (Sanansaattajat), Markku Koti-
la (Suomen Pipliaseura) ja Simo Lintinen (Suomen Vapaa-
kirkko). SEN:a edusti pääsihteeri Heikki Huttunen.

Ekumeeninen vastuuviikko

Kuluneena vuonna Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen eku-
meeninen neuvosto päättivät tiivistää yhteistyötään ja vah-
vistaa Kirkkojen kansainvälisen vastuuviikon roolia kirkko-
jen yhteisenä kampanjana. Vastuuviikosta solmittiin vuoden 
alussa yhteistyösopimus, jonka mukaan Vastuuviikon jär-
jestelyvastuu ja projektisihteerin tehtävät siirtyivät KUA:
lta SEN:lle �.�. Projektisihteeriksi valittiin TM Sanna Ylä-
Jussila kahdeksan hakijan joukosta. Hän on hoitanut SEN:
n osalta Vastuuviikon tiedotusta vuodesta 2002 alkaen. Vas-
tuuviikko on kuitenkin edelleen Suomen ev.lut. kirkkohalli-
tuksen ja siihen kuuluvan Kirkon ruotsinkielisen työn kes-
kuksen, Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen ekumeenisen 
neuvoston yhteinen kampanja.

Vastuuviikkoa vietettiin 22.–29.�0. Teema vuosina 2006–
2007 on Rauha ja oikeudenmukaisuus ja tavoitteena on ja-
kaa tietoa siitä, kuinka taloudelliset ja poliittiset rakenteet 
niin Suomessa, EU:ssa, kehitysmaissa kuin maailmanlaajui-
sestikin voivat vaikuttaa rauhan ja oikeudenmukaisuuden to-
teutumiseen maailmassa. Vastuuviikolla käsitellään köyhyy-
den roolia maailman konflikteissa. 

Kohderyhmiä informoitiin siitä, mitä resurssisodat ja -
konfliktit ovat, missä niitä käydään sekä miksi ja millaisista 
resursseista soditaan. Erityisesti esille nostettiin Kongon de-
mokraattisen tasavallan vaikea tilanne ja coltan-kaupan suh-
de Kongossa tapahtuneisiin väkivaltaisuuksiin. 

Rauha ja oikeudenmukaisuus -teeman ensimmäisenä 
vuonna keskityttiin tiedon jakamiseen. Aineistossa käsiteltiin 
laajasti Kongon demokraattisen tasavallan tilannetta ja siellä 
tapahtuneita väkivaltaisuuksia. Kongon tilanne liitettiin suo-
malaisten kuluttajien arkeen kertomalla coltanista, jota käy-
tetään raaka-aineena muun muassa kännyköissä, digikame-
roissa, pelikonsoleissa ja kannettavissa tietokoneissa.

Tietoa jakamalla pyrittiin paitsi herättämään keskuste-
lua vaietusta konfliktista myös saamaan kuluttajat huomaa-

2 Toimintavuoden lähempää tarkastelua
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maan, että meidän käyttämämme tuotteet voivat aiheuttaa 
kärsimystä jossakin kaukana. Kuluttajia neuvottiin painosta-
maan yrityksiä: Vastuuviikko muistutti siitä, että kuluttajil-
la on oikeus tietää, mistä heidän ostamiensa tuotteiden raa-
ka-aineet tulevat.

Aineisto

Kahdeksansivuinen tabloid-muotoinen lehti Maksaako hän 
kännykästäsi? oli viikon kärkiaineisto. Aineiston levitykses-
sä tehtiin yhteistyötä Voima-lehden (suomenkielinen aineis-
to) ja Kyrkpressenin (ruotsinkielinen aineisto) kanssa. Vas-
tuuviikon tabloid ilmestyi Voiman numeron �0/2006 välissä. 

Aineistoa levitettiin maksutta evankelisluterilaisen kir-
kon nuorisotyöntekijöille, tiedottajille, oppilaitostyönteki-
jöille sekä yhteiskunnallisen työn tekijöille. Lisäksi aineis-
to postitettiin Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilöille. Ai-
neisto postitettiin myös SEN:n jäsenkirkkojen seurakunnille 
sekä helluntaiseurakunnille. Yhteensä aineistopaketteja pos-
titettiin noin � 200.

Aineiston mukana toimitettiin tilauslomake ja sitä oli 
mahdollista tilata myös kotisivujen kautta. Vastuuviikon leh-
teä tilattiin maksuttoman jakelun lisäksi noin 4 000 kappa-
letta. Suurin osa tilaajista oli seurakuntia. Suuren kysynnän 
vuoksi lehdestä otettiin lisäpainos, 5 000 kappaletta. Vastuu-
viikon nettisivut osoitteessa www.vastuuviikko.fi päivitet-
tiin vastaamaan uutta teemaa sekä sisällöltään että ulkoasul-
taan. Koska painettu aineisto oli tänä vuonna tietopainottei-
nen, toiminta- ja hartausvinkit julkaistiin Vastuuviikon net-
tisivuilla. 

Tapahtumat, toiminta

Viikon uutta teemaa pidettiin esillä erilaisissa koulutustilai-
suuksissa loppukesän ja syksyn aikana. Projektisihteeri osal-
listui mm. Changemakerien koulutusviikonloppuun, Toivon 
torstai -tilaisuuksiin ja Paikallisekumeeniseen foorumiin. 
Teema oli vahvasti esillä myös SEN:n syyskokouksessa Jy-
väskylässä.

Koulutusta teemaan liittyen järjestettiin Ihmisoikeudet ja 
rauha -koulutuksen yhteydessä. Koulutukseen kuului kak-
si kahden päivän kokonaisuutta, jotka järjestettiin Helsingin 
kristillisellä opistolla 27.–28.�. ja �8.–�9.9. 

Tapahtumia toteutettiin viikon aikana ja sen ympärillä 
seurakunnissa eri puolilla Suomea. Seurakunnissa järjestet-
tiin mm. keskustelutilaisuuksia, jumalanpalveluksia ja hiljai-
sia mielenosoituksia rauhan puolesta. Projektisihteerin tie-
toon tulleet tapahtumat listattiin Vastuuviikon nettisivuille.

Helsingissä järjestettiin 2�.�0. seminaari ja elokuvanäy-
tös teemalla Kongo eilen ja tänään – taistelu resursseista. 

Näkökulmia Kongon demokraattisen tasavallan tilanteeseen 
tarjoilivat toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen (KUA), do-
sentti Jussi Raumolin (Helsingin yliopisto) ja kouluttaja Jan 
Edström (KUA). Illan elokuva oli dokumentti Valkoinen ku-
ningas, musta kuolema, joka kertoi Belgian kuningas Leo-
pold II:n ajasta Kongossa.

Viikon vieras oli Kongon demokraattisessa tasavallassa 
humanitäärisen avun projektissa työskentelevä Emile Mpa-
nya, joka oli Suomessa 24.�0.–�0.�0. ja vieraili mm. Kal-
lion, Joutsenon ja Imatran seurakunnissa. Lisäksi Mpanya 
tapasi Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen ekumeenisen neu-
voston toimijoita. 

Kristittyjen yhteinen lähetyspyhä

Lähetyspyhää vietettiin 7.–8.�0 teemalla Kristityn vapaus – 
Den kristnes frihet. Lähetyspyhän vieton toivotaan vahvista-
van kristittyjen yhteistä todistusta ja yhteistyötä sekä innos-
tavan entistä aktiivisempaan lähetysvastuuseen. 

Virikeaineistossa oli muun muassa tekstin Mark. 2:2�–
28 reflektointia, artikkeli Pyhä Henki ja saavuttamattomat 
kansat ja eurooppalaisen kristillisyyden tilan tarkastelua, 
jonka oli laatinut isä Marino Trevisini (kat.).

Lähetyspyhästä informoitiin paikallisia seurakuntia. Ai-
neistosta vastasi yhteinen lähetysyhteistyöryhmä (LYTR) ja 
se julkaistiin internetissä. 

Ekumeeninen rukouspäiväjulistus

SEN:n hallituksen asettama työryhmä valmisteli vuoden 
2007 rukouspäiväjulistuksen ja raamatuntekstit neljää ru-
kouspäivää varten. Tasavallan presidentti Tarja Halonen al-
lekirjoitti julistuksen �8.�2. 

Julistuksessa korostettiin yhteisöllisyyttä ja yhteyttä Ju-
malaan sekä lähimmäisiin. Jumalan luomana luomakunnan 
jäsenenä ihminen kuuluu kaikkien luotujen joukkoon. Julis-
tuksen mukaan kirkon ihanne on toimia paikallisena ja ih-
misläheisenä yhteisönä. Terve yhteisö on myös avoin koko 
luotua maailmaa kohtaan. 

Julistus muistutti myös alkavasta Mikael Agricolan juh-
lavuodesta. Hänet voidaan nähdä esimerkkinä eurooppa-
laisesta vuorovaikutuksesta ja yhteyksien rakentamisesta. 
Myös kristittyjen yhteysliikkeellä on Suomessa pitkä his-
toria. Suomen ekumeeninen neuvosto viettää 90-vuotisjuh-
laansa vuonna 2007.

Julistus liitteenä sivulla 60
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2.2 Muita hankkeita

Kirkot ja maahanmuuttajat

Kirkot ja maahanmuuttajat on ohjelma, joka on alkanut 
vuonna �997. Ohjelman visio on monikulttuurinen ja suvait-
seva Suomi, jossa kirkot tunnistavat tehtävänsä Jumalan ja 
lähimmäisten palvelijoina.

Kolmannen kulttuurin kohtauspaikalla

Sipoon Särkijärvellä järjestettiin 20.–2�.4. monikulttuurisen 
parisuhde- ja perhetyön kurssi, joka oli suunnattu erityisesti 
perheneuvojille, seurakuntien perhe- ja maahanmuuttajatyö-
tä tekeville. Osanottajia oli �2 henkilöä.

Kulttuurin kirjoittamattomat säännöt ovat aina läsnä ar-
kipäivässä, usein tiedostamatta. Kurssilla käsiteltiin teoriaa 
ja käytäntöä monikulttuuristen perheiden tukemiseksi. Kah-
den kulttuurin perheissä syntyy usein yhdessä etsien per-
heensisäistä omaa kulttuuria, jota voidaan kutsua kolman-
neksi kulttuuriksi. Kolmas kulttuuri on jokaisessa parisuh-
teessa erilainen ja omatekoinen. Alustajina tai muuten oh-
jelmassa mukana olivat Jan Edström, Marja-Liisa Laihia, 
Helka Silventoinen, Mark Saba, Erkki Jokinen, Lumi ja Ja-
ni Toiviainen, Johanna Järvinen-Tassopoulos, Ville Hoikka-
la ja Saara Utberg.

Palautteen mukaan kahden päivän ohjelma oli kompakti 
ja kiinnostava. Kurssi tarjosi teemaa valottavan ”peruspake-
tin”, samalla toivottiin jatkoa ja erityisesti syvempää porau-
tumista uskontojen välisten avioliittojen perhe- ja maahan-
muuttajatyölle asettamiin haasteisiin. Toteutuksessa yhteis-
työkumpanina oli ev.lut. kirkon maahanmuuttajatyö.

Abrahamin lapset -seuranta

Kirja sai edelleen laajaa huomiota sekä kotimaassa että ul-
komailla. Toteutusta pidettiin onnistuneena niin sisällön 
kuin ulkoasunkin puolesta. Yhteistyö ev.lut. kirkkohallituk-
sen aikuiskasvatussihteeri Sinikka Metsätähden kanssa on 
jatkunut kirjan esittelyssä. KMN:n uskontodialogiosasto on 
ilmaissut kiinnostuksensa kirjan saattamiseksi englanniksi.

Projektisihteeri Sanna Ylä-Jussila ja FM Nora Repo 
osallistuivat Abrahamin lapset -aineiston käyttöä tukevaan 
koulutukseen Att undervisa Abrahams barn Sigtunassa �5.–
�6.9. Opetushallitus tuki taloudellisesti AL-aineiston käytön 
opiskelua ja antoi muutenkin tukea kirjan sisällön sovelta-
misessa suomalaisessa yhteiskunnassa.

MOD-koulutusohjelma

MOD (Mångfald och dialog) on Ruotsissa kehitetty koulu-
tusohjelma, joka tarjoaa pedagogista mallistoa ja menetel-
miä erilaisuutta koskevien kysymysten selvittämiseen. MOD 
on suomennettu Moninaisuus, Oivallus, Dialogi. 

Koulutus perustuu valmentavaan keskusteluun, vuoropu-
heluun ja ryhmätyöhön. Niiden avulla pyritään siihen, ettei-
vät erilaisista etnisistä, kansallisista, uskonnollisista tai kult-
tuurisista taustoista peräisin olevien ihmisten väliset esteet 
kehittyisi vihamielisyyksiksi. Henkilökunta on ollut koko 
ohjelman Suomessa olon ajan tiiviisti mukana ja osallistunut 
koulutuksiin. Projektisihteeri suoritti �8.–�9.�. jatkokurssin. 
MODista on tiedotettu ja siitä saatuja oppeja sovellettu kir-
kot ja maahanmuuttajat -toiminnassa. Yhteistyökumppanina 
on ev.lut. kirkon maahanmuuttajatyö.

  
Väkivallasta sovintoon 

Kirkkojen maailmanneuvoston väkivallan vastaisen vuosi-
kymmenen Kirkot rauhan ja sovinnon puolesta (2001–2010 
Decade to Overcome Violence) kulunutta vuotta koskenut 
vuositeema oli Väkivalta perheessä. Väkivallasta sovintoon 
on Suomen ev.lut. kirkon aloitteesta käynnistetty kampan-
ja. Projektisihteeri Sanna Ylä-Jussila edusti SEN:a kirkko-
hallituksen Väkivallasta sovintoon -työryhmässä. Yhteistyö-
tä tehtiin erityisesti Vastuuviikon suunnittelun ja toteutuk-
sen yhteydessä. Ekumeenista vuosikymmentä pidettiin esil-
lä myös SEN:n eri jaostoissa. 

Ihmiskauppa lähtömaasta kohdemaahan oli ��.�2. 
ev.lut. kirkkohallituksessa pidetyn seminaarin aiheena. Se-
minaarissa luotiin katsaus ihmiskaupan nykytilanteeseen 
lähtömaan, Euroopan unionin ja kohdemaan näkökulmasta 
alustusten ja keskustelun keinoin. Seminaari oli suunnattu 
kirkkojen ja kristillisten järjestöjen työntekijöille. Seminaa-
riin osallistui myös ihmiskaupan vastaista työtä tekeviä vi-
ranomaisia ja järjestöjä.

Seminaarissa julkistettiin SEN:n julkaisusarjan uusi jul-
kaisu Ihmiskauppa – nykyajan orjuutta. Ihmiskaupan vas-
tustaminen kirkkojen työssä. Yhteistyö Väkivallasta sovin-
toon -työryhmän ja projektisihteeri Kati Jääskeläisen kanssa 
oli rakentavaa ja dynaamista.

Nordic-FOCCISA  

Fellowship of Councils of Churches in Southern Africa, Poh-
joismaiden kansallisten ekumeenisten neuvostojen ja Eteläi-
sen Afrikan maiden kansallisten ekumeenisten neuvostojen 
yhteistyöverkosto dialogia, suhteiden kehittymistä ja yhtei-
siä hankkeita varten. 
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Pohjoismaisen johtoryhmän kokous pidettiin 2�.5. Sig-
tunassa. Tällöin hyväksyttiin edellisen vuoden toimintaker-
tomus ja tilinpäätös. Johtoryhmä kiitti pääsihteeri Jan Edströ-
miä antoisasta yhteistyöstä ja vahvasta sitoutumisesta ver-
koston työhön.

Nordic-FOCCISA-yhteistyön konkreettisena tuloksena 
julkaistiin One Body -aineisto, jonka kustannuksista vastasi 
Norjan ekumeeninen neuvosto. Aineistoa esiteltiin KMN:n 
yleiskokouksessa Porto Alegressa muun muassa seminaaris-
sa, joka käsitteli Hiv/aids-problematiikkaa ja stigmatisointia. 
Alustajina ja paneelissa oli mukana Nordic-FOCCISA-yh-
teistyön edustajia Ruotsista, Tanskasta ja Zimbabwesta. Pää-
sihteeri Jan Edström oli aktiivisesti mukana seminaarin suun-
nittelussa ja osallistui myös siihen.

One Body I: North-South Reflections in Face of HIV and 
AIDS ja One Body II: AIDS and the Worshipping Communi-
ty olivat jakelussa SEN:n kevätkokouksessa.

Vuoden kristillinen mediateko

Ensimmäinen Vuoden kristillinen mediateko -palkinto myön-
nettiin radiolähetysjärjestö Sanansaattajien kehityspäällikkö 
Ilkka Kastepohjalle, jolla on takanaan yli 20 vuotta kristillis-
tä radiotyötä. Hän on keskeinen vaikuttaja suomalaisen säh-
köisen kristillisen viestinnän rakennemuutoksessa. Kaste-
pohjalla on kokemusta radiolähetystyöstä, kristillisten ohjel-
mien vapautumisesta paikallisradioissa ja Radio Dein syn-
tyvaiheista.

Kristillisen Medialiiton (KML) tunnustuspalkinto oli ja-
ossa ensimmäistä kertaa ja luovutuspäivä oli ekumeenisen 
rukousviikon viimeinen päivä, apostoli Paavalin kääntymyk-
sen muistopäivä, 25. tammikuuta.

Jatkossa vuosittain jaettavan palkinnon tavoitteena on 
parantaa kristillisen media-alan ja sen tekijöiden tunnettuut-
ta ja arvostusta. Palkinto myönnetään toimialalla ansioitu-
neelle henkilölle, hankkeelle tai toimijalle.

SEN tuki Vuoden kristillinen mediateko -tunnustusta ta-
loudellisesti Pentti Laukaman muistorahaston kautta. Muka-
na olivat myös Sana-lehti ja eCredo-verkkoviestin.

Uskontojen kohtaaminen 

Kolmen monoteistisen uskonnon 
johtajien tapaamiset

Suomen uskontokuntien johtoa oli kutsuttu jo vakiintunee-
seen tapaamiseen tasavallan presidentin kanssa 25.8. Kes-
kustelua käytiin Libanonin-sodasta, Palestiinan tilanteesta ja 
laajemmin Lähi-idän kriisistä ja sen vaikutuksesta maaham-
me. Myös Helsinki-prosessin Ammanin pyöreän pöydän ko-

kous ja uskontodialogin kehittäminen olivat esillä. 
Uskontojohtajat kokoontuivat �0.5. SEN:n toimistossa, 

mukana oli myös EU-lakimies Lena Kumlin ev.lut. kirkko-
hallituksesta. Hän informoi kirkkohallituksen ja SEN:n yh-
teisestä julkilausumasta Suomen EU-puheenjohtajuuteen 
liittyen. 

Arkkipiispa Paarman kutsusta johtajat kokoontuivat 
7.�2. Helsingissä. Kokouksessa keskusteltiin keväälle 2007 
kaavailtavasta uskontojen edustajien seminaarista.

Uskontojohtajien tapaamisiin osallistuivat puheenjohtaja 
Gideon Bolotowsky Helsingin juutalaisesta seurakunnasta, 
imaami Khodr Chehab Suomen islamilaisesta yhdyskunnas-
ta, puheenjohtaja Okan Daher Suomen Islam-seurakunnas-
ta, arkkipiispa Leo, arkkipiispa Jukka Paarma ja piispa Józef 
Wróbel. Pääsihteeri Jan Edström edusti SEN:a.

Nuoret Kultarannassa

Tasavallan presidentti kutsui uskontokuntien nuoria Kulta-
rantaan kesäkuussa. Lisää aiheesta kohdassa Nuorisojaosto.

Uskonnollinen ja kulttuurien välinen vuoropuhelu

Työministeriön alaisuudessa toimiva Etnisten suhteiden neu-
vottelukunta (ETNO) asetti keväällä työryhmän Uskonnolli-
nen ja kulttuurien välinen vuoropuhelu. Edustajaa pyydettiin 
myös SEN:sta. Hallitus nimesi projektisihteeri Sanna Ylä-
Jussilan SEN:n edustajaksi.

Työryhmä piti vuoden aikana kolme kokousta. Esillä oli-
vat muun muassa poikien ympärileikkauksiin liittyvät on-
gelmakohdat maassamme sekä muslimien hautapaikkoihin 
liittyvät kysymykset.

Suomen EU-puheenjohtajuus

Ekumeeninen lausunto Suomen 
EU-puheenjohtajuuden kynnyksellä

Suomi toimi EU:n puheenjohtajamaana �.7.–��.�2. SEN an-
toi yhdessä ev.lut. kirkkohallituksen kanssa lausunnon, jon-
ka teema-alueet olivat uskontojen kohtaaminen, Euroopan 
unionin arvoulottuvuus, sosiaalipoliittiset kysymykset, ih-
miskaupan vastustaminen ja ympäristöpolitiikka. Nämä ai-
hepiirit ovat jo pitkään kuuluneet Euroopan kirkkojen ja 
ekumeenisten järjestöjen agendaan.

Lausunnosta toteutettiin ev.lut. kirkkohallituksen toi-
mesta 20-sivuinen julkaisu Suomen kirkot ja Suomen EU-
puheenjohtajuus 2006, joka oli suomen-, ruotsin- ja englan-
ninkielinen (Kyrkorna i Finland och Finlands EU-ordföran-
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deskap 2006; Churches in Finland and the Finnish EU-pre-
sidency 2006).

Tapaaminen kirkkojen ja valtiovallan kesken

Tapaaminen kirkkojen ja valtiovallan välillä järjestettiin 
�0.6. ulkoministeriössä. Tapaamista isännöi ministeri Erk-
ki Tuomioja ja useita UM:n virkamiehiä osallistui siihen. 
Kirkkojen delegaatiota johti arkkipiispa Jukka Paarma. Sekä 
Euroopan Katolisten piispainkokousten neuvoston (CCEE) 
edustaja Noel Traenor että Euroopan kirkkojen konferenssin 
Church and Society -komission johtaja Rüdiger Noll olivat 
mukana. SEN:a edusti pääsihteeri Jan Edström.

Ulkoministeri Tuomioja totesi puheessaan: ”Kiitän kirk-
koja niiden tuesta. Puheenjohtajuuskausi on haaste erityi-
sesti pienelle maalle, mutta Suomessa on kuitenkin laaja tu-
ki kaudelle. Haluamme saada työhömme tukea myös kansa-
laisyhteiskunnalta ja kirkolta.” 

Kannanotto Suomen EU-puheenjohtajuuden 
tavoitteista pakolaispolitiikan osalta

YK:n pakolaispäivänä 20.6. SEN allekirjoitti yhdes-
sä Amnesty Internationalin Suomen osaston, Ihmisoi-
keusliiton, Lastensuojelun Keskusliiton, Kirkon Ulko-
maanavun, Pakolaisneuvonnan, Suomen Pakolaisavun ja 
Suomen Punaisen Ristin kanssa järjestöjen kannanoton, 
jossa tuotiin Suomen hallituksen tietoon järjestöjen nä-
kemyksiä ja kriittisiä huomioita Euroopan unionin pa-
kolaispolitiikasta. 

Kannanotto liitteenä sivulla 61

Rukoushetket

Helsingissä järjestettiin Suomen EU-puheenjohtajuuden 
johdosta neljä rukoushetkeä: ��.9. Temppeliaukion kirkos-
sa, �9.�0. Pyhän Henrikin katedraalissa, 8.��. Uspenskin 
katedraalissa ja 22.�2. Tuomiokirkon portailla. Rukoushet-
ket valmisteli Helsingin ekumeenisen toimikunnan asetta-
ma työryhmä, jonka puheenjohtajana oli International Evan-
gelical Churchin pastori Timo Keskitalo ja jossa pääsihteeri 
Huttunen oli mukana. Ne toteutettiin eri kirkkokuntien yh-
teisinä palveluksina Helsingin kirkoissa. Kussakin palveluk-
sessa siunauksen antoi piispa toisesta kuin sillä kertaa isän-
nöivästä kirkkokunnasta.

Uskonnollisten yhdyskuntien ja 
valtion yhteistyö huumetyössä

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti �4.6. seminaarin Sosi-
aalinen vastuu – kirkkojen, uskonnollisten yhteisöjen ja val-
tion vuoropuhelu huumetyössä. SEN valmisteli seminaarin 
yhteistyössä ministeriön kanssa. Muun muassa kolmen mo-
noteistisen uskonnon edustajilla ja SEN:n pääsihteerillä oli 
seminaarissa puheenvuorot.

Kannanotto alkoholipolitiikasta

SEN:n hallitus antoi �2.�0. kannanoton alkoholipolitiikas-
ta. Siinä kiinnitettiin alkoholihaittojen kasvuun ja vakaviin 
seurauksiin lasten ja aikuisten fyysisen ja psyykkisen hyvin-
voinnin kannalta. Kannonotto kutsui kirkkoja ja seurakuntia 
työhön alkoholiriippuvuuden ennaltaehkäisemiseksi ja alko-
holihaitoista kärsivien tukemiseksi. Kannanotossa haastet-
tiin myös poliittisia toimijoita samalle asialle, muun muassa 
alkoholiveron korottamisen kautta. 

Kannanotto liitteenä sivulla 64

Mikael Agricolan juhlavuoden valmistelu

Mikael Agricolan juhlavuoden 2007 tapahtumia valmistel-
tiin neuvoston omassa toiminnassa ja ev.lut. kirkkohallituk-
sen jumalanpalveluselämän ja musiikkitoiminnan yksikön 
kanssa. SEN:n 90-vuotisjuhla ja Mikael Agricolan juhlavuo-
si huomioidaan neuvoston syyskokouksen (�8.–�9.�0.2007) 
yhteydessä Turussa.
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Näköala-Utsikt 

Lehti ilmestyi kolme kertaa. Näköala 1-2 oli kaksoisnume-
ro, joka keskittyi KMN:n IX yleiskokouksen raportointiin. 
Numero oli 44-sivuinen ekumenian tietopaketti, joka sai kii-
tosta monipuolisesta raportoinnista ja tiedotuksesta. 

Numero � toi esille Vastuuviikon teemoja, Euroopan nuor-
ten kokoontumisen tunnelmia Saariselältä sekä pohjoismais-
ta naisten ekumeniaa.

Numero 4:n välissä oli liitteenä vuoden 2007 rukousvii-
kon aineistovihko. Lehden sisällössä olivat esillä mm. yhteis-
kuntavastuun kysymykset ja Espoon kulttuurifoorumin antia.

Osoitteellinen jakelu oli � 200 kpl, painos � 500 kpl. Leh-
delle sai opetusministeriön myöntämää kulttuurilehtien tu-
kea. Vuoden numerot on luettavissa neuvoston kotisivuilta. 
Toimitussihteerinä toimi TM Jaakko Antila.

Taivaallisia naisia 

Kirja käsittelee naisen asemaa eri kirkoissa ja tunnustuskun-
nissa. Sen on toimittanut Leena Mäkitalo. Artikkelien kir-
joittajina on useita maamme kirkollisia vaikuttajanaisia. Kir-
jan kiinnostava aineisto on koottu lähinnä Naisjaoston semi-
naareista, joiden teemoja ovat olleet Naiset kirkollisina vai-
kuttajina, Naiset hengellisinä viestinviejinä, MoniNAISINA 
– arvokkaina sekä Naisten tie väkivallasta sovintoon.

Luvussa Tosi naisia kerrotaan naisista, jotka ovat olleet 
tienraivaajia kirkkojen ja tunnustuskuntien historiassa. Täl-
laisia ovat muun muassa Hildegard von Bingen, Dorothy 
Day, äiti Gavrilia. Pyhiä naisia ikonitaiteessa esitellään kol-
mekymmentä naispyhää. Protestanttisten naisten elämäker-
toja valotetaan artikkeleissa Susanna Wesleystä, Catherine 
Boothista, Ellen G. Whitesta sekä Helena Konttisesta. 

Luvussa Toimen naisia kerrotaan naisten tekemästä ju-
listus-, palvelu- ja lähetystyöstä. Muita teemoja ovat esimer-
kiksi naisten asema ortodoksisessa kirkossa ja ev.lut. kirkon 
naistyö. Myös naisten säveltämä hengellinen musiikki tulee 
kirjassa esille. 

Kirjan lopussa on ainutlaatuinen liite Suomessa toimi-
vista ortodoksisista, katolisista ja luterilaisista naisyhteisöis-
tä yhteystietoineen. 

Pentti Laukaman rahaston jäljellä olleet varat käytettiin 
kirjan toimitustyöhön. Kustantaja: Suomen Lähetysseura. 
SEN:n julkaisuja LXXVII. Ensimmäinen painos (� 000 kpl) 
myytiin loppuun ennen joulua.

Julkistamistilaisuudesta kohdassa Naisjaosto. 

Ihmiskauppa – nykyajan orjuutta. 
Ihmiskaupan vastustaminen 

kirkkojen työssä

Julkaisu on tarkoitettu kirkkojen ja kristillisten työntekijöi-
den käyttöön. Se tarjoaa perustietoa ihmiskaupasta ilmiönä 
sekä näkökulmia, joiden pohjalta kirkkojen työntekijät voi-
vat rakentaa ihmiskaupan vastaista työtä, toimintaa ja kes-
kustelua. 

Maamme ensimmäistä ihmiskaupan aihepiiristä tuotettua 
julkaisua olivat toimittamassa Anna Hukari, NNKY-liitto, 
Larissa Franz-Koivisto, Caritas, Kati Jääskeläinen, Marja-
Liisa Laihia ja Marja Kantanen, Ev.lut. kirkkohallitus, Riina 
Nguyen, OrtAid, Nina Suomalainen KUA. SEN:n julkaisuja 
LXXIX. Julkaisusta otettiin � 000 kpl:n painos. Julkaisu on 
myös toteuttajatahojen verkkosivuilla pdf-muodossa.  

Toimintakertomus 2005 

Edellisen vuoden toimintakertomus julkaistiin painotuottee-
na marraskuussa. SEN:n julkaisuja LXXVIII.

Kristittyjen ykseyden 
rukousviikon aineisto

Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä mi-
nä olen heidän keskellään SEN:n julkaisuja LXXVI. 

Kristus mitt ibland oss
Böneveckan för kristen enhet, Gudtjänst, andakt och bi-

belsamtal med fokus på kristen enhet. Aineisto suomenruot-
salaisia seurakuntia varten.

Lähetyspyhän aineisto 

julkaistiin SEN:n ja Suomen Lähetysneuvoston kotisivuilla.

Rukouspäiväjulistus

SEN huolehti rukouspäiväjulistuksen painatuksesta ja lä-
hettämisestä maamme kristillisiin seurakuntiin yhteistyössä 
ev.lut. kirkkohallituksen kanssa.

www.ekumenia.fi

Käytössä eCredon verkkoviestin. Toimistosihteeri päivitti 
internet-kotisivuja.

3 Tiedotus ja julkaisutoiminta



�5
Suomen ekumeeninen neuvosto

Ekumeniska rådet i Finland

Yhteistyö viestinnässä

Toimistosihteeri ja projektisihteeri osallistuivat ev.lut. kir-
kon tiedotuskeskuksen (KT) viestintäpäiville Joensuussa 
�0.8.–�.9. Teemana oli Viestintä muutostilanteessa.

Kirkkojen maailmanneuvosto

Kirkkojen maailmanneuvosto piti IX yleiskokouksensa Por-
to Alegressa Brasiliassa �4.–2�.2. Se aloitti uuden 7-vuotis-
kauden järjestön toiminnassa. Yleiskokouksessa oli yli 4 000 
osanottajaa, joista 69� henkeä KMN:n �48 jäsenkirkon edus-
tajia.

Pääsihteeri Edström edusti SEN:a. Suomen ev.lut. kirkon 
valtuuskunnassa oli kuusi edustajaa ja Suomen ortodoksisen 
kirkon kolme edustajaa. Suomen metodistit olivat edustettui-
na United Methodist Churchin kautta, joka on yksi KMN:n 
on suurimpia ja vaikutusvaltaisimpia jäsenkirkkoja. Luteri-
laisen kirkon eri tahot olivat lähettäneet tarkkailijoita omien 
KMN-yhteyksiensä perusteella. Esimerkiksi Changemaker-
verkosto ja Suomen ev.lut. kirkon rippikoulutyö huomattiin 
yleiskokouksen Mutirao-torilla. Kaikkiaan suomalaisia oli 
Porto Alegren yleiskokouksessa viitisenkymmentä henkeä.

Yleiskokous oli ensimmäinen, joka pidettiin Latinalai-
sessa Amerikassa, ja alueen kirkollinen elämä, musiikki ja 
yhteiskunnallinen tilanne olivat näkyvästi esillä. Myös suo-
malaiset pääsivät mukaan keskusteluun globalisaation vai-
kutuksista, kun Brasilian ja Argentiinan luonnonsuojelu- 
ja kansalaisoikeusaktiivit asettivat kyseenalaiseksi suoma-
laisten metsäyhtiöiden roolin Brasilian alkuperäiskansojen 
aarniometsien hyödyntämisessä ja paperitehdashankkeessa 
Uruguay-joen varrella.

Porto Alegren yleiskokouksen piti olla nuorisokoko-
us. Ennalta korostettua nuorison 25 % osuutta delegaateis-
ta ei kuitenkaan saavutettu. Tämä aiheutti turhautumista, ja 
nähtiinpä täysistunnossa nuorten protestikin liian vähäises-
tä edustuksesta uudessa keskuskomiteassa. Nuorilla ei kuiten-
kaan ollut yhtenäistä viestiä KMN:n työn sisällöstä, ja se hei-
jasteleekin sitä tosiasiaa, ettei ekumeenista nuorisoliikettä ny-
kyisin ole olemassa samassa mielessä kuin �960–70-luvuilla. 
Vastauksena nuorten turhautumiseen päätettiin perustaa eri-
tyinen elin vahvistamaan nuorison läsnäoloa KMN:ssa.

Yhdeksännessä yleiskokouksessa noudatettiin KMN:n 
uusia sääntöjä. Tärkein muutos oli konsensus-päätöksenteon 
käyttöönotto täysistunnoissa. Menetelmässä vältetään enem-
mistö-vähemmistö-asetelman syntymistä ja äänestyksiä. Pu-
heenjohtajan vastuulla on eri näkemysten tasapainoinen huo-

Yhteistyö Suomen Lähetysseuran, Päivä Osakeyhtiön, 
eCredon ja Kirkon tiedotuskeskuksen (KT) kanssa on ollut 
dynaamista ja rakentavaa. Julkaisujen tuottamisessa, koti-
sivuihin liittyvissä toiminnoissa ja informaation jakamisessa 
on saatu arvokasta asiantuntija-apua.

Jatkoa edelliseltä sivulta:

4 Yhteydet ja seuranta

mioiminen ja täysistunnon tahdon tulkitseminen niin, että 
päästään päätöksiin. Ilman konsensusta ei päätetä teologisis-
ta, eettisistä eikä poliittisista kannanotoista. Menetelmää ei 
sovelleta talouden eikä hallinnon päätöksiin.

KMN:n työn prioriteeteiksi nousivat yleiskokouksen kes-
kusteluista hengellisyys, ekumeeninen koulutus, globaali oi-
keudenmukaisuus ja profeetallinen todistus. Yleiskokous hy-
väksyi Faith and Order -osaston valmisteleman tekstin Cal-
led to be the One Church – Kutsuttuna yhdeksi kirkoksi, joka 
heijastelee meneillään olevaa laajaa ekklesiologista hanketta. 
Yhteistyö roomalaiskatolisen kirkon ja helluntaiherätyksen 
kanssa oli esillä monin tavoin. Keskeinen aihe oli myös niin 
kutsuttu ekumeenisen liikkeen rekonfiguraatio, jossa etsitään 
uusia muotoja kirkkojen ja järjestöjen yhteistyölle ekumeeni-
sessa liikkeessä. Yleiskokous antoi pääsihteerille valtuudet 
tutkia aloitetta, jonka mukaan suurten kirkkoliittojen yleis-
kokoukset järjestettäisiin samanaikaisesti.

Yleiskokous valitsi �50-jäsenisen keskuskomitean. Va-
littujen joukossa oli 6� naista ja 22 alle �0-vuotiasta nuorta 
aikuista. Keskuskomiteaan tuli ennätysmäärä suomalaisia: 
Evankelis-luterilaisesta kirkosta piispa Simo Peura ja Aaro 
Rytkönen, jälkimmäinen Pohjolan yhteisenä nuorisoedus-
tajana. Suomen ortodoksisesta kirkosta valittiin isä Heik-
ki Huttunen ja Outi Vasko; KMN:n järjestelmässä pienillä-
kin ortodoksisilla kirkoilla on vähintään yksi edustaja, ja täl-
lä kertaa ortodoksien keskinäisissä neuvotteluissa Suomen 
kirkko sai toisenkin paikan. Outi Vasko tuli myös nuoriso-
edustajana valituksi KMN:n 2�-jäseniseen eksekutiivikomi-
teaan. 

Keskuskomitea valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi 
Brasilian evankelis-luterilaisesta kirkosta Walter Altmannin 
sekä varapuheenjohtajiksi Sassiman metropoliitta Genna-
dioksen Ekumeenisesta patriarkaatista Turkista ja Margaret-
ha M. Hendriks-Rimassen Molukkien protestanttisesta kir-
kosta Indonesiasta.

Kokouksessaan �0.8.–6.9. keskuskomitea löi lukkoon 
toimintalinjat ja teki neuvoa-antavien toimikuntien henki-
lövalinnat alkaneeksi 7-vuotiskaudeksi. Ohjelma-alueita on 
seitsemän: (�) ekumeenisen liikkeen tulevaisuus, (2) ykse-
ys, lähetys, evankelioiminen ja hengellisyys, (�) julkinen to-
distus, (4) oikeudenmukaisuus ja diakonia, (5) ekumeeni-
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nen koulutus, (6) uskontojen välinen dialogi ja yhteistyö se-
kä (7) kommunikaatio. Uutena aloitteena hyväksyttiin Lä-
hi-idän ekumeeninen foorumi, johon liitetään kaikki Israe-
lin-Palestiinan tilanteeseen liittyvät KMN:n ohjelmat ja jon-
ka tarkoitus on vahvistaa ja selkeyttää kirkkojen ääntä kon-
fliktin ratkaisussa.

Perustettiin kahdeksan neuvoa-antavaa komissiota ja toi-
mikuntaa. Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta valit-
tiin Tuija Mannström KMN:n ja helluntailiikkeen yhteistyö-
ryhmään ja Suomen ortodoksisesta kirkosta Riina Nguyen 
ekumeenisen kasvatuksen komissioon. Antti Saarelma (ev.
lut.) ja Aino Nenola (ort.) ovat Faith and Order -täyskomis-
sion listalla, jonka pysyväiskomissio vahvistaa. Outi Vasko 
(ort.) tuli eksekutiivikomitean nuorisojäsenenä KMN:n uu-
den nuorisoelimen puheenjohtajaksi. 

SEN:n toimisto ja jaostot pitävät yhteyttä suomalaisiin 
edustajiin KMN:n elimissä. 

Helsinki-prosessin Round Table

Pääsihteeri Jan Edström osallistui Helsinki-prosessin pyö-
reän pöydän kokoukseen Jordanian Ammanissa ��.–�2.7. 
Kokouksen järjestivät Majlis El Hassan ja Sasakawa Peace 
Foundation yhteistyössä Helsinki-prosessin kanssa. Koko-
uksen johti HKK prinssi Hassan Bin Talal. Edström edusti 
kokouksessa Global Citizen’s Platform -verkostoa, joka on 
perustettu Helsinki-prosessiin liittyen kansainvälisen kan-
salaisyhteiskunnan vahvistamiseksi. Suomesta osallistui-
vat mm. suurlähettiläs Ilari Rantakari, erityisavustaja Folke 
Sundman ja lähetystöneuvos Kirsi Westphalen. 

Espoon Kulttuurifoorumi

Kahdestoista kulttuurifoorumi järjestettiin Espoon Dipolissa 
�0.��.–2.�2. Yleisteemana oli Pyhän silmässä. Pääsihteeri 
Edström osallistui SEN:n edustajana Kulttuurifoorumin vii-
dennen istunnon, Maallistunut uskonto – Uskonnollistunut 
maailma, ja kuudennen istunnon, Uskontojen ja kulttuurien 
dialogi, suunnitteluun. 

Pääteemana oli uskontojen, kulttuurien ja katsomusten 
kohtaaminen niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Kult-
tuurifoorumi muodostui mahdollisuudeksi tavata ihmisiä 
kaikkialta maailmasta – eri uskontojen ja kulttuurien parista. 
Tapahtuma onnistui tavoitteessaan tarjota rohkealla otteel-
la ja kriittisesti valtarakenteista ja sidonnaisuuksista riippu-
matta mahdollisuus keskustella kulttuurien ja uskontojen 
kohtaamisesta eri tilanteissa. Pääsihteeri Huttunen osallistui 
kulttuurifoorumiin ja sen yhteydessä järjestettyyn Helsinki-
prosessin neuvotteluun. 

Tapahtuman järjestivät Kristillinen kulttuuriliitto, Kirk-
kopalvelut, Espoon hiippakunta, Espoon seurakuntayhtymä, 
Espoon kaupunki, kirkkohallitus, Seurakuntaopisto ja Suo-
men Lähetysseura. Yhteistyökumppaneina toimivat Helsin-
gin seurakuntayhtymä, Helsingin yliopiston teologinen tie-
dekunta, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kirkon Ulkomaan-
apu, Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa, Kehitysyhteis-
työn palvelukeskus KEPA, Opetushallitus, opetusministe-
riö, Suomen ekumeeninen neuvosto, Suomen ortodoksinen 
kirkko, Ranskan kulttuurikeskus, ulkoasiainministeriö ja 
Vantaan seurakuntayhtymä. 

Foorumissa julkistettiin Espoon vetoomus, jossa kiinni-
tetään huomiota uskontojen välisen vuoropuhelun ja eri us-
kontoja edustavien ihmisten ja heidän yhteisöjensä väliseen 
tasa-arvoon erityisesti Suomen tilanteessa. Pääsihteeri osal-
listui vetoomuksen valmisteluun ja foorumin istuntoihin.

Foorumin yhteydessä oli mahdollisuus tavata vastape-
rustetun Suomen islamilaisen neuvoston ja World Conferen-
ce of Religions for Peace -järjestön edustajia sekä osallistua 
Suomen ja Tansanian valtioiden Helsinki Process -hankkeen 
järjestämään keskusteluun. 

Svenska Bibelsällskapet

TT Risto Nurmela on SEN:n edustaja Svenska Bibelsällska-
petin yleisneuvostossa (huvudmannaråd), jonka kevätkoko-
us pidettiin Lundissa 6.4. Seuran raamattupedagoginen pro-
jekti Raamattuseikkailu on suunnattu kouluille. Vuoden ai-
kana järjestettiin 750 seikkailua 4. ja 5. luokilla uskonnon-
opetuksen yhteydessä. Käännösjaosto on loppusuoralla tar-
kastaessaan raamatunkäännöskomitean aineistoa I fäders 
spår, joka käsittelee apostolisten isien toimintaa. Käännös-
kilpailun (Kirje Diognetokselle) palkinto luovutettiin Georg 
ja Birgitta Walserille.

Life and Peace Institute

Uppsalassa päämajaansa pitävän Life&Peace -instituutin 
(LPI) johtokunnan kokous pidettiin Uudessa Valamossa 4.–
8.6. Johtokuntaan kuuluu �5 jäsentä, Tonga-saarilta El Sal-
vadoriin. Johtokunnan kokouksen jatkeeksi oli LPI:n henki-
löstön koulutuspäivät samassa paikassa 7.–�2.6. Elsi Takala 
edustaa SEN:a LPI:n johtokunnassa, ja hän järjesti kutsun ul-
koasiainministeriön, Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen eku-
meenisen neuvoston edustajille. Torstaina 8.6. ohjelmassa oli 
johtokunnan ja kutsuvieraiden yhteinen kokous. SEN:n uu-
deksi pääsihteeriksi valittu isä Heikki Huttunen osallistui ta-
paamiseen ja puhui siellä kirkoista väkivallan vastustajina 
Suomessa. 



�7
Suomen ekumeeninen neuvosto

Ekumeniska rådet i Finland

Uusi Valamo III

Ruotsin Sigtunassa pidettiin �8.5. Pohjois- ja Baltianmaiden 
Uusi Valamo III -kokous joka käsitteli ekumeenisen liikkeen 
tulevaisuutta Porto Alegren yleiskokouksen jälkeen. Heikki 
Huttunen osallistui kokoukseen.

NCC Europe 

Euroopan ekumeeniset sihteerit kokoontuivat Romanian 
Sibiussa 4.–7.5. Pääsihteeriksi valittu isä Heikki Huttunen 
osallistui. Kokouksessa tutustuttiin Romanian ekumeeni-
seen tilanteeseen ja käsiteltiin Euroopan kolmannen eku-
meenisen yleiskokouksen EEA�:n valmisteluja kansallisel-
la ja eurooppalaisella tasolla.

NCC Norden

Pohjolan ja Baltian kirkkojen ja ekumeenisten sihteerien ko-
kous järjestettiin �9.–2�.5. Sigtunassa, jolloin pääsihteeri 
Jan Edström oli mukana. Kokouksessa pohdittiin KMN:n ti-
lannetta vastapidetyn yleiskokouksen valossa ja pohjoismai-
sen yhteistyön prioriteetteja uudella toimikaudella. Keskus-
teltiin myös EEA�-prosessin hitaasta käynnistymisestä Poh-
jolassa. 

Pohjoismaiden kirkkojen neuvostojen pääsihteerit ko-
koontuivat �0.��. Kööpenhaminassa. Se oli Heikki Huttusen 
ensimmäinen tapaaminen naapurimaiden kollegojen kans-
sa SEN:n pääsihteerin tehtävässä. Kokouksessa käsiteltiin 
ajankohtaisia asioita, muun muassa uskontojen kohtaamisen 
vaiheita eri Pohjoismaissa.

Nordiskt ekumeniskt kvinnokommitté 
NEKK

Lisää kohdassa Naisjaosto.

Uskonnonopetuksen seuranta

Helsingin Evankelisen Opiston teologian linjan opiskelijat 
opettaja Teijo Mathlinin johdolla tutustuivat SEN:n toimin-
taan ��.�. Pääsihteeri ja projektisihteeri luennoivat ekume-
nian ajankohtaisista näkymistä.

Yhteydet Porvoon kouluihin ja uskonnonopetukseen 
siellä ovat jatkuneet hyvinä. Noin 40 ortodoksisen ja ev.lut. 
uskonnon opetuksessa olevaa yläkoulun ja lukion oppilas-
ta opettajineen (lehtorit Marianne Kantonen, Jaana Lehtiö 
ja Minna Ahola) vieraili SEN:ssa �7.��. Pääsihteeri luen-

noi ekumenian perusteista ja projektisihteeri Vastuuviikon 
teemaan liittyen rauhaan ja oikeudenmukaisuuteen liittyvis-
tä ajankohtaisista asioista. Porvoon koulujen (Linnajoen ja 
Pääskytien koulut ja Linnankosken lukio) lisäksi edustettu-
na oli Sipoonjoen koulu Sipoosta.

Molemmilla vierailuilla oli aktiivisia opiskelijoita ja kes-
kustelu kävi vilkkaana.
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5.1 Eettisten kysymysten jaosto

Eettisten kysymysten jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n 
jäsenyhteisöille ja tarkkailijoille mahdollisuus keskinäiseen 
vuorovaikutukseen eettisten kysymysten käsittelyn edistä-
miseksi. Jaoston tehtävänä on käsitellä ajankohtaisia eettisiä 
kysymyksiä ekumeenisesta näkökulmasta. Erityinen huo-
mio tulee kiinnittää terveydenhuollon etiikan kysymyksiin 
ja ihmisarvoon liittyviin kysymyksiin. 

Jaoston puheenjohtajana toimi Risto Pontela, varapu-
heenjohtajana Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja sihteerinä Kaisa 
Iso-Herttua. Kokouksia pidettiin kahdeksan. Healing-tema-
tiikka oli kantavana teemana keskusteluissa. 

Jaosto järjesti seminaarin Sairaus ja ahdistus – kristilli-
sen uskon mahdollisuus ja lupaus 24.�. Helsingin Diakonis-
salaitoksen kirkossa. Seminaari kokosi yhteen eri kirkko-
kuntien edustajia niin terveydenhoidon kuin teologian ken-
tästä pohtimaan kristillisen uskon mahdollisuuksia ja lupa-
uksia tilanteissa, joissa sairaus ja kuolema aiheuttavat ahdis-
tusta. Sairauden ja parantamisen kohdalla ekumenia on käy-
tännöllistä. 

Seminaari oli osa jaoston keväällä 2005 aloittamaa pro-
sessia, jonka tarkoituksena on nostaa esiin kristillisten pe-
rinteiden näkemyksiä parantumisesta ja tervehtymisestä se-
kä tarkastella niiden merkitystä henkilökohtaisella tasolla. 
Ensimmäinen seminaari Rukous, sairaus, parantuminen – 
kristillisiä näkökulmia käsitteli kristillisten perinteiden nä-
kemyksiä parantumisesta, eheytymisestä ja tervehtymisestä. 

Kuluneen vuoden seminaarissa teemaa lähestyttiin eri-
tyisesti terveydenhuollon näkökulmasta. Miten kohdata sai-
rauden ahdistama ihminen tiukan aikataulun puitteissa? On-
ko kristinuskolla annettavaa tällaisessa tilanteessa? 

Seminaari jakautui kolmeen jaksoon ja iltaohjelmaan: �) 
Vartti aikaa ahdistuneelle, 2) Seurakunta, sairaala ja paranta-
misen eetos, �) paneelikeskustelu: Kristillisen uskon mahdol-
lisuus ja lupaus. Seminaarissa kuultiin neljä alustusta. Alus-
tajina olivat FT yleislääketieteen erikoislääkäri Raimo Puusti-
nen (ort.), sairaalasielunhoidon johtaja Esa Fabrin (lut.), pro-
fessori Inkeri Elomaa (lut.) ja pastori Arto Antturi (lut.). 

Heidän lisäkseen paneelissa olivat sairaalasielunhoidon 
johtaja Kirsti Aalto (lut.), LL, TK Kalle Mäki (lut.) ja LL 
Markku Vähätalo (kat.). 

Puheenjohtajina eri jaksoissa toimivat jaoston jäsenet Lii-
sa-Maria Voipio-Pulkki ja Risto Pontela. Seminaariin liittyi 
edellisen vuoden tapaan illanvietto, jossa Candlelight Lec-
turen piti PhD, pastori Päivi Jussila (lut.) otsikolla: Healing 
sanoin, teoin ja sävelin. Musiikkiohjelmasta vastasivat pää-
sihteeri Jan Edström ja tyttärensä sellisti Carolina Edström. 
Osanottajia oli 80, joista puolet osallistui illanviettoon. 

Keskustelu seminaarissa ja illanvietossa oli monipuolis-
ta ja vilkasta. Tilaisuutta pidettiin tärkeänä ja onnistuneena. 

Muistion seminaarin annista työsti LK Aino-Maija Vuori-
nen. Jaosto päätti jatkaa healing-teeman käsittelyä vielä ke-
väällä 2007 yhden seminaarin verran. 

5.2 Kasvatusasiain jaosto

Kasvatusasian jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jäsen-
yhteisöille ja tarkkailijoille mahdollisuus keskinäiseen vuo-
rovaikutukseen asioissa, jotka liittyvät ekumeeniseen kasva-
tukseen. Tarkoituksena on edistää kasvatusta ekumeeniseen 
kasvatukseen Suomessa sekä keskinäiseen kunnioitukseen 
ja tiedon lisäämiseen kaikissa ikäryhmissä. Jaoston puheen-
johtajana toimi Juha Kinanen ja sihteerinä Mirkka Torppa. 
Jaosto piti neljä kokousta. 

Keskeinen tehtävä oli ekumeenista kasvatusta ja uskon-
nonopetusta koskevan materiaalin tuottaminen Suomen eku-
meenisen neuvoston internet-sivuille. Tarkoituksena oli tuot-
taa materiaalia, joka esittelee vanhemmille, opettajille, reh-
toreille sekä muille opetus- ja kasvatustyön eri toimijoille 
uskonnonopetuksen periaatteita ja rohkaisee ekumeenisten 
kysymysten käsittelyyn kasvatus- ja opetustilanteissa. Mate-
riaalin tuottaminen jatkuu ja laajenee vuoden 2007 aikana. 

Hietaniemen kivet kertovat -materiaali saatiin päätök-
seen. Se esittelee kulttuurien kohtaamista Helsingin Hieta-
niemen hautausmaalla. SEN:n kotisivuilta pääsee tutustu-
maan kiinnostavaan virtuaaliseen kierrokseen, joka vie tutus-
tumaan hautausmaan mielenkiintoisiin muistomerkkeihin lu-
terilaisella, ortodoksisella, juutalaisella ja islamilaisella hau-
tausmaalla. Materiaali on suunnattu eri-ikäisille käyttäjille, 
mutta sitä on kohdennettu erityisesti opetuskäyttöön ja Hel-
sinkiin luokkaretkiä tekevien oppilasryhmien käyttöön. 

Jaoston perustehtävänä on jatkuvasti seurata uskonnon-
opetuksen toteutumista eri puolilla Suomea, uskonnonopetuk-
selle asetettuja ohjeita ja uskonnon opetusmateriaalin sisältöä. 
Jaostossa käsiteltiin myös Abrahamin lapset -kirjan koulu-
käyttöä, Väkivallasta sovintoon -vuosikymmenen toteutumis-
ta Suomessa erityisesti Väkivallattoman viikon toteutumisena 
kouluissa ja Annetaan hyvän kiertää -yhteistyöhanketta.

5.3 Naisjaosto

Jaosto jatkoi työskentelyään naisten tukemiseksi kirkoissa ja 
yhteiskunnassa sekä yhteisen kristillisen identiteetin vahvis-
tamiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi naisjaosto osallis-
tui aktiivisesti sekä kotimaiseen että kansainväliseen eku-
meeniseen keskusteluun naiskysymyksistä ja rohkaisi jäsen-
kirkkojen ja -yhteisöjen naisia aktiiviseen ekumeeniseen toi-
mintaan.

Puheenjohtajana toimi Riitta Räntilä, varapuheenjohtaja-
na Aino Salovius ja sihteerinä Eija Kemppi. Jaosto kokoon-

5 Jaostot
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tui neljä kertaa ja kokouspaikkoja olivat Metodistikirkon ti-
lat Helsingin Fredrikintorilla, Vivamon toimintakeskus Loh-
jalla, Katolisen kirkon seurakuntasali Tampereen Amurinku-
jalla, sekä Iris Rajamaan koti Fredrikinkadulla Helsingissä.

Suunnitteilla ollut valtakunnallinen tapahtuma vuodelle 
2007 päätettiin liittää ekumeenisen pyhiinvaelluksen yhtey-
teen syyskuuhun 2007. Pyhiinvaellustyöryhmään valittiin si-
sar Theresa Jezl, Iris Rajamaa ja Eija Kemppi. Tapahtuman 
toteuttamiseksi osasto sai apurahan Kristillisen tieteen ja tai-
teen tukisäätiöltä.

Riitta Räntilä, Leena Mäkitalo ja Eija Kemppi olivat mu-
kana työryhmässä, joka suunnitteli Taivaallisia naisia -kir-
jan julkaisemista yhdessä Suomen Lähetysseuran edustajien 
kanssa. Kirja perustuu naisjaoston järjestämiin seminaarei-
hin vuosilta 2000–2005. 

Yhteistyössä SLS:n kanssa järjestettiin julkistamistilai-
suus ja iltapäiväseminaari Pyhän Henrikin seurakunnan ti-
loissa �9.�0. Tilaisuudessa oli noin 75 osanottajaa, tunnelma 
oli lämpimän yhteisöllinen. Alustajina olivat Nunna Kristo-
duli (ort.), Sirkka Paukku (Pelastusarmeija) ja Riitta Heino 
(lut, Morbackan yhteisö). 

Jaoston edustajat esittelivät kirjaa Helsingin kirjames-
suilla Suomen Lähetysseuran osastolla ja omassa esittely-
tilaisuudessa. Kirjaa esiteltiin useassa lehdessä ja TV7:ssa. 
Ensimmäinen painos (� 000 kpl) myytiin loppuun ennen 
vuodenvaihdetta. 

Anne Lagerstedt oli Suomen edustajana Euroopan 
kristittyjen naisten ekumeenisessa forumissa (EFECW). 
Hänet valittiin uudelleen seuraavaksi nelivuotiskaudek-
si Forumin hallitukseen. Naisjaoston jäsenet Riitta Rän-
tilä, Eija Kemppi ja Leena Mäkitalo, Anne Lagerstedtin 
ohella osallistuivat Sveitsissä järjestettyyn Forumin ko-
koukseen elokuussa. Suomalaisilla oli kokouksessa oma 
hartausosuus. Eija Kemppi vei naiskauppatyöpajaan tie-
toa Suomen ev.lut. kirkon ja valtion yhteistyönä tehdystä 
naiskaupasta kertovasta koulutusaineistosta.

Anne Lagerstedt, Riitta Räntilä, Marjatta Viirto ja 
Pirkko Siili perustivat 19.4. Naisten Ekumeeninen Fo-
rum Suomessa ry:n. Yhdistys vastaa tarpeeseen, että yk-
sityiset ekumeenisesta toiminnasta kiinnostuneet henki-
löt voivat saada toimintaympäristön, jolla on yhteyksiä 
kansainväliseen ekumeeniseen liikkeeseen ja erityisesti 
EFECW:een. Foorumin perustamisen kannustimena oli 
myös se, että EFECW siirsi toimistonsa Sveitsistä Itäval-
taan eli EU-alueelle, ja voi näin saada EU-tukea jäsen-
järjestöjen määrän mukaan. Naisjaosto päätti yhteistyön 
malleista Forumin kanssa ja toimi yhteisten kokoontu-
misten järjestämiseksi.

Yvonne Terlinden edusti Suomea Nordiska ekumenis-
ka kvinnokommitén (NEKK) hallituksessa. NEKK jär-
jesti Sigtunassa Ruotsissa kesäkonferenssin Det	goda	livet 

15.–17.6. Yvonne Terlindenillä oli seminaarissa oma työ-
paja. Monika Pensar-Granroth on avustanut Yvonne Ter-
lindeniä NEKK:n työskentelyssä. Pensar-Granroth osallis-
tui Oslossa 10.–11.3. järjestettyyn kesäkonferenssin suun-
nittelukokoukseen. NEKK:n toimintaa ovat haitanneet 
taloudelliset vaikeudet ja toiminnan vakiintumattomuus. 
Tanska ei ole osallistunut toimintaan. Ekumeniska Insti-
tut i Norden on toiminut yhteistyössä NEKK:n kanssa.

Jaoston jäsenistä sisar Theresa Jezl, Iris Rajamaa ja 
Sirkka Paukku olivat mukana 8.9. NNKY-liiton järjestö-
päivässä kertomassa naisten ekumeenisesta toiminnasta.

Sisar Theresa Jezl ja Anne Lagerstedt edustivat jaos-
toa 15.–17.11. Tallinnassa seminaarissa Euroopan	 kan-
salaisuus, jonka järjestelyvastuuta kantoi mm. Naisten 
Ekumeeninen Forum Suomessa. Sisar Theresa alusti ai-
heesta Samarialainen	nainen.

Jaosto päätti järjestää Turun kirkkopäivien yhteyteen 
toukokuussa 2007 Naisten pysäkin mahdollisesti Turun 
NNKY:n tiloihin.

5.4 Nuorisojaosto 

Nuorisojaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jäsenyhtei-
söille ja tarkkailijoille mahdollisuus keskinäiseen vuorovai-
kutukseen ekumeenisen nuorisotyön edistämiseksi sekä tu-
kea ekumeenista oppimista eri kirkkojen ja uskonnollisten 
yhteisöjen nuorten aikuisten parissa. 

Jaoston puheenjohtajana toimi Miika Ahola, sihtee-
reinä Henrik Kuusipalo (kevät) ja Jussi Ikkala (syksy), 
ja varapuheenjohtajana Tuomas Mäkipää. Koulutussih-
teereinä toimivat Laura Hytti (kevät) ja Ronja Venespe-
rä (syksy), kansainvälisten asioiden sihteerinä Inka Lind-
roos. EYCE-yhdyshenkilönä Heidi Kusmin-Bergenstad, 
toiminnallisena sihteerinä Sami Lehto ja tiedottajana 
Jaakko Antila. Kansallisena Ketko-koordinaattorina toi-
mi Laura Hytti. Jaoston uskontojen välisiä suhteita hoi-
tivat Laura Hytti, Inka Lindroos ja Miika Ahola. Jaosto 
kokoontui säännöllisesti kerran kuussa lukuun ottamat-
ta kesä–elokuuta.

Jaoston lippulaiva, Kansainvälisen ja ekumeeni-
sen toiminnan koulutusohjelma (KetkoTM) oli yksi ja-
oston tärkeimmistä, vakiintuneista työmuodoista. Ket-
ko-nimellä on Patentti- ja rekisterihallituksen myöntämä 
tavaramerkkisuoja. Ketkoa on tarkoitus laajentaa muu-
alle Suomeen. Alun perin Ketko oli tarkoitus toteuttaa 
syksyllä Joensuussa, mutta hanke siirtyi vuodella.

Jaosto tuki nuorten osallistumista eri ekumeenisiin 
tapahtumiin ulkomailla ja Suomessa. Avustuksen saa-
neet raportoivat matkastaan jaostolle.

Jaoston toiminnan näkyvyys ulospäin parani tiedot-
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tajan nimeämisellä ja tiedottajan tekemän Internet-sivu-
jen uudistuksen kautta. Tiedottaja laati myös esitteitä 
tiedotuslistan tapahtumista informoimista varten.

Jaosto on käyttänyt SEN:n toimiston tiloja hallintoti-
loinaan ja usein myös kokoustiloina. Käytännöksi on tul-
lut, että tiloja käytetään pääasiassa iltaisin, jotta ei vie-
täisi työtiloja SEN:n päätoimisilta toimihenkilöiltä. Vuo-
den 2007 alusta tilanne korjaantuu, sillä nuorisojaosto 
saa käyttöönsä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon elä-
kerahaston omistamasta huoneistosta puolikkaan huo-
neesta. SEN:n toimiston tilat ovat samassa huoneistossa. 
Huonetta voitiin alkaa sisustaa ja varustaa toimistotek-
niikalla jo kuluneen vuoden lopulla. Muun muassa tieto-
kone hankittiin.

KetkoTM

Koulutussihteereinä toimivat Laura Hytti (kevät) ja Ronja 
Venesperä (syksy). Koulutussihteereillä oli tukenaan Ket-
ko-työryhmä, joka koostuu Ketkon suorittaneista vapaaeh-
toisista eri kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen nuorista. Ket-
ko-kurssin kausi noudattaa kouluvuotta, joten sihteeri vaih-
tui keväällä. Kurssin suorittamisesta saa opintoviikkoja tai   
-pisteitä Helsingin ja Joensuun yliopistojen teologisissa tie-
dekunnissa ja Diakonia-ammattikorkeakouluissa. Yhteistyö-
kumppanina on edelleen toiminut Kristillinen Opintokeskus 
(KO). Yhteistyö sujui mutkattomasti.

Ketko-kurssi tarjoaa hyvän tiedollisen ja kokemukselli-
sen pohjan ja valmentaa nuoria aktiivisiksi ekumeenisiksi 
toimijoiksi. Kurssilla tutustutaan joka vuosi eri kirkkojen 
ja yhteisöjen elämään teoriassa ja käytännössä, ja kurssi-
laiset perehtyvät ekumeeniseen liikkeeseen, kansainvälisen 
toiminnan mahdollisuuksiin, kristillisyyteen ja ajankoh-
taisiin kysymyksiin laajasti monelta eri kantilta.

Maaliskuussa päättyneestä Ketkosta valmistui 20 
nuorta aikuista. Ketko-kurssi 2005–2006 toimi kaksi-
kielisenä (suomi ja englanti), ja kurssilaiset osallistui-
vat kurssin toteutukseen muun muassa rukoushetkien 
valmistelun ja yhteisen projektin kautta, joka toteutet-
tiin Kristittyjen ykseyden rukousviikolla 2006 nuorten 
aikuisten keskusteluillan muodossa. Monipuolisiin työ-
tapoihin, keskusteluihin ja yhteisiin aterioihin kiinnitet-
tiin huomiota muun ohjelman rinnalla. Kurssille osallis-
tui 32 nuorta aikuista monista eri kirkkokunnista ja taus-
toista. Mukana kurssin toteuttamisessa oli 7 hengen työ-
ryhmä koulutussihteerin lisäksi. Koulutussihteeri järjesti 
työryhmän kevätretken Espoon Myllyjärvelle Jumalanäi-
din Karmeliittaluostariin.

Syksyllä Ketkoon ilmoittautui 17 henkilöä ja työryh-
mään ilmoitti kiinnostuksensa 7 nuorta aikuista. Syk-

syn aikana järjestettiin kaksi kurssiviikonloppua, joiden 
välillä työryhmä suunnitteli toimintaa koulutussihtee-
rin johdolla. Koulutussihteeri ja työryhmä kokoontuivat 
syyskauden lopuksi kiitospäivälliselle.

Kansainväliset yhteydet

Jaosto on Euroopan ekumeenisen nuorisoneuvoston (EYCE) 
jäsen. Jaoston EYCE-yhdyshenkilö huolehti, että EYCE:n 
järjestämistä kursseista ja kansainvälisistä ekumeenisista ta-
pahtumista saatiin tietoa kokouksissa, Ketko-kurssilla ja nuo-
risoekumenia -listan kautta. Teemoina EYCE:n kursseilla oli-
vat muun muassa uskontodialogi, taloudellinen oikeudenmu-
kaisuus ja nuorten osallistuminen päätöksentekoon. Seminaa-
reihin ja koulutuksiin eri puolilla Eurooppaa osallistui jaoston 
lähettäminä yhdeksän henkilöä. 

EYCE:n muslimi-kristitty-dialogiaiheiselle Overcoming	
Islamophobia -kurssille osallistuivat Annika Kanckos, 
Jaakko Kauko ja Mari Sorva. Kurssi järjestettiin Euroo-
pan neuvoston nuorisokeskuksessa Strasbourgissa 19.–
26.3. ja EYCE toteutti sen yhdessä Euroopan muslimi-
nuorten järjestön FEMYSO:n kanssa (Forum of Europe-
an Muslim and Youth Organisation). Osallistujat rapor-
toivat kurssista jaostolle ja lähtivät mukaan jaoston teke-
mään uskontodialogityöhön.

Jaosto tuki taloudellisesti Anna-Riitta Simosen osal-
listumista European Fellowshipin (EF) pääsiäiskurssille 
Easter	course	for	young	voluntary	leaders Millislessä, Poh-
jois-Irlannissa, 9.–16.4. Kurssilla opeteltiin käytännönlä-
heisesti nuorisotyön eri metodeja. Anna-Riitta Simonen 
on sitoutunut jakamaan kokemuksiaan jaoston toimin-
nassa.

Jaosto toimi toisena isäntäjärjestönä EYCE:n ke-
säkurssilla Including	 ethnic	 and	 cultural	 minorities	 –	
constructing	our	Europe Saariselällä 6.–13.8. Kurssin ai-
heena olivat etniset ja kulttuuriset vähemmistöt sekä eu-
rooppalaisuus. Saamelaiset ja romanit saivat erityises-
ti huomiota kurssin aikana. Yksi päivä kurssiohjelmas-
ta oli varattu kokonaan saamelaiskulttuuriin tutustumi-
seen niin museokäynnein kuin muun muassa tavaten saa-
melaisnuoria ja osallistuen saamelaisten kulttuuripäivil-
le. Kurssille osallistui 30 nuorta aikuista ympäri Euroop-
paa. Euroopan ulkopuolisen näkökulman toi nuori, yhtä 
Filippiinien alkuperäiskansaa edustanut mies Aasiasta.

Kurssin osallistujat laativat vetoomuksen, jossa il-
maistaan nuorten huolestuneisuus etnisten ja kulttuuris-
ten vähemmistöjen asemasta ja vallitsevasta tiedonpuut-
teesta Euroopassa ja muissa maanosissa. Vetoomus il-
maisee myös huolensa siitä, että monet Euroopan valtiot, 
muun muassa Suomi ja Ruotsi, eivät ole ratifioineet ILO:n 
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sopimusta numero 169. Kurssin osallistujilta saatu palau-
te oli positiivista ja järjestelyt saivat kiitosta.

Suunnittelutyöryhmään osallistui isäntäjärjestönä toi-
mineen jaoston puolesta Laura Hytti. Jaostolaiset vas-
tasivat kotimajoituksen järjestämisestä Helsingissä, jo-
ta moni osallistujista tarvitsi lentoaikataulujensa vuoksi. 
Kurssille osallistui jaoston kautta kolme: Heidi Kusmin-
Bergenstad, Mari Sorva ja Susanne Vuorinen. Osallistu-
jat raportoivat kokemuksistaan jaostolle. Susanne Vuo-
rinen kirjoitti artikkelin Erilaisia	ja	samanarvoisia Näkö-
alaan 3/2006.

Jaosto tuki taloudellisesti Aura Nortomaan osallis-
tumista kansain- ja uskontojenvälisiin World Conferen-
ce of Religions for Peace -järjestön kokouksiin Hiroshi-
massa ja Kiotossa, Japanissa. Aura Nortomaa osallistui 
Nuorten yleiskokoukseen 21.–25.8. ja Maailman yleisko-
koukseen 26.–29.8. joiden teemana oli Confronting	 Vi-
olence	 and	 Advancing	 Shared	 Security. Kokouksen kes-
keisenä aihepiirinä olivat väkivalta, maailman rauha ja 
turvallisuus. Aura Nortomaa lähetti kokouksesta rapor-
tin jaostolle ja on sitoutunut toimimaan mukana jaoston 
uskontodialogityössä sekä rukousviikolla 2007.

Jaoston kv-sihteeri Inka Lindroos osallistui EYCE:n talo-
udellisen oikeudenmukaisuuden työryhmän (Steering Com-
mittee on Economic Justice) tapaamiseen jaoston lähettämä-
nä Münchenissä, Saksassa, ��.–�7.9. Tapaamisen kautta In-
ka Lindroos vaikutti EYCE:n ohjelmaan ja suhtautumiseen 
taloudellisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiin ja toi jaos-
ton äänen esille kokoontumisessa. Inka Lindroos raportoi ja-
ostolle tapahtumasta ja nosti taloudellisen oikeudenmukai-
suuden kysymyksiä esille jaoston kokouksissa. Nuorisoja-
osto pyrkii käyttämään kaikissa tapahtumissaan Reilun kau-
pan tuotteita.

Loppuvuodesta tukea myönnettiin myös osallistumi-
seen tammi–helmikuussa 2007 Syyriassa pidettävään Lähi-
idän kirkkojen neuvoston (MECC) monikulttuuriseen semi-
naariin East — West Intercultural Youth Dialogue & Mutu-
al Understanding, johon osallistuu Marika Villikka. Hän on 
sitoutunut käyttämään kurssin antia jaoston uskontodialogi-
työn hyväksi.

Uskontojen kohtaaminen

Tasavallan presidentti Tarja Halonen kutsui kesäkuussa 
koolle uskontojen nuorten edustajien tapaamisen Naantalin 
Kultarantaan, jossa ekumeenista neuvostoa edusti nuoriso-
jaoston puheenjohtaja Miika Ahola. Tapaamisessa keskus-
teltiin ajankohtaisista teemoista ja päätettiin järjestää nuo-
rille suunnattu uskontodialogiaiheinen yleisötapahtuma. Ja-
osto valittiin tapahtuman työryhmän koollekutsujaksi. Presi-

dentti Halosen luona tavannut ryhmä jatkoi yhteydenpitoa ja 
tapaamisia itsenäisesti.

Ekumeeninen työryhmä

Ekumeeninen työryhmä kokoaa ekumeniasta kiinnostuneita 
nuoria järjestämään ekumeenisia tilaisuuksia yhdessä. Hela-
torstaina 25.5. järjestettiin ekumeeninen vaellus Helsingis-
sä. Reitti: Uspenskin katedraali – Metodistikirkko – Pyhän 
Henrikin katedraali. Vaelluksen aikana luettiin Raamatun 
tekstejä ja laulettiin eri kristillisten perinteiden lauluja. Vael-
lus päättyi Domus Academican tiloissa järjestettyyn saunail-
taan ja yhteiseen ateriaan.

Yhteistyössä Sinapinsiemen ry:n kanssa viikonlopputa-
pahtuma Vivamossa 6.–8.�0. Toinen suunniteltu ekumeeni-
nen viikonloppu ja joulujuhla eivät toteutuneet vähäisen osal-
listujamäärän vuoksi. 

Nuorten Keskus ry:n ja Opiskelijoiden Lähetysliiton 
kanssa järjestettiin ekumeeninen lauluilta nuorille aikuisil-
le 7.��. Lähetystalolla.

Spiritualiteettiprojekti

Spiritualiteettiprojekti jatkoi työskentelyään saattamatta 
työskentelyään vielä päätökseen. Tavoitteena on julkaista eri 
kristillisten perinteiden musiikki- ja rukousaineistoa yksissä 
kansissa vuoden 2007 aikana. Projektia ovat ohjanneet Topi 
Haarlaa ja Mika Pajunen.

 

5.5 Opillisten kysymysten jaosto

Opillisten kysymysten jaoston tarkoituksena on tarjota 
SEN:n jäsenyhteisöille ja tarkkailijoille mahdollisuus kes-
kinäiseen vuorovaikutukseen opillisten kysymysten edis-
tämiseksi. Jaoston tehtävänä on auttaa kirkkoja ja kristil-
lisiä yhteisöjä tuntemaan toisiaan, edistää näiden ykseyttä 
ja poistaa keskinäisiä harhaluuloja. Tarkoituksensa toteutta-
miseksi jaosto seuraa kotimaista ja ulkomaista ekumeenista 
keskustelua ja erityisesti Faith and Order -liikkeen toimin-
taa, järjestää ekumeenisia seminaareja ja tilaisuuksia ajan-
kohtaisista opillisista kysymyksistä.

Jaoston puheenjohtajana toimi Antti Saarelma ja sihtee-
rinä Tapani Saarinen.

Kokoukset olivat temaattisia. Ensimmäisessä kokouksessa 
�6.�. käsiteltiin Brasilian Porto Alegressa järjestetyn KMN:n 
9. yleiskokouksen antia. Esillä oli erityisesti KMN:n rekonfi-
guraatio-prosessi ja siitä saadut kokemukset. Alustajina toi-
mivat Jan Edström, Aaro Rytkönen ja Outi Vasko. Kokous pi-
dettiin Pelastusarmeijan talossa, Helsingin Kalliossa.

Raamatun tulkinta ekumeenisena kysymyksenä oli tee-
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mana Helsingin ev.lut. kirkkohallituksessa järjestetyssä ko-
kouksessa ��.5. Alustajana toimi Sammeli Juntunen, jonka 
esitelmä kirvoitti jaoston jatkotyöskentelyyn aiheen tiimoil-
ta. Tarkoituksena on tutkia, mitä yhteistä kirkkojen välillä 
voidaan sanoa Raamatun tulkinnasta.

Jaosto järjesti avoimen seminaarin Tampereella 7.9. tee-
malla Maria kristityn hengellisessä elämässä. Kirkon tutki-
muskeskus kokouspaikkana ja Kalevan kirkko seminaarin 
areenana tarjosivat hyvät puitteet kokoontumiselle. Semi-
naarissa alustivat Anja Ghiselli ja sisar Kristoduli. Yleisöä 
oli kokoontunut paikalle ilahduttavan paljon. 

Vuoden neljännessä kokouksessa 9.��. Kirkkohallituk-
sessa aiheena oli musiikki ja ekumenia. Jaosto työskente-
li erityisesti kahden asiakirjan, KMN:n Erityiskomission ra-
portin ja LML:n Nairobin raportin parissa. Kokouksen työs-
kentelyyn osallistui myös pääsihteeri Heikki Huttunen ja 
Veijo Koivula (Pej). 

Lisäksi jaosto valmisteli SEN:n hallitukselle siltä pyy-
dettyä lausuntoa apokryfikirjojen käännöskomitean kään-
nösehdotukseen.

  
5.6. Paikallisen ekumenian jaosto

Jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jäsenyhteisöille ja 
tarkkailijoille mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen 
paikallisen ekumenian edistämiseksi. Jaoston puheenjohta-
jana toimi Kirsti Keltikangas ja varapuheenjohtajina Arto 
Leskinen sekä Taisto Hillberg, joka siirryttyään eläkkeelle 
jätti kirkkonsa (Suomen Adventtikirkko) edustajapaikan ja-
ostossa. Hänen seuraajakseen toiseksi varapuheenjohtajaksi 
valittiin Teemu Sippo. Sihteerinä toimi Veijo Koivula.

Jaosto piti kolme varsinaista kokousta, kerran kevätkau-
della ja kaksi kertaa syyskaudella. Lisäksi järjestettiin Pai-
kallisekumeeninen foorumi Mikkelissä yhdessä SEN:n toi-
miston sekä Mikkelin ekumeenisen piirin kanssa. Foorumi 
oli historiansa neljäs.

Keskeisessä asemassa jaoston toiminnassa on ollut vuo-
sittain tammikuussa pidettävä kristittyjen ykseyden kansain-
välinen rukousviikko. Huomiota on kiinnitetty myös maa-
ilman rukouspäivän viettoon maaliskuussa, syksyisen Vas-
tuuviikon ekumeenisuuteen sekä Suomen Pipliaseuran aloit-
teesta pidettävään ekumeeniseen raamattusunnuntaihin. 
Muutoinkin on pyritty pitämään esillä läheistä tuntumaa 
paikallisen ekumenian kenttään kaikkialla Suomessa. Jaos-
to on jatkanut eri puolilla Suomea olevien paikallisten eku-
meenisten toimikuntien kartoittamista. Sihteeri on kuukau-
sittain koostanut paikallisekumeenisen raportin jaoston jä-
senten antamien tietojen perusteella.

Jaosto on valmistellut yhdessä Opillisten kysymysten ja-
oston kanssa syksyllä 2007 pidettävää jumalanpalvelussemi-
naaria. 

Jaoston kehittämän paikallisen ekumenian ideapankin 
internet-versio löytyy SEN:n kotisivuilta. 

5.7 Sektionen för finlandssvensk ekumenik

Jaoston tarkoitus on tarjota SEN:n ruotsinkielisille jäsenil-
le ja tarkkailijoille mahdollisuus vuorovaikutukseen. Jaos-
to käsittelee ajankohtaisia ekumeenisia kysymyksiä ruotsin-
kielisten yhteisöjen ja Porvoon hiippakunnan näkökulmasta 
ja edistää paikallisekumeenista toimintaa.

Puheenjohtaja oli Tor-Erik Store ja sihteeri Sara Torvalds. 
Jaosto kokoontui kolme kertaa: 20.�., �6.5. ja 26.9. Kokoon-
tumisissa jaoston jäsenet ovat vuorollaan pitäneet alustuksen, 
josta on keskusteltu vilkkaasti. 

Jaostossa on edustus ortodoksisesta, katolisesta, anglikaa-
nisesta ja luterilaisesta kirkosta sekä Frikyrklig Samverka-
nista, Adventtikirkosta, Baptistikirkosta, Missionskyrka-
nista, Pelastusarmeijasta, Metodistikirkosta ja Helluntaihe-
rätyksestä.

Jaostoa informoitiin myös valtakunnallisista vapaakir-
kollisista kesäkonferensseista. Ruotsinkielisen Paikalliseku-
meenisen ideapankin työstämistä jatkettiin. Jaoston puheen-
johtaja oli mukana kevätkokouksessa Espoossa. Ruotsinkie-
listä aineistoa toimitettiin Näköalaan. Sigtunassa sijaitse- 
vaan Pohjoismaiseen ekumeeniseen instituuttiin (EIN) on 
pidetty yhteyttä. 

Ekumeeninen maahanmuuttajatyö

Jaostoa informoitiin maahanmuuttajuuteen liittyviin kysy-
myksiin erikoistuneen työryhmän työskentelystä. Työryhmä 
on jaoston ja KCSA:n asettama. Työryhmän puheenjohtaja-
na toimi Asta Särs. Työryhmä on koonnut aineistoa seura-
kuntien maahanmuuttajatyötä varten. Työryhmän ehdotuk-
sesta Jan Edström valittiin KCSA:n projektisihteeriksi �9.–
��.�2. tehtävänään koota aineistosta julkaisu, joka ilmes-
tyy tammikuussa 2007. Julkaisun nimi on:  En annan del av 
världen, om församlingars möte med invandrare. Se ilmes-
tyy SEN:n julkaisusarjassa ja tukea julkaisemiseen saadaan 
myös Kirkon Ulkomaanavulta.

Kirkkojen kansainvälinen vastuuviikko

Vastuuviikon järjestäjä on SEN yhteistyössä KCSA:n, KUA:n, 
Frikyrklig Samverkanin kanssa. Vuosien 2006–2007 teema on: 
Rauha ja oikeudenmukaisuus. Ruotsinkielinen jaosto toimii yh-
teistyötahona ja hyväksyi osaltaan toimintasuunnitelman ja toi-
mintakertomuksen sekä otti osaa talousarvion ja tilinpäätöksen 
laadintaan. Jaosto käsitteli Vastuuviikon kysymyksiä kokouk-
sissaan.
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6.1 Neuvoston kokoukset
 

Kevätkokous 

Espoon Olarin ev.lut. seurakunta isännöi kevätkokousta 6.4. 
Teemana oli Ekumenia tienhaarassa. Mitä ekumeniassa on 
erilaista Porto Alegren jälkeen? 

Kirkkoherra Antti Kujanpää esitteli Olarin kirkkoa ja 
seurakuntaa ja piti hartauden. Pastori Antti Kruus kertoi kir-
kon yhdeksästä Ristintien asemasta ja Ristintie-hartauden 
historiasta. Kirkon ristintien teossarja on taiteilija Jukka Mä-
kelän käsialaa. Seurakunnan lahjana kokouksen osanottajat 
saivat Olarin Ristintie -kirjat.

Sääntömääräisten asioiden (edellisen vuoden toiminta-
kertomus ja tilinpäätös) käsittelyn jälkeen valittiin neuvos-
tolle uusi pääsihteeri. Hakijoita oli neljä TM, pastori Heik-
ki Huttunen (ort.), TM, pastori Ari Ojell (ev.lut.), TM Kari 
Räntilä (ort.) ja TM Jussi Sohlberg (ev.lut.). Hallitus oli pää-
tynyt pitämään hakija Huttusta ekumeenisesti ansioituneim-
pana ja kokeneimpana ja esitti kevätkokoukselle hänen va-
litsemistaan. Asiasta järjestettiin suljettu lippuäänestys, jos-
sa Heikki Huttunen sai 28 ääntä ja Kari Räntilä yhden äänen. 
Pastori Heikki Huttunen tuli valituksi SEN:n pääsihteeriksi 
viisivuotiskaudeksi.

KMN:n Porto Alegren yleiskokouksen päätökset ja linja-
ukset nousivat keskiöön keskustelussa, jonka alustajana oli 
emerituspiispa Jonas Jonson Ruotsista. Kommentaattoreina 
olivat Kirkon Ulkomaanavun osastopäällikkö Sylvia Raulo 
sekä TM Outi Vasko.

Jonas Jonsonin alustus Global ekumenik söker nya vägar 
käsitteli globaalin ekumenian uusien väylien etsintää. Hän 
toi esille muun muassa sen, että ekumeenisen liikkeen visio 
ja rakenne kaipaavat päivitystä. Vahvana oli kuitenkin vies-
ti KMN:n työn tarpeellisuudesta ja siitä, että Pohjoismaiden 
ja Baltian kirkot voivat antaa KMN:lle merkittävän panok-
sen ja saada itse paljon enemmän kuin antavat, sillä moni-
naisuuden kohtaamisessa saadaan avaruutta oman itsen nä-
kemiseen ja intoa uuteen. Näköala-Utsikt �-2/2006:ssa jul-
kaistiin Jonsonin kiinnostava alustus ja se on myös interne-
tissä: www.ekumenia.fi.

Sylvia Raulo painotti muun muassa sitä, että yhteisölli-
syys on avainasemassa kirkoissa, mutta KMN ei ruoki sitä. 
Myönteisinä esimerkkeinä Raulo toi esille KMN:n tärkeät 
aloitteet kuten väkivallan vastainen vuosikymmen ja EAPPI. 
Outi Vasko korosti, etteivät menneet hyvät ajat tule takaisin, 
ei nuorten eikä vanhusten kautta, vaan meidän on pyrittävä 
löytämään ekumeniaan sitoutuminen ajassa, ympäristössä ja 
maailmantilassa, jossa elämme.

Kevätkokouksessa käytiin vilkas keskustelu, jossa KMN:n 
menneet ajat, nykyisyys ja tulevaisuuden visiot olivat keskiös-
sä. Keskustelu välitti kokousväelle hyvällä tavalla KMN:n toi-

minnan suuntaviivoja ja jakoi tärkeätä informaatiota. 

  

Syyskokous

Jyväskylän ortodoksinen ja ev.lut. kaupunkiseurakunta isän-
nöivät syyskokousta �2.–��.�0. Jyväskylässä. Kokouksen 
yleisteemana oli Yhteiskuntavastuun teoria ja käytäntö. 

Kristuksen Ylösnousemuksen kirkossa kirkkoherra Arto 
Leskisen pitämän rukouspalveluksen jälkeen kokous jatkui 
ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalissa. 

SEN:n hallituksen kolmivuotinen toimikausi oli päätty-
mässä vuoden lopussa ja uusi hallitus valittiin. Puheenjoh-
tajana jatkaa arkkipiispa Jukka Paarma. Muutoksena aikai-
sempiin hallitusten kokoonpanoihin valittiin nyt myös pu-
heenjohtajistolle henkilökohtaiset varahenkilöt. Piispa Simo 
Peura valittiin Jukka Paarman varaedustajaksi. Varapuheen-
johtajia SEN:lla on kolme ja valinnat olivat seuraavat (vara-
henkilöt suluissa): piispa Voitto Huotari (TT Matti Repo), 
TM Outi Vasko (ylidiakoni Juha Lampinen), Pol. dr Markus 
Österlund (pastori Soile Salorinne).

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin: ylilääkäri Kati 
Myllymäki (TL Veijo Koivula), tiedottaja Mari Malkavaara 
(TT Päivi Jussila), kirkkokunnanjohtaja Olavi Rintala (pää-
toimittaja Hannu Lahtinen), isä Teemu Sippo (kirkkoherra 
Kazimierz Lewandowski).

Seuraavalle kolmivuotiskaudelle asetettiin seitsemän ja-
ostoa, samat kuin aikaisemmallakin kaudella. Suomen Lä-
hetysseuran hakemus SEN:n tarkkailijaksi hyväksyttiin. Toi-
mintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007 vahvistettiin.

Kokouksella oli teemaa tukeva kiinnostava oheisohjelma. 
Vierailu Metso Paperissa avasi laajan näkökulman kuitu- ja 
paperiteknologian maailman markkinajohtajan toimintaan. 
Liiketoimintalinjan johtaja Kari Kalliala ja henkilöstöjohta-
ja Hilkka Alatalo-Korpi esittelivät yritystä, sen arvopohjaa ja 
toimintamalleja monikulttuurisessa toimintaympäristössä. 

Ekumeeniseen jumalanpalvelukseen kokoonnuttiin kau-
punginkirkkoon. Järjestelyvastuussa olivat paikalliset kris-
tilliset seurakunnat, Pelastusarmeijan paikallisosasto ja NN-
KY. Kirkkokahvit tarjottiin vanhassa pappilassa. Kirkkovä-
keä oli paljon ja keskustelu kahvitilaisuudessa kävi vilkkaa-
na. Kaupunginjohtaja Markku Andersson otti kokousväen 
vastaan kaupungintalossa, jossa nautittiin yhteinen illallinen 
ja tutustuttiin Jyväskylän kaupungin vireään elämään kasvu-
keskuksena.

Toista kokouspäivää isännöi kaupunkiseurakunta Kes-
kusseurakuntatalossa. Kirkkoherra Jukka Keskitalo ja pas-
tori Tuija Mannström johdattelivat aamuhartauteen ja esit-
telivät seurakuntaa. Kokouksen yleisteemaa Yhteiskunta-
vastuun teoria ja käytäntö käsiteltiin paneelikeskustelussa. 
Panelisteina olivat yhteiskuntavastuupäällikkö Cai Talvio, 

6 Hallinto ja talous
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UPM Kymmene, toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen KUA, 
fil. yo. Laura Korhonen, Changemaker ja puheenjohtajana 
ylilääkäri Kati Myllymäki. Paneelin jälkeen oli aikaa ylei-
sökysymyksille ja kiinnostavaa mielipiteidenvaihtoa käytiin 
parin tunnin ajan.

Syyskokous päättyi ekumeeniseen kirkkokävelyyn. Jy-
väskylässä eri kirkkokuntien kirkot sijaitsevat lähekkäin, jo-
ten kirkkokävely oli sujuvasti järjestettävissä. Helluntaiseu-
rakunnan, Adventtiseurakunnan, Katolisen seurakunnan ja 
Vapaaseurakunnan kirkkoihin tutustuttiin ja jokaisessa oli 
esittely sekä rukoushetki.

6.2 Hallitus

Hallitus toimi neuvoston valmistelevana ja toimeenpaneva-
na elimenä. Se kokoontui kuuteen kokoukseen. Hallituksen 
toimikausi päättyi vuoden lopussa. Syyskokouksessa valittu 
hallitus aloittaa �.�.2007.

Puheenjohtajana oli arkkipiispa Jukka Paarma (ev.lut.), 
varapuheenjohtajina piispa Voitto Huotari (ev.lut.), pastori 
Heikki Huttunen (ort.) ja VTT Markus Österlund (Missions-
kyrkan i Finland). Jäsenet ovat: johtaja Pauliina Arola (ev.
lut.) (varajäsen: tiedottaja Mari Malkavaara), ylilääkäri Ka-
ti Myllymäki (ev.lut.) (varajäsen: johtaja Pekka Hietanen), 
kirkkokunnanjohtaja Olavi Rintala (vapaakirkko) (varajä-
sen: päätoimittaja Hannu Lahtinen), isä Teemu Sippo (kat.) 
(varajäsen: avoin). 

Kokouksen 2�.8. päätteeksi järjestettiin juhlaillallinen 
�� vuotta pääsihteerinä toimineen Jan Edströmin kunniak-
si. Arkkipiispa Jukka Paarma piti Edströmin vahvaa sitou-
tumista ja myönteistä elämänasennetta korostaneen kiitos-
puheen ja luovutti hänelle SEN:n pöytästandaarin ja vuosi-
en �99�–2005 Näköala-Utsikt-lehdet kirjoiksi sidottuna. Ti-
laisuudessa toivotettiin tervetulleeksi uusi pääsihteeri Heik-
ki Huttunen. 

6.3 Henkilökunta

Neuvostolla oli päätoiminen pääsihteeri, toimistosihteeri, 
osa-aikainen rahastonhoitaja ja määräaikainen osa-aikainen 

projektisihteeri. Pääsihteerin tointa vuodesta �99� hoitanut 
Jan Edström (bapt.) siirtyi toisiin tehtäviin �.9. alkaen. Hä-
nen seuraajansa isä Heikki Huttunen (ort.) aloitti tehtäväs-
sään �.8.

Toimistosihteerinä työskenteli Sirpa-Maija Vuorinen, 
projektisihteerinä (Vastuuviikko) Sanna Ylä-Jussila ja rahas-
tonhoitajana Perry Johansson. Kiireisinä aikoina järjestely-
apua saatiin ylioppilas Juha Vuoriselta ja FM Nora Revolta.

Toimisto työskenteli Neuvoston toiminta-ajatuksen edis-
tämiseksi palvelutoimistona. Ekumeeniseen liikkeeseen liit-
tyvää tutkimustoimintaa edistetään palvelemalla alan opis-
kelijoita ja kouluja. Neuvoston kirjastoon hankitaan uutta 
ekumeenista kirjallisuutta talouden sallimissa rajoissa. 

6.4 Vuoden kulku lukuina

Tilinpäätös osoittaa �02,0� euron alijäämää. Talouden tiu-
koissa raameissa on onnistuttu pysymään. Kaikki jäsenyhtei-
söt yhtä lukuun ottamatta ovat tukeneet taloutta avustuksin, 
mutta tarkkailijayhteisöistä vain kahdeksan. Toteutunut toi-
minta on taloudellisia edellytyksiä huomattavasti laajempaa.

Ekumeenisen rukousviikon sunnuntai 22.�. osoittautui 
vuoden kylmimmäksi pyhänseuduksi. Tällä oli kohtalokkaat 
seuraukset neuvoston taloudelle, koska tuolloin kannettiin 
evankelis-luterilaisen kirkon kolehti SEN:n työlle. Talousar-
viossa oli tulopuolelle budjetoitu ev.lut. kirkon kolehtia sil-
mälläpitäen 70 �05 euroa. Tämä perustui siihen kertymään, 
joka oli ollut tasaisesti samansuuntainen useana vuonna: 
200�: 70 988,�0, 2004: 69 767,07, 2005: 70 62�,�6. Pakkas-
sää vaikutti luonnollisesti siihen, että kirkkokansaa oli taval-
lista vähemmän ja kolehtikin jäi arvioitua pienemmäksi, ja 
tuotto oli vain 48 6�8,97. Kolehdin heikko kertymä oli näh-
tävissä jo alkuvuodesta, ja hallitus päätti anoa lisärahoitusta 
budjettivajeen kattamiseksi jäseniltä ja tarkkailijoilta. Suo-
men ev.lut. kirkon kirkkohallitus myönsi 25 000 euron lisä-
avustuksen, Pelastusarmeija � 000 euroa ja Suomen Meto-
distikirkko �50 euroa. 

7 Jäsenyydet

SEN on tarkkailijana Kirkkojen maailmanneuvostossa ja Eu-
roopan kirkkojen konferenssissa. Sillä on edustaja Life and 
Peace -instituutin johtokunnassa ja Svenska Bibelsällskape-

tin johtoelimessä. SEN on jäsenenä Kristillisessä opintokes-
kuksessa, joka on yhteistyökumppanina mm. KetkoTM-kou-
lutuksessa.
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SEN:n toiminta vuonna 2006 oli laajempaa kuin toiminta-
suunnitelma edellytti. Siinä suhteessa toimintasuunnitel-
massa asetetut tavoitteet saavutettiin. Tämä kertoo jotain 
olennaista neuvoston suuresta potentiaalista. Haasteita ja 
mahdollisuuksia kohdattiin vuoden mittaan enemmän kuin 
oli valmistauduttu, mutta rajallistenkin resurssien puitteis-
sa ja yhteistyökumppanien kanssa toimien niihin vastattiin. 
Toisaalta juuri resurssien rajallisuus saneli sen, että joitakin 
kehityskelpoisia kirkkojen yhteistyöhankkeita jouduttiin jät-
tämään vähemmälle huomiolle. 

SEN:n perusajatukseen kuuluu, että sen toiminta antaa 
selkeän viestin ekumeniasta kristittyjen ykseysliikkeenä ja 
vahvistaa kristinuskon läsnäoloa suomalaisessa yhteiskun-
nassa. Tämän tehtävän merkitys kirkastui entisestään ku-
luneena vuotena maamme siirtyessä yhä selkeämmin jäl-
kikristillisen kulttuurin aikakauteen. Luterilaisen kirkon jä-
senkato kertoi yhteyden katkeamisesta kristilliseen perintee-
seen. Samalla ekumenia käsitteenä nautti hyvästä julkisuus-
kuvasta, joskin yleinen käsitys siitä oli epämääräinen. Tä-
mä heijasti sitä, kuinka kristinuskosta luopumisen rinnalla 
yleisluontoinen mielenkiinto uskonnollisuuteen kasvaa. Jäl-
kikristillisessä Suomessa siirrytään hengellisyydestä hen-
kisyyteen, tunnustetusta uskosta sitoutumattomaan yleis-
uskonnollisuuteen, ja eheä vakaumus muuttuu eklektiseksi 
maailmankatsomukseksi. Tämä tilanne ei ole kirkon histo-
riassa uusi, vaan muistuttaa sen ensimmäisistä vuosisadois-
ta. Siinä piilee myös uudenlainen haaste tavoittaa henkisyyt-
tä etsivä ihminen ja antaa hänelle mahdollisuus kuulla evan-
keliumi. Ekumeenisen liikkeen keskeinen tehtävä on antaa 
kristittyjen missiolle yhteinen ääni keskellä tämän päivän 
maailmaa.

SEN seurasi yhteiskunnassa ja jäsenkirkkojen piirissä 
käytyä keskustelua samaa sukupuolta olevien parisuhtees-
ta. SEN pyrki tuomaan keskusteluun ajatuksen turvallisesta 
ekumeenisesta tilasta ja konsensus-menetelmästä, jossa py-
ritään kuuntelemaan ja kunnioittamaan toista näkemystä ja 
sen esittäjää yhteisen uskon antamalla perustalla. Keskuste-
lu vaikeista eettisistä kysymyksistä jatkuu ja koskettaa kirkko-
ja ja ekumeenista liikettä jatkossakin.

Uskontodialogi ei kuulu ekumenian ytimeen. Se ei ole 
SEN:n säännöissä määriteltyjen perustehtävien joukos-
sa. Ekumenia on Kristuksen opetuslasten näkyvän yksey-
den tavoittelemista, mutta näkyyn kirkon ykseydestä liit-
tyy myös koko ihmiskunnan ja luomakunnan eheys ja ykse-
ys. Eri maailmanuskontoja edustavien lähimmäisten kohtaa-
minen on ajankohtainen haaste monikulttuuriseksi muuttu-
vassa maassamme. Kuluneena vuotena tämä haaste tuli esiin 
monessa eri yhteydessä. Kirkoissa nähtiin luontevana se, et-
tä vuoropuhelu muiden uskontokuntien kanssa Suomessa on 
kristittyjen osalta SEN:n koordinoimaa. SEN:llä ei kuiten-
kaan ollut tähän työhön osoitettua resurssia toiminta- tai ta-

loussuunnitelmassaan, ja asiaa hoidettiin toimiston muun 
työn ohessa.

Vuonna 2006 kävi ilmeiseksi, että SEN:ssa on aika ar-
vioida viestintää uudelta kannalta. Perinteisen lehden edel-
lyttämä työ- ja kustannusresurssi eivät enää vastaa neuvos-
ton tiedotuksen tarpeita. Uusien viestinnän muotojen ja yh-
teistyön kehittämiseen ei ole kuluneena vuotena riittänyt re-
sursseja.

SEN:n toistuva talouskriisi on ilmeisessä ristiriidassa 
neuvoston työn menestyksen kanssa.  Toisena peräkkäisenä 
vuotena hallitus joutui pohtimaan jopa henkilöstön lomaut-
tamista talousvajauksen takia. Tämä teki selväksi sen, kuin-
ka epävarmaa on talouden riippuvuus kolehdin tuotosta. Ku-
luneen vuoden aikana esitettiin kysymys, kuinka voisi pa-
remmin saada myös taloudenpidossa näkyviin jäsenkirkko-
jen ja tarkkailijatahojen luottamus neuvostoa kohtaan ja vas-
tuu siitä.

Suomalaisten yritysten kansainvälistyminen on vienyt 
Suomen globaalin talouden maailmankartalle. Tämä saavu-
tus tuo mukanaan uusia haasteita yritysten yhteiskuntavas-
tuulle. Kysytään noudatetaanko kehittyvissä maissa samo-
ja kriteerejä työntekijöiden ja ympäristön suhteen kuin Suo-
messa. Eniten huomiota saivat kuluneena vuotena suoma-
laisen metsäteollisuuden hankkeet Brasiliassa ja Uruguays-
sa. Kirkkojen edustajat saivat vastatakseen kriittisiä väittä-
miä muun muassa KMN:n yleiskokouksessa Porto Alegres-
sa. Yritysten kansainväliseen vastuuseen paneuduttiin myös 
SEN:n syyskokouksessa.

KMN:n IX yleiskokous ja sen valitsema keskuskomitea 
määrittelivät uuden 7-vuotiskauden linjaa. Mielenkiintoista 
on, mitä tulee merkitsemään kotimaisen ekumenian kannal-
ta suomalaisten laaja edustus KMN:n päättävissä elimissä. 
Vahvan pohjoismaisen ekumeenisen vaikuttajan ja KMN:n 
eksekutiivikomitean jäsenen Inger Aasa Marklundin kuole-
ma marraskuussa jätti vaikeasti täytettävän paikan ekumeni-
an visionäärien ja sillanrakentajien joukossa. Euroopan kirk-
kojen EEA�-prosessi vahvistui kirkkojen ottaessa sen omak-
seen. Kansainvälinen ekumenia etsi väylää uuteen aikakau-
teen. Siihen suomalaisen ekumenian anti on luottamus ja re-
hellisyys kirkkojen ja kristittyjen kesken ja valmius rukoil-
la yhdessä.

8 Arviointia
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Medlemmarna i Ekumeniska rådet i Finland förenas av tron 
på Jesus Kristus som Gud och Frälsare och strävan efter att 
fullgöra sin gemensamma kallelse en enda Gud, Fader, Son 
och helig Ande, till ära. Denna gemensamma bekännelse var 
också utgångspunkten för Ekumeniska rådets verksamhet år 
2006. På denna grund verkar ERF enligt sina målsättningar 
för Kristi kyrkas synliga enhet och främjandet av kyrkornas 
samarbete. 

Styrkan i den finländska ekumeniken kommer till uttryck 
i den lokala gemenskapen mellan olika kyrkor och samfund. 
Ekumeniska böneveckan firades också nu på bred bas i oli-
ka delar av landet som ett bevis på kyrkosamfundens respekt 
för varandra och vilja att vandra tillsammans med andra krist-
na som Kristi efterföljare. Ekumenisk gästfrihet var också ett 
naturligt inslag i de olika kyrkornas lokala och riksomfattan-
de verksamhet. Ansvarsveckans ekumeniska profil förstärktes 
och böndagarnas ekumeniska förberedelser öppnade möjlig-
heter att fira böndagarna som ekumeniska högtider. 

Inom missionsarbetet fortsatte man i den anda som präg-
lade missionskonsultationen i Vivamo �998. Den ekumenis-
ka tilliten till att också de som representerar andra traditio-
ner eller missionssyn är en del av Guds mission - Missio Dei 
- förstärktes genom samarbetet. Missionssamarbetsgruppen 
som representerar alla kristna bekännelser förberedde mate-
rialet för den gemensamma kristna missionshelgen och ar-
rangerade en temadag för mission.

ERF samarbetade med medlemskyrkorna och stödde 
dem i utmaningen att möta såväl nya som bekanta utmanin-
gar. Kyrkornas arbete bland flyktingar och invandrare är re-
dan etablerat och ERF:s uppgift är närmast att förstärka den 
ekumeniska framtoningen. År 2006 steg samarbetet kring 
mänskohandel och prostitution fram som en brännande frå-
ga. Också HIV och AIDS lyftes upp som en viktig fråga som 
en både internationell och nationell företeelse. 

Den största delen av ERF:s dagliga arbete gick åt till kon-
sultationer, att svara på frågor och ge hänvisningar till eku-
meniska informationskällor. ERF:s kansli skötte otaliga kon-
takter till såväl evangelisk-lutherska kyrkans kyrkostyrelses 
olika avdelningar som andra medlemskyrkor och främjade 
det ekumeniska samarbetet i stort som smått. Kansliet ans-
varade också för ERF:s informationsverksamhet.

Ansvarsveckoekumenik

Ekumeniska ansvarsveckan blev 2006 en mera konkret del 
av Ekumeniska rådets arbete. I samförstånd med Ansvar-
sveckans samarbetsparter förflyttades projektets ekonomi 
och praktiska arbete till ERF. Ansvarsveckans projektsek-
reterare inledde sitt arbete utsedd av ERF:s styrelse. Detta 
möjliggjorde att det kristna globala ansvaret kan synas än-

nu tydligare som en del av finländsk ekumenik och att Ans-
varsveckan på ett konkret sätt kan bli kyrkornas gemensam-
ma projekt. 

Ekumeniska böneveckan i januari vittnar tydligt om styr-
kan i finländsk ekumenik. Den ekumeniska rörelsens två 
praktiska principer handlar om att allt som kan göras, skall 
också göras tillsammans och att det som syns lokalt också 
upplevs mest verkligt. Båda principerna kommer fram un-
der ekumeniska böneveckan då kristna vandrar bakom kor-
set och ber tillsammans i respekt för olika kyrkors traditio-
ner som ett gemensamt vittnesbörd till det omkringliggan-
de samhället. 

Ansvarsveckan i slutet av oktober är en annan möjlighet 
till gemensam kristen tjänst och vittnesbörd. Den ekume-
nik som byggs upp under böneveckan behöver få en möj-
lighet att utvecklas och bli synlig också i den gemensamma 
tjänsten. Målet är att Ansvarsveckan skall bli ett lika viktigt 
sätt att uttrycka den gemensamma kristna kallelsen som bö-
neveckan är. Ansvarsveckan ger möjlighet att uttrycka ge-
menskap med alla medmänniskor så som den kristna tron 
förespråkar. Finländsk ekumenik behöver båda dessa ben att 
stå på för att växa i balans och kunna gå framåt. 

ERF:s höstmöte i Jyväskylä var nära knutet till Ansvar-
sveckans betoning av det globala ansvaret för nästan. Vid 
höstmöte avhandlades de utmaningar som finländska företag 
möter på det ekonomiska området när deras omsättning ökar 
och nya produktionsenheter grundas i olika delar av värl-
den. 

Nya steg mot ekumenisk gemenskap

En viktig förändring i ERF:s arbete år 2006 var generalsek-
reterarbytet. Efter tretton år i tjänst avslutade generalsekrete-
rare Jan Edström sin period och gick över till nya uppgifter. 
Under hans tid har ERF etablerat sin ställning som ett pri-
vilegierat ekumeniskt instrument och som en jämställd mö-
tesplats för kyrkor och samfund. Generalsekreterarbytet up-
pmärksammades 24.8. vid ett vaktombyteskaffe i lutherska 
kyrkans kyrkostyrelses festsal. Ett tecken på det goda eku-
meniska klimatet i Finland är att en ortodox kunde efterträ-
da en baptist och att detta inte var någon uppseendeväckan-
de nyhet. Den stora majoritetskyrkans relation till de mindre 
kyrkorna är god och generalsekreterarens kyrkotillhörighet 
inverkar inte negativt på det ekumeniska förtroendet eller ar-
betsgemenskapen. 

Ekumeniska rådet i Finland arbetar tillsammans med al-
la kristna i vårt land. Alla kristna kyrkor och samfund är inte 
medlemmar eller observatörer i ERF, men i många samman-
hang verkar teologer och själavårdare utanför medlemssam-
fundens ram. Särskilt viktigt är samarbetet med Pingströrel-

1 Allmän översikt över verksamhetsåret
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sen. Pingstvänner och andra evangelikala kristna bidrar i allt 
högre grad med en viktig del till det ekumeniska samtalet 
överallt i hela världen. Ett betydelsefullt uttryck för detta var 
Den karismatiska ekumenikens dag som ordnades av Finska 
frikyrkorådet �0.�0. i Saalem-templet, Helsingfors. 

Finska missionssällskapet har samarbetat med ERF un-
der en lång tid. Dess egen historia hör intimt samman med 
den ekumeniska rörelsens utveckling ända sedan Världsmis-
sionskonferensen i Edinburgh �9�0. Därför var det natur-
ligt och nödvändigt att Finska Missionssällskapet under året 
anslöt sig formellt till ERF:s familj i form av observatör. En 
viktig aktör inom mission och ekumenik förstärker rådet och 
påminner det om den mångsidiga potential som finns hos 
dess medlemmar. 

Religionssamfundens relation 
till varandra och till staten

Vårt lands religiösa fält förändras. De möten som de reli-
giösa ledarna hållit på initiativ av republikens president 200� 
ledde till diskussion om samarbetets nästa steg. De många 
mångdimensionella utmaningar som religionsmötet innebär 
blev en utmaning på många sätt — för statsmaktens repre-
sentanter, för medborgarorganisationer och för kyrkornas lo-
kala arbete. Mötet och kontakterna mellan landets olika reli-
gionssamfund utvecklades i olika fora. 

Frågan om de religiösa samfundens statsbidrag berör bå-
de de olika trossamfundens situation och många av ERF:
s medlemskyrkors ställning i samhället. Statsbidragsfrå-
gan har allt sedan förnyandet av religionsfrihetslagstiftnin-
gen varit ett diskussionsämne. Under det gångna året föres-
log Undervisningsministeriet ett anslag i statsbudgeten med 
tanke på de registrerade religionssamfunden, men summan 
lämnades tyvärr bort alldeles på slutrakan av budgetman-
glingen. Finska frikyrkorådet och några av ERF:s medlem-
mar tog upp frågan i offentligheten och ERF följde med hur 
situationen utvecklade sig. 

Nytt skede i den internationella 
ekumeniken 

Inom den internationella ekumeniken var det ett jubi-
leumsår. Kyrkornas Världsråd höll sin nionde generalför-
samling i Porto Alegre och inledde samtidigt nästa 7-åriga 
verksamhetsperiod. Den kris som började på �990-talet nåd-
de en vändpunkt och många förhoppningar fokuserades på 
själva generalförsamlingen och dess linjebeslut. Ett viktigt 
budskap från Porto Alegre var att de ekumeniska organisa-
tionerna bör arbeta med frågor de behärskar bäst — att up-

prätthålla och utveckla mellankyrkliga kontakter och att ver-
ka för att de bortglömdas röst blir hörd mitt i världens virr-
varr. KV:s generalförsamling och det globala kristna samar-
betet behandlades vid ERF:s vårmöte i Olars, Esbo. KV:s si-
tuation påverkade däremot inte på något synligt sätt ERF:s 
egen verksamhet under året. ERF har en bredare medlems-
bas än KV och dess identitet påverkas inte av internationella 
trender, utan av vårt lands egen ekumeniska situation. På ba-
sis av detta har ERF också något att bidra med i KV och an-
dra internationella arenor.

I Europa började förberedelseprocessen inför det tredje 
ekumeniska mötet EEA� då kyrkornas representanter möt-
tes i Rom. Den europeiska ekumenikens styrka ligger i att 
EEA� är ett gemensamt projekt för såväl de protestantiska 
och ortodoxa medlemskyrkorna inom Konferensen för euro-
peiska kyrkor som för Rådet för de europeiska katolska bis-
kopskonferenserna. 

Processen fortsatte lokalt och nationellt i olika länder, 
även om Finland och andra nordiska länder hörde till de 
långsammare att hörsamma processen. Utnämningarna av 
kyrkliga delegater i slutet av året vittnade emellertid om att 
den möjlighet EEA� erbjuder tas på allvar och att man vill 
vara med. Både kyrkoledare och av kyrkorna utsedda exper-
ter och ungdomsdelegater gick med i processen.  

ERF följde också med det internationella samtalet om 
det globala kristna forumet dvs. Global Christian Forum 
som siktar på att samla KV:s medlemmar, Romersk-katolska 
kyrkan, den världsvida pingströrelsen och olika kristna orga-
nisationer och rörelser. 

Olaus Petri och ERF

Olaus Petri församlingens medlemskap i ERF avslutades 
��.�2. när församlingen �.�.2007 uppgick i Borgå stift i 
evangelisk-lutherska kyrkan efter att tidigare tillhört Svens-
ka kyrkan. Så avslutades Svenska kyrkans nära kontakt till 
Ekumeniska rådet i Finland. Det var första gången som en 
av ERF:s medlemmar uppgår i en annan och således mister 
sitt medlemskap i rådet. 
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2.1 Årliga händelser

Ekumeniska böneveckan

Böneveckan för kristen enhet firades än en gång i sträng vin-
terkyla �8.–25.�. Temat var Där två eller tre är samlade i 
mitt namn är jag mitt ibland dem (Matt. �8:20). Materialet 
gavs ut av Kyrkornas världsråds Faith & Order kommission 
och Katolska kyrkans råd för främjande av kristen enhet och 
hade utarbetats av en mellankyrklig arbetsgrupp på Irland. 
Texterna lyfte fram Irlands långa kristna historia och sam-
tidigt en historia av meningsskiljaktigheter, konflikter, split-
tring och krig. Mot bakgrunden av motsättningar reflektera-
des klart den ekumeniska kampens och bönens väg, som har 
lett till att försoning och förlåtelse burit frukt. Framsteg har 
gjorts såväl inom ekumeniken som på den nationella förso-
ningens väg.

Kansliet ombesörjde att materialet sändes till församlin-
garna och stödde församlingarna i firandet av böneveckan. 
På hösten inleddes arbetet med att ta fram det finska bö-
neveckomaterialet (2007).

Redaktionskommittén bestod av Veijo Koivula, Jan Ed-
ström och Sirpa-Maija Vuorinen. Översättare var Mirja Se-
vón.

Som under tidigare år fanns böneveckomaterialet som bi-
laga i årets sista nummer som föregick böneveckan. På ERF:
s hemsida fanns information om böneveckans händelser på 
olika orter i den mån det fanns information att tillgå. 

ERF:s kansli skötte layout, kopiering och utskick också 
av det svenska materialet med tanke på de finlandssvenska 
församlingarna. Sveriges kristna råd publicerar inte längre 
något häfte, utan materialet finns i sin helhet på SKR:s hem-
sida på Internet och får användas fritt.

Lokalekumeniskt forum

Det fjärde lokalekumeniska forumet hölls i St Michel 27.9. 
Deltagarna var 28 till antalet från olika håll i landet. Värd för 
forumet var domkapitlet i St Michel, domkyrkoförsamlingen 
och Friförsamlingen. Domprost Simo S. Salo sammanfatta-
de den finländska ekumeniska utvecklingen under rubriken 
Från antiekumenik till ekumenik. Prost Marja Kosonen och 
prost Seppo Väisänen från Finska centralen för världsmis-
sion (MESK) och E4-arbetet berättade om ekumeniken i St 
Michel. Prost Raimo Vänskä talade under rubriken Ekume-
nisk tolerans.

Projektsekreteraren presenterade Ansvarsveckans tema 
och det nyutkomna materialet, och byråsekreteraren presen-
terade materialet för böneveckan 2007. Generalsekreteraren 
gjorde en överblick över det internationella och det nationel-

la ekumeniska fältet. Representanter för olika ekumeniska 
organ presenterade nyheter från den lokalekumeniska verk-
samheten på många orter. Ordförande för forumet var sekre-
teraren för Sektionen för lokal ekumenik, Veijo Koivula.

Temadag för mission 

Missionsarbetsgruppen (LYTR) ordnade 6.��. en temadag 
kallad Världsmission i olika skeden. Särskild uppmärksam-
het ägnades åt Indiska halvön. Finska Missionssällskapet var 
värd för dagen som samlade över �0 personer. Föreläsare var 
Rauno Mikkonen (FIDA) och Venla Varis (Metodistkyrkan 
i Finland), Matti Korpiaho (Sanansaattajat), Markku Kotila 
(Finska Bibelsällskapet) och Simo Lintinen (Suomen Vapaa-
kirkko). ERF representerades av generalsekreterare Heikki 
Huttunen.

Ekumeniska ansvarsveckan

Kyrkans Utlandshjälp och Ekumeniska rådet i Finland bes-
löt intensifiera samarbetet och stärka Kyrkornas internatio-
nella ansvarsveckas roll som kyrkornas gemensamma kam-
panj. Parterna ingick i början av året ett avtal om Ansvar-
sveckan, enligt vilket arrangörsansvaret för Ansvarsveckans 
och projektsekreteraruppgiften flyttades från KUH till ERF 
från �.�.

Till projektsekreterare valdes TM Sanna Ylä-Jussila av 
åtta sökande. Hon hade skött Ansvarsveckans informations-
verksamhet för ERF:s räkning från 2002. Ansvarsveckan är 
emellertid fortfarande en gemensam kampanj för Kyrkans 
Utlandshjälp och Ekumeniska rådet i Finland och Kyrkans 
central för det svenska arbetet.

Ansvarsveckan firades 22.–29.�0. Temat för 2006-2007 
är Fred och Rättvisa och syftet är att sprida information om 
hur ekonomiska och politiska strukturer i Finland såväl som 
inom EU utvecklingsländer och internationellt kan bidra till 
fred och rättvisa i världen. Under Ansvarsveckan behandlas 
fattigdomens roll i världens konflikter. 

Målgrupperna informerades om vad resurskrig- och kon-
flikter innebär, var de förekommer och varför och om vilka 
naturresurser man för krig. Speciellt lyfte man fram situatio-
nen i Demokratiska republiken Kongo, handeln med coltan 
och dess relation till våldet i Kongo.

Under det första året med temat Fred och rättvisa kon-
centrerade man sig på att sprida information. Materialet be-
handlade situationen i Demokratiska republiken Kongo och 
våldsamheterna där ur ett brett perspektiv. Situationen i 
Kongo förknippades med finländska konsumenters vardag 
när man berättade om coltan, ett råämne som används i pro-

2 Närmare granskning av verksamhetsåret
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duktionen av mobiltelefoner, digikameror, spelkonsoler och 
bärbara datorer. 

Man strävade efter att informera genom att väcka dis-
kussion om den nertystade konflikten och samtidigt få kon-
sumenterna att inse att de produkter vi använder kan orsa-
ka lidande någonstans långt borta. Konsumenterna ombads 
trycka på företagen: Ansvarsveckan påminde om att konsu-
menten har rätt att veta varifrån råämnena till de produkter 
man köper kommer. 

Material

En åttasidig tabloid Betalar hon för din mobil? var veckans 
mest framträdande material. Spridandet av materialet skedde 
i samarbete med tidningen Voima (det finska materialet) och 
Kyrkpressen (det svenska materialet). Ansvarsveckans tabloid 
utkom som en bilaga till Voima nr �0/2006.

Materialet spreds gratis till ungdomsarbetsledarna inom 
evangelisk-lutherska kyrkan, till informatörer, utbildning-
sanstalter samt dem som jobbar i den samhälleliga sektorn. 
Dessutom postades materialet till Kyrkans Utlandshjälps 
konktaktpersoner och till ERF:s medlemssamfunds försam-
lingar och pingstförsamlingarna. Allt som allt postades �200 
materialpaket. 

Med materialet sändes en beställningsblankett och det 
var också möjligt att beställa material via hemsidan. Av Ans-
varsveckans tidning beställdes 4 000 ex utöver gratisexemp-
laren. Det flesta beställarna var församlingar. Tack vare den 
stora efterfrågan togs en extra upplaga på 5 000 exemplar. 
Ansvarsveckans hemsidor www.vastuuviikko.fi uppdatera-
des i enlighet med det nya temat både till innehåll och form. 
Den svenska hemsidan www.ansvarsveckan.fi uppdatera-
des tyvärr endast innehållsmässigt. Eftersom det tryckta ma-
terialet denna gång betonade information publicerades an-
dakts- och idématerial på Ansvarsveckans hemsida. 

Händelser, verksamhet

Veckans nya tema presenterades vid olika utbildningstillfäl-
len i slutet av sommaren och början av hösten. Projektsek-
reteraren deltog bl.a. i Changemakers utbildningsveckoslut, 
Hoppets torsdag -evenemang och Lokalekumeniskt forum. 
Temat presenterades också vid ERF:s höstmöte i Jyväskylä.

Med tanke på temat ordnades ett utbildningstillfälle i 
anslutning till kursen Mänskliga rättigheter och fred. Kur-
sen omfattade två hela dagar och ordnades i Helsingfors 
kristliga institut 27.–28.�. och �8.–�9.9. 

Under veckan hölls flera evenemang i församlingar på 
olika håll i landet. Församlingarna ordnade bl.a. diskus-
sionstillfällen, gudstjänster och stilla demonstrationer för 

fred. De evenemang som kom till projektsekreterarens kän-
nedom sattes in på Ansvarsveckans hemsida. 

I Helsingfors ordnades 2�.�0. ett seminarium och en 
filmförevisning under temat Kongo igår och idag. Direktor 
Antti Pentikäinen (KUH), dosent Jussi Raumolin (Helsing-
fors universitet) och utbildare Jan Edström (KUH) presen-
terade olika perspektiv på läget i Demokratiska Republiken 
Kongo. Kvällens film var dokumentären En vit kung – en 
svart död, som presenterade den belgiska kungen Leopold 
II:s verksamhet i Kongo. 

Ansvarsveckans gäst var Emile Mpanya, som arbetar 
med humanitära biståndsprojekti i Demokratiska republiken 
Kongo. Han besökte Finland 24.�0.–�0.�0. och gästade för-
samlingar i Berghäll, Joutseno och Imatra. Dessutom träffa-
de Mpanya medarbetare för Kyrkans Utlandshjälp och Eku-
meniska rådet i Finland.

 
Gemensam kristen missionshelg

Missionshelgen firades 7.–8.�0. med temat Kristityn vapa-
us – Den kristnes frihet. Missionshelgen vill stärka ett ge-
mensamt kristet vittnesbörd och samarbete samt uppmuntra 
till ett aktivare missionsengagemang. Idématerialet innehöll 
reflektioner kring Mark. 2:2�–28, artikeln Den heliga Anden 
och de onådda folken och en granskning av situationen för 
den europeiska kristenheten, sammanställd av fader Marino 
Trevisini (kat.).

Lokalförsamlingarna informerades om missionshelgen. 
Ansvarig för materialet som publicerades på Internet var 
missionsarbetsgruppen (LYTR).

 

Ekumeniska böndagsplakatet 

Arbetsgruppen utsedd av ERF:s styrelse utformade 2007 års 
böndagsplakat och valde bibeltexter med tanke på de fyra 
böndagarna. 

Republikens president Tarja Halonen undertecknade pla-
katet �8.�2. Plakatet betonade gemenskap och enhet med 
Gud och nästan. Som Guds skapelse och som en del av ska-
pelsen tillhör människan allt skapat. Enligt plakatet är kyr-
kans ideal att fungera som en lokal och mänskonära gemen-
skap. En sund gemenskap lever också i öppenhet mot allt 
skapat. 

Plakatet påminde också om Mikael Agricolas jubileums-
år som inleddes. Agricola kan ses som ett exempel på eu-
ropeisk samverkan och byggande av relationer. Också den 
kristna enhetsrörelsen har en lång historia i vårt land. Eku-
meniska rådet i Finland firar 90-årsjubileum 2007.

Plakatet som bilaga, sidan 60.
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2.2 Övriga projekt

Kyrkor och invandrare

Programmets vision är ett mångkulturellt och tolerant Fin-
land, där kyrkorna har identifierat som sitt uppdrag att vara 
Guds och medmänniskors tjänare.

Mötesplats för en tredje kultur

Mörtträsk i Sibbo var platsen för en kurs om mångkulturel-
la parförhållanden och familjer Kursens speciella målgrupp 
var familjerådgivare, församlingsarbetare bland familjer och 
invandrare. �2 personer deltog.

Kulturens oskrivna lagar finns alltid med i vardagen, ofta 
undermedvetet. Vid kursen behandlades teori och praktik till 
stöd för mångkulturella familjer. I familjer med två kulturer 
uppstår ofta en egen kultur inom familjen som man skapar 
gemensamt och som kan kallas en tredje kultur. Den tredje 
kulturen är alltid annorlunda och unik för varje parförhållan-
de. Som inledare och medverkande i seminariet var Jan Ed-
ström, Marja-Liisa Laihia, Helka Silventoinen, Mark Saba, 
Erkki Jokinen, Lumi och Jani Toiviainen, Johanna Järvinen-
Tassopoulos, Ville Hoikkala och Saara Utberg.

Enligt responsen var tvådagarsprogrammet kompakt och 
intressant. Kursen erbjöd ett ”startpaket” som belyste temat. 
Samtidigt önskades en fortsättning och en fördjupning i de 
utmaningar som rör inter-religiösa äktenskap och familjer. 
Samarbetspart var ev.luth.kyrkans invandrararbete.

Uppföljning av Abrahams barn

Boken fick fortsättningvis mycket uppmärksamhet bå-
de hemma och utomlands. Upplägget fick god respons bå-
de gällande innehåll som layout. Samarbetet med ev.luth.
kyrkans kyrkostyrelses sekreterare för vuxenarbete Sinikka 
Metsätähti fortsatte i samband med presentationer av boken. 
Kyrkornas Världsråds avdelning för religionsdialog har visat 
intresse för att få boken översatt till engelska.  

Projektsekreterare Sanna Ylä-Jussila och FM Nora Re-
po deltog i en utbildning om användning av materialet Abra-
hams barn Att undervisa Abrahams barn i Sigtuna �5.–�6.9. 
Utbildningsstyrelsen understödde användningen av materia-
let och gav också annars sitt stöd till att anpassa användning-
en av materialet till finländska förhållanden.

Utbildningsprogrammet MOD

MOD (Mångfald och dialog) är ett utbildningsprogram från 

Sverige som erbjuder pedagogiska modeller för att bearbeta 
frågor som har med det annorlunda att göra. På finska heter 
MOD: Moninaisuus, Oivallus, Dialogi. 

Utbildningen grundar sig på inledande diskussioner, dia-
log och grupparbete. Med hjälp av dem strävar man efter att 
det inte skall uppstå fientligheter på grund av olikheter mel-
lan människor, baserade på etniskt, nationellt, religiöst el-
ler kulturellt ursprung. Personalen har varit aktivt med i pro-
grammet sedan det togs till Finland och också deltagit i ut-
bildningen. Projektsekreteraren deltog i fortsättningskursen 
�8.–�9.�. Man har informerat om MOD och kunnat anpassa 
en del lärdomar därifrån med tanke på programmet Kyrkor 
och invandrare. Samarbetspart är ev.luth. kyrkans invandrar-
arbete.  

Från våld till försoning

Kyrkornas världsråds årtionde Kyrkor för fred och försoning 
(200�–20�0 Decade to Overcome Violence) har under det 
gångna året tagit upp temat Våld i familjen. Kampanjen Från 
våld till försoning kom igång på initiativ av Finlands ev.luth.
kyrka.

Projektsekreterare Sanna Ylä-Jussila representerade ERF 
i kyrkostyrelsens arbetsgrupp. Samarbetet gällde speciellt 
Ansvarsveckans planering och förverkligande. Det ekume-
niska årtiondet behandlades även i ERF:s sektioner.

Människohandel behandlades på ett seminarium ��.�2. 
arrangerat av lutherska kyrkans kyrkostyrelse. Vid seminari-
et gavs en överblick över mänskohandelns aktuella situation 
från ursprungslandets, EU:s och ”mottagarlandets” perspek-
tiv. Seminariet var riktat till anställda i kyrkor och samfund. 
Bland deltagarna fanns också representanter för myndighe-
ter och organisationer. 

ERF:s nyaste publikation Mänskohandel – nutidens sla-
veri gavs ut vid seminariet. Samarbetet med arbetsgruppen 
Från våld till försoning och projektsekreterare Kati Jääske-
läinen var konstruktivt och dynamiskt. 

Nordic-FOCCISA  

Fellowship of Councils of Churches in Southern Africa är ett 
forum för dialog, utvecklandet av relationer och gemensam-
ma projekt för nordiska ländernas ekumeniska råd och eku-
meniska råd i länderna i Södra Afrikas. 

Styrgruppens möte hölls 2�.5. i Sigtuna där också före-
gående års verksamhetsberättelse och bokslut godkändes. 
Styrgruppen tackade Jan Edström för ett berikande samar-
bete och aktiva engagemang för nätverkets arbete. 

Ett konkret resultat av Nordic-FOCCISA-samarbetet var 
publikationen One Body som bekostades av Norges krist-
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na råd. Materialet presenterades vid KV:s generalförsam-
ling i Porto Alegre, bl.a. vid ett seminarium som behandla-
de hiv- och aidsproblematiken och stigmatisering. Som in-
ledare och medverkande i panelen fanns representanter för 
Nordic-FOCCISA från Sverige, Danmark, Zimbabwe. Ge-
neralsekreterare Jan Edström var aktivt med i planeringen 
och deltog också själv. 

One Body I: North-South Reflections in Face of HIV and 
AIDS och One Body II: AIDS and the Worshipping Commu-
nity delades ut vid ERF:s vårmöte.

Årets kristna mediagärning

Det första priset för Årets kristna mediagärning beviljades 
till radiomissionsorganisationen Sanansaattajat´s utveck-
lingschef Ilkka Kastepohja, som har mer än 20 års kristet ra-
dioarbete bakom sig. Han är en viktig påverkare när det gäl-
ler strukturförändringar i finska kristna elektroniska medier. 
Kastepohja har erfarenhet av radiomissionsarbete, lansering 
av kristna radioprogram i lokalradion och Radio Deis be-
gynnelseskede. 

Kristna Mediaförbundets (Kristillinen Medialiitto, KML) 
pris delades ut för första gången på ekumeniska böneveck-
ans sista dag, minnesdagen för aposteln Paulus omvändel-
se, den 25 januari.

Syftet med priset som kommer att delas ut varje år är att 
ge erkänsla och uppmärksamhet åt kristen media och dem 
som arbetar där. Priset beviljas till personer eller projekt som 
förtjänat speciell uppmärksamhet inom media. 

ERF understödde Årets kristna mediagärning ekono-
miskt genom att anslå medel från Pentti Laukamas minnes-
fond. Andra som bidrog var tidningen Sana och nätkommu-
nikationsmediet eCredo. 

Religionsmöte 

Möten med ledare för de tre 
monoteistiska religionerna

Ledarna för religionssamfunden i Finland var inbjudna till 
ett nytt möte i raden av etablerade möten med republikens 
president 25.8. Man samtalade bl.a. om kriget i Libanon, si-
tuationen i Palestina och vidare om krisen i Mellanöstern 
och dess inverkan på vårt land. Också Helsinkiprocessens 
rundabordsmöte i Amman och utvecklandet av religionsdia-
logen behandlades 

Religionsledarna samlades �0.5. i ERF:s kansli. Med var 
också EU-juristen Lena Kumlin från lutherska kyrkans kyrko-
styrelse. Hon informerade om Kyrkostyrelsens och Ekumenis-
ka rådets uttalande i anslutning till EU-ordförandeskapet.

Religionsledarna möttes på inbjudan av ärkebiskop Juk-
ka Paarma 7.�2. i Helsingfors. 

Vid mötet diskuterades planerna på ett seminarium för 
representanter för olika religioner planerat till våren 2007.

I mötena mellan religionsledarna deltog ordf. Gideon 
Bolotowsky, Helsingfors judiska församling, imam Khodr 
Chehab, Suomen islamilainen yhdyskunta, ordf. Okan Da-
her, Suomen Islam-seurakunta (tatarerna), ärkebiskop Leo, 
ärkebiskop Jukka Paarma och biskop Józef Wróbel. Gene-
ralsekreterare Jan Edström representerade ERF.

Ungdomar på Gullranda

Republikens president inbjöd ungdomar från olika religi-
onssamfund till Gullranda i juni. Mer om saken under Ung-
domssektionen.

Dialog mellan religion och kultur

Delegationen för etniska relationer (ETNO) som fungerar 
underställd arbetsministeriet tillsatte under våren en arbets-
grupp för dialog mellan religion och kultur. En representant 
för ERF bjöds också in. Styrelsen utsåg projektsekreterare 
Sanna Ylä-Jussila som ERF:s repersentant. 

Arbetsgruppen höll tre möten under året. Man diskuterade 
bl.a. pojkars omskärelse och dithörande problem i vårt land 
samt frågor som rörde begravningsplatser för muslimer. 

Finlands EU-ordförandeskap

Ekumeniskt uttalande inför Finlands 
EU-ordförandeskap

Finland var EU-ordförandeland �.7.–��.�2. ERF gav till-
sammans med ev.luth.kyrkans kyrkostyrelse ett uttalande, 
som behandlade religionsmöte, EU:s värdegrund, socialpo-
litiska frågor, arbete mot mänskohandel och miljöpolitik. 
Dessa ämnesområden har redan länge hört till kyrkornas och 
de ekumeniska organisationernas agenda. 

Uttalandet publicerades som en 20-sidig skrift med hjälp 
av ev.luth. kyrkostyrelsen på tre språk med rubriken Suo-
men kirkot ja Suomen EU-puheenjohtajuus 2006,  Kyrkorna 
i Finland och Finlands EU-ordförandeskap 2006, Churches 
in Finland and the Finnish EU-presidency 2006.

Möte mellan kyrkorna och statsmakten 

Ett möte mellan kyrkorna och statsmakten ordnades �0.6. på 
Utrikesministeriet. Värd för mötet var utrikesminister Erkki 
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Tuomioja och flera tjänstemän deltog. Kyrkornas delegation 
leddes av ärkebiskop Jukka Paarma. Rådet för de europeis-
ka katolska biskopskonferenserna representerades av Noel 
Traenor och Konferensen för europeiska kyrkor represente-
rades av Rüdiger Noll. ERF representerades av generalsek-
reterare Jan Edström. 

Utrikesminister Tuomioja konstaterade i sitt tal: ”Jag 
tackar kyrkorna för deras stöd. Ordförandeperioden är en 
speciell utmaning för ett litet land, men det finns ett brett 
stöd i Finland för perioden. Vi vill att vårt arbete stöds av bå-
de medborgarsamhället och kyrkan.”

Uttalande angående flyktingpolitiken målsättningar 
under Finlands EU-ordförandeskap 

På FN:s flyktingdag 20.6. ERF undertecknade tillsammans 
med Amnesty Internationals finländska avdelning, Mänsko-
rättsförbundet, Barnskyddets centralförbund, Kyrkans Ut-
landshjälp, Flyktingrådgivningen, Finlands flyktinghjälp 
och Finlands röda kors. ett uttalande, som förde till vår rege-
rings kännedom organisationernas syn och kritiska observa-
tioner angående EU:s flyktingpolitik. 

Uttalandet som bilaga, sidan 6�.

Bönestunder

I Helsingfors ordnades fyra bönestunder med anledning av 
Finlands EU-ordförandeskap: 

��.9. i Tempelplatsens kyrka, �9.�0. i St Henriks kate-
dral, 8.��. i Uspenskikatedralen och 22.�2. på Domkyrkans 
trappa. Bönestunderna förbereddes av en arbetsgrupp utsedd 
av Helsingfors ekumeniska nämnd, vars ordförande var pas-
tor Timo Keskitalo från International Evangelical Church 
och där också generalsekreterare Huttunen var med. 

Bön hölls i olika kyrkosamfund som gemensamma guds-
tjänster i kyrkor. I varje gudstjänst var det en annan biskop 
än värdförsamlingens biskop som uttalade välsignelsen.

De religiösa samfundens och 
statsmaktens samarbete i drogfrågor

Social- och hälsovårdsministeriet ordnade �4.6. ett semina-
rium kallat Socialt ansvar – kyrkornas, de religiösa samfun-
dens och statsmaktens dialog kring arbetet med droger. ERF 
förberedde seminariet tillsammans med ministeriet. Repre-
sentanter för det tre monoteistiska religionerna och ERF:s 
generalsekreterare höll anföranden vid seminariet. 

Uttalande om alkoholpolitiken

ERF:s styrelse gav �2.�0. ett uttalande om alkoholpolitiken. 
I uttalandet fästes uppmärksamhet vid ökade alkoholskador 
och vid de allvarliga följder alkoholmissbruk har med tan-
ke på barns och vuxnas fysiska och psykiska välbefinnan-
de. Uttalandet uppmanade kyrkor och församlingar att arbe-
ta för förhindrande av alkoholberoende och stöda dem som 
lider av alkoholskador. I uttalandet utmanades också politi-
ker till samma sak, bland annat genom en höjning av alko-
holskatten. 

Uttalandet som bilaga, sidan 64.

Förberedelser inför Mikael Agricolas 
jubileumsår

Evenemangen under Mikael Agricolas jubileumsår 2007 för-
bereddes i rådets egen verksamhet tillsammans med ev.luth.
kyrkans kyrkostyrelses enhet för gudstjänst och musik. ERF:
s 90-årsjubileum och Mikael Agricolas jubileumsår upp-
märksammas i rådets höstmöte i Åbo (�8.–�9.�0.2007). 
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Näköala-Utsikt 

Tidningen utkom tre gånger. Utsikt nr �–2 var ett dubbel-
nummer som koncentrerade sig på rapportering från KV:s 
IX generalförsamling. Numret var ett 44-sidigt ekumeniskt 
informationspaket, som fick mycket god respons för sin 
mångsidiga rapportering och information. 

Nummer � lyfte fram Ansvarsveckan teman, stämningar 
från ett europeiskt ungdomsmöte i Saariselkä samt nordisk 
kvinnoekumenik. 

Mellan pärmarna i nr 4 fanns 2007 års böneveckomate-
rial. Tidningen behandlade bland annat frågor om samhäll-
sansvar och behållningen från Esbos kulturforum. 

Tidningen distribuerades till � 200 adresser, upplagan 
var � 500 ex. 

Tidningen fick motta undervisningsministeriets stöd för 
kulturtidskrifter. Den gick också att läsa på rådets hemsida. 
Redaktionssekreterare var TM Jaakko Antila. 

Himmelska kvinnor

Boken Taivaalliset naiset (Himmelska kvinnor) behandlar 
kvinnors ställning i olika kyrkor och samfund. Redaktör för 
boken var Leena Mäkitalo. Skribenterna var kvinnor, många 
aktiva kyrkliga påverkare i vårt land. Bokens intressanta ma-
terial har sammanställts av anföranden vid kvinnosektionens 
seminarier vars teman har varit Kvinnor som kyrkliga påver-
kare, Kvinnor som andliga budbärare, Kvinnlig mångfald – 
värdefull samt Kvinnors väg från våld till försoning. 

I kapitlet Verkliga kvinnor berättas om kvinnor som va-
rit pionjärer i sina kyrkors och trossamfunds historia. Hit hör 
bl.a. Hildegard von Bingen, Dorothy Day, moder Gavrilia. 

Kapitlet Heliga kvinnor inom ikonkonsten presenterar 
trettio kvinnliga helgon. Protestantiska kvinnors livsöden 
porträtteras i artiklar om Susanna Wesley, Catherine Booth, 
Ellen G. White och Helena Konttinen. 

I kapitlet Handlingens kvinnor berättas om kvinnors för-
kunnelse-, tjänande och missionsarbete. Övriga teman var 
kvinnors ställning i den ortodoxa kyrkan och lutherska kyr-
kans kvinnoarbete. Också andlig musik komponerad av 
kvinnor presenteras i boken. 

I slutet av boken finns en unik bilaga med kontaktupp-
gifter till ortodoxa, katolska och lutherska kvinnogrupper i 
vårt land. 

Resterande medel ur Pentti Laukamas minnesfond an-
vändes till publiceringen av boken. Förläggare: Finska mis-
sionssällskapet: ERF:s publikationsserie LXXVII. Den förs-
ta upplagan på � 000 exemplar såldes slut innan julen. 

Om publikationstillfället under rubriken Kvinnosek-      
tionen. 

Mänskohandel – nutidens slaveri. 
Kyrkornas arbete mot mänskohandel 

Publikationen riktar sig till anställda och medarbetare i kyr-
kor och samfund. Den erbjuder baskunskap om mänskohan-
deln som fenomen samt synpunkter, på vars grund kyrkornas 
anställda kan bygga sitt arbete mot mänskohandeln.

Bakom den första publikationen om mänskohandel i vårt 
land står bl.a. Anna Hukari, KFUK, Larissa Franz-Koivisto, 
Caritas, Kati Jääskeläinen, Marja-Liisa Laihia och Marja 
Kantanen, lutherska kyrkostyrelsen, Riina Nguyen, OrtAid, 
Nina Suomalainen KUH. ERF:s publikationer LXXIX. För-
sta upplagan togs på 1 000 ex. Publikationen finns också på 
de medverkande samfundens hemsidor i pdf-fomat.

Verksamhetsberättelsen 2005 

Föregående års verksamhetsberättelse publicerades i novem-
ber. ERF:s publikationer. LXXVIII.

Materialet för böneveckan 
för kristen enhet

Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland 
dem. Det finska materialet utgavs som ERF:s publikation 
LXXVI.

Missionshelgens material 

Den kristnes frihet -materialet publicerades på ERF:s och 
Finska missionssällskapets hemsidor. 

Böndagsplakatet

ERF ombesörjde tryckning och distribution av böndagspla-
katet till landets kristna församlingar i samarbete med luth-
erska kyrkans kyrkostyrelse. 

www.ekumenia.fi

Hemsidan upprätthölls av eCredo e-kommunikationssystem. 
Byråsekreteraren uppdaterade Internet hemsidorna.

3 Information och publikation
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Kyrkornas världsråd

Kyrkornas världsråd höll sin IX generalförsamling i Porto 
Alegre, Brasilien �4.–2�.2. Konferensen inledde en ny 7-
årig verksamhetsperiod. Mer än 4 000 personer deltog i kon-
ferensen, av vilka 69� personer var representanter för KV:s 
�48 medlemskyrkor. 

Generalsekreterare Edström representerade ERF. Fin-
lands ev.luth.kyrkas delegation bestod av sex delegater och 
Finlands ortodoxa kyrkas delegation av tre personer. Fin-
lands metodister var representerade genom United Metho-
dist Church som är en av KV:s största och mest inflytelserika 
medlemskyrkor. Lutherska kyrkans olika organisationer ha-
de sänt observatörer på basis av sina egna kontakter till KV. 
Nätverket Changemaker och lutherska skriftskolarbetet höll 
sig framme på Mutirao-torget. Sammanlagt deltog över fem-
tio finländare i generalkonferensen i Porto Alegre.

Detta var den första generalförsamlingen i Latinamerika 
och områdets kyrkliga liv, musik och samhällssituation kom 
fram på ett synligt sätt. Också finländare deltog i diskussio-
nen kring globaliseringens följder då naturskydds- och med-
borgaraktivister från Brasilien och Argentina ifrågasatte fin-
ländska skogsföretagens roll i exploateringen av Brasiliens 
ursprungsbefolknings regnskogar och ett pappersfabrikspro-
jekt vid stranden av Uruguayfloden. 

Porto Alegremötet skulle egentligen vara ett ungdomsmö-
te. Den på förhand aviserade kvoten på 25 % unga nåddes 
emellertid inte. Detta ledde till viss frustration och ungdo-
mar protesterade i plenum mot en för litet ungdomsrepre-
sentation i den nya centralkommittén. De unga hade dock 
inget gemensamt budskap om innehållet av KV:s arbete och 
detta visade att den ekumeniska ungdomsrörelsen inte har 
samma kraft som på �960-70-talen. Som ett svar på de un-
gas frustration beslöts att grunda en särskild funktion för att 
styrka ungas närvaro inom KV. 

Vid generalförsamlingen följde man KV:s nya stadgar. 
Den viktigaste förändringen var införandet av konsensus-
beslut i plenum. Genom denna metod undviker man upp-
komsten av majoritets- och minoritetskonstellationer och 
omröstningar. Det tillkommer ordföranden att ta i beaktande 
olika åsikter på ett likvärdigt sätt och att tolka plenums vilja 

så att man kan fatta beslut. Utan konsensus kan man inte fat-
ta beslut i teologiska, etiska eller politiska frågor. Metoden 
används inte i beslut som rör ekonomi och förvaltning. 

Som KV:s prioriteringar lyftes fram andlighet, ekume-
nisk utbildning, global rättvisa och profetiskt vittnesbörd. 
Generalförsamlingen godkände Faith and Order –avdelnin-
gens text  Called to be the One Church (Kallade att vara en 
kyrka) som avspeglar den omfattande diskussion kring eck-
lesiologi som är på gång just nu. Samarbetet med romersk-
katolska kyrkan och pingströrelsen lyftes också fram på 
många olika sätt. Ett viktigt ämne var också den så kallade 
ekumeniska rekonfigurationen, genom vilken man söker nya 
former för kyrkornas och organisationernas samarbete inom 
den ekumeniska rörelsen. Generalförsamlingen beslöt ge ge-
neralsekreteraren i uppgift att undersöka ett initiativ som går 
ut på att de stora kyrkounionernas generalförsamlingar skul-
le hållas samtidigt i framtiden. 

Generalförsamlingen valde en centralkommitté med �50 
medlemmar. Bland dem fanns 6� kvinnor och 22 personer 
under �0 år. Ett rekordantal finländare invaldes: biskop Simo 
Peura och Aaro Rytkönen från Finlands ev.luth. kyrka, den 
sistnämnda blev också gemensam nordisk ungdomsdelegat. 
Från ortodoxa kyrkan i Finland invaldes fader Heikki Huttu-
nen och Outi Vasko; enligt KV:s praxis har de små ortodoxa 
kyrkorna minst en delegat och denna gång fick Finland yt-
terligare en plats efter interna ortodoxa förhandlingar. Outi 
Vasko blev också invald som ungdomsrepresentant i exeku-
tivkommittén som består av 2� medlemmar. 

Centralkommittén valde som sin ordförande Walter Alt-
mann från Evangelisk-lutherska kyrkan i Brasilien och som 
viceordföranden Sassimas metropolit Gennadios från Eku-
meniska patriarkatet i Turkiet samt Margaretha M. Hend-
riks-Rimasse från Moluckernas protestantiska kyrka i Indo-
nesien.

Vid sitt möte �0.8.–6.9. slog centralkommittén fast verk-
samhetslinjerna och valde personer till de rådgivande orga-
nen för den kommande sjuåriga verksamhetsperioden. Pro-
gramområdena är sju: �)  Ekumeniska rörelsens framtid, 2) 
Enhet, mission, evangelisation och andlighet, �) Offentligt 
vittnesbörd, 4) Rättvisa och diakoni, 5) Ekumenisk utbild-
ning, 6) Inter-religiös dialog och samarbete 7) Kommunika-

Kommunikationssamarbete

Byråsekreteraren och projektsekreteraren deltog i lutherska 
kyrkans kommunikationsdagar i Joensuu �0.8–�.9. Temat var 
Kommunikation i förändring. 

Samarbetet mellan Finska missionssällskapet, Päivä Oy, 
eCredo och Kyrkans informationscentral (KT) var dyna-
miskt och uppbyggande. Mycket värdefull sakkunskap kom 
rådet till del gällande publikationsverksamhet, hemsidor och 
information.

Fortsättning från föregående sidan:

4 Kontakter och uppföljning



�5
Suomen ekumeeninen neuvosto

Ekumeniska rådet i Finland

tion. Som ett nytt initiativ godkändes Mellanösterns ekume-
niska forum, till vilket fogades de KV-program som grun-
dats med tanke på Israel och Palestina och vars syfte är att 
förstärka och klargöra kyrkornas röst i konfliktlösning. 

Det bildades också åtta rådgivande kommissioner och 
kommittéer. Från Finlands ev-luth.kyrka valdes Tuija Mann-
ström till samarbetsgruppen mellan KV och pingströrelsen 
och från Ortodoxa kyrkan i Finland valdes Riina Nguyen till 
kommissionen för ekumenisk fostran. Antti Saarelma (luth.) 
och Aino Nenola (ort.) finns på Faith and Orders allmänna 
kommissions lista som fastställs av den bestående kommis-
sionen. Outi Vasko (ort.) blev ungdomsrepresentant i exeku-
tivkommissionen och ordförande för KV:s nya ungdomsfo-
rum. 

ERF:s kansli och sektioner höll kontakt med de finländ-
ska representanterna i KV:s organ.  

Helsinki-prosessens Round Table

Generalsekreterare Jan Edström deltog i rundabordssamtal i 
Amman, Jordanien ��.–�2.7. Mötet arrangerades som ett sa-
marbete mellan Majlis El Hassan ja Sasakawa Peace Foun-
dation och Helsinki-prosessen. Mötet leddes av HE prins 
Hassan Bin Talal. Edström representerades vid mötet nät-
verket Global Citizen’s Platform, som grundats i anslutning 
till Helsinki-processen för att stöda de internationella medb-
orgarorganisationerna. Från Finland deltog bl.a. ambassadör 
Ilari Rantakari, specialmedarbetare Folke Sundman och am-
bassadråd Kirsi Westphalen. 

Esbo Kulturforum

Det tolfte kulturforumet ordnades på Dipoli i Esbo �0.��.–
2.�2. Temat var I det heligas öga.  Generalsekreterare Ed-
ström deltog som ERF:s representant i planeringen av kul-
turforumets femte session Förvärldsligad religion – Religiös 
värld och sjätte session Dialog mellan religioner och kultur. 

Huvudtemat var möte mellan religioner, kulturer och ås-
kådningar i Finland såväl som internationellt. Kulturforu-
met erbjöd en möjlighet att träffa människor från hela värl-
den, från olika religioner och kulturer. Evenemanget lycka-
des med sitt syfte att modigt och kritiskt oberoende av 
maktstrukturer och bindningar erbjuda en möjlighet att sam-
tala om religions- och kulturmöte i olika situationer. Gene-
ralsekreterare Heikki Huttunen deltog i kulturforumet och 
en förhandlingssession i samband med Helsinki-processen 
som ordnades i anslutning till kulturforumet. 

Forumet ordnades av Kristliga kulturförbundet, Kyrkot-
jänst, Esbo stift, Esbo kyrkliga samfällighet, Esbo stad, Kyr-
kostyrelsen, Församlingsinstitutet och Finska Missionssäll-

skapet. Samarbetsparter var Helsingfors församlingssamfäl-
lighet, Teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet, Yr-
keshögskolan för diakoni, Kyrkans Utlandshjälp, Internatio-
nella kulturcentret Caisa, Servicecentralen för utvecklings-
samarbete KEPA, Utbildningsstyrelsen, Ekumeniska rådet i 
Finland, Finlands ortodoxa kyrka, Franska kulturcentret, Ut-
rikesministeriet och Vanda kyrkliga samfällighet. 

Forumet gav ut Esbos vädjan som fäste uppmärksamhet 
vid religionsdialogen och likvärdighet mellan religionssam-
funden och deras representanter, särskilt i Finland. General-
sekreteraren deltog beredningen av vädjan och i forumets 
sessioner. 

I samband med forumet gavs det möjlighet att träffa rep-
resentanter för det nybildade Islamska rådet i Finlands och 
organisationen World Conference of Religions for Peace, 
samt att delta i en diskussion i samband med Helsinki-pro-
cessen arrangerad av Finland och Tanzania.

Svenska Bibelsällskapet

TD Risto Nurmela var ERF:s representant på Svenska Bi-
belsällskapets huvudmannaråd, som höll sitt vårmöte i Lund 
6.4. Sällskapets bibelpedagogiska projekt Bibeläventyret 
riktar sig till skolorna. Under året genomfördes 750 äventyr 
i årskurserna 4 och 5 inom ramen för det ordinarie skolsys-
temets religionsundervisning. Översättningsenheten har in-
lett slutfasen av den textkritiska översynen av Bibelkommis-
sionens material I fäders spår kring översättning av de apos-
toliska fäderna. Översättningstävlingens (Diognetosbrevet) 
gick till Georg och Birgitta Walser

 

Life and Peace Institute

Life & Peace Institutets (LPI) styrelse höll sitt möte i Nya 
Valamo 4.–6.8. LPI har sitt säte i Uppsala. Till styrelsen hör 
�5 personer, från Tonga till El Salvador. Som fortsättning på 
mötet hölls LPI:s utbildningsdagar på samma plats 7.–�2.6. 
Elsi Takala representerade ERF i LPI:s styrelse och sände 
en inbjudan till representanter för Utrikesministeriet, Kyr-
kans Utlandshjälp och Ekumeniska rådet i Finland. Torsdag 
8.6. ordnades ett gemensamt möte med styrelsen och inb-
judna gäster. ERF:s nya generalsekreterare Heikki Huttunen 
deltog i mötet och talade där om kyrkorna som motstånda-
re till våld i Finland. 

Nya Valamo III

Heikki Huttunen deltog i ett möte om den ekumeniska rö-
relsens framtid efter Porto Alegre. Mötet som kallades Nya 
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Valamo III var ett nordiskt-baltiskt möte och hölls i Sigtu-
na, Sverige �8.5. 

NCC Europe 

Europeiska ekumeniska sekreterare samlades i Sibiu, Ru-
mänien 4.–7.5. Nyvalde generalsekreteraren Heikki Huttu-
nen deltog i mötet. Vid mötet bekantade man sig med det 
ekumeniska läget i Rumänien och behandlade förberedelser-
na inför den tredje europeiska ekumeniska generalförsam-
lingen (EEA�) sett ur nationellt och europeiskt perspektiv. 

NCC Norden

Ett möte för kyrkliga och ekumeniska sekreterare i Norden 
och Baltikum ordnades �9.–25.5. i Sigtuna. Generalsekre-
terare Jan Edström deltog i mötet som behandlade situatio-
nen inom KV i ljuset av den nyligen avslutade generalför-
samlingen och nordiska prioriteringar under den kommande 
verksamhetsperioden. Mötet diskuterade också EEA� pro-
cessens långsamma inledning i Norden. 

Nordiskt ekumeniskt sekreterarmöte hölls �0.��. i Kö-
penhamn. Det var Heikki Huttunens första möte med nor-
diska kollegor i egenskap av ERF:s generalsekreterare. Mö-
tet behandlade aktuella ärenden, bl.a. religionsmötets olika 
skeden i de nordiska länderna. 

Nordiskt ekumeniskt kvinnokommitté 
NEKK

Mera under Kvinnosektionen.

Uppföljning av religionsundervisningen

Studenter från den teologiska linjen vid Helsingfors Evan-
geliska Institut ledda av sin lärare Teijo Mathlin bekanta-
de sig med ERF:s verksamhet ��.�. Generalsekreteraren och 
projektsekreteraren föreläste om aktuella frågor inom eku-
meniken. 

Kontakterna till skolor i Borgå och religionsundervis-
ningen där har fortsatt med gott resultat. Ungefär 40 ele-
ver och lärare (lektorerna Marianne Kantonen, Jaana Leh-
tiö och Minna Ahola) från luthersk och ortodox religionsun-
dervisning på högstadie- och gymnasienivå besökta ERF 
�7.��. Generalsekreteraren föreläste om ekumenikens grun-
der och projektsekreteraren om frågor i anslutning till Ans-
varsveckans tema fred och rättvisa. Förutom Borgåskolorna 
(Linnajoki skola, Pääskytie skola, Linnankoski gymnasium) 

var också Sipoonjoki skola från Sibbo representerad. 
Vid båda besöken deltog eleverna aktivt i den livliga dis-

kussionen. 
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5.1 Sektionen för etiska frågor

Syftet med Sektionen för etiska frågor är att erbjuda ERF:s 
medlemssamfund och observatörer möjlighet till interaktion 
när det gäller främjandet av behandlingen av etiska fråges-
tällningar. Sektionens uppgift är att behandla aktuella etiska 
frågor ur ett ekumeniskt perspektiv. Speciell hänsyn tas till 
hälsoetiska frågor och frågor som berör mänskovärdet. 

Sektionens ordförande var Risto Pontela, viceordförande 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, och sekreterare Kaisa Iso-Hert-
tua. Sektionen höll åtta möten. Healing-tematiken var det 
bärande temat vid diskussionerna. 

Sektionen ordnade ett seminarium Sjukdom och ångest – 
den kristna trons möjligheter och löften 24.�. i Helsingfors 
diakonissinstituts kyrka. Seminariet samlade representanter 
för olika kyrkosamfund, hälsovårdssektorn och teologin för 
att dryfta den kristna trons möjligheter och löften i situatio-
ner då sjukdom och död orsakar ångest. När det gäller sjuk-
dom och helande får ekumeniken en pragmatisk prägel.

Seminariet var en del av en process som sektionen in-
ledde våren 2005, vars syfte var att lyfta fram olika krist-
na traditioners syn på helande och hälsa samt analysera de-
ras betydelse ur ett personligt perspektiv. Det första semina-
riet Bön, sjukdom, helande – kristna synpunkter behandlade 
kristna traditioners syn på helande och hälsa.  

Det senaste seminariet lyfte fram temat särskilt från häl-
sovårdsperspektiv. Hur möter man en av sjukdom drabbad, 
ångestfyllt människa med en stram tidtabell? Har den krist-
na tron något att erbjuda i en sådan situation? 

Seminariet indelades i tre avsnitt och en kvällssession: 1) 
En kvart för den ångestfyllda 2) Församling, sjukhus och he-
landets etos 3) paneldiskussion: Den kristna trons möjlighet 
och löfte. Vid seminariet hölls fyra anföranden, speciallä-
kare i allmän medicin Raimo Puustinen (ort.), ledaren för 
sjukhussjälavård Esa Fabrin (luth.), professor Inkeri Elomaa 
(luth.) och pastor Arto Antturi (luth.). Dessutom deltog föl-
jande personer i panelen, ledaren för sjukhussjälavård Kirs-
ti Aalto (luth.), med.lic., teol.kand. Kalle Mäki (luth.) och 
med.lic. Markku Vähätalo (kath.). 

Som ordföranden för de olika sessionerna fungera-
de sektionens egna medlemmar Liisa-Maria Voipio-Pulk-
ki och Risto Pontela. Till seminariet hörde som tidigare en 
kvällssits, där Candlelight Lectur hölls av PhD, pastor Päivi 
Jussila (luth.) under rubriken: Healing i ord, gärningar och 
toner. För musikprogrammet svarade generalsekreterare Jan 
Edström och hans dotter cellisten Carolina Edström. 

80 personer deltog, av dem deltog hälften i kvällspro-
grammet. 

Diskussionen vid seminariet och under kvällsprogram-
met var mångsidig och livlig. Evenemanget ansågs vara vik-
tigt och lyckat. Ett pm från mötet gjordes av med.kand Aino-

Maija Vuorinen. Sektionen beslöt fortsätta behandlingen av 
healingtematiken ännu vid ett seminarium våren 2007. 

 

5.2 Sektionen för fostran

Syftet med Sektionen för fostran är att erbjuda ERF:s med-
lemmar och observatörer möjlighet till interaktion i frå-
gor som hör till ekumenisk fostran. Syftet är att främja ut-
vecklandet av ekumenisk fostran i Finland samt ökad inbör-
des respekt och information med tanke på alla åldersklas-
ser. Sektionens ordförande var Juha Kinanen och sekretera-
re Mirkka Torppa. Sektionen höll fyra möten.

En av de viktigaste uppgifterna var att ta fram ett material 
om ekumenisk fostran och religionsundervisning med tanke 
på Ekumeniska rådets Internet hemsidor. Syftet var att göra 
ett material som presenterar religionsundervisningens prin-
ciper för föräldrar, lärare, rektorer och andra inom undervis-
ning och fostran. Man ville också uppmuntra till behandling 
av ekumeniska frågor i undervisningssituationer. Produktio-
nen av materialet fortsätter och utökas under 2007. 

Materialet Sandudds stenar berättar blev klart. Det pre-
senterar kulturmöte på Sandudds begravningsplats i Hel-
singfors. På ERF:s hemsidor kan man bekanta sig med en 
intressant virtuell rundtur genom vilken man kan bekan-
ta sig med begravningsplatsens intressanta minnesmärken 
på de lutherska, ortodoxa, judiska och muslimska begrav-
ningsplatserna. Materialet riktar sig till olika åldersgrupper 
men är särskilt ämnat för undervisning med tanke på skolor 
som gör klassresor till Helsingfors.  

Sektionens huvudsakliga uppgift är att kontinuerligt föl-
ja med förverkligandet av religionsundervisningen på olika 
håll i vårt land, anvisningarna för religionsundervisningen 
och religionsundervisningsmaterialet. 

Sektionen behandlade också boken Abrahams barn som 
skolmaterial, gestaltandet av ickevåldsårtiondets Från våld 
till försoning i vårt land, särskilt Våldsfria veckan samt sam-
arbetsprojektet Ge det goda vidare. 

5.3 Kvinnosektionen

Sektionen fortsatte arbetet med att stöda kvinnor i kyrka och 
samhälle samt förstärka den gemensamma kristna identite-
ten. För att förverkliga sitt syfte deltog sektionen aktivt i bå-
de den nationella och internationella ekumeniska diskussio-
nen om kvinnofrågor och uppmuntrade medlemskyrkornas 
och -samfundens kvinnor till ett aktivt ekumeniskt engage-
mang. 

Ordförande var Riitta Räntila, viceordförande Aino Sa-
lovius och sekreterare Eija Kemppi. Sektionen möttes fy-
ra gånger, i Metodistkyrkan i Helsingfors på Fredrikstorget, 

5 Sektioner
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Vivamos verksamhetscentral i Lojo, Katolska kyrkans för-
samlingssal i Tammerfors samt hemma hos Iris Rajamaa på 
Fredriksgatan i Helsingfors. 

Det planerade nationella evenemanget 2007 beslöt man 
foga till en ekumenisk pilgrimsvandring i september 2007. 
Till arbetsgruppen för pilgrimsvandringen valdes syster 
Theresa Jezl, Iris Rajamaa och Eija Kemppi. Evenemanget 
fick motta understöd från understödsfonden för kristen ve-
tenskap och konst.

Riitta Räntilä, Leena Mäkitalo och Eija Kemppi var med 
i arbetsgruppen som planerade utgivningen av boken Tai-
vaallisia naisia  (Himmelska kvinnor) tillsammans med Fin-
ska missionssällskapets representanter. Boken bygger på se-
minarier som hållits av sektionen under åren 2000–2005. 

Tillsammans med FMS ordnades ett publikationstillfäl-
le och ett eftermiddagsseminarium i St Henriks kyrka �9.�0 
med ca 75 deltagare. Stämningen var varm och gemenska-
pen god. Anföranden hölls av nunnan Kristoduli (ort.), Sirk-
ka Paukku (Frälsningsarmén) och Riitta Heino (luth, Mor-
backa gemenskap). 

Sektionens representanter presenterade boken vid Hel-
singfors bokmässa i FMS:s avdelning och vid ett eget tillfäl-
le. Boken presenterades i flera tidningar och i TV7. Den 
första upplagan på �000 ex såldes slut innan årskiftet. 

Anne Lagerstedt var Finlands representant vid Europeis-
ka kristna ekumeniska kvinnoforumet (EFECW). Hon inval-
des för nästa fyraårsperiod in i Forumets styrelse. 

Sektionens medlemmar Riitta Räntilä, Eija Kemppi och 
Leena Mäkitalo deltog förutom  Anne Lagerstedt i ett möte 
i Schweitz som ordnades av Forumet. Finländarna hade en 
egen andakt. Eija Kemppi presenterade ett gemensamt ut-
bildningsmaterial om kvinnohandel, ett material utarbetat av 
Finlands ev.luth. kyrka och staten.

Anne Lagestedt, Riitta Räntilä, Marjatta Viirto och Pirk-
ko Siili grundade �9.4. Kvinnornas ekumeniska forum i Fin-
land rf. (Naisten Ekumeeninen Forum Suomessa ry). Fören-
ingen svarar mot ett behov att ge enskilda kvinnor intressera-
de av ekumeniskt arbete en verksamhetsplattform med kon-
takter till den internationella ekumeniska rörelsen och sär-
skilt till EFECW. En orsak till grundandet av föreningen var 
också att EFECW flyttade sitt kontor från Schweitz till Öst-
errike som är EU-land och kan på så sätt få EU-understöd 
enligt medlemsantal. Kvinnosektionen beslöt om samarbets-
modellen tillsammans med Forumet och fungerade som ar-
rangör av gemensamma sammanträden. 

Yvonne Terlinden representerade Finland i Nordiska 
ekumeniska kvinnokommitténs (NEKK) styrelse. NEKK 
ordnade en sommarkonferens i Sigtuna, Sverige, kallad Det 
goda livet �5.–�7.6. Yvonne Terlinden hade en egen work-
shop vid seminariet. Monika Pensar-Granroth hjälpte Yvon-
ne Terlinden i arbetet med NEKK. Pensar-Granroth del-

tog i ett planeringsmöte inför konferensen i Oslo �0.–��.�. 
NEKK:s verksamhet har hindrats av ekonomiska svårighe-
ter och att verksamheten ännu söker sina former. Danmark 
har inte deltagit i verksamheten. Ekumeniskt Insitut i Nor-
den har fungerat i samarbete med NEKK.

Sektionsmedlemmarna Theresa Jezl, Iris Rajamaa och 
Sirkka Paukku var med och berättade om kvinnoekumenik 
vid KFUK:s föreningsdag 8.9.

Syster Theresa Jezl och Anne Lagerstedt representera-
de sektionen �5.–�7.��. i Tallinn vid ett seminarium om Eu-
ropeiskt medborgarskap. Arrangörer vara bl.a. Kvinnornas 
ekumeniska forum i Finland. Theresa höll ett anförande om 
den samariska kvinnan.

Sektionen beslöt ordna en Kvinnornas hållplats under 
Kyrkodagarna i Åbo i maj 2007, möjligen i KFUK:s lokaler. 

 

5.4 Ungdomssektionen

Syftet med ungdomssektionen är att erbjuda ERF:s medlem-
mar och observatörer möjlighet till interaktion för främjan-
de av ekumeniskt ungdomsarbete och stöda ekumenisk fost-
ran bland unga i olika kyrkor och samfund.

Ordförande var Miika Ahola, sekreterare Henrik Kuu-
sipalo (våren) och Jussi Ikkala (hösten), och viceordföran-
de var Tuomas Mäkipää. Utbildningssekreterare var Laura 
Hytti (våren) och Ronja Venesperä (hösten), sekreterare för 
internationella frågor var Inka Lindroos. Kontaktperson för 
EYCE var Heidi Kusmin-Bergenstad, verksamhetssekrete-
rare var Sami Lehto och informatör Jaakko Antila. Natio-
nell koordinator för Ketko var Laura Hytti. Sektionens in-
ter-religiösa relationer sköttes av Laura Hytti, Inka Lindroos 
och Miika Ahola. Sektionen möttes en gång i månaden ut-
om i juni-augusti.

Sektionens flaggskepp, Utbildningsprogrammet för in-
ternationell och ekumenisk verksamhet (Ketko) var en av 
sektionens viktigaste etablerade verksamhetsformer. Nam-
net Ketko har beviljats varumärkesskydd av Patent- och re-
gisterstyrelsen. Tanken är att utvidga Ketko till övriga Fin-
land. Ursprungligen var det tänkt att Ketko skulle etableras i 
Joensuu på hösten men projektet sköts upp med ett år. 

Sektionen stödde ungas deltagande i olika ekumeniska 
evenemang utomlands och i Finland. De som fått understöd 
rapporterade om sin resa till sektionen.

Sektionens verksamhet började synas mera utåt när man 
utsåg en informatör och genom de förnyade Internet-sidor 
som informatören gjorde. Informatören gjorde också bro-
schyrer för att informera om aktuella händelser på sektio-
nens agenda. 

Sektionen har använt ERF:s kansli som sitt högkvarter 
och ofta också som mötesutrymme. Praxis har varit att sek-
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tionen använt utrymmena under kvällstid för att inte konkur-
rera om utrymmena med ERF:s personal. I början av 2007 
förbättrades situationen då sektionen fick tillgång till ett 
halvt rum i en lägenhet ägd av lutherska kyrkans pensions-
fond, samma lägenhet där ERF:s kansli är inhyst. Rummet 
kunde inredas och utrustas med kontorsteknik under årets 
slut och bl.a. en dator införskaffades.  

KetkoTM

Utbildningssekreterare var Laura Hytti (våren) och Ron-
ja Venesperä (hösten). Som stöd åt utbildningssekreterarna 
fungerade arbetsgruppen för Ketko som bestod av frivilli-
ga ungdomar från olika kyrkor och samfund som genom-
gått Ketkoutbildningen. Ketkokursen följer läsåret vilket be-
tydde att sekreteraren byttes ut på våren. De som gått kursen 
fick studieveckor eller -poäng av teologiska fakulteterna vid 
Helsingfors och Joensuus universitet och diakoniyrkeshög-
skolan. Samarbetspart var Kristliga studiecentralen med vil-
ken samarbetet förlöpte utmärkt. 

Ketkolkursen ger en god kunskaps- och erfarenhetsbas 
och förbereder unga att bli aktiva ekumeniska aktörer. Under 
kurser bekantar man sig varje år med teori och praktik i oli-
ka kyrkors och samfunds liv och verksamhet. Kursdeltagar-
na bekantade sig med den ekumeniska rörelsen, möjligheter 
till internationellt arbete, kristenheten och aktuella frågor ur 
många olika perspektiv.  

Tjugo unga vuxna utexaminerades från Ketkokursen 
som avslutades i mars. Ketkokursen 2005–2006 gick på bå-
de finska och engelska och kursdeltagarna deltog i bl.a. för-
beredandet av bönestunder och ett gemensamt projekt, en 
diskussionskväll för unga vuxna, som hölls under böneveck-
an för kristen enhet 2006. Kursen präglades av mångsidiga 
arbetsmetoder, diskussioner och gemensamma måltider. En 
sjupersoners arbetsgrupp deltog i förverkligandet av kursen 
tillsammans med utbildningssekreteraren. Sekreteraren ord-
nade en vårutflykt till Gudsmoderns karmelitkloster i Kvarn-
träsk, Esbo.  

Till höstens Ketko anmälde sig �7 personer och 7 perso-
ner var intresserade att ingå i arbetsgruppen. På hösten ord-
nades två kursveckoslut och mellan dem planerade arbets-
gruppen mera verksamhet under ledning av utbildningsse-
kreteraren. Sekreteraren och arbetsgruppen samlades i slutet 
av höstterminen till en tacksägelsemiddag. 

Internationella kontakter

Sektionen är medlem i Europeiska ekumeniska ungdomsrå-
det ( EYCE). Sektionens kontaktperson till EYCE informe-
rade om kurser och internationella ekumeniska evenemang 

ordnade av EYCE vid sektionsmötena, Ketkokursen och på 
listan för ungdomsekumenik. Teman vid EYCE:s kurser var 
bl.a. religionsdialog, ekonomisk rättvisa och ungdomars del-
tagande i beslutsprocesser. Sektionen sände sammanlagt nio 
representanter till seminarier och utbildningar i Europa. 

Annika Kanckos, Jaakko Kauko och Mari Sorva deltog 
i EYCE:s konferens om dialogen mellan kristna och musli-
mer, Overcoming Islamophobia. Kursen ordnades i Europa-
rådets ungdomscenter i Strasbourg �9.–26.�. och EYCE ar-
rangerade den tillsammans med organisationen för Europe-
iska unga muslimer (FEMYSO, Forum of European Muslim 
and Youth Organisation). Deltagarna rapporterade om kur-
sen till sektionen och gick med i sektionens arbetet kring re-
ligionsdialog. 

Sektionen gav ett ekonomiskt bidrag till Anna-Riitta Si-
mosen som deltog i European Fellowships (EF) påskkurs 
Easter course for young voluntary leaders i Millisle, Nord-
irland, 9.–�6.4. Vid kursen lärde man sig praktiska metoder 
för ungdomsarbete, Anna-Riitta Simonen har förbundit sig 
att dela med sig av sina erfarenheter med sektionen. 

Sektionen var en av arrangörerna för EYCE:s sommar-
kurs Including ethnic and cultural minorities – constructing 
our Europe i Saariselkä 6-��.8. Temat för kursen var etnis-
ka och kulturella minoriteter och det europeiska. Samer och 
romer fick speciell uppmärksamhet vid kursen. En dag re-
serverades helt till att bekanta sig med samekulturen genom 
museibesök, träff med unga samer och deltagande i samiska 
kulturdagar. I kursen deltog �0 unga vuxna från olika delar i 
Europa. En ung man från ett urfolk i Filippinien represente-
rade det utomeuropeiska perspektivet. 

Deltagarna i kursen sammanställde en vädjan som ut-
trycker de ungas bekymmer för etniska och kulturella mino-
riteter, deras ställning samt bristen på information om dem 
i Europa och övriga världsdelar. Vädjan uttrycker också be-
kymmer för att många europeiska länder, bland dem Fin-
land, inte har ratificerat ILO:s avtal �69. Deltagarna i kursen 
gav positiv respons på mötet och arrangemangen. 

I planeringsgruppen deltog Laura Hytti från sektionen, 
som var värd. Sektionsmedlemmarna ansvarade för att det 
ordnades logi i hemmen i Helsingfors, vilket många deltaga-
re var i behov med tanke på flygtidtabellerna. I kursen del-
tog tre medlemmar ur sektionen: Heidi Kusmin-Bergenstad, 
Mari Sorva och Susanne Vuorinen. Deltagarna rapporterade 
om sina erfarenheter till sektionen. Susanne Vuorinen skrev 
en artikel Erilaisia ja samanarvoisia (Olika men lika värda) 
till Utsikt �/2006.

Sektionen gav ett bidrag till Aura Nortomaas deltagan-
de i ett internationell och inter-religiöst möte arrangerat av 
World Conference of Religions for Peace i Hiroshima och 
Kyoto, Japan. Nortomaa deltog i Ungdomarnas general-
församling 2�.–25.8. och i Världens generalförsamling 26-
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29.8, vars tema var Confronting Violence and Advancing 
Shared Security. Mötets centrala tematik var våld, världs-
fred och säkerhet. Aura Nortomaa sände en rapport från mö-
tet till sektionen och har förbundit sig till att vara med i sek-
tionens arbete med religionsdialog samt medverka i böne-
veckan 2007.

Sektionens internationella sekreterare Inka Lindroos del-
tog i ett möte med EYCE:s arbetsgrupp för ekonomisk rätt-
visa (Steering Committee on Economic Justice) i Münche-
nissä, Tyskland, ��.–�7.9. Vid mötet kunde Inka Lindroos 
påverka EYCE:s program och syn på frågor kring ekono-
misk rättvisa och hon gav en rapport till sektionen och lyfte 
fram ovan nämnda frågor under sektionens sammanträden. 
Ungdomssektionen strävar efter att använda Rättvisemärkta 
produkter i all sin verksamhet.  

Vid slutet av året understödde sektionen deltagande i ett 
mångkulturellt seminarium East — West Intercultural Youth 
Dialogue & Mutual Understanding som hölls i Syrien i ja-
nuari-februari. Marika Villikka deltog i mötet som ordnades 
av Ekumeniska rådet i Mellanöstern (MECC). Hon har för-
bundit sig att använda kurserfarenheterna i sektionens arbe-
te kring religionsdialog. 

Religionsmöte

Republikens president Tarja Halonen inbjöd i juni unga rep-
resentanter för olika religioner till ett möte i Gullranda, Nå-
dendal. ERF representerades av sektionens ordförande Mii-
ka Ahola. Vid sammanträffandet diskuterades aktuella te-
man och man beslöt ordna ett offentligt tillfälle för unga om 
religionsdialog. Sektionen valdes att fungera som samman-
kallare för en arbetsgrupp. Gruppen som träffades hos presi-
dent Halonen har senare fortsatt att träffas självständigt. 

Ekumenisk arbetsgrupp

Ekumeniska arbetsgruppen samlade ekumeniskt sinnade un-
ga för att ordna ekumeniska evenemang. På Kristi himmels-
färdsdagen 25.5. ordnades en ekumenisk vandring i Helsing-
fors. Rutten var Uspenskikatedralen – Metodistkyrkan – St 
Henriks katedral. Under vandringen läste man bibeltexter 
och sjöng sånger från olika kristna traditioner. Vandringen 
avslutades i Domus Academicas utrymmen, med bastukväll 
och gemensam måltid. 

Ekumeniskt veckoslut i Vivamo hölls 6.–8.�0. i samarbe-
te med Senapskornet. Ett annat veckoslut och julfest blev in-
te av på grund av för få anmälda. 

Tillsammans med Nuorten Keskus och Opiskelijoiden 
Lähetysliitto ordnades en ekumenisk sångkväll för unga 
vuxna 7.��. i Missionshuset.

Spiritualitetsprojektet

Spiritualitetsprojektet gick vidare utan ännu kunna avslu-
tas. Målet är att ge ut ett material om musik och bön ur oli-
ka kristna traditioner under 2007. Projektansvariga var Topi 
Haarlaa och Mika Pajunen.

 

5.5 Sektionen för lärofrågor 

Syftet med sektionen för lärofrågor är att erbjuda ERF:s 
medlemssamfund och observatörer möjlighet till interaktion 
för att främja lärofrågor. Sektionens uppgift är att hjälpa kyr-
kor och kristna samfund att lära känna varandra, främja de-
ras enhet och avlägsna fördomar. För att förverkliga sitt syfte 
följer sektionen med diskussionen inom finländsk och inter-
nationell ekumenik, speciellt Faith and Order -arbetet, man 
ordnar ekumeniska seminarier och evenemang om aktuel-
la lärofrågor. 

Sektionens ordförande var Antti Saarelma och sekretera-
re Tapani Saarinen.

Mötena var tematiska. Vid det första mötet �6.� behand-
lades behållningen från Kyrkornas världsråds nionde gene-
ralförsamling i Porto Alegre, speciellt KV:s rekonfigura-
tionsprocess och erfarenheterna från den diskuterades. An-
föranden hölls av Jan Edström, Aaro Rytkönen och Ou-
ti Vasko. Mötet hölls hos Frälsningsarmén i Berghäll, Hel-
singfors. 

Bibeltolkning som en ekumenisk fråga var temat vid 
mötet som hölls hos lutherska kyrkostyrelsen i Helsingfors 
��.5. Anföranden hölls av Sammeli Juntunen vars presenta-
tion utmanade sektionen att fortsätta arbeta med temat. Tan-
ken är att undersöka hur mycket gemensamt kyrkorna kan 
säga tillsammans om bibeltolkning.

Sektionen ordnade ett öppet seminarium i Tammerfors 
7.9. med temat Maria i den kristna andliga traditionen. Med 
Kyrkans forskningscentral som mötesplats och Kaleva kyr-
ka som plats för seminariet fanns det goda förutsättningar 
för arrangemanget. Anföranden vid seminariet hölls av Anja 
Ghiselli och syster Kristoduli. Glädjande många hade kom-
mit för att lyssna.

Vid årets fjärde möte som hölls 9.��. hos Kyrkostyrel-
sen diskuterades musik och ekumenik. Sektionen arbetade 
speciellt med två dokument, KV:s specialkommissions rap-
port och Lutherska världsförbundets rapport från Nairobi. I 
mötet deltog också gen.sekr.Heikki Huttunen och Veijo Koi-
vula (sle)

Sektionen beredde också för styrelsens räkning ett utlå-
tande angående översättningen av apokryferna på begäran 
av apokryfernas översättningskommitté.
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5.6. Sektionen för lokal ekumenik

Syftet med sektionen för lokal ekumenik är att erbjuda ERF:
s medlemmar och observatörer möjlighet till interaktion med 
tanke på främjandet av den lokala ekumeniken.

Ordförande för sektionen var Kirsti Keltikangas, vi-
ceordföranden Arto Leskinen och Taisto Hillberg, som efter 
sin pensionering lämnade representationen av sin kyrka (Ad-
ventskyrkan) i sektionen. Efter honom valdes Teemu Sippo 
som andra viceordförande. Sekreterare var Veijo Koivula.

Sektionen höll tre möten, ett på våren och två på hös-
ten. Dessutom hölls det fjärde Lokalekumeniska forumet i 
St Michel tillsammans med ERF:s kansli och ekumeniska 
kretsen i St Michel. 

Böneveckan för kristen enhet i januari hör till det vikti-
gaste i sektionens verksamhet. 

Man har också fäst uppmärksamhet vid världsböndagen, 
det ekumeniska elementet i höstens Ansvarsvecka samt eku-
meniska bibelsöndagen initierad av Finska Bibelsällskapet. 
I övrigt har man strävat efter att hållas nära det lokalekume-
niska fältet i hela landet. Sektionen har fortsatt kartläggning-
en av lokalekumeniska grupper i Finland. Sekreteraren har 
varje månad satt ihop en lokalekumenisk rapport på basis av 
sektionsmedlemmarnas rapportering. 

Sektionen planerade tillsammans med sektionen för läro-
frågor ett seminarium om gudstjänsten hösten 2007. 

Lokalekumeniska idébanken som sektionen utvecklat 
finns på ERF:s hemsida. 

5.7 Sektionen för finlandssvensk ekumenik

Sektionens syfte är att erbjuda ERF:s svenskspråkiga med-
lemmar och observatörer möjlighet till interaktion, att be-
handla aktuella ekumeniska frågor ur de svenskspråkiga 
samfundens och Borgå stifts synvinkel, att främja den loka-
la ekumeniken.

Ordförande var Tor-Erik Store och sekreterare Sara Tor-
valds. Sektionen höll tre sammanträden: 20.�., �6.5. och 
26.9. Vid varje sammanträde har någon av sektionens med-
lemmar hållit ett föredrag. Diskussionerna har varit livliga.

I sektionen ingår företrädare för de ortodoxa, katolska, 
anglikanska och lutherska kyrkorna samt för Adventkyrkan, 
Baptistsamfundet, Missionskyrkan, Frälsningsarmén, Meto-
distkyrkan och Pingströrelsen samt Frikyrklig Samverkan.

Sektionen fick ta emot information från de olika frikyr-
kornas sommarkonferenser. Arbetet för att uppdatera doku-
mentet ”Lokalekumenisk idébank” som finns på Ekume-
nisk rådets hemsida inleddes. Sektionens ordförande deltog 
i ERF:s vårmöte i Esbo. Sektionen har producerat svensks-
pråkiga artiklar för tidningen Näköala-Utsikt. 

Sektionen har etablerat kontakt med Ekumeniskt Institut 
för Norden (EIN) i Sigtuna, Sverige. Under året har kontak-
terna bestått i utbyte av information.

Ekumeniskt invandrararbete

Sektionen informerades om den ekumeniska arbetsgruppen 
för invandrarfrågor och dess arbete. Arbetsgruppen har till-
satts av sektionen och Kyrkans central för det svenska ar-
betet (KCSA). Ordförande för arbetsgruppen var Asta Särs. 
Arbetsgruppen har samlat in material med tanke på försam-
lingarnas invandrararbete. På arbetsgruppens förslag utsågs 
Jan Edström �.9.–��.�2. av KCSA till projektsekreterare för 
sammanställning av materialet. Projektet beviljades fortsätt-
ning fram till ��.5.2007. Materialet blev en bok som plane-
rades komma ut i januari 2007 under namnet En annan del 
av världen, om församlingars möte med invandrare. Boken 
ges ut i Ekumeniska rådet publikationsserie och utgivningen 
understöds av Kyrkans Utlandshjälp.

Kyrkornas internationella ansvarsvecka

Ansvarsveckan arrangeras av Ekumeniska rådet i Finland 
i samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet, 
Kyrkans Utlandshjälp och Frikyrklig samverkan. Temat för 
2006–2007 är Fred och rättvisa. Sektionen för finlandss-
vensk ekumenik fungerar som ekumeniskt samarbetsorgan 
för Ansvarsveckan godkände för sin del verksamhetsplan 
och verksamhetsberättelse samt tog del av budget och boks-
lut. Sektionen behandlade Ansvarsveckans ärenden under si-
na ordinarie möten. 
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 6.1 Rådets möten
 

Vårmötet 

Olars församling i Esbo var värd för vårmötet 6.4. Temat var 
Ekumeniken vid ett vägskäl. Vad är annorlunda efter Por-
to Alegre? 

Kyrkoherde Antti Kujanpää presenterade Olars kyrka 
och församling och pastor Antti Kruus berättade om de nio 
korsets stationer i kyrkan och om korsvägsandaktens histo-
ria. Mötesdeltagarna fick som gåva boken Olarin Ristintie.

Efter de stadgeenliga ärendena (verksamhetsberättel-
se och bokslut) valdes rådets nya generalsekreterare. Fyra 
personer hade sökt uppgiften: TM, pastor Heikki Huttunen 
(ort.), TM, pastor Ari Ojell (ev.luth.), TM Kari Räntilä (ort.) 
och TM Jussi Sohlberg (ev.luth.). Heikki Huttunen fick 28 
röster och Kari Räntilä en röst. Pastor Heikki Huttunen val-
des därmed till ERF:s generalsekreterare för fem år. 

Beslut och linjedragningar var fokus för diskussionen som 
inleddes med ett anförande av biskop emeritus Jonas Jonson 
från Sverige. Kommentarer gavs av avdelningschef Sylvia 
Raulo från Kyrkans Utlandshjälp och TM Outi Vasko. 

I sitt anförande Global ekumenik söker nya vägar tog Jo-
nas Jonson upp bl.a. behovet av en uppdatering av den eku-
meniska rörelsens vision och organisation. Han betonade 
dock KV:s betydelse och att Nordens och Baltikums kyrkor 
kan ge viktiga bidrag till KV och själva få ut mera av sam-
arbetet än vad de ger, eftersom man i mötet med mångfal-
den får utrymme att se sig själv och uppmuntran till förny-
else. Jonsons intressanta anförande publicerades i Utsikt �-
2/2006 och på hemsidan www.ekumenia.fi.

Sylvia Raulo betonade bl.a. att gemenskapen har en 
nyckelfunktion i kyrkorna, men KV uppmuntrar inte till det. 
Raulo tog Ickevåldsårtiondet och EAPPI som exempel på 
goda initiativ från KV. Outi Vasko betonade att de goda ti-
derna inte återkommer vare sig genom yngre eller äldre, utan 
vi måste sträva efter att finna ekumenisk strävan och förbin-
delse i den tid, omgivning och världssituation vi lever. 

Vårmötet samtalade livligt om KV:s gångna tid, samtiden 
och framtiden. I diskussionen informerades om riktlinjer för 
KV:s kommande arbete och annan viktig information. 

  

Höstmötet

Jyväskylä ortodoxa församling och lutherska stadsförsam-
lingen var värdar för höstmötet �2.–��.�0. i Jyväskylä. Te-
mat för mötet var Samhällsansvarets teori och praktik.  

Efter en andakt som hölls av kyrkoherde Arto Leskinen i 
Kristi uppståndelsekyrka fortsatte mötet i ortodoxa försam-
lingssalen. 

Treårsperioden för ERF:s styrelse skulle avslutas vi års-
skiftet och en ny styrelse valdes. Ärkebiskop Jukka Paarma 
fortsätter som ordförande. I motsats till tidigare valdes nu 
även personliga ersättare för styrelsens presidium.

Piispa Simo Peura valdes som ersättare för Jukka Paar-
ma. Styrelsens viceordföranden och deras ersättare valdes 
enligt följande: biskop Voitto Huotari (TT Matti Repo), TM 
Outi Vasko (överdiakon Juha Lampinen), Pol. dr Markus Ös-
terlund (pastor Soile Salorinne).

Till styrelsens övriga medlemmar valdes: överläkare Ka-
ti Myllymäki (TL Veijo Koivula), informatör Mari Malka-
vaara (TT Päivi Jussila), kyrkosamfundsledare Olavi Rintala 
(chefredaktör Hannu Lahtinen), fader Teemu Sippo (kyrko-
herde Kazimierz Lewandowski).

För följande treårsperiod tillsattes sju sektioner, de sam-
ma som under tidigare verksamhetsperiod. Finska Missions-
sällskapet godkändes som observatör. Verksamhetsplan och 
budget för 2007 godkändes. 

Mötes övriga program stödde temat. Ett besök hos Metso 
Paper öppnade ett vidare perspektiv med tanke verksamhe-
ten för världens ledande producent av fiber- och papperstek-
nologi. Chefen för linjen för affärsverksamhet Kari Kallia-
la och personalchef Hilkka Alatalo-Korpi presenterade före-
taget, dess värdegrund och verksamhetsmodeller i en mång-
kulturell verksamhetskultur. 

En ekumenisk gudstjänst hölls i stadskyrkan. Arrangö-
rer var lokala kristna församlingar, Frälsningsarméns loka-
lavdelning och KFUK. Kyrkkaffe serverades i den gamla 
prästgården och en livlig diskussion fördes av de talrika be-
sökarna. Stadsdirektör Markku Andersson tog emot mötes-
deltagarna i stadshuset där det bjöds på gemensam middag 
och deltagarna hade möjlighet att bekanta sig med Jyväsky-
lä stad, en levande och växande centralort.

Värd för andra mötesdagen var stadsförsamlingen och 
mötet hölls i centrala församlingshuset. Kyrkoherde Jukka 
Keskitalo och pastor Tuija Mannström ledde morgonandak-
ten och presenterade församlingen. Mötets tema Samhäll-
sansvarets teori och praktik behandlades i en paneldiskus-
sion. Panelister var chefen för samhällsansvar Cai Talvio, 
UPM Kymmene, direktor Antti Pentikäinen, Kyrkan Utland-
shjälp, fil.stud. Laura Korhonen, Changemaker, samt ordfö-
rande, överläkare Kati Myllymäki. Efter panelen gavs tid för 
frågor ur publiken och ett intressant utbyte av åsikter följde 
i två timmar.

Höstmötet avslutades med en ekumenisk kyrkvandring, 
vilket underlättades av att de olika samfundens kyrkor i Jy-
väskylä ligger nära varandra. Man besökte pingstkyrkan, ad-
ventkyrkan, katolska kyrkan och frikyrkan och i var och en 
hölls en presentation och en bönestund. 

6 Förvaltning och ekonomi
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6.2 Styrelsen

Styrelsen är rådets beredande och verkställande organ. Den 
möttes sex gånger till möte. Styrelsens mandatperiod avslu-
tades vid årsskiftet. Vid höstmötet valdes ny styrelse som in-
leder sin verksamhet �.�.2007.

Ordförande var ärkebiskop Jukka Paarma (ev.luth.), vi-
ceordföranden biskop Voitto Huotari (ev.luth.), pastor Heik-
ki Huttunen (ort.) och VTT Markus Österlund (Missions-
kyrkan i Finland). Medlemmar var verksamhetsledare Pau-
liina Arola (ev.luth.) (ersättare: informatör Mari Malkavaa-
ra), överläkare Kati Myllymäki (ev.luth.) (ersättare: direktor 
Pekka Hietanen), kyrkosamfundsledare Olavi Rintala (va-
paakirkko) (ersättare: chefredaktör Hannu Lahtinen), fader 
Teemu Sippo (kath.)

 Som avslutning på mötet 2�.8. ordnades en fest-
middag för generalsekreterare Jan Edström som arbetat �� 
år för ERF. Ärkebiskop Jukka Paarma höll ett tacktal där han 
betonade Edströms starka engagemang och positiva livshåll-
ning och överräckte ERF:s bordsstandard och inbundna år-
gångar �99�-2005 av tidningen Näköala-Utsikt. Vid tillfället 
välkomnades nya generalsekreteraren Heikki Huttunen. 

6.3 Personal

Rådet hade en heltidsanställd generalsekreterare och byrå-
sekreterare, en deltidsanställd ekonom och en visstidsans-
tälld projektsekreterare på deltid. Generalsekreteraren sedan 
�99� Jan Edström (bapt.) övergick till andra uppgifter �.9. 
Hans efterträdare fader Heikki Huttunen (ort.) tillträdde sin 
tjänst �.8.

Som byråsekreterare arbetade Sirpa-Maija Vuorinen, 
projektsekreterare (Ansvarsveckan) var Sanna Ylä-Jussi-

la och ekonom var Perry Johansson. Under den brådaste ti-
den hjälpte student Juha Vuorinen och FM Nora Repo till på 
kansliet.

Kansliet fungerade som en servicepunkt för främjandet 
av Rådets syfte. Man främjade forskning som rör den eku-
meniska rörelsen genom att betjäna studerande och skolor. 
Ny ekumenisk litteratur inköptes till biblioteket inom ramen 
för budgeten. 

6.4 Årets gång i siffror

Bokslutet visade ett underskott på �02,0� euron. Det har va-
rit möjligt att hålla sig innanför den strama ekonomiska ra-
men. Alla medlemssamfund utom ett har betalat understöd, 
av observatörerna betalade endast åtta understöd. Verksam-
heten är betydligt mer omfattande än vad de ekonomiska fö-
rutsättningarna ger vid handen.

Söndagen 22.�. som inföll under ekumeniska böneveckan 
var årets kallaste helg. Det visade sig bli förödande för rå-
dets ekonomi, eftersom man den dagen upptog kollekt för 
ERF i de lutherska församlingarna. Budgeterade inkomster 
från lutherska kyrkan var 70 �05 euro. Siffrorna baserades 
sig på insamlingsresultatet från de lutherska församlingar-
na de senaste åren: 200�: 70 988,�0, 2004: 69 767,07, 2005: 
70 62�,�6. Den stränga kylan påverkade naturligtvis kyrko-
besökarnas antal negativt och kollekten blev också mindre 
än beräknat, endast 48 6�8,97. Det svaga kollektresultatet 
märktes redan i början av året och styrelsen beslöt anhålla 
om tilläggsmedel från medlemmar och observatörer för att 
täcka underskottet. Evangelisk-lutherska kyrkan beviljade 
ett tilläggsunderstöd på 25 000 euro, Frälsningsarmén � 000 
euro och Finlands Metodistkyrka �50 euro.

ERF är observatör i Kyrkornas Världsråd, Konferensen för 
europeiska kyrkor. Rådet har en representant i Life and Pea-
ce Institute och i Svenska Bibelsällskapets huvudmannaråd. 

7 Medlemskap

ERF är medlem i Kristliga studiecentralen, som är samar-
betspart i bl.a. utbildningsprogrammet KETKO.
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ERF:s verksamhet år 2006 var bredare än vad verksam-
hetsplanen förutsatte. På det sättet förverkligades verksam-
hetsplanens målsättningar. Detta säger något väsentligt om 
den stora potential som finns i rådet. Man mötte fler utma-
ningar och möjligheter än vad man berett sig på, men trots 
de begränsade resurser som stod till förfogande och tillsam-
mans med goda samarbetsparter kunde man svara mot utma-
ningarna. Å andra sidan bidrog de begränsade resurserna till 
att man var tvungen att ge några utvecklingsbara kyrkliga 
samarbetsprojekt mindre uppmärksamhet. 

Till ERF:s grundtankar hör att dess verksamhet ger en 
klar signal om ekumeniken som en kristen enhetsrörelse 
och stärker den kristna trons närvaro i det finländska sam-
hället. Betydelsen av denna uppgift blev allt tydligare under 
året när vårt land allt mer övergick till den postkristna kul-
turens tidsålder. Lutherska kyrkans minskade medlemsantal 
säger något om att kontakten till det kristna arvet håller på 
att brytas. På samma gång får begreppet ekumenik god pub-
licitet, låt vara att den allmänna uppfattningen om dess in-
nebörd ofta är höljd i dunkel. Detta avspeglades i det fak-
tum att man frånsäger sig den kristna tron och samtidigt blir 
mer intresserad av allmäns religiositet. I det postkristna Fin-
land går man från en kristet präglad andlighet till allmän an-
dlighet, från en tro byggd på bekännelse till en icke-förp-
liktande tro på det övernaturliga och en välgrundad överty-
gelse till en eklektisk världsåskådning. Denna situation är 
inte ny i kyrkans historia, utan påminner om de första år-
hundradena. I detta ligger också en ny utmaning att nå män-
niskan som söker andlighet och ge henne möjlighet att hö-
ra evangelium. Den ekumeniska rörelsens centrala målsätt-
ning är att ge den kristna missionen en gemensam röst mitt 
i dagens värld. 

ERF följde diskussionen om samkönade parrelationer in-
om medlemskyrkorna och ute i samhället. Till detta samtal 
vill ERF bidra med tanken om en trygg ekumenisk atmosfär 
och konsensuspraxis, där man försöker lyssna och respekte-
ra en annan åsikt och dess representant med argument grun-
dade på den gemensamma tro. Samtalet kring viktiga etiska 
frågor kommer att beröra kyrkorna och den ekumeniska rö-
relsen också i fortsättningen. 

Religionsdialogen hör inte till ekumenikens kärna. Den 
finns inte heller upptagen i ERF:s stadgar som en huvudupp-
gift. Ekumenik är Kristi lärjungars strävan efter synlig enhet, 
men till visionen om kyrkans enhet hör också hela mäns-
klighetens och skapelsens helhet och enhet. Att möta sin 
nästa i representanter för olika världsreligioner är en aktuell 
utmaning i vårt land som blir allt mer mångkulturellt. Under 
året som gick kom denna utmaning upp i många olika sam-
manhang. I kyrkorna såg man det naturligt att dialogen med 
andra religioner i Finland sköts av ERF på de kristnas väg-

nar. ERF har emellertid inte tillfört några extra resurser för 
detta arbete i verksamhetsplan och budget och saken sköttes 
vid sidan av kansliets övriga arbete.

2006 blev det klart att det inom ERF är tid att bedöma 
kommunikationen på ett nytt sätt. Det arbete och kostnadsre-
surser som en traditionell tidning kräver svarar inte längre 
mot rådets behov av information. Resurserna har inte räckt 
till för nya kommunikationsformer och utvecklandet av sa-
marbete. 

ERF återkommande ekonomiska kris står i strid med rå-
dets framgångsrika arbete. För andra året i rad tvingades sty-
relsen ta ställning till huruvida personalen skulle tvingas till 
permittering på grund av det ekonomiska underskottet. Det 
blev klart hur osäkert läget är när ekonomin är helt beroen-
de av kollekter. Under det gångna året ställdes frågan om 
hur medlemskyrkornas förtroende och ansvar för rådet skul-
le kunna synas mer inom ekonomin och dess förvaltning.

De finländska företagens internationalisering har fört 
Finlands upp på kartan för den globala ekonomin. Denna 
landvinning för med sig nya utmaningar för företagens sam-
hällsansvar. En berättigad fråga är huruvida man i utveck-
lingsländerna följer samma kriterier för anställda och mil-
jö som i Finland. Mest uppmärksamhet fick den finländska 
skogsindustrins projekt i Brasilien och Uruguay. Kyrkornas 
delegater fick ta emot kritiska påståenden vid bl.a. KV:s ge-
neralförsamling i Porto Alegre. Också vid ERF:s höstmöte 
diskuterades företagens internationella ansvar. 

KV:s nionde generalförsamling och den av general-
församlingen valda centralkommittén beslöt om den nya 
sjuårsperiodens linjedragning. Det blir intressant att se hur 
den nationella ekumeniken påverkas av den bred finländska 
representationen i KV:s beslutande organ. En stark ekume-
nisk påverkare i KV:s exekutivkommitté gick förlorad när 
en av dess medlemmar Inger Aasa Marklund dog i novem-
ber. Hon lämnade en svårfylld plats bland de ekumeniska 
visionärerna och brobyggarna. Europas kyrkors EEA�-pro-
cess stärktes när kyrkorna tog den till sig på allvar. Interna-
tionell ekumenik söker nya fåror på väg in mot en ny tidsål-
der. Den finländska ekumenikens svar på detta är tillit och 
ärlighet bland kyrkor och kristna samt en beredskap att be 
tillsammans. 

8 Utvärdering
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Suomen ekumeeninen neuvosto ry – Ekumeniska rådet i Finland rf
Helsinki
  
TULOSLASKELMA     
   1.1.–31.12.2006 1.1.–31.12.2005
VARSINAINEN TOIMINTA     
TIEDOTUS     
TUOTOT    
 5000 JULKAISUTULOT 414,88 1 042,00
 5010 “IHMISKAUPPA” KUSTANNUSKORVAUK 3 100,00 0,00
TUOTOT  3 514,88 1 042,00
KULUT      
 6030 JULKAISUJEN PAINATUS -4 449,80 -1 390,00
 6032 INTERNET KOTISIVU -588,84 -931,60
 6039 MUUT TIEDOTUSKULUT -307,44 -515,39
KULUT  -5 346,08 -2 836,99
TIEDOTUS YHTEENSÄ -1 831,20 -1 794,99
       
NÄKÖALA-LEHTI     
TUOTOT      
 5100 TILAUSMAKSUT 950,60 1 134,80
 5110 VALTIONAVUSTUS 1 000,00 1 700,00
 5120 AVUSTUKSET 950,00 0,00
TUOTOT  2 900,60 2 834,80
KULUT      
 6100 PALKAT SOSIAALIKULUINEEN -1 476,00 0,00
 6130 PAINATUSKULUT -4 445,62 -4 282,69
 6132 POSTITUSKULUT -1 964,34 -1 930,66
 6139 MUUT KULUT -366,73 -208,50
KULUT  -8 252,69 -6 421,85
NÄKÖALA-LEHTI YHTEENSÄ -5 352,09 -3 587,05
       
RUKOUSVIIKKO     
TUOTOT      
 5200 MATERIAALIKORVAUKSET 242,00 82,00
TUOTOT  242,00 82,00
KULUT      
 6220 PAINATUSKULUT -2 232,81 -1 252,49
 6222 POSTITUSKULUT -514,33 -899,52
 6239 MUUT KULUT -1 008,75 -867,07
KULUT  -3 755,89 -3 019,08
RUKOUSVIIKKO YHTEENSÄ -3 513,89 -2 937,08
       
VASTUUVIIKKO     
TUOTOT      
 5260 VALTIONAVUSTUS 5 700,00 5 700,00
TUOTOT  5 700,00 5 700,00
KULUT      
 6270 NEUVOTTELUPÄIVÄT 0,00 -1 000,00
 6272 KOULUTUS- JA INFOTILAISUUDET -677,74 0,00
 6273 MATKAKULUT KOTIMAASSA -467,57 -12,90
 6250 PALKAT SOS. KULUINEEN -4 780,26 -3 581,06
 6275 POSTITUSKULUT -892,68 -830,76
 6279 MUUT KULUT -688,75 -668,40
KULUT  -7 507,00 -6 093,12
VASTUUVIIKKO YHTEENSÄ -1 807,00 -393,12
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VASTUUVIIKKO / KUA     
TUOTOT      
 5800 KIRKON ULKOMAANAPU 46 992,09 0,00
 5810 MUUT KOULUTUS- JA TIEDOTUST. 1 531,30 0,00
TUOTOT  48 523,39 0,00
KULUT      
 6800 PALKAT SOSIAALIKULUINEEN -18 280,56 0,00
 6811 PALKK. -339,77 0,00
 6807 HENKILÖKUNNAN KOULUTUS -30,00 0,00
 6810 MUIDEN MATKA- JA MAJOITUSK. -2 412,27 0,00
 6811 HENKILÖK. MATKA- JA MAJOITUSK. -825,00 0,00
 6814 PUHELINKULUT -482,07 0,00
 6815 MUIDEN PÄIVÄRAHAT -240,00 0,00
 6821 MONISTUS JA KOPIOINTI -1 809,14 0,00
 6823 KIRJALLISUUS JA LEHDET -65,81 0,00
 6825 POSTI JA RAHTI -3 149,14 0,00
 6826 KOKOUSKULUT -739,43 0,00
 6835 TAPAHTUMAT -2 360,55 0,00
 6837 VIERAANVARAISUUSKULUT -386,07 0,00
 6838 TOIMISTOTARVIKKEET -17,37 0,00
 6839 PAINATUKSET -11 834,00 0,00
 6845 ASIANTUNTIJAPALVELUT -3 782,00 0,00
 6849 MUUT KULUT -1 770,21 0,00
KULUT  -48 523,39 0,00
VASTUUVIIKKO / KUA YHTEENSÄ 0,00 0,00
       
KIRKOT JA MAAHANMUUTTAJAT    
TUOTOT      
 5350 OSALLISTUMISMAKSUT 1 590,00 650,00
 5360 AVUSTUKSET 1 000,00 7 000,00
 5361 ABRAHAMIN LAPSET 0,00 500,00
TUOTOT  2 590,00 8 150,00
KULUT      
 6350 PALKAT SOS KULUINEEN 0,00 -3 159,76
 6370 SEMINAARI -2 074,29 -1 365,74
 6371 KÄÄNNÖSPALKKIO 0,00 -653,40
 6372 JULKAISUOIKEUD 0,00 -2 500,20
 6373 POSTITUSKULUT -213,37 -926,10
 6374 MONISTUSKULUT 0,00 -199,92
 6375 MATKAKULUT -355,89 -418,70
 6379 MUUT KULUT 0,00 -818,27
KULUT  -2 643,55 -10 042,09
KIRKOT JA MAAHANMUUTTAJAT YHTEENSÄ -53,55 -1 892,09
 
KIRKKOPÄIVÄT, OULU     
KULUT      
 6470 MATKAKULUT 0,00 -899,78
6472 MAJOITUSKULUT 0,00 -348,00
6479 MUUT KULUT 0,00 -2 006,07
KULUT  0,00 -3 253,85
KIRKKOPÄIVÄT, OULU YHTEENSÄ 0,00 -3 253,85
       
NORDIC-FOCCISA     
TUOTOT      
 5500 MATKAKORVAUKSET 0,00 369,32
TUOTOT  0,00 369,32
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KULUT      
 6520 MATKAKULUT 0,00 -369,32
 6529 MUUT KULUT -333,10 0,00
KULUT  -333,10 -369,32
NORDIC-FOCCISA YHTEENSÄ -333,10 0,00
       
JAOSTOT      
TUOTOT      
 5612 KASVATUSASIAIN JAOSTO 0,00 682,00
 5615 NAISJAOSTO 0,00 95,00
TUOTOT  0,00 777,00
KULUT      
 6620 OPILLISTEN KYSYMYSTEN JAOSTO -353,55 -1 359,60
 6622 KASVATUSASIAIN JAOSTO 0,00 -1 785,45
 6623 PAIKALLISEN EKUMENIAN JAOSTO -490,12 -582,85
 6625 NAISJAOSTO -1 331,85 -1 527,66
 6626 EETTISTEN KYSYMYSTEN JAOSTO -948,20 -448,13
 6627 SEKTIONEN FÖR FINLANDSSVENSK -138,92 -447,80
KULUT  -3 262,64 -6 151,49
JAOSTOT YHTEENSÄ -3 262,64 -5 374,49
       
NUORISOJAOSTO     
TUOTOT      
 5650 KRISTILLINEN OPINTOKESKUS 837,08 277,24
 5660 VALTIONAVUSTUS 6 000,00 5 500,00
 5669 EYCE YLEISKOKOUS AVUSTUKSET 500,00 6 979,38
TUOTOT  7 337,08 12 756,62
KULUT      
 6650 KOULUTUSSIHTEERIN PALKKIO -453,03 -453,06
 6651 SIHTEERIN PALKKIO -463,32 -463,35
 6670 KETKO -961,90 -1 212,63
 6672 EKUMEENINEN TYÖRYHMÄ -1 815,78 -480,56
 6673 KANSAINVÄLINEN TYÖRYHMÄ -2 112,18 -1 933,98
 6675 ALLIANSSIN JÄSENMAKSU -65,00 -65,00
 6676 MATKAKULUT -141,80 -488,69
 6677 EYCE YLEISKOKOUS 0,00 -7 637,33
 6679 MUUT KULUT -9 572,56 -7 142,97
KULUT  -15 585,57 -19 877,57
NUORISOJAOSTO YHTEENSÄ -8 248,49 -7 120,95
       
KESKUSTOIMISTO     
TUOTOT      
 5700 MUUT TUOTOT 3 469,83 1 019,41
 5710 SISÄISET KULUKORVAUKSET 16 939,97 9 015,83
 5720 SEMINAARITUOT. 3 085,00 3 080,00
TUOTOT  23 494,80 13 115,24
       
HENKILÖSTÖKUL.     
 6700 PALKAT -125 453,20 -99 919,00
 6701 SISÄISET PALKAT 28 931,52 8 308,53
 6702 PALKK. -3 910,00 -1 790,00
 6703 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT -20 532,18 -16 585,81
 6704 HENKILÖVAKUUTUKSET -423,79 -1 185,36
 6705 SOSIAALIKULUT -3 805,84 -3 016,68
 6706 LOMAPALKKAVARAUS 3 661,01 1 466,10
 6707 HENKILÖSTÖKOULUTUS -600,70 -295,00



49
Suomen ekumeeninen neuvosto

Ekumeniska rådet i Finland

 6708 PÄIVÄRAHAT -1 037,00 -1 255,50
 6709 TYÖTERVEYDENHUOLTO -1 361,00 -974,00
 6710 PUHELINETU -80,00 0,00
 6711 PÄIVÄRAHAKORVAUKSET 766,89 0,00
 6715 MUUT HENKILÖSTÖKULUT -974,41 0,00
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -124 818,70 -115 246,72
       
VUOKRA      
 6720 VUOKRAKULUT -7 508,80 -7 979,40
VUOKRAT YHTEENSÄ -7 508,80 -7 979,40
       
TOIMISTOKULUT     
 6721 POSTI -737,82 -579,84
 6722 PUHELIN -3 431,16 -2 414,16
 6723 ATK-KULUT -1 252,03 -630,18
 6724 ATK-LEASING -1 780,77 -1 877,60
 6725 MONISTUS JA KOPIOINTI -1 019,04 -1 211,37
 6726 KOPIOKONELEASING -2 663,96 -3 238,68
 6727 PANKKIKULUT -463,95 -362,48
 6728 KIRJALLISUUS JA LEHDET -699,68 -741,94
 6739 MUUT TOIMISTOKULUT -1 857,42 -4 541,08
TOIMISTOKULUT YHTEENSÄ -13 905,83 -15 597,33
MUUT YHTEISET MENOT     
 6729 MATKAKULUT -7 055,57 -5 959,08
 6730 KOKOUSKULUT -1 484,55 -1 031,91
 6731 SEMINAARIT -2 765,47 -3 477,69
 6732 JÄSENMAKSUT -759,10 -103,00
 6734 KANSAINVÄLISET YHTEYDET 0,00 -416,79
 6710 KALUSTON POISTO -570,97 -761,29
 6735 SUHDETOIMINTAKULUT -1 839,38 -2 737,01
MUUT YHTEISET MENOT YHTEENSÄ -14 475,04 -14 486,77
KESKUSTOIMISTO YHTEENSÄ -137 213,57 -140 194,98

HALLINTO      
TUOTOT      
 5750 OSALLISTUMISMAKSUT 9 413,00 7 388,00
TUOTOT  9 413,00 7 388,00
KULUT      
 6770 MATKAKULUT -1 042,11 -1 912,49
 6771 RUOKA/MAJOITUSKULUT -4 595,83 -2 967,21
 6772 KOPIONTIKULUT -2 153,60 -1 107,25
 6773 POSTITUSKULUT -2 500,13 -899,52
 6779 MUUT KULUT -947,26 -1 385,19
KULUT  -11 238,93 -8 271,66
HALLINTO YHTEENSÄ -1 825,93 -883,66
       
KULUJÄÄMÄ  -163 441,46 -167 432,26
       
VARAINHANKINTA     
TUOTOT      
 7000 LUTERILAISEN KIRKON KOLEHTI 48 638,97 70 623,16
 7100 MUUT KOLEHDIT 2 487,40 2 588,54
TUOTOT  51 126,37 73 211,70
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 51 126,37 73 211,70
      
KULUJÄÄMÄ  -112 315,09 -94 220,56



50
Suomen ekumeeninen neuvosto

Ekumeniska rådet i Finland

SIJOITUSTOIMINTA     
TUOTOT      
 7400 KORKOTUOTOT 4 695,25 249,61
 7410 OSINGOT JA OSUUSPÄÄOMAN KOROT 0,00 356,25
 7600 MUUT SIJOITUS- JA RAHOITUSTUOTOT 0,00 5 306,12
TUOTOT  4 695,25 5 911,98
KULUT      
 7900 MUUT SIJOITUS- JA RAHOITUSKULUT -76,82 -151,64
KULUT  -76,82 -151,64
SIJOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 4 618,43 5 760,34
       
KULUJÄÄMÄ  -107 696,66 -88 460,22
       
YLEISAVUSTUKS.     
TUOTOT      
 8200 YLEISAVUSTUKSET 107 594,65 77 180,00
TUOTOT  107 594,65 77 180,00
YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ 107 594,65 77 180,00
       
TILIKAUDEN TULOS -102,01 -11 280,22
       
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -102,01 -11 280,22
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Suomen ekumeeninen neuvosto ry – Ekumeniska rådet i Finland rf
Helsinki
 
TASE       

VASTAAVAA  31.12.2006 31.12.2005
       
PYSYVÄT VASTAAVAT     

AINEELLISET HYÖDYKKEET     
 KONEET JA KALUSTO     
  1550 KONEET JA KALUSTO 2 283,87 3 045,16
  1595 KALUSTON POISTO -570,97 -761,29
        KONEET JA KALUSTO 1 712,90 2 283,87
AINEELLISET HYÖDYKKEET 1 712,90 2 283,87
       
SIJOITUKSET      
 MUUT SAAMISET     
  1950 KALEVA SIJOIT.OPTIMI 801-84265 46 360,78 42 114,81
        MUUT SAAMISET 46 360,78 42 114,81

SIJOITUKSET  46 360,78 42 114,81

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 48 073,68 44 398,68
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT     

SAAMISET      
 LYHYTAIKAISET     
  SIIRTOSAAMISET     
  2690 MUUT SIIRTOSAAMISET 17 190,19 677,95
SAAMISET YHTEENSÄ 17 190,19 677,95
       
RAHAT JA PANKKISAAMISET     
  2910 NORDEA 101830-74403 1 055,29 7 474,47
 RAHAT JA PANKKISAAMISET 1 055,29 7 474,47
       

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 18 245,48 8 152,42
       
VASTAAVAA  66 319,16 52 551,10
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Suomen ekumeeninen neuvosto ry – Ekumeniska rådet i Finland rf
Helsinki
 
TASE       

VASTATTAVAA 31.12.2006 31.12.2005
       

OMA PÄÄOMA     
RAHASTOT     
 ERITYISMÄÄRÄYKSIN RAJOITETUT RAHASTOT   
  3070 STIPENDIRAHASTO 20 018,02 20 018,02
  3071 INGA-BRITA CASTRENIN RAHASTO 1 535,60 1 663,00
        ERITYISMÄÄRÄYKSIN RAJOITETUT RAHASTOT 21 553,62 21 681,02
       
 MUUT RAHASTOT     
  3090 PENTTI LAUKAMAN RAHASTO 0,00 1 500,00
  3091 ISÄ ROBERTIN RAHASTO 3 416,00 3 416,00
        MUUT RAHASTOT 3 416,00 4 916,00
       
RAHASTOT  24 969,62 26 597,02
       
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)   
  3150 YLIJÄÄMÄ-/ALIJÄÄMÄJÄÄNNÖS 11 710,69 22 990,91
       
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ    
  3155 TILIKAUDEN TULOS -102,01 -11 280,22
       
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 36 578,30 38 307,71
       
PAKOLLISET VARAUKSET     
 MUUT PAKOLLISET VARAUKSET    
  3700 LOMAPALKKAVARAUS 9 082,38 12 743,39
PAKOLLISET VARAUKSET 9 082,38 12 743,39
       
VIERAS PÄÄOMA     
LYHYTAIKAINEN     
 MUUT VELAT     
  4810 ENNAKONPIDÄTYSVELKA 72,00 0,00
 4821 SOTUVELKA 10,65 0,00
 MUUT VELAT 82,65 0,00
       
        SIIRTOVELAT     
  4900 MUUT SIIRTOVELAT 20 575,83 1 500,00
LYHYTAIKAINEN 20 575,83 1 500,00
       
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 20 658,48 1 500,00
       
VASTATTAVAA 66 319,16 52 551,10
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laadinta- ja arvostusperiaatteet
     
Sijoitukset on arvostettu välittömään hankintamenoon.
     
Taseen liitetiedot 2006 2005
     
Sijoitukset    
Muut sijoitukset 46 �60,78 42 ��4,8�
Markkina-arvo 46 �60,78 42 ��4,8�
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Tilinpäätöksen allekirjoitus     
       
Helsinki 26.2.2007      
   
Jukka Paarma Voitto Huotari  Outi Vasko
Puheenjohtaja varapuheenjohtaja  varapuheenjohtaja
       
Markus Österlund Mari Malkavaara  Kati Myllymäki
Varapuheenjohtaja      
       
Olavi Rintala Teemu Sippo   
       
       
Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä    
       
Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. 
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.  
       
Helsinki 28.2.2007      
       
Irmeli Surakka Tuula Tapanainen   

 

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA
      
      

Varsinaiset kirjanpitokirjat:   
Sidottu tasekirja     
Päiväkirja     
Pääkirja      

Kirjanpitomateriaali ja tositteet ovat paperimuodossa.
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Suomen ekumeeninen neuvosto ry TASE-ERITTELYT
   31.12.2006  
       
VASTAAVAA      
PYSYVÄT VASTAAVAT      

AINEELLISET HYÖDYKKEET     
  1550 KONEET JA KALUSTO     
   TASEARVO 1.1.2005   2 283,87
   TILIKAUDEN POISTO 25%   -570,97
   KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ 31.12.  1 712,90
      
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ   1 712,90
       
 MUUT SAAMISET     
  1950 KALEVA SIJOIT.OPTIMI 801-84265   46 360,78
        MUUT SAAMISET   46 360,78
       
SIJOITUKSET YHTEENSÄ 31.12.   46 360,78
       
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ   48 073,68
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT     

SAAMISET      
 LYHYTAIKAISET     
  SIIRTOSAAMISET     
  2690 MUUT SIIRTOSAAMISET    
   SUOMEN PIPLIASEURA RY JÄSENMAKSU 2007 200,00
   HELSINGIN KAUPUNKI JULKAISUMYYNTI 5,00
   LIEKSAN KAUPUNKI JULKAISUMYYNTI 33,00
   SIPOON KUNTA JULKAISUMYYNTI 56,00
   ASKOLAN KUNTA JULKAISUMYYNTI 33,00
   PORVOON KAUPUNKI JULKAISUMYYNTI 162,00
   KANSANELÄKELAITOS JULKAISUMYYNTI 13,00
   KIRKON ELÄKERAHASTO VUOKRAN PALAUTUS 626,60
   KIRKKOHALLITUS / KDY IHMISKAUPPA - JULKAISU 400,00
   KIRKKOHALLITUS / KCSA MATKAKORVAUS 106,50
   NURMELA RISTO MATKAKORVAUS PALAUTUS 213,00
   OPETUSMINISTERIÖ NÄKÖALA AVUSTUS 1 000,00
   KIRKON ULKOMAANAVUN SÄ VASTUUVIIKKO 14 342,09
   MUUT SIIRTOSAAMISET YHTEENSÄ 31.12.   17 190,19
       
SAAMISET YHTEENSÄ   17 190,19
       
RAHAT JA PANKKISAAMISET     
  2910 NORDEA 101830-74403   1 055,29
RAHAT JA PANKKISAAMISET YHTEENSÄ 31.12.   1 055,29
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ   18 245,48
       
VASTAAVAA    66 319,16
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Suomen ekumeeninen neuvosto ry  TASE-ERITTELYT
     31.12.2006 
      
VASTATTAVAA     

OMA PÄÄOMA     
RAHASTOT     
       ERITYISMÄÄRÄYKSIN RAJOITETUT RAHASTOT  
  3070 STIPENDIRAH.   20 018,02
  3071 INGA-BRITA CASTRENIN RAHASTO   1 535,60
       ERITYISMÄÄRÄYKSIN RAJOITETUT RAHASTOT   21 553,62
      
       MUUT RAHASTOT    
  3091 ISÄ ROBERTIN RAHASTO   3 416,00
       MUUT RAHASTOT   3 416,00
      
RAHASTOT    24 969,62
      
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)  
  3150 YLIJÄÄMÄ-/ALIJÄÄMÄJÄÄNNÖS   11 710,69
      
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ   
  3155 TILIKAUDEN TULOS   -102,01
      
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ   36 578,30
      
PAKOLLISET VARAUKSET    
       MUUT PAKOLLISET VARAUKSET   
  3700 LOMAPALKKAVARAUS   9 082,38
PAKOLLISET VARAUKSET   9 082,38
      
VIERAS PÄÄOMA     

LYHYTAIKAINEN     
   MUUT VELAT    
  4810 ENNAKONPIDÄTYSVELKA   72,00
  4821 SOTUVELKA   10,65
   MUUT VELAT   82,65
      
  SIIRTOVELAT     
  4900 MUUT SIIRTOVELAT    
   TIETEEN JA TAITEEN KRISTILLINEN TUKISÄÄTIÖ  1 000,00
   TELIASONERA FINLAND OYJ   186,86
   TELIASONERA FINLAND OYJ   30,15
   TOSHIBA TEC NORDIC AB   105,23
   DIACOR TERVEYSPALVELUT OY   51,00
   PÄIVÄ OSAKEYHTIÖ   2 354,13
   SUOMEN POSTI OYJ   661,89
   STOCKMANN OYJ ABP   13,23
   ELISA OYJ   60,80
   KARAS-SANA OY   100,00
   NORDEA PANKKI SUOMI OYJ   26,79
   THE LUTHERAN WORLD FEDERATION  1 892,77
   KIRKKOHALLITUS   240,00
   KIRKON KESKUSRAHASTO   55,20
   KIRKON KESKUSRAHASTO   2 139,12
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   LEHTO SAMI   93,80
   YLÄ-JUSSILA SANNA   198,50
   JOHANSSON PERRY   11 366,36
   SIIRTOVELAT YHTEENSÄ 31.12.   20 575,83
      
LYHYTAIKAINEN   20 658,48
      
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.   20 658,48
      
VASTATTAVAA   66 319,16
      
 HELSINKI 02.02.2007    
      
 PERRY JOHANSSON   
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AVUSTUKSET 2006     
 
Yleisavustukset  2006 2005 
Jäsenyhteisöt The Anglican Church in F 400,00 0,00 
 Finlands svenska bapt.m. 550,00 500,00 
 Finlands svenska metod.k. 0,00 340,00 
 Missionskyrkan i Finland 400,00 200,00 
 International Evangelical Church in Finl. 150,00 150,00 
 Katolinen kirkko Suomessa 2 000,00 2 000,00 
 Olaus Petri församlingen 0,00 500,00 
 Suomen evankelisluterilainen kirkko 94 000,00 67 000,00 
 Suomen Metodistikirkko 650,00 0,00 
 Suomen ortodoksinen kirkko 2 000,00 2 000,00 
 Suomen Pelastusarmeija 2 000,00 750,00 
 Suomen Vapaak. 1 500,00 1 500,00 
Yhteensä  103 650,00 74 940,00 
       
Tarkkailijat Suomen Adventtikirkko 200,00 200,00 
 Suomen baptistiyhdyskunta 0,00 0,00 
 Ystävien uskonnollinen Seura Kveekarit 0,00 0,00 
 Kansan Raamattuseura 200,00 0,00 
 Maailmanvaihto ICYE  0,00 0,00 
 Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten  200,00 140,00 
 Opiskelijoiden Lähetysliitto 100,00 0,00 
 Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys 0,00 0,00 
 Sinapinsiemen 0,00 0,00 
 Suomen Ev.lut. Seurakuntien Lapsityön  0,00 0,00 
 Suomen kristillinen rauhanl. 0,00 0,00 
 Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto 0,00 0,00 
 Suomen Liikemiest. Lähetysl. 500,00 200,00 
 Suomen Lähetysseura 300,00 0,00 
 Suomen Nuorten Miesten Kristillist. y.L 0,00 0,00 
 Suomen Pipliaseura ry 200,00 0,00 
 Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus 0,00 0,00 
 Tuomasyhteisö ry 544,65 0,00 
 Hiljaisuuden yst. 0,00 0,00 
 Finlands svenska pingstm. 0,00 0,00 
Yhteensä  2 244,65 540,00 
       
Muut Helsingin ortodoksinen seurakunta 1 000,00 1 000,00 
 Lahden seurakuntayhtymä 200,00 200,00 
 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 500,00 500,00 
Yhteensä   1 700,00 1 700,00 
      
Yleisavustukset yht. 107 594,65 77 180,00 

Valtion erityisavustukset      
  OPM, avustus nuorisojaostolle 6 000,00 5 500,00 
  OPM, avustus NU-lehdelle 1 000,00 1 700,00 
Yhteensä   7 000,00 7 200,00 
       
Näköala/Utsikt -lehti    16
 Penttinen Arto 300,00 0,00 
 Suomen Vapaakirkko 300,00 0,00 
 Katolinen kirkko Suomessa 100,00 0,00 
 Suomen ortodoksinen kirkko 250,00 0,00 
Yhteensä	 	 	 950,00	 0,00 
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Projektit   2006 2005 
       
Vastuuviikko       
 Ulkoasiainministeriön tiedotustuki 5 700,00 5 700,00 
       
Kirkot ja maahanmuuttajat      

 Opetushallitus 1 000,00 0,00 
 Kirkon keskusrahasto 0,00 7 000,00 
Yhteensä   1 000,00 7 000,00 
       
EYCE:n 35. yleiskokous Turussa 2005    
 Kirkon keskusrahasto 500,00 0,00 
 Opetusministeriö 0,00 2 500,00 
 Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli 0,00 1 000,00 
 Borgå domkapitel 0,00 500,00 
 Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli 0,00 500,00 
 Tampereen hiippakunta 0,00 500,00 
 Suomen ortodoksinen kirkko 0,00 500,00 
 Svenska Olaus Petri församling 0,00 100,00 
 Suomen Lähetysseura ry 0,00 500,00 
 Tuomasyhteisö ry 0,00 879,38 
Yhteensä   500,00 6 979,38 
       
Projektit yhteensä 7 200,00 19 679,38 
       
SEN kolehtitulot 2003–2006     
    2006 2005 2004 2003
Ev. lut. kirkon virallinen kolehti 48 638,97 70 623,16 69 767,07 70 988,30
Muut kolehdit   2 487,40 2 588,54 4 999,56 3 285,35
Yhteensä   51 126,37 73 211,70 74 766,63 74 273,65
       

TILINTARKASTUSKERTOMUS
Suomen ekumeeninen neuvosto ry:n kevätkokoukselle

Olemme tarkastaneet Suomen ekumeenisen neuvoston kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikau-
delta �.�.–��.�2.2006. Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää taseen, tuloslaskelman ja lii-
tetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja yhdistyk-
sen hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laa-
timisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja 
toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten toimin-
nan lainmukaisuutta yhdistyslain säännösten perusteella.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa alijäämää �02,0� euroa, on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätök-
sen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Toimintakertomus ja tilinpää-
tös antavat kirjanpito- ja yhdistyslaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnasta sekä tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa tarkastamaltamme tilikaudelta.

Yhdistyksen varat on asianmukaisesti sijoitettu. Yhdistyksen toimielimien jäsenille ei ole maksettu palkkioita toiminnastaan.

Helsingissä 28. helmikuuta 2007
Irmeli Surakka  Tuula Tapanainen
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Raamatun mukaan ihminen on Jumalan kuva ja olemukses-
saan yhteydessä Luojaansa. (�. Moos.�:27,2:7). Luomakun-
nan jäsenenä ihminen kuuluu yhteiseen luotujen joukkoon, 
ja on siinä mielessä eläinten, lintujen, kalojen, kivien ja kas-
vien veli ja sisar. (�. Moos. 2:�8–2�) Ihmisten välinen soli-
daarisuus, ystävyys ja läheisyys ovat olennainen yhteyden 
muoto. Kristinuskossa yhteys liittyy sekä uskon harjoittami-
seen että kristittyjen tapaan hahmottaa elämää ja maailmaa. 

Yhteisöllisyys eri tasoilla on myös aikamme keskeinen 
kysymys. Jokainen meistä tarvitsee paikkansa maailmassa 
ja kodin, johon turvautua ja josta katsoa kauemmas. Maam-
me taloudellinen rakennemuutos, jota ohjaa globaali kehi-
tys, herättää monia kysymyksiä. Saavatko kaikki kodin ja 
tulevaisuuden siinä elinympäristössä, jonka kokevat omak-
seen? Kuinka paljon muuttuu, kun kotikunta liittyy suurem-
paan kokonaisuuteen? Jos neljännesvuositalouden tunnuslu-
vut sanelevat elinympäristömme kehitystä, ja suhde työhön 
ja toimeentuloon on pätkittäistä ja epävarmaa, valuuko elä-
mänhallinta tavallisen ihmisen ulottumattomiin? Muuttuvat-
ko ihmissuhteet yhä useammin väliaikaisiksi ja hiipuuko yh-
teisöllisyys?

Kristillisen kirkon ihanne on toimia paikallisena ja ih-
misläheisenä yhteisönä. (Ap. t. 2:42–47) Ihmisen mittainen 
yhteisö tarjoaa mahdollisuuden kasvaa veljeksi ja sisarek-
si monenlaisten ihmisten kanssa ja käsittää oma paikkan-
sa luomakunnassa. Terve yhteisö on myös avoin ihmiskun-
taa ja koko luotua maailmaa kohtaan. Kirkkojen tehtävä on 
kristillisen uskon pohjalta pitää ihmisen mittaista yhteisölli-
syyttä esillä ja kyseenalaistaa itsestäänselvyyksinä esitetyt 
totuudet.

Vuonna 2007 vietetään Mikael Agricolan juhlavuotta. 
Suomen kirjakieli ja koko kirjallinen kulttuuri lähtevät liik-
keelle kirkonmiehen ja reformaattorin aloitteesta antaa kan-
salle Raamattu sen omalla äidinkielellä. Tällä on merkitys-
tä kaikille maamme asukkaille, äidinkielestä ja uskonnosta 
riippumatta. Agricolan elämäntyö liittyy kristinuskon länti-
seen juureen, mutta on vuorovaikutuksessa myös itäisen tra-
dition kanssa. Mikael Agricola voidaan nähdä esimerkkinä 
eurooppalaisesta vuorovaikutuksesta ja yhteyksien rakenta-
misesta omana aikanaan.  

Kristittyjen yhteysliikkeellä maassamme on pitkä histo-
ria. Sen merkkinä Suomen ekumeeninen neuvosto viettää 
90-vuotisjuhlaansa vuonna 2007. Tammikuun ekumeenisel-
la rukousviikolla kuljetaan kylien ja kaupunkien halki ris-
tisaatossa kirkosta kirkkoon ja rakennetaan seurakuntien 
luottamusta toisiinsa ja koko paikkakunnan yhteisöllisyyttä. 
Ekumeenisella vastuuviikolla lokakuussa kirkkojen yhteis-
työ rauhan ja oikeudenmukaisuuden globaaleissa kysymyk-
sissä saa näkyvyyttä. Suomen ekumeenisen neuvoston ajan-
kohtaisiin tehtäviin kuuluu luottamusta rakentavan keskus-

Julistus neljästä ekumeenisesta kiitos-, katumus- 
ja rukouspäivästä vuonna 2007

Plakat om fyra ekumeniska tacksägelse-, bot- och böndagar år 2007
teluyhteyden luominen myös maamme muiden uskontojen 
kanssa yhteisessä monikulttuurisessa kotimaassa. 

Uudessa testamentissa yhteisöllisyys on uskon ytimes-
sä ja sen nimenä on rakkaus. Luomistyö on tämän ajatte-
lun mukaan Jumalan ojentautumista itsensä ulkopuolelle, 
se on käsin kosketeltavaksi tulevaa Jumalan rakkautta. Sa-
malla rakkaus on ihmisen elämän tarkoitus — ojentautua it-
sensä ulkopuolelle ja tulla vuorovaikutukseen toisen kanssa. 
Apostoli Johannes määrittelee Jumalan: ”Jumala on rakka-
us.” (�. Joh. 4:7–8). Paavali puolestaan kirjoittaa: ”Niin py-
syvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä 
on rakkaus.” (�. Kor. ��:��) Tältä pohjalta meidän on koh-
dattava lähimmäisemme ja rakennettava yhteisömme. 

Helsingissä �8. joulukuuta 2006
Tasavallan presidentti
Tarja Halonen

Enligt Bibeln är människan Guds avbild och har genom sitt 
väsen kontakt med sin Skapare (� Mos �:27,2:7). Som en 
del av skapelsen hör människan samman med de skapade 
varelserna och är på så sätt broder och syster med djuren, 
fåglar, fiskar, stenar och växter (� Mos 2:�8-2�). Solidari-
tet mellan människorna, vänskap och närhet är en väsentlig 
form av gemenskap. I den kristna tron hör gemenskap ihop 
med såväl utövandet av tron som de kristnas sätt att se på li-
vet och världen. 

Samhörighet på olika plan är också en viktig fråga för 
vår tid. Var och en av oss behöver ha en plats i världen, ett 
hem där vi kan känna oss trygga och där vi kan blicka utåt. 
Vårt lands ekonomiska strukturförändring som styrs av den 
globala utvecklingen väcker många frågor. Får alla ett hem 
och en framtid i den livsmiljö man betraktar som sin egen? 
Hur mycket är det som förändras när hemkommunen ansluts 
till en större helhet? Om kvartalsekonomins nyckeltal bes-
tämmer utvecklingen för vår livsmiljö och om relationen till 
arbete och utkomst är osäker, glider då kontrollen över livet 
ur händerna på en vanlig människa? Blir mänskorelationer-
na allt mer tillfälliga och avtar samhörigheten?

Den kristna kyrkans ideal är att fungera som en lokal 
och människonära gemenskap (Apg. 2:42–47). En männis-
kovärdig gemenskap erbjuder möjligheter att tillsammans 
med många olika människor växa som bröder och systrar 
och förstå sin plats i skapelsen. En sund gemenskap är också 
öppen mot samhället och hela den skapade världen. Kyrkor-
nas uppgift är att med utgångspunkt i den kristna tron beto-
na vikten av en människovärdig samhörighet och ifrågasätta 
sanningar som presenteras som självklarheter. 

År 2007 firas Mikael Agricolas jubileumsår. Det finska 
skriftspråket och hela den skriftliga kulturen fick sin upprin-
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nelse i kyrkomannens och reformatorns initiativ att ge Bi-
beln åt folket på dess eget modersmål. Det här är betydel-
sefullt för alla som bor i vårt land, oberoende av modersmål 
och religion. Agricolas livsverk har rötter i väst men växel-
verkar med den östliga traditionen. Mikael Agricola kan bet-
raktas som ett exempel på europeisk interaktion och byggan-
det av kontakter i sin egen tid. 

Den kristna enhetsrörelsen har en lång tradition i vårt 
land. Som ett tecken på detta firar Ekumeniska rådet i Fin-
land sitt 90-årsjubileum år 2007. Under den ekumeniska bö-
neveckan i januari vandrar man i korsprocession genom byar 
och städer från kyrka till kyrka och bygger förtroende mel-
lan församlingarna och samhörighet på orten. Genom den 
ekumeniska ansvarsveckan i oktober får kyrkornas samar-
bete kring fred och rättvisa i globala frågor synlighet. Till 
Ekumeniska rådets aktuella uppgifter hör också att skapa en 
förtroendefull samtalsgemenskap med vårt lands övriga reli-
gioner i vårt gemensamma mångkulturella hemland. 

I Nya testamentet hör samhörigheten till trons kärna och 
dess namn är kärlek. Skapelseverket innebär enligt detta sätt 
att tänka att Gud sträcker sig ut över sig själv, det är en kär-
lek som strömmar ut från Gud och blir påtaglig. På samma 
gång är kärleken människans livsmening – att sträcka sig 
utöver sig själv och leva i växelverkan med en annan. Apos-
teln Johannes definierar Gud: ”Gud är kärlek” (� Joh. 4:7-8). 
Paulus skriver för sin del: ”Men nu består tro, hopp och kär-
lek, dessa tre, och störst av dem är kärleken” (� Kor ��:��). 
Det är på denna grund vi måste möta vår nästa och bygga 
vårt samhälle. 

Helsingfors den �8 december 2006
Republikens president
Tarja Halonen

Kannanotto Suomen EU-puheenjohtajuu-
den tavoitteista pakolaispolitiikan osalta

Amnesty Internationalin Suomen osasto, Ihmisoikeusliitto 
ry, Lastensuojelun Keskusliitto, Kirkon Ulkomaanapu, Pa-
kolaisneuvonta ry, Suomen ekumeeninen neuvosto, Suo-
men Pakolaisapu ry ja Suomen Punainen Risti haluavat tuo-
da hallituksen tietoon näkemyksiä ja kriittisiä huomioita Eu-
roopan unionin pakolaispolitiikasta. Järjestöt toivovat, että 
Tampereen vuoden �999 huippukokouksen ansiokkaat pää-
telmät ja ns. Tampereen henki olisivat Suomen linjana pu-
heenjohtajuuskaudella.  Haagin ohjelman väliarvio tullaan 
toteuttamaan syksyllä, mikä antaa Suomelle hyvät mahdol-
lisuudet Tampereen jälkeisen kehityksen kriittiseen arvioin-
tiin erityisesti siltä osin, että kontrollitoimet ovat painottu-
neet suojelun kustannuksella.

Vaikuttaminen pakolaisuuden 
syihin — johdonmukaisesti

YK:n pääsihteerin ja joidenkin valtioiden asettama kansain-
välinen siirtolaisuuskomissio (Global Commission on In-
ternational Migration) arvostelee valtioita ja nykyistä kan-
sainvälistä muuttoliikettä ohjaavaa järjestelmää koherenssin 
puutteesta. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden poliiti-
koille on tyypillistä, että eri politiikkalohkot eivät toimi riit-
tävässä yhteistyössä kansainväliseen muuttoliikkeeseen liit-
tyvissä kysymyksissä ja niillä saattaa olla jopa keskenään 
ristiriitaisia tavoitteita.

Turvapaikka- ja pakolaispolitiikka on EU:ssa painottu-
nut pitkälti oikeus- ja sisäasioihin. Pakolaisuutta ja sääntele-
mätöntä siirtolaisuutta sekä niihin liittyviä ongelmia ei kui-
tenkaan ratkaista ilman kokonaisvaltaista ja johdonmukaista 
politiikkaa, jossa huomioidaan myös puuttuminen ongelmi-
en syihin. Tähän kokonaisuuteen liittyvät rauhan, demokra-
tian ja ihmisoikeuksien edistäminen sekä köyhyyden ja talou-
dellisen eriarvoisuuden poistaminen.

Kehitysyhteistyössä tulisi huomattavasti nykyistä enem-
män huomioida myös pakolaisten suojelu ja pysyvien ratkai-
sujen kehittäminen pakoon joutuneille. Olennaisen tärkeää 
on aito vuoropuhelu ja yhteistyö kolmansien maiden kans-
sa. Vain vaikuttamalla niihin syihin, jotka pakottavat ihmiset 
lähtemään kotimaistaan, voidaan vaikuttaa Eurooppaan koh-
distuvan muuttoliikkeen laajuuteen.

EU:n tulisi myös tehostaa ja suunnata kriisinhallintaa 
niin, että pakolaisuuteen johtavia konflikteja saadaan es-
tettyä tai lopetettua nykyistä tehokkaammin. Unionin tulisi 
YK:ssa aktiivisesti ajaa konflikteihin puuttumista rauhantur-
vaoperaatioiden muodossa.
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Vastuunjako ja uudelleensijoittaminen

Euroopan unionin tulee ottaa riittävästi vastuuta pakolaisten 
suojelemisesta. Muihin maanosiin verrattuna Euroopan pa-
kolaismäärät ovat edelleen pieniä ja unioni koetaan sulkeu-
tuneena alueena.

Taloudellisen ja poliittisen tuen lisäksi tarvitaan konk-
reettisia osoituksia siitä, että EU on myös valmis vastaan-
ottamaan alueelleen suojelua tarvitsevia henkilöitä. Tämä 
edellyttää hyvää, solidaarisuuteen perustuvaa yhteistyötä 
jäsenvaltioilta. Mikäli jäsenvaltioiden lähtökohtana on vas-
taanottaa mahdollisimman vähän pakolaisia maahansa, joh-
taa tämä vastuunsiirtopolitiikan vahvistumiseen. Vastuun-
siirto voi EU:n ja muun maailman tasolla tarkoittaa esimer-
kiksi sitä, että turvapaikanhakijoita ei haluta päästää unionin 
alueelle vaan kehitettäisiin ns. kokoomaleirejä, johon hakijat 
kerättäisiin. EU:n sisällä vastuunsiirtoa on se, että jäsenval-
tiot pyrkivät kiristämään lainsäädäntöjään, jotta juuri niiden 
alueelle tulisi mahdollisimman vähän turvapaikanhakijoita.

Euroopan unionin keskeisiä ongelmia pakolaisten suoje-
lun näkökulmasta on vaikeus päästä hakemaan suojaa uni-
onin alueelta. Koska laillisia maahantuloväyliä ei juuri ole, 
joutuvat turvaa hakevat turvautumaan ihmissalakuljetuk-
seen. Laittoman maahantulon torjunta sinänsä on ymmärret-
tävää, mutta se ei saa estää pakolaisten mahdollisuutta saa-
da tarvitsemaansa suojelua. EU:n tulisikin kehittää laillisia 
maahantuloväyliä suojaa hakeville ihmisille.

Pakolaisten uudelleensijoittaminen on konkreettinen ta-
pa kantaa vastuuta pakolaisten suojelemisesta. YK:n pako-
laisjärjestön UNHCR:n arvion mukaan noin kuusi miljoonaa 
pakolaista on elänyt leiriolosuhteissa yli kymmenen vuoden 
ajan ilman pysyvää ratkaisua tilanteeseensa. On myös äkil-
lisiä tilanteita, joissa tietty joukko pakolaisia tarvitsee no-
peasti turvallisen sijoituspaikan. Vaikka uudelleensijoittami-
nen on vain yksi mahdollinen pysyvä ratkaisu, on se toimi-
va vaihtoehto silloin, kun mahdollisuudet paluumuuttoon tai 
paikalliseen integraatioon ovat heikot.

Euroopan unionin tulisi omalta osaltaan osoittaa valmiu-
tensa ja halukkuutensa osallistua pakolaisten uudelleensi-
joittamiseen siten, että jäsenvaltiot nykyistä huomattavasti 
paremmin sitoutuisivat vastaanottamaan ns. kiintiöpakolai-
sia. Pidemmällä tähtäimellä unionille tulisi kehittää yhteinen 
uudelleensijoittamisjärjestelmä.

Suomella on pitkät perinteet pakolaisten uudelleensijoit-
tamisessa. Tietomme ja osaamisemme avulla voimme tukea 
ja kannustaa muita jäsenvaltioita rohkeammin mukaan toi-
mintaan. Suomen tulisi puheenjohtajuuskaudellaan erityi-
sesti viedä eteenpäin EU:n yhteisen uudelleensijoitusjärjes-
telmän kehittämistä.

Euroopan unionin yhteinen turvapaikkajärjestelmä

Haagin ohjelman mukaan yhteisen eurooppalaisen turva-
paikkajärjestelmän tavoitteet ovat yhteisen turvapaikka-
menettelyn vahvistaminen ja yhtenäinen asema niille, joil-
le myönnetään turvapaikka tai toissijaista suojelua.  Vaik-
ka unioni on edennyt yhteisten direktiivien laatimisessa, on 
yhteisen järjestelmän luominen vielä hyvin kesken. Huoles-
tuttavaa on myös se, että jo hyväksyttyjen direktiivien voi-
maansaattaminen ei ole edennyt toivotulla tavalla.

Harmonisaatioprosessin perusongelmana on ollut jäsen-
valtioiden haluttomuus luoda todellista yhteistä järjestel-
mää, joka edellyttäisi niiltä omien lainsäädäntöjen ja turva-
paikkajärjestelmien muuttamista. Näin ollen jotkut direktii-
vit kuten esimerkiksi turvapaikkamenettelyjä koskeva di-
rektiivi ovat vain kokoelma alhaisimpia standardeja. Edel-
leen jäsenvaltiot hyvin pitkälti toimivat omien järjestelmien-
sä mukaisesti, minkä vuoksi myös turvapaikkapolitiikat eri 
maissa vaihtelevat huomattavan paljon.

Turvapaikanhausta on EU:ssa tullut eräänlaista ”lotto-
amista”. Esimerkiksi vuonna 2004 Itävallassa turvapaikan 
sai yli 50 prosenttia hakijoista, kun Suomessa turvapaikka 
myönnettiin vain 0,6 prosentille kaikista hakijoista. 

Dublin-asetuksen mukaan se EU:n jäsenvaltio, jossa tur-
vapaikanhakija ensimmäisenä hakee turvapaikkaa tai johon 
hän ensimmäisenä saapuu, on velvollinen käsittelemään ha-
kemuksen. Järjestelmä ei ole kuitenkaan onnistunut turvaa-
maan turvapaikanhakijoille oikeudenmukaista kohtelua. Jot-
kut jäsenmaat esimerkiksi estävät pääsyn turvapaikkamenet-
telyyn asetuksen mukaisesti maahan siirretyille henkilöille. 
Turvapaikanhakijoita otetaan yhä useimmin säilöön ennen 
toiseen maahan siirtämistä. Kidutuksen uhrit ja muut haa-
voittuvaiset ryhmät eivät saa tarvitsemaansa hoitoa ja tukea, 
koska vastaanotto-olosuhteet kuten terveyden- ja mielenter-
veyshoito vaihtelevat jäsenmaasta toiseen. 

Dublin-järjestelmän epäkohtiin tulee kiinnittää välittö-
mästi huomiota, mutta pitkällä tähtäimellä EU:n tulee löytää 
oikeudenmukaisempi, inhimillisempi ja toimivampi vaihto-
ehto Dublin-järjestelmälle. Siihen saakka EU:n tulee seura-
ta, miten jäsenmaat soveltavat asetusta, ja kannustaa mai-
ta mekaanisen tulkinnan sijaan huomioimaan perheen yhte-
näisyyden ja lapsen edun periaatteet asetuksen mahdollista-
malla tavalla.

Turvapaikkamenettelyihin liittyen jäsenmaat neuvotte-
levat turvallisten alkuperämaiden listan laatimisesta. Listal-
la olevasta maasta tulleen turvapaikanhakijan hakemusta pi-
dettäisiin lähtökohtaisesti perusteettomana ja lista olisi jä-
senvaltioita sitova. Järjestöjen mielestä turvallisten maiden 
listat vaarantavat turvapaikanhakijoiden oikeuden yksilölli-
seen tutkintaan, esimerkiksi oikeutta yksilölliseen puhutte-
luun ei taata. Mitään maata ei voida pitää turvallisena kai-
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kille kansalaisille kaikissa olosuhteissa. Päätös turvallisten 
maiden listasta tulee tehdä yhteispäätösmenettelyssä, jossa 
Euroopan parlamentin kanta otetaan huomioon. Suomen tu-
lee järjestöjen mielestä suhtautua hyvin kriittisesti turvallis-
ten lähtömaiden luetteloon.

Euroopan unioni pyrkii myös laatimaan yhteiset sään-
nöt ja menettelyt laittomasti jäsenvaltioiden alueella olevi-
en kolmansien maiden kansalaisten palauttamisesta. Palau-
tuksiin liittyy usein oikeusturvaan, turvaamistoimiin ja pak-
kokeinoihin liittyviä ongelmia, joiden ratkaisemiseen tu-
lee pyrkiä ihmisoikeuksia ja perusvapauksia kunnioittavilla 
yhteisesti sovituilla menettelyillä. Ns. palautusdirektiivistä 
neuvoteltaessa tulee erityisesti ottaa huomioon haavoittuvai-
set ryhmät kuten yksin tulleet lapset, joiden säilöönottoa ei 
tulisi sallia ja joiden palauttamisessa tulee aina lähteä lapsen 
edun ensisijaisuudesta. Mikäli kolmansien maiden kansalai-
sia ei voida syystä tai toisesta palauttaa, tulee heille myöntää 
laillinen oleskelulupa.

Suvaitsevaisuus

Kansainvälistä pakolais- ja turvapaikkatyötä vaikeuttava su-
vaitsemattomuus ja populistinen politiikka estävät ihmisiä 
saamasta heille kansainvälisten sopimusten takaamaa suo-
jelua. Rasismin kasvua ei voi enää selittää Eurooppaan tu-
levien turvapaikanhakijoiden määrän kasvulla, sillä hakija-
määrät ovat viime vuosina laskeneet selvästi. Kun nykyisis-
tä EU-maista (25) haki turvapaikkaa vuonna 200� yhteensä 
440 000 henkilöä, oli vastaava luku viime vuonna 240 000. 
Yli 80 prosenttia pakolaisista oleskeleekin köyhissä maissa.

Rasismin kasvu ja turvapaikkapolitiikan kiristyminen 
vaikeuttavat suojelua tarvitsevien pääsyä turvaan, myös aja-
en ihmisiä turvautumaan ”laittomaan” maassaoleskeluun.  
Suvaitsevaisuuden lisääminen yhteiskunnissa sen sijaan 
edistää pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kansainvälistä 
suojelua sekä auttaa kotiinpaluussa ja pakolaiskriisien rat-
kaisussa.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n päävaltuutettu An-
tónio Guterres on nostanut suvaitsevaisuuden pakolaisia ja 
turvapaikanhakijoita kohtaan järjestön yhdeksi pääteemaksi. 
Hänen mukaansa vainoa pakenevien ihmisten suojelukysy-
mykset tulee saada mukaan kehitysyhteistyön ytimeen. Vain 
näin saadaan kestäviä ratkaisuja globaaleihin kehitys-, pako-
laisuus- ja ihmisoikeusongelmiin. 

Suositukset Suomen puheenjohtajakaudelle:

Suomen tulee edistää johdonmukaista puuttumista pakolai-
suuden syihin, myös kriisinhallinnan keinoin. Pakenemaan 
joutuneiden ihmisten suojelu ja pysyvien ratkaisujen löyty-
minen tulee tuoda osaksi kehitysyhteistyön ydintä.

Euroopan unionin tulee osallistua uskottavalla tavalla 
kansainväliseen vastuunjakoon pakolaisten suojelemisessa. 
Tarvitaan laillisia maahantuloväyliä EU:n alueelle. Suomel-
la on erityinen mahdollisuus puheenjohtajakaudellaan edis-
tää EU:n uudelleensijoittamisjärjestelmän kehittymistä.

Suomen tulee edistää sellaisen yhteisen eurooppalaisen 
turvapaikkajärjestelmän kehittämistä, joka takaa hakijoille 
yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet saada suojelua unio-
nin alueelta. Dublin-järjestelmän ongelmat tulee tunnustaa 
ja ratkaista. 

Suomen tulee suhtautua hyvin kriittisesti turvallisten 
lähtömaiden luetteloon. Turvapaikkamenettelydirektiivi ei 
nykyisellään takaa yksilöllistä käsittelyä näistä maista tule-
ville hakijoille.

Palauttamisdirektiiviä koskevissa neuvotteluissa tulee 
erityisesti huomioida haavoittuvassa asemassa olevien hen-
kilöiden kuten lasten asema. Mikäli kolmansien maiden kan-
salaisia ei pystytä EU:n alueelta palauttamaan, tulee heille 
taata laillinen asema.

EU:n jäsenmaiden tulee selkeästi sanoutua irti sellaisista 
teemoista maahanmuuttopolitiikassa, jotka lisäävät vieraan-
pelkoa. Vähemmistöt tulee ottaa mukaan päättämään heitä 
koskevista asioista. 

Helsingissä
YK:n pakolaispäivänä 20.6.2006

Frank Johansson Miko Lempinen 
toiminnanjohtaja  vt. pääsihteeri 
Amnesty Internationalin Ihmisoikeusliitto 
Suomen osasto

Antti Pentikäinen  Mauri Upanne
toiminnanjohtaja  toiminnanjohtaja
Kirkon Ulkomaanapu Lastensuojelun Keskusliitto 

Liisa Murto Jan Edström
toiminnanjohtaja  pääsihteeri  
Pakolaisneuvonta Suomen ekumeeninen 
 neuvosto 

Kim Remitz Kristiina Kumpula 
toiminnanjohtaja pääsihteeri
Suomen Pakolaisapu  Suomen Punainen Risti 
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Suomen ekumeenisen neuvoston (SEN) 
hallituksen kannanotto 12.10.2006

Suomen ekumeeninen neuvosto on huolissaan alkoholin 
käytön vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan, perhei-
siin ja erityisesti lapsiin ja nuoriin. 

Kristillisen tradition kulmakiviä ovat lähimmäisestä vä-
littäminen ja yhteisöllisyys. Alkoholin kulutuksen lisäänty-
minen ja sen aiheuttamat haitat uhkaavat riistää yhä useam-
malta lähimmäiseltä perusturvallisuuden. Yhteiskunnan vel-
vollisuus on suojella jäseniään. Siksi Suomen ekumeeninen 
neuvosto toivoo valtiovallan ryhtyvän nykyistä tehokkaam-
piin toimiin alkoholihaittojen estämiseksi.

Suomen ekumeenisen neuvoston hallitus antaa täyden 
tukensa valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitteille, joi-
den mukaan alkoholin aiheuttamia haittoja lasten ja perhei-
den hyvinvoinnille vähennetään merkittävästi, samoin alko-
holijuomien riskikäyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja. Myös 
alkoholijuomien kokonaiskulutus tulisi kääntää laskuun.

Alkoholin riskikäytön aiheuttamiin ongelmiin olisi puu-
tuttava voimakkaasti. Kirkot ja kansalaisjärjestöt voivat ol-
la tukemassa perheitä ja yhteiskuntaa kehityksen suunnan 
muuttamiseksi. Valtiovallan toivotaan ryhtyvän pikaisesti 
toimiin alkoholihaittojen hillitsemiseksi. Suomen ekumee-
nisen neuvoston hallitus katsoo, että väkevien alkoholijuo-
mien verotusta olisi kiristettävä. Nuorille tapahtuvaa annis-
kelua on valvottava, samoin tulee puuttua alkoholin mainon-
taan.

Alkoholin väärinkäytön haitat kohdistuvat paitsi alkoho-
lin käyttäjään itseensä, hänen terveyteensä, hänen perhee-
seensä ja työkykyynsä, mutta myös lähiympäristöön ja yh-
teiskunnan toimivuuteen. Alkoholin riskikäyttö tuottaa vä-
kivaltaa, erityisesti perheväkivaltaa. Liikenne- ja vesiliiken-
nejuopumukset yleistyvät. Tapaturmien ja onnettomuuksien 
määrä lisääntyy. Päihdeongelmat ovat merkittävä tekijä, kun 
lapsia joudutaan sijoittamaan kotinsa ulkopuolelle. Kasvava 
alkoholin käyttö myös lisää alkoholisairauksia ja aiheuttaa 
inhimillisen kärsimyksen lisäksi huomattavia kustannuksia 
terveydenhuollolle.

Suomen ekumeeninen neuvosto vetoaa valtiovaltaan, jot-
ta alkoholin kokonaiskäyttö saataisiin alenemaan.

Suomen ekumeeninen neuvosto vetoaa kaikkiin kirkkoi-
hin ja kristillisiin yhteisöihin. Seurakunnat ja järjestöt voivat 
tarjota nuorille ja aikuisille päihteetöntä toimintaa ja sisältöä 
elämään. Vetoomus esitetään myös kaikille aikuisille, jotta 
alaikäisille ei välitettäisi alkoholia. Kristittyjen velvollisuus 
on tukea ja auttaa päihdeongelmien kanssa kamppailevia, ei 
tuomita eikä syyttää.
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Työryhmät / Arbetsgrupper

Näköala-Utsikt -lehden toimituskunta
Tidningen Näköala-Utsikts redaktionskommitté
 TM Jaakko Antila (toimitussihteeri)
 Pääsihteeri Jan Edström, SEN (�.�.–��.8)
 Pääsihteeri Heikki Huttunen (�.8. alkaen)
 Mediakehitysjohtaja Thorleif Johansson, lut.
 Rovasti Heikki Jääskeläinen, lut.
 Pastori Markku Salminen, ort.
 Päätoimittaja Marko Tervaportti, kat.
 Toimistosihteeri Sirpa-Maija Vuorinen, SEN
 Projektisihteeri Sanna Ylä-Jussila, SEN

Rukouspäivätyöryhmä
Böndagsarbetsgruppen
 Isä Markku Salminen (ort.), pj
 Kirkkoherra Kaiku Mäenpää (lut.)
 Johtaja Kai Vahtola (lut.)
 Ylisihteeri Arja Laukkanen (SVKN)
 Pääsihteeri Eeva Tervala, varajäsen
 Pääsihteeri Jan Edström (SEN), sihteeri
 Pääsihteeri Heikki Huttunen (�.8. alkaen)

Lähetysyhteistyöryhmä 
Missionsarbetsgruppen
 Jan Edström (SEN) ��.8. asti
 Heikki Huttunen (SEN) �.8. alkaen
 Eeva Tervala (SVKN)
 Matti Korpiaho (SLN), puheenjohtaja
 Rauno Mikkonen (SLN)
 Soili Penttonen (SEN)
 Jari Portaankorva (SLN)
 Soile Salorinne (SVKN) 
 Kari Tassia (SLN)
 Marino Trevisini (SEN)
 Maija-Tuulikki Tassia, sihteeri

Nordic-Foccisa -koordinaatiotyöryhmä 
Nordic-Foccisa -koordinationsarbetsgrupp
 Pääsihteeri Jan Edström (SEN)
 Suunnittelija Maija Hakulinen (KUA)
 Lähetyssihteeri Hannu Paavola (Ev.lut. kirkon ulkoasiain osasto)

SEN:n edustajat eri työryhmissä
ERF:s representanter i olika arbetsgrupper

Svenska Bibelsällskapets huvudmannaråd
 TD Risto Nurmela, Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi
 Suppleant: TM Marika Björkgren, TF vid ÅA

Ev.lut. kirkon Väkivallasta sovintoon 2001–2010-työryhmä
Ev.luth. kyrkans arbetsgrupp för Ickevåldsårtiondet 2001–2010 
 Projektisihteeri Sanna Ylä-Jussila

Nordisk ekumenisk kvinnokommitté (NEKK)
 TM Yvonne Terlinden (luth.)

Euroopan kristittyjen naisten ekumeeninen foorumi / Ekumeniskt forumet 
för Europas kristna kvinnor (EFECW)
 Hallituksen jäsen: TM Anne Lagerstedt, 
 SEN:n naisjaoston jäsen (lut.)

Life and Peace Institute (hallitus)
 Kehitysyhteistyöneuvos Elsi Takala (ort.), Ulkoministeriö 

EkuFin-verkosto / Eku Fin-nätverket
Suomalaisten ekumeenisissa luottamustehtävissä toimivien verkosto 
 Koollekutsuja / sammankallare: Jan Edström

IEC Advisory Board
 Projektisihteeri Sanna Ylä-Jussila

Uskonnollinen ja kulttuurinen vuoropuhelu (Työministeriön koordinoima)
 Projektisihteeri Sanna Ylä-Jussila

Vastuuviikko / Ansvarsveckan

Yhteistyöryhmä 2006
 Jan Edström (Kirkon Ulkomaanapu/KCSA) 
 Markku Holma (KKN) 
 Heikki Huttunen (SEN)
 Ann-Britt Kaca (KCSA, ruotsinkielisen Vastuuviikon projektisihteeri) 
 Marja Kantanen (KDY)
 Pia Kummel-Myrskog (KCSA) 
 Jaakko Mäkelä (KLK)
 Riina Nguyen (OrtAid) 
 Jan Pettersson (Caritas)
 Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimi 
 toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen (KUA).
 Sihteerinä Vastuuviikon 
 projektisihteerit Elina Huhta (tammi-helmikuu) ja Sanna Ylä-Jussila.

Kampanjatyöryhmä 2006
 Elina Huhta (KUA)
 Vesa Häkkinen (KUA) 
 Ann-Britt Kaca (KCSA)
 Sinikka Koski 
 Mikko Laitinen (Changemaker)
 Hanne Malkki (Munkkiniemen seurakunta)
 Anne Palm (KATU)
 Risto Pontela (Suomen kristillinen rauhanliike)
 Hermanni Riikonen (Changemaker)
 Nina Suomalainen (KUA)
 Ulf Särs (KUA)

Kampanjatyöryhmä kokoontui kolme kertaa. Lisäksi projektisihteeri tapasi 
muutamia työryhmän jäseniä aineiston suunnittelun merkeissä.

Hartausaineiston suunnittelun työryhmä 2006
 Vesa Häkkinen (KUA) 
 Kati Jääskeläinen (KDY) 
 Marja Kantanen (KDY)
 Helena Lindfors (KJM)
 Riikka Uuksulainen (Roihuvuoren seurakunta)
 ja projektisihteeri Sanna Ylä-Jussila.

Hartausaineistotyöryhmä kokoontui kaksi kertaa.

SEN:n jäsenyhteisöt ja niiden edustajat 
ERF:s medlemssamfund och deras representanter 

Anglican Church in Finland
 Rev. Rupert Moreton
 Diakoni Anna Walker 
Finlands svenska baptistsamfund 
 Kommunalrådet Erik Liljeström
 Missionsföreståndare Nils-Erik Vikström
Finlands svenska metodistkyrka 
 Pastor Leif-Göte Björklund
 Pastor Mayvor Wärn-Rancken
International Evangelical Church in Finland 
 Pastori Timo Keskitalo
Katolinen kirkko Suomessa 
 Piispa Józef Wróbel
 Isä Teemu Sippo
Missionskyrkan i Finland
 Ped. mag. Henrik Nymalm 
 Pol. dr Markus Österlund
Olaus Petri församlingen 
 Kyrkoherde Jan Gehlin
Suomen evankelis-luterilainen kirkko 
 Arkkipiispa Jukka Paarma
 Piispa Erik Vikström
 Piispa Voitto Huotari
 Piispa Simo Peura
 Kirkkoneuvos Risto Cantell
 Pastori Leena Huovinen
 Toimittaja Johannes Ijäs
 TT Päivi Jussila
 TT Tomi Karttunen
 TL Veijo Koivula
 Pastori Antti Kruus
 Prosten Anders Laxell
 Tiedottaja Mari Malkavaara
 Ylilääkäri Kati Myllymäki
 Pastori Ilpo Rannankari
 TT Matti Repo
 Opettaja Tuula Rikala
 Opetuspäällikkö Kaisa Rönkä
 KM Mirkka Torppa
 TT Pirjo Työrinoja
Suomen Metodistikirkko
 Pastori Soile Salorinne
 Pastori Johan Salminen
Suomen ortodoksinen kirkko
 Arkkipiispa Leo
 Joensuun piispa Arseni
 Pastori Andreas Hjertberg
 Rovasti Elias Huurinainen
 Lehtori Marianne Kantonen
 TM Riina Nguyen
 Ylidiakoni Juha Lampinen
 Dosentti Johanna Lasonen
 FM Maria Takala-Roszczenko
 Kirkkoherra Markku Toivanen
Suomen Pelastusarmeija
 Eversti André Cox
 Ylisihteeri Arja Laukkanen 
Suomen Vapaakirkko
 Kirkkokunnanjohtaja Olavi Rintala
 Päätoimittaja Hannu Lahtinen
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Tarkkailijat / Observatörer 
Suomen Adventtikirkko
 Pastori Atte Helminen
Suomen baptistiyhdyskunta
 Rehtori Lauri Kotkavuori
Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
 Yrittäjä Antti Pelkola
Finlands svenska pingstmission
 Pastor Håkan Nitovuori
Hiljaisuuden ystävät
 Toiminnanjohtaja Mikko Peura
Kansan Raamattuseura
 Toiminnanjohtaja Hannu Nyman
Maailmanvaihto ICYE Finland
 Opiskelija Mari Toivanen
Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto
 Pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen
Opiskelijoiden Lähetysliitto
 Pastori Matti Nikkanen
Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
 Agrologi Sakari Heikkilä
Sinapinsiemen
 Teol. yo Tanja Roiha
Suomen Ev.lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus
 Pääsihteeri Kalevi Virtanen
Suomen kristillinen rauhanliike
 Rovasti Nils Rönnholm
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
 Teol. maist. Jussi Junni
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
 Toiminnanjohtaja Mikko Lännenpää
Suomen Lähetysseura
 Lähetysjohtaja Seppo Rissanen
Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto
 Pääsihteeri Jaakko Koikkalainen
Suomen Pipliaseura
 TT Pekka Särkiö
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus
 Toiminnanjohtaja Timo Sainio
Tuomasyhteisö
 Pastori Jaana Räntilä

Jäsenyhteisöjen ja tarkkailijoiden edustajat jaostoissa 
Av medlems- och observatörssamfunden utsedda representanter i sektioner

Neuvoston jäsenet ja tarkkailijat voivat nimetä edustajansa jaostoihin. Jaos-
tot seuraavat oman aihepiirinsä koti- ja ulkomaista keskustelua, työskente-
levät eri projektien puitteissa sekä järjestävät ekumeenisia seminaareja ja ti-
laisuuksia ajankohtaisista kysymyksistä.

Rådets medlemssamfund och observatörer kan utse representanter till sek-
tionerna. Sektionerna följer med den nationella och internationella diskus-
sionen rörande deras ansvarsområden, arbetar med olika projekt samt ord-
nar seminarier och samtal i aktuella frågor.

Eettisten kysymysten jaosto / Sektionen för etiska frågor

Suomen ev.lut. kirkko
 Terv.huollon lehtori Helena Lauriala
 LL, TK Kalle Mäki 
 Ylilääkäri Liisa Maria Voipio-Pulkki
Suomen ortodoksinen kirkko
 LL Seppo Pesonen
 Erikoislääkäri, FT Raimo Puustinen
Katolinen kirkko Suomessa
 LL Markku Vähätalo
Suomen Adventtikirkko
 TM Leif Hongisto
Suomen kristillinen rauhanliike
 Pääsihteeri Risto Pontela
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
 Pastori Lasse Vahtola
Sihteeri: pastori Kaisa Iso-Herttua

Kasvatusasiain jaosto / Sektionen för fostran
Suomen ev.lut. kirkko
 Lehtori Annikki Huhta
 Lehtori Hannu Koskinen
 Lehtori Pirkko Lintula
 KM, diakoni Liisa Luukkonen
 Lehtori Anja Tolonen
 KM Mirkka Torppa
Suomen ortodoksinen kirkko
 Uskonnonopettaja Juha Järvinen
 TM, seurakuntalehtori Juhani Räsänen
 varajäsen: Lehtori Risto Aikonen
Suomen Metodistikirkko
 Pastori Mika Partanen
Suomen Adventtikirkko
 Opettaja Kari Heikkinen

NNKY-liitto
 Nuorisotyönohjaaja Liisa Siikanen
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus
 Koulutussihteeri Juha Kinanen
Sinapinsiemen
 Pastori Eikka Kähärä
Suomen Pipliaseura
 Koulutuspäällikkö Juha Ropponen

Naisjaosto / Kvinnosektionen
Suomen ev.lut. kirkko
 Tiedottaja Mari Malkavaara
 Pastori Aino Salovius
 TM Yvonne Terlinden
Suomen ortodoksinen kirkko
 TM Aino Nenola
 Järjestösihteeri Riitta Räntilä
Katolinen kirkko Suomessa
 Sisar Theresa Jezl 
Suomen Metodistikirkko
 FM Iris Rajamaa
Suomen Pelastusarmeija
 Majuri Sirkka Paukku
Suomen Adventtikirkko
 Terhi Turkka
NNKY-liitto
 Teol. yo Monika Pensar-Granroth
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
 Teol. yo Tanja Roiha
Suomen kristillinen rauhanliike
 TM Anne Lagerstedt
Kansan Raamattuseura
 Pastori Eija Kemppi
Sinapinsiemen
 FM Leena Mäkitalo

Nuorisojaosto / Ungdomssektionen
Jaosto voi hyväksyä tarkkailijoita kristillisistä järjestöistä myös SEN:n jä-
sen- tai tarkkailijayhteisöjen ulkopuolelta.

The Anglican Church in Finland
 Rev. Tuomas Mäkipää
 Diakoni Anna Walker
Finlands svenska metodistkyrka
 Anna Hamberg
Katolinen kirkko Suomessa
 Marko Pitkäniemi
 Mus. opisk. Pilvi Listo-Tervaportti
Suomen Pelastusarmeija
 Opettaja Kati Kivestö
Suomen ev.lut. kirkko
 Teol. yo Miika Ahola
 TM Riikka Myllys
Suomen ortodoksinen kirkko
 Teol. yo Marianne Haverinen
 Pastori Teemu Toivonen
Suomen Metodistikirkko
 Terv.h. yo Henrik Kuusipalo 
Suomen Vapaakirkko
 Nuorisopastori Sami Lehto
Kansan Raamattuseura
 Valt. yo Inka Lindroos
NNKY-liitto
 Psyk. yo Aura Nortomaa
NMKY-liitto
 TM Harri Peltomaa
Opiskelijoiden lähetysliitto
 Teol. yo Laura Hytti
Sinapinsiemen
 Mus. yo Sanna Akkanen
Suomen Adventtikirkko
 Mariel Pilois
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
 Teol. yo Suvi-Maria Junni
Suomen Poikien ja Tyttöjen keskus
 Kurssisihteeri Tuovi Varis
Tarkkailijoiksi kutsuttu
Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistys
 Teol. yo Ilari Lahtela
Körttiopiskelijat
 TM Jaakko Antila
Sihteeristö
 Sihteeri: teol. yo Jussi Ikkala
 Koulutussihteeri: Laura Hytti ja Ronja Venesperä
 Toiminnallinen sihteeri: Sami Lehto
 Kv-sihteeri: Inka Lindroos
 EYCE-yhdyshenkilö: Heidi Kusmin-Bergenstad
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Opillisten kysymysten jaosto / Sektionen för lärofrågor 

Suomen ev.lut. kirkko
 Mediakehitysjohtaja Thorleif Johansson
 Dosentti Sammeli Juntunen
 Pastori Tuija Mannström
 Piispa Simo Peura
 Pastori Antti Saarelma
 TD Bernice Sundkvist
 Dosentti Timo Vasko
Suomen ortodoksinen kirkko
 TL, lehtori Pekka Metso
 TM, pastori Mikael Sundkvist
Katolinen kirkko Suomessa
 Kirkkoherra Marino Trevisini
Suomen Pelastusarmeija
 Majuri Antero Puotiniemi
The Anglican Church in Finland
 Rev. Mika Pajunen
Suomen Metodistikirkko
 Pastori Tapani Rajamaa
Suomen baptistiyhdyskunta
 Rehtori Lauri Kotkavuori
Suomen Adventtikirkko
 Pastori Atte Helminen
Suomen Vapaakirkko
 Rehtori Väinö A. Hyvönen
Kansan Raamattuseura 
 Pastori Erkki Taivainen
Sinapinsiemen
 TM Kari M Räntilä
Suomen Kristillinen Yioppilasliitto
 Teol. yo Miika Ahola
Opiskelijoiden lähetysliitto
 Pastori Matti Nikkanen
Kutsuttu: Seurakunnanjohtaja Klaus Korhonen (hell.)
Pääsihteeri Eeva Tervala, SVKN
Sihteeri: KM, MuM, TM Tapani Saarinen

Paikallisen ekumenian jaosto / Sektionen för lokal ekumenik

Suomen ev.lut. kirkko
 Kirkkoherra Martti Hirvonen
 Pastori Veli-Pekka Järvinen
 KM Kirsti Keltikangas
 TL Veijo Koivula
 Rovasti Marja Kosonen
 Pastori Timo Pokki
 Rekisterinjohtaja Oiva Voutilainen
Suomen ortodoksinen kirkko
 Rovasti Arto Leskinen
 Pastori Kalevi Kasala
Katolinen kirkko Suomessa
 Isä Teemu Sippo
Suomen Pelastusarmeija
 Majuri Aino Muikku
The Anglican Church in Finland
 Rev. Rupert Moreton
Suomen Adventtikirkko
 Pastori Taisto Hillberg
NNKY-liitto
 Koulukuraattori Eija Huovinen
Suomen kristillinen rauhanliike
 Rovasti Nils Rönnholm
Suomen Vapaakirkko
 Pastori Arto Kortemaa
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
 Kehittämispäällikkö Erkki Haarala
Suomen Pipliaseura
 Yhteyspäällikkö Tuuli Kela

Sektionen för finlandssvensk ekumenik
Ev.-luth. kyrkan i Finland
 Kontraktsprost Tor-Erik Store
 Kyrkoherde Johan Westerlund
Ortodoxa kyrkan i Finland
 Pastor Andreas Hjertberg
Katolska kyrkan i Finland
 Översättare Sara Torvalds
Frälsningsarmén i Finland
 Socionom Gun-Viv Glad-Jungner
Finlands svenska baptistmission
 Kommunalrådet Erik Liljeström
Fria Missionsförbundet i Finland
 Missionsledare Kaj Holtti
Finlands svenska metodistkyrka
 Pastor Leif-Göte Björklund
 Pastor Mayvor Wärn-Rancken
The Anglican Church in Finland

 Mr Charles Vane-Tempest
Adventkyrkan i Finland
 Gösta Kungsköld
Finlands kristliga fredsrörelse
 Redaktör Ulf Särs
Finlands svenska pingstmission 
 Pastor Kaj Kanto 

Hallitus / Styrelse 

Puheenjohtaja / Ordförande
Arkkipiispa Jukka Paarma, lut.
Varapuheenjohtajat / Viceordföranden
Piispa Voitto Huotari, lut.
Pastori Heikki Huttunen, ort.
VTT Markus Österlund, FMF
Muut jäsenet / Övriga medlemmar
Toiminnanjohtaja Pauliina Arola, lut. 
(varajäsen: tiedottaja Mari Malkavaara, lut)
Ylilääkäri Kati Myllymäki (varajäsen: rovasti Pekka Hietanen)
Kirkkokunnanjohtaja Olavi Rintala, vap. 
(varajäsen: päätoimittaja Hannu Lahtinen, vap.)
Isä Teemu Sippo, kat.

Toimisto / Kansli

Pääsihteeri / Generalsekreterare
Heikki Huttunen, heikki.huttunen@ekumenia.fi

Toimistosihteeri / Byråsekreterare
Sirpa-Maija Vuorinen, sirpa-maija.vuorinen@ekumenia.fi

Projektisihteeri / Projektsekreterare
Sanna Ylä-Jussila, sanna.yla-jussila@ekumenia.fi

Rahastonhoitaja / Skattmästare
Perry Johansson, perry.johansson@ekumenia.fi

Katajanokankatu / Skatuddsgatan 7 A
PL / PB �85
00�6� Helsinki / Helsingfors

Puh. / Tfn: (09) �80 2�69
Fax: (09) �74 ���
www.ekumenia.fi

Luettelo käytetyistä lyhenteistä

CCEE = Concilium Conferentiarum Episcoporum Europae
EAPPI = Ecumenical Accompaniment Program in the Middle East
EEA� = Third European Ecumenical Assembly
EFECW = Ecumenical Forum for European Christian Woman
EIN = Ekumenisk Institut för Norden
ERF = Ekumeniska rådet i Finland
ETNO = Etnisten suhteiden neuvottelukunta
EU = Euroopan unioni, Europeisk Union
EYCE = Ecumenical Youth Council in Europe
FEMYSO = Fellowship of European Muslim and Youth Organisation
FMS = Finska Missionssällskapet
FOCCISA = Fellowship of Councils of Churches in Southern Africa
FS = Frikyrklig Samverkan
ILO = International Labour Organisation
KCSA = Kyrkans central för det svenska arbetet
Ketko = Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelma
KMN = Kirkkojen maailmanneuvosto
KO = Kristillinen Opintokeskus
KTK = Kirkon tutkimuskeskus
KUA = Kirkon Ulkomaanapu
KUH = Kyrkans Utlandshjälp
KV = Kyrkornas Världsråd
LML = Luterilainen Maailmanliitto
LPI = Life and Peace Institute
LYTR = Lähetysyhteistyöryhmä
MECC = Middle East Council of Churches
MESK = Maailman Evankelioimisen Suomen Keskus
MOD = Mongfald och Dialog. Moninaisuus, Oivallus, Dialogi
NCC = National Councils of Churches
NCC-Norden = National Councils of Churches in Nordic Countries
NEKK = Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté
NMKY = Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys
NNKY = Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys
Okj = Opillisten kysymysten jaosto
Pej = Paikallisen ekumenian jaosto
SEN = Suomen ekumeeninen neuvosto
SB = Svenska Bibelsällskapet
SKR = Sveriges Kristna Råd
SLN = Suomen Lähetysneuvosto
SLS = Suomen Lähetysseura
SVKN = Suomen vapaakristillinen neuvosto
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PÄÄTÖKSENTEKO / BESLUTSPROCESS

JÄSENKIRKOT / MEDLEMSKYRKOR

 
NEUVOSTON KOKOUS / RÅDETS MÖTE

HALLITUS / STYRELSE

 PÄÄSIHTEERI / GENERALSEKRETERARE JAOSTOT / SEKTIONER TYÖRYHMÄT / ARBETSGRUPPER
      

                       TOIMISTO / KANSLI

➥

➼

➥

➼

➼

Neuvoston kokous / Rådets möte

SEN:n korkein päättävä elin on kokous, joka kokoontuu ke-
vätkokoukseen ja syyskokoukseen. Ylimääräinen kokous 
voidaan pitää hallituksen katsoessa sen tarpeelliseksi.

Päätösvaltaa yleiskokouksessa käyttävät jäsenkirkkojen /      
-yhteisöjen edustajat. Kullakin jäsenkirkolla / -yhteisöllä on 
yleiskokouksessa kaksi puhe- ja äänivaltaista edustajaa sillä 
poikkeuksella, että Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla 
on 20 edustajaa, Suomen ortodoksisella kirkolla �0 edusta-
jaa ja niillä jäsenyhteisöillä, jotka ovat yksittäisiä seurakun-
tia, kullakin yksi edustaja.

ERF:s högsta beslutande organ är dess möte, som samman-
träder till vårmöte och höstmöte. Extra möte kan hållas om 
styrelsen anser det nödvändigt.

Medlemssamfundens representanter har beslutanderätt i ge-
neralmötet. Varje medlemssamfund har två representanter 
med yttranderätt och rösträtt med undantag av evangelisk-
lutherska kyrkan i Finland som har 20 representanter och 
Finlands ortodoxa kyrka som har �0 representanter. Med-
lemmar som utgörs av enskilda församlingar har vardera en 
representant.

Hallitus / Styrelsen

Toimeenpanevana elimenä on hallitus, jonka syyskokous va-
litsee. Hallituksessa tulee olla vähintään yksi jäsen luterilai-

sesta kirkosta, ortodoksisesta kirkosta, katolisesta kirkosta, 
suomenkielisestä vapaasta kristillisyydestä, ruotsinkielises-
tä vapaasta kristillisyydestä. 

Styrelsen är verkställande organ och väljs av höstmötet. I 
styrelsen bör finnas representanter för lutherska kyrkan, or-
todoxa kyrkan, katolska kyrkan, finska frikyrkligheten och 
finlandssvenska frikyrkligheten.

Jaostot / Sektioner

Jäsenet ja tarkkailijat voivat nimetä edustajansa jaostoihin. 
Toiminnallisesti jaostot kuuluvat SEN:n hallituksen alaisuu-
teen. Jaostot seuraavat oman aihepiirinsä koti- ja ulkomais-
ta keskustelua, työskentelevät eri projektien puitteissa sekä 
järjestävät ekumeenisia seminaareja ja tilaisuuksia ajankoh-
taisista kysymyksistä.

Medlemssamfund och observatörer kan utse representanter 
till sektionerna. Organisatoriskt fungerar sektionerna under-
ställda styrelsen. Sektionerna följer med den nationella och 
internationella diskussionen rörande deras ansvarsområden, 
arbetar med olika projekt samt ordnar seminarier och sam-
tal i aktuella frågor.


