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1 Johdanto

1.1 Neuvoston itseymmärrys

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on sääntöjensä mu-
kaan niiden Suomessa toimivien kirkkojen, kristillisten yhtei-
söjen ja seurakuntien yhteys, jotka on hyväksytty sen jäsenik-
si sillä perusteella, että ne tunnustavat Herran Jeesuksen Ju-
malaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuok-
si pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumusta yhden Ju-
malan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.
Neuvoston tarkoitus on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen 

yhteistyöelimenä
• edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykse-

yttä
• vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suo-

messa
• toimia kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kohtaamispaik-

kana
 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi neuvosto
• kutsuu kirkkoja ja kristillisiä yhteisöjä ja niiden jäseniä 

yhteiseen rukoukseen ja keskinäiseen vuorovaikutukseen
• keskustelee ajankohtaisista ekumeenisista kysymyksistä
• järjestää neuvotteluja, seminaareja ja konferensseja
• tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä kristillisen etii-

kan perusteella 
• harjoittaa julkaisutoimintaa
• pitää yhteyttä jäsenkuntaansa sekä ekumeenisiin järjestöi-

hin Suomessa ja ulkomailla

1.2 Toiminnan yleinen  
tavoite ja osa-alueet

SEN on sekä keskustelufoorumi, toimeenpaneva järjestö et-
tä asiantuntijaelin. Neuvoston olemassaolo on sinänsä merk-
ki jäsenkirkkojen ja -yhteisöjen pyrkimyksistä ykseyteen ja 
yhteiseen todistukseen. 

SEN palvelee jäsenenä ja tarkkailijana olevia kirkkoja, 
kumppanuusjärjestöjä ja muita tahoja ekumenian asiantun-
tijaorganisaationa. Sen toiminnan kautta ekumeeninen asen-
noituminen – kristittyjen keskinäinen tuntemus ja suvaitse-
vaisuus – tulee tunnetuksi ja valtaa alaa kirkoissa ja voi vai-
kuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. Toiminnan tavoitteena 
on, että kirkot ja kristilliset yhteisöt tukevat entistä enemmän 
toisiaan, sekä pyrkimyksissään kristittyjen ykseyteen että 
yhteisessä todistuksessaan ja palvelussaan yhteiskunnassa.  

Neuvoston toiminta voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin: 
• opilliset kysymykset ja spiritualiteetti

• eettiset ja yhteiskunnalliset kysymykset, erityisesti ihmis-
arvo 

• kristillinen kasvatus ja yhteinen todistus
• ekumenia ja uskontodialogi
• ekumeeniset verkostot

1.3 Jäsenkunta

Jäsenkirkot

Neuvoston jäseniksi voidaan hyväksyä Suomessa toimivat 
kirkot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat Herran Jee-
suksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mu-
kaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteis-
tä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hen-
gen kunniaksi.

• Suomen evankelis-luterilainen kirkko
• Suomen ortodoksinen kirkko
• Suomen Vapaakirkko 
• Katolinen kirkko Suomessa
• Finlands svenska baptistsamfund
• Finlands svenska metodistkyrka
• Suomen Metodistikirkko
• Suomen Pelastusarmeija
• Missionskyrkan i Finland
• The Anglican Church in Finland
• International Evangelical Church in Finland

Tarkkailijat / Observatörer

Neuvoston tarkkailijoiksi voidaan hyväksyä Suomessa toi-
mivat kirkot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat Herran 
Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun 
mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yh-
teistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen kunniaksi.

• Suomen Adventtikirkko
• Suomen Baptistikirkko
• Suomen Helluntaikirkko
• Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
• Finlands Svenska Pingstmission

Kumppanuusjärjestöt / Partnerorganisationer

Neuvoston kumppanuusjärjestöiksi voidaan hyväksyä Suo-
messa toimivat kristittyjen yhteyttä edistävät rekisteröidyt 
yhdistykset ja säätiöt.
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• Filantropia
• Herättäjä-Yhdistys
• Hiljaisuuden ystävät
• Kansan Raamattuseura
• Kirkon alat
• Kirkon Ulkomaanapu
• Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
• Medialähetys Sanansaattajat SANSA
• Opiskelijoiden Lähetysliitto
• Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
• San Damianon osuuskunta
• Sinapinsiemen
• Suomen Caritas
• Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus
• Suomen kristillinen rauhanliike
• Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
• Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
• Suomen Lähetysseura
• Suomen NNKY-liitto
• Suomen NMKY:n liitto
• Suomen Pipliaseura
• Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus
• Suomen World Vision
• Tuomasyhteisö

1.4 Lyhyesti kuluneesta vuodesta

Monet Euroopan muutokset vaikuttivat kuluneen vuoden 
ekumeeniseen toimintaan. Yhteisen Eurooppamme perus-
arvoja – ihmisarvoa, tasaveroisuutta ja vapaata liikkuvuut-
ta – pakotettiin pohtimaan uudelleen. Terrorihyökkäykset 
ja pakolaistilanne nousivat uutisoinnin keskiöön. Sosiaali-
nen media ym. tekijät nostivat myös kärjistettyjä näkemyk-
siä julkisuuteen. Meillä Suomessakin kuuli sanottavan, et-
tä rasismi on tullut salonkikelpoiseksi. Tämä asiakokonai-
suus on laajeneva haaste kirkoille. Uskontomaantiede muut-
tuu kehityskulkujen osana, mutta uskonnon merkitys ei vä-
hene vaan lisääntyy.

Ekumeenisen vastuuviikon vuositeemana oli Ylitä raja! 
Kampanja-aineisto ilmestyi juuri Euroopan pakolaistilan-
teen kärjistymisen kynnyksellä. Meitä kehotettiin ylittämään 
oman elämämme rajoja ja auttamaan lähimmäisiämme. Vas-
tuuviikon pakolaistaustaiset lähettiläät kiersivät eri tapahtu-
missa kohtaamassa ihmisiä seurakunnissa ja tapahtumissa. 
Aineistosta otettiin lisäpainos, ja lähettiläät urakoivat suosit-
tuja vierailuja pitkin syksyä joulukuulle asti.

Pariisin ilmastokokouksen valmistelu sysäsi kristityt ka-
duille ja tienvierille. Ekumeenisen ympäristöajattelun hen-
gessä totetutettiin useita tapahtumia Pyhiinvaellus Pariisiin 
-teemalla. Erityisen merkittävää oli, että pyhiinvaellukset /

ristisaatot Sonkaja-Ilomantsi, Obinitsa-Vastseliina ja Uzh-
gorod-Grabarka muodostivat kokonaisuuden kristinuskon 
Itä-Länsi-rajalla, joka niissä ylitettiin. 

Liikkeellä oltiin myös kun yhdessä USKOT-foorumin 
kanssa julkistettiin julkilausuma eduskuntavaaleja varten. 
Uskontojen ystävyyskävely sai osakseen suuren mediahuo-
mioin ja näin aloitettiin maassamme uusi yhteinen tapa toi-
mia globaalin hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Uskonnonvapaus julkisessa laitoksessa oli teemana syys-
kokouseminaarissa Porissa. Uskonnon näkyvyys julkisella 
paikalla ja uskonto ihmisoikeutena sävytti kiintoisan semi-
naarin keskustelua. Syyskokous päättyi yhteiseen kirkkokä-
velyyn porilaisessa hengessä. Kokouksesta lähti myös vies-
ti: Ihmisarvolla ei ole hintalappua.

Ihmisoikeus- ja uskonnonvapaushankkeen alulle saami-
nen oli monen vuoden työ, joka lähti liikkeelle pohdinnasta, 
mikä on ekumenian rooli tulevaisuuden Suomessa ja SEN:n 
ydinpalvelua jäsenistölleen. Siinä yhdistyvät jäsenkirkkojen 
tarve, kumppanuusjärjestöjen toimintakulttuuri, Vastuuvii-
kon piirissä syntynyt verkosto ja tarve kartuttaa viranomais-
ten asiantuntemusta.

Maamme hallituksen kehitysapuvarojen budjettileikka-
ukset aiheuttivat myös Ekumeeniselle vastuuviikolle tuen 
menetyksen niin kuin monelle muullekin kehitysyhteistyö-
tä tekevälle toimijalle. Syyskuun alussa maamme kirkonjoh-
tajat vetosivat kehitysyhteistyön puolesta muistuttaen, että 
kansalaisjärjestöjen ja kirkkojen tekemä kehitysyhteistyö on 
vaikuttavaa, koska se tavoittaa kaikkein haavoittuvimpia ih-
misryhmiä.

Katolisen kirkon Kristittyjen ykseyden edistämisen 
neuvoston johtajan kardinaali Kurt Kochin Suomen-vie-
railu toteutettiin SEN:n kevätkokouksen yhteydessä. Kar-
dinaali piti kevätkokouksen pääesitelmän, jossa hän valot-
ti katolista näkökulmaa reformaation merkkivuoden teolo-
gisiin lähtökohtiin. Kardinaali luennoi kasteen vastavuoroi-
sesta tunnustamisesta Helsingin yliopiston teologisen tie-
dekunnan täpötäydelle salille. Tasavallan presidentti otti 
kardinaalin vastaan Mäntyniemessä yhdessä isäntien edus-
tajien kanssa. 

Kasteen vastavuoroinen tunnustaminen oli teemana 
myös joulukuisessa Saksan kirkkojen neuvoston ja SEN:n 
yhteisessä konsultaatiossa. Konsultaatiossa pohdittiin, voi-
siko kasteen vastavuoroinen tunnustaminen toteutua myös 
Suomessa niin kuin on tapahtunut monessa Keski-Euroopan 
maassa. 

Jaostotoiminnalla on SEN:ssa lähes kahdeksankymmen-
tävuotiset perinteet. Suomen Yleiskirkollisen Toimikunnan 
nuorisotoimikunnan perustamisesta vuonna 1938 alkoi py-
syväisluonteisten jaostojen toiminta. Näihin vuosikymme-
niin mahtuu dynaamista eteenpäinmenoa ja väliin suvanto-
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vaiheita. Jaostotoiminnan uudelleenarviointi on noussut kes-
kusteluun. Kesäkuussa kokoonnuttiin aivoriiheen Lauttasaa-
reen. Syyskokous päätti jatkaa seitsemän jaoston toimikaut-
ta vuodella. Jaostojen tulee muun toimintansa ohessa pohtia 
tulevaisuuttaan ja esittää toiminnan jatkosuunnitelmat hal-
litukselle, joka vie asian vuoden 2016 syyskokouksen kä-
sittelyyn.

Pääsihteerin toimi on keskeinen neuvoston operatiivisen 
toiminnan johtajana ja myös ekumenian äänenä maassam-
me. SEN:n pääsihteeriin kansallinen ekumenia usein henki-
löityy. Tähän keskeiseen tehtävään valittiin kevätkokoukses-
sa teologian tohtori, pastori Mari-Anna Pöntinen. Hän seura-
si marraskuun ensimmäisestä alkaen rovasti Heikki Huttus-
ta, joka oli toiminut pääsihteerinä yhdeksän vuotta ja kolme 
kuukautta. Heikki Huttunen valittiin syksyllä Euroopan kir-
kojen konferenssin pääsihteeriksi.

Syyskokouksessa Porissa SEN:lle valittiin uusi hallitus 
ja uusi puheenjohtaja. Vuodesta 2010 puheenjohtajana toi-
minut piispa Teemu Sippo ei halunnut asettua ehdolle. Pu-
heenjohtajaksi valittiin Suomen ev.-lut. kirkon arkkipiis-
pa Kari Mäkinen. Kolmivuotinen toimikausi alkaa vuoden 
2016 alusta. Myös hallituksen kokoonpano muuttui hieman.

SEN:n jäsenkunta kasvoi, kun neljä järjestöä hyväksyt-
tiin syyskokouksessa kumppanuusjärjestöiksi. Kaikkien nel-
jän kanssa toimivaa yhteistyötä on tehty jo pitkään, mutta 
nyt järjestöjen asema ekumeenisina toimijoina vahvistui. 
Suomen Caritas, Filantropia, Kirkon alat ja San Damianon 
osuuskunta tulivat kumppaneiksi ja näin kumppanuusjärjes-
töjen lukumäärä kohosi 24:ään.  

Neljäntoista Euroopan maan edustajat kokoontuivat Eu-
roopan ekumeenisen nuorisoneuvoston yleiskokoukseen 
Kirkkonummen Hvittorpiin lokakuun lopussa. Nuorisojaos-
to on vuosikymmenet ollut aktiivinen EYCE-toimija ja isän-
nöi kokousta. Tapahtuma jalkautui Kirkkonummelta päiväk-
si Helsinkiin ja paikallisseurakunnissa järjestetyissä työpa-
joissa pohdittiin muun muassa Break the Chains -kampan-
jan teemoja. 

Toimintavuoden loppupuolta, erityisesti lokakuun toi-
mintaa sävytti pääsihteerivaihdos. Heikki Huttusta kiitettiin 
runsaan yhdeksän vuoden ajan aktiivisesta, ahkerasta ja roh-
keasta ekumeenisesta toiminnasta. Huomionosoituksia hä-
nen osalleen tuli erityisesti syyskokouksessa Porissa. Myös 
tehtävänsä vuodenvaihteessa jättävää puheenjohtajaa, piispa 
Teemu Sippoa kiitettiin kuuden vuoden puheenjohtajakau-
desta. Toimensa jättävää ja toimessa aloittavaa pääsihteeriä 
kiitettiin myös sadan hengen vahdinvaihtokahvitilaisuudes-
sa Helsingissä lokakuun lopussa.

Neuvoston työn monipuolisuutta ja ajankohtaisuutta ku-
vaavat ne lausunnot ja kannanotot, joita vuoden aikana an-
nettiin. Näissä keskitytään asioihin, joista ekumeenisen asi-

antuntemuksen perusteella on mahdollista antaa lausunto ja 
jotka liittyvät neuvoston ja sen jäsenkirkkojen toimintaan. 
Maan hallituksen turvapaikkapoliittiseen toimenpideohjel-
maan reagoitiin aivan vuoden lopulla hallituksen julkilausu-
malla. Siinä esitettiin huoli uuden turvapaikkapoliittisen lin-
jauksen seurauksista hädänalaisille ihmisille maassamme ja 
kansainvälisesti. 

Lausuntojen ja kannanottojen valmistelu tapahtui jaos-
toissa, työryhmissä, toimistossa ja luonnollisesti hallitukses-
sa.
• LAUSUNTO IHMISKAUPAN VASTAISEN TOIMIN-

NAN JÄRJESTÄMISESTÄ VALTIONEUVOSTOSSA
• USKONNOT YHTEISKUNNAN TURVANA
• RELIGIONERNA TRYGGAR SAMHÄLLSFREDEN
• PUOLUSTUSVOIMIEN EETTINEN OPETUS JA SOTI-

LASPARAATIT
• LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN 

PÄIVITTÄMINEN
• KIRKONJOHTAJAT VETOAVAT KEHITYSYHTEIS-

TYÖN PUOLESTA
• KYRKOLEDARNA VÄDJAR FÖR BISTÅNDET
• IHMISARVOLLA EI OLE HINTALAPPUA 
• MÄNNISKOVÄRDET HAR INGEN PRISLAPP
• KOHTI INHIMILLISTÄ JA KUNNIOITTAVAA ARVO-

POHJAA TURVAPAIKKAPOLITIIKASSA

1.5 Ekumeenisen toimintaympäristön  
tapahtumia

Koulun uskonnonopetukseen ja esimerkiksi puolustusvoi-
mien hengelliseen työhön liittyvässä keskustelussa nähtiin 
voimakkaan uskonnonvastaisia argumentteja. ”Uskonnot-
tomuus”, ”julistuksettomuus”, ”tunnustuksettomuus” olivat 
esillä arvoina ja jopa juridistyyppisinä periaatteina. Tämä 
trendi on ristiriidassa uskontojen merkityksen kasvun ja sen 
ymmärtämisen kanssa.

Ekumenian edistys kirkollisena ja teologisena osaami-
sena näkyi monin tavoin. Eräs esimerkki oli Helsingin ev.-
lut. ja ort. hiippakuntien järjestämä yhteinen seminaari, jos-
sa etsittiin uudenlaista näkökulmaa perheeseen, avioliit-
toon ja parisuhteeseen sekä klassisen teologisen ajattelun 
että nyky-Suomen ihmisten todellisen tilanteen kautta. Tu-
loksena oli virkistäviä ekumeenisia, älyllisiä ja pastoraali-
sia ärsykkeitä. 

Suomen ev.-lut. kirkon ja katolisen kirkon teologinen 
dialogi jatkui ja eteni suotuisasti tavoitteena antaa suomalai-
nen panos kahdenväliseen ja kansainväliseen keskusteluun 
Luterilaisen maailmanliiton ja sisarkirkkojen piirissä mah-
dollisuudesta laatia Yhteisen julistuksen vanhurskauttamis-
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opista jatkoksi Yhteinen julistus kirkosta, eukaristiasta ja vi-
rasta. 

Ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen vuositapaamisessa 
Suomen vapaakristillisen neuvoston ja Frikyrklig samver-
kanin kanssa oli teemana Vieraanvaraisuus. Ev.-lut. kirkon 
neuvottelukunnat Suomen helluntaiherätyksen ja Suomen 
Vapaakirkon kanssa kokoontuivat keväällä ja syksyllä. Tee-
moina olivat ajankohtaisten asioiden lisäksi keskustelu seu-
rakuntatyön lähtökohdista ja käytännön haasteista, kastees-
ta sekä kirkosta ja kirkon virasta. Teologinen dialogi Suo-
men ev.-lut. kirkon ja Suomen baptistikirkkojen kanssa jat-
kui lokakuussa teemanaan Jumalanpalvelus kirkon itseym-
märryksen kuvana sekä Kirkon jäsenyys ja vapaaehtoistoi-
minta. 

Suomen ev.-lut. kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon 
teologisen dialogin 25-vuotista antia käsiteltiin seminaarissa 
marraskuussa. Samalla julkistettiin vuoden 2014 teologisen 
dialogin dokumentaatio englanniksi otsikolla The Two Folk 
Churches in Finland. 

Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon 
kesken sovittiin ev.lut. arkkipiispan johdolla teologisen kon-
ferenssin järjestämisestä teologisesta antropologiasta Suo-
messa helmikuun 2016 lopussa. 

Porvoon kirkkoyhteisön priimakset eli arkkipiispat ja 
johtavat piispat tapasivat lokakuussa Edinburghissa. 

Kesällä julkistettiin Luterilaisen maailmanliiton The 
Self-Understanding of the Lutheran Communion -asiakir-
ja, jonka tarkoituksena on vahvistaa maailmanliiton sisäis-
tä yhteyttä ja yhteistoimintaa. Työryhmän puheenjohtajana 
toimi Minna Hietamäki, joka edustaa Suomen ev.-lut. kirk-
koa myös maailmanliiton neuvostossa. Kaisamari Hintik-
ka valittiin jatkokaudelle teologian ja julkisen todistuksen 
osaston johtoon ja ekumeenisten asiain apulaispääsihteerik-
si vuoteen 2022 asti. Maria Immonen valittiin maailmanpal-
velun johtajaksi.

Yhdistyneen metodistikirkon (The United Methodist 
Church) Pohjois-Euroopan ja Baltian aluekabinetti (are-
alkabinett) kokoontui Helsingissä 25.–26.3. Tähän liittyen 
sai SEN vieraakseen alueen piispan Christian Alstedin 25.3. 
Keskusteluissa käsiteltiin Suomen ekumeenisesta tilannetta 
ja Pohjoismaiden entisten valtiokirkkojen muutosta kansa-
laisyhteiskunnan suuntaan. Keskusteluissa käsiteltiin eku-
meenisesta tilanteesta piispan toimialueella, erityisesti Bal-
tian maissa ja kosketeltiin myös Venäjän tilannetta.

Västeråsiin kokoonnuttiin 2.–3.10. Ruotsin kirkon ja or-
todoksisten/idän kirkkojen keskustelupäiville (Svenska kyr-
kans samtalsdagar). Vuosittaisia kohtaamisia on järjestetty 
1992 alkaen. Osanottajia oli neljäkymmentä. Suomesta ev.-
lut. kirkkoa edusti hallintosihteeri Sirpa-Maija Vuorinen ja 
ortodoksista kirkkoa veli Nasari Uudesta Valamosta. Päivi-

en teema oli Sovinto ja yhteys. Teemaa tutkisteltiin kahdella 
alustuksella, keskusteluilla, vierailuilla syyrialais-ortodoksi-
sissa kirkoissa, Ruotsin kirkon uuden aikakauden kirkoissa, 
Västeråsin tuomiokirkossa ja piispantalossa.



12
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

2 Toiminnan kuvaus

2.1 Opilliset kysymykset ja spiritualiteetti

2.1.1 Yhteinen rukous

Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko 
KMN:n Faith and Order -komissio ja katolisen kirkon kris-
tittyjen ykseyden edistämisen neuvosto julkaisivat perintei-
seen tapaan aineiston kristittyjen ykseyden ekumeeniselle 
rukousviikolle 18. – 25.1. Viikon kansainvälisen aineiston 
oli valmistanut Brasilian ekumeeninen työryhmä, joka oli 
valinnut teemaksi: Jeesus sanoi: Anna minun juoda astiasta-
si (Joh. 4:7). Aineiston suomennoksesta vastasi TT Mika K. 
T. Pajunen.  Ruotsinkielinen aineisto saatiin käyttöön Ruot-
sin kirkkojen neuvostosta. Kaksikielisen aineiston toimitus-
kuntaan kuuluivat Heikki Huttunen, Veijo Koivula ja Sirpa-
Maija Vuorinen. Aineistovihko jaettiin kaikkiin maamme 1 
100 seurakuntaan. 

Valtakunnallinen ekumeeninen jumalanpalvelus toteu-
tettiin Kajaanin ev.-lut. kirkossa 18.1. Jumalanpalvelus tu-
keutui kainuulaisessa kontekstissa tuttuun seuraperintee-
seen. Toteutuksessa olivat mukana kaikki kaupungin kristil-
liset seurakunnat. Ekumeenisiin seuroihin kokoontui suuri 
joukko eri seurakuntien jäseniä. Palvelus lähetettiin taltioi-
tuna Yle Radio 1:n välityksellä sunnuntaina 25.1.

SEN:n verkkosivuilla vierailtiin ahkerasti rukousviikon 
aikana. Paikallisen ekumenian jaoston kokoamia ja muutoin 
saatuja tapahtumatietoja sivuilla oli useilta paikkakunnilta. 

Uusien toimitilojen siunaaminen
SEN:n uusi tomisto ev.-lut. Kirkkohallituksen talossa siunat-
tiin ekumeenisen rukousviikon hengessä kynttilänpäivänä 
2.2., jolloin ortodoksisessa kirkossa vietetään Herran koh-
taamisen juhlaa. Siunauksen toimitti puheenjohtaja, piispa 
Teemu Sippo avustajinaan TK Suvi Korhonen ja hallituk-
sen jäsen, ylidiakoni Juha Lampinen. Tervehdyksen juhlaan 
toi Suomen islamilaisen neuvoston puheenjohtaja, imaami 
Anas Hajjar. Tervehdyksen olivat lähettäneet myös Helsin-
gin ev.lut. hiippakunnan piispa Irja Askola ja ortodoksisen 
hiippakunnan metropoliitta Ambrosius. Molemmat terveh-
dykset juhlaan toi diakoni Andreas Salminen ortodoksises-
ta hiippakunnasta.

Ihmisen Pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi -rukous-
hetket 
SEN edisti Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission (CC-
ME) esityksen mukaisesti rukoustilaisuuksien järjestämis-
tä maamme seurakunnissa EU:n ulkorajoille menehtynei-
den muistoksi. Helsingissä tilaisuus toteutettiin kolmatta 
kertaa palmusunnuntain iltana. Helsingin ortodoksisen seu-
rakunnan Kotikirkon ekumeenisessa rukoushetkessä rukoil-

tiin EU:n ulkorajoille kuolleiden muistoksi. Rukoushetkes-
sä käytettiin CCME:n valmisteleman aineiston tekstejä, jot-
ka kumpuavat Luuk. 9:57 pohjalta: Ketuilla on luolansa ja 
taivaan linnuilla pesänsä, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, min-
hin päänsä kallistaisi. Toimittajina olivat pääsihteeri Heik-
ki Huttunen ja pastori Marjaana Toiviainen. Ortodoksisessa 
lauluryhmässä lauloivat Juha Lampinen, Maria Lampinen, 
Jyrki Ivars ja Helen Kesete.

Kristittyjen yhteinen lähetyspyhä
Ekumeenista lähetyspyhää vietettiin lokakuun toisena vii-
konvaihteena 10.–11.10. Lähetyspyhän teema oli evankelis-
luterilaisen kirkon sunnuntaiaiheen mukaisesti Usko ja epä-
usko. Työryhmään kuuluivat Brita Jern (SLN/FMR SLEF, 
lut.), Richard Brewis (SVKN, vap.), Maria Hattunen (SEN, 
ort.), isä Nguyen Toan Tri (SEN/ERF, kat.). Lähetypyhä on 
SEN:n ja Suomen lähetysneuvoston (SLN) yhteinen hanke, 
ja aineisto julkaistiin molempien järjestöjen verkkosivuilla. 

Luomakunnan aika 1.9.–4.10.
SEN:n verkkosivuilla julkaistiin aineistoa luomakunnan juh-
lan ekumeenista viettoa varten. Kyseessä on kansainvälinen 
ekumeeninen aloite kirkkojen rukouspäivästä luomakunnan 
ja sen varjelemisen puolesta. Syyskuun ensimmäisen päivän 
merkitys vahvistui, kun paavi Franciscus kuluneena vuon-
na 6.8. asetti sen rukouspäiväksi myös katolisessa kirkossa, 
ortodoksisen esikuvan mukaan. Ajatus syntyi paavin ympä-
ristöaiheisen paimenkirjeen Laudato Si’ julkaisutilaisuudes-
sa Roomassa kesäkuussa. Konstantinopolin ekumeeninen 
patriarkka Demetrios I julisti vuonna 1989 itäisen kirkko-
vuoden alun eli indiktion päivän 1.9. rukouspäiväksi luoma-
kunnan puolesta. Läntisessä kirkkovuodessa vietetään 4.10. 
pyhän Franciscuksen muistoa. Ehdotus Euroopan kirkoille 
viettää luomakunnan aikaa tehtiin Kolmannessa Euroopan 
Ekumeenisessa Yleiskokouksessa (EEA3) Sibiussa Romani-
assa vuonna 2007. Seuraavana vuonna KMN:n keskuskomi-
tea kutsui kirkkoja viettämään luomakunnan aikaa rukouk-
sin ja teoin. 

Rukouspäiväjulistus
SEN:n hallituksen asettama rukouspäivätyöryhmä valmiste-
li vuoden 2016 rukouspäiväjulistuksen. Tasavallan presiden-
tin kanslian kanssa tehdyn yhteistyön jälkeen presidentti hy-
väksyi tekstin ja allekirjoitti julistuksen 24.10. Julistus pai-
nottaa vuorovaikutusta koko ihmiskunnan ja luonnonympä-
ristön kanssa. Sodat ja ilmastonmuutos ajavat ihmisiä ko-
deistaan ja ihmiskunta on peruskysymysten äärellä. Kristin-
uskosta ja reformaatiosta nouseva kunnioitus ihmisarvoa ja 
luomakuntaa kohtaan velvoittaa ja innoittaa meitä työhön lä-
himmäistemme ja maailmamme hyväksi.
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Ekumeeninen aamurukous
SEN:n toimisto on vuodesta 2008 ollut mukana järjestämäs-
sä viikoittaista ekumeenista aamurukousta Dominikaanien 
Studium Catholicum -keskuksen kappelissa. Aamurukous 
toimitetaan vuoroviikoin katolisen, luterilaisen, ortodoksi-
sen, anglikaanisen ja vapaakirkollisen perinteen mukaan, ja 
siihen kuuluu toisen perinteen edustajan pitämä puheenvuo-
ro päivän lukukappaleesta. Aamurukous tarjosi neuvostolle 
hyvän mahdollisuuden viljellä kansallisen ja kansainvälisen 
työnsä ohessa konkreettista sidettä paikalliseen ekumeniaan 
ja ekumeeniseen rukoukseen.

2.1.2 Opilliset kysymykset

Kirkko: yhteistä näkyä kohti
KMN:n Faith and Order -komission lähentymisasiakirja 
Kirkko: Yhteistä näkyä kohti oli vuoden aikana seminaari-
en ja keskustelujen teemana yliopistoissa ja hiippakunnissa. 
Asiakirjan suomenkielinen painos on myyty loppuun, mut-
ta dokumentti on hyvin saatavissa digitaalisena. Dokument-
ti kokoaa yhteen sen, miten käsitykset ovat lähentyneet kirk-
ko-opin ymmärtämisessä lukuisten monenkeskisten ja kah-
denvälisten teologisten dialogien pohjalta. Myös Paikallise-
kumeenisessa foorumissa Järvenpäässä 9.10. ekumeniikan 
jatko-opiskelija, pastori Miika Ahola esitteli kirkko-oppia 
ekumeenisesta näkökulmasta ja siitä historiallisesta taustas-
ta, jonka pohjalta kirkoissa ja ekumeenisessa keskustelussa 
on tultu nykytilanteeseen sekä kyseiseen asiakirjaan. Lisää 
kohdassa: Paikallisen ekumenian jaosto.

Auktoriteetti kirkossa 
Otsikon teemalla järjestettiin yhteistyössä ev.-lut. kirkon ul-
koasiain osaston ja Studium Catholicumin kanssa kevätkau-
della kolmen seminaarin sarja ja syksyllä kokoava keskuste-
lutilaisuus. Kysymys auktoriteetista kirkossa on läheisessä 
yhteydessä kysymyksiin sitovasta opetuksesta ja maailman-
laajasta ykseyden virasta. Seminaarisarjan kautta annettiin 
tilaa avoimelle keskustelulle. 

Helsingin Saksalaisen seurakunnan 
seurakuntasalissa 20.1. puhuivat piispa Matti Repo, lut. ja 
professori Antoine Levy, OP, kat. Pääsihteeri Heikki Huttu-
nen toimi puheenjohtajana. Eritysteemana oli Auktoriteetin 
perimmäinen lähde kirkossa – voimmeko saavuttaa yhteis-
ymmärryksen sitovasta kristillisestä opetuksesta? 
Kirkon talossa 
ev.-lut. kirkkohallituksessa 3.3. alustivat professori Pekka 
Metso, ort. ja dosentti Tomi Karttunen, ev.-lut. Teemana oli 
Konstantinopolin patriarkaatin kunnia-aseman merkitys or-
todoksiselle kirkolle ja ekumeenisesti. Puheenjohtajana oli 
veli Gabriel Salmela, OP kat. 

Kirkon talossa
oli 5.5. teemana Piispojen universaalin yhteyden (pentar-
kia) rooli auktoriteetin palveluksessa. Keskustelijoina olivat 
piispa Teemu Sippo ja pääsihteeri Heikki Huttunen. Puheen-
johtajana toimi Tomi Karttunen. 
Studium Catholicumissa
sarja huipentui 24.11. pidettyyn paneelikeskusteluun. Alus-
tajina olivat professori Antoine Levy OP, piispa Matti Re-
po ja piispa Teemu Sippo. Kommenttipuheenvuorot käytti-
vät tutkija Heidi Zitting ja isä Vaslav Skopets. Puheenjohta-
jina toimivat Tomi Karttunen ja Gabriel Salmela.

Sarjasta tarkemmin verkkosivuilla www.ekumenia.fi

Kasteen vastavuoroinen tunnustaminen
Saksan kirkkojen neuvoston (Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in Deutschland) ja SEN:n yhteinen 
konsultaatio kasteen vastavuoroisesta tunnustamisesta pi-
dettiin kulttuurikeskus Sofiassa 1.–2.12. Lähtökohtana kon-
sultaatiolle oli Magdeburgin asiakirja vuodelta 2007 (Mag-
deburger Taufanerkennung), jossa Saksan kirkot tunnustavat 
toistensa kasteen. Myös Alankomaissa, Belgiassa ja Sveit-
sissä on päästy vastaavaan sopimukseen. Konsultaatio an-
toi erinomaista evästystä suomalaisen ekumenian opilliseen 
keskusteluun. Saksassa saadut kokemukset ja vastavuoroi-
sen kasteen tunnustamisen merkityksen reflektointi oman 
maamme kannalta olivat konsultaation keskeiset teemat. 

Saksasta konsultaatiossa olivat mukana piispa Dr. Karl-
Heinz Wiesemann, ACKD:n puheenjohtaja ja Saksan katoli-
sen piispainkokouksen jäsen, piispa, professori Martin Hein, 
ACKD:n varapuheenjohtaja, Saksan evankelinen kirkko, Er-
zpriester Radu Constantin Miron, ACKD:n varapuheenjoh-
taja, Saksan ortodoksinen piispainkokous, pastori Christoph 
Stiba, baptisti, ACKD:n hallituksen varajäsen, Dr. Burkhard 
Neumann, teologinen neuvonantaja, katolinen kirkko, pastor 
Christoph Ernst, Saksan evankelisen kirkon, EKD:n, Poh-
jois- ja Itä-Euroopan asiantuntija, Dr. Elisabeth Dieckmann, 
Geschäftsführerin der ACK in Deutschland. Suomen dele-
gaatioon kuuluivat: metropolitta Ambrosius, Suomen orto-
doksinen kirkko, TT, piispa Simo Peura, ev.-lut. ja SEN:n 
hallituksen jäsen, TT, piispa Erik Vikström, ev.-lut., TT To-
mi Karttunen, ev.-lut. ja SEN:n hallituksen jäsen, Dr. Julia 
Day, anglikaaninen kirkko, yleisvikaari TT Raimo Goyar-
rola, kat. ja SEN:n hallituksen varajäsen, TT, pastori Heta 
Hurskainen, ev.-lut. rovasti Heikki Huttunen, ort. ja pääsih-
teeri TT Mari-Anna Pöntinen. Konsultaation sihteerinä toi-
mi sosionomi AMK, TK Suvi Korhonen. Lisää aiheesta: 
www.ekumenia.fi
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2.2 Eettiset ja yhteiskunnalliset 
kysymykset

Evoluutio teologiassa ja luonnontieteissä
Tammikuun 8. päivänä kokoonnuttiin suurella joukolla Hel-
singin Seuratupaan pohtimaan evoluutiota teologiassa ja 
luonnontieteissä. Alustuksissa olivat aiheina evoluutio ja yk-
silöllisyys, evoluutio filosofisena kysymyksenä ja ihmisen 
evoluutio Jumalan kuvasta Jumalan kaltaisuuteen.  Semi-
naari järjestettiin yhteistyössä Herättäjä-Yhdistyksen kans-
sa. Juontajana ja paneelin puheenjohtajana toimi evoluu-
tiobiologi Aura Raulo. Alustajina olivat FiDiPro-professo-
ri Scott Gilbert, filosofi Tuomas Nevanlinna ja PhD Grant 
White. Evoluutiopaleontologian professori Mikael Fortelius 
lausui kokoavat päätössanat. Avaussanoissaan evoluutiobigi 
Aura Raulo korosti, että luonnontieteen nykytodellisuudessa 
ihmiselämämme näyttää vähemmän egosentriseltä kuin kos-
kaan aiemmin historiassa. Tästä huolimatta psykologisesti 
ja kulttuurisesti tarkasteltuna elämme voimakkaan individu-
alismin aikaa. Näiden kahden, luonnontieteellisen ja kult-
tuuris-psykologisen näkökulman leikkauspisteessä olemme 
uuden kysymyksen edessä: Mihin perustamme yksilöllisyy-
temme ja erityisyytemme, kun luonnontieteen antamat pe-
rustelut erityisyydelle eivät enää ole uskottavia?

Lausunto ihmiskaupan vastaisen toiminnan järjestämi-
sestä
Sisäministeriön poliisiosasto oli pyytänyt lausuntoa luon-
noksesta ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaatiora-
kenteen luomiseksi. Lausuntopyynnössä todettiin, että lau-
sunnon antajan on hyödyllistä kiinnittää luonnosta tarkas-
tellessaan erityistä huomiota ihmiskaupan vastaisen toimin-
nan yhteensovittamisen tehostamiseksi toteutettavaa verkos-
toitumista koskevaan kohtaan. SEN:n hallitus esitti 9.2. lau-
suntonaan, että se pitää ehdotettua koordinaatiorakennetta 
tarkoituksenmukaisena. Se esittää kuitenkin, että verkostoi-
tumisesta puhuttaessa muistion eri kohdissa huomioitaisiin 
myös evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko, muut 
kristilliset kirkkokunnat sekä muut uskontokunnat. Niillä 
on ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaation kannalta 
olennaista tietoa ja kokemusta.

Avioliiton teologia ennen ja nyt
Pääsihteeri osallistui Helsingin ortodoksisen hiippakunnan 
ja evankelis-luterilaisen hiippakunnan koulutustapahtua-
maan kulttuurikeskus Sofiassa 2.3. 

Lausunto puolustusvoiminen eettisestä opetuksesta
Lausunnossa 6.3. SEN:n hallitus toteaa mm., että myönteis-
tä on, että puolustusministeriön kansliapäällikön asettama 

työryhmä on tarkastellut puolustusvoimien eettistä opetus-
ta. Perinteisen kristillisen yhtenäiskulttuurin tunnuspiirteet 
vähenevät, mutta samalla uskonnollisten ilmiöiden ja yhtei-
söjen määrä kasvaa. Raportin laatinut työryhmä ei ole ollen-
kaan kuullut asiantuntijoita puolustusvoimien kanssa vuo-
sisataista yhteistyötä tehneistä kansankirkoista. Ortodoksis-
ta kirkollista työtä tai raportin esitysten vaikutuksista siihen 
raportti ei mainitse ollenkaan. Myöskään muita uskonnolli-
sia yhteisöjä edustavia asiantuntijoita ei ole kuultu. On myös 
kiinnitettävä huomiota siihen, että maahanmuuttajataustais-
ten nuorten osuus jatkuvasti kasvaa varusmiespalvelusikäis-
ten keskuudessa ja että uskonnollis-kulttuurisella identitee-
tillä on heille suurempi merkitys kuin keskimäärin suoma-
laisille. 

Usko, rauha ja väkivalta – keskustelua kristinuskosta ja 
viholliskuvista
Sama uskonto voi olla sekä väkivallan voimana että rauhan 
rakentajana. Mikä on uskonnon suhde sananvapauteen tai 
väkivaltaan? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin se-
minaarissa Helsingissä Hotelli Arthurin auditoriossa 12.11. 
Salintäyteinen yleisö oli kokoontunut kuuntelemaan ja kes-
kustelemaan. Uskonnoilla on, vaikka toista kuulee väitettä-
vän, yhä laajemmin kasvava merkitys yksilöille ja yhteisöil-
le. Ne vaikuttavat valintoihin, arvoihin ja asenteisiin. Tarvit-
semme myös lisää uskonnonlukutaitoa, kykyä nähdä uskon-
non moninaisuus ja kontekstuaalisuus. Lisää kohdassa Eet-
tisten kysymysten jaosto.

2.3 Ekumeeninen ihmisoikeustyö

Pääsihteerin johdolla on vuodesta 2011 käyty jäsenkunnan 
edustajien kanssa keskustelua, joka koskee neuvoston teh-
tävää suomalaisen ekumenian työvälineenä. Keskusteluis-
sa olennaiseksi alueeksi SEN:n tehtävässä kirkkojen ja jär-
jestöjen palveluksessa on todettu ihmisarvoon ja ihmisoike-
uksiin liittyvä työ. Tämän prosessin tuloksena jätettiin 2014 
syksyllä ulkoministeriölle viestintä- ja globaalikasvatustu-
en hakemus vuodelle 2015. Tukea ei kuitenkaan siltä taholta 
saatu. Hankkeen suunnittelua jatkettiin.

Kaikkien ihmisten uskonnon- ja vakaumuksenvapauden 
edistäminen
Nelisenkymmentä ihmisoikeuksien asiantuntijaa eri puolilta 
Eurooppaa kokoontui Halkin teologisella koululla Istanbu-
lissa 7.–9.9. Kokouksen järjestäjät olivat Ekumeeninen pat-
riarkaatti ja Euroopan Kirkkojen Konferenssi. SEN:sta oli-
vat mukana pääsihteeri ja Ekumeenisen vastuuviikon koor-
dinaattori. Muut suomalaiset osanottajat olivat EU-lakimies 
Lena Kumlin ev.lut. Kirkkohallituksesta, ihmisoikeusasian-
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tuntija Tarmo Heikkilä Suomen Lähetysseurasta ja opetus-
neuvos Pekka Iivonen Opetushallituksesta. Heikki Huttunen 
osallistui paneelikeskusteluun kirkkojen roolista uskonnon-
vapauden edistäjinä. Anna Hyvärinen kertoi ihmisoikeuksis-
ta SEN:n tulevaisuuden painopisteenä ja Uskonnonvapaus ja 
ulkopolitiikka -selvityksestä.

Kokouksessa keskusteltiin uskontoja koskevan tiedon 
tarpeellisuudesta, uskonnosta julkisessa tilassa ja politii-
kassa, EU:n uskonnonvapauspolitiikan selkiyttämisestä se-
kä uskonnonvapaustilanteesta Turkissa. Kokous antoi laajan 
ja seikkaperäisen julkilausuman. Siinä todetaan mm. poik-
keuksellisen suorasanaisesti Turkin tilanteesta, että kokouk-
sen osanottajat suhtautuvat myönteisesti Turkin pyrkimyk-
seen Euroopan Unionin jäseneksi. 

Pohjoismaiset kirkolliset uskonnonvapausasiantuntijat 
kokoontuivat Kööpenhaminassa 27.11. yhteistyön merkeis-
sä. SEN:n edustajana oli Anna Hyvärinen. Muista Pohjois-
maista olivat edustettuina Tanska, Ruotsi ja Norja. Pohjois-
mainen yhteistyö on tuottanut paljon hedelmää. Uskonnon-
vapaus ja ulkopolitiikka – suosituksia Suomelle -selvityk-
sen pohja-aineisto Tro och frihet saatiin alun perin Svenska 
Missionsrådetilta. Tanskassa SEN:n selvitys on otettu hyö-
tykäyttöön laatimalla siitä Tanskan kontekstiin sopiva versio 
Religionsfrihet og religionsforfolgelse. Askeleet, joita Tans-
ka on selvityksen pohjalta ottanut lyhyessä ajassa, ovat vai-
kuttavia. Uskonnon- tai vakaumuksenvapaus on nimetty yh-
deksi Tanskan ulkopolitiikan painopisteeksi. Tapaamisessa 
kuultiin eri maissa tehdystä työstä. Monet toimintatavat ovat 
hyödyllisiä myös Suomen kontekstissa verkostoitumisen, 
vaikuttamistyön ja kirkkojen kapasiteetin kasvattamisen sa-
ralla. Yhteistyötä päätettiin tiivistää materiaalien ja ideoi-
den jakamisen osalta, osallistumalla yhdessä konferenssei-
hin sekä tekemällä samankaltaista vaikuttamistyötä keskeis-
ten teemojen osalta kaikissa Pohjoismaissa.

Hankkeen jatko ja sisältö
Loppuvuodesta haettiin jäsen- ja tarkkailijakirkoilta rahoi-
tusta kaksivuotiselle hankkeelle 2016–2017. Kahden vuo-
den hankerahoitus saatiin Kirkkohallituksen ulkoasiain neu-
voston kansainvälisen ja ekumeenisen yhteistyön rahastosta 
ja Suomen ortodoksiselta kirkolta. Näin kirkkojen ihmisoi-
keustyö pääsee laajemmin alkamaan ja toiminnalle saadaan 
koordinaattori ja ohjausryhmä. Ihmisen arvo ja ihmisoikeu-
det on määritelty SEN:n toiminnan kärjeksi sen jäsenkirkko-
jen edustajien toimesta. Kirkot haluavat profiloitua ihmisen 
arvon ja ihmisoikeuksien edistäjinä Suomessa, Euroopassa 
ja maailmassa. SEN:n yleiskokouksissa määriteltyjen prio-
riteettialueiden mukaisesti hankkeen sisältönä ovat uskon-
non- tai vakaumuksenvapaus, kirkkojen ja uskontojen ääni 

Suomen yhteiskunnassa uskonnonvapauteen liittyvissä ky-
symyksissä ja pakolaisuuteen liittyvät uskonnonvapausky-
symykset. 

2.4 Ekumeeninen vastuuviikko 2015:  
Ylitä raja!

Kampanjan viesti ja sisältö tukeutui YK:n ihmisoikeuksi-
en yleismaailmallisen julistuksen 14.1. artiklaan: Jokaisella 
vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia tur-
vapaikkaa muissa maissa. Toteutuuko oikeus hakea ja naut-
tia turvapaikkaa? Välimereen hukkuneet avunhakijat ja Lä-
hi-idän kriisien pakolaisvirrat ovat uutisista tuttuja esimerk-
kejä inhimillisestä epätoivosta, joka ei useinkaan päädy hy-
vin. Kuinka moni kuolee matkalla kohti tuntematonta toi-
voa? Melkein jokainen pakenija vaarantaa henkensä ja terve-
ytensä yrittäessään itse turvaan. Monet maksavat omaisuuk-
sia häikäilemättömille salakuljettajille ilman varmaa lupaus-
ta tulevasta. Vielä useampi menettää matkalla mielentervey-
tensä tai päätyy lähtötilannetta kaameampiin oloihin.

Pakolaisuuden taustalla keskeiset kehitystekijät ovat tur-
vallisuuden pettäminen ja vakava eriarvoisuus. Suomen ke-
hityspoliittisen ohjelman mukaan: ”Kehitystä ei tapahdu il-
man turvallisuutta eikä turvallisuus lisäänny ilman kehitys-
tä. Hauraat valtiot eivät pysty takaamaan alueellaan olevien 
henkilöiden turvallisuutta eivätkä estämään konflikteja, jol-
loin konfliktit tai rajut elinkeinon menetykset ovat ajaneet 
kymmeniä miljoonia pakosalle. 

Turvapaikka Suomesta on enemmän kuin lottovoitto. Se 
tarkoittaa henkiinjäämistä, elämää, tulevaisuutta ja toivoa. 
Entä ne, jotka eivät saa turvapaikkaa? Osa heistä päätyy seu-
rakuntiin pyytämään apua. Sisar Theresa Jezl kuvaa avuntar-
vetta: ”Sanoma, joka valitettavan usein välittyy pakolaiselle 
turvapaikanhakuprosessin aikana, on se, ettei hänen hyvin-
vointinsa oikeastaan ole merkityksellinen ja tärkeä asia, eli 
hän ei myöskään ihmisenä ole mitään.” 

Miten itse suhtaudumme äärimmäisessä hädässä ole-
viin? Olemmeko valmiit ylittämään oman elämämme rajoja 
ja auttamaan lähimmäisiämme, jotka ovat usein kirjaimelli-
sesti käyneet läpi tulen ja veden päästäkseen turvaan? Otam-
meko heidät vastaan, kuulemmeko heitä tai näemmekö hei-
dät? Emme voi ummistaa silmiämme lähimmäistemme hä-
dältä. Vastuuviikon keskeisin sanoma vuonna 2015 oli oman 
rajan ylittäminen jo rajan ylittäneiden kohtaamiseksi ja heil-
tä oppimiseksi. Kohtaamisia rakennettiin niin kampanja-ai-
neiston kuin lähettiläiden avulla. 

Kohderyhmät
Kampanjaviikko sijoittui jaksoon 18.–25.10. Ensisijaisena 
kohderyhmänä ovat Suomessa toimivien kristillisten kirkko-
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kuntien seurakunnat jäsenineen, 1 084 seurakuntaa. Yhteen-
sä seurakuntien jäseniä on n. 80 % Suomen väestöstä. Toi-
nen ryhmä oli seurakuntien työntekijät ja kolmas kristilli-
set järjestöt. Neljäs ryhmä oli asiantuntijatahot, joille mate-
riaali jaetaan vuosittain ja joiden kanssa tehdään teemayh-
teistyötä.

Toiminnot
• Kampanjan pääaineistona lehti Ylitä raja! Levikki 18 000 

kpl. Ensimmäinen painos loppui ennen kampanjaviik-
koa, jonka jälkeen siitä otettiin omarahoituksella 3 000 
kappaleen lisäpainos. Lehti lähetettiin maksutta kaikkiin 
Suomen 1 100 seurakuntaan ja lukuisille järjestöille, yh-
teistyötahoille ja viranomaisille, yhteensä 1 460 kohtee-
seen seurakuntapostituksen lisäksi. Sisältönä oli kampan-
jan lähettiläiden kertomuksia ja asiantuntijoiden artikke-
leita. Asiantuntijoina olivat Anna Hyvärinen (Vastuuvii-
kon koordinaattori) ja Kaisa Väkiparta (Suomen Pakolais-
avun viestintäpäällikkö), Marja-Liisa Laihia (ev.-lut. kir-
kon maahanmuuttajatyön asiantuntija), Nanna Rosengård 
(ollut kenttätyössä pakolaisten parissa Kreikassa) ja Heik-
ki Huttunen (pääsihteeri). 

• Kyrkpressen-liite: Nelisivuinen Vastuuviikon liite Över 
gränser! jaettiin 15.10. ilmestyneen Kyrkpressenin välis-
sä ruotsinkielisen ev.-lut. seurakuntien jäsenten kotiin, yh-
teensä 109 500 lehteä.

• Video Vastuuviikko 2015 - Ylitä raja! https://www.youtu-
be.com/watch?v=CaAh9dcODIA tehtiin yhteistyössä alan 
ammattilaisten ja Suomessa pitkään asuneiden pakolais-
taustaisten nuorten kanssa. Nuoret suunnittelivat käsikir-
joituksen, lavastuksen ja osa heistä näytteli videolla, jo-
ta jaettiin Youtubessa ja verkkosivuilla. Pakolaistaustai-
sia nuoria saatiin energisoitua kertomaan kokemuksis-
taan, pohtimaan pakolaisuutta sekä oppimaan toinen toi-
siltaan. Youtubessa videota katsottiin 1 142 kertaa ja kat-
sotaan jatkuvasti lisää. Monissa tilanteissa katsominen ta-
pahtui isommissa ryhmissä, jolloin todellinen katsojaluku 
on ainakin kaksinkertainen. Kampanjan Facebook-sivuilla 
video tavoitti ennätykselliset 2 904 henkilöä. Videon nuo-
ria haastateltiin Kokkola-lehteen, jota lukee 28 200 hen-
kilöä. Osallisuus videon tekemiseen voimaannutti nuoria 
huomattavasti.

• Virikemateriaali: Verkkosivuille laadittiin teemaa käsitte-
levä virikeaineisto otsikolla Tehtäviä, pelejä ja pohditta-
vaa. Aiemmista vuosista poiketen virikeaineisto sopii kai-
kenikäisille toimien oivana apuna teemaa havainnollistet-
taessa tai siihen eläytyessä. Materiaalin laatimisessa käy-
tettiin apuna Ruotsin kirkkojen vastaavan kampanjan Glo-
bala Veckanin Över Gränser -aineistoa.

• Internet-sivut: www.vastuuviikko.fi ja www.ansvar-

sveckan.fi päivitettiin vuoden 2015 kampanjaa vastaavik-
si. Sivujen ulkoasu muuttui. Sinne laitettiin kaikki kam-
panjamateriaali tulostettavassa tai helposti tilattavassa 
muodossa. Erityisesti lähettiläiden kertomuksia koottiin 
sivuille reilusti, yhteensä 16 kpl, koska kaikki kertomuk-
set eivät mahtuneet kampanjalehteen. Sivuille laitettiin 
myös ev.-lut. kirkon ohjeita, miten seurakunnat voivat aut-
taa pakolaisia. Verkkosivujen materiaali on kaikille mak-
sutonta. Sivuilla vieraili vuoden aikana 29 801 kävijää. 

• Näyttely: Koostettiin valokuvanäyttely lähettiläistä ja hei-
dän kertomuksistaan. Tavoitteena oli saada yleisö kohtaa-
maan pakolaisia henkilökertomusten kautta, oppimaan 
pakolaisuudesta sekä tuntemaan globaalia kumppanuutta. 
Näyttely oli esillä viidellä eri paikkakunnalla ja sen näki 
n. 1 440 henkilöä.

• Facebook-sivut: Ekumeenisella vastuuviikolla on suo-
men- ja ruotsinkieliset Facebook-sivut, joilla ilmoitetaan 
viikoittain tapahtumista ja teemaan liittyvistä uutisista. 
Vuoden aikana tavoitettiin tätä kautta 3073 henkilöä. 

• Lähettiläät: Koottiin lähettiläsverkosto pakolaistaustai-
sista vapaaehtoisista, jotka kiersivät yleisötapahtumissa 
kertomassa kokemuksistaan. Lähettiläitä saatiin maahan-
muuttajatyöntekijöiden kautta 18 ja he edustavat eri us-
kontoja. He tulevat Irakista, Kuubasta, Myanmarista, Tur-
kista, Sudanista, Eritreasta, Afganistanista, Sudanista, 
Kongosta, ja Liberiasta ja asuvat ympäri Suomea Helsin-
gistä Kemiin asti. 

• Koulutus: Lähettiläät koulutettiin vierailuja varten 5.9. 
Helsingissä yhden päivän mittaisessa työpajassa, jota var-
ten laadittiin erillinen koulutusmateriaali. Lähettiläiltä 
saadun palautteen perusteella koulutus oli erittäin hyödyl-
linen, antoi hyvät valmiudet esiintyä ja kertoa kokemuk-
sistaan ja yhteinen jakaminen voimaannutti heitä tehtä-
vään. 

• Tempaus: Ylitä raja! -tempaus 19.10. Helsingin Kampin 
Narinkkatorilla. Yhteistyössä olivat Helsingin tuomiokirk-
koseurakunta, Kampin kappeli, Paavalin seurakunta, Hel-
singin vapaaseurakunta, Suur-Helsingin seurakunta, Ka-
tolinen kirkko Suomessa, Helsingin ortodoksinen seura-
kunta, Filantropia, Tuomasyhteisö, Suomen Kristillinen 
Ylioppilasliitto, Körttinuoret, NNKY-liitto, Kallion seura-
kunta ja Suomen Pipliaseura. Tempauksessa oli esillä suo-
malaisten pakkaamia matkalaukkuja ja niiden kuvia tee-
malla: ”Mitä sinä pakkaisit? Kuvittele, että joudut äkkiä 
lähtemään pakoon uhkaavaa tilannetta ulkomaille tietä-
mättä minne lopulta päädyt. Edessä on äkkilähtö maail-
malle – pakomatka tuntemattomaan. Voit ottaa vain yh-
den lentolaukun mukaasi. Mitä ottaisit mukaasi?” Osa 
laukuista oli saatu julkisuuden henkilöiltä tai vaikuttajilta. 
Näyttely houkutteli yleisöä teltalle, jossa oli jaossa Vas-
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tuuviikon lehtiä ja tarjolla myös kuumaa juomaa ja kekse-
jä. Yhteistyötahot kohtasivat yhdessä kampanjan lähetti-
läiden ja mukaan kutsuttujen turvapaikanhakijoiden kans-
sa helsinkiläisiä ja muita ohikulkijoita. Tempaus tavoitti n. 
1 000 henkilöä. 

  Tempausta suunniteltaessa Kallion ev.-lut. seurakun-
nan pastori Marjaana Toiviaisen kanssa syntyi ajatus tur-
vapaikanhakijoiden kotimajoittamisesta, jolle oli ilmais-
tu tarve vastaanottokeskuksista. Alun perin Ekumeeni-
sen vastuuviikon tempauksena aloittava kotimajoitusidea 
muokkautui nopeasti Refugees Welcome Finland -verkos-
toksi, jossa on yli 4 000 jäsentä, eri alojen ammattilaisia, 
vapaaehtoisia ja eri uskontojen edustajia. Verkosto pyrkii 
linkittämään turvapaikanhakijoiden kotimajoittajia ja ma-
joittujia. Sitä on uutisoitu laajalti mm. YLE:ssä, Aamu-
TV:ssä, MTV 3:lla ja lukuisissa lehdissä. Refugees Wel-
come lienee isoin itsenäinen hanke tai kansanliike, joka 
Vastuuviikosta on koskaan syntynyt.

• Tapahtumat ja lähettiläsvierailut seurakuntiin ja kouluihin. 
Lisäksi seurakunnat ja yhteistyökumppanit järjestivät ta-
pahtumia itsenäisesti kampanja-aineiston pohjalta, ja siksi 
tapahtumien määrää tai osallistujamäärää on mahdotonta 
arvioida tarkemmin. Kampanjatapahtumien ja lähettiläi-
den välityksellä on tavoitettu suoraan n. 4 900 henkilöä ja 
radion välityksellä tapahtumia kuunteli 379 000 henkilöä. 
Muiden tapahtumien, joissa Vastuuviikko oli esillä, kaut-
ta tavoitettiin n. 7 100 henkilöä. Tapahtumia oli yhteensä 
48. Tämän lisäksi Ekumeenisen vastuuviikon lähettiläs ja 
vuoden 2015 pakolaisnainen Theresa vieraili itsenäisesti 
pitkin syksyä n. 20 tilaisuudessa. Tavoitteena oli lisätä tie-
toisuutta pakolaisuudesta, saada yleisö kohtaamaan pako-
laisia ja sitä kautta luoda asenteenmuutosta.

Kävijätilastojen, yleisöpalautteen ja seurakuntien toimin-
tainnokkuuden huomioon ottaen voidaan sanoa tapahtumille 
asetettujen tavoitteiden täyttyneen.

Näkyvyys mediassa
Vastuuviikosta laadittiin useampi tiedote ja nuorten video-
ta mainostettiin. Pakolaistilanne kuitenkin aiheutti temaatti-
sen uutistulvan, jonka takia kampanjaa oli vaikea saada me-
diaan uutena aiheena, vaikka se koettiin erityisen tärkeäksi. 

Radio ja TV
Radio-ohjelmat tavoittivat kaksinkertaisen yleisön odo-

tuksiin nähden. Ekumeeninen vastuuviikko oli kiitettäväs-
ti esillä radiossa Radio YLE 1:llä, Radio Vegassa ja Radio 
Deissä. Kampanjan radio-ohjelmia kuunteli 588 166 kuuli-
jaa. Kampanjan lähettiläs esiintyi TV7:lla, ohjelmaa katsoi 
n. 27 000 henkilöä. Yhteensä radion ja TV:n välityksellä ta-
voitettiin n.615 166 henkilöä.

Tempauksesta syntynyt Refugees Welcome -verkosto oli 
esillä YLE Puheessa ja YLE Radio Suomessa. Näitä ohjel-
mia kuunteli 174 538 kuuntelijaa. Pakolaiskriisi kirvoitti te-
levisionkin huomion ja pastori Marjaana Toiviainen oli ver-
koston edustajana Ykkösen Aamu TV:ssä, A2 Pakolaisillas-
sa ja A-Studiossa. Näitä ohjelmia katsoi 1 606 538 henkilöä.

Lehdet
Lehdet uutisoivat Ekumeenista vastuuviikkoa, niin kir-

kolliset lehdet kuin useat paikallislehdetkin. Lehtien väli-
tyksellä tavoitettiin 468 845 henkilöä. Tämän lisäksi mo-
nien ev.-lut. seurakuntien tai kirkkokuntien lehdet ilmoitti-
vat Vastuuviikon tapahtumista. Nämä lehdet tulevat maksut-
ta kaikille kyseiseen seurakuntaan tai kirkkokuntaan kuulu-
valle. Pakolaisteema oli syksyn uutisoiduimpia aiheita pako-
laiskriisistä johtuen. Siksi lehtitilan löytäminen oli enää vai-
keaa ja odotettu tavoitettavuus lehtien kautta puolittui. 

Videot, verkkosivut ja sosiaalinen media
Vastuuviikon videota katsottiin Youtubesta 1 142 ker-

taa, monissa tilanteissa isommissa ryhmissä, jolloin todelli-
nen katsojaluku on ainakin kaksinkertainen. Kampanjan Fa-
cebook-sivuilla video tavoitti ennätykselliset 2 904 henki-
löä. Videon nuoria haastateltiin Kokkola-lehteen, jota lukee 
28 200 henkilöä, ja KP24.fi -lehteen, josta uutista luki 1645 
henkilöä. 

SEN:n, Vastuuviikon ja kumppanien verkkosivujen, säh-
köpostilistojen ja Facebook-sivujen sekä verkkouutisoin-
noin kautta tavoitettiin 90 650 henkilöä. Jotkut kumppanit 
ovat uutisoineet Vastuuviikkoa Twitterissä.

Kumppaneista mm. Loviisan Rauhanfoorumi ja Suomen 
Kristillinen Rauhanliike ja Pipliaseura pitivät Vastuuviikkoa 
esillä verkkouutisten, Facebookin, Twitterin ja Instagramin 
välityksellä. Pipliaseuran kenttäaineistosta laadittu pakolais-
video keräsi 18 442 katsojaa ja 4 300 näyttökertaa. Yhteensä 
Loviisan Rauhanfoorumi ja Suomen Kristillinen Rauhanlii-
ke tavoittivat 3350 seuraajaa, Pipliaseuran Vastuuviikon toi-
minnot tavoittivat 18 972 henkilöä.

Yhteensä videoiden verkkosivujen ja sosiaalisen median 
välityksellä tavoitettiin 117 521 henkilöä.

Refugees Welcome -verkosto oli paljon esillä uutisissa, 
mm. seuraavien medioiden verkkolehdissä: YLE, MTV, Il-
talehti, Iltasanomat ja Kauppalehti. YLE, MTV ja Iltaleh-
ti tavoittivat yhteensä 149 425 lukijaa. Muista verkostoa uu-
tisoineista medioista ei pyynnöistä huolimatta saatu lukija-
määriä.

Palaute
Lähettiläiden vierailut synnyttivät paljon innostunutta pa-
lautetta. Puheenvuorot oli koettu kiinnostavina ja asentei-
ta muuttavina. Esimerkki seurakunnan työntekijän palaut-
teesta: ”Paikalla oli noin 80 ihmistä; enemmän kuin saliin 
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mahtui (piti hakea lisätuoleja), ja puhuja kertoi oikein sel-
keästi ja koskettavasti oman tarinansa, sekä siitä, mitkä asiat 
auttoivat sopeutumisessa vieraaseen kulttuuriin. Monet ko-
kivat esityksen avartaneen heidän näkemystään.” Ja lähet-
tilään palautteesta toisesta tilaisuudesta: ”Agricolan kirkko 
oli melkein täynnä. Tilaisuus oli hieno ja erityinen kokemus 
minulle. Puhe meni hyvin, ydinasia saatiin esille. Monet oli-
vat surullisia kuulemastaan. Kättelin lopuksi kaikki monta 
sataa yleisövierasta läpi, he kiittelivät kovasti, olivat liikut-
tuneita ja halusivat jutella.” Ja vielä erään seurakunnan pa-
laute: ”Moni sanoi, että nyt ymmärtää tilannetta paremmin, 
kun kohtaa turvapaikanhakijoita kasvokkain. Heidän kerto-
mansa kosketti ja avarsi. Hieno tilaisuus.”

Jatkuvuus
Teeman käsittely jatkuu vuoden 2016 Vastuuviikolla. Kä-
sittely on myös jatkunut seurakunnissa niin käytännön pa-
kolais/turvapaikanhakijatyönä, lisääntyneenä ymmärrykse-
nä turvapaikanhakijoita ja pakolaisuutta kohtaan ja haluk-
kuutena puhua pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden puo-
lesta. Teemaa on ylläpidetty Facebookissa ja seminaareissa. 
SEN:n hallitus antoi 16.12. julkilausuman Kohti inhimillis-
tä ja kunnioittavaa arvopohjaa turvapaikkapolitiikassa. Re-
fugees Welcome -verkosto on loistava Vastuuviikosta synty-
nyt itsenäinen hanke.

Tavoitteiden toteutuminen
Nimi Ylitä raja! kehotti ennen kaikkea kohdeyleisöä ylittä-
mään omat totutut rajansa kohtaamisten ja molemminpuoli-
sen oppimisen kautta. Kohtaamisilla rakennettiin parempaa 
ymmärrystä pakolaisten lähtötilanteista, konflikti- ja kehi-
tysmaiden arjesta sekä globaalia kumppanuutta. Tavoitteena 
oli nähdä pakolaisuus pakolaisten silmin. Tapahtumatilasto-
jen ja yleisöpalautteen perusteella voidaan sanoa tämän ta-
voitteen täyttyneen.

Tavoitteena oli tavoittaa vähintään miljoona suomalais-
ta. Tapahtumien ja lähettiläiden välityksellä on tavoitettu 
suoraan n. 4 900 henkilöä ja radion välityksellä tapahtumia 
kuunteli 379 000 henkilöä. Muut tapahtumat, joissa Vastuu-
viikko oli esillä, tavoittivat n. 7 100 henkilöä. tämän lisäk-
si seurakunnat järjestivät itsenäisesti kampanjatapahtumia, 
joista emme tiedä. Lehteä jaettiin 18 000 kpl, Kyrkpressen-
liitettä 109 500 kpl, verkon, videoiden ja sosiaalisen medi-
an kautta tavoitettiin n. 117 521 henkilöä, lehtien välityk-
sellä 468 845 henkilöä, radio- ja TV-ohjelmien välityksel-
lä 615 166 henkilöä, ja Vastuuviikosta syntynyttä Refugees 
Welcome -verkostoa uutisoitiin näiden kaikkien edestä tele-
vision keskeisimpiä ajankohtaisohjelmia myöten, verkoston 
uutisoinnilla tavoitettiin n. 1 930 501 henkilöä. Voimme siis 
iloiten sanoa päässeemme tavoitteeseemme.

Ekumeeninen vastuuviikko tavoitti kohdeyleisönsä lä-
hettiläiden ja aineiston kautta odotetusti. Aineistosta joudut-
tiin suuren kysynnän takia ottamaan lisäpainos. Lähettiläs-
vierailuista saadun yleisöpalautteen perusteella kohtaamiset 
lähettiläiden kanssa olivat edistäneet pakolaisuuden ymmär-
tämistä ja muuttaneet ihmisten sydämiä. Seurakunnat olivat 
innokkaita kutsumaan lähettiläitä vieraakseen ja nämä oli-
vat motivoituneita tehtäväänsä. Vierailut tarjosivat kanavan 
oppimiselle sekä toimivat alkulämmittelynä turvapaikanha-
kijoihin/pakolaisiin tutustumisessa. Vastuuviikko antoi eväi-
tä pakolaiskriisiin reagoimiseksi. Seurakunnat aktivoituivat 
auttamaan turvapaikanhakijoita, käyttivät Ekumeenisen vas-
tuuviikon aineistoa ja monet alkoivat järjestää itsenäisesti 
lähettiläsvierailuiden kaltaisia tilaisuuksia kutsuen mukaan 
alueellaan asuvia turvapaikanhakijoita kertomaan kokemuk-
sistaan, keskustelemaan ja tulemaan osaksi yhteisöä. Tästä 
näemme, miten Ekumeeninen vastuuviikko oli jälleen ker-
ran ajankohtainen ja eli tilanteessa.

Esimerkkejä tapahtumista ja lähettiläsvierailuista liittee-
nä sivulla 83.

2.5 Monikulttuurisuus

Kirkko turvapaikkana
Vuonna 2014 alkanut jäsenyys Euroopan kirkkojen siirto-
laiskomissiossa (Churches’ Commission for Migrants in Eu-
rope CCME) vahvisti neuvoston verkostoitumista turvapaik-
kakysymyksissä. Toimisto ja jaostot seurasivat maamme ja 
Euroopan Unionin turvapaikkapolitiikan kehitystä ihmisoi-
keuksien näkökulmasta ja siitä nousevia haasteita kirkkojen 
diakoniselle tehtävälle. Vuoden aikana kiihtynyt pakolaisvir-
ta Keski- ja Pohjois-Eurooppaan sai seurakunnissa aikaan 
vahvan auttamistyön. 

Joulukuussa ev.-lut. kirkon maahanmuuttajatyö julkaisi 
Kirkkoturvakäytäntö seurakunnissa -aineiston. Kysymyk-
sessä on verkkojulkaisu, joka on myös SEN:n verkkosivuil-
la. Tämä opas täydentää SEN:n Kirkko turvapaikkana -jul-
kaisua (2007). Opas keskittyy erityisesti kirkkoturvatilantei-
siin, mutta siitä voi olla apua myös muissa oleskelulupiin 
liittyvissä tilanteissa. Seurakunnat ovat Suomessa majoitta-
neet turvapaikanhakijoita. Nämä tilanteet kuitenkin poikke-
avat varsinaisesta kirkkoturvasta. Turvapaikanhakijoilla on 
oikeus oleskella maassa turvapaikanhakuprosessin ajan. 

Kansainvälisenä kysymyksenä päivänpolttava oli Euroo-
pan Unioniin pyrkivien ihmisten kohtalo Unionin eteläisellä 
ulkorajalla ja heidän kohtelunsa vastaanottoleireillä. 

Monikulttuurisuus ja uskonnonopetus
Britannia, monikulttuurisuuden mallimaa, oli Kasvatusasi-
ain jaoston Lontooseen suuntautuneen opintomatkan 17.–
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20.9. teemana. Tiiviiseen ohjelmaan kuului tasokas semi-
naari, jossa kuultiin uskonnonopetuksesta Britannian julki-
sissa kouluissa, Englannin kirkon kouluissa ja Suomen jär-
jestelmässä. Euroopan vanhimpaan hindulaiseen temppe-
liin, Itä-Lontoon moskeijaan ja islamilaiseen keskukseen se-
kä koptilais-ortodoksiseen keskukseen tutustuttiin. Suomen 
suurlähetystössä oli myös keskustelutilaisuus. Lisää aihees-
ta kohdassa Kasvatusasiain jaosto.

Lausunto turvapaikkapolitiikasta
Maamme hallituksen tiukan turvapaikkapoliittisen linjauk-
sen seurauksista huolestuneena antoi hallitus 16.12. lausun-
non. Siinä mm. kysyttiin, toteutuvatko kansainvälisen suoje-
lun velvoitteet ja turvapaikanhakijoiden oikeusturva uuden 
turvapaikkapoliittisen linjauksen myötä. Lausunnossa myös 
muistutettiin, että turvapaikan hakeminen ei koskaan ole lai-
tonta. On ongelmallista, että Euroopan unioni ja sen jäsen-
valtiot eivät ole onnistuneet luomaan ohjattuja, turvallisia ja 
laillisia väyliä hakeutua Eurooppaan. Vainon ja katastrofien 
keskellä elävien on voitava etsiä suojaa itselleen ja perheil-
leen. Näin siitä huolimatta, että myös Euroopan maiden kan-
tokyvyn rajoja koetellaan monin paikoin – myös Suomessa.

Monikulttuurisuustuki
SEN:n toimisto antoi jäsenkirkkojen seurakunnille ja muil-
le toimijoille tukea siirtolaisuuteen liittyvissä monissa kysy-
myksissä. Tärkeällä sijalla oli eri kirkkojen edustajien saat-
taminen yhteyteen keskenään. Monikulttuurisessa neuvon-
nassa läheisinä kumppaneina olivat ev.-lut. Kirkkohallituk-
sen maahanmuutajatyö, pääkaupunkiseudun ev.-lut. seura-
kuntayhtymät ja eräät muut asiassa aktiiviset evankelis-lu-
terilaiset, helluntailaiset ja ortodoksiset seurakunnat ja muut 
toimijat. 

2.6 Kirkot, ympäristöhaasteet  
ja kestävä kehitys

Seuranta 
YK:n yleiskokous on julistanut vuodet 2014–2024 kestävän 
energian vuosikymmeneksi. SEN seurasi asiaa ekumeenis-
ten ympäristöaloitteiden näkökulmasta, toi niitä jäsenkun-
tansa tietoon ja edisti niiden mukaista toimintaa. Ekumeeni-
sessa ympäristöajattelussa tavoitteena on kristilliseen luo-
misuskoon ja ihmiskäsitykseen perustuva kokonaisvaltai-
nen näkemys oikeudenmukaisen yhteiskuntatalouden, köy-
hyyden vähentämisen, luonnonvarojen kestävän käytön ja 
ekosysteemien suojelun kesken. 

Ilmastopyhiinvaellukset
Euroopan kristillinen ympäristöverkosto (European Christi-

an Environmental Network, ECEN) kannusti kirkkoja jär-
jestämään pyhiinvaelluksia ja risitisaattoja, jotka kohdistui-
vat Pariisissa marras-joulukuussa 2015 pidettyyn hallitus-
ten väliseen ilmastohuippukokoukseen. Tavoitteena oli saa-
da näkyvyyttä ja kuuluvuutta kirkkojen teologiselle ja eetti-
selle annille ilmastonmuutoksen aiheuttamassa globaalissa 
kriisissä. Pyhiinvaellukset tukivat myös KMN:n teemaa Oi-
keudenmukaisuuden ja rauhan pyhiinvaellus (Pilgrimage to 
Justice and Peace).

Kirkot ja ekumeeniset toimijat järjestivät eri puolilla Eu-
rooppaa pyhiinvaelluksia ja ristisaattoja, jotka ilmaisivat 
kirkkojen rukousta luonnonympäristön puolesta sekä kris-
tittyjen pyrkimystä luontoa kunnioittavaan, yksinkertaiseen 
elämäntapaan, ja niissä muistettiin erityisesti niitä, joita il-
mastonmuutos jo nyt koskettaa ankarimmin. SEN oli muka-
na järjestämässä neljää vaellusta. 

Helsingistä Pariisiin
Pyhiinvaellus luomakunnan puolesta Pariisiin alkoi 7.3. Hel-
singin Kallion kirkosta, josta vaellettiin Pyhän Kolminaisuu-
den kirkon kautta ev.lut. tuomiokirkon portaille. Järjestelyis-
sä mukana olivat SEN:n lisäksi Kallion ev.lut seurakunta, 
Helsingin ort. seurakunta, Maallikkofransiskaanit sekä Hel-
singin seurakuntayhtymän ilmastopyhiinvaellustyöryhmä. 
Puheen Senaatintorilla piti piispa Björn Vikström.

Vaellukset Euroopan idän ja lännen rajalla
Historiallisella Lännen ja Idän kirkkojen rajalla Pohjois-
Karjalassa, Viron Setunmaalla ja Ukrainan ja Puolan raja-
seudulla järjestettiin ilmastopyhiinvaellukset. COP21-py-
hiinvaellukset /ristisaatot Sonkaja-Ilomantsin pogosta, Obi-
nitsa-Vastseliina ja Uzhgorod-Grabarka muodostivat koko-
naisuuden kristinuskon Itä-Länsi-rajalla, joka niissä ylitet-
tiin. Yhteistyökumppaneina ja taloudellisina tukijoina oli-
vat Suomen ev.-lut. kirkon ulkoasiain osasto, Viron kirkko-
jen neuvosto, Unkarin kirkkojen neuvosto, Ilomantsin orto-
doksinen seurakunta ja Uzhgorodin yliopiston ekologisen ja 
uskonnollisen tutkimuksen laitos.
• Pyhän Elian ilmastopyhiinvaellus Ilomantsista Pariisiin
Profeetta Elian juhlaan eli ljan pruasniekkaan liittyvän il-
mastopyhiinvaelluksen 17.–20.7. reitti kulki 17.7. Sonka-
jan ekumeeniselta tsasounalta Parppeinvaaran runokylään 
ja Kaikkien pyhien tsasounaan. Lauantaina 18.7. toimitet-
tiin rukous Pötönkankaan hautausmaalla. Sunnuntaina 19.7. 
käveltiin ort. seurakuntatalolta pyhän Elian kirkkoon ja juh-
lavigiliaan. Maanantaina 20.7. praasniekkaristisaatto kul-
ki kirkosta Kokonniemen kalmistoon. Tapahtuma järjestet-
tiin yhteistyössä paikallisen ortodoksisen ja evankelis-lute-
rilaisen seurakunnan kanssa. Osanottajat laativat viestin Pa-
riisin COP21 -kokoukselle, joka on julkaistu suomen, ruot-
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sin ja englannin kielellä SEN:n verkkosivuilla. Viestissä to-
detaan muun muassa: Reittimme kulki lähellä Idän ja Län-
nen kirkkojen ja kulttuurien rajaa ja nykyistä Suomen ja Ve-
näjän valtakunnanrajaa. Se muistutti meitä siitä, kuinka ru-
kous ja työ ympäristön puolesta tuovat kristittyjä yhteen ja 
kuinka kanssakäyminen, kauppa ja ystävyys kansojen kesken 
rakentavat luottamusta ja rauhaa.
• Setumaan ilmastopyhiinvaellus, Obinitsa-Vastseliinas-
ta Pariisiin
Obinitsan kirkonkylä Viron Setumaalla oli kuluneena vuon-
na suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuuripääkaupunki. 
Sen lähellä Kirikumäellä järjestettiin sunnuntaina 2.8. kan-
sainvälinen ilmastoseminaari otsikolla Roots and Wings. 
Traditional lifestyle, environment and the future. Alustaji-
na olivat muun muassa Jukka Uosukainen, joka johtaa YK:n 
yksikköä Climate Technology Centre and Network (CTCN). 
Hän alusti teemasta: The future of the planet, in the light of 
the inter-governmental process of negotiations and agree-
ments. TT Panu Pihkalan alustuksen teemana oli: The hu-
man being – farming and taking care of God’s creation. Un-
karin Csövarin luterilaisen seurakunnan puheenjohtaja Joz-
sef Dian puhui teemasta: Future of traditional agrarian li-
festyle. Viron kirkkojen neuvoston pääsihteeri Ruudi Lei-
nus esitteli Virossa tehdyn kirkkososiologisen tutkimuksen 
Faith, life and life of faith tuloksia. Seuraavana päivänä 3.8. 
ylitettiin historiallinen idän ja lännen kirkkojen raja Obinit-
sasta Vana-Vastseliinan piispanlinnaan, matkan varrella ole-
vien tsasounien kautta. Mukana oli yli 40 pyhiinvaeltajaa Vi-
rosta, Suomesta, Unkarista, Tanskasta ja Britanniasta, jotka 
olivat adventisteja, baptisteja, karismaattis-episkopaaleja, 

luterilaisia ja ortodokseja, Tapahtuma oli ensimmäinen, jon-
ka Viron kirkkojen neuvosto, Unkarin ekumeeninen neuvos-
to ja SEN järjestivät yhdessä. Tapahtumasta laadittu tiedote 
on luettavissa SEN:n verkkosivuilla.
• Uzhgorod–Bialystok-ilmastopyhiinvaellus kohti Parii-
sia
Ukrainan Uzhgorodista Puolan Grabarkaan suuntautunut 
pyhiinvaellus kulki 15.–19.8. kirkkojen, luostareitten ja 
luonnonnähtävyyksien kautta. Mukana oli vaeltajia kreik-
kalaiskatolisesta, roomalaiskatolisesta ja ortodoksisesta kir-
kosta, joiden ekumeeninen kohtaaminen ei Ukrainassa ole 
itsestäänselvyys. Pääsihteeri toi kahden muun Euroopan län-
nen ja idän rajalla kulkeneen ilmastopyhiinvaelluksen vies-
tit päätöstapahtumaan Grabarkan pyhiinvaellusjuhlaan. Siel-
tä viestikapula annettiin eteenpäin, Pariisin COP21-kokouk-
seen vietäväksi. Pyhiinvaelluksesta on laadittu elokuva, joka 
on saatavissa dvd-muodossa. 

Ruotsinpyhtäältä Pariisiin
Suomen kristillisen rauhanliikkeen järjestämän Loviisan 
rauhanfoorumin 2.–9.8. yhteydessä järjestettiin 7.8. ilmas-
topyhiinvaellus Ruotsinpyhtäällä, jossa vaellettiin kauniis-
sa metsämaisemassa. Pääsihteeri osallistui vaellukseen ja toi 
tapahtumaan SEN:n terveiset.

3 Kristillinen kasvatus ja yhteinen todistus

3.1 Kristillinen kasvatus

Uskonnonopetus
Hallitus keskusteli 8.12.2014 arkkipiispa Leon syyskoko-
uksessa 2014 pitämästä puheenvuorosta, jossa hän kiinnit-
ti huomiota uskontokielteisiin virtauksiin ja vähemmistönä-
kökulman katoamiseen erityisesti uskonnonopetuskeskuste-
lusta. Hallitus päätti 9.2. toimenpiteistä ennen edessä olevia 
eduskuntavaaleja. Pääsihteeri vieraili eduskunnassa 22.1. 
kansanedustaja Sanna Lauslahden (kok) vieraana. Keskuste-
lu koski uskonnon asemaa julkisissa yhteyksissä ja erityises-
ti peruskoulun uskonnonopetusta.

Hallituksen työryhmä 
valmisteli esityksen SEN:n julkilausumaksi eduskuntavaa-
leja varten. Työryhmä identifioi alueita, joita SEN:n lausun-
to voisi käsitellä ja otti yhteyttä USKOT-foorumiin, Suomen 
Islamilaiseen Neuvostoon ja Juutalaisten seurakuntien kes-
kusneuvostoon yhteisen julkilausuman antamisesta. 

Julkistaminen uskontojen ystävyyskävelynä
Yhteinen julkilausuma tehtiin ja sen julkistaminen sai run-
saasti mediahuomiota, kun 5.3. järjestettiin uskontojen ys-
tävyyskävely ja sen huipennukseksi lausuma Uskonnot yh-
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teiskunnan turvana julkistettiin. Julkilausuma jakautui ko-
meen osaan: 1) Uskonnot yhteisissä tiloissa, 2) Avoin ja oi-
keudenmukainen maahanmuuttopolitiikka ja 3) Globaali hy-
vinvointi.

Uskonnonopetus ja POPS 2016
Uskonnonopetus oli esillä myös seminaarissa, joka pidet-
tiin Opetushallituksessa 13.3. Lisää aiheesta kohdassa Kas-
vatusasiain jaosto. 

Lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittäminen 
– SEN:n lausunto 
Kasvatusasiain jaosto esitti Lukion opetussuunnitelman pe-
rusteita koskevassa lausunnossa 30.4., että lukio-opetuksen 
on oltava opiskelijoiden uskonnollista sekä katsomuksellis-
ta moninaisuutta kunnioittavaa ja puoluepoliittisesti sitou-
tumatonta. Jaosto totesi, että perusteissa tulisi mainita oppi-
misympäristöinä myös kirkot ja muut uskonnolliset yhdys-
kunnat. Kolmantena näkökulmana toedettiin, että elämän-
katsomustietoa koskevan osion tulisi sisältää selkeämmin ja 
runsaammin uskontoja koskevaa ainesta.

3.2 Yhteinen todistus

SEN tekee yhteistyötä Suomen lähetysneuvoston ja Suomen 
vapaakristillisen neuvoston kanssa vuosittaisen ekumeeni-
sen lähetyspyhän (tarkemmin kohdassa Yhteinen rukous) 
valmistelun puitteissa. Lähetysneuvosto järjestää vuosittain 
myös Lähetyksen teemapäivän, jonne SEN saa kutsun. Ku-
luneena vuonna teemapäivässä 26.10. käsiteltiin ikääntymi-
sen tuomia muutoksia työhön. Lähetyksen teemapäivä tarjo-
aa keskustelufoorumin kristillisen lähetyksen eri toimijoille 
ja kutsuu arvioimaan lähetyksen tilannetta ja haasteita laa-
japohjaisesti. 

Lausanne-Orthodox Initiative, Helsinki
Lausannen-liikkeen suurkokouksesta Kapkaupungissa 
vuonna 2010 sai alkunsa sarja ortodoksien ja evankelikaa-
lien kohtaamisia. Kolmas kohtaaminen pidettiin Helsingis-
sä Kulttuurikeskus Sofiassa 1.–4.9. ja siihen osallistui henki-
lökohtaisen kutsun perusteella kuutisenkymmentä teologia, 
lähetystyöntekijää ja kirkollista toimijaa eri puolilta maail-
maa. Pääsihteeri Heikki Huttunen oli yksi kutsutuista. Kes-
kustelun teemana oli evankeliumi ja se, kuinka evankeliumi 
velvoittaa kristilliseen missioon. Aiheesta kuultiin korkea-
tasoisia esityksiä, joissa ei kaihdettu evankelikaalisen liik-
keen ja ortodoksisten kirkkojen välisen kohtaamisen kipu-
kohtia eikä siloteltu oman taustayhteisön ongelmia. Kohtaa-
misten tavoitteena on ortodoksien ja evankelikaalien yhteis-
työ lähetystyössä. 

Yhdessä kohti elämää
Kirkkojen Maailmanneuvoston uuden (2013) lähetysasiakir-
jan Yhdessä kohti elämää: lähetys ja evankelioiminen muut-
tuvassa maailmassa tiimoilta ruotsinkielinen jaosto järjes-
ti Turussa 8.10. seminaarin otsikolla Missionen – levande 
eller död? Lisää kohdassa Sektionen för finlandssvensk eku-
menik.

Seurakuntaistutus
Saalem-seurakunta isännöi 25.8. SEN:n koolle kutsumaa 
tapaamista, jossa keskusteltiin ilmiöstä seurakuntaistutus 
(church planting). Tapaamisessa olivat edustettuina hellun-
taikirkko, ortodoksinen kirkko, katolinen kirkko ja vapaa-
kirkko. Keskustelusta muodostui ekumeenisesti mielenkiin-
toinen, kun siinä kuultiin seurakuntaistutuksesta vapaakris-
tilliseltä kannalta ja neokatekumenaalisesta tiestä katolises-
sa kirkossa. Kosketeltiin myös muutoin kirkkojen ja kristin-
uskon ajankohtaista tilannetta Suomessa.

Nordic Institute of Mission and Ecumenism (NIME)
NIME:n vuosikokous pidettiin Norjan Stavangerissa10. – 
11.11. Samalla pidettiin seminaari maahanmuuttajuuteen 
liittyvästä akateemisesta tutkimuksesta. Pääsihteeri Ma-
ri-Anna Pöntinen osallistui sekä seminaariin että vuosiko-
koukseen. Hänet valittiin NIME:n johtokuntaan seuraavan 
vuoden ajaksi. SEN:n yhteydet NIME:een olivat tiiviit pit-
källle 1990-luvulle, mutta ne ovat viime vuosikymmeninä 
olleet vähäiset. Uuden pääsihteerin tutkimusyhteydet tuovat 
NIME-yhteydet jälleen hyvällä tavalla aktiivisiksi.

Uudet akateemiset julkaisut
Marraskuussa julkaistiin pääsihteeri Mari-Anna Pöntiseltä 
kaksi artikkelia:

“Pneumatological Challenges to Postcolonial Lutheran 
Mission in the Tswana Context.” Mission Studies 32, Leiden 
Brill. 353–370; sekä “Missionary discipleship as the inno-
vation of the Church in Pope Francis’ Evangelii Gaudium.” 
Evangelii Gaudium and Ecumenism. International Review 
of Mission. Nov 2015. 104.2 (401), ed. by Jooseop Keum. A 
World Council of Churches Publication. 302–313

Joulukuussa julkaistiin artikkeli: ”Kulttuuri, uskonto ja 
valtasuhteet lähetys- ja kehitysyhteistyössä.” – Uskonto ja 
kehitys, toim. Elina Vuola. Helsinki: SKS. 169–190. Vuo-
den 2016 alkupuolella tulee julkaisuun toimitustyö Mission 
and Money; Christian Mission in the Context of Global Ine-
qualities (toinen toimittaja: Jonas Jorgensen). Leiden: Brill.
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4 Ekumenia ja uskontodialogi

Uskontojen kohtaaminen 
SEN osallistui jäsenkirkkojensa valtuuttamana uskontokun-
tien yhteydenpidon ja yhteistyön kehittämiseen. Yhteistyö 
oli luonteeltaan yhteiskunnallista, suvaitsevaisuutta lisäävää 
ja yhteiskuntarauhaa rakentavaa. 

Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen viikko 
Teemaviikkoa vietettiin 1.–7.2. Vuoden 2010 lokakuus-
sa YK:n yleiskokous hyväksyi päätöslauselman, joka julis-
ti helmikuun ensimmäisen viikon vuosittaiseksi maailman-
laajuisen uskontojenvälisen yhteisymmärryksen viikoksi 
(World Interfaith Harmony Week). Diakonia-ammattikor-
keakoulu ja Helsingin Diakoniaopisto järjestivät 4.2. semi-
naarin Sukupuolen haasteet uskonnollisille yhteisöille. Pää-
sihteeri loi katsauksen kirkkoisien ajatteluun ja nykyisen or-
todoksisen teologian keskusteluun sukupuolesta ja sen mer-
kityksestä osana ihmiskuvaa. Viikon järjestelyjä Suomessa 
koordinoi SEN:n kumppanuusjärjestö Fokus ry. 

USKOT-foorumi 
SEN osallistui foorumin toimintaan kristittyjen edustaja-
na yhdessä Suomen ev.-lut. kirkon kanssa. Foorumin muut 
jäsenyhteisöt ovat Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE), 
Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry, Suo-
men Islam-seurakunta.

USKOT-foorumi antoi 8.1. julkilausuman Pariisissa 
Charlie Hebdo -lehden toimitukseen 7.1. tehdyn järkyttä-
vän hyökkäyksen johdosta. Suomen muslimeja, kristittyjä ja 
juutalaisia edustavan USKOT-foorumin hallitus yhtyi järky-
tykseen verenvuodatuksesta ja huoleen sananvapaudesta, de-
mokratiasta ja yhteiskuntarauhasta.  14.11. USKOT-fooru-
mi antoi lausunnon 13.11. Pariisissa tapahtuneen terrori-is-
kun johdosta. Lausunnossa todetaan mm: On tuomittavaa, 
jos väkivaltaa yritetään perustella uskonnolla. Joukkomur-
ha Pariisissa viime yönä järkyttää kaikkia ihmisiä. Suomen 
muslimeja, kristittyjä ja juutalaisia edustavan USKOT-foo-
rumi yhtyy järkytykseen verenvuodatuksesta ja huoleen de-
mokratiasta ja yhteiskuntarauhasta.

Foorumin vuosikokous järjestettiin Helsingin synago-
gassa 13.4. Puheenjohtajaksi valittiin juutalaisten, muslimi-
en ja kristittyjen vuorottelurytmin mukaisesti Suomen Is-
lam-seurakunnan puheenjohtaja Atik Ali. Varanpuheenjoh-
tajina toimivat piispa Kaarlo Kalliala ja juutalaisten seu-
rakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Yaron Nadbor-
nik. SEN:a foorumin hallituksessa edustavat Jan Edström 
(bapt.), henkilökohtainen varajäsen Ilari Rantakari (ev.lut) ja 
Milena Parland (ort.), henkilökohtainen varajäsen: Jari Por-
taankorva (bapt.). 

Foorumi kokoontui 2.12. Helsingissä Islam-talossa. Ta-
paaminen oli yhteinen kolmen Abrahamin uskonnon uskon-

tojohtajien kanssa. Tässä kokouksessa kristittyjen, muslimi-
en ja juutalaisten yhteisöjen johtajat antoivat tukensa tuol-
loin Pariisissa käynnissä olleelle ilmastokokoukselle. Yhtei-
sessä lausunnossa todettiin, että uskontoja yhdistää näkemys 
siitä, että ihmisellä on vastuu luomakunnasta. Kokouksessa 
SEN:a edustivat puheenjohtaja, piispa Teemu Sippo, rahas-
tonhoitaja Perry Johansson, projektisihteeri Jan Edström ja 
foorumin hallituksen jäsen, pastori Jari Portaankorva.

USKOT-foorumi kuuluu Religions for Peace -verkos-
toon, joka kokosi Pariisin ilmastokokoukselle lähes kak-
si miljoonaa allekirjoitusta keränneen uskonnollisten yhtei-
söjen yhteisen vetoomuksen. Vetoomuksessa vaaditaan no-
peita toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja uusiutuvien 
energiamuotojen edistämiseksi.

Ystävyyskävely
Julkilausuma eduskuntavaalien edellä julkistettiin uskonto-
jen ystävyyskävelyllä 5.3. Helsingin keskustassa. Kävely-
reitti lähti Suomen islamilaisen yhteisön moskeijan ovelta, 
pysähtyi ev.lut. Vanhan kirkon portailla ja päättyi juutalaisen 
synagogan portille. Siellä julkilausuma luettiin. Kävelyyn 
osallistui yli 200 henkeä, muiden muassa Pihlajanmäen kou-
lun ortodoksiset ja islamilaiset oppilaat uskonnonopettajien-
sa johdolla. Kävely sai runsaasti julkista huomiota ja aloitti 
uuden uskontojenvälisen perinteen maassamme.

Uskontojohtajat
Kolmea Abrahamin uskontoa eli juutalaisuutta, kristinus-
koa ja islamia edustavat uskontojohtajat kokoontuivat kevät-
kokoukseensa 9.3. Suomen Islamilaisen Neuvoston toimis-
tolla. Kokouksessa jaettiin ajankohtaisia kuulumisia ja kes-
kusteltiin tärkeistä kotimaisista ja kansainvälisistä teemois-
ta. Pääsihteeri osallistui tapaamiseen. Toinen uskontojohtaji-
en kokoontuminen oli Helsingissä 10.9. ja Mari-Anna Pönti-
nen osallistui siihen. Kolmas kokous pidettiin 2.12. Tarkem-
min yllä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kutsui juutalaisuut-
ta, kristinuskoa ja islamia edustavat uskontojohtajat keskus-
telemaan ajankohtaisista kysymyksistä 19.5. Tapaamiseen 
osallistuivat arkkipiispa Kari Mäkinen, arkkipiispa Leo, 
piispa Teemu Sippo SCJ, ylirabbiini Simon Livson, Suomen 
Islamilaisen Neuvoston puheenjohtaja Anas Hajjar, Suomen 
Islam-seurakunnan puheenjohtaja Atik Ali sekä SEN:n pää-
sihteeri. Keskustelu oli intensiivinen ja se koettiin hyödyl-
liseksi.

Uskontojen rauhantyö, Washington ja Minneapolis
Kirkon Ulkomaanavun ja Uskonnollisten ja perinteisten joh-
tajien rauhanvälitysverkoston järjestämä opintomatka koh-
distui 13.–21.4. Washington D.C.:hen ja Minneapolisiin. 



23
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

Opintomatkan aikana tavattiin Yhdysvaltain viranomaisia ja 
eri uskontojen toimijoita. Keskiössä oli monikulttuurista yh-
teiskuntaa edistävä ja väkivaltaista ääriliikehdintää ehkäise-
vä toiminta. Mukana olivat edustajat Suomen islamilaisis-
ta yhteisöistä, Ev.-lut. kirkosta, SEN:sta ja eri viranomaista-
hoilta. Pääsihteeri edusti SEN:a.

Maailman uskontojen parlamentti 
kokoontui Salt Lake Cityssä USA:ssa 15.–19.10. Teemana 
oli Reclaiming The Heart Of Our Humanity. Parlamentis-
sa käsiteltiin yhteiskuntarauhaa, ilmastonmuutosta ja nais-
ten asemaa. Tuleva pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen osallis-
tui parlamenttiin KUO:n apurahan turvin. Myös kasvatus-
asiain jaoston puheenjohtaja Jyri Komulainen osallistui vir-
kansa puitteissa.

Peace Appeal Foundationin johtaja Shirley Moulder vie-
raili SEN:ssa 19.11. ja kertoi järjestön työstä. Järjestö te-
kee rauhantyötä mm. Myanmarissa, Syyriassa, Nepalissa ja 
Kyproksella eli ruohonjuurityötä rauhan edistämiseksi alu-
eilla, joissa sota tai vihollisuudet ovat arkipäivää. Rauhantyö 
ei ole vain puhumista, vaan itsensä alttiiksi laittamista, rau-
haan sitouttamista ja elämää.

Called to Dialogue 
KMN:n asiakirja Inter-religious and Intra-Christian Dialo-
gue in Ecumenical Conversation – A Practical Guide ilmes-
tyi loppuvuodesta. Julkaisun suomentamisesta huolehtii ev.-
lut. kirkon kirkkohallitus.

5 Tiedotus ja julkaisutoiminta

Julkaisutoiminta tapahtui yhteistyössä kumppanien kanssa. 
Tukea saatiin erityisesti ev.-lut. kirkon ulkoasiain osastol-
ta ja Päivä Osakeyhtiöltä. Toimisto hoiti ekumeenista vies-
tintää verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa alan ainoana 
varsinaisena toimijana maassamme. Ekumeenisen rukous-
viikon ja Ekumeenisen vastuuviikon aineistoa julkaistiin, 
tarkemmin kyseisissä osioissa.

Internet
Verkkosivut  www.ekumenia.fi uudistettiin ulkonäöllisesti ja 
erityisesti niin, että ne nyt ovat mobiiliresponsiiviset.

www.vastuuviikko.fi
www.ansvarsveckan.fi
www.nuortenekumenia.fi

Sosiaalinen media ja radio
Facebook: Ekumenian ystävät, Ekumenik i Finland, Nuor-
ten ekumeniaa.

Pääsihteeri Heikki Huttunen puhui radioblogin kerran 
kahdessa viikossa Radio Dein kanavalla.

Pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen vieraili Radio Dein 
haastateltavana 24.11.2015. 

Painotuotteet
Toimintakertomus 2014 Verksamhetsberättelse, SEN:n 

julkaisuja CIV

Blogit
Kirkkoherra Arto Penttinen, teologi Pekka Leivo ja pääsih-
teeri Heikki Huttunen pitivät blogia verkkosivuilla. 

Itä-Suomen yliopistossa teologian opiskelijoiden aine-
järjestö Fides Ostiensisin opiskelijahaalarien hankintaa tu-
ettiin. Oikoumene-tunnus on näkyvillä.
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6 Verkostoyhteistyö

SEN on assosioituneena jäsenenä (associated council) Kirk-
kojen Maailmanneuvostossa ja Euroopan kirkkojen siirto-
laiskomissiossa. Sillä on edustaja Svenska Bibelsällskape-
tin johtoelimessä. SEN on jäsenenä Koulutuskeskus Agrico-
lassa. SEN on perustajajäsen Uskontojen yhteistyö Suomes-
sa – USKOT-foorumi – Religionernas samarbete i Finland 
RESA-forumet ry:ssä.

6.1 Globaalit verkostot

Kirkkojen maailmanneuvosto
Kansainvälisen ekumenian legendaarinen johtohahmo Phi-
lip Potter kuoli 31.maaliskuuta 93 vuoden iässä. Hän toi-
mi KMN:n pääsihteerinä 1972–1984. Hänen kaudellaan 
KMN kävi hengelliseen taisteluun rotusortoa vastaan ja tu-
ki vapautusliikkeiden toimintaa Angolassa, Mosambikissa ja 
Zimbabwessa. KMN haastoi kirkkojen kautta suuren yleisön 
ja lopulta länsimaiden poliittisen johdon mukaan, ja tämä 
johti verettömään vallanvaihtoon Etelä-Afrikassa 1990-lu-
vun alussa. Potterin kaudella saatiin myös aikaan ekumeeni-
nen asiakirja Kaste, ehtoollinen ja virka (Baptism, Eucharist 
and Ministry, BEM), joka on innoittanut ja näyttänyt tietä 
sekä kirkkojen monen- että kahdenvälisissä yhteyksissä. Sen 
hedelmää on myös vuonna 2012 julkistettu vastaavanlainen 
asiakirja Kirkko: Yhteistä näkyä kohti. Pääsihteeri Heikki 
Huttunen kirjoitti Potterista muistokirjoituksen SEN:n verk-
kosivuille.

KMN:n X yleiskokouksen 2013 päättämä toimintakau-
den teema on Oikeudenmukaisuuden ja rauhan pyhiinvael-
lus. Se heijastuu kaikissa maailmanneuvoston ohjelmissa ja 
antaa yleisaiheen tärkeimmille ekumeenisille konferensseil-
le. 

Suomalaiset jäsenet KMN:n komissioissa ovat: Lähetys-
komissiossa jäsenenä TM Aino Nenola (ort.) ja advisor-omi-
naisuudessa professori Mika Vähäkangas (ev.lut.) sekä kan-
sainvälisten asioiden komissiossa jäseninä professori Han-
na Ojanen (ev.lut.) ja Maria Mountraki (ort.). KMN:n kes-
kuskomitean suomalaisjäsenet ovat professori Pekka Metso 
(ort.) ja piispa Simo Peura (ev.lut.), joka on myös maailman-
liiton eksekutiivikomitean jäsen.  

Kansainvälisten asiain komissio (CCIA) kokoontui 52. 
kerran Genevessä 17.–20.2. Kokouksen kaksi painopistet-
tä olivat KMN:n toiminnasta kertominen ja CCIA:n tavoit-
teista ja toimintatavoista sopiminen. Hanna Ojasen ja Maria 
Mountrakin kokousraportti julkaistiin SEN:n verkosivuilla. 
Hallituksen jäsen, piispa Simo Peura on informoinut halli-
tusta KMN:n eksekutiivikomitean kokouksesta 13.–18.11., 
joka pidettiin Bosseyssa.

KMN:n pääsihteeri Olav Fykse Tveit vieraili SEN:ssa 
7.10. ja keskusteli pääsihteeri Heikki Huttusen kanssa kan-

sanvälisen ekumenian ajankohtaisista asioista. Esillä olivat 
Euroopan pakolaistilanne ja kirkkojen tehtävä siihen vastaa-
misessa ja toisaalta myös kirkkojen ja ekumeenisten järjes-
töjen mahdollisuudet luoda yhteyksiä konfliktien osapuolten 
välille Ukrainassa ja Syyriassa.

Kaksi SEN:n jäsenkirkkoa oli suoraan KMN:n jäsenenä, 
evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko, ja kaksi kan-
sainvälisen yhteyden kautta – suomenkielinen ja ruotsinkie-
linen metodistikirkko United Methodist Church -kirkon osi-
na. SEN tarjosi perinteisellä tavalla kanavan suomalaisten 
kirkkojen ja Kirkkojen Maailmanneuvoston väliselle vuo-
rovaikutukselle. KMN:n tarjoamia yhteyksiä oli mahdollis-
ta käyttää SEN:n työn edistämiseen eri asioissa. SEN myös 
koordinoi KMN:n suomalaisten jäsenkirkkojen yhteydenpi-
toa maailmanneuvoston asioissa. 

Katolisen kirkon Kristittyjen ykseyden edistämisen neu-
vosto
Katolisen kirkon Kristittyjen ykseyden edistämisen neu-
voston johtajan kardinaali Kurt Kochin vierailu maaham-
me toteutui SEN:n kevätkokouksen aikaan 26.–29.4. Vierai-
lun valmistelut toteutettiin yhteistyössä katolisen hiippakun-
nan sekä evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen arkkipiispan 
kanslioitten kanssa. Kardinaali toimitti messun pyhän Hen-
rikin katedraalissa ja tapasi kirkkokahveilla Suomen katoli-
laisia sekä eri tilaisuudessa katolista papistoa. Arkkipiispa 
Mäkinen tarjosi vieraan kunniaksi kulttuurikeskus Sofias-
sa illallisen, jonka yhteydessä kardinaali tapasi suomalaisia 
kirkollisia tahoja ja uskontojohtajia. Kardinaali piti SEN:n 
kevätkokouksen seminaarin pääesitelmän, jossa hän valot-
ti katolista näkökulmaa reformaation merkkivuoden teolo-
gisiin lähtökohtiin. Kardinaali luennoi kasteen vastavuoroi-
sesta tunnustamisesta Helsingin yliopiston teologisen tiede-
kunnan täpötäydelle salille. Tasavallan presidentti otti kar-
dinaalin vastaan Mäntyniemessä yhdessä isäntien edustaji-
en kanssa.

Global Christian Forum
GCF rakentaa kristittyjen yhteyttä yli tavanomaisen ekume-
nian ja sitä palvelevien järjestöjen rajojen. Menetelmänä on 
kohtaaminen ja vuoropuhelu kristittyjen ja heidän hengel-
listen kokemustensa välillä. GCF:ssa ovat edustettuina se-
kä KMN:n jäsenkirkot, katolinen kirkko, evankelikaaliset 
ryhmät että kristilliset järjestöt. SEN:n jäsenkunta kattaa nä-
mä tahot Suomen tilanteessa tyydyttävällä tavalla. GCF:n 
konsultaatio järjestettiin Albanian Tiranassa 2.–4.11. Siel-
lä kuultiin suoraan kärsivien kirkkojen edustajien ääniä eri 
puolilta maailmaa sekä pohdittiin, miten voitaisiin vahvis-
taa solidaarisuutta kirkkojen kesken ja edistettäisiin kaikki-
en konfliktimaiden suotuisaa kehitystä muutenkin. Suomen 
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ev.-lut. kirkko tuki kokouksen järjestämistä, ja dosentti Tomi 
Karttunen osallistui siihen. Järjestelykomiteassa olivat Suo-
mesta NNKY-liiton pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen ja Ar-
to Hämäläinen helluntailaisten maailmanyhteyden edustaja-
na. Tomi Karttunen on informoinut hallitusta kokouksesta 
ja hänen kokemuksistaan on myös kertomus sivuilla www.
ekumenia.fi.

6.2 Yhteydet Euroopassa

Euroopan ekumeeniset neuvostot 
SEN:n työn eri alueilla yhteyttä pidettiin eräisiin Euroo-
pan maiden neuvostoihin, Pohjoismaiden ja Baltian lisäk-
si erityisesti Saksaan, kun valmisteltiin saksalais-suomalais-
ta konsultaatiota kirkkojen välisestä kasteen vastavuoroises-
ta tunnustamisesta.

Luterilais-ortodoksinen teologinen seura, Strasbourg
Pyhän Athanasioksen luterilais-ortodoksisen teologisen 
seuran ensimmäinen kokoontuminen järjestettiin 25.–29.3. 
Strasbourgissa Luterilaisen Maailmanliiton ekumeenisen 
tutkimuslaitoksen ja Voloksen teologisen akatemian uutena 
aloitteena. Teologisen seuran tarkoitus on edistää ystävyyttä 
ja ajatustenvaihtoa ajankohtaisista asioista luterilaisten ja or-
todoksisten teologien kesken kirkkojen välillä käytyjen he-
delmällisten dialogien pohjalta. Osanottajia oli Euroopas-
ta, Lähi-Idästä ja Pohjois-Amerikasta. Korkeatasoiset esitel-
mät kartoittivat teologian kehitystä molemmissa traditioissa. 
Suomalaiset osanottajat olivat pääsihteeri Heikki Huttunen 
ja TT Olli-Pekka Vainio.

Euroopan kirkkojen kansallisten neuvostojen pääsihtee-
rit
Toistakymmentä Euroopan kirkkojen kansallisten neuvosto-
jen pääsihteeriä kokoontui vuosittaiseen tapaamiseensa. Ko-
kous pidettiin Berliinissä 26.–29.5. ja sitä isännöi Saksan 
Arbeitsgemeinschaft Christlichen Kirchen katolisessa aka-
temiassa. Kokoukessa saatiin laaja kuva Saksan ekumenias-
ta. Se kehittyy suuntaan, jossa kahden perinteisen valtakir-
kon – katolisen ja protestanttisen – välisen suhteen rinnalla 
kasvaa sekä ortodoksisten että protestanttisten vapaakirkko-
jen merkitys. Vierailu EKD:n edustustoon, joka seuraa lain-
säädäntötyötä, samoin kuin Bundestagin rakennukseen loi 
käsityksen valtion ja kahden valtakirkon vakaasta suhteesta. 
Tällä hetkellä pohditaan sitä, kuinka samat periaatteet sopi-
vat uusien kirkkokuntien ja muiden uskontojen aseman jär-
jestämiseen. Kokouksen ohjelmassa olivat esillä kirkkojen ja 
valtion suhteet eri maissa, KMN:n oikeudenmukaisuuden ja 
rauhan pyhiinvaellus, COP21 ja ilmastopyhiinvaellukset se-
kä erityisesti kristittyihin kohdistuvat uskonvainot. 

European Christian Convention
Pääsihteeri osallistui 1.–3.6. Bad Bollissa Saksan evankeli-
sen kirkon (EKD) järjestämään kutsuseminaariin, jossa pui-
tiin reformaation merkkivuotena 2017 järjestettävää Kir-
chentag-tapahtumaa ekumeeniselta kannalta. Toisena suo-
malaisena osanottajana oli Jari Kupiainen Kirkkopalveluis-
ta. Kokous työsti kirkoille ja järjestöille viestin, joka sai otsi-
kon Roadmap to a European Christian Convention. Pääsih-
teeri raportoi kokouksesta muun muassa, että tekstistä käy-
tiin mielenkiintoinen keskustelu, jossa kävi ilmi pari hank-
keen puuhaajien keskeistä lähtökohtaa. Ekumeniaa, varsin-
kaan kirkollista ekumeniaa, ei haluttu nostaa näkyvästi esil-
le. Sanaparia kristittyjen ykseys ei haluttu tekstiin. Euroo-
pan Kirkkojen Konferenssin ja sen kumppanien järjestämät 
kolme Euroopan ekumeenista kokoontumista (Basel 1989, 
Graz 1997 ja Sibiu 2007) mainittiin kyllä keskusteluissa, 
mutta viittausta niihin tai EKK:n piirissä puheena olleeseen 
neljänteen Assemblyyn ei haluttu sisällyttää tekstiin. Mie-
lenkiintoista oli myös se, että yhtäältä tekstiin ei tullut mai-
nintaa uskontojen kohtaamisen merkityksestä nyky-Euroo-
passa ja toisaalta tapahtuman kristillisyyttä ei haluttu koros-
taa suhteessa ei-uskonnollisiin kumppaneihin. Esimerkiksi 
ortodoksisten kirkkojen mukaantulo hankkeeseen, joka näin 
määrittelee itsensä irrallaan kirkoista ja ekumeenisesta liik-
keestä, saattaa osoittautua vaikeasti toteutettavaksi. 

Apostolien Pietarin ja Paavalin juhla
Pääsihteeri oli kutsuttu Ekumeenisen patriarkaatin kolmi-
henkiseen delegaatioon, joka edusti patriarkaattia ja patri-
arkka Bartolomeosta Rooman kaupungin ja piispanistuimen 
vuosijuhlassa apostolien Pietarin ja Paavalin päivänä Vati-
kaanissa 26.–29.6. Delegaatiota johti Pergamonin metropo-
liitta John (Zizioulas). Ohjelmaan kuului paitsi juhlapäivän 
jumalanpalvelus Pietarinkirkossa, myös yksityisaudienssi ja 
lounas paavi Fransiscuksen kanssa sekä neuvottelu Katoli-
sen kirkon kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston joh-
don kanssa.

Euroopan kirkkojen konferenssi
EKK:n ihmisoikeus- ja ympäristöohjelmat tarjosivat SEN:n 
työlle välttämättömiä yhteyksiä Euroopan kirkkoihin, eku-
meenisiin järjestöihin ja EU:n elimiin. EKK tarjosi myös 
yhteistyökanavan EU:n katolisten piispainkokousten neu-
voston (COMECE) kanssa. Kansallisen ekumeenisen neu-
voston asemaa EKK:ssa pohdittiin hallituksessa 1.6. ja 21.9. 
EKK:n uusien sääntöjen (2013) mukaan kirkkojen kansalli-
silla neuvostoilla ei enää ole assosioituneen jäsenen status-
ta. Hallituksen ja EKK:n kirjeenvaihdossa esitettiin muun 
muassa neuvottelua kansallisten ekumeenisten neuvosto-
jen kumppanuussuhteesta, vuosittaisesta avustussummasta 
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ja SEN:n roolista temaattisten työryhmien suhteen. EKK:lle 
valittiin 30.9. uusi pääsihteeri ja valituksi tuli SEN:n pää-
sihteeri Heikki Huttunen. Uusi työ alkoi tammikuussa 2016 
Brysselissä. Hallintoneuvostossa Suomen ev.-lut. kirkkoa 
edustaa professori Aila Lauha (rehtori Tapani Rantala vara-
jäsenenä).

Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio
SEN liittyi Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissioon (Chur-
ches’ Commission for Migrants in Europe, CCME) 2014. 
Yhteydenpito ja yhteistyö on jatkuvaa ja se on ollut merki-
tyksellistä myös ihmisoikeushankkeen kehittämisessä ja ko-
timaisen kirkkoturvaverkoston jäntevöittämisessä.

Euroopan ekumeeninen ympäristöverkosto
Euroopan ekumeeninen ympäristöverkosto (European 
Christian Environmental Network, ECEN) kokoaa ympä-
ristöasiantuntemusta ja ekoteologista pohdintaa sekä kirk-
kojen työntekijöiden että vapaaehtoistoimijoiden keskuu-
dessa. Se on tärkeä asiantuntijaelin SEN:n ja sen jäsenkun-
nan ympäristötoiminnan kannalta. ECEN:n yleiskokous pi-
detään Helsingissä 10.–14.6.2016. Yleiskokousta isännöivät 
SEN, ev.lut. Kirkkohallitus ja Suomen ortodoksinen kirkko. 
Valmistelukokous pidettiin Helsingissä kulttuurikeskus So-
fiassa 26.–27.8. Euroopan Kirkkojen Konferenssista muka-
na oli yhteiskunta- ja ympäristöasiantuntija Peter Pavlovic, 
joka koordinoi Euroopan kristittyjen ympäristöverkostoa. 

Euroopan ekumeeninen nuorisoneuvosto
Neljäntoista Euroopan maan edustajat kokoontuivat Euroo-
pan ekumeenisen nuorisoneuvoston 40. yleiskokoukseen 
Kirkkonummen Hvittorpiin 21.–25.10. SEN:n Nuorisoja-
osto on järjestön perustamisesta (1968) alkaen ollut aktiivi-
nen EYCE-toimija ja isännöi kokousta. Tapahtuma jalkau-
tui Kirkkonummelta päiväksi Helsinkiin ja Lopelle. Paikal-
lisseurakunnissa järjestetyissä työpajoissa pohdittiin muun 
muassa Break the Chains -kampanjan teemoja. Myös aikai-
semmat EYCE-toimijat, nykyiset alumnit, osallistuivat yh-
teiseen tapaamiseen Helsingissä. Osanottajia oli 35 henkilöä 
14 eri maasta. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisen asi-
oiden lisäksi erityisesti EYCE:n visiota ja luotiin strategisia 
suuntaviivoja järjestön tulevalle toiminnalle. 

 
Ecumenical Forum for European Christian Women
Naisjaosto EFECW:n kansallisena foorumina järjesti tee-
malla In Deeper Waters – Sharing our Traditions Baltic Sea 
Neighbourhood -seminaarin Kirkkonummen Hvittorpissa 
20.–24.5. Osallistujia oli Suomen lisäksi Norjasta, Saksasta, 
Puolasta, Ruotsista, Venäjältä ja Virosta. EFECW:n kansalli-
sena koordinaattorina toimi Outi Piiroinen-Backman. 

6.3 Pohjoismaiset ja Baltian  
alueen yhteydet

Pohjolan ja Baltian ekumeeniset neuvostot
Vuosittainen Pohjolan ja Baltian kirkkojen ja ekumeenis-
ten neuvostojen kokous pidettiin 26.–29.1. Mossin kaupun-
gissa Oslo-vuonon rannalla. Kokouksessa kuultiin ajankoh-
taiset uutiset Pohjoismaiden ja Viron ekumeenisesta tilan-
teesta. Yhteisiä teemoja ovat kirkon ja valtion suhteet ja us-
konnon asema julkisella paikalla, samoin kuin ympäristö-
kysymykset ja valmistautuminen vuoteen 2017. Monikult-
tuuristuminen ja muiden uskontojen läsnäolon vahvistumi-
nen ovat yhteisiä tosiasioita, mutta niiden perusteella teh-
dyt johtopäätökset historiallisten kansankirkkojen suhtees-
ta valtioon ja uskonnollisten yhdyskuntien asemasta eroavat 
toisistaan. Myös siirtolaisuuteen ja muukalaisvihaan liitty-
vät haasteet ovat eri maissa ajankohtaisia.

Eesti Kirikute Nõukogu 
Viron kirkkojen neuvoston ja SEN:n yhteistyö oli tiivistä 
erityisesti pääsihteerien yhteydenpidon kautta. Sen lisäksi 
yhteyttä pidettiin EKN:n pääsihteerin vieraillessa SEN:n ke-
vät- ja syyskokouksessa. Yhteistyötä tehtiin niin ikään Py-
hiinvaellus Pariisiin -tapahtumien organisoimisessa. Myös 
EKN:n puheenjohtaja, arkkipiispa Andres Põder ja varapu-
heenjohtaja, pastori Meego Remmel osallistuivat syyskoko-
ukseen Porissa. EKN:n kutsusta SEN:n henkilökunta vieraili 
Tallinnassa 28.–29.10. tutustuen EKN:n toimintaan. Ekskur-
sion yhteydessä vierailtiin myös Viron ortodoksisen kirkon 
päämajassa metropoliitta Stefanoksen vieraana. 

Pohjolan ekumeeninen naiskomitea
Pohjolan ekumenian verkostoista on Ekumenik i Norden 
-ohjelman lopettamisen (2011) jälkeen toimintaansa aktiivi-
sesti jatkanut Nordisk ekumenisk kvinnokommitté. Kansan-
kirkot Islannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa sekä eku-
meeniset neuvostot Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa ovat tu-
keneet toimintaa. Myös Luterilaisen maailmanliiton WICAS 
(Women in Church and Society) Pohjois-Euroopan toimin-
ta on nivoutunut naiskomitean yhteyteen. Sirpa-Maija Vuo-
rinen edustaa NEKK:ssa Suomen ev.-lut. kirkkoa ja Outi Pii-
roinen-Backman naisjaostoa. Lisää kohdassa Naisjaosto. 

Svenska Bibelsällskapet
Suomenruotsalaista kristillisyyttä Ruotsin Pipliaseurassa 
edustetaan Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta. Huvud-
mannarådin suomalainen jäsen on dosentti Risto Nurmela 
(ev.-lut.) ja TT Leif-Göte Björklund (met.) on varajäsen.

Ruotsin Pipliaseura juhli 200-vuotisjuhlavuottaan Upp-
salassa 8.-10.4. Juhlallisuuksiin kuuluivat esitelmät, juhla-
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vastaanotto Helluntaikirkossa, jossa arkkipiispa Antje Jack-
elén puhui sekä juhlapäivällinen. Juhlamessu pidettiin tuo-
miokirkossa ja raamattunäyttelyn avajaiset olivat Carolina 
Redivivassa. Huvudmannaråd kuuli pääsihteerin ja kään-
nösjohtajan raportit. Luukkaan evankeliumin 9-19 ja Gala-
talaiskirjeen koekäännökset ilmestyivät keväällä ja ne on toi-
mitettu myös kuninkaalle. Palautetta eri tahoilta odotetaan, 
mutta toistaiseksi sitä ei ole vielä paljoa saatu. Risto Nurme-
la on esitellyt käännöksiä Kyrkpressenin numerossa 9/2015. 
Opintopiirien alkamista odotellaan. Kaarle XII:n Raamatun 
digitalisointi on aloitettu ja vuoden 1917 Raamattu on jo di-
gitalisoitu. Juhlallisuuksien yhteydessä julkistettiin viimei-
sen Ruotsin Pipliaseuran julkaisu: Boken om oss alla: tret-
ton röster om Bibeln.

Huvudmannarådet kokoontui 10.11. Lindköpingissä ja 
tämä oli yhteinen eroavalle ja aloittavalle neuvostolle. Uusi 
neuvosto aloitti työnsä vuotta 2016 koskevien asioiden pa-
rissa. Neuvoston jättävien joukossa oli puheenjohtaja, eme-
rituspiispa Erik Aurelius, joka on johtanut seuraa vuodes-
ta 2010. Uusi puheenjohtaja on Skaran hiippakunnan piis-
pa Åke Bonnier.

Livets ord hyväksyttiin jäseneksi. Koska Livets ord ei 
ole järjestäytynyt uskonnolliseksi yhdyskunnaksi, edustaa 
liikettä Uppsalan seurakunta. Suunnitelmat uudesta UT:n 
käännöksestä jatkuvat ja ovat neuvoston pääteema. Kevä-
iseen koekäännökseen ei ole ei ole paljoakaan palautteen 
muodossa reagoitu. 

Sveriges Kristna Råd 
Vuosittainen yhteistyöseminaari Vastuuviikon ja Kyrkornas 
Globala Veckanin kanssa pidettiin Sveriges Kristna Råde-
tissa Alvikissa 22.4. Kampanjoiden työntekijät reflektoivat 
kokemuksiaan ja uusista suunnitelmista keskusteltiin, my-
ös yhteistyötä kehitettiin. Svenska Missionsrådetin ihmisoi-
keusasiantuntijoiden kanssa keskusteltiin SEN:n suunnitteil-
la olevasta laajemmasta fokusoitumisesta ihmisoikeuskysy-
myksiin.

6.4 Kotimaiset

Oulun ortodoksisen hiippakunnan uusi metropoliitta
Ortodoksiseen hiippakuntaan vihittiin 11.1. uusi esipai-
men, metropoliitta Elia. Isä Matti Wallgrén toimi ennen 
piispaksi vihkimistään kirkkonsa edustajana Paikallisen 
ekumenian jaostossa ja myös puheenjohtajana. Uutta piis-
paa olivat onnittelemassa ekumeeniset ystävät läheltä ja 
kaukaa. SEN:a edustivat puheenjohtaja piispa Teemu Sip-
po SCJ ja pääsihteeri. Mukana oli myös useita SEN:n hal-
lituksen ja jaostojen ja jäseniä, kuten Outi Vasko, Raimo 
Goyarrola, Juha Lampinen, Veijo Koivula, Arto Penttinen, 

Annamari Muikku, Miika Ahola, Aleksander Roszczenko 
ja Sirpa Okulov. 

Kumppanuusfoorumi
Kumppanuusjärjestöjen johtotason ja SEN:n henkilökun-
nan tapaaminen 11.2. ev.-lut. Kirkkohallituksessa. Kokoon-
tumiseen osallistui 15 henkilöä, ja kumppanuusjärjestöt in-
formoivat ajankohtaisista hankkeistaan. Myös SEN:n han-
kesuunnitelmasta kirkkojen yhteisestä ihmisoikeustyöstä in-
formoitiin. Osanottajat tutustuivat myös SEN:n uusiin toi-
mistotiloihin.

 
Paikallisekumeeninen foorumi 
Kolmastoista Paikallisekumeeninen foorumi järjestettiin 
Järvenpäässä 9.10. Kokoontumisen paikkoina olivat ev.-lut. 
kirkko ja seurakuntasali, vapaaseurakunta Arkin kirkko ja 
ortodoksinen kirkko. Teemana oli Kirkko: yhteistä näkyä 
kohti ja siitä alusti pastori Miika Ahola. Hänen alustuksensa 
sai nelikymmenpäisessä osanottajajoukossa aikaan vilkkaan 
ja kiintoisan keskustelun. Kirkkoherra Vesa Koivisto toi-
votti foorumin osallistujat tervetulleiksi. Rukoushetken jäl-
keen siirryttiin seurakuntasaliin. Veijo Koivula toivotti foo-
rumin osallistujat PEJ:n puolesta tervetulleiksi. Lounaan jäl-
keen siirryttiin Vapaaseurakunta Arkkiin, jossa pastori Ris-
to Vappula kertoi Arkin historiasta ja toiminnasta. Paikalli-
sekumeenisten kuulumisten jälkeen siirryttiin ortodoksiseen 
kirkkoon. Isä Aleksander Roszczenkon ja kanttori Minna 
Jokisen johdolla toimitettiin ehtoopalvelus. Foorumin luon-
teeseen kuuluu kristittyjen yhteyden kokeminen, kokemus-
ten jakaminen ja toisten kokemuksista rikastuminen. Nämä 
suuntaviivat kuroutuivat päivän kuluessa kauniisti yhteen.

Ev.-lut. kirkkopäivät Kouvola
SEN:n henkilökunta piti info- ja myyntipistettä kirkkotoril-
la ev.lut. kirkkopäivillä 21.–23.5, joiden teemana oli Usko, 
toivo ja rakastu. Julkaisujen myynti oli aikaisempaan ver-
rattuna vähäistä, mutta tapahtuma antoi mahdollisuuden ta-
vata yhteistyökumppaneita ja käydä neuvotteluja. Pääsih-
teeri osallistui Kirkon Ulkomaanavun järjestämään paneeli-
keskusteluun radikalisoitumisesta. Neuvoston henkilökunta 
osallistui eri tilaisuuksiin. Ekumeenisen vastuuviikon lehti 
valmistui juuri kirkkopäiville, ja sitä jaettiin ahkerasti kirk-
kotorilla, tilaisuuksien yhteydessä ja kaupungin keskustan 
kävelykadulla. Pääsihteeri ja Vastuuviikon koordinaattori 
kiersivät Kouvolan kristilliset seurakunnat ja veivät tuliaisi-
na uunituoretta julkaisua.  

Ortodoksiset kirkkopäivät, Lappeenranta
Info- ja myyntipiste järjestettiin myös ortodoksisilla kirk-
kopäivillä 28.–30.8. Lappeenrannassa. Pääsihteeri veti kes-
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kustelutilaisuuden kulttuurien moninaisuudesta ortodok-
sisessa kirkossa. SEN:n henkilökunnalle kirkkopäivät tar-
josivat tilaisuuden informoida neuvoston toiminnasta, hoi-
taa yhteistyösuhteita eri puolilta maata tulleisiin seurakun-
tien ja järjestöjen edustajiin sekä solmia uusia. Päivien tee-
ma oli Ihmisten kirkko. Ruandan ja Burundin metropoliitta 
Innokentios ja Nairobin teologisen seminaarin rehtori rovas-
ti Evangelos Thiani, jotka osallistuivat kirkkopäiville, ker-
toivat työstään Suomen Lähetysseuran ja SEN:n tilaisuudes-
sa 31.8. Lähetystalossa Helsingissä.

SVKN ja Frikyrklig Samverkan
Pääsihteeri osallistui kirkonjohtajien tapaamiseen Frikyrklig 
samverkanin vuosikokouksessa 5.2. Kokous pidettiin ev-lut. 
kirkon talossa Helsingissä. Keskusteluissa oli esillä erityi-
sesti reformaation merkkivuoden 2017 valmistelut. Ev.lut 
Kirkkohallituksen, Suomen Vapaakristillisen Neuvoston ja 
Frikyrklig Samverkanin vuosittainen neuvottelu pidettiin 
24.8. Betel-kirkossa Helsingissä. Pääsihteeri edusti SEN:a.

Armenian kansanmurhan muisto
Rukoushetkistä Helsingissä ja tapahtumasta Tampere-ta-
lossa tiedotettiin SEN:n kautta. Pääsihteeri edusti neuvos-
toa kansanmurhan 100-vuotismuiston johdosta järjestetyssä 
tilaisuudessa Tampere-talossa 11.4. Tapahtuma koostui Ar-
menian filharmonisen orkesterin konsertista ja vastaanotos-
ta. Tilaisuuden olivat järjestäneet Armenian suurlähetystö, 
Suomen armenialaisten yhteisö ja Tampere-talo.

Baptistit ja luterilaiset neuvottelussa
Suomen Baptistikirkko ja Finlands svenska baptistsamfund 
sekä Suomen evankelis-luterilainen kirkko järjestivät seit-
semännen teologisen neuvottelun 29.–30.10. Vaajakoskella. 
Edelliset kuusi keskustelua on käyty vuosina 1997, 2000, 
2003, 2006, 2009 ja 2012. Neuvottelun aiheena olivat juma-
lanpalvelus kirkon itseymmärryksen kuvana sekä seurakun-
nan jäsenyys ja vapaaehtoistyö.

Suomen evankelis-luterilaisen ja Suomen ortodoksisen 
kirkon teologisen dialogin 25-vuotisjuhla
Ev.-lut. kirkkohallituksen ulkoasiain osaston seminaarissa 
25.11. juhlistettiin Suomen evankelis-luterilaisen ja Suomen 
ortodoksisen kirkon teologisen dialogin 25-vuotista taival-
ta. Juhlaseminaariin osallistui SEN:n pääsihteeri Mari-Anna 
Pöntinen ja hänellä oli myös puheenvuoro.

Dalit-solidaarisuusverkosto
SEN seurasi ekumeenisesta näkökulmasta kansainvälistä 
Dalit-solidaarisuusverkostoa ja sen suomalaisen tukiyhdis-
tyksen toimintaa. 

Reformaation merkkivuosi 2017
SEN:n edustaja reformaation merkkivuoden kansalaisval-
tuuskunnassa on piiispa Teemu Sippo SCJ (kat.). Pastori 
Mayvor Wärn-Rancken (met.) edustaa Suomen vapaakris-
tillistä neuvostoa. Molempien varaedustaja on kirkkokun-
nanjohtaja Hannu Vuorinen (SVK). Pääsihteeri on merkki-
vuoden päätoimikunnan jäsen. SEN:n ja sen jäsenkirkkojen 
edustajia on myös muissa työryhmissä.
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8 Jaostot

7 Ekumeeniset huomionosoitukset

Vuoden kristillinen mediateko
Kristillisen medialiiton vuosittainen tunnustuspalkinto 
myönnettiin vakiintuneen tavan mukaan ekumeenisen ru-
kousviikon päättyessä, apostoli Paavalin kääntymyksen 
muistopäivänä 25.1. Se annettiin Yle:n musiikkitoimittaja 
Risto Nordellille, joka tunnetaan virtuoosimaisena radion 
musiikkitoimittajana ja kristillisen musiikkiperinteen tunti-
jana ja tunnetuksi tekijänä. Ohjelmissaan hän on edistänyt 
kirkkomusiikin tuntemusta ja ekumeenista tietoisuutta. Tun-
nustuksen luovutustilaisuus oli Helsingin Temppeliaukion 
kirkossa. Tunnustuksen saajan oli valinnut Paikallisen eku-
menian jaoston sihteeri, rovasti ja tietokirjailija Veijo Koi-
vula. Tunnustuksen taustalla ovat Kristillinen Medialiitto, 
Verkkoviestin, Sana-lehti ja SEN.

Ruhtinas Konstantin Ostrogskin tunnustuspalkinto
Pääsihteeri Heikki Huttunen sai vastaanottaa 19.8. Puolan 
Grabarkan pyhiinvaellusjuhlan yhteydessä ruhtinas Kons-
tantin Ostrogskin nimeä kantava tunnustuspalkinnon. Se 
myönnetään samannimisen rahaston sääntöjen mukaan an-
sioista ortodoksisen ajattelun, kulttuurin ja hengellisyyden 
kehittämisen alalla sekä toiminnasta kristittyjen ykseyden 
edistämiseksi.

Ekumeeninen teko
Tunnustus Ekumeenisesta teosta jaettiin viidettä kertaa. Sen 
sai Työryhmä Lohjan ekumeeniset naiset ja edustamansa 
seurakunnat sekä kolme lohjalaista koulua. Palkitseminen 
tapahtui Porissa 26.10. Tunnustus annettiin Risti – voiton-
merkki -koululaisten ekumeeninen vaellus -tapahtumasta, 
joka toteutettiin Lohjalla 6.5. Perusteluissa SEN:n hallitus 
toteaa, että ekumeeninen vaellus on ennakkoluuloton aloi-
te, joka tuo esille kristittyjen yhteyttä ja vieraanvaraisuutta. 
Se vahvistaa seurakuntien yhteistyötä koulun kanssa ja edis-
tää oppilaiden oman uskonnon näkyvyyttä ja sen opetusta 
koulussa.  Seurakunnat Ekumeeniset naiset -työryhmän ta-
kana ovat: Adventtiseurakunta, Evankelis-luterilainen seu-
rakunta, Helluntaiseurakunta, Lähetysseurakunta, Vapaa-
seurakunta, ja ortodoksisen seurakunnan Karjalan valistaji-
en kirkko. Koulut ovat: Ojamon koulu, Tytyrin koulu ja Sol-
brinkens skola.

Jaostojen kolmivuotiskausi olisi ollut vuoden lopussa päät-
tymässä. Syyskokous kuitenkin päätti hallituksen esitykses-
tä, että jaostojen toimikautta jatketaan vuodella ja niiden tu-
lee muun toimintansa ohessa pohtia tulevaisuuttaan ja esit-
tää toiminnan jatkosuunnitelmat vuoden 2016 syyskoko-
ukselle. Jaostotilannetta pohtiva aivoriihi järjestettiin 15.6. 
Lauttasaaren kirkossa ja siihen osallistui 23 henkeä, jaosto-
jen ja hallituksen jäseniä sekä pääsihteeri ja hallintosihteeri. 
Monia ajatuksia ja idoita tuotiin foorumille ja niistä keskus-
teltiin innokkaasti.

8.1 Eettisten kysymysten jaosto

Eettisten kysymysten jaosto tarjoaa eri kirkkokunnista tule-
ville kristityille mahdollisuuden keskinäiseen vuorovaiku-
tukseen eettisten kysymysten käsittelemiseksi. Jaosto käsit-

telee ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ekumeenisesta näkö-
kulmasta.

Puheenjohtajana toimi Risto Pontela (ev.lut.) ja varapu-
heenjohtajana Liisa-Maria Voipio-Pulkki (ev.lut.). Sihteerin 
tehtävistä vastasi Suvi Korhonen (ev.-lut.). Jaosto kokoontui 
4 kertaa. Lisäksi jaosto valtuutti työryhmän valmistelemaan 
järjestetyn seminaarin ohjelmaa.

Seminaari Usko rauha ja väkivalta – keskustelua kris-
tinuskosta ja viholliskuvista järjestettiin 12.11. Tapahtuma 
oli suunnattu järjestöissä, seurakunnissa ja kirkoissa kasva-
tustyötä tekeville, koulujen uskonnonopettajille, sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaisille, rauhankasvatuksesta kiin-
nostuneille sekä tiedotusvälineiden edustajille. Ajankohtai-
nen teema kiinnosti yleisöä ja osallistujia oli 80 henkeä. Se-
minaarissa pohdittiin vastakkainasettelun ja viholliskuvien 
rakentamisen teemoja sekä sitä, miten kristinusko kietoutuu 
näihin aiheisiin. 
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Avauspuheen piti Risto Pontela, ja juontajana oli toimit-
taja ja pappi Tapani Ruokanen. Psykiatrisen vankisairaalan 
vastaava ylilääkäri ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
tutkimusprofessori Hannu Lauerma avasi puheenvuorossaan 
väkivallan psykobiologiaa, eläkkeellä oleva suurlähettiläs 
Laura Reinilä kertoi henkilökohtaisia kokemuksia siitä, mi-
ten vaikea on huomata radikalisoitumisen merkkejä. Teolo-
gi ja rap-artisti Lauri Kemppainen puhui väkivallasta teolo-
gisena kysymyksenä ja akatemiaprofessori Elina Vuola poh-
ti puheenvuorossaan uskonnon mahdollisuuksia ja rajoittei-
ta rauhanprosesseissa. Seminaarin loppuosassa puhujat osal-
listuivat paneelikeskusteluun. Keskustelussa mukana olivat 
myös jaoston jäsen Talvikki Ahonen sekä teologian tohto-
ri Inkeri Rissanen.

Alustukset herättivät keskustelua siitä, miten pakolaisti-
lanne on tehnyt vieraista kulttuureista ja uskonnoista herkän 
ja pinnalla olevan aiheen. Jaosto päätti kiinnittää huomiota 
tähän teemaan vuoden 2016 jatkotyöskentelyssä. 

8.2 Kasvatusasiain jaosto

Kasvatusasiain jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jä-
senyhteisöille, tarkkailijakirkoille ja kumppanuusjärjestöille 
mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen asioissa, jot-
ka liittyvät ekumeeniseen kasvatukseen. Tavoitteena on edis-
tää kasvatusta ekumeenisuuteen keskinäisen kunnioituksen 
ja tiedon lisäämiseksi kaikissa ikäryhmissä.

Puheenjohtajana toimi Jyri Komulainen (ev.-lut.), vara-
puheenjohtajana Sirpa Okulov (ort.) sekä sihteerinä Marian-
ne Kantonen (ort.). 

Varsinaisia kokouksia jaosto piti viisi: kolme kevätkau-
della ja kaksi syksyllä. Peruskoulun ja lukion uskonnonope-
tuksen mutta myös jäsenyhteisöjen ja yhteiskunnan antaman 
muun uskontokasvatuksen toteutumisen seuraamista jatket-
tiin. Aktiivisesti on myös seurattu lukiokoulutuksen virka-
miestyönä laadittavan opetussuunnitelman valmistumista. 
Jaosto antoi Opetushallitukselle SEN:n lausunnon 30.4. kos-
kien lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämistä. 

SEN:n linjaa noudattaen on johdonmukaisesti korostet-
tu oman uskonnon opetuksen mallin etuja ja kehitysmahdol-
lisuuksia. Jaoston työskentelyssä on noussut esille tarve dia-
logiin ja opetusryhmien yhteistyöhön, mutta lähtökohta tälle 
on omaan uskontoon perehtymisessä. Ekumeenisesta näkö-
kulmasta katsoen erityisesti vähemmistöjen asema on huo-
mioitava, sillä nykyinen malli toteuttaa uskonnollisten vä-
hemmistöjen oikeuksia. Oman uskonnon opetuksen mer-
kitys maahanmuuttajien kotoutumisessa on myös otettava 
huomioon.

Jaosto on pyrkinyt omalla toiminnallaan vaikuttamaan 
positiivisesti uskonnonopetuksen aseman ja katsomusai-

neiden opetuksen puolesta. Asiantuntemus on näkynyt mm. 
SEN:n hallituksen lausuntojen valmistelussa. KAJ:n jä-
senet ovat hyvin verkottuneita korkeatasoisia asiantuntijoita. 
KAJ:n työskentely uskonnon opetusasioissa on ylittänyt ai-
empia vuosia laajemmin perinteiset ekumenian rajat. 

Uskonnonopetus ja POPS 2016 -seminaari järjestettiin 
13.3. Opetushallituksessa. Siinä paneuduttiin uusien perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteiden tuomiin muu-
toksiin uskonnonopetuksessa. Ajankohtainen teema kerä-
si runsaasti opetusalan ammattilaisia kuuntelemaan OPH:n 
opetussuunnitelmatyöryhmän jäsenten esityksiä. Lisää se-
minaarista: www.ekumenia.fi

Monikulttuurisuuden mallimaa, Iso-Britannia, kutsui tu-
tustumaan kulttuurien ja uskontojen rinnakkaiseloon Lon-
tooseen suuntautuneella opintomatkalla. Neljän päivän ajan 
(17.−20.9.) parikymmenhenkinen ryhmä tutustui eri uskon-
tojen sakraalitilojen ohella myös koulujen uskontokasvatuk-
seen. Jälkimmäiseen johdatteli anglikaanisen kirkon kans-
sa yhteistyössä järjestetty Englannin kirkon uskonto- ja mo-
nikulttuurikasvatus -seminaari, joka käsitteli uskonnonope-
tusta Britannian kouluissa. Seminaaripaikkana toimi Church 
House, joka sijaitsee Westminster Abbeyn naapurissa. Tii-
viin opintomatkan muita huippukohtia olivat vierailu Suo-
men suurlähetystössä, Euroopan vanhimmassa perinteises-
sä hindutemppelissä, tutustuminen uudistushenkiseen Ho-
ly Trinity Bromton -kirkon toimintaan, vierailu koptikes-
kukseen (The Coptic Orthodox Church Centre), tutustumi-
nen merimieskirkon toimintaan sekä British Muslim Coun-
cilin pääsihteeri Ibrahim Mogran tapaaminen. Lisää aihees-
ta: www.ekumenia.fi

Lucianpäivän tilaisuus järjestettiin 11.12. yhteistyö-
kumppaneille ja ystäville. Tilaisuuden aluksi toimitettiin 
ekumeeninen hartaus Pyhien apostoli Jaakobin, Herran vel-
jen ja suurmarttyyri Katariinan kirkossa (pappilantalon ko-
tikirkko). Lucia-neidolla ja hänen seurueellaan oli jo perin-
teeksi muodostuneeseen tapaan SEN:n kumppanuusjärjes-
tön World Visionin keräyslippaat.

8.3 Naisjaosto

Kirkot naisten ja miesten yhteisöinä, tasa-arvokysymykset, 
ekumeeninen yhteistoiminta ja naisten erityiset vaikuttamis-
mahdollisuudet hallitsivat keskustelua ja toimintaa. Jaoston 
tarkoituksena on tarjota mahdollisuus vuorovaikutukseen 
naisten hengellisen elämän alueilla. Samoin myös naisten 
tukeminen kirkoissa ja yhteiskunnassa sekä yhteisen kristil-
lisen identiteetin vahvistaminen.

Puheenjohtajana toimi Soili Juntumaa (Sinapinsiemen; 
ev.lut.), sihteerinä Eija Kemppi,(ev.lut.). Jaosto kokoontui 
viisi kertaa SEN:n jäsenyhteisöjen tiloissa. Lisäksi tapah-
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tumia varten kootut työryhmät pitivät kokouksia. Maailman 
rukouspäivän viettoon osallistuttiin paikallisesti maaliskuun 
ensimmäisenä perjantaina.

Teemalla In Deeper Waters – Sharing our Traditions jär-
jestettiin Baltic Sea Neighbourhood Seminar Kirkkonum-
men Hvittorpissa 20. –24.5. Osallistujia oli Suomen lisäk-
si Norjasta, Saksasta, Puolasta, Ruotsista, Venäjältä ja Viros-
ta, yhteensä 16 naista. Teemasta esitelmöivät Tuija Kaunisto, 
Laura Riuttanen, Yvonne Terlinden ja Marjaana Toiviainen. 
Ortodoksiseen keskukseen, Pokrovaan ja Nuuksion kansal-
lispuistoon tehtiin tutustumiskäynnit. Osanottajat arvioivat 
seminaarin antia hyvin positiiviseksi ja antoisaksi ja artikke-
leita seminaarista on ilmestynyt useassa maassa eri mediois-
sa. Seminaari oli osa EFECW:n alueellista toimintaa. Pää-
vastuun järjestelyistä kantoi EFECW-yhdyshenkilö Outi Pii-
roinen-Backman ja nelihenkinen työryhmä.

Naiset tunturissa -tapahtuma toteutettiin yhteistyössä 
NNKY-liiton kanssa Muonion Tunturikeimiössä 15.–20.8. 
Osanottajia oli 25 ja tapahtuman vetäjinä toimivat Riitta 
Räntilä ja Kristian Pieviläinen, NNKY ja Sirpa-Maija Vuo-
rinen, SEN. Tunturivaellukset ja retket Kilpisjärvelle ja Ski-
botniin kuuluivat ohjelmaan samoin kuin päivittäiset hartau-
det ja sunnuntain messu Muonion ev.-lut. kirkossa. Sirpa-
Maija Vuorinen esitelmöi ekumeenisen liikkeen historiasta 
ja nykypäivästä tilaisuudessa, joka oli avoin ja siihen osallis-
tui myös Jerisjärven kylän väkeä.

Makujen basaari – Abrahamin tyttäret keittiössä -tapah-
tuma kokosi 18.10. Helsinkiin 41 henkeä. Yhteistyö mus-
limiyhteisöjen ja Helsingin juutalaisen seurakunnan kans-
sa on Abrahamin tyttäret -ohjelman kautta tuttua. Suunnit-
teluryhmässä jaostoa edustivat Eija Kemppi, Riitta Latvio ja 
Raili Lehtinen. Eija Kemppi avasi seminaarin ja juontajana 
oli Riitta Latvio. Ulla Rauramo piti perusteellisen esityksen 
ruoan ja uskontojen suhteesta. Sivan Gladser-Livson esitteli 
juutalaista ruokaperinnettä ja kristilliseltä kannalta asiaa va-
lotti Marianne Kantonen (ort.). Syyrialais-palestiinalaisesta 
perinteestä luennoi Samaher Khalil. Tataarien edustaja De-
rya Samaledtinin esityksessä korostui tataarien ateriakult-
tuurin yhteisöllisyys. Luentojen jälkeen aterioitiin yhdessä. 
Yhteinen ateria on erinomainen keino luoda siltoja yhteisö-
jen välille.

Norjalaisten ja islantilaisten kristittyjen naisten kehittä-
män Women Empowerment -aineiston saattaminen ruotsin 
kielelle eteni, kun TT, pastori Malena Björkgren ryhtyi ruot-
sintajaksi. Aineiston suomenkielisenä nimenä on Naisener-
giaa ja suomennoksen on tehnyt jaoston jäsen Eija Kemppi.

Nordisk Ekumenisk Kvinnokomittéssa jaostoa edus-
ti Outi Piiroinen-Backman. Kokouksia oli neljä, joista kak-
si toteutettiin puhelimitse. Islannin Holárissa kokoonnuttiin 
5.–9.5. ja tällöin teemana oli Pohjoismainen ekumeeninen 

naiskonferenssi Visdom, Växt, Vandring (10.–13.8.2016). 
Kokoukseen osallistui kaksi edustajaa Ruotsista, Norjas-
ta ja Suomesta. Islannista paikalla oli kaksi edustajaa se-
kä kokousta emännöinyt Hólarin piispa Solveig Lara Guð-
mundsdóttir. Suomen toinen edustaja oli Sirpa-Maija Vuori-
nen (ev.-lut. kirkko). NEKK järjesti Ruotsin Uppsalassa ko-
kouksen yhteydessä 18.–19.9. Women Empowerment -kou-
lutuksen koeosuuden. Siihen osallistui Suomen ev.-lut. kir-
kon edustajana TT Malena Björkgren.

Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeeninen Foorumin 
toiminnan painopistealueina kuluneena vuonna olivat uuden 
Cordinating Committeen (CC) toimintalinjojen kehittämi-
nen, alueellisten seminaarien järjestäminen ja Pop-Up Mo-
nasteryn järjestäminen Saksassa nuorten naisten ohjelmako-
konaisuutena. Uuden CC:n ideana on, että jokaisella jäsen-
maalla on hallituksessa oma yhteyshenkilö. Suomen yhteys-
henkilönä toimii Asea Railean Moldovasta. Syyskuussa il-
mestyi vuoden ainoa uutiskirje, joka on luettavissa Fooru-
min uudistuneelta nettisivustolta. 

8.4 Nuorisojaosto

Nuorisojaoston tavoitteena on edistää ekumeenista nuoriso-
työtä, koulutusta ja kasvatusta Suomessa sekä tarjota nuo-
rille mahdollisuuksia osallistua kansalliseen ja kansainväli-
seen ekumeeniseen toimintaan.

Puheenjohtajana toimi Marjut Mulari (ev.-lut.), varapu-
heenjohtajan Sami Lehto (vap.) ja sihteerinä Henri Järvinen 
(ev.-lut.). Helsingin koulutussihteereitä olivat kevätkaudella 
Laura Tiitu (ev.-lut.) ja Virpi Paulanto (ev.-lut.) ja syyskau-
della Virpi Paulanto ja Anne Heikkinen (ev.lut.). Joensuun 
koulutussihteereinä Noora Mattila (ev.-lut.) ja Jenni Tabell 
(ev.-lut.). Kansainvälisten asioiden sihteereinä toimivat Art-
turi Hirvonen (ort.) ja Virpi Paulanto.

Jaosto on toiminut Euroopan Ekumeenisen Nuorisoneu-
voston (EYCE) kumppanina köyhyyttä käsittelevässä kam-
panjassa Break the Chains: EYCE Campaing to Overcome 
Powerty. Satu Koikkalainen ja Henri Järvinen osallistuivat 
Capacity building -koulutukseen Prahassa 15.–18.5. Salla 
Hyrkäs ja Elina Tyynelä osallistuivat Faces of Poverty -ta-
pahtumaan 6.–13.9. Manchesterissa. EYCE:n koulutuksista 
on informoitu jäsenyhteisöjä. 

Pastori Sami Lehto (vap.) osallistui ohjaajana maamme 
ainoalle saamelaisrippikoululeirille Utsjoella 11.–18.6. se-
kä konfirmaatioihin Utsjoella 20.6. ja Karigasniemellä 21.6. 
Leirin järjestää vuosittain Utsjoen seurakunta, joka on suo-
men- ja saamenkielinen seurakunta. Leirin opetussisältö on 
pitkälti samanlainen kuin muillakin luterilaisen kirkon lei-
reillä, mutta saamelaiskulttuuria painottava. Sami Lehto pi-
ti leirillä ekumeniaa käsittelevän oppitunnin ja jakoi SEN:n 
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julkaisemaa aineistoa.
EYCE:n 40. yleiskokous pidettiin koulutus- ja kurssi-

keskus Hvittorpissa Kirkkonummella 21.–25.10. ja jaos-
to isännöi sitä. Yleiskokous on joka toinen vuosi kokoontu-
va EYCE:n ylin päättävä elin, johon jäsenjärjestöt lähettävät 
edustajansa. Osanottajia oli 35 henkilöä 14 eri maasta: Bel-
giasta, Espanjasta, Irlannista, Islannista, Italiasta, Itävallas-
ta, Latviasta, Ranskasta, Romaniasta, Saksasta, Slovakiasta, 
Suomesta, Tšekin tasavallasta, ja Virosta. Osallistujat edus-
tivat yhteensä kymmentä eri kirkkokuntaa. Mukana oli nuo-
ria Tšekin hussilaisesta, Itävallan uusapostolisesta ja Italian 
valdolaisesta kirkosta, presbyteerejä Espanjan evankelisesta 
kirkosta sekä unioituja, reformoituja, metodisteja, luterilai-
sia, ortodokseja ja katolilaisia. 

Yleiskokouksen lauantaiksi 24.10. (toinen ekumeeninen 
rukouspäivä ja YK:n päivä) jaosto oli järjestänyt nuorille 
suunnatun tapahtuman, joka kutsui pohtimaan yhdessä köy-
hyyttä eurooppalaisessa kirkollisessa kontekstissa. Teema 
kytkeytyi Break the Chains -kampanjaan. Työpajoissa poh-
dittiin köyhyyttä etenkin vallankäytön näkökulmasta, koska 
köyhyys on usein varallisuuden puutteen lisäksi myös puhe-
oikeuden ja päätösvallan riistämistä. Tapahtumapisteet oli-
vat Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnassa, Lauttasaaren 
seurakunnassa, Espoon helluntaiseurakunnassa sekä Helsin-
gin ortodoksisen seurakunnan nuortenleirillä Lopella. YK-
päivän ohjelma huipentui Helsingin Tuomiokirkon kryptas-
sa järjestettyyn ekumeeniseen iltarukoushetkeen (70 osallis-
tujaa). Nuorisotapahtumaa varten valmisteltiin köyhyys-tee-
mainen työpaja-aineisto suomeksi ja englanniksi, jota myös 
levitetään jaoston kautta Suomessa ja EYCE:n kautta Eu-
roopassa.

Kirkko toivon merkkinä oli teemana opintomatkalla, joka 
1.–4.10. suuntautui Pietariin. Tämä toteutettiin yhteistyössä 
Pietarin ja Inkerin alueen kirkkojen ja Pietarin Kristillisen 
yliopiston kanssa. Osallistujina oli 14 teologian ja diakonian 
opiskelijaa ja toimijoita Helsingistä ja Joensuusta. Matkan-
johtajina toimivat isä Teppo Väisänen Helsingin ortodoksi-
sesta seurakunnasta ja diakoni Virpi Paulanto jaostosta. Oh-
jelmaan kuului seminaari ja tutustumista kirkkojen ihmisoi-
keus- ja diakoniatyöhön, työpajavierailuja sekä osallistumi-
sia jumalanpalveluselämään.

Ekumeeninen pop-up-pyhiinvaellus suuntautui Tallin-
naan 29.1. nuorten ja suomalaisten nuorisotyöntekijöiden 
kanssa. Ohjelmassa oli mm. tutustumista paikalliseen kir-
kolliseen elämään ja ekumeenisiin toimijoihin. Myös yh-
teistyötä ja ekumeenisen koulutuksen järjestämistä Baltian 
maissa suunniteltiin.

Ketko™ on kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan 
koulutusohjelma, jonka kurssit järjestettiin Helsingissä ja 
Joensuussa (neljä viikonloppua: syyskuu 2014 – huhtikuu 

2015 sekä syyskuu 2015 – huhtikuu 2016). Koulutuksiin 
osallistui vuoden 2014–15 kurssilla yhdeksän henkeä Hel-
singissä ja 12 henkeä Joensuussa. Vuoden 2015–16 kurssil-
la aloitti kahdeksan henkeä Helsingissä ja 14 henkeä Joen-
suussa. Lisäksi kursseilla oli viisi aiempien kurssien osallis-
tujia täydentämässä puuttuvia kokonaisuuksia.

Jaostossa toimii kansallisen työn koordinaattori, jon-
ka tehtävänä on kehittää Ketkoa ja selvittää sen laajenemis-
mahdollisuuksia. Keväällä opetusneuvos Pekka Iivonen teki 
Ketkon auditoinnin ja diakoni Virpi Paulanto ylemmän am-
mattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön Ketkon kehittä-
miseen liittyen. Ketkoa käsiteltiin jaostojen kehittämispäi-
vässä 15.6. Syyskokouksessa Ketko siirrettiin jaoston ehdo-
tuksesta hallituksen alaiseksi toiminnaksi.

Nuorten uskontodialogiryhmän toimintaan osallistuttiin 
yhteistyössä Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton, Helsin-
gin seurakuntien oppilaitostyön ja Vihreä Buddhan kanssa. 
Kerran kuukaudessa on pidetty Uskontojen kahvilaa Helsin-
gissä eri teemoista. Syksyllä kahviloissa toimi Ilmastodialo-
giryhmä, joka keskusteli eri uskontojen ympäristösuhtees-
ta ja valmisteli aineistoa ja Pariisin ilmastokokoukseen liit-
tyen julkilausuman, joka luovutettiin ympäristöministerille 
18.11. 

Katolisen kulttuurikeskus Studium Catholicumin ja Hel-
singin seurakuntien oppilaitostyön kanssa yhteistyössä on 
järjestetty kuukausittain ekumeenisia opiskelijaryhmän ta-
paamisia. Keväällä teemoina olivat evankeliset neuvot ja 
syksyllä Vatikaanin toinen kirkolliskokous.

Viisitoistavuotiaat kirkossa -yhteistyöhanketta on jat-
kettu kirkkojen asiantuntijoiden kesken verkostoyhteistyö-
nä. Toukokuussa jaosto oli mukana Helsingin Ekumeeni-
sen Toimikunnan järjestämässä Nuorten radikalisoitumisen 
ehkäisyyn liittyvässä seminaarissa Helsingissä. Jaosto esil-
lä SEN:n pisteellä Kouvolan Kirkkopäivillä toukokuussa ja 
Ortodoksisilla kirkkopäivillä elokuussa.

Kirkot pihalla – ekumeeninen luonnonarvojen päivä -ta-
pahtumaan 27.8. osallistuttiin.

Nuortenekumenia.fi-verkkosivua kansallisena nuorisoe-
kumenian portaalina kehitetään. Sivuilla julkaistavien mate-
riaalien avulla tuetaan jaoston koulutustoimintaa. Tiedottei-
den ja verkkosivujen monikielisyyttä (ruotsi, englanti, venä-
jä) kehitetään.

8.5 Opillisten kysymysten jaosto

Opillisten kysymysten jaoston tarkoituksena on tarjota 
SEN:n jäsenkunnalle mahdollisuus keskinäiseen vuorovai-
kutukseen opillisten kysymysten edistämiseksi. Jaoston teh-
tävänä on auttaa kirkkoja ja kristillisiä yhteisöjä tuntemaan 
toisiaan, edistää niiden ykseyttä ja poistaa keskinäisiä har-
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haluuloja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi jaosto seuraa ko-
timaista ja ulkomaista ekumeenista keskustelua ja erityises-
ti Faith and Order -komission toimintaa sekä järjestää eku-
meenisia seminaareja ja tilaisuuksia ajankohtaisista opilli-
sista kysymyksistä.

Puheenjohtajana toimi Minna Hietamäki (lut.) ja varapu-
heenjohtajana Eeva Raunistola-Juutinen (ort.). Kevätkaudel-
la kutsuttuna sihteerinä toimi Arto Nuutinen ja syyskaudella 
jaoston jäsen Elina Hellqvist (lut.).

Jaosto kokoontui kolmesti. Jäsenistössä tapahtui useita 
muutoksia. Pitkäaikainen Metodistikirkon edustaja, pasto-
ri Tapani Rajamaa päätti vuosikymmenien edustuskautensa. 
Jaosto kiittää Tapani Rajamaata hänen merkittävästä panok-
sestaan suomalaiseen ekumeniaan opillisten kysymysten sa-
ralla. Luterilaisen kirkon edustajista kolme vaihtui kesken 
kauden. 

Kahta teemaa käsiteltiin. Kevätkaudella viimeisteltiin 
lausuntoehdotus Kirkkojen maailmanneuvoston Kirkko-do-
kumentista ja se jätettiin hallituksen käsiteltäväksi.

Syksyn alkuun suunniteltu seminaari Joensuussa joudut-
tiin perumaan aikataulusyistä. Syyskaudella käsiteltiin kir-
jahanketta, jonka tavoitteena on tuottaa uusittu painos 1995 
SEN:n julkaisusarjassa ilmestyneestä Hyvät satamat -teok-
sesta. Hanke jatkuu seuraavan vuoden puolella. Vastuuhen-
kilönä tässä toimii Elina Hellqvist.

8.6 Paikallisen ekumenian jaosto

Jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jäsenkunnalle se-
kä eri kirkoissa ja yhteisöissä toimiville kristityille mahdol-
lisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen paikallisen ekumeni-
an edistämiseksi.

Puheenjohtajana toimi pastori Aimo Helminen (adv.), 
varapuheenjohtajina kirkkoherra Arto Penttinen (ev.-lut.) ja 
isä Zdzislaw Huber (kat.). Sihteerinä toimi rovasti Veijo Koi-
vula (ev.-lut.).  

Kolmeen kokoukseen kokoonnuttiin ja niissä käsiteltiin 
ajankohtaisia ekumeenisia kysymyksiä ja paikallisekumee-
nista toimintaa eri puolilla maatamme. Keskeisesti olivat 
esillä kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko, eku-
meeninen vastuuviikko, maailman rukouspäivä ja Suomen 
Pipliaseuran aloitteesta toukokuussa pidettävä ekumeeni-
nen raamattutapahtuma. Jaosto on pyrkinyt pitämään läheis-
tä kosketusta paikalliseen ekumeniaan kaikkialla Suomessa.  

Kolmastoista Paikallisekumeeninen foorumi järjestet-
tiin Järvenpäässä 9.10. Foorumi aloitettiin rukoushetkellä 
ev.-lut. kirkossa. Seurakuntasalissa osallistujat esittäytyivät 
ja kertoivat suhteestaan ekumeniaan. Jaoston jäsen, pastori 
Miika Ahola alusti Kirkko: Yhteistä näkyä kohti -asiakirjas-
ta. Keskiössä olivat kirkko-oppi ekumeenisesta näkökulmas-

ta ja sen historiallinen tausta, mitkä ovat johtaneet nykyti-
lanteeseen. Lounaan jälkeen tutustuttiin ev.-lut. seurakunnan 
Elävän veden kappeliin ja siirryttiin vapaaseurakunta Ark-
kiin, jossa keskustelu jatkui. Osanottajia informoitiin vas-
tuuviikosta, ekumeenisesta rukousviikosta 2016 sekä kan-
sainvälisistä ekumeenisista asioista ja kerrottiin ekumeeni-
sia kuulumisia eri puolilta Suomea. Foorumi päättyi ehtoo-
palvelukseen ortodoksisessa kirkossa. Lisää verkkosivuilta. 
Seuraava paikallisekumeeninen foorumi päätettiin pitää syk-
syllä 2016 Lahdessa.

8.7 Sektionen för finlandssvensk ekumenik

Kevätkaudella toimi puheenjohtajana Outi Laukkanen. Hä-
nen jäätyään pois jaoston jäsenyydestä ei puheenjohtajaa va-
littu. Osanotto kokouksiin on ollut vähäistä ja Pär Silén, Sara 
Torvalds ja Marika Björkgren-Thylin ovat vuorotelleet ko-
kouksissa puheenjohtajina ja sihteereinä.

 Neljä kokousta (19.1, 6.5, 8.9, 8.10) pidettiin eri jäsenyh-
teisöjen tiloissa ja samalla kuultiin yhteisöjen esittelyt. Muu-
toin keskusteltiin jaoston toiminnasta ja jaettiin informaati-
ota jäsenyhteisöjen ajankohtaisista toiminnoista.

 Missionen – levande eller död? -seminaari järjestetti-
in Turssa 8.10. KMN:n lähetysasiakirjaa Yhdessä kohti elä-
mää: lähetys ja evankelioiminen muuttuvassa maailmas-
sa kommentoivat pastori Tomas Ray (ev.-lut.), isä Anders 
Hamberg (kat.) ja pastori Jan Edström (Frikyrklig Samver-
kan). Puheenjohtajana toimi TT Marika Björkgren-Thylin.
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9 Hallinto

9.1 Kevätkokous 

Kevätkokous pidettiin Helsingin Kontulan Metrokappe-
li-helluntaiseurakunnassa 27.4. Kokous jatkui seminaaril-
la naapuriseurakunnassa, Mikaelin seurakunnassa (ev.-lut.). 
Ekumeeninen iltapäivä Mikaelin kirkossa johdatti osanotta-
jia kohti reformaation merkkivuoden viettoa. Pääpuhujana 
oli kardinaali Kurt Koch Vatikaanista.

SEN:n perinteiden mukaisesti isäntäseurakunnan työn-
tekijä – tällä kertaa pastori Kari ”KK” Korhonen – piti päi-
vänavauksen ja kertoi niin seurakunnan työstä kontulalais-
ten kohtaamisessa kuin omasta elämästäänkin. Omakohtai-
nen todistuspuheenvuoro ja seurakuntaesittely tekivät osal-
listujiin vahvan ja puhuttelevan vaikutuksen. 

Puheenjohtaja, piispa Teemu Sippo avasi kokouksen ja 
puheenjohtajaksi vastuuvapauspykälien käsittelyn ajaksi va-
littiin metodistipastori Mayvor Wärn-Rancken. Kokouksen 
asialistan kauaskantoisin päätös oli teologian tohtori, pas-
tori Mari-Anna Pöntisen (ev.-lut.) valinta neuvoston uudek-
si pääsihteeriksi. 

Vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös käsitel-
tiin ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisil-
le myönnettiin. 

Martti Luther julkaisi 95 teesiään 1517. Vuonna 2017 
tästä tulee kuluneeksi 500 vuotta. Merkkivuotena muiste-
taan kirkkojen historiaa ja reformaation merkitystä kaikkial-
la maailmassa. Samalla suuntaudutaan tähän päivään ja tu-
levaan. Merkkivuosi on ekumeeninen; sitä valmistellaan ja 
vietetään yhdessä kristillisten kirkkojen kesken. Iltapäivän 
seminaari ja iltakirkko pidettiin Mikaelin kirkossa. Alku-
hartauden pitivät Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Mart-
ti Häkkänen, isä Jyrki Penttonen (ort.) ja isä Marco Pasina-
to (kat.).

Huomionosoitukset merkkipäivien johdosta annettiin 
lehtori Marianne Kantoselle ja rovasti Veijo Koivulalle. 
Myös vasta valittu SEN:n uusi pääsihteeri Mari-Anna Pönti-
nen esiteltiin ja kukitettiin.

Seminaarin puheenjohtajana toimi TT Minna Hietamäki. 
Kardinaali Kurt Koch piti tilaisuuden pääesitelmän teemas-
ta: Reformaation merkkivuoden yhteinen viettäminen eku-
meenisena mahdollisuutena. Kohti yhteistä julistusta kirkos-
ta, virasta ja ehtoollisesta?

Kolme kommenttipuheenvuoroa toi keskusteluun kolme 
keskenään virkistävän erilaista lähestymistapaa. Luterilai-
selta kannalta kommentoijana oli piispa Simo Peura, orto-
doksiselta kannalta TM Aino Nenola ja baptistisen teologian 
kannalta TT Toivo Pilli Virosta.

Yleisölle avoimeen seminaariin osallistui poikkeukselli-
sen suuri joukko kuulijoita. Kokouspäivä päättyi ekumeeni-
seen iltakirkkoon, jonka oli valmistellut Kontulan ekumeeni-

nen työryhmä. Sen muodostavat Mikaelin seurakunta (ev.-
lut.), Pyhän Aleksanteri Syväriläisen kappeli (ort.), Metro-
kappeli (SHK) ja Pyhän Henrikin seurakunta (kat.). Saarnan 
piti kardinaali Kurt Koch tulkkinaan TT Tomi Karttunen.

9.2. Syyskokous 

Syyskokoukseen kokoonnuttiin Poriin 26.–27.10. Isänti-
nä toimivat Keski-Porin seurakunta, Pyhän Apostoli Johan-
nes Teologin kirkko, Porin kaupunki ja Porin helluntaikirk-
ko. Kirkkoherra Kari Erkkola toivotti kokousväen tervetul-
leeksi. Kokous hyväksyi hakemuksesta kumppanuusjärjes-
töiksi neljä järjestöä: Filantropia, Kirkon alat, San Damia-
non osuuskunta ja Suomen Caritas. Kokouksessa jaettiin 
myös tunnustus Ekumeeninen teko 2015 Lohjan ekumeeni-
sille naisille, taustalla oleville seurakunnille ja kolmelle kou-
lulle Risti – voitonmerkki -vaelluksen järjestämisestä.  Viron 
kirkkojen neuvoston pääsihteeriä Ruudi Leinusta ja Ketko-
sihteeri Virpi Paulantoa muistettiin syntymäpäivän ja opin-
näytetyön johdosta.

Sääntömääräiset asiat käsiteltiin. Näihin kuului muun mu-
assa hallituksen ja puheenjohtajan valitseminen kaudelle 
2016–2018. Puheenjohtajaksi valittiin arkkipiispa Kari Mä-
kinen. Muiksi hallituksen jäseniksi seuraavat:

Varapuheenjohtajat:
Piispa Matti Repo (varajäsen: TL Veijo Koivula, ev.lut.)
Piispa Arseni (varajäsen: ylidiakoni Juha Lampinen, ort.)
Pastori Soile Salorinne, met. (varajäsen: kirkkokunnan-

johtaja Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko)
 

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin seuraavat (varajäsenet 
suluissa):

Yleisvikaari, TT Raimo Goyarrola (veli Gabriel Salme-
la), Katolinen kirkko Suomessa

TT Minna Hietamäki (Lehtori Eija Peura), Suomen 
evankelis-luterilainen kirkko

Dosentti, TT Tomi Karttunen (pastori Päivi Aikasalo), 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko

TM Jooa Sotejeff-Wilson (YTT Minna Rasku), Suomen 
ortodoksinen kirkko

Pastor Jan Edström, Finlands svenska baptistsamafund 
(pastor Mayvor Wärn-Rancken, Finlands svenska metodis-
tkyrka)

Puheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valit-
tiin tuomiorovasti Matti Poutiainen.

Ihmisarvolla ei ole hintalappua oli otsikkona julkilausumal-
la, joka annettiin. Arkkipiispa Leo käytti puheenvuoron us-
konnonopetuksen turvaamisen puolesta. Kaksipäiväisen ko-
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kouksen toinen päivä oli omistettu seminaarille, jossa poh-
dittiin uskontoa julkisessa laitoksessa.

Jaostojen toimikautta jatkettiin vuodella ja niille annet-
tiin tehtäväksi muun toimintansa ohessa työstää jaostotoi-
minnan uudistamisesta esitys vuoden 2016 syyskokoukselle.

Ortodoksisessa kirkossa pidetyssä ekumeenisessa ilta-
kirkossa palvelivat pääsihteeri Heikki Huttunen ja diakoni 
Jarkko Luonila. Keski-Porin ev.-lut. seurakunnan kamari-
kuoro Vox Humana lauloi kanttori Guido Kriikin johdolla. 
Iltakirkkoon oli kokoontunut yli satapäinen väki. Piispalli-
nen siunaus saatiin arkkipiispa Leon, arkkipiispa Andres Põ-
derin ja piispa Teemu Sipon lausumina. Tiistaiseura oli jär-
jestänyt maittavan tarjoilun, jonka lomassa tervehdyksensä 
esittivät kirkkoherra Aleksej Sjöberg ja vapaakirkon pasto-
ri Mika Tapio.

Porin kaupungin vastaanotolle tarjosi kaunis kaupungin-
talo upeat puitteet. Isäntinä toimivat strategiapäällikkö To-
mi Lähteenmäki, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen 
Satu Hatanpää ja kaupunginvaltuuston jäsen Martti Lundén.

Kaupungintalon tyylikkäissä tiloissa kokousväki osoitti 
kiitoksensa toimensa jättävälle pääsihteeri Heikki Huttuselle 
ja puheenjohtaja, piispa Teemu Sipolle. Varapuheenjohtaja, 
piispa Matti Repo kiitti molempia korostaen heidän pitkäai-
kaista ja monipuolista työtään ekumenian hyväksi. Kiitokset 
esittivät myös Viron kirkkojen neuvoston puheenjohtaja An-
dres Põder, varapuheenjohtaja Meego Remmel ja pääsihtee-
ri Ruudi Leinus. 

Toinen kokouspäivä oli omistettu seminaarille Uskonto 
julkisessa laitoksessa. Seminaaripaikkana oli Porin kaunis 
helluntaikirkko. Tervetulosanat lausui ja aamuhartauden piti 
johtava pastori Petri Harjula.

Kenttäpiispa Pekka Särkiö avasi seminaarin. Uskonnos-
ta julkisessa tilassa alusti piispainkokouksen pääsihteeri, do-
sentti Jyri Komulainen ja hänen esitystään kommentoi Hel-
singin juutalaisen seurakunnan synagogakomitean puheen-
johtaja Ariel Nadbornik. Uskonnon merkitys kriisinhallin-
nassa oli teemana Porin prikaatin Kriisinhallintakeskuksen 
apulaisjohtaja, majuri Kari Toivosella ja kommentin tähän 
Afganistanin-kokemuksen valossa esitti lastenlääkäri Anu 
Usvasalo. Papin roolista vankeinhoidossa alusti Helsingin 
vankilan apulaisjohtaja Jyrki S. Heinonen. Seminaarin pu-
heenjohtajana toimi yliopistopappi Leena Huovinen. Semi-
naarin teema koettiin hyvin ajankohtaiseksi ja yleiskeskus-
telu oli vilkasta.

Yhteisen lounaan jälkeen toteutettiin kirkkokävely, jota 
johti metodistipastori Pasi Runonen. Tutustuttiin ulkoapäin 
pieneen ortodoksiseen kirkkoon, jonka seurakunta kuuluu 
Moskovan patriarkaatiin. Seuraavaksi olivat vuorossa va-
paakirkko ja metodistikirkko. Näissä kuultiin sakraalitilojen 
ja seurakuntien toiminnan esittely.

9.3 Hallitus

Hallitus piti seitsemän kokousta. 1.6. kokonnuttiin San Da-
mianon osuuskunnassa Lapinjärven Porlammilla. Dosentti 
Pauli Annala kertoi tiestään pyhän Franciscuksen jalanjäl-
jissä 1980-luvun alkupuolelta tähän päivään. Annalat ovat 
hankkineet vanhan maatilan rakennuksineen kauniilta pai-
kalta ja kunnostaneet tilan hiljaisuuden ja rakentumisen kei-
taaksi. Vanha navetta palvelee majoitus- ja kokoustilana ja 
vanha hirsinen savusauna kappelina.

Puheenjohtaja / Ordförande
Piispa Teemu Sippo SCJ, kat (varajäsen / suppleant yleisvi-
kaari Raimo Goyarrola)
Varapuheenjohtajat / Viceordföranden
Piispa Matti Repo, ev.-lut. (varajäsen / suppleant: pastori 
Antti Kruus)
TM Outi Vasko, ort. (varajäsen / suppleant ylidiakoni Juha 
Lampinen)
VTT Markus Österlund, Missionskyrkan i Finland (varajä-
sen / suppleant: TD Leif-Göte Björklund, met.)
Muut jäsenet / övriga medlemmar
TT Tomi Karttunen, ev.-lut. (varajäsen / suppleant: TT Päi-
vi Jussila)
TT Minna Hietamäki, ev.-lut. (varajäsen / suppleant: TL Vei-
jo Koivula)
Piispa Simo Peura, ev.-lut. (varajäsen / suppleant: tuomioro-
vasti Matti Poutiainen)
Pastori Soile Salorinne, met. (varajäsen / suppleant: kirkko-
kunnanjohtaja Hannu Vuorinen, vap.)

9.4 Talous

Tilikauden ylijäämä oli 36 296,09 euroa (edellisen tilikau-
den ylijäämä 7 432,86 euroa) ja oman pääoman määrä vuo-
den lopussa 80 480,08 euroa (44 183,99 euroa). Rahastojen 
pääoma vuoden lopussa oli yhteensä 20 306,81 euroa (20 
306,81 euroa).

Yhdistyksen ja sen rahastojen varat on talletettu matalan 
riskin välineitä käyttäen pääosin sijoitusvakuutukseen.

Tuotot
Tilikauden tuotot olivat 496 443,08 euroa (edellisellä ti-
likaudella 395 276,00 euroa), ja lisäys edelliseen vuoteen 
nähden oli 25,6 %. Seurakuntien tuen osuus kaikista tuotois-
ta oli 37,5 % (43,8 %). Valtiolta saadun tuen osuus oli 11,3 
% (13,4 %) ja jäsenyhteisöjen osuus 34,6 % (38,0 %). Ko-
lehtien osuus kaikista tuotoista oli 35,1 % (43,4 %) ja jäsen-
maksujen 26,4 % (31,4 %).

Virallisia kolehteja saatiin seurakunnilta 170 674,96 eu-
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roa (168 832,05 euroa) ja vapaita kolehteja 3 511,64 euroa (2 
596,61 euroa) ja talousarviotukea 7 580,00 euroa (6 880,00 
euroa). Lahjoituksia saatiin 50,00 euroa (70,00 euroa).

Valtiolta saatu tuki oli yhteensä 56 000,00 euroa (53 
000,00 euroa). Jäsenyhteisöiltä saadut tuotot olivat 171 
754,20 euroa (150 031,00 euroa).

Yhdistyksen sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat 
61 399,32 euroa (2 881,07 euroa) sisältäen erääntyneen Si-
joitus-Optimin ylimääräisen hyvityksen 61 377,23 euroa.

Kulut
Tilikauden toimintakulut olivat 460 146,99 euroa (edellisel-
lä tilikaudella 387 843,14 euroa) ja ne kasvoivat edellises-
tä vuodesta 18,6 %. Palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat 
258 323,35 euroa (239 040,59 euroa) sisältäen myös muil-
le toiminta-alueille kirjatut palkat ja palkkiot sivukuluineen. 
Käyttöomaisuudesta tehdyt poistot olivat yhteensä 3 617,75 
euroa (5 043,30 euroa).

Vastuuviikon kulut olivat 75 515,09 euroa (89 584,59 eu-
roa), ja ne alenivat edellisestä vuodesta 15,7 %. Muun var-
sinaisen toiminnan kulut olivat 56 987,34 euroa (21 775,54 
euroa), ja ne kasvoivat 161 %. Tukitoimintojen ja yleishal-
linnon kulut olivat 126 943,25 euroa (98 631,95 euroa), ja ne 
kasvoivat 28,7 % %. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut oli-
vat 253,47 euroa (258,98 euroa).

9.5 Henkilöstö

SEN:n toimisto hoiti laajaa tehtäväkenttää. Sen työ on toi-
mintaa, jota ei useinkaan huomata ennen kuin sitä ei tehdä. 
Päivittäiseen työhön sisältyy neuvontaa, vastauksia tieduste-
luihin ja ohjausta ekumeenisen tiedon lähteille. Henkilökun-
ta hoiti lukemattomia yhteyksiä sekä evankelis-luterilaisen 
kirkkohallituksen osastoihin, että muihin jäsenkirkkoihin ja 
edisti ekumeenista ajattelua ja yhteistyötä pienissä ja suu-
rissa asioissa. Jaostojensa kautta ja yhteistyössä useiden eri 
kumppanien kanssa järjestettiin pienistä henkilöresursseis-
ta huolimatta toimintaa, joka tarjosi ekumeenista asiantun-
temusta monilla eri alueilla kirkkojen ja yhteiskunnan käyt-
töön.

Pääsihteerinä toimi rovasti Heikki Huttunen 1.11. asti ja 
tästä alkaen TT Mari-Anna Pöntinen. Hallintosihteerinä toi-
mi Sirpa-Maija Vuorinen. Osa-aikaisina työntekijöinä oli-
vat rahastonhoitaja Perry Johansson ja Vastuuviikon koordi-
naattori Anna Hyvärinen sekä määräaikaisena, osa-aikaise-
na Vastuuviikon ruotsinkielisenä projektisihteerinä Jan Ed-
ström. 

Sosionomi AMK, teol. yo Suvi Korhonen kävi viikoit-
tain lukemassa lehdet ja taltioimassa leikearkistoon eku-
menian kannalta merkittävimmät artikkelit. Toimisto jat-

kaa 1970-luvulla alkanutta lehtiarkistoperinnettä. Leikekir-
jat palvelevat hyvällä tavalla ekumeenisen työn arkea. Suvi 
Korhonen suoritti myös muita teologisia tehtäviä. 

SEN:n lähiarkisto luetteloitiin ja arkistoitiin osaksi ev.-
lut. kirkkohallituksen arkistoa. Tämä arkisto sisältää jaos-
tojen, vastuuviikon ja seminaarien aineistoa, erityisesti pöy-
täkirjoja sekä kirjeenvaihtoa alkaen 1950-luvulta. Yleisko-
kousten ja hallituksen pöytäkirjat sijaitsevat Kansallisarkis-
tossa. Arkistoluettelon laati hallituksen varajäsen Veijo Koi-
vula.

Järjestelytyön aloitti HuK Riitta Karppinen, joka oli 
SEN:ssa työkokeilussa 13.4.–30.6. Työ- ja elinkeinotoimis-
ton organisoimana. Arkistointityön saattoivat päätökseen 
ev.-lut. kirkkohallituksen arkistonhoitaja Johanna Mela ja 
projektipäällikkö Seija Järnfors.

Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan työelämään 
tutustumisjakston SEN:ssa suoritti teol.yo. Juha Ahosniemi 
18.–22.5. ja 1.6. Peruskoulun ylä-asteen työelämään tutustu-
misosion (TET) suorittivat Espoon Ruusutorpan koulun op-
pilaat Kaleab Selassie ja Joacim Pehkonen. He olivat TET-
jaksolla kahteen otteeseen, kahdeksannen luokan oppilaina 
kevätkaudella (20.–27.4.) ja yhdeksännen luokan oppilaina 
2.–3. marraskuuta.
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1.1 Rådets självförståelse

Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) är enligt rådets stadgar 
en gemenskap av i Finland verksamma kyrkor, kristna sam-
fund och församlingar, vilka blivit antagna som medlemmar 
på basis av att de bekänner Herren Jesus Kristus som Gud 
och Frälsare enligt Bibeln, och därför tillsammans strävar 
efter att fullgöra sin gemensamma kallelse den ende Guden, 
Fadern, Sonen och den heliga Anden, till ära.

Rådets syfte är att som ett samarbetsorgan för kyrkor och 
kristna samfund
• främja strävanden mot Kristi kyrkas synliga enhet
• stärka de kristnas enhet, tjänst och vittnesbörd i Finland
• vara en mötesplats för kyrkor och kristna samfund

 
Rådet uppfyller sitt syfte genom att

• kalla kyrkor och kristna samfund och deras medlemmar 
till gemensam bön och  interaktion

• diskutera aktuella ekumeniska frågor
• arrangera överläggningar, seminarier och konferenser
• idka samhälleligt påverkansarbete med utgångspunkt i 

kristen etik 
• idka publikationsverksamhet
• upprätthålla kontakter till sina medlemskyrkor och obser-

vatörer samt med andra ekumeniska organisationer i Fin-
land och utomlands

1.2 Verksamhetens allmänna 
mål och delområden

ERF är såväl ett samtalsforum som en verkställande organi-
sation och ett expertorgan. Rådets existens är redan i sig ett 
tecken på medlemmarnas, observatörernas och partnerorga-
nisationernas strävan efter enhet och ett gemensamt vittnes-
börd. 

ERF betjänar sina medlemmar, observatörer, partneror-
ganisationer och övriga aktörer som en ekumenisk expertor-
ganisation. Genom rådets insatser blir ett ekumeniskt för-
hållningssätt – att som kristna lära känna och respektera var-
andra – mer känt och vinner mera terräng inom kyrkorna. 
Därmed kan det påverka det omgivande samhället. Målet för 
verksamheten är att kyrkor och kristna samfund bättre ska 
stöda varandra i sin strävan efter kristen enhet, i sitt gemen-
samma vittnesbörd och i sin tjänst i samhället. 

Rådets verksamhet kan delas in i följande delområden: 
• lärofrågor och spiritualitet
• etiska och samhälleliga frågor, i synnerhet människovärdet

1 Inledning

• kristen fostran och gemensamt vittnesbörd
• ekumenik och religionsdialog
• ekumeniska nätverk

1.3 Medlemskåren

Medlemskyrkorna
Som medlemmar i Ekumeniska Rådet i Finland kan antas 
i Finland verksamma kyrkor, kristna samfund och försam-
lingar som bekänner Herren Jesus Kristus som Gud och 
Frälsare enligt Bibeln, och därför tillsammans strävar efter 
att fullgöra sin gemensamma kallelse den ende Guden, Fa-
dern, Sonen och den heliga Anden, till ära.

• Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
• Finlands ortodoxa kyrka
• Suomen Vapaakirkko 
• Katolska kyrkan i Finland
• Finlands svenska baptistsamfund
• Finlands svenska baptistsamfund
• Suomen Metodistikirkko
• Suomen Pelastusarmeija
• Missionskyrkan i Finland
• The Anglican Church in Finland
• International Evangelical Church in Finland

Tarkkailijat / Observatörer
Som observatörer i Ekumeniska Rådet i Finland kan antas i 
Finland verksamma kyrkor, kristna samfund och församlin-
gar som bekänner Herren Jesus Kristus som Gud och Frälsa-
re enligt Bibeln, och därför tillsammans strävar efter att full-
göra sin gemensamma kallelse den ende Guden, Fadern, So-
nen och den heliga Anden, till ära.

• Adventkyrkan i Finland
• Suomen Baptistikirkko
• Suomen Helluntaikirkko
• Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
• Finlands Svenska Pingstmission

Kumppanuusjärjestöt / Partnerorganisationer
Som Rådets partnerorganisationer kan antas i Finland verk-
samma registrerade föreningar och stiftelser som främjar 
kristen enhet.
• Filantropia
• Herättäjä-Yhdistys
• Hiljaisuuden ystävät
• Kansan Raamattuseura
• Kirkon alat
• Kyrkans Utlandshjälp
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• Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
• Medialähetys Sanansaattajat SANSA
• Opiskelijoiden Lähetysliitto
• Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
• San Damianon osuuskunta
• Sinapinsiemen
• Caritas Finland
• Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus
• Finlands kristliga fredsrörelse
• Finlands Kristliga Studentförbund 
• Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
• Finska Missionsförbundet
• Förbundet KFUK i Finland
• Förbundet KFUM i Finland
• Finska Bibelsällskapet
• Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus
• World Vision Finland
• Tuomasyhteisö

1.4 Kort om det gångna året

Många av de förändringar som har ägt rum i Europa påver-
kade det ekumeniska arbetet under det gångna året. Det var 
en tid då man var tvungen att ta en ny titt på grundläggan-
de värderingar i vårt gemensamma Europa: människovärde, 
jämlikhet och fri rörlighet. Terrordåd och flyktingsituatio-
nen intog en central plats i nyhetsförmedlingen. Bland an-
nat sociala medier gjorde att även tillspetsade åsikter fick 
publicitet. Även hos oss i Finland uttrycktes åsikten att ra-
sism har blivit salongsfähigt. Temat utgör en växande utma-
ning för kyrkorna. Den religiösa geografin förändras som ett 
led i utvecklingen, men religionens betydelse minskar inte, 
utan ökar.

Ekumeniska ansvarsveckans årstema var Över gränser! 
Kampanjmaterialet publicerades precis inför att flyktingsi-
tuationen i Europa trappades upp. Vi blev uppmanade att gå 
över gränserna i våra egna liv och hjälpa våra medmännis-
kor. Ansvarsveckans ambassadörer var människor med flyk-
tingbakgrund som reste runt och träffade folk i församling-
ar och på evenemang. En tilläggsupplaga trycktes av materi-
alet och ambassadörerna fortsatte med sina uppskattade be-
sök ända in i december.

Förberedelserna inför klimattoppmötet i Paris fick kristna 
att ge sig ut på gator och torg. I en anda av ekumeniskt mil-
jötänk genomfördes flera evenemang under temat Vallfärd till 
Paris. Speciellt betydelsefullt var att vallfärderna/korsvägar-
na Sonkaja-Ilomants, Obinitsa-Vastseliina och Uzjhorod-Gra-
barka utgjorde en helhet vid gränsen mellan östlig och västlig 
kristendom och att den gränsen därmed överskreds. 

Rörelse blev det också i samband med publiceringen av 

ett gemensamt utlåtande inför riksdagsvalet tillsammans 
med RESA-forumet. Religionernas vänskapsvandring fick 
stor uppmärksamhet i massmedia och på så sätt skapades i 
vårt land ett nytt gemensamt sätt att verka för global välfärd.

Religionsfrihet i det offentliga livet var temat för höst-
mötets seminarium i Björneborg. Hur religionen syns i det 
offentliga rummet och religionen som mänsklig rättighet 
färgade debatten under det intressanta seminariet. Höstmö-
tet avslutades med en gemensam kyrkovandring i Björne-
borg. Mötet kom också med ett budskap: Människovärdet 
har ingen prislapp.

Projektet kring mänskliga rättigheter och religionsfrihet 
tog flera år att få igång och föddes ur frågan vad ekume-
nikens roll är i framtidens Finland och hur ERF:s centra-
la tjänster för sina medlemmar ska se ut. I projektet förenas 
medlemskyrkornas behov, partnersorganisationernas verk-
samhetskultur och det nätverk som har uppstått i samband 
med Ansvarsveckan med behovet att öka myndigheternas 
sakkunskap inom området.

Att vårt lands regering skar i utvecklingsbiståndsbudge-
ten orsakade också en nedgång i stödet för Ekumensika an-
svarsveckan, precis som för många andra aktörer som är en-
gagerade i utvecklingsbistånd. I början av september väd-
jade kyrkoledarna i vårt land för biståndet och påminde om 
att det utvecklingssamarbete som frivilligorganisationer och 
kyrkor gör har stort genomslag, eftersom det når de mest sår-
bara människogrupperna. 

Katolska kyrkans kardinal Kurt Koch, ordförande för 
Påvliga rådet för kristen enhet, besökte Finland i samband 
med ERF:s vårmöte. Kardinalen höll huvudanförandet vid 
vårmötet och talade om den katolska synen på de teologis-
ka utgångspunkterna för reformationens märkesår. Kardina-
len höll ett föredrag om ömsesidigt erkännande av dopet för 
en fullsatt sal i Helsingfors universitets teologiska fakultet. 
Republikens president tog emot kardinalen på Talludden till-
sammans med representanter för värdarna för besöket. 

Ett ömsesidigt erkännande av dopet var temat även vid 
en konsultation mellan Tysklands kyrkliga råd och ERF i de-
cember. Vid konsultationen diskuterade man om ett ömsesi-
digt erkännande av dopet kunde ske även i Finland, såsom 
har skett i flera länder i Centraleuropa. 

Sektionsarbetet inom ERF har närmare 80 år på nack-
en. Sektioner har funnits inom ERF sedan ungdomssektio-
nen grundades år 1938. Under de gångna decennierna har 
sektionerna hunnit med både skeden av dynamiska framsteg 
och lugnare perioder. Nu har man inom ERF börjat diskute-
ra sektionernas roll på nytt. I juni samlades man på Drum-
sö i Helsingfors för att kläcka idéer. Höstmötet beslutade att 
fortsätta de sju sektionernas mandatperiod med ett år. Sek-
tionerna bör vid sidan av sin övriga verksamhet fundera över 
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sin framtid och lägga fram planer för fortsatt verksamhet till 
styrelsen, som för frågan vidare till höstmötet år 2016.

Generalsekreterarens roll är central som operativ leda-
re för rådet, men också som en ekumenisk röst i vårt land. 
ERF:s generalsekreterare får ofta personifiera den nationel-
la ekumeniken. Vid vårmötet valdes teologie doktor, pastor 
Mari-Anna Pöntinen att sköta den viktiga uppgiften. Hon 
följde från och med den första november prosten Heikki 
Huttunen, som hade varit generalsekreterare i nio år och tre 
månader. Heikki Huttunen valdes under hösten till general-
sekreterare för Europeiska kyrkokonferensen.

Vid höstmötet i Björneborg fick ERF en ny styrelse och 
ny ordförande. Biskop Teemu Sippo SCJ som hade varit ord-
förande sedan år 2010 ville inte ställa upp för omval. Till 
ordförande valdes Finlands ev.luth. kyrkas ärkebiskop Kari 
Mäkinen. Den treåriga mandatperioden inleds i början av år 
2016. Även styrelsens sammansättning ändrades något.

ERF:s medlemskrets växte då fyra organisationer god-
kändes som partnerorganisationer vid höstmötet. ERF ha-
de haft ett fungerande samarbete med alla fyra redan tidiga-
re, men på det här sättet stärktes organisationernas roll som 
ekumeniska aktörer. Föreningarna Caritas Finland, Filantro-
pia och Kyrkliga sektorn samt andelslaget San Damianon 
osuuskunta blev partnerorganisationer. ERF:s partnerorgani-
sationer är därmed 24 till antalet. 

Representanter för 14 europeiska länder samlades på 
Hvittorp i Kyrkslätt i slutet av oktober för att delta i Eku-
meniska ungdomsrådet i Europa EYCE:s generalförsamling. 
Ungdomssektionen har i flera decennier varit aktiv inom 
EYCE och stod värd för mötet. Mötesdeltagarna tillbring-
ade en dag i Helsingfors och vid workshops i lokalförsam-
lingar diskuterade man bl.a. teman inom kampanjen Break 
the Chains.

Den senare delen av verksamhetsåret, i synnerhet verk-
samheten i oktober, präglades av generalsekreterarbytet. 
Heikki Huttunen avtackades efter drygt nio år av aktiva, fliti-
ga och modiga ekumeniska insatser. I synnerhet under höst-
mötet i Björneborg fick han motta tack. Även den avgåen-
de ordföranden, biskop Teemu Sippo SCJ, fick tack för si-
na sex år som ordförande. I slutet av oktober ordnades också 
ett vaktbyteskaffe för hundra personer där den avgående och 
den nya generalsekreteraren fick tack.

Rådets arbetes mångsidighet och aktualitet illustreras av 
de utlåtanden och ställningstaganden som gavs under verk-
samhetsåret. De tar fasta på sådant som man med ekume-
nisk sakkunskap kan ta ställning till och som är kopplade till 
rådet och dess medlemskyrkors verksamhet. I slutet av året 
reagerade styrelsen på regeringens asylpolitiska åtgärdspro-
gram med ett utlåtande. Styrelsen uttryckte sin oro över följ-
derna av de nya asylpolitiska riktlinjerna för människor i 

nöd såväl i vårt land som internationellt.

Beredningen av uttalanden och ställningstaganden skedde i 
sektionerna, i arbetsgrupper, på byrån samt naturligtvis in-
om styrelsen.
• LAUSUNTO IHMISKAUPAN VASTAISEN TOIMIN-

NAN JÄRJESTÄMISESTÄ VALTIONEUVOSTOSSA
• USKONNOT YHTEISKUNNAN TURVANA
• RELIGIONERNA TRYGGAR SAMHÄLLSFREDEN
• PUOLUSTUSVOIMIEN EETTINEN OPETUS JA SOTI-

LASPARAATIT
• LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN 

PÄIVITTÄMINEN
• KIRKONJOHTAJAT VETOAVAT KEHITYSYHTEIS-

TYÖN PUOLESTA
• KYRKOLEDARNA VÄDJAR FÖR BISTÅNDET
• IHMISARVOLLA EI OLE HINTALAPPUA 
• MÄNNISKOVÄRDET HAR INGEN PRISLAPP
• KOHTI INHIMILLISTÄ JA KUNNIOITTAVAA ARVO-

POHJAA TURVAPAIKKAPOLITIIKASSA
 

1.5 Händelser i den ekumeniska  
verksamhetsmiljön

I debatten om religionsundervisningen i skolan och till 
exempel försvarsmaktens andliga arbete uttrycktes starkt re-
ligionsfientliga argument. ”Areligiositet”, ”förkunnelsefri-
het”, ”icke-konfessionell” lyftes fram som värderingar och 
rent av principer av mer eller mindre juridiskt slag. Den här 
trenden står i konflikt med den ökade betydelsen av religio-
ner och behovet av förståelse.

Ekumenikens framsteg inom kyrkligt och teologiskt 
kunnande syntes på många sätt. Ett exempel var det semi-
narium som Helsingfors evangelisk-lutherska och ortodoxa 
stift tillsammans ordnade för att söka en ny infallsvinkel på 
familj, äktenskap och parförhållanden i fråga om både klas-
siskt teologiskt tänkande och den verklighet människor lever 
med i dagens Finland. Det resulterade i fräscha ekumeniska, 
intellektuella och pastorala impulser.

Den teologiska dialogen mellan Finlands ev.luth. kyrka 
och katolska kyrkan fortsatte och avancerade smidigt i av-
sikt att komma med ett finländskt bidrag till den bilatera-
la och internationella diskussionen om möjligheten att in-
om Lutherska världsförbundet och dess systerkyrkor följa 
upp Gemensam deklaration om rättfärdiggörelseläran med 
en gemensam deklaration om kyrka, eukaristi och ämbete.

Vid ev.luth. kyrkans kyrkostyrelses årliga möte med Fri-
kyrklig samverkan och Suomen vapaakristillisen neuvos-
to var temat Gästfrihet. Evangelisk-lutherska kyrkans dele-
gationer möttes med Suomen helluntaiherätys och Suomen 
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Vapaakirkko under våren och hösten. Under samtalen dis-
kuterades förutom aktuella frågor också utgångspunkterna 
för församlingsarbete och praktiska utmaningar, dopet samt 
kyrkan och kyrkans ämbete. Den teologiska dialogen mellan 
ev.luth. kyrkan och baptistkyrkorna i Finland fortsatte i ok-
tober under temat Gudstjänsten som bild för kyrkans själv-
förståelse och Medlemskap i kyrkan och frivilligverksamhet.

Den teologiska dialogen mellan Evangelisk-lutherska 
kyrkan i Finland och Finlands ortodoxa kyrka och dialogens 
25-åriga historia togs upp vid ett seminarium i november. 
Samtidigt publicerades en dokumentation över dialogen år 
2014 på engelska under rubriken The Two Folk Churches in 
Finland.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Rysslands 
ortodoxa kyrka kom under ev.luth. ärkebiskopens ledning 
överens om att ordna en teologisk konferens om teologisk 
antropologi i Finland i slutet av februari 2016. 

Primaserna, alltså ärkebiskoparna, och övriga ledan-
de biskopar inom Borgågemenskapen samlades i oktober i 
Edinburgh.

På sommaren publicerades Lutherska världsförbundets 
dokument The Self-Understanding of the Lutheran Com-
munion i avsikt att stärka världsförbundets interna gemen-
skap och samarbete. Ordförande för arbetsgruppen var Min-
na Hietamäki, som också representerar Evangelisk-lutherska 
kyrkan i Finland i världsförbundets råd. Kaisamari Hintikka 
återvaldes som chef för avdelningen för teologi och offent-

lig vittnesbörd och blev vald till biträdande generalsekrete-
rare för ekumeniska frågor fram till år 2022. Maria Immo-
nen valdes till chef för avdelningen Världstjänst.

Förenade metodistkyrkans, alltså United Methodist 
Churchs arealkabinett för Nordeuropa och Baltikum sam-
manträdde i Helsingfors 25–26.3. I samband med det fick 
ERF besök av områdets biskop Christian Alsted 25.3. Un-
der mötet diskuterades den ekumeniska situationen i Finland 
och de tidigare nordiska statskyrkornas förvandling i med-
borgarsamhällets riktning. Samtalen omfattade den ekume-
niska situationen inom biskopens mandatområde, i synner-
het i de baltiska länderna, och man tog också upp situatio-
nen i Ryssland.

I början av oktober, 2–3.10, samlades man i Västerås för 
Svenska kyrkans samtalsdagar med de ortodoxa och orien-
taliska kyrkorna. Årliga träffar har ordnats sedan år 1992. 
Ett fyrtiotal deltagare fanns på plats och Finland represente-
rades av förvaltningssekreterare Sirpa-Maija Vuorinen från 
evangelisk-lutherska kyrkan och broder Nasari från Nya Va-
lamo och ortodoxa kyrkan. Temat för dagarna var Förso-
ning och gemenskap. Temat togs upp genom två inledning-
ar, samtal, besök i syrisk-ortodoxa kyrkor samt i Svenska 
kyrkans kyrkor från nya tiden, i Västerås domkyrka och i bi-
skopsgården.
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2 Verksamheten

2.1 Lärofrågor och spiritualitet

2.1.1 Gemensam bön

Ekumeniska böneveckan för kristen enhet 
Kyrkornas världsråds Faith and Order-kommission och ka-
tolska kyrkans Påvliga råd för främjande av kristen enhet 
publicerade på traditionellt vis material för Ekumeniska bö-
neveckan för kristen enhet 18–25.1. Veckans internationel-
la material hade framställts av en ekumenisk arbetsgrupp i 
Brasilien. Till tema hade gruppen valt: Jesus sade: Ge mig 
något att dricka. (Joh. 4:7). Materialet översattes till finska 
av TD Mika K. T. Pajunen. För den svenska versionen av 
materialet stod Sveriges kristna råd. I redaktionskommit-
tén för det tvåspråkiga materialet satt Heikki Huttunen, Vei-
jo Koivula och Sirpa-Maija Vuorinen. Materialhäftet delades 
ut till alla 1 100 församlingar i vårt land.

Den riksomfattande ekumeniska gudstjänsten firades i 
ev.luth. kyrkan i Kajana 18.1. Gudstjänsten byggde på ka-
janaländsk väckelsetradition med psalmer och vittnesbörd. I 
gudstjänsten deltog samtliga kristna församlingar i staden. I 
den ekumeniska samlingen deltog en stor grupp medlemmar 
i olika församlingar. Gudstjänsten bandades och sändes i Yle 
Radio 1 söndagen den 25 januari.

Under böneveckan besöktes ERF:s webbplats flitigt. På 
sajten fanns evenemangsuppgifter som hade samlats in av 
sektionen för lokalekumenik samt kommit in på annat sätt 
från ett flertal orter. 

Välsignandet av nya lokaliteterna
ERF:s nya byrå i ev.luth. kyrkostyrelsens hus välsignades i 
ekumeniska böneveckans anda på kyndelsmässodagen 2.2, 
då den ortodoxa kyrkan firar Herrens frambärande i templet. 
Välsignelsen förrättades av ordförande, biskop Teemu Sippo 
SCJ assisterad av TK Suvi Korhonen och styrelsemedlem, 
överdiakon Juha Lampinen. Finlands islamska råds ordfö-
rande, imam Anas Hajjar framförde en hälsning vid festlig-
heterna. Hälsningar skickade även Helsingfors evangelisk-
lutherska stifts biskop Irja Askola och ortodoxa stiftets met-
ropolit Ambrosius. Båda hälsningarna presenterades vid fes-
ten av diakon Andreas Salminen från Helsingfors ortodoxa 
stift.

Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt hu-
vud -bönestunderna
ERF främjade i enlighet med Ekumeniska kommissionen för 
migranter i Europa CCME:s rekommendation ordnandet av 
bönestunder i församlingarna i vårt land i åminnelse av dem 
som har dött vid EU:s yttre gränser. I Helsingfors genom-
fördes bönestunden för tredje gången under palmsöndags-

kvällen. Vid Helsingfors ortodoxa församlings Hemkyrkas 
ekumeniska bönestund bad man för dem som har dött vid 
EU:s yttre gränser. Vid bönestunden användes det textmate-
rial som CCME hade förberett och som bygger på Luk. 9:57: 
Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Männis-
kosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Förrät-
tare var generalsekreterare Heikki Huttunen och pastor Mar-
jaana Toiviainen. I den ortodoxa sånggruppen sjöng Juha 
Lampinen, Maria Lampinen, Jyrki Ivars och Helen Kesete.

Gemensam kristen missionshelg
Den ekumeniska missionshelgen firades det andra veckoslu-
tet i oktober, 10–11.10. Temat för missionshelgen var i en-
lighet med den evangelisk-lutherska kyrkans söndagstema 
Tro och otro. I arbetsgruppen ingick Brita Jern (SLN/FMR 
SLEF, luth.), Richard Brewis (SVKN, frik.), Maria Hattunen 
(ERF, ort.), fader Nguyen Toan Tri (ERF, kat.). Missionshel-
gen är ERF:s och Finska missionsrådets (FMR) gemensam-
ma projekt och materialet publicerades på båda organisatio-
nernas webbplatser.

Skapelsens tid 1.9–4.10
På ERF:s webbplats publicerades material för att fira skapel-
sens tid som ett ekumeniskt evenemang. Det är frågan om ett 
internationellt ekumeniskt initiativ om en bönedag för ska-
pelsen och skydd av skapelsen inom kyrkorna. Den första 
septembers betydelse stärktes ytterligare när påven Francis-
kus den 6 augusti 2015 bestämde att det är en böndag även 
inom katolska kyrkan, efter ortodox förebild. Tanken föd-
des vid publikationen av påvens miljöencyklika Laudato Si’ 
i Rom i juni. Ekumeniska patriarken av Konstantinopel De-
metrios I utlyste år 1989 den första dagen i det östliga kyr-
koåret, indiktionens dag 1.9 till en bönedag för skapelsen. I 
västkyrkans kyrkoår firas helige Franciskus minne 4.10. Vid 
den tredje europeiska ekumeniska samlingen EEA3 i Sibiu i 
Rumänien år 2007 framfördes förslaget att kyrkorna i Euro-
pa skulle fira skapelsens tid. Följande år kallade Kyrkornas 
världsråds centralkommitté kyrkorna att fira skapelsens tid 
med bön och handling.

Böndagsplakatet
Den bönedagsarbetsgrupp som ERF:s styrelse hade tillsatt 
förberedde bönedagsplakatet för år 2016. Efter en process 
som utfördes i samarbete med presidentens kansli godkände 
presidenten texten och undertecknade plakatet 24.10. Pla-
katet betonar växelverkan mellan hela mänskligheten och 
naturmiljön. Krig och klimatförändring driver människor 
från sina hem och mänskligheten står inför de stora frågor-
na. Den respekt för människovärdet och skapelsen som har 
sin grund i den kristna tron och reformationen förpliktigar 
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och inspirerar oss att arbeta för våra medmänniskor och vår 
värld.

Ekumenisk morgonbön
ERF:s byrå har sedan år 2009 varit med och organiserat den 
ekumeniska morgonbön som varje vecka hålls i kapellet i 
det dominikanska kulturcentret Studium Catholicum i cen-
trala Helsingfors. Morgonbönen följer turvis katolsk, luth-
ersk, ortodox, anglikansk och frikyrklig tradition och i kon-
ceptet ingår att en representant för en annan tradition håller 
ett anförande om dagens läsning. Morgonbönen gav rådet ett 
fint tillfälle att vid sidan om sitt nationella och internationel-
la arbete också odla en konkret koppling till lokal ekumenik 
och ekumenisk bön.

2.1.2 Lärofrågor

Kyrkan - på väg mot en gemensam vision
KV:s Faith and Order-kommissions dokument Kyrkan - på 
väg mot en gemensam vision var tema för seminarier och de-
batter vid universitet och i stift under året. Den finska upp-
lagan av dokumentet är slutsåld, men det finns väl tillgäng-
ligt i digital form. Dokumentet sammanfattar hur synerna på 
kyrkoläran har närmat sig varandra under flera multi- och 
bilaterala teologiska dialoger. Även vid det Lokalekumenis-
ka forumet i Träskända 9.10 presenterade pastor Miika Aho-
la, doktorand i ekumenik, kyrkoläran ur ekumenisk synvin-
kel tillsammans med den historiska bakgrunden som man 
bygger på för att inom kyrkor och det ekumeniska samtalet 
ha nått till den nuvarande situationen och det aktuella doku-
mentet. Mer under rubriken: Sektionen för lokal ekumenik.

Auktoriteten i kyrkan 
Under rubrikens team ordnades i samarbete mellan ev.luth. 
kyrkans utrikesavdelning och Studium Catholicum under 
våren en serie på tre seminarier och under hösten en sam-
manfattande diskussion. Frågan om auktoriteten i kyrkan är 
nära kopplad till frågan om bindande lära och det världsvi-
da enhetsämbetet. Under hela seminarieserien fanns också 
plats för öppen debatt. 

I Tyska församlingen i Helsingfors samtalade biskop Matti 
Repo, luth., och professor Antoine Levy OP, kat., den 20 ja-
nuari. Generalsekreterare Heikki Huttunen agerade ordföran-
de. Specialtema för den gången var Auktoritetens källa i kyr-
kan – kan vi nå samförstånd om en bindande kristen lära? 
I Kyrkans hus hos ev.luth. kyrkostyrelsen höll professor 
Pekka Metso, ort., och docent Tomi Karttunen, ev.luth., an-
föranden den tredje mars. Temat var Betydelsen av Kon-
stantinopels partriarkats hedersställning för de ortodoxa 

kyrkorna och inom ekumeniken. Ordförande var broder Gab-
riel Salmela OP, kat. 

I Kyrkans hus samlades man igen 5 man kring temat 
Biskoparnas universella gemenskap (pentarki) tjänar auk-
toriteten. Samtalet fördes mellan biskop Teemu Sippo SCJ 
och generalsekreterare Heikki Huttunen. Ordförande var To-
mi Karttunen. 

På Studium Catholicum kulminerade seminarieserien 
i en paneldebatt 24.11. Inledande anföranden hölls av pro-
fessor Antoine Levy OP, biskop Matti Repo och biskop Tee-
mu Sippo SCJ. Kommentarer gavs av forskaren Heidi Zit-
ting och fader Vaslav Skopets. Ordförande var Tomi Karttu-
nen och Gabriel Salmela.

Mer om serien på webben www.ekumenia.fi

Ömsesidigt erkännande av dopet
Konsultationen mellan Tysklands kristna råd (Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland) och ERF 
om ett ömsesidigt erkännande av dopet fördes i kulturcentret 
Sofia 1–2.12. Utgångspunkten för konsultationen var Mag-
deburgdokumentet från år 2007 (Magdeburger Taufanerken-
nung), där de tyska kyrkorna erkänner varandras dop. Även i 
Nederländerna, Belgien och Schweiz har man slutit en mots-
varande överenskommelse. Konsultationen gav ypperlig 
vägkost för de lärosamtal som förs inom den finländska eku-
meniken. Erfarenheterna i Tyskland och en reflektion över 
betydelsen av tyskarnas ömsesidiga erkännande av dopet för 
vårt land var centrala teman under konsultationen. 

I konsultationen deltog från Tyskland biskop Dr. Karl-
Heinz Wiesemann, ordförande för ACKD och medlem i 
Tysklands katolska biskopskonferens; biskop och professor 
Martin Hein, vice ordförande för ACKD, Tysklands evange-
liska kyrka (EKD); Erzpriester Radu Constantin Miron, vi-
ce ordförande för ACKD, Tysklands ortodoxa biskopsmö-
te; pastor Christoph Stiba, baptist, suppleant i ACKD:s sty-
relse; Dr. Burkhard Neumann, teologisk rådgivare, katolska 
kyrkan; pastor Christoph Ernst, Tysklands evangeliska kyr-
ka, expert på EKD samt norra och östra Europa; Dr. Eli-
sabeth Dieckmann, Geschäftsführerin der ACK in Deutsch-
land. I den finländska delegationen ingick metropolit Am-
brosius, Finlands ortodoxa kyrka; TD, biskop Simo Peura, 
ev.luth. och medlem i ERF:s styrelse; TD, biskop Erik Vik-
ström, ev.luth.; TD Tomi Karttunen, ev.luth. och medlem i 
ERF:s styrelse; Dr. Julia Day, anglikanska kyrkan; gene-
ralvikarie TD Raimo Goyarrola, kat. och suppleant i ERF:s 
styrelse; TD, pastor Heta Hurskainen, ev.luth.; prost Heikki 
Huttunen, ort. och generalsekreterare TD Mari-Anna Pön-
tinen. Sekreterare för konsultationen var socionom YH, TK 
Suvi Korhonen. Läs mera om ämnet på webben: www.eku-
menia.fi
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2.2 Etiska och samhälleliga frågor

Evolution i teologi och naturvetenskap
Den 8 januari samlades en stor grupp för att diskutera evolu-
tion i teologi och naturvetenskap på Seuratupa i Helsingfors. 
Öppningsanförandena tog upp evolution och individualism, 
evolutionen som filosofisk fråga och människans evolution 
från Guds avbild till Guds likhet. Seminariet ordnades i sa-
marbete med Herättäjä-Yhdistys. Konferencier och ordfö-
rande för panelen var evolutionsbiolog Aura Raulo. Inled-
ningsanföranden hölls av FiDiPro-professor Scott Gilber, fi-
losofen Tuomas Nevanlinna och PhD Grant White. Mikael 
Fortelius, professor i evolutionspaleontologi, sammanfatta-
de dagen. I sitt öppningsanförande framhöll evolutionsbio-
logen Aura Raulo att vårt människoliv i naturvetenskapernas 
nuläge ser mindre egocentriskt ut än någonsin i historien. 
Trots det lever vi psykologiskt och kulturellt sett i en tid av 
kraftig individualism. I skärningen mellan dessa syner, den 
naturvetenskapliga och den kulturellt psykologiska, står vi 
inför en ny fråga: Vad bygger vi vår individualism och särart 
på när naturvetenskapens argument för det unika inte läng-
re är hållbara?

Utlåtande om att organisera verksamhet mot människo-
handel
Inrikesministeriets polisavdelning hade bett om ett utlåtande 
om ett utkast till skapandet av en koordinationsstruktur för 
arbetet mot människohandel. I begäran om utlåtande kons-
taterades att parten som ger utlåtandet gärna i sin gransk-
ning av utkastet får fästa speciell uppmärksamhet vid det 
avsnitt som avser att effektivera skapandet av nätverk för att 
sammanjämka arbetet mot människohandel. ERF:s styrel-
se framförde 9.2 i sitt utlåtande att den anser den föreslag-
na koordinationsstrukturen vara ändamålsenlig. Styrelsen 
framhöll ändå att man då man talade om att skapa nätverk i 
olika delar av PM:et också beaktar den evangelisk-lutherska 
kyrkan samt ortodoxa kyrkan, övriga kristna kyrkor samt an-
dra religiösa samfund. Kyrkorna och samfunden har väsent-
lig information och erfarenhet med tanke på koordineringen 
av arbetet mot människohandel.

Äktenskapets teologi förr och nu
Generalsekreteraren deltog i Helsingfors ortodoxa stifts och 
Helsingfors evangelisk-lutherska stifts utbildningsdag på 
kulturcentret Sofia 2 mars. 

Utlåtande om försvarsmaktens etiska undervisning
I sitt utlåtande 6.3 konstaterar ERF:s styrelse bl.a. att det är 
positivt att en arbetsgrupp som har tillsatts av försvarsmi-
nisteriets kanslichef har granskat försvarsmaktens etiska un-

dervisning. Tecknen på en traditionell kristen enhetskultur 
viker undan, men samtidigt ökar mängden religiösa feno-
men och samfund. Den arbetsgrupp som hade gjort upp rap-
porten har inte alls hört experter ur de folkkyrkor som i fle-
ra hundra år har samarbetat med försvarsmakten. Den orto-
doxa kyrkans arbete eller inverkan av rapportens förslag på 
den kyrkan nämner rapporten inte överhuvudtaget. Sakkun-
niga som representerar andra religiösa samfund har inte hel-
ler hörts. Man bör också fästa uppmärksamhet vid att ande-
len unga som har invandrarbakgrund ökar bland dem som 
är i militärtjänstgöringsålder och att den religionskulturel-
la identiteten är av större betydelse för dem än för finlända-
re i genomsnitt.

Tro, fred och våld - diskussion om kristendom och fien-
debilder
Samma religion kan vara både en våldsam kraft och en 
fredsbyggare. Vilken relation har religionen till yttrandef-
rihet eller våld? Bland annat de här frågorna diskuterades 
vid ett seminarium i Hotell Arthurs auditorium i Helsingfors 
12 november. Publiken som fyllde salen hade kommit för 
att lyssna och diskutera. Religioner har – trots att motsatsen 
också förfäktas – en allt större betydelse för individer och 
samhällen. De påverkar val, värderingar och attityder. Vi be-
höver också en ökad förmåga att läsa religion, förmåga att se 
mångfald och kontextualitet även i religiösa sammanhang. 
Mer om temat under rubriken Sektionen för etiska frågor

2.3 Ekumeniskt människorättsarbete

Under generalsekreterarens ledning har ERF och dess med-
lemskrets sedan år 2011 fört samtal om rådets uppgift som 
verktyg för ekumenik i Finland. I de här samtalen har man 
konstaterat att ett väsentlig område inom ERF:s arbete för 
kyrkor och organisationer är det arbete som är kopplat till 
människovärdet och de mänskliga rättigheterna. Ett resultat 
av den här processen är den ansökan om stöd för kommuni-
kation och global fostran som hösten 2014 lämnades in till 
utrikesministeriet för året 2015. Utrikesministeriet beviljade 
inte stödet, men arbetet med att planera projektet fortsatte.

Främjande av alla människors religions- och trosfrihet
Ett fyrtiotal människorättsexperter från olika delar av Eu-
ropa samlades på Halki teologiska skola i Istanbul 7–9.9. 
Mötet arrangerades av Konstantinopels ekumeniska patriar-
kat och Konferensen för europeiska kyrkor. Från ERF del-
tog generalsekreteraren och Ekumeniska ansvarsveckans 
koordinator. De övriga finländska deltagarna var  EU-ju-
risten Lena Kumlin från ev.luth. kyrkostyrelsen, människo-
rättsexperten Tarmo Heikkilä från Finska Missionssällska-
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pet och undervisningsråd Pekka Iivonen från Utbildnings-
styrelsen. Heikki Huttunen deltog i paneldebatten om kyr-
kornas roll som främjare av religionsfrihet. Anna Hyvärinen 
berättade om mänskliga rättigheter som ett framtida tyngd-
punktsområde för ERF och om utredningen Religionsfrihet 
och utrikespolitik.

Vid mötet diskuterades behovet av information om re-
ligioner, om religionen i det offentliga rummet och i politi-
ken, om EU:s religionsfrihetspolitik och behovet att klargöra 
densamma samt religionsfrihetssituationen i Turkiet. Mötet 
kom med ett omfattande och detaljerat utlåtande. Man kom-
menterar bl.a. ovanligt direkt situationen i Turkiet och kon-
staterar att mötesdeltagarna förhåller sig positivt till Turkiets 
strävan efter medlemskap i Europeiska unionen. 

Nordiska kyrkliga religionsfrihetsexperter 
Nordiska kyrkliga religionsfrihetsexperter samlades till sa-
marbete i Köpenhamn 27.11. ERF representerades av An-
na Hyvärinen. Av de övriga nordiska länderna deltog Dan-
mark, Sverige och Norge. Det nordiska samarbetet har bu-
rit mycket frukt. Utredningen Religionsfrihet och utrikespo-
litik – rekommendationer för Finland byggde på materialet 
Tro och frihet som ursprungligen kom från Svenska Missi-
onsrådet. I Danmark har ERF:s utredning utnyttjats genom 
att på basis av den göra en version som lämpar sig för dans-
ka förhållanden, Religionsfrihet og religionsforfolgelse. De 
steg som Danmark på basis av utredningen på kort tig har ta-
git är imponerande. Religions- eller trosfrihet har gjorts till 
ett tyngdpunktsområde för den danska utrikespolitiken. Vid 
träffen rapporterade deltagarna om det arbete som har gjorts 
i olika länder. Många metoder var nyttiga för nätverkande, 
påverkansarbete och kyrkornas kapacitetsbyggande även i 
en finländsk kontext. Man beslutade att öka samarbetet i frå-
ga om att dela material och idéer, genom att tillsammans del-
ta i konferenser och genom att engagera sig i liknande påver-
kansarbete kring centrala teman i samtliga nordiska länder.

Projektets fortsättning och innehåll
I slutet av året ansökte man av medlems- och observatörs-
kyrkorna om finansiering för ett tvåårigt projekt 2016–2017. 
En tvåårig projektfinansiering säkrades av kyrkostyrelsens 
utrikesråds fond för internationellt och ekumeniskt samar-
bete och Finlands ortodoxa kyrka. På så sätt kan kyrkornas 
människorättsarbete fortsätta på bredare front och verksam-
heten förses med en koordinator och styrgrupp. Människans 
värde och de mänskliga rättigheterna har specificerats som 
ERF:s främsta arbetsområde av representanterna för dess 
medlemskyrkor. Kyrkorna vill profilera sig som främjare av 
människans värde och de mänskliga rättigheterna i Finland, 
Europa och världen. I enlighet med de prioritetsområden 

som har slagits fast vid ERF:s generalförsamlingar fokuserar 
projektet på religions- eller trosfrihet, kyrkornas och religio-
nernas röst i det finländska samhället i frågor som gäller reli-
gionsfrihet och religionsfrihet i anknytning till flyktingskap.

2.4 Ekumeniska ansvarsveckan 2015: 
över gränser! 

Budskapet och innehållet i kampanjen vilade på artikel 14.1 
i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheter-
na: Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnju-
ta asyl från förföljelse. Förverkligas den rätten att söka och 
åtnjuta asyl? De hjälpsökande som drunknar i Medelhavet 
och flyktingströmmarna från kriserna i Mellanöstern är be-
kanta exempel på mänsklig desperation och slutet är sällan 
gott. Hur många dör på vägen mot ett okänt hopp? Så gott 
som alla som flyr riskerar liv och hälsa i sitt försök att sät-
ta sig i trygghet. Många betalar stora summor till skrupelfria 
smugglare utan någon garanti om framtiden. Ännu fler offrar 
sin mentala hälsa på vägen eller hamnar i en situation som är 
ännu värre än den var vid starten.

Bakom flyktingskap finns centrala utvecklingsfakto-
rer: bristande säkerhet och grav ojämlikhet. I Finlands ut-
vecklingspolitiska åtgärdsprogram heter det: ”Det sker ing-
en utveckling utan säkerhet och säkerheten ökar inte utan 
utveckling.” Sviktande stater kan inte trygga säkerheten för 
de människor som lever inom deras gränser och inte förhin-
dra konflikter, vilket innebär att konflikter eller häftiga för-
ändringar i försörjningsmöjligheterna driver tiotals miljoner 
människor på flykt.

Att få asyl i Finland är mer än en lottovinst. Det är över-
levnad, ett liv, en framtid och hopp. Vad händer med dem 
som inte beviljas asyl? En del av dem vänder sig till försam-
lingar och ber om hjälp. Syster Theresa Jezl CPPS beskriver 
det hjälpbehov som riktas till församlingarna: ”Det budskap 
som beklagligt ofta förmedlas till en flykting under asylpro-
cessen är att hans eller hennes välmående inte egentligen är 
en betydelsefull eller viktig fråga, alltså att hen inte heller 
som människa inte är någonting alls.”

Hur förhåller vi oss gentemot människor i extrem nöd? 
Är vi redo att korsa gränserna i vårt eget liv och hjälpa våra 
medmänniskor - medmänniskor som ofta bokstavligen har 
gått igenom eld och vatten för att ta sig i trygghet? Tar vi 
emot dem? Hör vi dem? Ser vi dem? Vi kan inte blunda för 
våra medmänniskors nöd. Det centrala budskapet under An-
svarsveckan 2015 var att korsa den egna gränsen för att mö-
ta de människor som redan hade gått över gränser och vara 
redo att lära sig av dem. Ansvarsveckan skapade möten bå-
de genom kampanjmaterialet och med Ansvarsveckans am-
bassadörer. 
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Målgrupper
Kampanjveckan ägde rum 18–25.10. Den främsta målgrup-
pen var församlingarna och församlingsmedlemmarna i de i 
Finland verksamma kristna kyrkosamfunden, 1 084 försam-
lingar. Sammanlagt hör 80 % av Finlands befolkning till de 
här församlingarna. En andra målgrupp var församlingsans-
tällda, medan kristliga organisationer utgjorde en tredje mål-
grupp. Den fjärde gruppen var de expertparter som vi årligen 
delar ut Ansvarsveckans material till och som vi idkar tema-
samarbete med.

Verksamheter
• Kampanjens huvudmaterial bladet Över gränser! (fi. Yli-

tä raja!) hade en upplaga på 18 000 exemplar. Dem förs-
ta upplagan tog slut före kampanjveckan, så vi tog en själ-
vfinansierad nyupplaga på 3 000 ex. Häftet skickades gra-
tis till alla Finlands 1 100 församlingar och till ett stort 
antal organisationer, samarbetsparter och myndigheter, 
sammanlagt 1 460 adresser utöver församlingarna. I häf-
tet fanns kampanjambassadörernas berättelser och artik-
lar av experter. Experterna var Anna Hyvärinen (Ansvar-
sveckans koordinator) och Kaisa Väkiparta (kommunika-
tionschef på Finlands Flyktinghjälp), Marja-Liisa Laihia 
(ev.luth. kyrkans expert på invandrararbete), Nanna Ro-
sengård (har arbetat i fält med flyktingar i Grekland) och 
Heikki Huttunen (generalsekreterare).

• Kyrkpressen-bilaga: Ansvarsveckans fyrsidiga bilaga 
Över gränser! delades ut till svenskspråkiga församlings-
medlemmar inom ev.luth. kyrkan med den Kyrkpressen 
som utkom 15.10 (sammanlagt 109 500 tidningar).

• Videofilmen Vastuuviikko 2015 – Ylitä raja! (Ansvars-
veckan 2015 – Över gränser!) https://www.youtube.com/
watch?v=CaAh9dcODIA gjordes i samarbete med film-
skapare och ungdomar med flyktingbakgrund som länge 
har bott i Finland. Ungdomarna ansvarade för manus och 
scenografi och en del av dem spelade med i videofilmen 
som spreds via YouTube och webben. Ungdomar med 
flyktingbakgrund engagerades att berätta om sina upple-
velser, att fundera över flyktingskap och lära sig av varan-
dra. På YouTube hade videon setts 1 142 gånger och siff-
ran fortsätter att stiga. Många såg filmen i större grupper, 
så den verkliga tittarsiffran är åtminstone dubbelt större. 
På kampanjens Facebook sida nådde videon hela 2 904 
personer, vilket var ett nytt rekord. Ungdomarna på vide-
on intervjuades för tidningen Kokkola, som har 28 200 lä-
sare. Att delta i arbetet med videon gav ungdomarna an-
senlig kraft.

• Tips och idéer: På webbplatsen fanns också material un-
der rubriken Tips och idéer. I motsats till tidigare år var det 
här materialet lämpat för alla åldrar för att fundera vidare 

på temat enskilt eller i grupp. Idématerialet utnyttjade det 
material som hade tagits fram i Sverige för motsvarande 
kampanj, Globala Veckans Över Gränser-material.

• Webbplatserna: www.vastuuviikko.fi och www.ansvars-
veckan.fi uppdaterades så att passade ihop med kampan-
jen år 2015. Utseendet på sidorna förändrades också. På 
sajten fanns allt kampanjmaterial i utskrivbar eller lättbe-
ställd form. I synnerhet ambassadörernas berättelser lyf-
tes fram på sajten – på finska hela 16 st – eftersom alla 
berättelser inte fick plats i kampanjtidningen. På webben 
fanns också ev.luth. kyrkans anvisningar om hur försam-
lingar kan hjälpa flyktingar. Webbmaterialet är gratis för 
alla. Sajten besöktes under året av 29 801 besökare.

• Utställning: En fotoutställning om ambassadörerna och 
deras berättelser sammanställdes. Målet var att ge allmän-
heten tillfälle att möte flyktingar genom personliga berät-
telser, lära sig mer om flyktingskap och känna global sam-
hörighet. Utställningen visades på fem orter och den sågs 
av cirka 1 440 personer.

• Facebook-sidor: Ekumeniska ansvarsveckan har Face-
book-sidor på finska och svenska. Där informerar kam-
panjen varje vecka om evenemang och om nyheter i an-
knytning till temat. Under året nådde man på så sätt 3 073 
personer. 

• Ambassadörer: Ett nätverk av frivilliga ambassadörer bil-
dades. De besökte publikevenemang och berättade om si-
na erfarenheter. Sammanlagt 18 ambassadörer som repre-
senterade olika religioner fick kampanjen tag på via in-
vandrararbetare. Ambassadörerna kom från Irak, Kuba, 
Myanmar, Turkiet, Sudan, Eritrea, Afghanistan, Kongo 
och Liberia och är bosatta i olika delar av Finland, från 
Helsingfors till Kemi.

• Utbildning: Ambassadörerna utbildades för besöken un-
der en dagslång utbildning i Helsingfors 5.9. För verk-
stadsdagen producerades ett eget utbildningsmaterial. På 
basis av den respons ambassadörerna gav var utbildning-
en till stor nytta, gav god beredskap att uppträda och be-
rätta om sina erfarenheter och att få dela sina upplevelser i 
grupp styrkte dem inför ambassadörsrollen.

• Evenemang: Ett Över gränser! -evenemang ordnades 
19.10 på Narinken-torget i Kampen i Helsingfors. I sats-
ningen deltog Helsingfors domkyrkoförsamling, Kam-
pens kapell, Paavalin seurakunta, Helsingin vapaaseura-
kunta, Suur-Helsingin seurakunta, Katolska kyrkan i Fin-
land, Helsingfors ortodoxa församling, Filantropia, Tuo-
masyhteisö, Finlands Kristliga Studentförbund, Körttinu-
oret, KFUK-förbundet, Kallion seurakunta och Finska Bi-
belsällskapet. I evenemanget visades kappsäckar som fin-
ländare hade packat och bilder av dem kring temat: “Vad 
skulle du packa?” Föreställ dig att du plötsligt måste ge 
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dig av undan en hotfull situation och resa utomlands utan 
att veta var du kommer att hamna. Du står inför en plöts-
lig resa någonstans – en flykt mot det okända. Du kan bara 
packa en flygväska. Vad skulle du ta med?” En del av väs-
korna hade påverkare och kändisar packat. Utställningen 
lockade folk till tältet där Ansvarsveckans tidningar fanns. 
Det serverades också varmt att dricka och kex. Tillsam-
mans med samarbetsparterna mötte kampanjambassadö-
rerna och andra inbjudna asylsökande Helsingforsbor och 
andra förbipasserande. Evenemanget nådde cirka 1 000 
personer.

  När evenemanget planerades tillsammans med pastor 
Marjaana Toiviainen i ev.luth. församlingen i Berghäll 
(Kallion seurakunta) uppstod tanken om heminkvartering 
av asylsökande, något man hade uttryckt ett behov av på 
förläggningarna. Ur Ekumeniska ansvarsveckans idé om 
heminkvartering växte snabbt nätverket Refugees Welco-
me Finland med över 4 000 medlemmar samt representan-
ter för olika yrkesgrupper, volontärer och företrädare för 
olika religioner. Nätverket arbetar för att föra samman per-
soner som är villiga att inkvartera asylsökande och perso-
ner i behov av inkvartering. Nätverket väckte stort intresse 
bl.a. på YLE, Morgon-TV, MTV3 och flera tidningar. Re-
fugees Welcome torde vara den största självständiga med-
borgarrörelsen som har uppstått ur Ansvarsveckan.

  Evenemang och ambassadörsbesök i församlingar och 
skolor. Församlingar och samarbetsparter ordade ock-
så självständigt evenemang på basis av kampanjmateria-
let, vilket gör det omöjligt att exakt ange antalet evene-
mang eller deltagare. Direkt och via ambassadörerna har 
kampanjevenemang nått cirka 4 900 personer och via ra-
dio hörde 379 000 personer evenemangen. Via övriga eve-
nemang där Ansvarsveckan var med nåddes cirka 7 100 
personer. Sammanlagt ordnades 48 evenemang. Dessut-
om besökte Ekumeniska ansvarsveckans ambassadör och 
Årets flyktingkvinna 2015 Theresa självständigt under 
hösten cirka 20 evenemang. Avsikten var att öka medve-
tandet om flyktingskap och skapa möten mellan allmänhe-
ten och flyktingar och på så sätt få till stånd en attitydför-
ändring.

  På basis av besökarsiffror, publikrespons och försam-
lingarnas intresse kan man konstatera att de mål som upp-
ställdes för evenemangen har uppnåtts.

Synlighet i medier
Flera pressmeddelanden gjordes kring Ansvarsveckan och vi 
gjorde reklam för ungdomarnas video. Flyktingsituationen 
gjorde ändå att temat var på tapeten hela tiden, vilket gjor-
de att det var svårare att lyfta upp kampanjen som något nytt 
i medierna, trots det aktuella ämnet. Mest lyfte massmedia 

fram nätverket Refugees Welcome som kampanjeveneman-
get hade gett upphov till.
Radio och TV
Radioprogram nådde dubbelt så många lyssnare som väntat. 
Ekumeniska ansvarsveckan var fint framme i Radio YLE 1, 
Radio Vega och Radio Dei. Kampanjens radioprogram hör-
des av 588 166 lyssnare. En kampanjambassadör deltog i 
programmet på TV7 och programmet hade cirka 27 000 tit-
tare. Sammanlagt nådde man ungefär 615 166 personer via 
radio och TV.

Nätverket Refugees Welcome som föddes kampanjen 
togs upp av YLE Puhe och YLE Radio Suomi. De program-
men hade 174 538 lyssnare. Flyktingkrisen väckte även TV-
världens intresse och pastor Marjaana Toiviainen var som 
representant för nätverket gäst i Morgon-TV på TV1, flyk-
tingkvällen A2 i TV2 och i A-Studio. Programmen sågs av 1 
606 538 personer.
Tidningar
Tidningspressen, såväl kyrkliga tidningar som flera lokal-
tidningar, noterade Ekumeniska ansvarsveckan: via tidnin-
gar nådde kampanjen 468 845 personer. Dessutom hade fle-
ra ev.luth. församlingar och samfunds tidningar notiser om 
Ansvarsveckans evenemang. De här tidningarna är avgifts-
fria för dem som hör till ifrågavarande församling eller sam-
fund. På grund av flyktingkrisen var flyktingtemat bland de 
största nyheterna under hösten och därför var det svårt att få 
spaltutrymme. Kampanjen nådde hälften av den mängd man 
väntat sig via pressen.
Video, webb och sociala medier
Ansvarsveckans YouTube-film sågs 1 142 gånger, ofta i stör-
re grupper, så den verkliga exponeringen var minst dubbelt 
så stor. På kampanjens Facebook sida nådde videon hela 2 
904 personer, vilket var ett nytt rekord. De unga i videon in-
tervjuades i tidningen Kokkola, som har en räckvidd på 28 
200 personer, och för tidningen KP24.fi, där notisen lästes 
av 1 645 personer.

Via ERF:s Ansvarsveckans och våra partners webbsidor, 
e-postlistor och Facebook-sidor samt webbnyheter nådde vi 
90 650 personer. Vissa samarbetsparter puffade också An-
svarsveckan på Twitter.

Av våra partners har bl.a. Lovisa Fredsforum och Fin-
lands Kristliga Fredsrörelse samt Bibelsällskapet noterat 
Ansvarsveckan via webbnyheter, Facebook, Twitter och In-
stagram. En flyktingvideo som utnyttjade Bibelsällskapets 
fältmaterial samlade 18 442 tittare och 4 300 visningar. Lo-
visa Fredsforum och Finlands Kristliga Fredsrörelse nådde 
sammanlagt 3 350 följare, medan Bibelsällskapets Ansvars-
veckan-insatser nådde 18 972 personer.

Sammanlagt nådde Ansvarsveckan via video, webb och 
sociala medier 117 521 personer.
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Nätverket Refugees Welcome fick mycket synlighet i 
nyhetsmedier, bl.a. på följande webbsidor: YLE, MTV, Ilta-
lehti, Iltasanomat och Kauppalehti. YLE, MTV och Iltaleh-
ti nådde sammanlagt 149 425 läsare. Övriga medier som pu-
blicerade nyheter om nätverket gav inga läsarsiffror trots att 
vi bad om det.

Respons
Ambassadörernas besök väckte mycket engagerad respons. 
Deras anföranden upplevdes vara intressanta och attitydfö-
rändrande. Ett exempel på responsen från en församling-
sanställd: ”På plats var cirka 80 personer; mer än det fanns 
plats för i salen (vi fick ta in extrastolar), och talaren berätta-
de väldigt tydligt och berörande sin historia och om vad som 
hjälper en att anpassa sig till en främmande kultur. Många 
upplevde att framträdandet hade vidgat deras vyer.” Ur en 
ambassadörs respons i samband med ett annat uppträdande: 
“Agricolakyrkan var nästan full. Det var en fin tillställning 
och en speciell upplevelse för mig. Anförandet gick bra, fick 
fram det väsentliga. Många var sorgsna över det de fick höra. 
Till slut skakade jag hand med alla i publiken, flera hundra, 
de tackade väldigt, var rörda och ville tala.” Och respons 
från en annan församling: ”Många sade att de nu förstår situ-
ationen bättre när de har fått träffa asylsökande ansikte mot 
ansikte. Deras berättelser berörde och vidgade mina vyer. En 
fin tillställning.”

Kontinuitet
Församlingar har fortsatt att ta upp temat både i fråga om 
praktiskt arbete med flyktingar och asylsökande men ock-
så genom ökad förståelse för asylsökande och flyktingskap. 
Temat har varit aktuellt på Facebook och genom seminarier. 
ERF:s styrelse gav 16.12 ett utlåtande om asylpolitiken. Re-
fugees Welcome-nätverket är ett strålande självständigt pro-
jekt som föddes ur Ansvarsveckan.

Så uppnåddes målsättningarna
Namnet Över gränser! uppmanade framför allt målpub-
liken att gå över sina egna invanda gränser genom möten 
och ömsesidig inlärning. Genom möten byggdes en bättre 
förståelse för flyktingarnas utgångsläge, för vardagen i kon-
flikt- och utvecklingsländer samt en global gemenskap. Må-
let var att se flyktingskapet med flyktingarnas ögon. På basis 
av evenemangsstatistik och respons från publiken kan man 
konstatera att målet uppfylldes.

Avsikten var att nå minst en miljon finländare under år 
2015. Direkt och via ambassadörerna har kampanjevene-
mang nått cirka 4 900 personer och via radio hörde 379 000 
personer evenemangen. Övriga evenemang där Ansvars-
veckan var med nådde cirka 7 100 personer. Dessutom ord-

nade församlingar kampanjevenemang på egen hand som vi 
inte vet om. Sammanlagt 18.000 ex av tidningen delades ut, 
Kyrkpressen-bilagan gick var 105 000 ex och via webb, vi-
deo och sociala medier nådde Ansvarsveckan ut till 117 521 
personer, medan tidningspressen nådde 468 845 personer 
och radio- och TV-program nådde 615 166 personer sam-
tidigt som nätverket Refugees Welcome som föddes ur An-
svarsveckan fick mer uppmärksamhet än så, inklusive de 
främsta aktualitetsprogrammen på TV. Refugees Welcome-
nyheterna nådde cirka 1 930 501 personer. Vi kan alltså vara 
glada och konstatera att vi nådde vårt mål.

Ekumeniska ansvarsveckan nådde som väntat sin målpublik 
via ambassadörer och material. På grund av stor efterfrågan 
var vi tvungna att trycka en upplaga till av materialet. På ba-
sis av den respons vi fick om ambassadörsbesöken har mö-
ten med Ansvarsveckans ambassadörer främjat förståelsen 
för flyktingskap och förändrat människors hjärtan. Försam-
lingarna var ivriga att bjuda in ambassadörer och som gäster 
i församlingarna var ambassadörerna motiverade. Besöken 
skapade en kanal för inlärning och var ett sätt att värma upp 
inför kontakter med asylsökande/flyktingar. Här kan vi se 
hur Ekumeniska ansvarsveckan än gen gång var aktuell och 
levde med i situationen, för att rent av skapa en helt ny och 
viktig verksamhetsform (Refugees Welcome Finland), som 
överträffade all tidigare nyhetsstatistik.

Evenemang och ambassadörsbesök i bilagan på sidan 83

2.5 Mångkultur

Kyrkoasyl
Sedan år 2014 har ERF varit medlem i Ekumeniska kom-
missionen för migranter i Europa (Churches’ Commission 
for Migrants in Europe, CCME) vilket har gett rådet ett star-
kare nätverk i asylfrågor. Under årets lopp följde ERF med 
utvecklingen inom asylpolitiken i Europeiska unionen med 
tanke på mänskliga rättigheter och de utmaningar för kyr-
kornas diakonala uppdrag som asylpolitiken ger upphov till. 
Flyktingströmmen till Central- och Nordeuropa ökade un-
der året och födde ett kraftfullt hjälparbete i församlingarna.

I december publicerade ev.luth. kyrkans invandrararbe-
te materialet Kyrkoasyl - en vägledning för församlingarna. 
Det är en webbpublikation som också finns på ERF:s webb-
plats. Vägledningen kompletterar ERF:s publikation Kyrkan 
som fristad (2007) och fokuserar i synnerhet på situationer 
av kyrkoasyl, men den kan också vara till nytta i andra situ-
ationer som gäller uppehållstillstånd. Församlingarna i Fin-
land har inkvarterat asylsökande. De här situationerna av-
viker ändå från egentlig kyrkoasyl. Asylsökande har rätt att 
uppehålla sig i landet under asylprocessen.
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En ytterst aktuell internationell fråga var det öde som 
möter människor som försöker ta sig in i Europeiska Uni-
onen söderifrån; såväl vad som händer vid unionens södra 
gräns som hur de behandlas på mottagningsläger.

Mångkultur och religionsundervisning
Storbritannien, ett modelland för mångkultur var temat för 
en studieresa till London som Sektionen för fostran gjor-
de 17–20.9. I det kompakta programmet ingick ett högklas-
sigt seminarium om religionsundervisning i brittiska statliga 
skolor, i de skolor som drivs av Anglikanska kyrkan samt i 
det finländska systemet. Resedeltagarna bekantade sig också 
med Europas äldsta hindutempel, en moské och ett islamiskt 
centrum i östra London samt ett koptiskt-ortodoxt centrum. 
Ett diskussionstillfälle på Finlands Londonambassad ingick 
också i programmet. Mer om det här ämnet under rubriken 
Sektionen för fostran.

Utlåtande om asylpolitiken
Oroad av regeringens strikta asylpolitik gav styrelsen ett ut-
låtande 16.12. Styrelsen ifrågasatte bland annat om Finland 
uppfyller sina skyldigheter i fråga om internationellt skydd 
och frågade om de asylsökandes rättssäkerhet äventyras av 
regeringens nya asylpolitiska linjedragningar. Utlåtandet 
framhöll också att det aldrig är olagligt att söka asyl. Det 
är problematiskt att Europeiska unionen och dess medlems-
stater inte har lyckats skapa trygga och lagliga sätt att sö-
ka sig till Europa. Människor som lever med förföljelse och 
katastrofer måste kunna söka skydd för sig själva och sina 
familjer. Det gäller även om man på många håll testar hur 
mycket länderna i Europa – inklusive Finland – klarar av.

Mångkulturstöd
ERF:s kansli hjälpte medlemskyrkornas församlingar och 
andra aktörer i många frågor som gällde migration. En vik-
tig uppgift var att sammanföra representanter för de olika 
samfunden. Inom mångkulturarbetet har ERF haft nära sa-
marbete med ev.luth. kyrkans kyrkostyrelses mångkulturel-
la arbete, huvudstadsregionens evangelisk-lutherska kyrkli-
ga samfälligheter och vissa andra aktiva församlingar inom 
den evangelisk-lutherska kyrkan, pingströrelsen och ortodo-
xa kyrkan samt övriga aktörer.

2.6 Kyrkorna, miljön  
och hållbar utveckling

Uppföljning 
FN:s generalförsamling har utlyst åren 2014–2024 till årtion-
det för hållbar energi. ERF följde med frågan med avseen-
de på ekumeniska miljöinitiativ, informerade sina medlem-

mar om sådana och främjade ekumeniskt miljöarbete. Målet 
med ekumeniskt miljötänkande är en övergripande uppfatt-
ning om rättvis samhällsekonomi, minskad fattigdom, håll-
bar konsumtion av naturresurser och skydd av ekosystem i 
enlighet med kristen skapelsetro och människosyn. 

Klimatvallfärder
Europeiska kyrkornas miljönätverk (European Christian En-
vironmental Network, ECEN) uppmuntrade kyrkor att ordna 
vallfärder och korsvägar med fokus på klimattoppmötet som 
hölls i Paris i november-december 2015. Målet var att syn-
liggöra kyrkornas teologiska och etiska tänk i den globala 
kris som klimatförändringen har orsakat. Vallfärderna stöd-
de också KV:s tema Vallfärd för rättvisa och fred (Pilgrima-
ge to Justice and Peace).

Kyrkosamfund och ekumeniska aktörer ordnade vallfär-
der och korsvägsvandringar på olika håll i Europa för att ut-
trycka kyrkornas bön för skapelsen och naturmiljön samt 
den kristna strävan efter en enkel livsstil som respekterar na-
turen. I bönerna mindes man i synnerhet dem som redan nu 
drabbas allra värst av klimatförändringen. ERF var med och 
ordnade fyra vandringar.

Från Helsingfors till Paris
Vallfärden för skapelsen till Paris inleddes 7.3 i Berg-
hälls kyrka i Helsingfors. Därifrån vandrade man via Heli-
ga Treenighetskyrkan till ev.luth. domkyrkans trappor. Ba-
kom vandringen stod förutom ERF också Kallion seurakun-
ta (ev.luth) i Helsingfors, Helsingfors ortodoxa församling, 
Lekmannafranciskanerna samt Helsingfors kyrkliga samfäl-
lighets klimatvallfärdsarbetsgrupp. Biskop Björn Vikström 
höll ett tal på Senatstorget.

Vallfärder vid gränsen mellan öst och väst i Europa
Vid den historiska gränsen mellan öst- och västkyrkorna i 
Norra Karelen, i Setumaa i Estland och i gränstrakterna mel-
lan Ukraina och Polen ordnades klimatvallfärder. COP21-
vallfärderna/korsvägarna vid Sonkaja-Ilomants, Obinitsa-
Vastseliina och Uzjhorod-Grabarka utgjorde en helhet vid 
gränsen mellan östlig och västlig kristendom, en gräns som 
därmed överskreds. Samarbetsparter var och ekonomiskt 
stöd gav ev.luth. kyrkans utrikesavdelning, Estlands ekume-
niska råd , Ungerns kristna råd, ortodoxa församlingen i Ilo-
mants och institutionen för ekologisk och religiös forskning 
vid universitetet i Uzjhorod.

• Heliga Elias klimatvallfärd från Ilomants mot Paris
Klimatvallfärden i samband med profeten Elias fest gjordes 
17–20.7. Den 17 juli gick vandringen från den ekumeniska 
bönehus i Sonkaja till Parppeinvaara runaby och Alla heli-
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gas tjasovna. Lördagen 18.7 förrättades bön på Pötönkangas 
begravningsplats. Söndagen 19.7 gick vandringen från orto-
doxa församlingshemmet till Heliga Elias kyrka och festvi-
gilian. Måndagen den 20 juli gick festens korsväg från kyr-
kan till Kokonniemi begravningsplats. Evenemanget ordna-
des i samarbete mellan de lokala ortodoxa och evangelisk-
lutherska församlingarna. Deltagarna publicerade ett med-
delande till COP21-toppmötet i Paris. Det har publicerats på 
finska, svenska och engelska på ERF:s webbplats. I medde-
landet konstateras bland annat: Vår väg gick nära den östli-
ga och västliga kulturens och kyrkans gräns, och vi var nä-
ra riksgränsen mellan Finland och Ryssland. Vi var påminda 
om hur bön och verksamhet för miljön förenar kristna, och 
hur kommunikation, handel och vänskap folk emellan byg-
ger upp förtroende och fred.
• Klimatvallfärden i Setumaa, från Obinitsa till Vastselii-
na på väg mot Paris
Obinitsa kyrkoby i Setumaa i Estland var de finsk-ugriska 
folkens kulturhuvudstad år 2015. Nära Obnitsa i Kirikumäe 
ordnades söndagen 2.8 ett internationellt klimatseminarium 
under rubriken Roots and Wings. Traditional lifestyle, envi-
ronment and the future. Anföranden hölls av bl.a. Jukka Uo-
sukainen, som leder FN-enheten Climate Technology Cent-
re and Network (CTCN). Hans anförande hade rubriken: 
The future of the planet, in the light of the inter-governmen-
tal process of negotiations and agreements. TD Panu Pih-
kalas tema var: The human being – farming and taking ca-
re of God’s creation. Ordförande för Ungers lutherska för-
samling i Csövar Jozsef Dian talade under rubriken The futu-
re of the traditional agrarian lifestyle. Estlands ekumeniska 
råds generalsekreterare Ruudi Leinus presenterade resultatet 

av Faith, life and life of faith, en kyrkosociologisk undersök-
ning som har gjorts i Estland. Följande dag, den tredje au-
gusti, gick man över den historiska gränsen mellan öst- och 
västkyrkorna genom att vandra från Obinitsa till biskopsbor-
gen i Vana-Vastseliina, via de tjasovna-bönehus som finns 
längs med rutten. I vandringen deltog mer än 40 pilgrimer 
från Estland, Finland, Ungern, Danmark och Storbritannien. 
Gruppen bestod av adventister, baptister, karismatiska epis-
kopaler, lutheraner och ortodoxa. Evenemanget var det förs-
ta som Estlands ekumeniska råd, Ungers kyrkliga råd och 
ERF har ordnat tillsammans. Ett pressmeddelande om hän-
delsen finns att läsa på ERF:s webbplats.
• Klimatvallfärden Uzjhorod-Bialystok på väg mot Paris
Vallfärden från Ukrainska Uzjhorod till polska Grabarka 
gick 15–19.8 via kyrkor, kloster och sevärdheter i naturen. 
Bland vandrarna fanns grekisk-katolska, romersk-katolska 
och ortodoxa pilgrimer – och att de skulle mötas i ekume-
nisk anda i Ukraina var ingen självklarhet. Generalsekretera-
ren förmedlade hälsningar från de två andra europeiska kli-
matvallfärderna vid gränsen mellan öst och väst till slute-
venemanget i samband med pilgrimsfesten i Grabarka. Dä-
rifrån gick stafettpinnen vidare för att föras till COP21-top-
pmötet i Paris. En film har gjorts om vallfärden och den finns 
att få på DVD.

Från Strömfors till Paris
I samband med Lovisa Fredsforum 2-9.8. som ordnades av 
Finlands Kristliga Fredsrörelse, gjordes en klimatvallfärd 
7.8. Pilgrimerna vandrade i vackra skogsmarker i Ström-
fors. Generalsekreteraren deltog i vallfärden och framförde 
ERF:s hälsning till evenemanget.

3 Kristen fostran och gemensamt vittnesbörd

3.1 Kristen fostran

Religionsundervisning
Styrelsen diskuterade 8.12.2014 ärkebiskop Leos inlägg vid 
höstmötet 2014, där han fäste uppmärksamhet vid religions-
fientliga strömningar och vid att minoritetsaspekten har för-
svunnit i synnerhet ur religionsundervisningsdebatten. Sty-
relsen fattade 9.2 beslut om åtgärder inför det förestående 
riksdagsvalet. Generalsekreteraren besökte riksdagen 22.1, 
inbjuden av riksdagsledamot Sanna Lauslahti (saml). Dis-
kussionen gällde religionens ställning i offentliga samman-

hang och i synnerhet religionsundervisningen i grundskolan.

En arbetsgrupp tillsatt av styrelse 
beredde ett förslag till ett utlåtande från ERF inför riksdags-
valet. Arbetsgruppen identifierade områden som ERF:s ut-
låtande kunde ta upp och tog kontakt med RESA-forumet, 
Finlands islamska råd och Centralrådet för de judiska för-
samlingarna i Finland för ett gemensamt utlåtande. 

Publicering som religionernas vänskapsvandring
Det gemensamma utlåtandet skrevs och publiceringen av det 
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tan. Avsikten med mötena är samarbete mellan ortodoxa och 
evangelikala inom missionen. 

Tillsammans för livet
Sektionen för finlandssvensk ekumenik ordnade ett semina-
rium om Kyrkornas Världsråds missionsdokument Tillsam-
mans för livet: mission och evangelisation i en föränderlig. 
Seminariet ordnades i Åbo 8.10 under rubriken Missionen – 
levande eller död? Mer information under rubriken Sektio-
nen för finlandssvensk ekumenik.

Församlingsplantering
Saalem-församlingen stod den 25.8 värd för ett möte som 
ERF hade kallat samman för att diskutera fenomenet för-
samlingsplantering (church planting). I träffen deltog pings-
tkyrkan, ortodoxa kyrkan, katolska kyrkan och frikyrkan. 
Diskussionen blev ekumeniskt intressant då man fick höra 
om församlingsplantering i den frikyrkliga traditionen och 
om den neokatekumenala vägen inom katolska kyrkan. Man 
tog också upp kyrkornas och kristendomens aktuella situa-
tion i Finland.

Nordic Institute of Mission and Ecumenism (NIME)
NIME samlades till årsmöte i Norska Stavanger 10 – 11.11. 
Samtidigt hölls ett seminarium om akademisk forskning 
kring invandrarskap. Generalsekreterare Mari-Anna Pönti-
nen deltog i både seminariet och årsmötet. Hon blev invald i 
NIME:s presidium för följande år. ERF:s kontakter med NI-
ME var täta långt in på 1990-talet, men under de senaste de-
cennierna har de varit begränsade. Den nya generalsekrete-
rarens forskningskontakter gör NIME-kopplingen igen ak-
tiv på ett bra sätt.

Nya akademiska publikationer
I november publicerades två artiklar av generalsekreterare 
Mari-Anna Pöntinen:

“Pneumatological Challenges to Postcolonial Lutheran 
Mission in the Tswana Context.” Mission Studies 32, Lei-
den Brill. 353–370; och “Missionary discipleship as the inn-
ovation of the Church in Pope Francis’ Evangelii Gaudium.” 
Evangelii Gaudium and Ecumenism. International Review 
of Mission. Nov 2015. 104.2 (401), ed. by Jooseop Keum. A 
World Council of Churches Publication. 302–313

I december publicerades artikeln: ”Kulttuuri, uskonto ja 
valtasuhteet lähetys- ja kehitysyhteistyössä.” – Uskonto ja 
kehitys, toim. Elina Vuola. Helsinki: SKS. 169–190. Under 
början av år 2016 publiceras redaktionsarbetet Mission and 
Money; Christian Mission in the Context of Global Inequali-
ties (verkets andra redaktör: Jonas Jorgensen). Leiden: Brill.

väckte stor uppmärksamhet i massmedia då man den 5 mars 
ordnade en religionernas vänskapsvandring och publicerade 
utlåtandet Religionerna tryggar samhällsfreden. Utlåtandet 
var indelat i tre delar: 1) Religionerna i det offentliga rum-
met, 2) En öppen och rättvis invandringspolitik, och 3) Glo-
bal välfärd.

Religionsundervisningen och LP 2016
Religionsundervisningen var också på tapeten på ett semina-
rium på Undervisningsstyrelsen 13.3. Mer om det här ämnet 
under rubriken Sektionen för fostran.

Uppdatering av grunderna för läroplanen för gymnasiet 
- ERF:s utlåtande 
Sektionen för fostran framförde i ett uttalande om grunder-
na för läroplanen för gymnasiet 30.4 att gymnasieundervis-
ningen ska respektera den mångfald i fråga om religion och 
åskådning som de representerar samt att undervisningen ska 
vara partipolitiskt obunden. Sektionen konstaterade att grun-
derna borde nämna även kyrkor och andra religiösa samfund 
som läromiljöer. En tredje aspekt var att avsnittet om livs-
åskådningskunskap tydligare och i större omfattning borde 
innehålla material som berör religioner.

3.2 Gemensamt vittnesbörd

ERF samarbetar med Finska missionsrådet och Suomen va-
paakristillinen neuvosto kring förberedelserna för den årliga 
ekumeniska missionshelgen (närmare under rubriken Ge-
mensam bön). Missionsrådet ordnar också årligen en Tema-
dag för mission som ERF blir inbjuden till. Under temada-
gen 26.10.2015 diskuterades åldrandets inverkan på arbetet. 
Missionsdagen erbjuder ett samtalsforum för alla som ver-
kar inom den kristna missionen och ger tillfälle att bedöma 
det aktuella läget och utmaningar på bred bas.

Lausanne-Orthodox Initiative, Helsinki
Lausanne-rörelsens stormöte i Kapstaden år 2010 gav 
upphov till en serie möten mellan ortodoxa och evangelika-
la kristna. Det tredje mötet hölls på kulturcentret Sofia i Hel-
singfors 1–4.9 och i det deltog på basis av en personlig inb-
judan ett sextiotal teologer, missionärer och kyrkliga aktörer 
från olika delar av världen. Generalsekreterare Heikki Hut-
tunen var en av de inbjudna. Mötets tema var evangeliet och 
hur evangeliet förpliktigar oss till kristen mission. Högklas-
siga föredrag om ämnet ingick i programmet och man und-
vek inte att tala om spänningspunkter i relationen mellan den 
evangelikala rörelsen och de ortodoxa kyrkorna. Inte heller 
sopade man problem inom de egna samfunden under mat-
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4 Ekumenik och religionsdialog

Religionsmöten 
Befullmäktigat av sina medlemskyrkor deltog ERF i utveck-
landet av kontakter och samarbete mellan religionssamfund. 
Samarbetet är samhälleligt till sin natur, det bidrar till ökad 
tolerans och strävar efter att bygga samhällsfred.

World Interfaith Harmony Week
Temaveckan firades 1–7.2. I oktober 2010 godkände FN:s 
generalförsamling en resolution om att markera den för-
sta veckan i februari som World Interfaith Harmony Week, 
veckan för samförstånd mellan religioner. Den 4 februa-
ri ordnade yrkeshögskolan Diakonia och Helsingfors Dia-
koniinstitut seminariet Sukupuolen haasteet uskonnollisille 
yhteisöille (ung. Genus och kön – en utmaning för religiö-
sa samfund). Generalsekreteraren presenterade en överblick 
över kyrkofädernas tänkande och dagens ortodoxa teologis-
ka genusdebatt och könets betydelse som en del av männis-
kobilden. Veckans arrangemang i Finland koordinerades av 
ERF:s partnerorganisation Fokus ry. 

RESA-forumet 
ERF deltog i RESA-forumets arbete tillsammans med Evan-
gelisk-lutherska kyrkan i Finland som representant för de 
kristna. De övriga medlemssamfunden i forumet är Finlands 
muslimska råd (SINE), Centralrådet för de judiska försam-
lingarna i Finland rf och Finlands islamförsamling.

RESA-forumet publicerade ett uttalande 8.1 med anled-
ning av det chockerande angreppet mot tidskriften Charlie 
Hebdos redaktion 7.1. RESA-forumet representerar musli-
mer, kristna och judar i Finland och slöt sig till alla dem som 
upprördes över blodbadet och uttryckte sin oro för yttrande-
frihet, demokrati och samhällsfred.  14.11 publicerade RE-
SA-forumet ett uttalande med anledning av terrordådet som 
inträffade i Paris 13.11. I uttalandet konstateras bl.a.: Vi för-
dömer alla försök att försvara våld med religion. Massmor-
det i Paris i natt är upprörande för alla människor. RESA-fo-
rumets styrelse, som representerar muslimer, kristna och ju-
dar i Finland, förenar sig med alla dem som upprördes över 
blodbadet och uttrycker sin oro för yttrandefrihet, demokra-
ti och samhällsfred.

Forumets årsmöte ordnades i synagogan i Helsingfors 
13.4. Enligt organisationens rotationssystem där ordföran-
deskapet turvis innehas av en representant för judar, mus-
limer och kristna valdes till Ati Ali, jurist och ordföran-
de för Islamska församlingen (Suomen Islam-seurakunta) 
till ordförande. Till vice ordföranden valdes biskop Kaar-
lo Kalliala och ordföranden för Centralrådet för de judis-
ka församlingarna Yaron Nadbornik. ERF representeras i 
forumets styrelse av Jan Edström (bapt.), vars suppleant 
är Ilari Rantakari (ev.luth.) och Milena Parland (ort.), vars 

suppleant är Jari Portaankorva (bapt.).
Forumet sammanträdde 2.12 i Islam-huset i Helsingfors. 

Träffen var gemensam för de tre abrahamitiska religioner-
nas ledare. Vid mötet uttryckte ledarna för judar, kristna och 
muslimer i Finland sitt stöd för klimatmötet som då pågick 
i Paris. I ett gemensamt uttalande konstaterade religionsle-
darna att de abrahamitiska religionerna förenas av uppfatt-
ningen att människan är ansvarig för skapelsen. Vid mötet 
representerades ERF av sin ordförande, biskop Teemu Sip-
po SCJ, kassör Perry Johansson, projektsekreterare Jan Ed-
ström och RESA-forumets styrelsemedlem pastor Jari Por-
taankorva.

RESA-forumet hör till nätverket Religions for Peace, 
som organiserade den gemensamma vädjan som samlade 
närmare två miljoner underskrifter till klimattoppmötet i Pa-
ris. Vädjan krävde snabba åtgärder för att motverka klimat-
förändringen och främja förnybara energiformer.

Vänskapsvandring
Inför riksdagsvalet publicerades ett uttalande i samband 
med religionernas vänskapsvandring i Helsingfors centrum 
5 mars. Vandringen inleddes utanför Finlands islamska sam-
funds moské, stannade vid trapporna till den evangelisk-lut-
herska Gamla kyrkan och avslutades vid den judiska syna-
gogans port. Där lästes uttalandet upp. I vandringen deltog 
mer än 200 personer, bland annat de ortodoxa och muslims-
ka eleverna i Pihlajanmäen koulu tillsammans med sina lä-
rare i religion. Vandringen fick mycket uppmärksamhet och 
inledde en ny tradition bland religionerna i vårt land.

Religionsledare
Ledarna för de tre abrahamitiska religionerna, alltså juden-
dom, kristendom och islam, samlades till vårmöte på Fin-
lands islamska råds byrå den 9 mars. Vid mötet informerade 
deltagarna varandra om aktuella händelser och diskuterade 
viktiga inhemska och internationella teman. Generalsekrete-
raren deltog i mötet. Religionsledarna samlades igen i Hel-
singfors den 10 september och i det mötet deltog Mari-An-
na Pöntinen. Ett tredje möte hölls den 2 december. Mer om 
det ovan.

Republikens president Sauli Niinistö bjöd in ledarna för 
judendom, kristendom och islam att diskutera aktuella frå-
gor den 19 maj. I mötet deltog ärkebiskop Kari Mäkinen, är-
kebiskop Leo, biskop Teemu Sippo SCJ, överrabbin Simon 
Livson, Finlands islamska råds ordförande Anas Hajjar, or-
förande för Suomen Islam-seurakunta Atik Ali och ERF:s 
generalsekreterare. Samtalet var intensivt och upplevdes va-
ra nyttigt.

Religionernas fredsarbete, Washington och Minneapolis
Kyrkans Utlandshjälp och Religiösa och traditionella leda-
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res fredsförmedlingsnätverk ordnade en studieresa till Wa-
shington DC och Minneapolis 13–21.4. Under studieresan 
träffade deltagarna representanter för de amerikanska myn-
digheterna samt aktörer inom olika religioner. Resans fokus 
lång på verksamhet som bidrar till ett mångkulturellt sam-
hälle och förebygger våldsam extremism. I resan deltog rep-
resentanter för Finlands islamska samfund, ev.luth. kyrkan, 
ERF och olika myndigheter. Generalsekreteraren represen-
terade ERF.

Religionernas världsparlament
sammanträdde i Salt Lake City i USA 15–19.10. Temat för 
samlingen var Reclaiming The Heart Of Our Humanity. Par-
lamentet diskuterade samhällsfred, klimatförändring och 
kvinnors ställning. Den blivande generalsekreteraren Mari-
Anna Pöntinen deltog i parlamentet tack vare ett stipendium 
från ev.luth. kyrkans kyrkostyrelses utrikesavdelning. Även 

Jyri Komulainen, ordförande för sektionen för fostran, del-
tog i parlamentet å sitt ämbetes vägnar.

Peace Appeal Foundations ledare  
Shirley Moulder besökte ERF 19.11 och berättade om orga-
nisationens arbete. Organisationen har engagerat sig i freds-
arbete bl.a. i Myanmar, Syrien, Nepal och Cypern. Det är 
frågan om gräsrotsarbete för att främja freden i regioner där 
krig eller fientligheter hör till vardagen. Fredsarbete hand-
lar inte bara om att tala, utan om att sätta sig själv på spel, 
förbinda sig vid fred och vid liv.

Called to Dialogue 
Kyrkornas Världsråds dokument Inter-religious and Intra-
Christian Dialogue in Ecumenical Conversation – A Prac-
tical Guide publicerades under hösten. Ev.luth. kyrkostyrel-
sen ser till att dokumentet översätts till finska.

5 Information och publikationer

ERF:s publikationsverksamhet skedde i samarbete med sa-
marbetsparter. I synnerhet ev.luth. kyrkans utrikesavdelning 
och förlaget Päivä Osakeyhtiä gav ERF stöd. Kansliet sköt-
te ekumenisk kommunikation på webben och på sociala me-
dier som enda egentliga aktör inom området i vårt land. Eku-
meniska böneveckans och Ekumeniska ansvarsveckans ma-
terial publicerades, för närmare uppgifter se de avsitten.

Internet
Webbplatsen www.ekumenia.fi förnyades till utseendet. An-
siktslyftningen innebär att sajten nu är responsiv för mobi-
lanvändning.

www.vastuuviikko.fi
www.ansvarsveckan.fi
www.nuortenekumenia.fi

Sociala medier och radio
Facebook: Ekumenian ystävät, Ekumenik i Finland, Nuorten 
ekumeniaa, Vastuuviikko, Ansvarsveckan.

Generalsekreterare Heikki Huttunen höll en radioblogg 
varannan vecka på Radio Deis kanal.

Generalsekreterare Mari-Anna Pöntinen intervjuades i 
Radio Dei 24.11.2015. 

Trycksaker
Toimintakertomus 2014 Verksamhetsberättelse, ERF:s pub-
likationer CIV

Bloggar
Kyrkoherde Arto Penttinen, teologen Pekka Leivo och ge-
neralsekreterare Heikki Huttunen bloggade på webbplatsen. 

ERF stödde finansieringen av studentoveraller för teolo-
gistuderandenas ämnesförening vid Östra Finlands univer-
sitet Fides Ostiensis. Oikoumene-emblemet syns på overal-
lerna.
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6 Nätverkssamarbete

ERF är observatör (associated council) i Kyrkornas Världsråd 
och Ekumeniska kommissionen för migranter i Europa. ERF 
har också en representant i Svenska Bibelsällskapets huvud-
mannaråd. ERF är medlem i utbildningscentret Agricola. 
ERF är grundande medlem i Uskontojen yhteistyö Suomes-
sa – USKOT-foorumi – Religionernas samarbete i Finland 
RESA-forumet rf.

6.1 Globala nätverk

Kyrkornas världsråd
Den internationella ekumenikens legendar Philip Potter 
avled den 31 mars i en ålder av 93 år. Han var generalsek-
reterare för KV åren 1972-1984. Under hans ledning gick 
Kyrkornas världsråd till andlig kamp mot apartheid och 
gav sitt stöd till befrielserörelser i Angola, Mocambique 
och Zimbabwe. KVN utmanade genom kyrkorna den sto-
ra allmänheten och till slut västvärldens politiska ledning 
att delta i kampen, vilket ledde till ett fredligt maktskifte i 
Sydafrika i början av 1990-talet. Under Potters period pro-
ducerades också det ekumeniska dokumentet Dop, natt-
vard och ämbete (Baptism, Eucharist and Ministry, BEM), 
som har inspirerat och fungerat som vägvisare både i bi- 
och multilaterala kontakter mellan kyrkor. En frukt av det 
dokumentet är också uppföljaren från år 2012 Kyrkan - På 
väg mot en gemensam vision. Generalsekreterare Heikki 
Huttunen skrev en nekrolog om Potter för ERF:s webbp-
lats.

Temat för verksamhetsperioden är i enlighet med ett be-
slut från KV:s X generalförsamling 2013 Pilgrimsfärd för 
rättvisa och fred. Det återspeglar sig i alla världsrådets pro-
gram och ger ett övergripande tema för de viktigaste ekume-
niska konferenserna. 

Finländska medlemmar i KV:s kommissioner är: I mis-
sionskommissionen (Commission on World Mission and 
Evangelism) är TM Aino Nenola (ort.) medlem, medan pro-
fessor Mika Vähäkangas (ev.luth.) har en rådgivande roll 
(advisor) och professor Hanna Ojanen (ev.luth.) är medlem 
i kommissionen för internationella ärenden (Commission of 
Churches on International Affairs, CCIA) tillsammans med 
Maria Mountraki (ort.). Finländska medlemmar i KV:s cen-
tralkommitté är professor Pekka Metso (ort.) och biskop Si-
mo Peura (ev.luth.), som också är medlem i världsrådets ex-
ekutivkommitté. 

Kommissionen för internationella ärenden sammanträd-
de för 52 gången i Genève 17–20.2. Mötets två tyngdpunkts-
områden var att informera om KV:s verksamhet och att kom-
ma överens om CCIA:s mål och metoder. Hanna Ojanens 
och Maria Mountrakis mötesrapport publicerades på ERF:s 
webbplats. Styrelsemedlem biskop Simo Peura informera-

de ERF:s styrelse om KV:s exekutivkommittés möte i Bos-
sey 13-18.11.

KV:s generalsekreterare Olav Fykse Tveit besökte ERF 
den 7 oktober och diskuterade aktuella frågor inom interna-
tionell ekumenik med generalsekreterare Heikki Huttunen. 
På tapeten var bl.a. flyktingsituationen i Europa och kyr-
kornas uppgift i samband med den samt kyrkornas och eku-
meniska organisationers förutsättningar att skapa kontakter 
mellan parterna i konflikterna i Ukraina och Syrien.

Två av ERF:s medlemskyrkor var direkt medlemmar i 
KV, den evangelisk-lutherska och den ortodoxa kyrkan, 
medan två var det genom ett internationellt organ – den fin-
ska och den svenska metodistkyrkan som delar i kyrkan Uni-
ted Methodist Church. ERF erbjöd på traditionellt vis en ka-
nal för interaktion och kontakter mellan finländska kyrko-
samfund och Kyrkornas världsråd. De kontakter som KV 
erbjuder kunde utnyttjas för att främja ERF:s arbete inom 
olika områden. ERF koordinerade också kontakterna mel-
lan de finländska medlemskyrkorna i KV i frågor som gäll-
de världsrådet. 

Katolska kyrkans Påvliga råd för främjande av kristen 
enhet
Katolska kyrkans kardinal Kurt Koch, ordförande för Påv-
liga rådet för kristen enhet, besökte Finland 26-29.4, vilket 
innebar att besöket delvis sammanföll med ERF:s vårmö-
te. Förberedelserna inför besöket genomfördes i samarbete 
med det katolska stiftets kuria och de evangelisk-lutherska 
samt ortodoxa ärkebiskoparnas kanslier. Kardinalen firade 
mässa i S:t Henrikskatedralen och träffade finländska katoli-
ker på kyrkkaffet efter mässan. Vid en skild tillställning träf-
fade han katolska präster som arbetar i Finland. Ärkebiskop 
Mäkinen bjöd på middag på kulturcentret Sofia för att hed-
ra kardinalen och i middagen deltog finländska religionsle-
dare och representanter för kyrkliga parter. Kardinalen höll 
huvudanförandet vid ERF:s vårmötesseminarium och tala-
de om den katolska synen på de teologiska utgångspunkter-
na för reformationens märkesår. Kardinalen höll ett föredrag 
om ömsesidigt erkännande av dopet för en fullsatt sal i Hel-
singfors universitets teologiska fakultet. Republikens presi-
dent tog emot kardinalen på Talludden tillsammans med rep-
resentanter för värdarna för besöket.

Global Christian Forum
Global Christian Forum (GCF) bygger kontakter mellan 
kristna över gränserna för den vanliga ekumeniken och de 
organisationer som tjänar den. Metoden är möte och dia-
log mellan kristna och deras andliga upplevelser. Såväl KV:s 
medlemskyrkor och katolska kyrkan som evangelikala grup-
per och kristna organisationer är representerade i GCF. För 
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Finlands del täcker ERF:s medlemskår dessa samfund och 
organisationer på ett tillfredsställande sätt. GCF:s konsulta-
tion ordnades i Tirana i Albanien 2–4.11. Där fick deltagar-
na höra direkt från representanter för lidande kyrkor på oli-
ka håll i världen och fundera över hur man kunde stärka so-
lidariteten mellan kyrkor och främja en positiv utveckling i 
alla konfliktländer. Finlands ev.luth. kyrka stödde ordnandet 
av konsultationen och docent Tomi Karttunen deltog i den. 
I organisationskommittén medverkade från Finland KFUK-
förbundets generalsekreterare Pirjo-Liisa Penttinen och Arto 
Hämäläinen som representant för pingstvännernas världsge-
menskap. Tomi Karttunen har informerat styrelsen om kon-
sultationen och på webbplatsen www.ekumenia.fi finns ock-
så en rapport om hans upplevelser.

6.2 Kontakter i Europa

Ekumeniska råd i Europa 
Inom sina olika arbetsområden höll ERF kontakt med vissa 
råd i Europa, förutom i Norden och Baltikum främst Tysk-
land, i och med att man förberedde den tysk-finländska kon-
sultationen om ett ömsesidigt erkännande av dopet.

Luthersk-ortodoxa teologiska sällskapet, Strasbourg
Helige Athanasios luthersk-ortodoxa teologiska sällskaps 
första sammanträde hölls 25–29.3 i Strasbourg som ett nytt 
initiativ mellan Lutherska Världsförbundets ekumeniska 
forskningsinstitut och Volos teologiska akademi. Avsikten 
med det teologiska sällskapet är att främja vänskap och ut-
byte av tankar om aktuella frågor mellan lutherska och orto-
doxa teologer på basis av fruktbara samtal mellan kyrkorna. 
Deltagarna kom från Europa, Mellanöstern och Nordame-
rika. Högklassiga föredrag kartlade den teologiska utveck-
lingen inom båda traditionerna. Från Finland deltog gene-
ralsekreterare Heikki Huttunen och TD Olli-Pekka Vainio.

Generalsekreterarna för de europeiska kyrkornas natio-
nella råd
Ett drygt tiotal generalsekreterare för de europeiska kyrkor-
nas nationella råd samlades till generalsekreterarnas årliga 
möte. Mötet hölls i en katolsk akademi i Berlin 26-29.5 och 
värd var tyska Arbeitsgemeinschaft Christlichen Kirchen. 
Mötet gav en omfattande bild av det ekumeniska läget i Tys-
kland. Utvecklingen går mot att både de ortodoxa kyrkor-
na och de protestantiska frikyrkornas betydelse ökar vid si-
dan om de två traditionellt stora kyrkorna - den katolska och 
den protestantiska. Deltagarna fick ett begrepp om det sta-
bila förhållandet mellan staten och de två stora kyrkorna i 
landet genom ett besök i Bundestagsbyggnaden och EKD:s 
representation som följer med lagstiftningsarbetet. För när-

varande funderar man över hur samma principer ska kun-
na tillämpas på nya kyrkosamfund och övriga religioner. I 
mötesprogrammet ingick relationerna mellan kyrka och stat 
i olika länder, KV:s pilgrimsvandring för rättvisa och fred, 
COP21 och klimatvallfärderna samt den religionsförföljelse 
som i synnerhet kristna blir utsatta för. 

European Christian Convention
Generalsekreteraren var inbjuden till ett seminarium som 
Tysklands evangeliska kyrka (EKD) ordnade i Bad Boll 
1–3.6. Seminariet handlade om de ekumeniska aspekter-
na av det Krichentag-evenemang som ordnas 2017 i sam-
band med reformationens märkesår. Från Finland deltog fö-
rutom generalsekreteraren också Jari Kupiainen från Kyrkt-
jänst. Seminariedeltagarna producerade ett budskap till kyr-
kor och organisationer. Det fick rubriken Roadmap to a Eu-
ropean Christian Convention. Generalsekreteraren rapporte-
rade efteråt bl.a. att en intressant diskussion fördes kring tex-
ten och att det avslöjade ett par centrala utgångspunkter ba-
kom projektet. Ekumeniken, i synnerhet den kyrkliga eku-
meniken, ville man inte ge stort utrymme. Ordparet “kris-
ten enhet” ville man inte se i texten. De tre ekumeniska träf-
far som Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) och dess 
samarbetsparter har orsnat (Basel 1989, Graz 1997 ja Sibiu 
2007) nämndes visserligen i diskussionen, men någon hän-
visning till dem eller till den fjärde Assembly som man dis-
kuterar inom KEK skulle inte ingå i texten. Intressant var 
också att texten inte nämnde något om vikten av religions-
möten i dagens Europa, men att man inte heller ville be-
tona evenemangets kristna profil i förhållande till icke-reli-
giösa partners. Det kan till exempel visa sig svårt att engage-
ra de ortodoxa kyrkorna i ett projekt som på så det här sät-
tet definierar sig som åtskilt från kyrkorna och den ekume-
niska rörelsen.

Apostlarna Petrus och Paulus fest
Generalsekreteraren var inbjuden till Ekumeniska patriar-
katets tre personer starka delegation som representerade 
patriarkatet och patriark Bartholomeus i det årliga firandet 
av Roms stads och biskopsstol i Vatikanen i samband med 
apostlarna Petrus och Paulus dag 26–29.6. Delegationen 
leddes av metropolit John (Zizioulas) av Pergamon. I pro-
grammet ingick förutom festdagens gudstjänst i Peterskyr-
kan också en privat audiens och lunch med påven Francis-
kus samt ett möte med ledningen för Påvliga rådet för främ-
jande av kristen enhet.

Konferensen för europeiska kyrkor
Konferensen för europeiska kyrkors (KEK) människorätts- 
och miljöprogram erbjöd för ERF oumbärliga kontakter med 
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kyrkor och ekumeniska organisationer i Europa samt med 
EU-organ. KEK erbjöd också en samarbetskanal med rådet 
för de katolska biskopskonferenserna inom EU (COMECE). 
Det nationella ekumeniska rådets ställning inom KEK dis-
kuterades i styrelsen 1.6 och 21.9. Enligt KEK:s nya stadgar 
(2013) har olika länders ekumeniska eller kristna råd inte 
längre status som associerade medlemmar. I en brevväxling 
mellan styrelsen och KEK föreslogs bland annat en konsul-
tation om partnerskap mellan de nationella ekumeniska rå-
den, en årlig bidragssumma och ERF:s roll i förhållande till 
de tematiska arbetsgrupperna. KEK:s nya generalsekretera-
re valdes 30.9 och vald blev ERF:s generalsekreterare Heik-
ki Huttunen. Han inledde sitt nya arbete i Bryssel i januari 
2016. I förvaltningsrådet representeras ev.luth. kyrkan i Fin-
land av professor Aila Lauha (rektor Tapani Rantala är supp-
leant).

Ekumeniska kommissionen för migranter i Europa 
ERF gick med i Ekumeniska kommissionen för migranter 
i Europa (Churches’ Commission for Migrants in Europe, 
CCME) år 2014. Kontakterna till och samarbetet med CC-
ME har varit kontinuerligt och det har varit betydelsefullt 
också i utvecklandet av människorättsprojektet samt för att 
göra det inhemska kyrkoasylnätverket smidigare.

Europeiska kyrkornas miljönätverk
Europeiska kyrkornas miljönätverk (European Christian En-
vironmental Network, ECEN) samlar miljökunnande och 
ekoteologiska funderingar både bland kyrkligt anställda och 
bland frivilliga aktörer. För ERF och dess medlemskår är 
ECEN ett viktigt expertorgan. ECEN:s generalförsamling 
hålls i Helsingfors 10-14.6.2016. Värdar för generalförsam-
lingen är ERF, ev.luth. kyrkostyrelsen och Finlands ortodo-
xa kyrka. Ett förberedande möte hölls på kulturcentret Sofia 
i Helsingfors 26-27.8. Samhälls- och miljöexpert Peter Pav-
lovic från KEK deltog i mötet. Han är koordinator för Euro-
peiska kyrkornas miljönätverk.

Ekumeniska ungdomsrådet i Europa
Representanter för 14 europeiska länder samlades på Hvit-
torp i Kyrkslätt i slutet av oktober för att delta i Ekume-
niska ungdomsrådet i Europa EYCE:s 40:e generalförsam-
ling. ERF:s Ungdomssektion har sedan EYCE grundades år 
1968 varit aktiv inom organisationen och stod nu värd för 
mötet. En dag av programmet tillbringades i Helsingfors och 
Loppi. Vid workshops i lokalförsamlingar diskuterade man 
bl.a. teman inom kampanjen Break the Chains. Även tidigare 
EYCE-aktörer, dagens alumner, deltog i en gemensam träff 
i Helsingfors. I generalförsamlingen deltog 35 personer från 
14 länder. Förutom stadgeenliga ärenden diskuterade man i 

synnerhet EYCE:s vision och drog upp strategiska riktlinjer 
för organisationens framtida verksamhet. 

Ecumenical Forum for European Christian Women
ERF:s Kvinnosektion organiserade som lokal represen-
tant för Ecumenical Forum for European Christian Women 
(EFECW) Baltic Sea Neighbourhood-seminariet In Dee-
per Waters – Sharing our Traditions på Hvittorp i Kyrkslätt 
20–24.5. Deltagarna kom förutom från Finland från Norge, 
Tyskland, Polen, Sverige, Ryssland och Estland. EFECW:s 
koordinator i Finland var Outi Piiroinen-Backman.

6.3 Nordiska och baltiska kontakter

Ekumeniska råd i Norden och Baltikum
Det årliga mötet mellan de nordiska och baltiska kyrkorna 
och ekumeniska råden hölls 26–29.1 i staden Moss vid Os-
lofjorden. Vid mötet fick deltagarna höra ekumeniskt nytt 
från Norden och Estland. Gemensamma teman var relatio-
nen mellan kyrka och stat samt religionens ställning i det of-
fentliga rummet, liksom också miljöfrågor och förberedel-
serna inför år 2017. Att samhället blir allt mer mångkultu-
rellt och andra religioner mer närvarande är en del av vår ge-
mensamma verklighet, men de slutsatser man dragit i fråga 
om de historiska folkkyrkornas relation till staten och reli-
giösa samfunds ställning varierar från land till land. Även ut-
maningar kring migration och främlingsfientlighet är aktuel-
la i flera länder.

Eesti Kirikute Nõukogu
Samarbetet mellan Estlands ekumeniska råd Eesti Kirikute 
Nõukogu och ERF var tätt i synnerhet genom kontakter mel-
lan de två generalsekreterarna. Därutöver höll de två råden 
kontakt genom att EKN:s generalsekreterare besökte ERF:s 
vår- och höstmöten. I samband med organiseringen av 
Vallfärd mot Paris-evenemangen samarbetade råden också. 
EKN:s ordförande, ärkebiskop Andres Põder, och vice ord-
förande, pastor Meego Remmel, deltog också i ERF:s höst-
möte i Björneborg. På inbjudan av EKN besökte ERF:s per-
sonal Tallinn 28-29.10 och bekantade sig med rådets verk-
samhet. I samband med resan till Tallinn besökte ERF ock-
så Estlands ortodoxa kyrkas centrum inbjudna av metropo-
lit Stefanos. 

Nordisk ekumenisk kvinnokommitté
Bland de ekumeniska nätverken i Norden har Nordisk eku-
menisk kvinnokommitté aktivt fortsatt sin verksamhet efter 
att programmet Ekumenik i Norden lades ned år 2011. Folk-
kyrkorna i Island, Norge, Sverige och Finland samt de eku-
meniska råden i Norge, Sverige och Finland har stöttat verk-
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samheten. Även Lutherska världsförbundets WICAS (Wo-
men in Church and Society) verksamhet i norra Europa har 
kopplingar till kvinnokommittén. I NEKK representerar Sir-
pa-Maija Vuorinen Finlands evangelisk-lutherska kyrka och 
Outi Piiroinen-Backman ERF:s kvinnosektion. Läs mer un-
der rubriken Kvinnosektionen.

Svenska Bibelsällskapet
Den finlandssvenska kristenheten representeras i Svenska 
Bibelsällskapet genom Ekumeniska Rådet i Finland. Docent 
Risto Nurmela (ev.luth.) är ordinarie representant medan TD 
Leif-Göte Björklund (met.) är suppleant.

Svenska bibelsällskapet firade sitt 200-årsjubileum i 
Uppsala den 8–10.4. Jubileet bestod av en dag med föredrag, 
högtidssammankomst med tal av ärkebiskop Antje Jackelen 
i Pingstkyrkan, festmiddag, festhögmässa i Domkyrkan och 
invigning av bibelutställning på Carolina rediviva. Huvud-
mannarådet fick ta del av rapporter från generalsekreteraren 
och översättningsdirektören. Provöversättningen av Lukase-
vangeliet 9–19 och Galaterbrevet utkom på våren och har 
överlåtits till konungen. SBS emotser recensioner, av vilka 
det än så länge inte kommit så många. Risto Nurmela har re-
censerat i Kyrkpressen 9/2015. Studiecirklar förväntas kom-
ma igång under hösten. Digitaliseringen Karl XII:s bibel har 
påbörjats. Tidigare har 1917 års översättning digitaliserats. 
Vid jubileet offentliggjordes den senaste publikationen från 
SBS förlag, Boken om oss alla: tretton röster om Bibeln.

Huvudmannarådet sammanträdde den 10 november i 
Linköping. Mötet var gemensamt för det avgående och det 
tillträdande huvudmannarådet; när föredragningslistan hade 
avancerat till frågor gällande år 2016 tog de nya ledamöterna 
över. Bland dem som inte fortsätter var ordförande, biskop 
emeritus Erik Aurelius, som lett SBS sedan år 2010. Ny ord-
förande är biskopen i Skara Åke Bonnier.

Livets ord blev nu antaget som ny huvudman för SBS. 
Eftersom Livets ord inte är organiserat som samfund är det 
församlingen i Uppsala som kommer att representera rörel-
sen. Planerna på en ny svensk översättning av Nya testamen-
tet fortsätter att vara den dominerande frågan i huvudman-
narådet. Provöversättningen från i våras har fortfarande in-
te väckt större uppmärksamhet i form av feedback till SBS.

Sveriges Kristna Råd
Det årliga samarbetsseminariet mellan Ekumeniska ans-
varsveckan och Sveriges Kristna Råds Kyrkornas Globala 
Vecka hölls i SKR:s kansli i Alvik 22.4. Kampanjernas me-
darbetare delade erfarenheter och planer. Framtida teman 
diskuterades och samarbete planerades på olika nivåer. Sam-
ma dag diskuterade ERF:s representanter planerna för rådets 
framtida fokus på människovärde och mänskliga rättigheter 

med människorättsspecialister i Svenska Missionsrådet.

6.4 Inhemska kontakter

Uleåborgs ortodoxa stifts nya metropolit
Uleåborgs ortodoxa stifts nya herde, metropolit Elia, vig-
des den 11 januari. Före biskopsvigningen var fader Matti 
Wallgrén ortodox representant i Sektionen för lokalekume-
nik och sektionens ordförande. Den nya biskopen gratulera-
des av ekumeniska vänner från när och fjärran. ERF repre-
senterades av ordförande biskop Teemu Sippo SCJ och ge-
neralsekreteraren. Vid biskopsvigningen närvar också flera 
medlemmar i ERF:s styrelse och sektioner, såsom Outi Vas-
ko, Raimo Goyarrola, Juha Lampinen, Veijo Koivula, Ar-
to Penttinen, Annamari Muikku, Miika Ahola, Aleksander 
Roszczenko och Sirpa Okulov.

Partnerskapsforum
Ett möte mellan verksamhetsledarna för ERF:s partnerorga-
nisationer och ERF:s personal hölls 11 februari hos evan-
gelisk-lutherska kyrkostyrelsen. I mötet deltog 15 personer 
och partnerorganisationerna informerade om aktuella pro-
jekt. Deltagarna fick också information om ERF:s projektp-
lan för kyrkornas gemensamma människorättsarbete. Delta-
garna bekantade sig också med ERF:s nya lokaliteter.

Lokalekumeniskt forum
Det trettonde Lokalekumeniska forumet ordnades i Träsk-
ända 9.10. Under forumet samlades deltagarna i den luthers-
ka kyrkan och församlingssalen, i församlingen Arkkis kyr-
ka samt i den ortodoxa kyrkan. Temat var Kyrkan - på väg 
mot en gemensam vision och ett anförande på temat hölls 
av pastor Miika Ahola. Anförandet väckte en livlig och int-
ressant diskussion bland de cirka 40 deltagarna. Kyrkoher-
de Vesa Koivisto hälsade forumet deltagare välkomna. Ef-
ter en bönestund förflyttade man sig till församlingssalen. 
Veijo Koivula välkomnade till forumet å Sektionens för lo-
kalekumenik vägnar. Efter lunchen fortsatte forumet i den 
frikyrkliga församlingen Vapaaseurakunta Arkki, där pas-
tor Risto Vappula berättade om Arkkis historia och verk-
samhet. Efter lokalekumeniska nyheter förflyttade gruppen 
sig till ortodoxa kyrkan. Under ledning av fader Aleksander 
Roszczenko och kantor Minna Jokinen bads aftonbönen. I 
forumets natur ingår en upplevelse av den kristna gemenska-
pen, delade upplevelser och att man låter sig berikas av an-
dras upplevelser. Under dagen fick deltagarna på ett fint sätt 
uppleva just detta.

Ev.luth kyrkodagarna i Kouvola
ERF deltog i kyrktorget på ev.luth. kyrkans kyrkodagar med 
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ett informations- och försäljningsstånd. De finska kyrkoda-
garna ordnades i Kouvola 21–23.5 under temat Usko, toi-
vo ja rakastu (Tro, hoppas och förälska dig). Publikations-
försäljningen var ringa jämfört med tidigare satsningar, men 
evenemanget gav tillfälle att träffa samarbetspartners och fö-
ra samtal. Generalsekreteraren deltog i en paneldebatt om 
radikalisering som Kyrkans Utlandshjälp ordnade. Rådets 
anställda deltog i olika evenemang. Ekumeniska ansvar-
sveckans tidning blev klar precis till kyrkodagarna och de-
lades flitigt ut på kyrktorget, i samband med evenemang och 
på gågatan i centrala Kouvola. Generalsekreteraren och Ans-
varsveckans koordinator besökte de kristna församlingarna 
i Kouvola och hade den tryckfärska publikationen med sig.

Ortodoxa kyrkodagarna i Villmanstrand
ERF deltog med informations- och försäljningsverksamhet 
även i de ortodoxa kyrkodagarna i Villmanstrand 28–30.8. 
Generalsekreteraren höll i trådarna under en debatt om kul-
turell mångfald inom den ortodoxa kyrkan. För ERF:s ans-
tällda erbjöd kyrkodagarna ett tillfälle att informera om rå-
dets verksamhet, sköta kontakter till representanter för för-
samlingar och organisationer runt om i landet samt knyta 
nya kontakter. Temat för dagarna var Människornas kyrka. 
Metropolit Innokentios av Rwanda och Burundi samt prost 
Evangelos Thiani, rektor för det teologiska seminariet i Nai-
robi, som båda deltog i kyrkodagarna, berättade om sitt arbe-
te vid ett evenemang som ordnades av Finska Missionssäll-
skapet och ERF i Missionshuset i Helsingfors 31.8.

SVKN och Frikyrklig Samverkan
Generalsekreteraren deltog i kyrkoledarnas samling i sam-
band med Frikyrklig samverkans årsmöte 5.2. Mötet hölls i 
ev.luth. kyrkans hus i Helsingfors. Kyrkoledarna diskutera-
de framför allt förberedelserna inför reformationsmärkeså-
ret 2017. Ev.luth. kyrkostyrelsens, Suomen Vapaakristilli-
nen Neuvostos och Frikyrklig Samverkans årliga konsulta-
tion hölls 24.8 i Betel-kyrkan i Helsingfors. Generalsekrete-
raren representerade ERF.

Minnet av det armeniska folkmordet
Till minnet av det armeniska folkmordet ordnades bönes-
tunder i Helsingfors och 100-årsminnets huvudevenemang 
i Tammerfors och information om dessa gick ut via ERF. 
Generalsekreteraren representerade rådet vid tillställningen 
med anledning av 100-årsminnet av det armeniska folkmor-
det i Tammerforshuset den 11 april. Evenemanget bestod av 
en konsert av Armeniens filharmoniska orkester och en mot-
tagning. Tillställningen organiserades av Armeniens ambas-
sad, armenierna i Finland och Tammerforshuset.

Baptistisk-lutherska samtal
Suomen Baptistikirkko och Finlands svenska baptistsam-
fund samt Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ordnade en 
sjunde omgång av teologiska samtal i Vaajakoski 29-30.10. 
De tidigare sex samtalen har förts åren 1997, 2000, 2003, 
2006, 2009 och 2012. Tema för diskussionerna var guds-
tjänsten som bild för kyrkans självförståelse och försam-
lingsmedlemskap och frivilligarbete.

25-årsjubileet för den teologiska dialogen mellan Evan-
gelisk-lutherska kyrkan i Finland och Finlands ortodo-
xa kyrka
Vid ett seminarium som ordnades av ev.luth. kyrkostyrelsens 
utrikesavdelning 25.11 firade man 25-årsjubileet för den teo-
logiska dialogen mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Fin-
land och Finlands ortodoxa kyrka. I jubileumsseminariet 
deltog ERF:s generalsekreterare Mari-Anna Pöntinen och 
hon höll också ett anförande.

Daliternas solidaritetsnätverk
ERF följde med det internationella solidaritetsnätverket Da-
lits och dess finländska stödorganisations verksamhet ur en 
ekumenisk synvinkel. 

Reformationens märkesår 2017
ERF:s representant i medborgardelegationen för reformatio-
nens märkesår är biskop Teemu Sippo SCJ. Pastor Mayvor 
Wärn-Rancken (met.) representerar Suomen vapaakristilli-
nen neuvosto. Suppleant för båda är samfundsledare Han-
nu Vuorinen (SVK). Generalsekreteraren är medlem i hu-
vudkommittén för märkesåret. ERF och dess medlemskyr-
kor har också representanter i övriga arbetsgrupper.
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7 Ekumeniska utmärkelser

Årets kristna mediegärning
Kristna medieförbundets årliga utmärkelse delades enligt 
hävdvunnen praxis ut i slutet av ekumeniska böneveckan, på 
minnesdagen för aposteln Paulus omvändelse 25.1. Utmär-
kelsen gick i år till Yles musikredaktör Risto Nordell, som är 
känd som en virtuos bland radions musikredaktörer och stor 
kännare och spridare av kristen musiktradition. I sina pro-
gram har han främjat kännedomen om kyrkomusik och eku-
menisk kunskap. Utmärkelsen överlämnades i Tempelplat-
sens kyrka i Helsingfors. Mottagaren av Årets kristna medie-
gärning hade valts av prosten Veijo Koivula, sekreterare för 
Sektionen för lokalekumenik och fackboksförfattare. Bak-
om utmärkelsen står Kristna medieförbundet, Verkkoviestin, 
tidningen Sana och ERF.

Furst Konstantin Ostrogskis pris
Generalsekreterare Heikki Huttunen fick 19.8 i samband 
med vallfärden i Grabarka i Polen motta en utmärkelse som 
bär furst Konstantin Ostrogskis namn. Priset beviljas i en-
lighet med stadgarna för en fond som bär furstens namn till 
en person eller organisation som har utmärkt sig genom att 

utveckla inom ortodoxt tänkande, kulturliv och/eller and-
lighet samt arbete kristen enhet till fromma.

Den ekumeniska gärningen
Erkännandet Den ekumeniska gärningen delades ut för fem-
te gången. Utmärkelsen gick till arbetsgruppen Ekumeniska 
kvinnor i Lojo samt de församlingar kvinnorna representera-
de tillsammans med tre skolor i Lojo. Utmärkelsen överläm-
nades 26 oktober i Björneborg. Utmärkelsen gavs för evene-
manget Korset – segerns tecken, en ekumenisk vandring för 
skolelever, som genomfördes i Lojo 6.5. I motiveringarna 
konstaterar ERF:s styrelse att den ekumeniska vandringen 
är ett fördomsfritt initiativ som lyfter fram kristen enhet och 
gästfrihet. Initiativet stärker församlingarnas samarbete med 
skolan och gör elevernas egen religion och undervisningen 
i egen religion mer synlig i skolan. Församlingarna bakom 
arbetsgruppen Ekumeniska kvinnor står: Adventtiseurakun-
ta, evangelisk-lutherska församlingen, Helluntaiseurakunta, 
Lähetysseurakunta, Vapaaseurakunta och den ortodoxa för-
samlingens Karelens upplysares kyrka. Skolorna var: Oja-
mon koulu, Tytyrin koulu och Solbrinkens skola.

8 Sektionerna

I slutet av året skulle sektionernas treårsperiod ha tagit slut. 
Höstmötet bestämde ändå på styrelsens förslag att sektioner-
nas mandatperiod förlängs med ett år att de vid sidan av sin 
övriga verksamhet bör fundera över sin framtid och presen-
tera sina planer för framtida verksamhet för höstmötet 2016. 
En idésession om sektionsarbetet ordnades i Drumsö kyrka 
15.6 och i den deltog 23 personer, medlemmar ur sektioner 
och styrelsen samt generalsekreteraren och förvaltningssek-
reteraren. Många tankar och idéer lades fram och diskutera-
des engagerat.

8.1 Sektionen för etiska frågor

Sektionen för etiska frågor erbjuder kristna från olika kyr-
kosamfund möjlighet till interaktion när det gäller behand-
lingen av etiska frågeställningar. Sektionen tar upp aktuella 
etiska frågor ur ett ekumeniskt perspektiv.

Ordförande var Risto Pontela (ev.luth) och vice ordfö-
rande Liisa-Maria Voipio-Pulkki (ev.luth). Sekreterare var 

Suvi Korhonen (ev.luth). Sektionen sammanträdde 4 gånger. 
Dessutom tillsatte sektionen en arbetsgrupp för att förbereda 
programmet för det seminarium sektionen ordnade.

Seminariet Usko rauha ja väkivalta – keskustelua kristi-
nuskosta ja viholliskuvista (Tro, fred och våld - diskussion 
om kristendomen och fiendebilder) ordnades 12.11. Evene-
manget var riktat till dem som arbetar med fostran inom or-
ganisationer, församlingar och kyrkor, till skolornas religi-
onslärare, till personer inom social- och hälsovården, till 
dem som är intresserade av fredsfostran och till represen-
tanter för massmedia. Temat var aktuellt och väckte intres-
se: i seminariet deltog 80 personer. Seminariet tog upp frå-
gan om motställningar och konfrontation och hur man byg-
ger upp fiendebilder samt kristendomens kopplingar till de 
här frågorna. 

Öppningsanförandet höll Risto Pontela och konferenci-
er var redaktören och prästen Tapani Ruokanen. Hannu Lau-
erma, överläkare vid Psykiatriska sjukhuset för fångar och 
forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd, tala-
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de i sitt anförande om våldets psykobiologi, medan pensio-
nerade ambassadören Laura Reinilä berättade om sina per-
sonliga erfarenheter av hur svårt det är att upptäcka teck-
en på radikalisering. Teologen och rapparen Lauri Kemppai-
nen talade om våld som en teologisk fråga och akademipro-
fessor Elina Vuola tog i sitt anförande upp religionens möj-
ligheter och begränsningar i fredsprocesser. I slutet av semi-
nariet deltog talarna i en paneldebatt. I diskussionen deltog 
också sektionsmedlem Talvikki Ahonen samt teologie dok-
tor Inkeri Rissanen.

Anförandena väckte diskussion om hur flyktingsituatio-
nen har gjort främmande kulturer och religioner ett känsligt 
ämne som är väldigt aktuellt. Sektionen beslöt att fästa upp-
märksamhet vid det här temat under sitt fortsatta arbete un-
der år 2016. 

8.2 Sektionen för fostran

Syftet med Sektionen för fostran är att erbjuda ERF:s med-
lemskrets, observatörskyrkor och partnerorganisationer 
möjlighet till interaktion när det gäller utbildning och fost-
ran. Syftet är att främja utvecklandet av ekumenisk fostran i 
Finland samt inbördes respekt och ökad kännedom om eku-
menik i alla åldersklasser.

Sektionens ordförande var Jyri Komulainen (ev.luth.), 
vice ordförande var Sirpa Okulov (ort.) och sekreterare var 
Marianne Kantonen (ort.). 

Sektionen samlades till fem egentliga möten: tre under 
vårsäsongen och två under hösten. Sektionen fortsatte att föl-
ja med religionsundervisningen i grundskolan och gymna-
siet samt den övriga religiösa fostran som medlemssamfun-
den och samhället erbjuder. Aktivt har sektionen också följt 
med hur arbetet med läroplanen för gymnasieutbildningen 
fortskrider inom ämbetsmannakåren. Den 30 april gav sek-
tionen Utbildningsstyrelsen ett utlåtande från ERF angåen-
de uppdaterandet av grunderna för läroplanen för gymnasiet. 

Sektionen har följt ERF:s linje i fråga om religionsunder-
visningen i skolan och konsekvent betonat fördelarna med 
modellen med egen religion och utvecklingsmöjligheterna 
inom ramen för den modellen. I sektionens arbete har be-
hovet av dialog och samarbete mellan undervisningsgrup-
per aktualiserats, men utgångspunkten för det här är elevens 
kännedom om den egna religionen. Ur ekumenisk synvinkel 
sett bör man i synnerhet beakta minoriteternas ställning, ef-
tersom den nuvarande modellen förverkligar religiösa mino-
riteters rättigheter. Det gäller också att tänka på vikten av un-
dervisningen i egen religion för integrationen av invandrare. 

Sektionen har genom sitt arbete strävat efter att på ett 
positivt sätt påverka religionsundervisningens ställning och 
undervisningen i åskådningsämnen. Sakkunskapen har åter-

speglats i bl.a. beredning av utlåtanden från ERF:s styrelse. 
Medlemmarna i Sektionen för fostran är experter på hög ni-
vå och har goda nätverk. Sektionens arbete i fråga om religi-
onsundervisningsfrågor har mer än tidigare spritt sig utanför 
de traditionella gränserna för ekumeniken. 

Seminariet Uskonnonopetus ja POPS 2016 (Religions-
undervisning och läroplanen 2016) ordnades på Utbildnings-
styrelsen 13.3. Fokus låg på vilka ändringar de nya grunder-
na för läroplanen för grundläggande utbildning för med sig 
för religionsundervisningen. Det aktuella temat samlade en 
stor mängd yrkesmänniskor inom undervisningssektorn att 
höra anföranden av Utbildningsstyrelsens arbetsgrupp för 
läroplanen. Mer om seminariet på finska på: www.ekume-
nia.fi

Modellandet för mångkultur Storbritannien lockade sek-
tionen att bekanta sig med kulturell och religiös samlevnad 
genom en studieresa till London. Under fyra dagar (17-20.9) 
bekantade sig tjugotalet deltagare med olika religioners sa-
krala rum men också med religionsfostran i brittiska sko-
lor. En inblick i det senare fick deltagarna genom semina-
riet Anglikanska kyrkans religions- och mångkulturfostran, 
som ordnades i samarbete med anglikanska kyrkan och som 
tog upp religionsundervisningen i skolorna i Storbritannien. 
Seminariet hölls i Church House intill Westminster Abbey. 
Övriga höjdpunkter under den intensiva studieresan var be-
söken på Finlands ambassad, det äldsta traditionella hind-
utemplet i Europa, i den reformvänliga kyrkan Holy Trini-
ty Bromton, ett koptiskt centrum (The Coptic Orthodox 
Church Centre), sjömanskyrkan samt ett möte med British 
Muslim Councils generalsekreterare Ibrahim Mogran. Läs 
mera om ämnet på webben: www.ekumenia.fi

Luciadagens firades med ett evenemang för samarbets-
parter och vänner 11.12. Evenemanget inleddes med en eku-
menisk andakt i Heliga aposteln Jakob, Herrens broder och 
stormartyr Katarinas kyrka (huskyrkan i prästernas hus). Lu-
cia och hennes följe samlade på samma gång in pengar för 
ERF:s partnerorganisation World Vision.

8.3 Kvinnosektionen

Kvinnosektionens arbete präglades av kyrkorna som gemen-
skaper av män och kvinnor, jämlikhetsfrågor, ekumeniskt sa-
marbete och kvinnors speciella möjligheter att påverka. Sek-
tionens uppgift är att erbjuda tillfälle till interaktion inom 
det andliga livet bland kvinnor. Sektionen fortsatte också ar-
betet med att stöda kvinnor i kyrka och samhälle och förstär-
ka den gemensamma kristna identiteten.

Ordförande var Soili Juntumaa (Sinapinsiemen; ev.luth.) 
medan Eija Kemppi (ev.luth.) var sekreterare. Sektionen 
sammanträdde fem gånger hos något av ERF:s medlems-
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samfund. Sektionen tillsatte arbetsgrupper för skilda evene-
mang och dessa samlades till egna möten. Sektionen deltog 
lokalt i Världsböndagen den första fredagen i mars.

Under temat In Deeper Waters – Sharing our Traditions 
ordnades ett Baltic Sea Neighbourhood-seminarium på Hvit-
torp i Kyrkslätt 20 – 24.5. Deltagarna – sammanlagt 16 kvin-
nor – kom förutom från Finland från Norge, Tyskland, Po-
len, Sverige, Ryssland och Estland. Anföranden hölls av Tu-
ija Kaunisto, Laura Riuttanen, Yvonne Terlinden och Marja-
ana Toiviainen. Deltagarna besökte ortodoxa kyrkans centr-
um, Pokrova och Noux nationalpark. Deltagarna bedöm-
de att seminariet var väldigt positivt och givande och artik-
lar om seminariet har publicerats i flera medier i olika län-
der. Seminariet var en del av EFECW:s regionala verksam-
het. Huvudansvaret för arrangemanget axlade EFECW-kon-
taktperson Outi Piiroinen-Backman och arbetsgrupp på fy-
ra personer.

Evenemanget Naiset tunturissa (ung. Kvinnor drar till 
fjälls) arrangerades i samarbete med förbundet KFUK i Tun-
turikeimiö i Muonio 15-20.8. Deltagarna var 25 till antalet. 
Evenemanget leddes av Riitta Räntilä och Kristian Pievilä-
inen från förbundet KFUK och Sirpa-Maija Vuorinen från 
ERF. Fjällvandringar och utfärder till Kilpisjärvi och Ski-
botn samt dagliga andakter och söndagsmässa i ev.luth. kyr-
kan i Muonio ingick i programmet. Sirpa-Maija Vuorinen 
höll ett föredrag om den ekumeniska rörelsen förr och nu. 
Tillställningen var öppen för allmänheten och i den deltog 
också personer från Jerisjärvi by.

Evenemanget Makujen basaari – Abrahamin tyttäret 
keittiössä (Smakernas basar – Abrahams döttrar i köket) 
samlade 41 personer i Helsingfors den 18 oktober. Sektio-
nen har redan tidigare samarbetat med de muslimska sam-
funden och Helsingfors judiska församling genom program-
met Abrahams döttrar. I planeringsarbetsgruppen represen-
terades sektionen av Eija Kemppi, Riitta Latvio och Raili 
Lehtinen. Eija Kemppi öppnade seminariet och Riitta Lat-
vio var konferencier. Ulla Rauramo höll ett grundligt anfö-
rande om förhållandet mellan mat och religion. Sivan Glad-
ser-Livson presenterade judiska mattraditioner medan Mari-
anne Kantonen (ort.) representerade den kristna synen. Sam-
aher Khalil höll ett föredrag om den syrisk-palestinska tra-
ditionen. Tatarernas representant Derya Samaledtin lyfte i 
sitt anförande fram vikten av gemenskapen i tatarernas mål-
tidskultur. Efter föreläsningarna följde en gemensam måltid. 
Att äta tillsammans är ett ypperligt sätt att bygga broar mel-
lan grupper.

Översättningen av materialet Women Empowerment, 
som har tagits fram av kristna kvinnor i Norge och Island, 
tog ett steg framåt då TD, pastor Malena Björkgren tog sig 
an uppgiften att översätta materialet till svenska. På finska 

heter materialet Naisenergiaa och för den finska översätt-
ningen står sektionsmedlem Eija Kemppi.

I Nordisk Ekumenisk Kvinnokomitté representerades 
sektionen av Outi Piiroinen-Backman. NEKK hade fyra 
möten, av vilka två var telefonkonferenser. I Holár på Is-
land sammanträdde NEKK 5–9.5 och då var temat Nordisk 
ekumenisk kvinnokonferens Visdom, Växt, Vandring (10–
13.8.2016). I mötet deltog två representanter från Sverige, 
Norge och Finland. Island hade två representanter utöver 
mötets värdinna Solveig Lara Guðmundsdóttir, biskop av 
Hólar. Finlands ena representant var Sirpa-Maija Vuorinen 
(ev.luth.). I samband med mötet i svenska Uppsala 18–19.9 
ordnade NEKK Women Empowerment-utbildningens prov-
avsnitt. I det deltog TD Malena Björkgren som representant 
för ev.luth. kyrkan i Finland.

Tyngdpunktsområden förEuropeiska Ekumeniska Kvin-
noforumet (EFECW) var att utveckla verksamhetslinjer för 
forumets nya Cordinating Committee (CC), ordnandet av 
regionala seminarier och organiseringen av ett s.k. Pop-Up 
Monastery i Tyskland som en programhelhet för unga kvin-
nor. Idén med den nya CC:n är att varje medlemsland har 
en egen kontaktperson i styrelsen. Finlands kontaktperson är 
Asea Railean från Moldavien. I september utkom årets enda 
nyhetsbrev. Det finns att läsa på Forumets förnyade webb-
plats. 

8.4 Ungdomssektionen

Ungdomssektionens syfte är att främja ungdomsarbete, ut-
bildning och fostran med ekumeniska förtecken i Finland 
samt att erbjuda ungdomar möjlighet att delta i nationell 
och internationell ekumenisk verksamhet.

Ordförande var Marjut Mulari (ev.luth.), vice ordförande 
var Sami Lehto (fri.) medan Henri Järvinen (ev.luth.) var se-
kreterare. Utbildningssekreterare för Helsingfors under vår-
perioden var Laura Tiitu (ev.luth.) och Virpi Paulanto (ev.-
lut.) och under höstperioden Virpi Paulanto och Anne Heik-
kinen (ev.luth.) Utbildningssekreterare för Joensuu var Noo-
ra Mattila (ev.luth.) och Jenni Tabell (ev.luth.). Sekretera-
re för internationella ärenden var Artturi Hirvonen (ort.) och 
Virpi Paulanto.

Sektionen har deltagit i kampanjen mot fattigdom Break 
the Chains: EYCE Campaing to Overcome Powerty som 
Ekumeniska ungdomsrådet i Europa (EYCE) har dragit 
igång. Satu Koikkalainen och Henri Järvinen deltog i Ca-
pacity building-utbildning i Prag 15–18.5. Salla Hyrkäs 
och Elina Tyynelä deltog i evenemanget Faces of Poverty 
6–13.9. i Manchester. Medlemssamfunden har informerats 
om EYCE:s utbildningar. 

Pastor Sami Lehto (fri.) deltog som ledare i vårt lands en-
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da samiska skriftskolläger i Utsjoki 11-18.6 och i konfirma-
tionerna i Utsjoki 20.6 och i Karigasniemi 21.6. Lägret ord-
nas årligen av Utsjoki församling, som använder både fin-
ska och samiska. Det som undervisas på lägret är till inne-
hållet rätt långt lika som på andra läger inom lutherska kyr-
kan, men med betoning på samisk kultur. På lägret höll Sami 
Lehto en lektion om ekumenik och delade ut material som 
ERF har publicerat.

EYCE:s 40:e generalförsamling hölls på utbildnings- 
och kurscentret Hvittorp i Kyrkslätt 21–25.10 och sektio-
nen stod värd. Generalförsamlingen sammanträder vartan-
nat år och är EYCE:s högsta beslutande organ med represen-
tanter från medlemsorganisationerna. I generalförsamlingen 
deltog 35 personer från 14 länder: Belgien, Estland, Finland, 
Frankrike, Irland, Island, Italien, Lettland, Rumänien, Slo-
vakien, Spanien, Tjeckien, Tyskland och Österrike. Delta-
garna representerade sammanlagt tio olika kyrkosamfund. 
Bland dem fanns husiter från Tjeckien samt representanter 
för Österrikes nyapostoliska och Italiens valdensiska kyrkor, 
presbyterer från Spaniens evangeliska kyrka samt uniater, 
reformerta, metodister, lutheraner, ortodoxa och katoliker. 

Under generalförsamlingen på lördagen 24.10 (andra 
ekumeniska bönedagen och FN-dagen) hade sektionen ord-
nat ett evenemang för unga som manade till eftertanke kring 
fattigdom i en europeisk kyrklig kontext. Temat var kopp-
lat till Break the Chains-kampanjen. I verkstäder diskutera-
de deltagarna fattigdom i synnerhet som maktmedel, efter-
som fattigdom ofta inte bara är brist på tillgångar utan ock-
så handlar om att människor berövas rätten att uttala sig och 
fatta beslut. Programmet var fördelat på olika punkter: S:t 
Henriks katolska katedralförsamling, Drumsö ev.luth. för-
samling, Esbo pingstförsamling samt på Helsingfors orto-
doxa ungdomsläger i Loppi. FN-dagens program kulminera-
de i en ekumenisk kvällsbön i Helsingfors domkyrkas krypta 
(70 deltagare). För ungdomsevenemanget förbereddes verk-
stadsmaterialet kring fattigdom på finska och engelska och 
det sprids också via sektionen i Finland och genom EYCE 
i Europa.

Kyrkan, hoppets tecken var temat under en studieresa till 
S:t Petersburg 1–4.10. Resan genomfördes i samarbete med 
kyrkorna i S:t Petersburg och Ingermanland samt S:t Peters-
burgs Kristliga universitet. I resan deltog 14 teologi- och di-
akonistuderande och aktörer från Helsingfors och Joensuu. 
Reseledare var fader Teppo Väisänen från Helsingfors orto-
doxa församling och diakon Virpi Paulanto från sektionen. I 
programmet ingick ett seminarium samt att bekanta sig med 
kyrkornas människorätts- och diakoniarbete, verkstadsbesök 
samt deltagande i det lokala gudstjänstlivet.

En ekumenisk pop-up-pilgrimsfärd gjordes till Tallinn 
29.1. tillsammans med ungdomar och finländska ungdoms-

arbetare. I programmet ingick att bekanta sig med det lokala 
kyrkliga livet och ekumeniska aktörer. Man planerade ock-
så samarbete och organiserandet av en ekumenisk utbildning 
i Baltikum.

Ketko™ är ett utbildningsprogram för internationell och 
ekumenisk verksamhet och Ketko-kurser ordnades i Hel-
singfors och Joensuu (fyra veckoslut: september 2014 – 
april 2015 samt september 2015 – april 2016). I utbildning-
en deltog under kursen 2014–15 nio personer i Helsingfors 
och 12 personer i Joensuu. År 2015–16 inledde åtta perso-
ner kursen i Helsingfors medan 14 personer inledde utbild-
ningen i Joensuu. Dessutom deltog fem personer som gått 
utbildningen tidigare i kurserna för att komplettera helheter 
de missat tidigare.

Inom sektionen verkar en koordinator för Ketko-arbe-
tet i Finland. Koordinatorns uppgift är att utveckla utbild-
ningsprogrammet och utreda möjligheterna att utvidga ut-
bildningen. På våren auditerade undervisningsråd Pekka Ii-
vonen Ketko och diakon Virpi Paulanto gjorde en högre yr-
keshögskoleexamens kunskapsprov kring utvecklandet av 
Ketko. Ketko diskuterades vid sektionernas utvecklingsdag 
15.6. Vid höstmötet överfördes Ketko på sektionens initiativ 
till verksamhet under ERF:s styrelse.

Sektionen deltog i en religionsdialoggrupp för unga i 
samarbete med , Finska kristliga studentförbundet, Helsing-
forsförsamlingarnas studentarbete och Vihreä Buddha. En 
gång i månaden har gruppen organiserat ett religionernas 
kafé i Helsingfors kring olika teman. Under hösten ingick 
en Klimatdialoggrupp i kaféverksamheten. Man diskuterade 
olika religioners förhållande till klimatet och förberedde ett 
uttalande inför klimattoppmötet i Paris. Uttalandet överläm-
nades till miljöministern 18.11.

I samarbete med det katolska kulturcentret Studium Ca-
tholicum och Helsingforsförsamlingarnas studentarbete har 
sektionen en gång i månaden ordnat ekumeniska träffar för 
en studentgrupp. Under våren var temat för träffarna evang-
eliska råd och under hösten Andra Vatikankonciliet.

Samarbetsprojektet Femtonåringar i kyrkan (Viisitoista-
vuotiaat kirkossa) har forsatt som nätverkssamarbete mellan 
experter inom kyrkorna. I maj deltog sektionen i ett semina-
rium om att förebygga radikalisering bland unga som ord-
nades av Helsingfors ekumeniska kommitté. Sektionen var 
synlig vid ERF:s bord på ev.luth. kyrkodagarna i Kouvola i 
maj och på de ortodoxa kyrkodagarna i augusti.

Sektionen deltog i evenemanget “Kirkot pihalla – eku-
meeninen luonnonarvojen päivä” (Ekumenisk dag för natu-
ren) 27.8.

Arbetet med att utveckla webbsidan Nuortenekumenia.fi 
som portal för ungdomsekumenik fortsätter. Sektionens ut-
bildningsverksamhet stöds genom material som publiceras 
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på sajten. Språkalternativen (svenska, engelska, ryska) för 
pressmeddelanden och webbplatsen utvecklas.

8.5 Sektionen för lärofrågor

Syftet med sektionen för lärofrågor är att erbjuda ERF:s 
medlemskrets möjlighet till interaktion för att främja läro-
frågor. Sektionens uppgift är att hjälpa kyrkor och kristna 
samfund att lära känna varandra, främja enhet dem emellan 
och avlägsna fördomar. För att uppfylla sitt syfte följer sek-
tionen med den ekumeniska diskussionen hemma och utom-
lands och särskilt Faith and Order-kommissionens verksam-
het och arrangerar ekumeniska seminarier och evenemang 
om aktuella lärofrågor.

Ordförande var Minna Hietamäki (ev.luth.) och vice ord-
förande var Eeva Raunistola-Juutinen (ort.). Under vårsä-
songen kallades Arto Nuutinen till sekreterare medan sek-
tionsmedlem Elina Hellqvist (ev.luth.) var sekreterare under 
hösten.

Sektionen sammanträdde till tre möten. Flera ändringar i 
sektionens medlemmar ägde rum. Metodistkyrkans långva-
rige representant, pastor Tapani Rajamaa, lämnade sektio-
nen efter flera decennier i sektionen. Sektionen tackar Ta-
pani Rajamaa för hans betydande insats för lärofrågor in-
om finländsk ekumenik. Av lutherska kyrkans representan-
ter byttes tre ut under perioden. 

Två teman behandlades. Under våren finslipades ett för-
slag till utlåtande om Kyrkornas världsråds dokument Kyr-
ka och förslaget lämnades in till styrelsen för behandling.

Det seminarium som enligt planerna skulle hållas i Joen-
suu i början av hösten måste inställas av tidtabellsskäl. Un-
der hösten behandlades ett bokprojekt i avsikt att ta fram en 
nyupplaga av verket Hyvät satamat som utkom i ERF:s pu-
blikationsserie år 1995. Projektet fortsätter under år 1996. 
Ansvarsperson för bokprojektet är Elina Hellqvist.

8.6 Sektionen för lokalekumenik

Sektionens syfte är att erbjuda ERF:s medlemskrets och 
kristna i olika kyrkor och samfund möjlighet till interaktion 
för att främja den lokala ekumeniken.

Ordförande var pastor Aimo Helminen (adv.) och vice 
ordföranden var kyrkoherde Arto Penttinen (ev.luth.) och fa-
der Zdzislaw Huber SCJ (kat.). Sekreterare var prosten Vei-
jo Koivula (ev.luth). 

Sektionen samlades till tre möten under året och vid dem 
diskuterades aktuella ekumeniska frågor och lokalekume-
nisk verksamhet på olika håll i landet. Centrala teman var 
ekumeniska böneveckan för kristen enhet, ekumeniska an-
svarsveckan och världsböndagen samt det ekumeniska bibe-

levenemang som hålls i maj på initiativ av Finska Bibelsäll-
skapet. Sektionen har strävat efter att stå i nära kontakt med 
den lokala ekumeniken överallt i Finland. 

Det trettonde Lokalekumeniska forumet ordnades i Trä-
skända 9.10. Forumet inleddes med en bönestund i den luth-
erska kyrkan. I församlingssalen presenterade sig deltagar-
na och berättade om sin relation till ekumeniken. Sektionens 
medlem, pastor Miika Ahola höll ett anförande om doku-
mentet Kyrkan - På väg mot en gemensam vision. I fokus 
stod kyrkoläran ur ekumenisk synvinkel och den historiska 
bakgrund som har lett till nuläget. Efter lunchen bekanta-
de sig deltagarna med ev.luth. församlingens Elävän veden 
kappeli (Levande vattnets kapell) och förflyttade sig till den 
frikyrkliga församlingen Arkki, där samtalet fortsatte. Del-
tagarna informerades om Ansvarsveckan, ekumeniska bö-
neveckan 2016 och om internationella ekumeniska ärenden 
samt ekumeniska nyheter från olika håll i Finland. Forum-
et avslutades med aftonbön i ortodoxa kyrkan. Mer informa-
tion på webbplatsen. Följande lokalekumeniska forum hålls 
hösten 2016 i Lahtis.

8.7 Sektionen för finlandssvensk ekumenik 

Under våren fungerade Outi Laukkanen som ordförande, 
men efter att hon slutade i sektionen, har ingen officiell ord-
förande valts. Eftersom deltagarna har varit så få, har Pär Si-
len, Sara Torvalds och Marika Björkgren-Thylin turats om 
att vara mötesordförande respektive sekreterare.

Fyra möten hölls (19.1, 6.5, 8.9, 8.10) och de hölls turvis 
hos de olika kyrkliga samfunden som samtidigt hade möj-
lighet att presentera sig och sin verksamhet. I övrigt bestod 
mötena av diskussioner om sektionens verksamhet samt in-
formation om aktuella händelser inom samfunden. Missio-
nen – levande eller död? – Ett ekumeniskt seminarium ord-
nades i Åbo 8 oktober. Kyrkornas Världsråds nya missions-
dokument Tillsammans för livet kommenterades av en pa-
nel bestående av pastor Tomas Ray (ev.luth.), fader Anders 
Hamberg (kat.), fader Mikael Sundkvist (ort.) och pastor Jan 
Edström (Frikyrklig samverkan). Som moderator fungera-
de TD Marika Björkgren-Thylin från Finska Missionssäll-
skapet.
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9 Förvaltning

9.1 Vårmötet 

Vårmötet hölls i pingstförsamlingen Metrokappeli i Gårds-
backa i Helsingfors 27.4. Mötet fortsatte med ett seminari-
um i den lutherska grannförsamlingen, Mikaelin seurakun-
ta. En ekumenisk eftermiddag i Mikaelskyrkan ledde delta-
garna mot reformationens märkesår. Huvudtalare var kardi-
nal Kurt Koch från Vatikanen.

I enlighet med ERF:s traditioner höll en anställd vid 
värdförsamlingen – den här gången pastor Kari ”KK” Kor-
honen – morgonsamling och berättade om såväl församling-
ens arbete bland invånarna i Gårdsbacka som sitt eget liv. 
Det personliga vittnesbördet och presentationen av försam-
lingen gjorde ett starkt och gripande intryck på deltagarna. 

Ordförande, biskop Teemu Sippo SCJ öppnade mötet 
och till ordförande för ansvarsfrihetsparagraferna valdes 
metodistpastor Mayvor Wärn-Rancken. Det största beslutet 
på mötesagendan var valet av teologie doktor, pastor Mari-
Anna Pöntinen (ev.luth.) till ny generalsekreterare för rådet. 

Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2014 be-
handlades och ansvarsfrihet beviljades styrelsen och övriga 
ansvarspersoner. 

Martin Luther spikade upp sina 95 teser år 1517. År 2017 
har det gått 500 år sedan dess. Under märkesåret minns vi 
kyrkornas historia och reformationens betydelse överallt i 
världen, samtidigt som vi orienterar oss mot den dag som är 
och den som ska komma. Märkesåret är ekumeniskt; förbe-
redelserna och markeringen av året sker gemensamt för de 
kristna kyrkorna. Eftermiddagens seminarium och kvällsbön 
hölls i Mikaelskyrkan. Den inledande bönen hölls av Mika-
elin seurakuntas kyrkoherde Martti Häkkänen, fader Jyrki 
Penttonen (ort.) och fader Marco Pasinato (kat.).

Lektor Marianne Kantonen och prost Veijo Koivula upp-
märksammades på grund av att de fyllde jämna år. Även 
ERF:s nyvalda nya generalsekreterare Mari-Anna Pöntinen 
presenterades och uppvaktades med blommor.

Ordförande på seminariet var TD Minna Hietamäki. 
Kardinal Kurt Koch höll huvudanförandet på temat: Att fi-
ra reformationens märkesår gemensamt som en ekumenisk 
möjlighet. På väg mot en gemensam förkunnelse om kyrka, 
ämbete och nattvard?

Tre kommentarer till anförandet gav tre uppiggande oli-
ka infallsvinklar till diskussionen. Den lutherska kommenta-
ren presenterades av biskop Simo Peura och den ortodoxa av 
TM Aino Nenola medan TD Toivo Pilli från Estland bidrog 
med baptistisk teologi.

Seminariet var öppet för allmänheten och antalet åhörare 
var exceptionellt stort. Mötesdagen avslutades med en eku-
menisk aftonbön som hade förberetts av Gårdsbacka ekume-
niska arbetsgrupp. Arbetsgruppen består av Mikaelin seura-

kunta (ev.luth.), Helige Alexander av Svir-kapellet (ort.), 
Metrokappeli (SHK) och S:t Henriks katedralförsamling 
(kat.). Predikan hölls av kardinal Kurt Koch med TD Tomi 
Karttunen som tolk.

9.2. Höstmötet 

Höstmötet hölls i Björneborg 26–27.10. Värdar var Keski-
Porin seurakunta, Helige aposteln Johannes teologens kyr-
ka, Björneborgs stad och pingstförsamlingen Porin hellun-
taikirkko. Kyrkoherde Kari Erkkola hälsade mötesdeltagar-
na välkomna. Mötet godkände ansökan om partnerorgani-
sationer från fyra organisationer: Filantropia, Kyrkosektorn 
rf, San Damianon osuuskunta och Caritas Finland. Vid mö-
tet överräcktes också utmärkelsen Ekumeniska gärningen 
2015 till arbetsgruppen Ekumeniska kvinnor i Lojo, försam-
lingarna bakom kvinnorna och tre skolor för att de ordna-
de vandringen Korset – segerns tecken. Estlands ekumenis-
ka råds generalsekreterare Ruudi Leinus och Ketko-sekrete-
raren Virpi Paulanto gratulerades med anledning av hans fö-
delsedag och hennes examensarbete.

De stadgeenliga ärendena behandlades. Till dem hör-
de bl.a. valet av styrelse och ordförande för perioden 2016-
2018. Till ordförande valdes ärkebiskop Kari Mäkinen. De 
övriga styrelsemedlemmarna är:

Vice ordförande:
Biskop Matti Repo (suppleant: TL Veijo Koivula, 

ev.luth.)
Biskop Arseni (suppleant: överdiakon Juha Lampinen, 

ort.)
Pastor Soile Salorinne, met. (suppleant: samfundsledare 

Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko)

Till övriga styrelsemedlemmar valdes (suppleanterna inom 
parentes):

Generalvikarie, TD Raimo Goyarrola (broder Gabriel 
Salmela OP), Katolska kyrkan i Finland

TD Minna Hietamäki (lektor Eija Peura), Evangelisk-
lutherska kyrkan i Finland

Docent, TD Tomi Karttunen (pastor Päivi Aikasalo), 
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

TM Jooa Sotejeff-Wilson (SVD Minna Rasku), Orto-
doxa kyrkan i Finland

Pastor Jan Edström, Finlands svenska baptistsamfund 
(pastor Mayvor-Wärn-Rancken, Finlands svenska metodist-
kyrka)

Till personlig suppleant för ordförande valdes domprost 
Matti Poutiainen.

Människovärdet har ingen prislapp var rubriken för ett 
uttalande som gavs. Ärkebiskop Leo uttalade sig till förmån 
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för tryggandet av religionsundervisningen. Den andra dagen 
under det två dagar långa mötet ägnades åt ett seminarium 
kring religionen i det offentliga rummet.

Sektionernas mandatperiod förlängdes med ett år och 
fick i uppgift att vid sidan om sin övriga verksamhet arbe-
ta fram ett förslag om förnyelsen av sektionsarbetet för höst-
mötet 2016.

I den kvällsbön som hölls i ortodoxa kyrkan officierade 
generalsekreterare Heikki Huttunen och diakon Jarkko Luo-
nila. Lutherska församlingen Keski-Porin seurakuntas kam-
markör Vox Humana sjöng under ledning av kantor Guido 
Kriik. Mer än hundra personer deltog i kvällsbönen. Delta-
garna välsignades biskopligt av ärkebiskop Leo, ärkebiskop 
Andres Põder och biskop Teemu Sippo SCJ. Tisdagssällska-
pet hade organiserat servering och under måltiden framför-
de kyrkoherde Aleksej Sjöberg och frikyrkopastor Mika Ta-
pio sina hälsningar.

Björneborgs stadshus ramade snyggt in stadens mottag-
ning. Värdar var strategichef Tomi Lähteenmäki, stadsfull-
mäktige och -styrelsens medlem Satu Hatanpää och stads-
fullmäktiges medlem Martti Lundén.

I stadshuset vackra rum tackade mötesdeltagarna också 
av avgående generalsekreterare Heikki Huttunen och ord-
förande, biskop Teemu Sippo SCJ. Vice ordförande, biskop 
Matti Repo betonade i sitt tal bådas långvariga och mång-
sidiga insatser för ekumeniken. Även Estlands ekumenis-
ka råds ordförande Andres Põder, vice ordförande Meego 
Remmel och generalsekreterare Ruudi Leinus framförde si-
na tack.

Den andra mötesdagen var ägnat åt seminariet Uskon-
to julkisessa laitoksessa (ung. Religion i det offentliga rum-
met). Seminariet hölls i Björneborgs vackra pingstkyrka. Le-
dande pastor Petri Harjula hälsade deltagarna välkomna och 
ledde morgonandakten.

Fältbiskop Pekka Särkiö öppnade seminariet. Biskops-
mötets generalsekreterare, docient Jyri Komulainen höll 
öppningsanförandet om religionen i det offentliga rummet 
och hans föredrag kommenterades av ordförande för sy-
nagogkommittén vid Helsingfors judiska församling Ariel 
Nadbornik. Religionens betydelse i krishantering var temat 
när major Kari Tovonen, biträdande chef för Krishanterings-
centralen vid Björneborgs Brigad. Barnläkaren Anu Usvasa-
lo kommenterade hans anförande i ljuset av sina erfarenhe-
ter från Afghanistan. Om prästens roll inom fångvården tala-
de Helsingfors fängelses biträdande direktör Jyrki S. Heino-
nen. Seminariets ordförande var universitetspräst Leena Hu-
ovinen. Seminariets tema upplevdes vara väldigt aktuellt och 
den allmänna diskussionen var livlig.

Efter en gemensam lunch följde en kyrkvandring under 
ledning av metodistpastor Pasi Runonen. Utifrån bekantade 

sig gruppen med en liten ortodox kyrka vars församling hör 
till Moskvas patriarkat. Följande i turen var frikyrkan och 
metodistkyrkan. I dem fick deltagarna höra en presentation 
av de sakrala rummen samt församlingsverksamheten.

9.3 Styrelsen

Styrelsen samlades till sju möten. 1.6 sammanträdde styrel-
sen hos andelslaget San Damianon osuuskunta i Porlom i 
Lappträsk. Docent Pauli Annala berättade om sin väg i heli-
ge Franciskus fotspår från början av 1980-talet till nutid. Fa-
miljen Annala har köpt en gammal bondgård på en naturs-
kön plats och renoverat gårdsbyggnaderna till en tystnadens 
och uppbyggnadens oas. Den gamla ladugården tjänar som 
inkvarterings- och mötesrum och en rökbastu i stock är nu 
kapell.

Puheenjohtaja / Ordförande
Biskop Teemu Sippo SCJ, kat (suppleant generalvikarie  
Raimo Goyarrola)
Vice ordförande
Biskop Matti Repo, ev.luth. (suppleant: pastor Antti Kruus) 
Teol mag Outi Vasko, ort. (suppleant överdiakon Juha  
Lampinen)
Pol dr Markus Österlund, Missionskyrkan i Finland (supple-
ant: teol dr Leif-Göte Björklund, met.)
Övriga medlemmar
Teol dr Tomi Karttunen, ev.luth (suppleant: teol dr Päivi Jus-
sila)
Teol dr Minna Hietamäki, ev.luth. (suppleant: teol lic Vei-
jo Koivula)
Biskop Simo Peura, ev.luth (suppleant: domprost Matti Pou-
tiainen)
Pastor Soile Salorinne, met. (suppleant: samfundsledare 
Hannu Vuorinen, fri.)

9.4 Ekonomi

Överskottet för perioden var 36 296,09 euro (överskottet 
från föregående räkenskapsperiod var 7 432,86 euro) och det 
egna kapitalet uppgick i slutet av året till 80 480,08 euro (44 
183,99 euro). Fondkapitalet i slutet av året var sammanlagt 
20 306,81 euro (20 306,81 euro).

Föreningen och dess fondmedel har i huvudsak deponerats i 
en placeringsförsäkring med låg risk.

Inkomster
Räkenskapsperiodens intäkter var 496 443,08 euro (395 
276,00 euro under föregående period), och ökningen jäm-
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fört med året innan var 25,6 %. Församlingarnas andel av al-
la intäkter uppgick till 37,5 % (43,8 %). Statsbidragsandelen 
uppgick till 11,3 % (13,4 %) och medlemssamfundens andel 
till 34,6 % (38,0 %). Kollektmedel utgjorde 35,1 % (43,4 %) 
av intäkterna medan medlemsavgifterna var 26,4 % (31,4 %)

Officiella kollekter från församlingarna uppgick till 170 
674,96 euro (168 832,05 euro) medan de fria kollektmed-
len var 3 511,64 euro (2 596,61 euro) och budgetstödet 7 
580,00 euro (6 880,00 euro). Donationer uppgick till 50,00 
euro (70,00 euro).

Statstödet uppgick sammanlagt till 56 000,00 euro (53 
000,00 euro). Intäkterna från medlemssamfunden var 171 
754,20 euro (150 031,00 euro)

Föreningens ränteinkomster från placerings- och finan-
sieringsverksamhet var 61 399,32 euro (2 881,07 euro), in-
klusive 61 377,23 euro från Sijoitus-Optimi som förföll till 
utbetalning.

Utgifter
Verksamhetsutgifterna för räkenskapsperioden var 460 
146,99 euro (387 843,14 euro under föregående räkenskaps-
period), vilket innebar en ökning på 18,6 % jämfört med året 
innan. Löner och arvoden med biutgifter uppgick till 258 
323,35 euro (239 040,59 euro) inklusive löner och arvoden 
samt biutgifter för övriga verksamhetsområden. Avskrivnin-
garna på anläggningstillgångar uppgick till 3 617,75 euro (5 
043,30 euro).

Ansvarsveckans utgifter var 75 515,09 euro (89 584,59 
euro), en nedgång på 15,7 % jämfört med året innan. Ut-
gifterna för övrig egentlig verksamhet var 56 987,34 euro 
(21 775,54 euro), och de ökade med 161 %. Kostnaderna 
för stödfunktioner och allmän förvaltning var 56 987,34 eu-
ro (21 775,54 euro), och de ökade med 28,7 %. Utgifterna 
för placerings- och finansieringsverksamhet var 253,47 eu-
ro (258,98 euro).

9.5 Personal

ERF:s kansli sköter ett stort arbetsfält. Kansliets insatser är 
ett arbete som ofta inte märks innan det blir ogjort. Det da-
gliga arbetet består av konsultation, information och eku-
menisk källhandledning. ERF:s kansli skötte otaliga kontak-
ter till såväl evangelisk-lutherska kyrkans kyrkostyrelses oli-
ka avdelningar som andra medlemskyrkor och främjade ett 
ekumeniskt tänkande och det ekumeniska samarbetet i stort 
som smått. ERF bedrev genom sina sektioner och i samarbe-
te med sina samarbetsparter trots små personresurser en bred 
verksamhet som erbjöd ekumenisk expertis på många områ-
den till nytta för kyrkor och samhället.

Generalsekreterare fram till 1.11 var prost Heikki Hut-

tunen och därefter TD Mari-Anna Pöntinen. Förvaltnings-
sekreterare var Sirpa-Maija Vuorinen. Perry Johansson var 
deltidsanställd ekonom, koordinator för Ansvarsveckan på 
deltid var Anna Hyvärinen medan Jan Edström var visstids- 
och deltidsanställd projektsekreterare på svenska för An-
svarsveckan.

Socionom och TK Suvi Korhonen kom till kansliet varje 
vecka och läste tidningarna och sparade de för ekumeniken 
viktigaste artiklarna i ERF:s urklippsarkiv. Kansliet fortsät-
ter urklippsarkivtraditionen från 1970-talet. Urklippsböcker-
na tjänar på ett fungerande sätt det ekumeniska vardagsarbe-
tet. Suvi Korhonen utförde också andra teologiska uppgifter. 

ERF:s närarkiv katalogiserades och arkiverades som en 
del av ev.luth. kyrkostyrelsens arkiv. I arkivet ingår mate-
rial från sektionerna, ansvarsveckan och seminarier, fram-
för allt protokoll och brevväxling med början på 1950-ta-
let. Höst- och vårmötesprotokollen samt styrelsens protokoll 
finns i Nationalarkivet. Arkivkatalogen gjordes upp av sty-
relsens suppleant Veijo Koivula.

Organisationsarbetet inleddes av HuK Riitta Karppinen, 
som var på arbetspraktik på ERF 13.4–30.6 på uppdrag av 
Arbets- och näringsbyrån. Arkiveringsarbetet avslutades av 
ev.luth. kyrkostyrelsens arkivarie Johanna Mela och projekt-
chef Seija Järnfors.

Teol. stud. Juha Ahosniemi gjorde Helsingfors universi-
tets teologiska fakultets arbetslivspraktik på ERF 18–22.5 
och 1.6. Högstadieeleverna Kaleab Selassie och Joacim Pe-
hkonen från Ruusutorpan koulu i Esbo gjorde sin praktiska 
yrkeslivsorientering på kansliet. Båda gjorde två PRAO-av-
snitt under våren i åttan (20–27.4) och under hösten i nian 
(2–3 november).



66
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry
Helsinki

0216994-2

TASEKIRJA
1.1.–31.12.2015

Tuloslaskelma .......................................................... 67

Tase .......................................................................... 71

Tilinpäätöksen allekirjoitus ..................................... 74

Tilintarkastajien tilinpäätösmerkintä ....................... 74

Muut liitetiedostot ................................................... 77



67
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry   
Helsinki     
  
TULOSLASKELMA   
     1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
VARSINAINEN TOMINTA   
TIEDOTUS     
TUOTOT     
 3000 JULKAISUTULOT 207,00 419,00
TUOTOT   -207,00 419,00
KULUT     
 4031 JULKAISUJEN PAINATUS -7 022,00 -1 063,92
 4033 INTERNET KOTISIVU -2 430,40 -967,20
 4034 KÄÄNNÖSTYÖT -2 382,10 -2 358,67
KULUT   -11 834,50 -4 389,79
TIEDOTUS YHTEENSÄ -11 627,50 -3 970,79

VASTUUVIIKKO   
TUOTOT     
 3050 VALTIONAVUSTUS 48 000,00 48 000,00
TUOTOT   48 000,00 48 000,00
KULUT     
HENKILÖSTÖKULUT   
 4100  PALKKA- JA SOSIAALIKULUT -54 521,51 -53 044,11
 4101 MATKA- JA MAJOITUSKULUT 0,00 -724,70
  HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -54 521,51 -53 768,81
      
OSTETUT PALVELUT  
 4120 PALKKIO- JA SOSIAALIKULUT 0,00 -4 028,50
 4121 MATKA- JA MAJOITUSKULUT -3 220,78 -3 335,77
 4123  PÄIVÄRAHAT 0,00 -351,00
OSTETUT PALVELUT YHTEENSÄ -3 220,78 -7 715,27

HALLINTOKULUT 
 4131 PUHELIN -396,00 -630,00
 4132 ATK  0,00 -252,00
 4133 PANKKIKULUT -54,00 -48,00
 4135 TOIMISTOKULUT -936,00 -1 608,00
 4136 SISÄINEN VUOKRA -1 968,00 -2 460,00
HALLINTOKULUT YHTEENSÄ -3 354,00 -4 998,00

MATERIAALIT JA MUUT HANKINNAT   
 4140 MONISTUS JA KOPIONTI 0,00 -1 293,82
 4141 POSTITUS JA RAHTI 0,00 -6 905,06
 4142 PAINATUKSET -7 820,68 -8 997,44
 4143 VIDEO  -5 494,15 -4 960,00
MATERIAALIT JA MUUT HANKINNAT YHTEENSÄ -13 314,83 -22 156,32
MUUT KULUT    
 4150 SEMINAARIT 0,00 -161,00
 4151 VASTUUVIIKON TYÖRYHMÄ 0,00 -225,60
 4154 INTERNET -KOTISIVU -1 103,97 -453,66
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 4155 TAPAHTUMAT 0,00 -105,93
MUUT KULUT YHTEENSÄ -1 103,97 -946,19

KULUT   -75 515,09 -89 584,59
VASTUUVIIKKO YHTEENSÄ -27 515,09 -41 584,59

JAOSTOT
TUOTOT     
 3200 KASVATUSASIAIN JAOSTO 13 209,60 0,00
 3210 NAISJAOSTO 9 908,00 6 350,00
TUOTOT   23 117,60 6 350,00
      
KULUT
 4431 OPILLISTEN KYSYMYSTEN JAOSTO -62,10 -278,10
 4432 KASVATUSASIAIN JAOSTO -14 960,54 -4 421,50
 4433 PAIKALLISEN EKUMENIAN JAOSTO -678,55 -817,01
 4434 NAISJAOSTO -10 148,60 -6 694,22
 4435 EETTISTEN KYSYMYSTEN JAOSTO -191,34 -149,03
KULUT   -26 041,13 -12 359,86
JAOSTOT YHTEENSÄ -2 923,53 -6 009,86
      
EETTISTEN KYSYMYSTEN JAOSTON SEMINAARI   
TUOTOT     
 3300 VALTIONAVUSTUS 3 000,00 0,00
TUOTOT   3 000,00 0,00
      
KULUT
HENKILÖSTÖKULUT   
 4600 PALKAT JA PALKKIOT -1 300,00 0,00
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -1 300,00 0,00
      
MUUT KULUT    
 4631 MATKAKULUT -69,40 0,00
 4632 TILAVUOKRA JA TARJOILU -1 855,00 0,00
MUUT KULUT YHTEENSÄ -1 924,40 0,00
KULUT   -3 224,40 0,00
EETTISTEN KYS JAOSTON SEMINAARI YHTEENSÄ -224,40 0,00

NUORISOJAOSTO   
TUOTOT     
 3250 VALTIONAVUSTUS 5 000,00 5 000,00
 3255 AVUSTUKSET EYCE-YLEISKOKOUS 7 000,00 0,00
 3260 AVUSTUKSET KETKO 300,00  0,00
 3270 AVUSTUKSET OPINTOMATKA 1 500,00 0,00
 3280 OSALLISTUMISMAKSUT OPINTOMATKA 1 800,00 0,00
TUOTOT   15 600,00 5 000,00
KULUT     
HENKILÖSTÖKULUT   
 4500 KOULUTUSSIHT. JA KOORDIN. PALKKIOT -1 494,41 -450,00
 4501 SIHTEERIN PALKKIO -450,00 -450,00
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -1 944,41 -900,00



69
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

MUUT KULUT    
 4531 KETKO  -4 207,37 -150,80
 4533 EKUMEENINEN TYÖRYHMÄ 0,00 -237,69
 4534 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 0,00 -1 545,50
 4535 JÄSENMAKSUT -1 333,00 -1 333,00
 4536 EYCE-YLEISKOKOUS -7 014,70 0,00
 4537 USKONTODIALOGI 0,00 -338,00
 4538 HISTORIIKKIPROJEKTI 0,00 -520,90
 4539 OPINTOMATKA PIETARI -3 357,85 0,00
 4549 MUUT KULUT -5 201,39 -4 998,00
MUUT KULUT YHTEENSÄ -21 114,31 -9 123,89
NUORISOJAOSTO YHTEENSÄ -7 458,72 -5 023,89
      
KESKUSTOIMISTO   
TUOTOT     
 3900 MUUT TUOTOT 18 041,56 16 366,27
 3901 SISÄISET KULUKORVAUKSET 7 681,00 9 996,00
TUOTOT   25 722,56 26 362,27
      
HENKILÖSTÖKULUT   
 5800 PALKAT  -206 988,27 -193 000,03
 5801 SISÄISET PALKAT 57 365,92 56 450,61
 5802 PALKKIOT -11 124,27 -6 733,94
 5803 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT -35 177,85 -32 341,48
 5804 HENKILÖVAKUUTUKSET -3 061,16 -2 625,89
 5805 SOSIAALIKULUT -4 305,35 -4 130,22
 5806 LOMAPALKKAVARAUS 2 333,55 -209,03
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -200 957,43 -182 589,98
      
TOIMISTOKULUT   
 5820 KALUSTON POISTO -3 617,75 -5 043,30
 5830 VUOKRAKULUT -19 706,40 -17 567,13
 5831 POSTITUS -4 248,25 -26,55
 5832 PUHELIN -3 937,48 -4 110,24
 5833 ATK-KULUT -1 843,29 -1 954,94
 5836 KOPIOKONELEASING -10 337,25 -10 378,53
 5837 PANKKIKULUT -705,78 -608,02
 5838 KIRJALLISUUS JA LEHDET -772,28 -989,42
 5839 MATKAKULUT -19 487,34 -13 875,78
 5840 KILOMETRIKORVAUKSET -5 355,24 -3 292,08
 5841 PÄIVÄRAHAT -5 388,00 -4 443,00
 5842 KOKOUSKULUT -2 763,57 -4 897,70
 5843 SEMINAARIT 0,00 -238,66
 5844 ÄSENMAKSUT -2 653,00 -1 724,00
 5846 TILINTARKASTUSKULUT -2 095,60 -2 083,20
 5847 TYÖTERVEYDENHUOLTO -1 410,11 -52,68
 5848 HENKILÖSTÖKOULUTUS -80,00 -372,00
 5889 MUUT TOIMISTOKULUT -25 999,58 -12 115,92
MUUT YHTEISET MENOT YHTEENSÄ -110 400,92 -83 773,15
KESKUSTOIMISTO YHTEENSÄ -285 635,79 -240 000,86
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HALLINTO    
TUOTOT     
 3950 OSALLISTUMISMAKSU 14 266,00 11 916,00
 3960 AVUSTUKSET 0,00 2 000,00
TUOTOT   14 266,00 13 916,00
      
KULUT     
 5930 MATKAKULUT -2 043,57 -2 260,01
 5931 RUOKA/MAJOITUSKULUT -8 206,62 -6 467,28
 5989 MUUT KULUT -6 292,14  -6 131,51
KULUT   -16 542,33 -14 858,80
HALLINTO YHTEENSÄ -2 276,33 -942,80

KULUJÄÄMÄ  -337 661,36 -297 532,79

VARAINHANKINTA   
TUOTOT     
 6000 JÄSENMAKSUTULOT 130 995,00 123 965,00
 6100 LUTERILAISEN KIRKON KOLEHDIT 170 674,96 168 832,05
 6110 MUUT KOLEHDIT 3 511,64 2 596,61
 6120 LAHJOITUKSET 50,00 70,00
TUOTOT   305 231,60 295 463,66
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 305 231,60 295 463,66
      
KULUJÄÄMÄ  -32 429,76 -2 069,13
     
SIJOITUSTOIMINTA   
TUOTOT     
7000 KORKOTUOTOT 22,09 2 881,07
 7020 SIJ. OPTIMI YLIMÄÄRÄINEN HYVITYS 61 377,23 0,00
TUOTOT   61 399,32 2 881,07
KULUT     
 7490 MUUT SIJOITUS- JA RAHOITUSKULUT -253,47 -259,08
KULUT   -253,47 -259,08
SIJOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 61 145,85 2 621,99
      
KULUJÄÄMÄ  28 716,09 552,86

YLEISAVUSTUKSET   
TUOTOT     
 8590 YLEISAVUSTUKSET 7 580,00 6 880,00
TUOTOT   7 580,00 6 880,00
YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ 7 580,00 6 880,00
     
TILIKAUDEN TULOS 36 296,09 7 432,86

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 36 296,09 7 432,86
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TASE      
 
VASTAAVAA    
    31,12,2015 31.12.2014
      
PYSYVÄT VASTAAVAT   
    
AINEELLISET HYÖDYKKEET   
 KONEET JA KALUSTO   
 1160  KONEET JA KALUSTO 14 471,00 219,63
 1246  KALUSTON LISÄYS 0,00 19 294,67
 1247  KALUSTON VÄHENNYS 0,00 -219,63
 1248 KALUSTON POISTO -3 617,75 -4 823,67
 KONEET JA KALUSTO 10 853,25 14 471,00
AINEELLISET HYÖDYKKEET 10 853,25 14 471,00
      
SIJOITUKSET    
 MUUT SAAMISET   
 1470 KALEVA SIJOIT.OPTIMI 801-84265 0,00 66 183,05
        MUUT SAAMISET 0,00 66 183,05
      
SIJOITUKSET  0,00 66 183,05
      
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 10 853,25 80 654,05
      
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
    
SAAMISET     
LYHYTAIKAISET    
 SIIRTOSAAMISET   
 1800 MUUT SIIRTOSAAMISET 10 850,36 6 874,82
SAAMISET YHTEENSÄ 10 850,36 6 874,82
      
RAHAT JA PANKKISAAMISET   
 1910  NORDEA FI8510183000074403 109 521,00 11 901,89
RAHAT JA PANKKISAAMISET 109 521,00 11 901,89
      
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 120 371,36 18 776,71
     
VASTAAVAA  131 224,61 99 430,76
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TASE      
 
VASTATTAVAA    
    31,12,2015 31.12.2014
      
OMA PÄÄOMA   
RAHASTOT    
 ERITYISMÄÄRÄYKSIN RAJOITETUT RAHASTOT   
 2100  STIPENDIRAHASTO 20 018,02 20 018,02
        ERITYISMÄÄRÄYKSIN RAJOITETUT RAHASTOT 20 018,02 20 018,02
      
 MUUT RAHASTOT   
 2150 ISÄ ROBERTIN RAHASTO 288,79 288,79
        MUUT RAHASTOT 288,79 288,79
      
RAHASTOT  20 306,81 20 306,81
 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)   
 2251 YLIJÄÄMÄ-/ALIJÄÄMÄJÄÄNNÖS 44 183,99 36 751,13
      
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ   
 2370  TILIKAUDEN TULOS 36 296,09 7 432,86
      
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 100 786,89 64 490,80
      
VIERAS PÄÄOMA   
LYHYTAIKAINEN   
 SIIRTOVELAT   
 2950 LOMAPALKKAVELAT 24 600,16 26 933,71
 2978 MUUT SIIRTOVELAT 5 837,56 8 006,25
LYHYTAIKAINEN 30 437,72 34 939,96
      
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 30 437,72 34 939,96
      
VASTATTAVAA  131 224,61 99 430,76
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Tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2015, liitetiedot   
 
    2015 2014

Kokonaistuotot -ja kulut   
kokonaistuotot  496 443,08 395 276,00
kokonaiskulut  460 146,99 387 843,14
yli/alijäämä  36 296,09 7 432,86
     
Henkilöstökulut   
palkka- ja palkkiokulut 218 112,54 199 733,97
eläkevakuutusmaksut 35 177,85 32 341,48
muut sosiaalikulut 7 366,51 6 756,11
lomapalkkavarauksen muutos sosiaalikuluineen -2 333,55 209,03
Henkilöstökulut yhteensä 258 323,35 239 040,59
    

Tase 31.12.2015, liitetiedot:   
Suunnitelmanmukaisina poistoina toteutetaan kalustossa 25 %:n   
menojäännöspoistoa.   
  
Sijoitukset on arvostettu välittömään hankintamenoon.   
  
    2015 2014 
     
Sijoitukset 
Muut sijoitukset 0,00 66 183,05
Markkina-arvo  0,00 66 183,05

Vastuusitoumukset 2015 2014

Leasingvastuut   
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 10 425,60 10 460,76
Myöhemmin maksettavat 36 647,82 47 073,42
Vastuusitoumukset yhteensä 47 073,42 57 534,18
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Tilinpäätöksen allekirjoitus   
   
Helsinki  21.1.2016  
 

Kari Mäkinen Jorma Heikkinen Matti Repo
puheenjohtaja varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja

Soile Salorinne  Minna Hietamäki Tomi Karttunen
varapuheenjohtaja      

Jooa Sotejeff-Wilson Jan Edström Raimo Goyarrola
     
 
     
 
Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä   
   
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.   
   
Helsinki 14.3.2016   
   
Frej Lobbas, KHT Juhani Loukusa, KHT  
 
     
 
     
 

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA   
   

Varsinaiset kirjanpitokirjat:   
   
Sidottu tasekirja   
Päiväkirja    
Pääkirja     
 
Kirjanpitomateriaali ja tositteet ovat paperimuodossa.   
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Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry TASE-ERITTELYT  
    31.12.2015 
 
VASTAAVAA    
   
PYSYVÄT VASTAAVAT   
    
AINEELLISET HYÖDYKKEET  
 1160 KONEET JA KALUSTO  
  TASEARVO 1.1.2015 14 471,00
  TILIKAUDEN LISÄYS 0,00
  TILIKAUDEN VÄHENNYS 0,00
  TILIKAUDEN POISTO 25% -3 617,75
  KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ 31.12 10 853,25
     
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 10 853,25
     
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 10 853,25
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT  
    
 
SAAMISET    
 LYHYTAIKAISET  
 SIIRTOSAAMISET  
 1800  MUUT SIIRTOSAAMISET  
  DANSKE FINANCE OY 4 750,05
  ELO KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAK 6 100,31
  MUUT SIIRTOSAAMISET YHTEENSÄ 31.12. 10 850,36
     
SAAMISET YHTEENSÄ 10 850,36
     
RAHAT JA PANKKISAAMISET  
 1910 NORDEA FI8510183000074403 109 521,00
RAHAT JA PANKKISAAMISET YHTEENSÄ 31.12 109 521,00
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 120 371,36
     
VASTAAVAA  131 224,61
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Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry TASE-ERITTELYT 
    31.12.2015 
VASTATTAVAA   
   
OMA PÄÄOMA  
RAHASTOT   
 ERITYISMÄÄRÄYKSIN RAJOITETUT RAHASTOT  
 2100 STIPENDIRAHASTO 20 018,02
 ERITYISMÄÄRÄYKSIN RAJOITETUT RAHASTOT 20 018,02
     
 MUUT RAHASTOT  
 2150 ISÄ ROBERTIN RAHASTO 288,79
 MUUT RAHASTOT 288,79
     
RAHASTOT  20 306,81
     
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)  
 2251 YLIJÄÄMÄ-/ALIJÄÄMÄJÄÄNNÖS 44 183,99
     
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  
 2370 TILIKAUDEN TULOS 36 296,09
     
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 100 786,89
     
VIERAS PÄÄOMA  
LYHYTAIKAINEN   
 SIIRTOVELAT  
 2950 LOMAPALKKAVELAT 24 600,16
2978 MUUT SIIRTOVELAT  
 KIRKON ULKOMAANAVUN SÄÄTIÖ 3 495,55
 KIRKON KESKUSRAHASTO KIRKKOHALLITUS 214,01
 KIRKON KESKUSRAHASTO KIRKKOHALLITUS 120,00
 SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO 1 500,00
 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 49,30
 DIACOR TERVEYSPALVELUT OY 70,00
 NORDEA RAHOITUS SUOMI OY 214,59
 NORDEA RAHOITUS SUOMI OY 2,65
 SEMPRE MEDIA OY 151,22
 PÖNTINEN MARI-ANNA 20,24
 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ 31.12. 30 437,72
LYHYTAIKAINEN  30 437,72
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12. 30 437,72
     
VASTATTAVAA  131 224,61
 HELSINKI 14.01.2016  
  
 PERRY JOHANSSON
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MUUT LIITETIEDOT     
  
Yleisavustukset 2015 2014 
       
   Helsingin ortodoksinen seurakunta 1 500,00 1 500,00 
   Lahden seurakuntayhtymä 500,00 500,00 
   Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 400,00 400,00 
   Kuopion ev.lut seurakuntayhtymä 1 000,00 1 000,00 
   Vaasan seurakuntayhtymä 580,00 580,00 
   Espoon seurakuntayhtymä 1 000,00 700,00 
   Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä 500,00 500,00 
   Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä 0,00 600,00 
   Forssan seurakunta 200,00 100,00 
   Jyväskylän seurakunta 300,00 400,00 
   Tampereen ortodoksinen seurakunta 300,00 300,00 
   Jyväskylän ortodoksinen seurakunta 300,00 300,00 
   Taipaleen ortodoksinen seurakunta 300,00 0,00 
   Kuopion ortodoksinen seurakunta 300,00 0,00 
   Lahden ortodoksinen seurakunta 300,00 0,00 
   Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta 100,00 0,00 
Yleisavustukset yhteensä 7 580,00 6 880,00 
       
Valtion erityisavustukset 2015 2014 
   Opetus- ja kultuuriministeriö, nuorisojaosto 5 000,00 5 000,00 
Yhteensä   5 000,00 5 000,00 
       
Projektit   2015 2014 
Vastuuviikko      
 
   Ulkoasiainministeriön tiedotustuki 48 000,00 48 000,00 
Yhteensä   48 000,00 48 000,00 
       
Eettisten kysymysten jaoston seminaari 12.11.2015 Helsinki     
  
   Ulkoasiainministeriö 3 000,00 0,00 
Yhteensä   3 000,00 0,00 
       
EFECW/Baltic Sea regional meeting “In Deeper Waters - Sharing our Traditions    
20.-24.5.2015 Kirkkonummi     
  
   Espoon seurakuntayhtymä 1 500,00 0,00 
Yhteensä   1 500,00 0,00 

Roots and Wings. Traditional lifestyle, environment and the future -    
Ilmastopyhiinvaellus     
  Kirkkohallitus 7 000,00 0,00 
Yhteensä   7 000,00 0,00 
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EYCE:n 40. yleiskokous  19.-25.10.2015 Kirkkonummi/Helsinki     
  Kirkkohallitus 3 500,00 0,00 
   Helsingin seurakuntayhtymä 3 000,00 0,00 
   Suomen ortodoksinen kirkko 500,00 0,00 
Yhteensä   7 000,00 0,00 
       
Nuorisojaoston opintomatka 1.-4.10.2015 Pietari     
  
   Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli 500,00 0,00 
   Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli 500,00 0,00 
   Suomen ortodoksinen kirkko 500,00 0,00 
Yhteensä   1 500,00 0,00 
       
Uskonnonvapaus vastaanottokeskuksissa-projekti     
  Kirkon Ulkomaanavun Säätiö 0,00 0,00 
    ed.vuodelta tuloutettu 3 495,55 3 495,55 
    käyttämättä -3 495,55 -3 495,55 
    yhteensä 0,00 0,00 
       
Projektit yhteensä     
  Myönnetty projektirahoitus 000,00 53 000,00 
   Tuloutettu edelliseltä vuodelta 3 495,55 3 495,55 
   Projektirahoituksesta käyttämättä -3 495,55 -3 495,55 
 Yhteensä   73 000,00 53 000,00 
       
SEN kolehtitulot 2012-2015       
    2015 2014 2013 2012
   Ev. lut. kirkon viralliset kolehdit 170 674,96 168 832,05 168 056,77 165 367,92
   Muut kolehdit 3 511,64 2 596,61 2 674,22 4 108,41
Yhteensä   174 186,60 171 428,66 170 730,99 169 476,33



79
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

EYCE:n 40. yleiskokous  19.-25.10.2015 Kirkkonummi/Helsinki     
  Kirkkohallitus 3 500,00 0,00 
   Helsingin seurakuntayhtymä 3 000,00 0,00 
   Suomen ortodoksinen kirkko 500,00 0,00 
Yhteensä   7 000,00 0,00 
       
Nuorisojaoston opintomatka 1.-4.10.2015 Pietari     
  
   Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli 500,00 0,00 
   Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli 500,00 0,00 
   Suomen ortodoksinen kirkko 500,00 0,00 
Yhteensä   1 500,00 0,00 
       
Uskonnonvapaus vastaanottokeskuksissa-projekti     
  Kirkon Ulkomaanavun Säätiö 0,00 0,00 
    ed.vuodelta tuloutettu 3 495,55 3 495,55 
    käyttämättä -3 495,55 -3 495,55 
    yhteensä 0,00 0,00 
       
Projektit yhteensä     
  Myönnetty projektirahoitus 000,00 53 000,00 
   Tuloutettu edelliseltä vuodelta 3 495,55 3 495,55 
   Projektirahoituksesta käyttämättä -3 495,55 -3 495,55 
 Yhteensä   73 000,00 53 000,00 
       
SEN kolehtitulot 2012-2015       
    2015 2014 2013 2012
   Ev. lut. kirkon viralliset kolehdit 170 674,96 168 832,05 168 056,77 165 367,92
   Muut kolehdit 3 511,64 2 596,61 2 674,22 4 108,41
Yhteensä   174 186,60 171 428,66 170 730,99 169 476,33

LAUSUNTO IHMISKAUPAN  
VASTAISEN TOIMINNAN JÄRJESTÄMI-

SESTÄ VALTIONEUVOSTOSSA

Sisäministeriön poliisiosasto on pyytänyt SEN:lta lausun-
toa luonnoksesta ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordi-
naatiorakenteen luomiseksi. Lausuntopyynnössä todetaan, 
että lausunnon antajan on hyödyllistä kiinnittää luonnosta 
tarkastellessaan erityistä huomiota ihmiskaupan vastaisen 
toiminnan yhteensovittamisen tehostamiseksi toteutettavaa 
verkostoitumista koskevaan kohtaan.

Antamassaan lausunnossa ev.lut. Kirkkohallitus pitää 
ehdotettua koordinaatiorakennetta tarkoituksenmukaise-
na. Se esittää kuitenkin, että Kirkkohallitus liitettäisiin mu-
kaan verkostoitumisesta puhuttaessa muistion eri kohdissa. 
Nyt mainitaan vain kansalaisjärjestöt, työmarkkinajärjestöt 
ja Kuntaliitto.

Ekumeeniselta kannalta verkostoitumisessa olisi huomi-
oitava myös SEN ja sen jäsenkirkot. Ekumeeninen vastuu-
viikko oli ensimmäinen valtakunnallinen hanke, joka nosti 
julkisuuteen ihmiskaupan ilmiönä sekä Suomessa että kan-
sainvälisesti. Tämän kampanjan tuloksena SEN:n verkostos-
sa on laajasti tietoisuutta ja kokemusta ihmiskaupan vastai-
sesta toiminnasta.

Suomen Ekumeenisen Neuvostoon hallitus esittää lau-
suntonaan 9.2.2015: SEN pitää ehdotettua koordinaatiora-
kennetta tarkoituksenmukaisena. SEN esittää kuitenkin, et-
tä verkostoitumisesta puhuttaessa muistion eri kohdissa huo-
mioitaisiin myös evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirk-
ko, muut kristilliset kirkkokunnat sekä muut uskontokun-
nat. Niillä on sekä valtakunnallisella että paikallisella tasol-
la ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaation kannalta 
olennaista tietoa ja kokemusta.

USKONNOT YHTEISKUNNAN TURVANA

Muslimit, kristityt ja juutalaiset sitoutuvat:
Suomi on moniuskontoinen ja monikulttuurinen yhteis-

kunta. Tunnustettu moninaisuus on menestystekijä. Uskon-
tojen ja vakaumusten kirjo ja sen mukanaan tuoma avoi-
muus ja dynaamisuus luovat yhteiskunnallista ja taloudellis-
ta kehitystä. Vähemmistöjen tasaveroinen asema enemmis-
tön rinnalla kertoo kaikkien hyvinvoinnista. Moniuskontoi-
suus ja monikulttuurisuus tulee nähdä voimavarana ja mah-
dollisuutena. Suomi voi välttää Länsi-Euroopan uhkakuvat 
väestöryhmien vihollisuudesta ja valita yhteiskuntarauhan ja 
moniarvoisuuden tien.

1) Uskonnot yhteisissä tiloissa
Omassa maassamme on tähän asti vältytty pahimmilta vi-
harikoksilta. Paras turva niitä vastaan on uskontojen, vakau-
musten ja kulttuuritaustojen turvallinen rinnakkainelo, vuo-
ropuhelu ja yhteistyö. Eri identiteetit ja niiden vuorovaiku-
tus ovat tervetullut osa suomalaista yhteiskuntaa. 

Uskontojen tuntemus ja niiden sanoman ymmärtäminen 
kuuluvat nykyaikaiseen yleissivistykseen. Oman uskonnon 

kouluopetus on välttämätöntä kaikille – enemmistölle ja vä-
hemmistöille. Oman uskonnon ja kulttuuritaustan hyvä tun-
temus kehittää kriittistä ajattelua ja antaa välineet radikali-
soitumista ja vihan lietsontaa vastaan. Uskontojen läsnäolo 
on luonteva osa yhteiskunnan antamaa tukea sen jäsenille 
erityisolosuhteissa – kuten puolustusvoimissa, terveyden-
huollossa ja vankiloissa.

Mitä paremmin ihmiset tuntevat oman identiteettinsä, si-
tä harvemmin he tuntevat vihaa toisia kohtaan. Mitä parem-
min suomalaiset sisäistävät oman uskontonsa, sitä paremmin 
he ovat turvassa radikaalia propagandaa vastaan.

2) Avoin ja oikeudenmukainen maahanmuuttopolitiikka
Suomi tarvitsee kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan. 
Maahanmuuttopolitiikan on oltava avointa ja oikeudenmu-
kaista kaikkia kohtaan. Sen tulisi heijastua opiskelu- ja työ-
peräiseen siirtolaisuuteen, perheiden yhdistämiseen, pako-
laiskiintiöihin ja turvapaikkapäätöksiin. Siirtolaisuus vah-
vistaa maamme vuorovaikutusta muun maailman kanssa ja 
edistää luovuutta ja yrittäjyyttä.  Maahanmuutto ei vaaranna 
oman yhteiskuntamme köyhien ja syrjäytyneiden asemaa, 
vaan edistää yhteistä hyvinvointia. Yhteiskuntamme kult-
tuurinen ja taloudellinen kehitys edellyttävät, että maamme 
avaa ovensa useammille muualta tuleville kuin nykyisin. 

3) Globaali hyvinvointi
Suomen ja Euroopan Unionin yhteiskuntarauhaa vahviste-
taan edistämällä koko ihmiskunnan hyvinvointia. Suomen 
on kohotettava profiiliaan kehityksen, rauhan ja ihmisoi-
keuksien eteenpäin viejänä. Se edesauttaa ihmiskunnan toi-
mintakykyä yhteisten haasteiden, kuten sotien, köyhyyden 
ja ympäristökatastrofien edessä. Uskontoasiantuntemus se-
kä uskonnonvapauden ja muiden ihmisoikeuksien edistämi-
nen kuuluvat osana ulko- ja kehityspolitiikkaan. Uskonto-
jen yhteistyö Suomessa voi tarjota malleja vastaaville aloit-
teille muualla.

Helsingissä 5.3.2015

Uskontojen yhteistyöfoorumi Suomessa  
– USKOT-foorumi 
Piispa Kaarlo Kalliala, varapuheenjohtaja
Suomen Islamilainen Neuvosto
Anas Hajjar, puheenjohtaja
Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto 
Yaron Nadbornik, varapuheenjohtaja
Suomen Ekumeeninen Neuvosto
Heikki Huttunen, pääsihteeri 

RELIGIONERNA TRYGGAR  
SAMHÄLLSFREDEN

Muslimer, kristna och judar engagerar sig: Finland är ett 
mångreligiöst och mångkulturellt samhälle. Att erkänna den-
na mångfald leder till framgång. Den öppenhet och dynamik 
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som mångfalden av religioner och övertygelser för med sig är 
en grund för ekonomisk och samhällelig utveckling. 

Minoriteternas likvärdiga ställning vid sidan av majori-
teten säger något om allas välfärd. Det mångreligiösa och 
mångkulturella bör ses som en tillgång och en möjlighet. 
Finland kan undvika Västeuropas hotbilder om olika folk-
gruppers fiendskap och välja samhällsfredens och mångfal-
dens väg.

 
1 Religionerna i det offentliga rummet
I vårt land har vi hittills undgått de värsta hatbrotten. Det 
bästa skyddet mot hatbrott är att människor av olika religi-
oner, övertygelser och kulturer kan leva tryggt tillsammans, 
föra dialog och samarbeta. Olika identiteter och samverkan 
dem emellan är välkommet i det finländska samhället.

Kunskap om religioner och deras budskap hör till all-
mänbildningen numera. Skolans undervisning i den egna re-
ligionen är nödvändigt för alla – majoritet som minoritet. 
Förtrogenhet med den egna religionen och kulturtraditionen 
utvecklar det kritiska tänkandet och ger verktyg för att mot-
verka radikalisering och uppvigling till hat. Religionernas 
närvaro är en naturlig del av samhällets stöd till dess med-
borgare i olika situationer – som försvarsmakt, hälsovård 
och fängelser.

Ju bättre kännedom människor har om sin egen identi-
tet, desto mindre hatar de andra. Ju bättre finländarna inte-
grerar sin egen religiositet, desto säkrare går de för den radi-
kala propagandan.

 
2 En öppen och rättvis invandringspolitik
Finland behöver en holistisk invandringspolitik som är öp-
pen och rättvis för alla.  Den ska synas i migration för stu-
dier och arbete, i familjeåterföreningar, i flyktingkvoter och 
asylbeslut. Migration förstärker vårt lands interaktion med 
den övriga världen och främjar skapande och företagande. 
Invandring äventyrar inte situationen för vårt lands fattiga 
och utslagna, utan främjar det gemensamma välbefinnandet. 
Utvecklandet av vårt lands kultur och ekonomi förutsätter att 
vi öppnar dörrarna för flera invandrare än idag.

 
3 Global välfärd
Samhällsfreden i Finland och Europeiska Unionen förstärks 
när vi främjar hela mänsklighetens välfärd. Finland mås-
te höja sin profil när det gäller bistånd, fred och mänskliga 
rättigheter. Detta främjar i sin tur mänsklighetens förutsätt-
ningar att möta gemensamma utmaningar som krig, fattig-
dom och miljökatastrofer. Religiös läskunnighet, främjan-
de av religionsfrihet och andra mänskliga rättigheter är en 
del av utrikes- och biståndspolitiken. Religionernas samar-
bete i Finland kan erbjuda modeller för motsvarande initia-
tiv på annat håll.

 
 Helsingfors, den 5 mars 2015
 
 Religionernas samarbete i Finland – RESA-forumet                               
 Biskop Kaarlo Kalliala, viceordförande
  Islamiska Rådet i Finland

 Anas Hajjar, ordförande
 Centralrådet för de judiska församlingarna                                             
 Yaron Nadbornik, viceordförande 
 Ekumeniska Rådet i Finland
 Heikki Huttunen, generalsekreterare

 

PUOLUSTUSVOIMIEN EETTINEN  
OPETUS JA SOTILASPARAATIT

Pyydettynä lausuntonaan Suomen Ekumeenisen Neuvoston 
hallitus toteaa seuraavaa: 

Yleistä
Myönteistä on, että puolustusministeriön kansliapäällikön 
asettama työryhmä on tarkastellut Puolustusvoimien eettistä 
opetusta. Uskonnon merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa 
on muutoksessa. Perinteisen kristillisen yhtenäiskulttuurin 
tunnuspiirteet vähenevät, mutta samalla uskonnollisten ilmi-
öiden ja yhteisöjen määrä kasvaa. Kansankirkon muodolli-
sesta jäsenyydestä eroaminen merkitsee harvoin periaatteel-
lista henkilökohtaista uskonnonvastaista kannanottoa. Maa-
hanmuuton myötä uskonnollis-kulttuurinen identiteetti tulee 
uudella tavalla esiin suomalaisessa katukuvassa, ruokapöy-
dässä ja arjen sekä juhlan monivärisyydessä. Pyrkimys ottaa 
tämä muutos huomioon uskonnonvapauden turvaamiseksi 
puolustusvoimien eettisessä opetuksessa ja muussa toimin-
nassa on kiitettävä.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto on myönteisellä mie-
lenkiinnolla seurannut Puolustusvoimien kirkollisen työn 
toimia varusmiesten uskonnollisen ja kulttuurisen taustan 
muutoksen ja moninaisuuden huomioimiseksi. Työn vah-
vuuksien ja haasteiden kartoittamiseksi Puolustusvoimien 
kirkollista työtä tulisikin tarkastella kokonaisuutena. Sellai-
nen selvitys antaisi käsityksen Puolustusvoimissa palvele-
vien eettisen toimintakyvyn tuesta, sen niveltymisestä kou-
lutukseen ja muihin tukitoimiin sekä kirkollisen työn kehi-
tystarpeista muuttuvassa toimintaympäristössä. Käsillä ole-
va raportti on tähän verrattuna suppea ja tarkastelee vain yh-
tä osaa kokonaisuudesta.

Raportin laatinut työryhmä ei ole kuullut asiantuntijoita 
puolustusvoimien kanssa vuosisataista yhteistyötä tehneis-
tä kansankirkoista, evankelis-luterilaisesta ja ortodoksises-
ta. Ortodoksista kirkollista työtä tai raportin esitysten vai-
kutuksista siihen raportti ei mainitse ollenkaan. Myöskään 
muita uskonnollisia yhteisöjä edustavia asiantuntijoita ei ole 
kuultu.

Raportti ei sisällä selvitystä siitä, mihin uskontokuntiin 
puolustusvoimissa eettistä opetusta saavat varusmiehet kuu-
luvat ja kuinka tämä mahdollisesti poikkeaa väestön yleisis-
tä tilastotiedoista ja mitkä ovat ennustettavat kehitystrendit.

On kiinnitettävä huomiota siihen, että maahanmuuttaja-
taustaisten nuorten osuus jatkuvasti kasvaa varusmiespal-
velusikäisten keskuudessa ja että uskonnollis-kulttuurisel-
la identiteetillä on heille suurempi merkitys kuin keskimää-
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rin suomalaisille. Uskontojen merkityksen kasvu on globaa-
li trendi. Maamme väestössä ortodoksien, katolilaisten ja hel-
luntailaisten kristittyjen samoin kuin eri suuntauksia edusta-
vien muslimien osuus kasvaa. Oman uskonnon näkyvyys ja 
sen arvojen huomioiminen mm. eettisessä opetuksessa edis-
tää oppilaitoksissa tehtyjen tutkimusten mukaan näiden nuor-
ten kotoutumista ja osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnas-
sa. Varusmiespalveluksen merkitystä tässä kokonaisuudessa 
ei pidä jättää huomiotta. Polttava ajankohtainen tosiseikka, 
että suomalaisia nuoria osallistuu taistelutoimiin meneillään 
olevissa Lähi-Idän ja Itä-Ukrainan konflikteissa, on otettava 
huomioon pohdittaessa varusmiespalveluksen sisältöä ja ko-
touttavaa merkitystä nuorelle Suomen kansalaiselle.

Ekumeenisen Neuvoston näkökulmasta eettisen toimin-
takyvyn tuki ja siihen liittyvän opetuksen kehittäminen Puo-
lustusvoimissa edellyttäisivät uusien yhteistyösuhteiden 
avaamista maamme monipuolistuvan uskontojen ja vakau-
musten kentän kanssa. Nykyvaiheessa tarpeellisia uusia yh-
teistyötahoja olisivat tästä näkökulmasta ensi sijassa kato-
linen kirkko ja vapaakristilliset kirkot sekä islamilaiset yh-
teisöt.

Uusien yhteistyösuhteiden kehittämiselle on malle-
ja puolustusvoimien nykyisessä kirkollisessa työssä, jo-
ta tehdään evankelis-luterilaisten ja ortodoksien yhteistyö-
nä ja jonka puitteissa on jo solmittu kontakteja muihin us-
konnollisiin yhdyskuntiin. Moniuskontoiselle työlle on taus-
taa myös Puolustusvoimien historiassa. Kansainvälisissä yh-
teyksissä herättää myönteistä mielenkiintoa Suomen juuta-
lainen ja islamilainen sotilassielunhoito talvi- ja jatkosodan 
rintamilla.

Uskonnonvapaus
Maamme perustuslain säädös uskonnon ja omantunnon va-
paudesta lähtee oikeudesta tunnustaa ja harjoittaa uskontoa. 
Työryhmäraportissa otetaan lähtökohdaksi saman säädök-
sen sisältämä periaate, ettei kukaan ole velvollinen osallis-
tumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. 
Raportissa jälkimmäinen tulkitaan perusperiaatteeksi, ja 
kaikenlainen uskonnon näkyvyys esimerkiksi eettisen ope-
tuksen yhteydessä tulkitaan uskonnon harjoittamiseksi ja sii-
hen velvoittamiseksi. Raportissa käytetään käsitteitä uskon-
nottomuus, tunnustuksettomuus ja julistuksettomuus. Perus-
tuslaki ja uskonnonvapauslaki eivät tunne näitä käsitteitä. 
Ottaessaan tällaisen tarkastelukulman raportti eroaa lähtö-
kohdiltaan maamme lainsäädännön positiivisen uskonnon-
vapauden periaatteesta.

Oman merkillepantavan esimerkkinsä uskonnottomuus-
korostuksesta tarjoaa raportissa mainittu keskustelu sii-
tä, kyseenalaistaako sotilaspapin virkapuku tämän antaman 
opetuksen ”uskonnottomuuden ja tunnustuksettomuuden”.  
On huomautettava, että sotilaspapin asu on nimenomaan tä-
män sotilaallisen tehtävän edellyttämä puolustusvoimien 
virkapuku. Se muodostaa poikkeuksen eri kirkollisten tradi-
tioiden yhteisestä klassisesta periaatteesta, että pappi pukeu-
tuu kirkolliseen virkapukuunsa. Risti puolustusvoimien vir-
kapuvussa on papin palvelusarvon tunnus ja esiintyy myös 

muissa puolustusvoimien merkeissä ja maamme kansallisis-
sa tunnuksissa.

Raporttia leimaa tarve poistaa uskonto näkyvistä puolus-
tusvoimien toiminnassa. Tilalle tarjotaan työryhmän esityk-
sinä uskonnottomia ratkaisuja, jotka ovat käsitteellisesti ja 
käytännöllisesti ongelmallisia. Niiden toteuttaminen saattaisi 
johtaa tilanteisiin, johon viittaa raportissa siteerattu Eduskun-
nan apulaisoikeusasiamiehen lausunto sotilasvalasta: ... mah-
dollinen yksi muoto, jonka tulisi olla tunnustukseton ja us-
konnoton, kaventaisi moniarvoisuutta ja oikeutta uskontoon.

Kirkolliset oppitunnit
Kirkollisen työn oppitunteja tulisi kehittää huomioiden va-
rusmiespalvelusta suorittavien erilaiset uskonnolliset ja kult-
tuuriset taustat. Opetuksen tulee lähteä varusmiehen oman 
uskonnon ja kulttuurin pohjalta. Oman uskonnon tuntemus 
tukee varusmieskoulutuksen tavoitteita henkisen ja eettisen 
toimintakyvyn turvaamiseksi kaikissa tilanteissa. Neutraali-
uteen pyrkivä eettinen pohdinta on vaarassa jäädä abstrak-
tiksi ja irralliseksi koulutettavan persoonasta ja identitee-
tistä. Oman uskonnon eettisten periaatteiden opetusta tulisi 
laajentaa niin, että sitä järjestettäisiin edellä mainituista syis-
tä luterilaisen ja ortodoksisen opetuksen lisäksi myös muis-
ta uskonnollisista lähtökohdista.

On selvitettävä niin katolilaisten ja vapaakristillisen 
kirkkojen jäsenten kuin myös islaminuskoisten tarve oman 
uskonnon eettisten periaatteiden opetukseen. Samalla tulee 
huolehtia ei-uskonnollisen eettisen opetuksen järjestämises-
tä sitä haluaville. Oman uskonnollisen ja vakaumuksellisen 
taustan eettisten periaatteiden ohella opetuksen tulee sisältää 
myös muiden uskontojen ja vakaumusten vastaavaa ainesta. 
Hyvin järjestetty opetus antaa mahdollisuuden eri uskonto-
taustaisten opetusryhmien vuoropuheluun ja muuhun yhteis-
toimintaan, mikä on omiaan vahvistamaan eettistä pohdintaa 
ja toimivan joukko-osaston sisäistä integraatiota.

Kansainvälisen kriisinhallinnan tehtävissä kohdataan us-
kontojen tärkeä merkitys eri kulttuurisissa ja poliittisissa ti-
lanteissa. Uskontotieto muodostaa strategisen edun, kun toi-
mitaan vieraassa kulttuuriympäristössä. Se on myös edel-
lytys menestyksekkäälle kriisinhallinnalle ja luottamuksen 
rakentamiselle toista elämännäkemystä edustavien kanssa. 
Ääriolosuhteissa toimivat tarvitsevat sekä kriittisen tilanteen 
kestäessä että siitä palauduttaessa erityistä tukea, jota voivat 
antaa sielunhoito ja pyhät toimitukset. Tämä korostaa tasok-
kaan uskontotiedon opetuksen ja kirkollisen työn merkitystä 
Puolustusvoimien eri tehtäväalueilla.

Hartaudet ja sotilasparaatit
Ekumeenisen Neuvoston näkökulmasta ei ole huomautetta-
vaa siihen, mitä raportti esittää hartauksien vapaaehtoisuu-
den ja siihen liittyvien järjestelyjen suhteen.

Ongelmallinen on kuitenkin ”uskonnottoman hartauden” 
ajatus. Millä tavalla tällaisen hartauden sisältö ja muoto 
määriteltäisiin, jää ymmärrettävästi mielikuvituksen varaan. 
Jos sellaisia kuitenkin jossain kehiteltäisiin ja ne olisi tarkoi-
tettu kaikille varusmiehille yhteiseksi toiminnaksi, ne saat-
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taisivat luoda käänteisesti saman tilanteen, jota käsillä oleva 
raportti pyrkii ratkaisemaan: velvoitus osallistua omantun-
non vastaisesti ”uskonnottomuuden” harjoittamiseen.

Sotilasparaatien suhteen tulee ekumeeniselta kannalta 
huomauttaa, että niillä voi olla myös kansallista yhtenäisyyt-
tä palveleva tarkoitus. Maissa, joissa moniuskontoisuus huo-
mioidaan julkisen vallan taholta, on tavallista, että kansalli-
sissa juhlatilaisuuksissa toimitetaan lyhyt hartaus useamman 
kuin yhden uskonnon perinteen mukaan.

Nämä tilanteet ovat olleet uraa uurtavia uskontojen ra-
jat ylittävän hartauden ja sitä kautta muun uskontodialogin 
kannalta. Jos kysymystä sotilasparaatien hartauksista lähes-
tytään monikulttuurisuuden ja moniuskontoisuuden kannal-
ta, tämä toimintamalli voisi tulla harkittavaksi Suomessakin. 
Luterilais-ortodoksisista ekumeenisista hartauksista on hy-
vää kokemusta useissa Puolustusvoimien joukko-osastoissa.

Katsomme, että puolustusministeriön asettaman työryh-
män tekemien esitysten jatkovalmistelussa tulee huomioida 
positiivinen uskonnonvapaus ja monikulttuurisuuden ja mo-
niuskontoisuuden vahvistuminen suomalaisessa yhteiskun-
nassa.

Helsingissä 6.3.2015  
Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus

LUKION OPETUSSUUNNITELMAN  
PERUSTEIDEN PÄIVITTÄMINEN

Opetushallitus on pyytänyt lausuntoa lukion opetussuunni-
telman perusteiden päivittämiseen liittyvässä prosessissa. 
SEN:n Kasvatusasiain jaosto lausuu 30. huhtikuuta päivä-
tyssä lausunnossaan seuraavaa:

Kiinnitämme erityistä huomiota koulutuksen arvopoh-
jaan sekä katsomusaineiden opetukseen.

Luku 2.2.
Koulun arvoperustaa koskevassa alaluvussa todetaan, että 
lukio-opetus on ”opiskelijoita uskonnollisesti, katsomuksel-
lisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta.”

Pidämme ilmaisua huonona, koska siinä ensinnäkin rin-
nastetaan piiloviestinä uskonnollinen kuuluminen poliit-
tiseen mielipiteeseen. Varsinkin vähemmistöjen ja heidän 
identiteettinsä rakentumisen näkökulmasta tekstin sisältä-
mä, ilmeisesti tahaton piiloviesti kuulostaa ongelmalliselta 
ja vähättelevältä.

Toiseksi ilmaisu ei kannusta rakentamaan moniarvois-
ta ja monimuotoista koulua. Siksi kyseinen lause olisi syy-
tä muuttaa muotoon: Lukio-opetus on opiskelijoiden uskon-
nollista sekä katsomuksellista moninaisuutta kunnioittavaa 
ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta.

Luku 3.2.
Luvussa korostetaan erilaisia oppimisympäristöjä: ”Opiske-
luympäristöjä koskevissa ratkaisuissa otetaan huomioon, et-

tä oppimista tapahtuu mitä moninaisimmissa tilanteissa ja 
paikoissa. Yliopistojen ja korkeakoulujen, kirjastojen, lii-
kunta- ja luontokeskusten, taidelaitosten, työelämän ja yri-
tysten sekä muiden tahojen tarjoamia opiskeluympäristöjä 
hyödynnetään monin tavoin.”

Tässä yhteydessä tulisi mainita eksplisiittisesti oppi-
misympäristöinä kirkot ja muut uskonnolliset yhdyskunnat. 
Myös kansalaisjärjestöt olisi tarpeen mainita. Tutustuminen 
erilaisiin uskonnollisiin yhdyskuntiin on tärkeää, jos halu-
taan purkaa ennakkoluuloja ja valmistaa katsomusten väli-
seen vuoropuheluun kykeneviä kansalaisia.

Luku 5.15. Uskonto
Uskonnollisen moninaisuuden kasvaessa uskontoihin liitty-
vän tuntemuksen ja uskontodialogitaitojen merkitys koros-
tuu. Uskontoon liittyvät tiedot ja taidot voivat rakentua vain 
oman tradition tuntemuksen varaan, josta käsin tulee yleis-
sivistävässä koulutuksessa paneutua riittävästi myös muihin 
uskontoperinteisiin.

Pidämme hyvänä sitä, että lukion uskonnon opetussuun-
nitelmien pakollisissa kursseissa eri uskontojen oppimääris-
sä perehdytään kristinuskoon, juutalaisuuteen ja islamiin. 
Haasteeksi jää, miten kaikille uskonnon opiskelijoille taa-
taan riittävä Aasian uskontojen tuntemus, sikäli kun vii-
meksi mainittuja traditioita opiskellaan lähinnä syventävis-
sä kursseissa.

Luku 5.16. Elämänkatsomustieto
Huomio kiinnittyy siihen, että elämänkatsomustiedon ope-
tussuunnitelman perusteet eivät juurikaan sisällä viittauk-
sia uskonnollisiin traditioihin toisin kuin uskonnon eri oppi-
määrien kurssit. Esimerkiksi kristinuskoon tai muuhunkaan 
uskontoon viitataan nimeltä vasta 5. syventävässä kurssissa 
”Katsomusten maailma (ET5)”, jonka todennäköisesti vain 
vähemmistö elämänkatsomustiedon oppilasta suorittaa.

Uskontoja koskeva yleistieto on kuitenkin olennainen 
osa globaaleja selviytymistaitoja. Myös suomalaisessa yh-
teiskunnassa tarvitaan riittävästi tietoa kristinuskosta, isla-
mista, juutalaisuudesta ja muista täällä vaikuttavista uskon-
noista.

Jos opetussuunnitelman perusteet hyväksytään nykyi-
sen kaltaisina, on ilmeinen vaara, että elämänkatsomustie-
don opiskelijat jäävät tiedolliseen katveeseen maailmanus-
kontojen suhteen. Siksi olisi tärkeää vielä tarkastella uudel-
leen elämänkatsomustiedon osiota ja ainakin lisätä pakolli-
siin kursseihin uskontotieteellistä tietoainesta.

Lausunnon keskeinen sisältö
Lukion opetussuunnitelman perusteita koskevassa lausun-
nossa esitämme seuraavaa:

• Luvun 2.2. toisen kappaleen viimeinen virke tulisi kir-
joittaa muotoon: Lukio-opetus on opiskelijoiden us-
konnollista sekä katsomuksellista moninaisuutta kun-
nioittavaa ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta.

• Luvussa 3.2. tulisi mainita oppimisympäristöinä myös 
kirkot ja muut uskonnolliset yhdyskunnat.
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• Elämänkatsomustietoa koskevan osion 5.16 tulisi si-
sältää selkeämmin ja runsaammin uskontoja koskevaa 
ainesta.

Kunnioittaen
Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Kasvatusasiain jaosto
Jyri Komulainen
jaoston puheenjohtaja
 

KIRKONJOHTAJAT VETOAVAT  
KEHITYSYHTEISTYÖN PUOLESTA

Me allekirjoittaneet Suomen kristillisten kirkkojen johtajat 
vetoamme maan hallitukseen, että se kohtuullistaisi kaavail-
tuja kehitysyhteistyön leikkauksia. Kansantalouden kannal-
ta välttämättömät leikkaukset tulisi kohdentaa niin, etteivät 
niiden vaikutukset pahenna kaikkein köyhimpien hätää Suo-
messa tai kehitysyhteistyön kohdemaissa.

Kehitysyhteistyö on tehokas tapa rakentaa globaalia 
turvallisuutta, ehkäistä terrorismia ja vähentää syitä lähteä 
maanpakoon ja siirtolaiseksi. Kansalaisjärjestöjen ja kirk-
kojen tekemä kehitysyhteistyö on vaikuttavaa, koska se ta-
voittaa kaikkein haavoittuvimpia ihmisryhmiä. On pidettävä 
huoli siitä, etteivät tehdyn työn tulokset leikkausten seurauk-
sena vaarannu ja ettei kehitysyhteistyön ammattitaito katoa.

Meidän tulisi muistaa, kuinka Suomi vielä vähän aikaa 
sitten oli apua vastaanottava maa. Kultainen sääntö, jon-
ka löydämme eri maailmanuskontojen opetuksesta, haas-
taa ylittämään itsekkyyden: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmis-
ten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profee-
tat.” (Matt. 7:12)

7.9.2015
Arkkipiispa Kari Mäkinen, Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko
Arkkipiispa Leo, Suomen ortodoksinen kirkko
Piispa Teemu Sippo SCJ, Katolinen kirkko Suomessa
Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko
Piirikunnanjohtaja Pasi Runonen, Suomen Metodistikirkko
Distriktsföreståndare Mayvor Wärn-Rancken, Finlands 
svenska metodistkyrka
Samfundsföreståndare Peter Sjöblom, Finlands svenska 
baptistsamfund
Kirkonjohtaja Jari Portaankorva, Suomen Baptistikirkko
Eversti Johnny Kleman, Pelastusarmeija
Kirkonjohtaja Kalervo Aromäki, Suomen Adventtikirkko
Samfundsledare Håkan Björklund, Missionskyrkan i Fin-
land
The Revd Tuomas Mäkipää, The Anglican Church in Fin-
land
Senior Pastor Samuel Vogel, International Evangelical 
Church
Johtaja Pekka Havupalo, Suomen Helluntaikirkko
Puheenjohtaja Kenneth Grönroos, Finlands svenska Pingst-
mission

KYRKOLEDARNA VÄDJAR  
FÖR BISTÅNDET

Vi undertecknade, ledare för kyrkorna i Finland, vädjar till 
vårt lands regering att den ska mildra de planerade nedskär-
ningarna i utvecklingssamarbetet. De nedskärningar som är 
nödvändiga med tanke på den statliga ekonomin bör plane-
ras så att deras verkningar inte förvärrar nöden för de al-
lra fattigaste, vare sig i Finland eller i biståndets mottagar-
länder.

Utvecklingssamarbete är ett effektivt sätt att bygga glo-
bal säkerhet, motverka terrorism och minska orsakerna för 
människor att överge sitt land och bli flyktingar. Frivilligor-
ganisationernas och kyrkornas biståndsarbete är betydelse-
fullt eftersom det når de allra mest utsatta grupperna. Vi bör 
garantera att det arbete som utförts inte äventyras och att yr-
keskunskapen inom biståndsarbetet inte försvinner.

Vi bör minnas att också Finland, inte alltför länge sedan, 
var ett land som själv tog emot hjälp. Den gyllene regeln 
som vi återfinner i alla världsreligioner utmanar oss att höja 
oss över själviskheten: “Allt vad ni vill att människorna skall 
göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen 
och profeterna säger.” (Matt. 7:12)

7 september 2015
Ärkebiskop Kari Mäinen, Evangelisk-lutherska kyrkan i 
Finland
Ärkebiskop Leo, Finlands ortodoxa kyrka
Biskop Teemu Sippo SCJ, Katolska kyrkan i Finland
Kyrkoledare Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko
Distriktsföreståndare Pasi Runonen, Suomen Metodisti-
kirkko
Distriktsföreståndare Mayvor Wärn-Rancken, Finlands 
svenska metodistkyrka
Samfundsföreståndare Peter Sjöblom, Finlands svenska 
baptistsamfund
Kyrkoledare Jari Portaankorva, Suomen Baptistikirkko
Överste Johnny Kleman, Frälsningsarmén i Finland
Kyrkoledare Kalervo Aromäki, Suomen Adventtikirkko
Samfundsledare Håkan Björklund, Missionskyrkan i Finland
The Revd Tuomas Mäkipää, The Anglican Church in Finland
Senior Pastor Samuel Vogel, International Evangelical 
Church
Samfundsledare Pekka Havupalo, Suomen Helluntaikirkko
Ordförande Kenneth Grönroos, Finlands svenska Pingstmis-
sion

VASTUUVIIKON TAPAHTUMIA

• 15.9. Espoon ja Helsingin ev.-lut. hiippakuntien kasvatuk-
sen vuosiseminaari Muutos2015, jossa oli aiheena moni-
kulttuurisuus. Lähettiläs Theresa oli mukana vetämässä 
kanavaa, kampanja esillä ja materiaali jaossa. 

• 14.10. Ansvarsveckans seminarium i Pedagogiska fakul-
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teten, Åbo Akademi, Vasa. Temat Över gränser! Med-
verkanden: Nanna Rosengård, Ramiesa Mahdi, Mårten 
Björkgren, Jan Edström. 

• 14.10. Ekumeenisen vastuuviikon lähettiläskäynti/Raase-
pori Eknäs missionkyrka

• 18.10. Vastuuviikon tilaisuus, Toivakan kirkko 
• 18.10. Vastuuviikon radio-ohjelma, Lapinlahden kirkko, 

lähettiläs Robert välitti terveisensä. Suora lähetys YLE 
Radio 1, 179 000 kuulijaa

• 18.10. Ansvarsveckans evenemang i Andreaskyrkan, Hel-
singfors 

• 18.10. Ansvarsveckans evenemang i Ekenäs Missionskyr-
ka

• 19.10. Ylitä raja! Ekumeeninen tempaus pakolaisten puo-
lesta Narinkkatori, Kamppi

• 19.10. Ekumeeninen vastuuviikko 2015, Pakolaisilta Lap-
peenrannan seurakuntasali

• 20.10. Ortodoksinen nuortenilta, Kotikirkko, Helsinki
• 20.10. Vastuuviikon ilta, Helsingin vapaaseurakunta
• 21.10. Vastuuviikon iltapäivä, Annakulman olohuone, 

Helsinki
• 21.10. Vastuuviikon keskiviikkokahvila Munkkivuoren 

srk-talo
• 22.10. Silverlänken - en pensionärssamling, Kyrkbacken, 

Karleby
• 22.10. Vastuuviikon monikulttuurinen Hymnet-lauluilta, 

Helsingin Vanha Kirkko
• 24.10. YK:n päivän jumalanpalvelus rauhan puolesta Hel-

singin tuomiokirkko
• 24.10. Vastuuviikon tapahtuma, Klaukkalan kirkko 
• 24.10. YK-päivän juhla Kokkolan kaupunginkirkolla, 

haastattelussa ja mukana ohjelmassa Vastuuviikon lähet-
tiläs Theresa ja yhteistyössä paikallisia pakolaisia ja maa-
hanmuuttajia

• 24.10. Ansvarsveckans konsert med Ingemar Olsson i Va-
sa svenska församling

• 24.10. Sångkavalkad på FN-dagen Gamlakarleby stads-
kyrka 

• 24.10. Ylitä raja! Mitä on pakolaisuus? Karakappeli, Es-
poo 

• 25.10. Vastuuviikon tapahtuma, Järvenpään kirkko 
• 25.10. Ansvarsveckans evenemang med Ingemar Olsson, 

Betaniakyrkan i Jakobstad
• 25.10. Vastuuviikon tilaisuus, Hyvinkään kirkko 
• 25.10. Vastuuviikon tilaisuus, Espoon tuomiokirkko 
• 18.10. Ekumeenisen vastuuviikon tilaisuus, Kemin kirkko
• 25.10. Yhteysilta, Kirkkonummen helluntaiseurakunta
• 25.10. Vastuuviikon Tuomasmessu kahvit, lähettiläs Sahir 

piti puheen. Tilaisuuden jälkeen kahviossa oli lisää Vas-
tuuviikon ohjelmaa. Suora lähetys Radio Dei, 200 000 
kuulijaa.

• 31.10. Ansvarsveckans workshop Över gränser på Höstda-
garna i Toijala

• 7.12. Ekumeenisen vastuuviikon ortodoksinen nuorten il-
ta, Nummela

 28.1.2016 Teeman käsittely jatkui seuraavan vuoden puo-

lella: Lähi-idän pakolaiset ja Suomi -Ekumeenisen Vas-
tuuviikon seminaari pakolaisten auttamisesta. Tämä syn-
tyi seurakuntien tarpeesta. Yhteistyökumppaneina olivat 
ev.-lut. Kirkkohallitus ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. 
300 henkilöä osallistui joko itse tilaisuuteen tai netin väli-
tyksellä. 

Esimerkkejä muista tapahtumista, joissa Vastuuviikko oli 
esillä
• 22.–24.5. Ev.-lut. Kirkkopäivät Kouvolassa, kampanja-leh-

ti tuoreeltaan jaossa. Aineistokassien kanssa vierailtiin lu-
terilaisessa seurakunnassa, vapaaseurakunnassa, pelastus-
armeijan toimipisteessä, helluntaiseurakunnassa, ortodok-
sisessa seurakunnassa ja katolisessa seurakunnassa. 

• 28.–30.8. Ortodoksiset kirkkopäivät Lappeenrannassa, joi-
den yhteydessä tavoitettiin suurin osa Suomen ortodoksis-
ten seurakuntien luottamushenkilöistä ja aktiivisista toimi-
joista sekä Valamon kansanopisto, Lintulan luostari, Jo-
ensuun ortodoksinen seminaari (teologinen tiedekunta) ja 
useita ortodoksisen uskonnon opettajia.

• 9.10. Paikallisekumeeninen foorumi Järvenpäässä
• Kirjamessut Helsingissä
• SEN:n yleiskokoukset
• 6. –9.9. Euroopan kirkkojen konferenssin ihmisoikeuskon-

ferenssi Istanbulissa
 

JULISTUS KAHDESTA EKUMEENI- 
SESTA RUKOUSPÄIVÄSTÄ 2016

Kutsuttu julistamaan Jumalan suuria tekoja (1. Piet .2:9). 
Vuoden 2016 adventtina alamme viettää reformaation 

merkkivuotta. Sen aikana muistamme Martti Lutherin 500 
vuotta sitten alulle panemaa uudistusta. Merkkivuosi palaut-
taa mieliimme sen, kuinka monella tavalla ihmisten usko on 
osa Suomen historiaa ja nykypäivää. Kristinusko on tullut 
maahamme sekä lännen että idän kirkkojen kautta. Se liittää 
meidät Euroopan kulttuurin molempiin valtavirtoihin. Ny-
kyisin maamme henkiseen maisemaan kuuluvat myös muut 
kirkot, uskonnot ja elämännäkemykset.

Kristillinen perintö on kulttuurimme voimavara, joka 
muovaa yhteistä etiikkaamme. Se on yksi niistä tekijöistä, 
joiden avulla voimme suunnata yhteiskuntamme kehitystä, 
tuoda panoksemme eurooppalaiseen elämään ja löytää paik-
kamme maailmanlaajuisessa yhteisössä. Luterilainen elä-
männäkemys on vaikuttanut arvoihimme ja suomalaisen yh-
teiskunnan rakentamiseen. Kristillinen etiikka edistää ih-
misoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä.

Yhdistyneiden Kansakuntien humanitäärinen huippuko-
kous pidetään syksyllä 2016. Se nostaa esiin ihmiskunnan 
hyvinvoinnin haasteita. Kirkkojen kokemus edistää sekä ko-
toista että kansainvälistä humanitääristä työtä, samoin kuin 
vuoropuhelu ja yhteistyö yli uskontojen ja maailmankatso-
musten rajojen. Rukouspäivät ekumeenisella rukousviikolla 
18.1. ja ekumeenisella vastuuviikolla 24.10. tarjoavat mah-
dollisuuden liittyä humanitäärisen työn yhteiseen tehtävään, 
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jossa yhdistyvät usko ja käytäntö.
Raamatun mukaan Jumala kutsuu ihmisiä pimeydes-

tä valoon, toivoon ja uudistumiseen. Ekumeenisen rukous-
viikon tämänvuotisen teeman (1. Piet. 2:9) mukaan ihmi-
nen saa kutsun julistaa Jumalan suuria tekoja ja liittyä nii-
hin omassa elämäntavassaan. Jumalan teot tulevat ilmi Kris-
tuksen ristissä ja ylösnousemuksessa. Ne vapauttavat ihmi-
sen toimimaan totuuden ja oikeuden puolesta. Kristityn elä-
män tavoitteena on lähimmäisenrakkaus, joka kunnioittaa 
toista ihmistä ilman mitään ehtoja ja johtaa tekoihin kaiken 
elämän puolesta. Nämä samat ihanteet ovat eurooppalaisen 
kulttuurin taustalla, ja niiden perustalle on kehittynyt poh-
joismainen hyvinvointi.

Pohjoismaista hyvinvointivaltiota pidetään kansainvälises-
ti esikuvallisena yhteiskuntana. Se pyrkii tarjoamaan hyvän 
elämän perusedellytykset kaikille jäsenilleen ja luo yhteiskun-
nallista eheyttä eri elämännäkemysten välille. Työn, luovuu-
den ja henkisen kasvun kautta se takaa yhdenvertaisuuden, 
turvallisuuden ja osallisuuden kaikille. Tämä yhteinen hyvä 
on tärkein luonnonvaramme.  Suomen ja ympäröivän maail-
man tilanne haastaa meitä kysymään itseltämme, toteutuvatko 
kristinuskon ja reformaation arvot siinä, kuinka toimimme lä-
himmäisinä, kansalaisina ja ihmiskunnan jäseninä.

Elämme vuorovaikutuksessa koko ihmiskunnan ja luon-
nonympäristön kanssa. Sodat ja ilmastonmuutos ajavat ih-
misiä kodeistaan. Ihmiskunta on peruskysymysten äärellä. 
Kristinuskosta ja reformaatiosta nouseva kunnioitus ihmis-
arvoa ja luomakuntaa kohtaan velvoittaa ja innoittaa meitä 
työhön lähimmäistemme ja maailmamme hyväksi.

Helsingissä 24. lokakuuta 2015

Tasavallan presidentti
Sauli Niinistö
 

PLAKAT OM TVÅ EKUMENISKA  
BÖNDAGAR ÅR 2016

Utvald att förkunna Guds storverk (1 Pet. 2:9). 
Vid advent 2016 börjar vi fira reformationens märkesår. 

Då minns vi den förnyelse som Martin Luther påbörjade för 
500 år sedan. Märkesåret påminner oss också om att tron på 
många sätt är en del av Finlands historia och nutid. Kristen-
domen har kommit till vårt land både från väst och från öst. 
Den kristna tron kopplar oss därmed till de två stora ström-
marna inom europeisk kultur. Idag hör även andra kyrkor, 
religioner och livsåskådningar till det andliga landskapet i 
vårt land.

 I vår kultur är det kristna arvet en resurs som formar vår 
gemensamma etik. Det är en av de faktorer som gör det möj-
ligt för oss att styra utvecklingen i vårt samhälle, ge vårt bid-
rag till livet i Europa och finna vår plats i en global gemens-
kap. Den lutherska livssynen har påverkat våra värderingar 
och det finländska samhällsbygget. Den kristna etiken talar 
för rättvisa människor emellan och hållbar utveckling.

Förenta Nationernas humanitära toppmöte hålls hösten 
2016 och lyfter fram utmaningar kring människans välfärd. 
Kyrkornas erfarenheter bidrar till humanitärt arbete såväl 
hemma som internationellt på samma sätt som dialog och 
samarbete över religions- och åskådningsgränser. Böndagar-
na under ekumeniska böneveckan 18.1 och under ekumenis-
ka ansvarsveckan 24.10 ger tillfälle att sluta sig till gemen-
samma humanitära insatser och därmed förena tro och han-
dling.

I Bibeln kallar Gud människorna från mörkret till lju-
set, till hoppet och förnyelsen. I enlighet med temat för eku-
meniska böneveckan i år (1 Pet 2:9) blir människan inbju-
den att förkunna Guds storverk och ansluta sig till dem i sitt 
eget liv. Guds gärningar kommer till uttryck i Kristi kors och 
uppståndelse. De befriar människan att arbeta för sanning 
och rättvisa. Det kristna livets mål är kärleken till nästan, en 
kärlek som respekterar andra människor utan att ställa vill-
kor och som leder till gärningar för allt liv. Samma ideal ut-
gör grunden för den europeiska kulturen och det är på dem 
den nordiska välfärden har byggts upp.

Det nordiska välfärdssamhället anses internationellt va-
ra ett föredöme. Det strävar efter att ge alla sina medlem-
mar förutsättningar för ett gott liv och skapar samhällsge-
menskap mellan olika livssyner. Genom arbete, kreativitet 
och andlig tillväxt tryggar samhället likabehandling, säker-
het och delaktighet för alla. Det gemensamma bästa är vår 
viktigaste naturresurs. Situationen i Finland och världen om-
kring oss utmanar oss och ställer oss frågan om kristendo-
mens och reformationens värderingar förverkligas i hur vi 
handlar som medmänniskor, som medborgare och som med-
lemmar i människosläktet.

Vi lever i växelverkan med hela mänskligheten och den 
naturliga miljön. Krig och klimatförändring driver männis-
kor från sina hem. Mänskligheten står inför de stora frågor-
na. Den respekt för människovärdet och skapelsen som har 
sin grund i den kristna tron och reformationen förpliktigar 
och inspirerar oss att arbeta för våra medmänniskor och vår 
värld.

Helsingfors 24 oktober 2015

Republikens president
Sauli Niinistö

IHMISARVOLLA EI OLE HINTALAPPUA 

Kristillinen perintömme rohkaisee meitä avaamaan porttim-
me ja sydämemme hätää kärsiville. Näinä päivinä luoksemme 
tulevat pakolaiset antavat meille mahdollisuuden kohtaami-
seen. Pelko määrää liian usein suhdettamme toisiin ihmisiin.

Eurooppaan tulevat pakolaiset voidaan kokea uhkana. 
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Emme näe heitä veljinä ja sisarina, jotka henkensä kaupal-
la pakenevat verenvuodatusta, hirmuvaltaa ja toivottomuut-
ta. Silmien avaaminen pakolaisten hädälle voi olla kivulias-
ta; helpompaa olisi kääntää katse pois ihmisten kärsimyk-
sestä. Saatamme pelätä, että auttaminen vaarantaa oman hy-
vinvointimme ja vaurautemme. Jos annamme vallan pelolle, 
se vie tilaa rakkaudelta ja luo uhkakuvia.

Ihmisen arvolla ei ole hintalappua. Turvapaikanhakijoi-
den vastaanottamista ei voi pelkistää numeroiksi, kustannus-
ten ja hyötyjen laskelmaksi. Oman maamme ja koko ihmis-
kunnan historia opettaa, että pakolaiskriiseistä selvitään yh-
teistyöllä. Vapaasta liikkuvuudesta ja siirtolaisuudesta syn-
tyy myös kasvua ja kehitystä.

Ihmisten erilaisuus on mahdollisuus yhteyteen. Se, et-
tä kukin meistä on ainutlaatuinen, avaa eteemme kokonai-
sia maailmoja, kun kohtaamme toinen toisemme. Yhteys eri-
laisten välillä karkottaa pelon, kun meidän ei tarvitse nähdä 
toista ihmistä uhkana. Kristinuskon ytimessä on Jumala Kol-
minaisuutena. Isä ja Poika ja Pyhä Henki ovat yhtä jumalal-
lisessa luonnossa, jonka nimi on rakkaus. Kolminaisuuden 
mysteeri on ikoni ja esikuva ihmisten välisille suhteille.

Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus kar-
kottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta; se, joka pelkää, 
ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, kos-
ka Jumala on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo rakasta-
vansa Jumalaa mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä se, 
joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Ju-
malaa, jota ei ole nähnyt. Tämän käskyn me olemmekin hä-
neltä saaneet: joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös vel-
jeään.  1. Joh.4:17b–21

Porissa 26.10.2015
Suomen Ekumeenisen Neuvoston syykokousedustajat

Piispa Teemu Sippo SCJ, puheenjohtaja  
Heikki Huttunen, pääsihteeri
Mari-Anna Pöntinen. pääsihteeri 1.11. alkaen
 

MÄNNISKOVÄRDET 
HAR INGEN PRISLAPP

Vår kristna tradition uppmanar oss att öppna våra dörrar och 
våra hjärtan för dem som lider nöd. De flyktingar som anlän-
der till oss dessa dagar ger oss möjlighet till möte.

Rädslan styr alltför ofta vår relation till andra männis-
kor. Flyktingar som kommer till Europa kan upplevas som 
ett hot. Vi ser dem inte som bröder och systrar som med fara 
för sitt liv flyr undan blodbad, skräckvälde och hopplöshet. 
Det kan kosta på att öppna ögonen för flyktingarna, det kan 
vara lättare att vända bort blicken från andras lidande. Even-
tuellt är vi rädda för att vi genom att hjälpa riskerar vår egen 
välfärd och ekonomi. Om vi ger makt åt rädslan sker det på 
bekostnad av kärleken och skapar hotbilder.

Människovärdet har ingen prislapp. Att ta emot flyktin-
gar kan inte reduceras till siffror, kostnadsberäkningar och 

nyttotänkande. Både vårt eget lands och hela mänsklighe-
tens historia lär oss att vi klarar att möta flyktingkriser gen-
om samarbete. Migration och fri rörlighet skapar också till-
växt och utveckling.

Människors olikheter ger möjlighet till gemenskap. Då 
vi alla är unika öppnas nya världar när vi möter varandra. 
Gemenskap mellan dem som är olika driver bort rädslan. Då 
behöver vi inte längre se varandra som hot. I den kristna 
trons kärna finns Gud Treenig. Fadern, Sonen och den heli-
ga Anden är ett i den gudomliga naturen, vars namn är kär-
lek. Treenighetens mysterium är en ikon och en förebild för 
relationen mellan människorna.

Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärle-
ken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och 
den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar där-
för att han först älskade oss. Om någon säger: ”Jag älskar 
Gud” men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte 
älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som 
han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss: 
att den som älskar Gud också skall älska sin broder. 1 Joh 
4:18–21

Björneborg 26 oktober 2015

Delegaterna vid Ekumeniska Rådets i Finland höstmöte

Biskop Teemu Sippo SCJ, ordförande
Heikki Huttunen, generalsekreterare
Mari-Anna Pöntinen, generalsekreterare f.o.m. 1.11

KOHTI INHIMILLISTÄ JA  
KUNNIOITTAVAA ARVOPOHJAA  

TURVAPAIKKAPOLITIIKASSA

Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus on 16.12.2015 an-
tanut julkilausuman koskien Suomen hallituksen turvapaik-
kapoliittista toimenpideohjelmaa. Julkilausumassa todetaan 
seuraavaa: 

Maassamme toimivien kirkkojen yhteistyöjärjestönä esi-
tämme huolemme hallituksen uuden turvapaikkapoliittisen 
linjauksen seurauksista hädänalaisille ihmisille maassam-
me ja kansainvälisesti. Kysymme, toteutuvatko kansainväli-
sen suojelun velvoitteet ja turvapaikanhakijoiden oikeustur-
va uuden turvapaikkapoliittisen linjauksen myötä.

On muistettava, että turvapaikan hakeminen ei koskaan 
ole laitonta. On ongelmallista, että Euroopan unioni ja sen 
jäsenvaltiot eivät ole onnistuneet luomaan ohjattuja, turval-
lisia ja laillisia väyliä hakeutua Eurooppaan. Vainon ja ka-
tastrofien keskellä elävien on voitava etsiä suojaa itselleen 
ja perheilleen. Näin siitä huolimatta, että myös Euroopan 
maiden kantokyvyn rajoja koetellaan monin paikoin – myös 
Suomessa.

Kuten hallituskin linjaa, pakolaisia tulee mahdollisuuk-
sien mukaan auttaa heidän lähtöseuduillaan. Humanitaari-
sen avun lisäksi on panostettava pitkäjänteiseen kehitysyh-
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teistyöhön pysyvän muutoksen aikaansaamiseksi lähtömais-
sa. Ymmärrämme, että nykytilanne on poliittisesti hyvin mo-
nimutkainen ja että kansainvälisesti tarvitaan eri osapuolten 
yhteisymmärryksen laajapohjaista rakentamista tarvittavista 
toimista. Kirkkoina kannamme erityisesti huolta kriisialuei-
den vähemmistöjen asemasta. Esimerkiksi kristitty väestön-
osa uhkaa menettää elämisen edellytykset monin paikoin.

Erityisen huolissamme olemme perheiden puolesta. Per-
heenyhdistämiseen liittyvät toimeentuloedellytykset tarkoit-
tavat käytännössä, että kaikilla turvapaikan saaneilla ei tule 
olemaan varaa elää yhdessä perheensä kanssa. Tämä koskee 
hyvin kipeästi lapsiin, jotka ovat saapuneet Suomeen yksin 
tai joiden vanhempi on saanut turvapaikan Suomesta. Per-
heiden rikkominen vaikeuttaa kotoutumista ja luo pahimmil-
laan kasvupohjaa väkivaltaiselle radikalisoitumiselle.

Kaikista tilanteeseen liittyvistä suurista ongelmista huo-
limatta pyydämme hallitusta pyrkimään kaikin keinoin sii-
hen, että myös tulevaisuudessa pystytään maamme voimava-
rojen puitteissa turvaamaan inhimillinen, ihmistä kunnioitta-
va kotoutumis- ja maahanmuuttopolitiikka. Tuemme omalta 
osaltamme tämän tavoitteen toteuttamista sekä periaatteelli-
sesti että kirkkojen antaman käytännön avun ja kotoutumis-
ta edistävän toiminnan kautta. Luottamus oikeudenmukai-
seen yhteiskuntaan, joka kohtelee ihmisiä tasapuolisesti, luo 
edellytykset turvallisuudelle ja yhteiskuntarauhalle.

Helsingissä 16.12.2015
Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus

Työryhmät / Arbetsgrupper

Rukouspäivätyöryhmä / Böndagsarbetsgruppen
Kirkkoherra Taina Manninen, Suomen ev.-lut. kirkko
Hiippakuntasihteeri Tomas Ray, Suomen ev.-lut. kirkko
Asiamies Elena Gorschkow-Salonranta, Suomen ortodoksi-
nen kirkko
Rehtori Taina Karhu, Suomen vapaakristillinen neuvosto
Pääsihteeri Heikki Huttunen, sihteeri

Vastuuviikko / Ansvarsveckan
Valtuuskunta
SEN:n kumppanuusjärjestöjen edustajat, kirkkokuntien 
edustajat, muut SEN:n kutsumat asiantuntijat. Valtuuskun-
nassa ei ole nimettyjä edustajia. Valtuuskunta kutsutaan ko-
koon kahden vuoden välein ja järjestöt ja kirkkokunnat lä-
hettävät halutessaan kokoukseen valitsemansa henkilön. 
Vuonna 2015 valtuuskunta ei kokoontunut.
Ohjausryhmä 
Marja Kantanen (Kirkkohalliuts)
Tuula Vinko (Kirkkohallitus)
Sini Tyvi (KUA ja Changemaker)
Timo Virtala (Suomen kristillinen rauhanliike),
Jan Edström
Anna Hyvärinen
Heikki Huttunen

SEN:n edustajat työryhmissä /  
ERF:s representanter i arbetsgrupper

Lähetyspyhän valmistelutyöryhmä
SEN:n edustajat: Maria Hattunen (ort.),  
isä Nguyen Toan Tri (kat.)
Muut edustajat: Brita Jern (SLN, SLEF, lut.),  
Richard Brewis (SVKN, vap.)

Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry/
Religionernas samarbete i Finland – RESA-forumet rf
SEN:n edustajat foorumin hallituksessa: 
Jan Edström (bapt.), henkilökohtainen varajäsen Ilari Ran-
takari (ev.lut) ja Milena Parland (ort.), henkilökohtainen va-
rajäsen: Jari Portaankorva (bapt.).

Svenska Bibelsällskapets huvudmannaråd
Docent Risto Nurmela
Suppleant: TD Leif-Göte Björklund

Nordisk ekumenisk kvinnokommitté (NEKK)
Yrittäjä Outi Piiroinen-Backman, naisjaosto 

Reformaation merkkivuosi 2017
Kansalaisvaltuuskunta
Piispa Teemu Sippo SCJ (kat.)
Varaedustaja: kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen (SVK)
Päätoimikunta
Pääsihteeri Heikki Huttunen 31.10. asti
Pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen 1.11. alkaen
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Jäsenkirkot ja edustajat /  
Medlemskyrkor och representanter 2015–2017

Anglican Church in Finland
Rev. Tuomas Mäkipää
M.Ed. Rachel Skinner
Finlands svenska baptistsamfund
Pastor Jan Edström
Samfundsföretåndare Peter Sjöblom
Finlands svenska metodistkyrka
TD Leif-Göte Björklund
Distriktsföreståndare Mayvor Wärn-Rancken
International Evangelical Church in Finland 
Senior pastor Samuel Vogel
Katolinen kirkko Suomessa 
Piispa Teemu Sippo SCJ
Yleisvikaari Raimo Goyarrola
Missionskyrkan i Finland 
Samfundsledare Håkan Björklund 
Pol. dr Markus Österlund
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Arkkipiispa Kari Mäkinen 
Piispa Simo Peura
Piispa Matti Repo
TT Heli Aaltonen
Pastori Päivi Aikasalo
Pastori Emilia Helavuo
TT Minna Hietamäki
Rovasti Leena Huovinen
Hiippakuntasihteeri Jukka Jämsén
TT Tomi Karttunen
TL Veijo Koivula
Pastori Antti Kruus
Kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen
Rovasti Anders Laxell
Lehtori Virpi Loikkanen
Lehtori Eija Peura
Tuomiorovasti Matti Poutiainen
Apulaisjohtaja Juha Rajamäki
Tuomiorovasti Ilpo Rannankari
Diakoni Luisa Tast
Suomen Metodistikirkko
Pastori Jori Brander
Pastori Soile Salorinne
Suomen ortodoksinen kirkko
Arkkipiispa Leo
Piispa Arseni
Diakoni Risto Aikonen
TM, lehtori Marianne Kantonen
Ylidiakoni Juha Lampinen
Kirkkoherra Marko Patronen
YTT Minna Rasku
Sosionomi Simona Savin-Gardberg
TM Jooa Sotejeff-Wilson
TM Outi Vasko 
Suomen Pelastusarmeija 
Johtaja, eversti Johnny Kleman

Ylisihteeri, everstiluutnantti Petter Kornilow
Suomen Vapaakirkko 
Päätoimittaja Hannu Lahtinen
Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen

Tarkkailijakirkot ja edustajat /  
Observatörskyrkor och representanter 2015–2017

Suomen Adventtikirkko
Kirkonjohtaja Kalervo Aromäki
Suomen Helluntaikirkko
Pastori Esko Matikainen
Suomen baptistikirkko
Rehtori Lauri Kotkavuori
Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
Psykologian lisensiaatti Maija Mäkelä
Finlands svenska pingstmission
Pastor Stefan Sigfrids

Kumppanuusjärjestöt ja edustajat /  
Partnerorganisationer och representanter 2015–2017

Filantropia
Toiminnanjohtaja Riina Nguyen
Herättäjä-Yhdistys
Toiminnanjohtaja Simo Juntunen
Hiljaisuuden ystävät
Toiminnanjohtaja Sirkka-Liisa Raunio
Kansan Raamattuseura
Toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma
Kirkon alat
Toiminnanjohtaja Paula Aaltonen
Kirkon Ulkomaanapu
Sidosryhmäpäällikkö Asta Turtiainen
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
Ulkoasiainneuvos Ilari Rantakari
Medialähetys Sanansaattajat
Johtaja Juha Auvinen
Opiskelijoiden Lähetysliitto
Edustaja avoin
Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
Lehtori Jouni Elomaa
San Damianon osuuskunta
Dosentti Pauli Annala
Sinapinsiemen
Rovasti Soili Juntumaa
Suomen Caritas
Järjestökoordinaattori Adriana Saarialho
Suomen Ev. lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus
Pääsihteeri Lasse Halme
Suomen kristillinen rauhanliike
Rovasti Risto Pontela
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
Pääsihteeri Minna Mannert
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
Toiminnanjohtaja Erkki Haarala 
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Suomen Lähetysseura
Toiminnanjohtaja Seppo Rissanen
Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto
Pääsihteeri Juha Virtanen
Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto
Pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen
Suomen Pipliaseura
Kenttäpiispa Pekka Särkiö
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus
Toiminnanjohtaja Eero Jokela
Suomen World Vision
Toiminnanjohtaja Tiina Antturi
Tuomasyhteisö
Pastori Pirjo Kantala

Jäsenkunnan edustajat jaostoissa 2013–2016  
Av medlemskretsen utsedda representanter i sektioner

Neuvoston jäsenet, tarkkailijat ja kumppanuusjärjestöt voi-
vat nimetä edustajansa jaostoihin. Jaostot seuraavat oman 
aihepiirinsä koti- ja ulkomaista keskustelua, työskentelevät 
eri projektien puitteissa sekä järjestävät ekumeenisia semi-
naareja ja tilaisuuksia ajankohtaisista kysymyksistä.
Rådets medlemmar, observatörer och partnerorganisationer 
kan utse representanter till sektioner-na. Sektionerna följer 
med den nationella och internationella diskussionen röran-
de deras ansvars-områden, arbetar med olika projekt samt 
ordnar seminarier och samtal i aktuella frågor.

Eettisten kysymysten jaosto / Sektionen för etiska frågor
Suomen ev.lut. kirkko
Erikoislääkäri, johtaja Tarja Holi
Terv.huollon lehtori Helena Lauriala
Ylilääkäri Liisa Maria Voipio-Pulkki
Suomen ortodoksinen kirkko
Nunna Elisabet
YTT Minna Rasku
Katolinen kirkko Suomessa
Yleisvikaari Raimo Goyarrola
Suomen kristillinen rauhanliike
Rovasti Risto Pontela
Suomen Pelastusarmeija
Majuri Eija Kornilow
Suomen Adventtikirkko
Kirkonjohtaja Kalervo Aromäki
Suomen NNKY-liitto
Rovasti Eevakaarina Launis
Suomen Lähetysseura
Pastori Janne Hassinen
Sinapinsiemen 
Pastori Satu-Elina Ansas
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS 
Lehtori Jouni Elomaa

Kasvatusasiain jaosto / Sektionen för fostran
Suomen ev.-lut. kirkko
Lapsi- ja perhetyön kouluttaja Tiina Haapsalo

Dosentti Jyri Komulainen
TM Hannu Koskinen         
Pastori Juha Luodeslampi                             
KT Saila Poulter
TL Tuula Vinko
Suomen ortodoksinen kirkko
TM Marianne Kantonen
TM Sirpa Okulov
Katolinen kirkko Suomessa
TL, isä Ryszard Mis SCJ
Suomen Pelastusarmeija
Luutnantti Kati Kivestö
Suomen Lähetysseura
Kasvatussihteeri Suvimarja Rannankari-Norjanen
Kasvatussihteeri, FM Annamari Tuomela
Suomen NNKY-liitto
TM Maiju Roininen
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus
Kouluttaja, päätoimittaja Juha Kinanen
Suomen Adventtikirkko
Rehtori Merja Kinnunen
Varajäsen: Marle Himberg
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
Ulkoasiainneuvos Ilari Rantakari
Sinapinsiemen
Erityisopettaja, KM Timo Ruotsalainen

Naisjaosto / Kvinnosektionen
Suomen ev.-lut. kirkko
Pastori Pauliina Järvinen
Pastori Eija Kemppi 
Suomen ortodoksinen kirkko
FM Milena Parland
Psykologi Arja Sigrids
Katolinen kirkko Suomessa
OTM Miira Kuhlberg
Suomen Pelastusarmeija
Majuri Tella Puotiniemi
Suomen NNKY liitto
Seurakuntasihteeri Tarja Juntunen
Varajäsen: Toimittaja Anne Lagerstedt
Suomen kristillinen rauhanliike
YTM Piretta Pietilä
Finlands svenska metodistkyrka
Annika Carlsen
Suomen Adventtikirkko
Naistyön johtaja Anne Vrcelj
Sinapinsiemen
Rovasti Soili Juntumaa
Rovasti Raili Lehtinen
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS 
Vs. toiminnanjohtaja Riitta Latvio
Kansan Raamattuseura
Ekonomi Marjatta Viirto
Asiantuntijajäsen, EFECW-yhdyshenkilö
Yrittäjä Outi Piiroinen-Backman (ort.)
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Nuorisojaosto / Ungdomssektionen
Suomen ev.lut. kirkko
Pastori Henri Järvinen
Nuorisotyönohjaaja Susan Louhema
Pastori Marjut Mulari
Sosionomi Meri Saloila
Suomen ortodoksinen kirkko
Teol. yo Artturi Hirvonen
Pastori Teemu Toivonen                       
Katolinen kirkko Suomessa
TM Anna-Riina Hakala
Suomen Metodistikirkko
Päätoimittaja Säde Loponen
Opiskelija Matti Sälli
Medialähetys Sanansaattajat
Koordinaattori Mirta Martin
Missionskyrkan i Finland
Jenna Romberg 
Suomen Pelastusarmeija
Kapteeni Natalia Penttinen
Suomen Vapaakirkko
Pastori Sami Lehto 
Suomen Helluntaikirkko
Nuorisoasian koordinaattori Henna Lehtonen
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus
Kasvatussihteeri Suvielise Nurmi
Suomen Lähetysseura
Janne Keränen
Suomen Adventtikirkko
Nuorisotyöntekijä Jani Virolainen
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
Pääsihteeri Minna Mannert
Suomen NNKY-liitto
Tuula Ylänne
Kansan Raamattuseura
Pastori Arto Nuutinen
Herättäjä-Yhdistys
Pasotori Raisa Jarkkola

Kutsutut jäsenet:
Ortodoksisten Nuorten Liitto
Teol. yo Anna-Leena Sääksi
Koulutussihteerit, Helsinki 
Diakoni Virpi Paulanto
TK Laura Tiitu
Koulutussihteerit, Joensuu
Teol. yo Annamari Muikku
Teol. yo Noora Mattila 
Teol. yo Jenni Tabell
Kv-sihteeri
Teol. yo Artturi Hirvonen
Diakoni Virpi Paulanto
Uskontodialogisihteeri
Kalle Kuusniemi
Tiedottajat
TM Anna-Riina Hakala
Mirta Martin

EYCE-yhdyshenkilö
Pastori Marjut Mulari

Opillisten kysymysten jaosto / Sektionen för lärofrågor
Suomen ev.lut. kirkko
TM Ida Heikkilä
TT, pastori Elina Hellqvist
TT Minna Hietamäki
Professori Gunnar af Hällström
TT, pastori Jussi Koivisto
Pastori Heikki Repo
Suomen ortodoksinen kirkko
TT Eeva Raunistola-Juutinen
FT Grant S. White
Katolinen kirkko Suomessa
Veli Gabriel Salmela OP
Suomen Pelastusarmeija
Majuri Petter Kornilow
Suomen Metodistikirkko
Pastori Tapani Rajamaa
Pastori Timo Virtanen
Suomen Adventtikirkko
Kirkonjohtaja Kalervo Aromäki
Suomen baptistikirkko
Rehtori Lauri Kotkavuori
Suomen NNKY-liitto
Dosentti, TT Marjo-Riitta Antikainen
Suomen Helluntaikirkko
Pastori Klaus Korhonen
Pastori Esa Hyvönen
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
Toiminnanjohtaja Erkki Haarala
Kansan Raamattuseura
Toimituspäällikkö, pastori Freija Özcan
Suomen Lähetysseura
TT Mari Pöntinen 1.11. asti
Kutsuttu vieras:
Pääsihteeri Virpi Loukkola, Suomen vapaakristillinen 
neuvosto
Kutsuttu sihteeri: 
Pastori Arto Nuutinen 31.5. asti

Paikallisen ekumenian jaosto / 
Sektionen för lokal ekumenik
Suomen ev.lut. kirkko
Pastori Miika Ahola             
Pastori Veli-Pekka Järvinen 
TL Veijo Koivula
Pastori Antti Kruus
Pastori Merja Lampila
Lääninrovasti Arto Penttinen
Pastori Heidi Sulkko      
Suomen ortodoksinen kirkko
Isä Aleksander Roszczenko
Katolinen kirkko Suomessa
Isä Matthew Azzopardi
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Suomen Pelastusarmeija
Majuri Lasse Vallinsalo
Suomen NNKY-liitto
Opinto-ohjaaja Eija Huovinen 
Suomen Vapaakirkko
Pastori Kai Almgren
Suomen Adventtikirkko
Pastori Aimo Helminen

Sektionen för finlandssvensk ekumenik
Ev. luth. kyrkan i Finland
Pastor Maria Sten
Kyrkoherde Bo-Göran Åstrand
Ortodoxa kyrkan i Finland 
Utskottssråd Peter Saramo
Arkkitekt, diakon Pär Silén
Katolska kyrkan i Finland
Översättare Sara Torvalds
Frälsningsarmén i Finland
Överstelöjtnant Aino Muikku
Finlands svenska baptistsamfund
Pastor Jan Edström
Finlands svenska metodistkyrka
Församlingsarbetare Monica Lundgren
Adventkyrkan i Finland
Disktritets sekreterare Ben Greggars
Missionskyrkan i Finland
Ped. mag. Henrik Nymalm
Finlands kristna fredsrörelse
Tandläkare Camilla Hynninen
Finska Missionssällskpet
Outi Laukkanen
TD Marika Björkggren-Thylin

Hallitus / Styrelse 2013–2015
Puheenjohtaja / Ordförande
Piispa Teemu Sippo SCJ, kat (varajäsen / 
suppleant yleisvikaari Raimo Goyarrola)
Varapuheenjohtajat / Viceordföranden
Piispa Matti Repo, ev.-lut. (varajäsen / 
suppleant: pastori Antti Kruus)
TM Outi Vasko, ort. (varjäsen / 
suppleant ylidiakoni Juha Lampinen)
VTT Markus Österlund, Missionskyrkan i Finland (varajä-
sen / suppleant: TD Leif-Göte Björk-lund, met.)
Muut jäsenet / övriga medlemmar
TT Tomi Karttunen, ev.-lut. (varajäsen / 
suppleant: TT Päivi Jussila)
TT Minna Hietamäki, ev.lut. (varajäsen / 
suppleant: TL Veijo Koivula)
Piispa Simo Peura, ev.-lut. (varajäsen / 
suppleant: tuomiorovasti Matti Poutiainen)
Pastori Soile Salorinne, met. (varajäsen / suppleant: kirkko-
kunnanjohtaja Hannu Vuorinen)

Toimisto / Kansli
Pääsihteeri / Generalsekreterare Heikki Huttunen 31.10. asti
Pääsihteeri / Generalsekreterare Mari-Anna Pöntinen 1.11. 
alkaen mari.pontinen@ekumenia.fi
Hallintosihteeri / Administrativ sekreterare Sirpa-Maija 
Vuorinen, sirpa-maija.vuorinen@ekumenia.fi
Vastuuviikon koordinaattori Anna Hyvärinen, anna.hyvari-
nen@ekumenia.fi
Projektsekereterare för Ansvarsveckan Jan Edström, jan.ed-
strom@ekumenia.fi
Rahastonhoitaja / Skattmästare Perry Johansson, perry.jo-
hansson@ekumenia.fi



Vuoden kristillinen mediateko -tunnustus annettiin perinteisesti ekumeenisen rukousviikon viimeisenä päivänä, apostoli Paavalin muis-
topäivänä 25. tammikuuta. Temppeliaukion kirkossa järjestetyssä juhlassa tunnustuksen sai Ylen musiikkitoimittaja Risto Nordell. Vuo-
den valinnan oli tehnyt rovasti Veijo Koivula. Kuvassa: pääsihteeri Heikki Huttunen, Risto Nordell, Veijo Koivula, Sirpa-Maija Vuorinen, 
dir. mus. Tapio Tiitu ja Kristillisen medialiiton puheenjohtaja Thorleif Johansson. Kuva: Antti Tuomikoski.

San Damianon osuuskunnassa Lapinjärven Porlammilla dosentti Pauli Annala luennoi 1. kesäkuuta SEN:n hallitukselle ja henkilökun-
nalle Pyhästä Franciscuksesta. Pöydän ääressä Pauli Annala, Heikki Huttunen, Juha Ahosniemi, Minna Hietamäki, Perry Johansson, 
Soile Salorinne, Matti Poutiainen, Antti Kruus, Tomi Karttunen, piispa Teemu Sippo, Anna Hyvärinen, Suvi Korhonen ja Jussi Sohlberg. 
Kuva: Veijo Koivula.



Jaostojen aivoriihi kokoontui Helsingin Lauttasaaressa Pyhän Jakobin kirkossa 15. kesäkuuta. Nuorisojaostolaiset, seurakuntapastori 
Kalle Kuusniemi ja isä Teemu Toivonen toimittivat ekumeenisen hartauden ennen työn alkua. Kuva: Veijo Koivula.

In Deeper Waters – Sharing our Traditions oli teemana Itämeren maiden naisten ekumeenisella seminaarilla Kirkkonummen Hvittorpis-
sa 20.–24.5. Seminaari järjestettiin Euroopan kristittyjen naisten ekumeenisen foorumin ja Naisjaoston yhteistyönä. Kuva Nuuksion-
vaellukselta ja kuvaajana Arja Sigfrids.



Metropoliitta Ambrosius 70 vuotta. Liturgian jälkeen 9. elokuuta kokoonnuttiin juhlakahveille Uspenskin katedraalin pihaan. Ekumeeni-
sessa delegaatiossa onnittelujen tuojina piispa Irja Askola sekä SEN:n hallituksen jäsen, ylidiakoni Juha Lampinen ja hallintosihteeri 
Sirpa-Maija Vuorinen.

Setumaan ilmastopyhiinvaellus, Obinitsa–Vastseliina. 3. elokuuta ylitettiin historiallinen idän ja lännen kirkkojen raja Obinitsan pogos-
talta Vana-Vastseliinan piispanlinnaan, matkan varrella olevien tsasounien kautta. Mukana oli yli 40 pyhiinvaeltajaa Virosta, Suomesta, 
Unkarista, Tanskasta ja Britanniasta. Tapahtuma oli ensimmäinen, jonka Viron kirkkojen neuvosto, Unkarin ekumeeninen neuvosto ja 
SEN järjestivät yhdessä. Se kuului kolmen Lännen ja Iädn rajalla järjestetyn ilmastopyhiinvaelluksen sarjaan; kaksi muuta pidettiin 
Pohjois-Karjalassa ja Ukrainan-Puolan rajalla. Kuva: Haldi Leinus.



Porissa järjestettiin syyskokouksen yhteydessä 27. lokakuuta kirkkokävely, jota johti Suomen Metodistikirkon piirikunnanjohtaja Pasi Ru-
nonen. Kävely on päätynyt Porin Metodistikirkolle ja Pasi Runonen toivottaa vaellusväen tervetulleeksi kirkkoon, jossa toimii pastorina.

Naiset tunturissa -ekumeeninen vaellustapahtuma NNKY-liiton Tunturikeimiö-keskuksessa Muoniossa 15.–20. elokuuta kokosi kirkkojen 
naisia eri puolilta Suomea. Norjan Skibotn´ssa vierailtiin retkipäivänä.



Viron kirkkojen neuvoston kanssa yhteistyö sujuu hyvässä hengessä. Pyöreän pöydän neuvottelussa Tallinnassa 28. lokakuuta. Vasem-
malta: Anna Hyvärinen, Perry Johansson, Eerik Jõks, Kaisa Kirikal, Merle Liblik, Ruudi Leinus, Heikki Huttunen, Sirpa-Maija Vuorinen 
ja Jussi Sohlberg.

Kasteen vastavuoroinen tunnustaminen -konsultaatiossa kulttuurikeskus Sofiassa 1.-2. joulukuuta Saksan kirkkojen neuvoston ja SEN:n 
edustajia. Vasemmalta pastori Christoph Ernst, pastori Christoph Stiba, Dr. Burkhard Neumann, piispa Erik Vikström, Dr. Julia Day, Dr. 
Elisabeth Dieckmann, piispa Karl-Heinz Wiesemann, isä Constantin Miron, pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen, pääsihteeri Heikki Huttu-
nen, TT Tomi Karttunen, piispa Martin Hein, yleisvikaari Raimo Goyarrola ja piispa Simo Peura. Kuva: ACK.



1. 2.

3. 4.

5. 6.
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Ylitä raja! -tempaus järjestettiin Helsingin Narinkka-
torilla19.10. Tapahtumassa eri kirkkokuntien edus-
tajat yhdessä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden 
kanssa kohtasivat aukion vilinässä liikkuvia. Esillä oli 
myös matkalaukkuja ja niiden kuvia teemalla: Mitä 
sinä pakkaisit? Kuvittele, että joudut äkkiä lähtemään 
pakoon uhkaavaa tilannetta ulkomaille tietämättä 
minne lopulta päädyt. Edessä on äkkilähtö maail-
malle - pakomatka tuntemattomaan. Voit ottaa vain 
yhden lentolaukun. Laukkuja olivat pakanneet myös 
muutamat julkisuuden henkilöt. Matkalaukkuidea sai 
runsaasti kiitosta ja herätti ohikulkijatkin pohtimaan 
vaikeaa aihetta.

Evenemanget Över gränser! hölls 19.10 på Narinken 
i Helsingfors. I satsningen deltog representanter för 
olika kyrkosamfund, vilka tillsammans med flyktingar 
och asylsökanden mötte människor i folkvimlet. Vid 
evenemanget visades kappsäckar och bilder av dem 
kring temat: Vad skulle du packa? Föreställ dig att du 
plötsligt måste ge dig av undan en hotfull situation 
och resa utomlands utan att veta var du kommer att 
hamna. Du står inför en plötslig resa någonstans - en 
flykt mot det okända. Du kan bara packa en flygväska. 
En del av väskorna var packade av kändisar. Idén med 
kappsäckar uppskattades och den hjälpte folk att fun-
dera över ett svårt tema.


