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1 Johdanto

1.1 Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on sääntöjensä mu-
kaan niiden Suomessa toimivien kirkkojen, kristillisten yh-
teisöjen ja seurakuntien yhteistyöelin, jotka on hyväksyt-
ty sen jäseniksi sillä perusteella, että ne tunnustavat Herran 
Jeesuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja 
jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsu-
musta yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kun-
niaksi.
Neuvoston tarkoitus on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen 
yhteistyöelimenä
• edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää yk- 
 seyttä
• vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suo- 
 messa
• toimia kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kohtaamis- 
 paikkana

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
• perustaa jaostoja ja työryhmiä, joihin hallitus kutsuu jä- 
 senten, tarkkailijoiden sekä kumppanuusjärjestöjen  edus- 
 tajia ja muita asiantuntijoita
• tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä kristillisen etii- 
 kan pohjalta 
• 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 jäseninä ja tarkkailijoina olevia kirkkoja, 
kumppanuusjärjestöjään ja muita tahoja ekumenian asian-
tuntijaorganisaationa. Sen toiminnan kautta ekumenia ja 
kirkkojen ykseyden vahvistaminen tulevat näkyväksi yhtei-
senä todistuksena ja palveluna yhteiskunnan heikompiosais-
ten puolesta. Toiminnan tavoitteena on, että kirkot ja kristil-
liset yhteisöt tukisivat entistä enemmän toisiaan sekä pyrki-
myksissään kristittyjen ykseyteen että yhteisen äänen vah-
vistamisessa yhteiskunnassa.  

Neuvoston toimintaa ohjaavat kaksi perusprinsiippiä: 

kristillinen todistus rakkautena ja kristittyjen yhteytenä se-
kä yhteinen työskentely luomakunnan ja ihmisarvon puoles-
ta. Nämä vaikuttavat toiminnan eri osa-alueisiin:
• Spiritualiteetti ja opilliset kysymykset
• Eettiset ja yhteiskunnalliset kysymykset
• Kristillinen kasvatus
• Yhteinen todistus ja uskontodialogi

SEN harjoittaa myös tiedotus- ja julkaisutoimintaa ja ja-
kaa vuosittain ekumeenisia huomionosoituksia. SEN toimii 
jäsenkuntansa foorumina ekumeenisissa verkostoissa. 

1.3 Jäsenkunta

Jäsenkirkot / Medlemskyrkor

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-
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messa toimivat kristittyjen yhteyttä edistävät rekisteröidyt 
yhdistykset ja säätiöt.
• Filantropia 
• Herättäjä-Yhdistys
• Hiljaisuuden ystävät
• Kansan Raamattuseura
• Kirkon Alat
• Kirkon Ulkomaanapu
• Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
• Medialähetys Sanansaattajat SANSA
• Nuori kirkko
• Opiskelijoiden Lähetysliitto
• Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
• San Damianon Osuuskunta
• Sinapinsiemen
• Suomen Caritas
• Suomen kristillinen rauhanliike
• Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
• Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
• Suomen Lähetysseura
• Suomen NNKY-liitto
• Suomen NMKY:n liitto
• Suomen Pipliaseura
• Suomen World Vision
• Tuomasyhteisö

 

1.4 Toimintavuoden kuvaus  
ja lyhyt toimintakertomus

Vuosi 2017 oli yhtäältä sovinnon ja juhlien täyttämä vuosi, 
toisaalta rauhattomuuksien ja yhteiskunnallisen epävakau-
den vuosi. Vuotta leimasivat pakolaisten ja turvapaikanha-
kijoiden valtava määrä kaikkialla maailmassa. Syyrian so-
ta, terrori-iskut, Pohjois-Korean ydinkokeet ja maailmanpo-
litiikan kiristyminen loivat epävarmuutta, samoin pelko ar-
vaamattomista muutoksista USA:n uuden presidentin myö-
tä. Vuoden loppua kohti kansainvälinen tilanne hiukan lien-
tyi ja talouspoliittinen epävarmuus helpottui. Samalla kui-
tenkin vihateot uskonnollisia yhdyskuntia kohtaan jatkuivat. 
Vainoa kokivat eri puolilla maailmaa lähes kaikki uskonnot 
riippuen maiden sisäisistä jännitteistä. Erityisen vaikea oli 
Lähi-idän kristittyjen tilanne. Euroopassa turvapaikanhaki-
joiden tilanne kiristyi.

Samaan aikaan useat kirkot eri puolilla maailmaa vietti-
vät reformaation 500 vuoden merkkivuotta. Merkkivuoden 
viettäminen toi yleiseen keskusteluun sovinnon, anteeksian-
non ja yhteyden näkökulmaa ja sai aikaan kirkkojen näkyvää 
lähentymistä. Epävakaana aikana tämä lisäsi hiukan yleistä 
turvallisuuden tunnetta ja myös media – erityisesti Euroo-

passa – huomioi merkkivuoden viettämistä. 50 vuoden teo-
loginen työskentely Katolisen kirkon ja Luterilaisen maail-
manliiton välillä sai symbolista näkyvyyttä merkkivuoden 
vietossa. Epävakaissa yhteiskunnallisissa tilanteissa kirkko-
jen sanoma sovinnosta oli äärimmäisen tärkeä.

Suomessa vietettiin itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlaa. 
Koko vuoden kestänyt merkkivuoden viettäminen huipen-
tui 6.12. itsenäisyyspäivän vastaanottoon Presidentinlinnas-
sa. Suomi sai huomiota myös muualla maailmassa ja kan-
sakuntamme lientyi hetkeksi polarisoituneesta keskustelusta 
juhlimaan itsenäisyyttä.

Vuonna 2017 myös Suomessa useiden muiden Euroo-
pan maiden tavoin tapahtui yksittäinen terroriteko, mikä li-
säsi epävarmuutta ja turvattomuutta. Turussa tapahtuneessa 
puukotusiskussa 18.8. kuoli kaksi ihmistä ja kahdeksan ih-
mistä haavoittui. Kirkoilla oli näkyvä rooli heti iskun jälkeen 
sekä yleisessä keskustelussa että tilanteen rauhoittamisessa. 
Suomen islamilainen neuvosto tuomitsi jyrkästi Turun puu-
kotukset ja korosti, että ne olivat islamia, samoin kuin mui-
ta uskontoja ja ihmisarvoa vastaan. Uskontojohtajat niin Tu-
russa kuin Helsingissäkin järjestivät yhteisiä hiljaisia het-
kiä uhrien muistoksi. Uskontojohtajien ja USKOT-foorumin 
yhteiskuntarauhaa vahvistavat toiminnot tulivat tärkeäk-
si osaksi tilanteen normalisoimisesta. Suomen Ekumeeninen 
Neuvosto oli mukana sekä uskontojohtajien että USKOT-
foorumin kautta tässä työskentelyssä. Narinkkatorin hiljai-
nen hetki uhrien muistoksi sai runsasta mediahuomiota.

Yhteiskuntarauhaa vahvistaviin toimintoihin liittyy 
myös uskonnon lukutaidon lisääminen, mikä vähentää 
polarisoitumista. Ekumeenisen Neuvoston näkökulma oman 
uskonnon opettamiseen on ollut jo vuosien ajan työstettä-
vänä kasvatusasioiden jaostossa. Vuoden 2017 aikana tätä 
työskentelyä vahvistettiin myös muiden uskontojen osalta 
USKOT-foorumin uskonnonpetusjaoston kautta. Työsken-
tely oman uskonnonopetuksen tärkeyden puolesta sai myös 
medianäkyvyyttä, kun julkiseen keskusteluun nousi kaikille 
yhteisen uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon yh-
distäminen. 

Keskustelu turvapaikanhakijoiden tilanteesta oli edel-
leen tärkeä ulottuvuus Neuvoston työssä. Erityishuomiota 
kiinnitettiin kristityiksi kääntyneiden muslimien uskonnol-
lisen vakaumuksen kunnioittamiseen. Edellisenä vuotena al-
kaneet keskustelut Maahanmuuttoviraston kanssa jatkuivat. 
Vuoden alussa Migrin kanssa yhteistyössä tehtiin seurakun-
tien lausuntopohja, jonka kuulusteltava sai ottaa mukaan-
sa kuulusteluun tai lähettää etukäteen Migriin. Lausunnot 
osoittautuivat joissakin tapauksissa auttaviksi kuulusteluis-
sa, mutta yksittäisten kuulustelijoiden näytti olevan mahdol-
lista myös olla ottamatta niitä lainkaan huomioon.

Maahanmuuttovirasto oli edellisenä vuotena pyytänyt 
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Neuvostolta myös koulutusta viraston työntekijöille uskon-
to-osaamisesta ja kirkkojen kastekäytännöistä. Tämä kou-
lutus järjestettiin ekumeenisin voimin. Pakkopalautusten ja 
turvapaikanhakijoiden epävarman tilanteen vuoksi järjestet-
tiin elokuussa uusi keskustelu Maahanmuuttoviraston kans-
sa. Tapaaminen osui kuitenkin juuri Turun terrori-iskun jäl-
keen, jolloin keskustelua käytiin erityisesti turvallisuudes-
ta. Vuoden aikana mediahuomiota sai Neuvoston YK:lle te-
kemä raportti ihmisoikeuksista Suomessa, jossa todettiin 
turvapaikanhakijoiden heikko asema Suomessa. Myös us-
kontojohtajien julkilausuma Unkarin maahanmuuttopolitii-
kan kiristymisestä sai näkyvyyttä, samoin Helsingin Sano-
miin päätynyt lausuma lainsäädännön kiristymisestä ja pa-
perittomien määrän lisääntymisestä. Oli erittäin selvää, et-
tä turvapaikanhakijoiden tilanne oli vuoden aikana hyvin 
raskas. Hakijoiden mielenilmaukset saivat kyllä mediatilaa, 
mutta niillä ei näyttänyt olevan varsinaista vaikutusta päättä-
jiin. Myöskään kiintiöpakolaisten määrää ei lopulta nostettu, 
vaikka siihen näytti aluksi olevan mahdollisuus. Tähän työs-
kentelyyn myös Neuvosto osallistui Amnesty International 
Suomen osaston kanssa. Syksyn aikana Neuvoston turva-
paikkatyötä tekevien ekumeenisessa asiantuntijaverkostos-
sa näkyi perusteltu huoli myös työntekijöiden jaksamisesta.

Yhteiskunnallisen vastuun osalta Neuvoston Vastuu-
viikko keskittyi naisten oikeuksiin. Vastuuviikon teema oli 
Omalla äänellä, joka vuonna 2017 keskittyi osallisuuteen 
ja itsemääräämisoikeuteen fyysisenä ja seksuaalisena oikeu-
tena. Aiempana vuotena suunniteltu kaksivuotinen kampan-
ja onnistui ennakoimaan keskeisen aiheen. Globaalilla tasol-
la sekä Suomessa #Metoo-kampanjan näkyvä esiintulo sii-
vitti Neuvoston keskustelua naisten oikeuksista. Kampanjan 
edetessä moni nainen kertoi voimaantuneensa ja usea kertoi 
myös omista vaikeuksistaan ja perheväkivallasta.

Yhteiskunnallisen vaikuttamistoiminnan rinnalla Neu-
vosto keskittyi vahvasti hengellisiin ja teologisiin näkö-
kulmiin. Reformaation hengellinen sisältö oli merkkivuo-
tena ekumeenisesta näkökulmasta esillä Neuvoston toimin-
nassa. Reformaatiota käsiteltiin uudelleen kristinuskon kes-
kiöstä muotoutumisena, re-forma, jossa sovinto ja Jumalan 
rakkaus ovat keskeisiä. Osallisuus kolmiyhteisen Jumalan 
rakkauteen ja yhteyteen on myös ekumenian lähtökohta.

Reformaation merkkivuoden organisoimisessa olivat 
mukana niin ekumeeniset toimijat kuin Neuvoston työnte-
kijät. Lukuisissa seminaareissa ja paneeleissa, samoin kuin 
Kumppanuusfoorumin tapaamisessa, tämä aihe oli esillä. 
Neuvoston kevätkokous käsitteli Vastakkainasettelusta yh-
teyteen (From conflict to communion) -asiakirjan viittä toi-
mintaohjetta ekumeenisista näkökulmista käsin, ei vain lu-
terilaisten ja katolilaisten keskusteluna, vaan myös muiden 
jäsenkirkkojen kannalta. Myös Paikallisekumeeninen fooru-

mi Lohjalla keskittyi valottamaan Vastakkainasettelusta yh-
teyteen asiakirjaa ekumeenisena asiakirjana. On myös syytä 
mainita, että suomalainen kahdenvälinen luterilais-katolinen 
dialogiryhmä vei keskustelua eteenpäin ja julkaisi loppu-
vuodesta englanninkielisen raportin Communion in Growth. 
Declaration on the Church, Eucharist, and Ministry. 

Ekumeenisen rukousviikon aineisto oli tehty Saksassa 
ja myös se otti huomioon reformaation merkkivuoden. Ru-
kousviikon teema oli Kristuksen rakkaus johtaa meidät so-
vintoon, mikä sopi sekä merkkivuoteen että polarisoitunee-
seen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Rukouspäiväjulistuk-
sessa näkyivät myös nämä molemmat puolet, samoin kuin 
kristittyjen tehtävä sovinnon välittäjänä. 

Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksessa 15.10. vietet-
tiin Suomen Ekumeenisen Neuvoston 100-vuotisjuhlaa. 
Koko vuoden suunniteltu juhla sai huipennuksen Ekumeeni-
sessa juhlajumalanpalveluksessa Helsingin tuomiokirkossa. 
Evankeliumiteksti oli rakkauden kaksoiskäsky ja ekumeeni-
sesti toimitettu jumalanpalvelus juhli yhteyden ja rakkauden 
sanomaa. Arvokkaan juhlajumalanpalveluksen jälkeen juhla 
jatkui tuomiokirkon kryptassa, jossa luovutettiin sekä Eku-
meeninen teko -palkinto että juhlavuoden tutkimusapurahat. 
Juhla toi yhteen ekumeenista kirkkokansaa, joka vielä illal-
la sai hiljentyä kuulemaan kolmea kuoroa Uspenskin kated-
raalissa. Kutsuvieraille oli järjestetty juhlalounas. Kirkkojen 
maailmanneuvoston tervehdyksen juhlaan toi apulaispää-
sihteeri Ioan Sauca, Euroopan kirkkojen konferenssin ter-
vehdyksen pääsihteeri Heikki Huttunen ja kansallisten neu-
vostojen tervehdykset pääsihteeri Knut Refsdal Norjasta ja 
pääsihteeri Ruudi Leinus Virosta. Juhlan kunniaksi toimitet-
tiin myös Kotimaa-lehden liite Ekumenia, joka oli saatavilla 
myös sähköisessä muodossa eri kirkkojen sivuilla.

Ekumeeniset kirkkopäivät sekä Finlandssvenska ekume-
niska kyrkodagar vietettiin toukokuussa Turussa. Ekumeeni-
suus toteutui niin jumalanpalveluksessa kuin kynttiläharta-
uksissa. Kirkkopäivien yhteydessä oli myös uskonnon tai 
vakaumuksen vapauden sekä Vastuuviikon seminaari, jotka 
keskittyivät ihmisoikeuksiin. Kirkko turvapaikkana 10-vuo-
tisjuhlaa vietettiin Mikaelinkirkossa. SEN oli mukana kirk-
kopäivien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Vuosi 2017 oli myös usean jäsenyhteisön merkkivuo-
si: Anglikaaninen kirkko Suomessa vietti 100-vuotisjuhlaa, 
Kirkon Ulkomaanapu 70-vuotisjuhlaa, Suomen Kristillinen 
Ylioppilasliitto 120-vuotisjuhlaa ja Kirkon alat 60-vuotis-
juhlaansa. Vuosi 2017 oli monin tavoin erityinen juhlavuosi. 
Reformaation merkkivuoden päätösjuhlaa vietettiin Turus-
sa. Vuoden aikana vietettiin myös SVKN:n 50-vuotisjuhlaa.

Vuoden aikana huolehdittiin myös verkostoyhteistyöstä 
niin kansainvälisellä kuin kansallisellakin tasolla. Euroopan 
kansallisten neuvostojen pääsihteerikokous oli Walesissa ja 
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pohjoismainen Euroopan kirkkojen konferenssia valmistele-
va kokous Reykjavikissa heti Pohjoismaiden ja Baltian eku-
meenisten toimijoiden kokouksen jälkeen. Pohjoismaiden 
ja Baltian pääsihteerikokous pidettiin Oslossa ja Euroopan 
kirkkojen siirtolaiskomission yleiskokous Prahassa. Dele-
gaatiovierailuja oli muutama ja Kirkkojen maailmanneuvos-
ton pääsihteeri Olav Fykse Tveit kävi vierailulla Ekumeeni-
sessa Neuvostossa juuri ennen 100-vuotisjuhlia.

Vuoden alussa jaostotoiminta alkoi uudelleen järjes-
täytyneenä. Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto aloit-
ti kasteen vastavuoroisen tunnustamisen valmistelutyön ja 
Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto, samoin kuin Yhden-
vertaisuusjaosto pohtivat työskentelylleen agendaa. Paikalli-
sekumenian ja Kasvatusasioiden jaoston toiminta jatkui sa-
malta pohjalta kuin aiemmin. Lapsi- ja nuorisotyön jaosto 
(entinen Nuorisojaosto) tuki Ketko-koulutusta ja etsi omaa 
toimijuuttaan. Sektionen för finlandssvensk ekumenik kes-
kusteli uusin voimin ruotsinkielisestä ekumeenisesta toimin-
nasta Suomessa. Yhteistyöneuvottelut Suomen Vapaakristil-
lisen Neuvoston (SVKN) ja Frikyrklig Samverkanin (FS) 
kanssa päätyivät ehdottamaan Vapaakristillisen työryhmän 
perustamista SEN:on, mikä hallituksessa hyväksyttiin. Eku-
meenisen turvapaikkatyötä tekevien verkoston työryhmä ko-
koontui vuoden aikana keskustelemaan ajankohtaisista ai-
heista ja missiologinen työryhmä pohti kirkkojen missiota. 
Juhlavuoden merkeissä toimi kaksi erillistä työryhmää.

Toimiston osalta juhlavuosi oli innostava ja myös työn-
täyteinen. Ihmisoikeushankkeen myötä toimistossa oli yk-
si kokopäiväinen työntekijä enemmän ja hankkeen puitteis-
sa pystyimme tekemään aloitteita, järjestämään koulutuksia 
ja seminaareja uskonnon- tai vakaumuksen vapauden vah-
vistamiseksi niin kirkoissa kuin virkamiestasolla. Hanke oli 
SEN:lle merkittävä ja henkilöresurssi oli vahvistanut huo-
mattavasti Ekumeenisen Neuvoston ihmisoikeustyötä kirk-
kojen hyväksi. Hanke ei kuitenkaan saanut jatkorahoitusta. 
Näin ollen Vastuuviikon koordinaattorina kaksi vuotta toi-
mineen Katariina Väisäsen sijaisuus päättyi vuoden lopussa 
Anna Hyvärisen siirtyessä takaisin tähän tehtävään. 

Hallituksen toimesta rekrytoitiin myös uusi viestintä- 
ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara hallintosihtee-
ri Sirpa-Maija Vuorisen eläkkeelle siirtymistä varten seuraa-
van vuoden puolella. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Ke-
vätkokous pidettiin Helsingissä, samoin syyskokous, jonka 
yhteydessä vietettiin juhlavuotta. Jäsenkuntaan tuli yhdisty-
misen vuoksi muutoksia. Suomen Ev.lut. Seurakuntien Lap-
sityön Keskus sekä Suomen Poikien ja Tyttöjen keskus yh-
distyivät vuoden alussa Nuori kirkko -nimikkeen alle ja näin 
ollen kumppanuusjärjestöjä oli vuoden aikana 23.

Seuraavassa tarkastellaan kuluneen vuoden toimintaa 
yksityiskohtaisemmin. 
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2.1 Spiritualiteetti ja opilliset kysymykset

2.1.1 Spiritualiteetti ja yhteinen rukous

Kristittyjen ykseyden ekumeeninen 
rukousviikko 18.–25.1.
KMN:n Faith and Order -komissio ja katolisen kirkon kris-
tittyjen ykseyden edistämisen neuvosto julkaisivat Kristitty-
jen ykseyden ekumeenisen rukousviikon aineiston. Saksas-
sa valmistellun englanninkielisen aineiston suomensi Mika 
K.T. Pajunen. Ruotsinkielinen teksti saatiin käyttöön Ruot-
sin kristillisestä neuvostosta. Kaksikielisen aineiston toimi-
tuskuntaan kuuluivat Mari-Anna Auvinen, Veijo Koivula ja 
Sirpa-Maija Vuorinen. Aineisto jaettiin maamme 1 100 seu-
rakuntaan. Teema oli Kristuksen rakkaus johtaa meidät so-
vintoon / Kristi kärlek leder oss till försoning. Tapahtuma-
tietoja rukousviikon vietosta eri paikkakunnilla oli kootusti 
nähtävillä SEN:n verkkosivustolla.

Rukousviikon valtakunnallinen radiojumalanpalvelus to-
teutettiin Oulun kristillisten seurakuntien yhteistyönä 19.1. 
ja se lähetettiin Yle Radio1 -kanavalla 22.1. Lämminhenki-
seen jumalanpalvelukseen osallistuivat kaikki alueen kris-
tilliset seurakunnat ja jumalanpalveluksen jälkeen vietettiin 
yhteistä ekumeenista juhlaa Vanhassa pappilassa. Saarnaaja-
na oli helluntaiseurakunnan pastori Hannu Orava. Jumalan-
palveluksen toimitti rovasti Veijo Koivula yhdessä eri kirk-
kokuntien edustajien kanssa.

Rukouspäiväjulistus
Tasavallan presidentin hyväksymä ja allekirjoittama rukous-
päiväjulistus luettiin seurakunnissa ensimmäisenä rukous-
päivänä 18.1. tai sitä lähimpänä sunnuntaina. SEN:n halli-
tuksen asettama rukouspäivätyöryhmä valmisteli vuoden 
2018 rukouspäiväjulistuksen ja rukouspäiviin 18.1. ja 24.10. 
liittyvät raamatunlukukohdat. Tasavallan presidentti hyväk-
syi hallituksen esittämän tekstin ja allekirjoitti julistuksen 
vuodeksi 2018. Tämän julistuksen keskeinen teema on Her-
ran käsi on voimallinen. Teemaa peilattiin ajankohtaisiin yh-
teiskunnallisiin kysymyksiin ja muistutettiin, että jokaisen 
ihmisen mittaamaton arvo kutsuu meitä kunnioittamaan toi-
nen toistamme ja rakentamaan yhdessä ihmisarvoista elä-
mää. Hädänkin keskellä ihminen saa luottaa Korkeimman 
suojaan. Rukouspäivätyöryhmään kuuluvat pääsihteerin li-
säksi Elena Gorschkow-Salonranta (ort), Taina Manninen 
(ev.lut.), Esko Matikainen (SHK) ja Tomas Ray (ev.lut.). Ru-
kouspäiväjulistus 2018 ks. liite.  

Kristittyjen yhteinen lähetyspyhä
Ekumeenista lähetyspyhää vietettiin lokakuun toisessa vii-
konvaihteessa 7.–8.10. Sen teema oli Kristityn vapaus. Ai-

neisto muodostui kirjoituksista, jotka eri kirkkoja edusta-
vat kirjoittajat laativat. Lähetyspyhä on SEN:n, Suomen lä-
hetysneuvoston (SLN) ja Suomen vapaakristillisen neuvos-
ton (SVKN) yhteinen hanke, ja työryhmässä SEN:a edusti-
vat toimittaja Maria Hattunen (ort) ja isä Nguyen Tri (kat). 
Aineisto julkaistiin järjestöjen verkkosivuilla.

Luomakunnan aika 1.9.–4.10.
SEN:n verkkosivuilla julkaistiin aineistoa luomakunnan juh-
lan ekumeenista viettoa varten. Kyseessä on kansainvälinen 
ekumeeninen suositus kirkkojen rukouspäivästä luomakun-
nan ja sen varjelemisen puolesta. Syyskuun ensimmäisen 
päivän merkitys vahvistui, kun paavi Franciscus asetti sen 
vuonna 2015 rukouspäiväksi myös katolisessa kirkossa or-
todoksisen esikuvan mukaan. Konstantinopolin ekumeeni-
nen patriarkka Demetrios I oli julistanut vuonna 1989 itäi-
sen kirkkovuoden alun eli indiktion päivän 1.9. rukouspäi-
väksi luomakunnan puolesta. Ehdotus Euroopan kirkoil-
le viettää luomakunnan aikaa tehtiin Kolmannessa Euroo-
pan Ekumeenisessa Yleiskokouksessa (EEA3) Sibulissa Ro-
maniassa vuonna 2007. Seuraavana vuonna KMN:n keskus-
komitea kutsui kirkkoja viettämään luomakunnan aikaa ru-
kouksin ja teoin luomakunnan päivän (1.9.) ja läntisen kirk-
kovuoden Franciscus Assisilaisen muistopäivän (4.10.) väli-
senä ajanjaksona. 

Ekumeeninen aamurukous
SEN:n toimisto on vuodesta 2008 ollut mukana järjestämäs-
sä viikoittaista ekumeenista aamurukousta Dominikaanien 
Studium Catholicum -keskuksen kappelissa Helsingin kes-
kustassa. Aamurukous toimitetaan vuoroviikoin katolisen, 
luterilaisen, ortodoksisen, anglikaanisen ja vapaakirkollisen 
perinteen mukaan ja siihen kuuluu toisen perinteen edus-
tajan pitämä puheenvuoro päivän lukukappaleesta. Aamu-
rukous tarjoaa Neuvostolle hyvän mahdollisuuden viljellä 
kansallisen ja kansainvälisen työnsä ohessa konkreettista si-
dettä paikalliseen ekumeniaan ja ekumeeniseen rukoukseen.

Ekumeenisen vastuuviikon jumalanpalvelukset
Vastuuviikon ekumeenista jumalanpalvelusta vietettiin Her-
vannan kirkossa Tampereella sunnuntaina 22.10. Jumalan-
palvelus radioitiin ja siinä saarnasi piispa Matti Repo. Vas-
tuuviikon koordinaattori Katariina Väisänen esitti kolehtive-
toomuksen. Liturgiasta vastasi ekumeeninen työryhmä kirk-
koherra Jussi Mäkisen johdolla. Toinen vastuuviikon teema-
jumalanpalvelus toteutettiin Mikael Agricolan kirkossa Tuo-
masmessussa 29.10. Messussa saarnasi pääsihteeri Mari-
Anna Auvinen. Vastuuviikon koordinaattori Katariina Väi-
sänen esitti kolehtivetoomuksen. Messu radioitiin ja se lähe-
tetään 28.10.2018.

2 Toiminnan kuvaus
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Vastuuviikon jumalanpalvelukset ja hartaudet tavoittivat 
radion välityksellä noin 770 000 kuuntelijaa. Vastuuviikon 
teemasta kuultiin radio Yle Vegan kautta neljä ruotsinkielis-
tä hartautta (yhteensä 160 000 kuuntelijaa) ja yksi ruotsin-
kielinen jumalanpalvelus (30 000) sekä Yle Radio 1:n kaut-
ta yksi suomenkielinen aamuhartaus ja radiojumalanpalve-
lus (yhteensä 380 000). Lisäksi radioitiin Tuomasmessu, jo-
ka lähetettiin Radio Dein kautta (200 000 kuulijaa).

Ihmisen pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi
SEN edistää Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission (CC-
ME) esityksen mukaisesti rukoustilaisuuksien järjestämis-
tä maamme seurakunnissa EU:n ulkorajoille menehtynei-
den muistoksi. Helsingissä tilaisuus toteutettiin neljättä ker-
taa palmusunnuntain iltana 9.4. Helsingin ortodoksisen seu-
rakunnan Kotikirkon ekumeenisessa rukoushetkessä rukoil-
tiin EU:n ulkorajoille kuolleiden puolesta, samoin rukoil-
tiin Egyptin kahteen koptikirkkoon tehdyn terrorihyökkä-
yksen kokeneiden ja turvapaikanhakijoiden puolesta. Erityi-
sesti muistettiin niitä, jotka eivät ole saaneet turvapaikkaa ja 
elävät pelossa. Rukoushetkessä käytetään CCME:n teemo-
ja, jotka nousevat tekstistä: ”Ketuilla on luolansa ja taivaan 
linnuilla pesänsä, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin pään-
sä kallistaisi.”

Suomen Ekumeenisen Neuvoston  
100-vuotisjuhlajumalanpalvelus
Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksen yhteydessä 15.10. 
juhlittiin satavuotista suomalaista ekumeniaa. SEN on kan-
sallisista neuvostoista yksi maailman vanhimpia. Juhlajuma-
lanpalvelus suunniteltiin ja toimitettiin jäsenkirkkojen yhtei-
senä, ekumeenisena palveluksena Helsingin tuomiokirkos-
sa ja siihen osallistui kattavasti koko jäsenkunta. Saarnaaja-
na toimi puheenjohtaja, arkkipiispa Kari Mäkinen, liturgina 
pastori Anna-Maija Viljanen-Pihkala. Liturgia oli jaettu si-
ten, että sen toimittamiseen osallistuivat kaikki kirkot edus-
tajiensa kautta. Akateeminen Laulu ja Pyhän Andreaan nuo-
risokuoro sekä Pelastusarmeijan soittokunta osallistuivat ju-
malanpalvelukseen. Kanttorina toimi Harri Viitanen ja urku-
rina Inka Kinnunen. Kansainvälisiä vieraita edustivat juhlas-
sa Kirkkojen maailmanneuvoston apulaispääsihteeri, profes-
sori Ioan Sauca, Euroopan kirkkojen konferenssin pääsihtee-
ri Heikki Huttunen ja kansallisista neuvostoista olivat läs-
nä Norjan pääsihteeri Knut Refsdal sekä Viron pääsihteeri 
Ruudi Leinus. Juhlallinen ja lämmin jumalanpalvelus hen-
ki kiitollisuutta Jumalan rakkaudesta ja sen tuomasta sovin-
nosta kristittyjen välillä. Kirkkokahville tuomiokirkon kryp-
taan oli kokoontunut suuri joukko vanhoja ja nuoria ekumee-
nisen liikkeen ystäviä. Siellä puhuivat professori Ioan Sauca 
(KMN) sekä piispa Irja Askola. Juhlassa luovutettiin Eku-

meeninen teko -tunnustuspalkinto ja juhlavuoden stipendit. 
Musiikista vastasivat pastori Jan Edström ja pianisti Victoria 
Sergeenko sekä Jukka ja Tove Leppilampi. Juhla jatkui kut-
suvieraslounaalla ja illalla oli yleisölle avoin kolmen kuoron 
ekumeeninen konsertti Uspenskin katedraalissa. Konsertis-
sa lauloivat Leppävaaran Kirkon Kamarikuoro johtajanaan 
Kullervo Latvanen (ev.lut.), Saalem-kuoro johtajanaan Arja 
Tiittanen (hel) ja Efrosini-kuoro johtajanaan Minna Jokinen 
(ort). Konsertin juonsi musiikkitoimittaja Risto Nordell.

SEN:n 100-vuotisen historian kunniaksi pääsihteeri oli 
kutsuttu Itsenäisyyspäivän vastaanotolle Presidentinlinnaan 
6.12.

Ekumeeniset kirkkopäivät Turussa
Ekumeenisia kirkkopäiviä vietettiin Turussa 19.–21.5. Eku-
meenisessa jumalanpalveluksessa saarnasi piispa Teemu 
Sippo (kat), liturgina toimi arkkipiispa Kari Mäkinen avus-
tajineen. Kirkkopäivien aikana pidettiin myös ekumeeniset 
kynttilähartaudet Kirjastosillalla. Ensimmäisessä iltahartau-
dessa olivat mukana arkkipiispa Leo, piispa Kaarlo Kallia-
la, pääsihteeri Mari-Anna Auvinen sekä Nuorisokuoro Dis-
kantti ja Turun ortodoksinen kuoro. Toisen illan hartaudes-
sa puhuivat arkkipiispa Kari Mäkinen ja kirkkokunnanjoh-
taja Hannu Vuorinen. Kirkkopäivien muusta ekumeenises-
ta ohjelmasta ks. 2.2.

Paikallisekumenian jaosto
Jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jäsenkunnalle sekä 
eri kirkoissa ja yhteisöissä toimiville kristityille mahdolli-
suus keskinäiseen vuorovaikutukseen paikallisen ekumeni-
an edistämiseksi. Puheenjohtajana toimi kirkkoherra Arto 
Penttinen (ev.lut.), varapuheenjohtajina teologisten aineiden 
opettaja Soili Penttonen (ort) ja pastori Kimmo Ilola (adv) 
sekä sihteerinä rekisterinjohtaja Veijo Koivula (ev.lut.).

Jaosto kokoontui kolmeen kokoukseen, joissa 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 Suomes-
sa. Jaosto järjesti myös 15. Paikallisekumeenisen foorumin 
Lohjan seurakuntien kanssa (ks. 3.4).  

2.1.2 Opilliset ja teologiset kysymykset

Teologisten ja opillisten kysymysten jaosto
Jaoston toimintaa ohjasi vuonna 2017 Suomen Ekumeenisen 
Neuvoston hallituksen antama tehtävä pohjaesityksen laati-
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miseksi yhteiseksi ja vastavuoroiseksi tunnustukseksi kas-
teesta. Jaosto kokoontui neljä kertaa vuoden aikana keskus-
telemaan aiheesta (9.3., 3.4., 23.5., 24.10.). Jaoston puheen-
johtana toimi kirkkoherra Tuoman Mäkipää (angl) ja sih-
teerinä pastori Tapio Leinonen (ev.lut.) toisesta kokoukses-
ta lähtien.

Ensimmäisessä kokouksessa 9.3. jaosto järjestäytyi ja 
keskusteli hallituksen tehtäväksiannosta. Toisessa kokouk-
sessa 3.4. jaoston jäsenet esittivät oman kirkkonsa mukai-
set puheenvuorot kasteesta ja sen ymmärtämisestä. Keskus-
telua käytiin eri tunnustuksien yhtäläisyyksistä ja eroista. Ja-
osto pyysi TT Tomi Karttuselta luonnostelmaa työskentelyn 
pohjaksi. Kolmannessa kokouksessa 23.5. jaosto keskuste-
li Tomi Karttusen laatimasta laajasta esityksestä, joka koos-
tui vastavuoroisesta julistuksesta sekä tarkentavasta osasta, 
jossa eri tunnustuskuntien kastekäsityksiä ja niiden eroavai-
suuksia avattiin enenmmän. Jaosto kutsui vuoden viimeisee-
en kokoukseen 24.10. asiantuntijavieraaksi professori Ris-
to Saarisen, joka esitteli jaostolle erilaisia tunnustamiseen 
ja hyväksymiseen liittyviä tutkimuskysymyksiä ja teorioita. 
Professori Saarinen kannusti jaostolaisia keskittymään yh-
distäviin asioihin erojen sijasta.

Keskustelu kasteen vastavuoroisen tunnustamisen äärel-
lä osoittautui haastavaksi mutta hedelmälliseksi. Laadittavan 
dokumentin muoto, pituus, kieli ja sisältö alkoivat hahmot-
tua yhteisen keskustelun ja professori Saarisen asiantunti-
javierailun perusteella. Kahdeksi kantavaksi teemaksi hah-
mottui tunnustuskuntien omien tapojen kunnioitus sekä kä-
sitys vastuusta, joka yhteisöille syntyy heidän ottaessaan uu-
sia jäseniä. Vuoden 2018 ensimmäiseen kokoukseen jaos-
to esitti toivomuksen uuden, lyhyen pohjaesityksen laatimi-
sesta puheenjohtaja Tuomas Mäkipään ja pääsihteeri Mari-
Anna Auvisen johdolla. Tavoitteeksi asiakirjalle jaosto aset-
ti toiveen helppolukuisuudesta ja napakkuudesta niin, että se 
välittää oleellisen tiedon myös laajemmalle yleisölle.

Kevätkokouksen seminaari
Kevätkokouksessa 19.4. pidettiin seminaari Vastakkain-
asettelusta yhteyteen. Seminaarissa käsiteltiin reformaation 
merkkivuoden asiakirjaa ja keskityttiin pohtimaan, voisivat-
ko kaikki kirkot allekirjoittaa kyseisen asiakirjan viisi toi-
mintaohjetta. Näin merkkivuoden keskustelua haluttiin laa-
jentaa luterilaisista ja katolilaisista koskemaan myös muita 
kristillisiä kirkkokuntia ja yhteisöjä. Seminaarin avasi pää-
sihteeri Mari-Anna Auvinen, alustukset pitivät dosentti To-
mi Karttunen, piispa Björn Vikström, piispa Teemu Sippo 
ja väitöskirjatutkija Iida Heikkilä. Seminaarin paneelissa va-
paakristillisiä ääniä ykseyden etsimiseen edustivat johtava 
pastori Jari Portaankorva (bapt), toiminnanjohtaja Esko Ma-
tikainen (hel), kirkkoherra Tuomas Mäkipää (angl), pastori 

Soile Salorinne (met) ja kirkkokunnan johtaja Hannu Vuo-
rinen (vap).

Reformaation merkkivuoden tapahtumia
Reformaation merkkivuotta vietettiin Suomessa ekumeeni-
sin painotuksin. SEN oli mukana merkkivuoden suunnitte-
lussa (ks. kotimaiset verkostot). Neuvosto osallistui myös 
yksittäisiin tapahtumiin. 

Reformaatio ja ekumenia -paneeli 24.1. Kallion kirk-
ko: Helsingin Kallion kirkossa alkoi 24.1.2017 Reformaa-
tioviikko. Ensimmäisen illan teemana oli Reformaatio ja 
ekumenia. Keskustelijoina emerituspiispa Eero Huovinen, 
SEN:n pääsihteeri Mari-Anna Auvinen ja dominikaaniveli 
Gabriel Salmela. Keskustelua luotsasi pastori Laura Huovi-
nen. Keskustelussa käytiin syvällisesti läpi reformaation sa-
nomaa ekumeenisesta näkökulmasta katsottuna sekä tämän 
hetken uudistustarvetta myös yhteiskunnallisella tasolla ih-
misarvon näkökulmista käsin.

Reformaation Tuomasmessu Tampereella: Tampereen 
Tuomasyhteisö vietti reformaation messua 25.5. Messussa 
saarnasi pääsihteeri Mari-Anna Auvinen. Liturgian toimitti 
pastori Heikki Repo avustajineen.

17.9. Luento Reformaation ekumeeninen näkökulma: 
Orimattilan seurakunta järjesti reformaatioluennot. Pääsih-
teeri piti luennon reformaation ekumeenisesta näkökulmasta.

Itä-Suomen yliopiston Teologinen tiedekunta järjesti 
2.–3.10. Reformaation merkkivuoden Tuomo Mannermaa 
-muistosymposiumin Joensuussa. Symposium valotti refor-
maatiota spiritualiteetin teologian kautta monesta eri suun-
nasta. Symposiumista vastasi professori Antti Raunio. Pää-
sihteeri oli yksi kutsutuista luennoitsijoista.

Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistys järjesti Mar-
tinpäivän ekumeenisen keskustelutilaisuuden Reformaatio – 
ilosanoma vai tragedia 10.11. Kallion kirkossa. Panelistei-
na olivat pääsihteerin lisäksi veli Gabriel Salmela OP (kat), 
SVKN:n puheenjohtaja Hannu Vuorinen (vap), kirkkoher-
ra Tuomas Mäkipää (angl) ja kasvatustyöntekijä Jaso Pössi 
(ort). Paneelin juonsi teol. yo Vilma Saarinen.

Vapaakristillinen työryhmä
Vapaakristillinen työryhmä pohti, mitä ekumenia merkit-
see vapaakristillisille kirkoille. Käytännön ekumenia ja yh-
teistyö sekä hengellinen elämä lauluineen painottuivat kes-
kusteluissa. Työryhmä järjestäytyi elokuun kokouksessaan 
suunnitellen työryhmälle agendaa. Marraskuun kokoukses-
sa sovittiin delegaatiosta poliisihallitukseen rahankeräyslu-
pien vuoksi, samoin keskusteltiin vapaakristillisten toimijoi-
den mahdollisuuksista sairaalasielunhoidon ja vankilatyön 
osalta. Työryhmän puheenjohtajana toimi Esko Matikainen 
(SVKN, hel), muut jäsenet ovat Jan Edström (FS, bapt), Jari 
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Portaankorva (SVKN, bapt), Hannu Vuorinen (SVKN, vap) 
ja pääsihteeri Mari-Anna Auvinen (SEN).

Sektionen för finlandssvensk ekumenik
Ruotsinkielinen jaosto on viime vuosina pohtinut tulevai-
suuttaan. SEN:n vuoden 2016 syyskokous päätti, että jaos-
to lakkautetaan. Tämä sai aiemmassa jaostossa aikaan inten-
siivisempää keskustelua ruotsinkielisen ekumenian tulevai-
suudesta Suomessa. Haluttiin selvittää, miten kirkkokunnat 
suhtautuvat asiaan. Yhteyksiä luotiin uudelleen niihin kirk-
kokuntiin, jotka eivät ole osallistuneet kokouksiin viime ai-
koina. Syksyn lopulla edustajat ortodoksisesta kirkosta, ka-
tolisesta kirkosta, evankelis-luterilaisesta kirkosta, vapaa-
kirkosta, metodistikirkosta, helluntailiikkeestä, baptistikir-
kosta ja Suomen Lähetysseuran ruotsinkielisestä yksiköstä 
kokoontuivat keskustelemaan jatkosta. Kokous päätti tehdä 
esityksen SEN:n hallitukselle ja kevätkokoukselle. SEN:n 
kevätkokous päätti, että jaosto jatkaa toimintaansa. Vuoden 
2017 puheenjohtajaksi valittiin asiantuntija Maria Sten (ev.
lut.) ja sihteeriksi pastori Jani Edström (bapt).

Jaosto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa, vuorotel-
len eri jäsenkirkkojen tiloissa. Iso osa jaoston työskente-
lyä on ollut toimivan kokous- ja toimintamuodon etsiminen. 
Myös jatkosuunnitelmia on laadittu. Marraskuussa pidettiin 
ekumeeninen tapaaminen Porvoon tuomiokapitulissa. Kool-
lekutsujia olivat Porvoon hiippakunnan piispa Björn Vik-
ström, ruotsinkielinen jaosto (Maria Sten) ja Frikyrklig sam-
verkan (Jan Edström). Kokoontuminen koettiin tärkeäksi ja 
viestikapula ojennettiin piispa Teemu Sipolle.

2.2 Eettiset ja yhteiskunnalliset  
kysymykset

Eettisten ja yhteiskunnallisten kysymysten alueeseen kuu-
luu toiminta, joka korostaa kristillistä käsitystä ihmisen ja 
luomakunnan arvosta ja peilaa niitä yhteiskuntaan ja sen toi-
mintaan. Työn luonne on SEN:ssa vaikuttamistoimintaa, se-
minaareja, lobbausta ja neuvotteluja. Tähän osa-alueeseen 
kuuluvat myös ekumeeninen ihmisoikeustyö ja ympäristö-
kysymykset. Ensimmäiseen kategoriaan sisältyvät Yhden-
vertaisuusjaoston ja Yhteiskunnallisten asioiden jaoston se-
kä Ekumeenisen turvapaikanhakijatyötä tekevien asiantunti-
javerkoston työskentely, samoin kuin yksittäiset neuvottelut 
ja delegaatiot. Siihen kuuluvat myös Ekumeeninen ihmis-
oikeushanke ja Vastuuviikon toiminta. Vuoden 2017 aikana 
ihmisoikeuskysymykset olivat vahvasti esillä. Ympäristöky-
symysten tiimoilta edellinen vuosi oli ollut varsin aktiivinen 
ja vuosi 2017 keskittyi työskentelyyn ihmisarvon hyväksi.

2.2.1. Ekumeeninen ihmisoikeustyö
Ekumeenisen ihmisoikeustyön hanke
Hankkeen päätavoite oli vahvistaa kirkkojen ihmisoikeuska-
pasiteettia tuottamalla niille asiantuntemusta, luomalla nii-
den palvelukseen asiantunteva ekumeenisen ihmisoikeus-
työn verkosto ja tukemalla kirkkoja yhteiskunnallisessa vai-
kuttamisessa sekä tukemalla uskonto- ja vakaumusyhteisö-
jä uskonnonvapauden edistämisessä ja sitä kautta rauhan 
rakentamisessa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Eku-
meenisella ihmisoikeustyöllä pyrittiin niin asiantuntijuuden 
ja vaikuttamistyön kehittämiseen kirkkojen sisällä kuin us-
konnon- tai vakaumuksenvapausosaamisen rakentamiseen 
yhteiskunnassa laajemmin. Kirkkoja, järjestöjä, uskonto- ja 
vakaumusyhteisöjä ja viranomaisia resursoitiin edistämään 
uskonnon- tai vakaumuksenvapautta ja sitä kautta rakenta-
maan rauhaa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tavoit-
teiden täyttymiseksi tehtiin yhteistyötä muiden uskontojen 
ja vakaumusyhteisöjen kanssa. Hanke palveli koko yhteis-
kuntaamme toimien kirkkojen näkyvänä äänenä uskonnon- 
tai vakaumuksenvapauden puolesta. Hankkeen toiminnot ja-
kautuivat neljään ryhmään: asiantuntemuksen kasvattami-
nen, kirkkojen yhteiskunnallinen ääni, ekumeeniset ihmis-
oikeustyön verkostot ja jatkorahoitus. 

a) Asiantuntemuksen kasvattaminen
SEN kartutti asiantuntemusta ja tuotti toimintoja kirk-

kojen kapasiteetin vahvistamiseksi. Kirkot ja viranomai-
set pyysivät teemoista SEN:lta asiantuntemusta useaan ot-
teeseen. Mukaan ohjausryhmään otettiin kristillisiä järjestö-
jä tukemaan hanketta osaamisellaan. Yhteistyötä tehtiin se-
kulaarien järjestöjen ja eri uskonto- ja vakaumusyhteisöjen 
kanssa. Tuloksia kanavoitiin koko yhteiskunnan eduksi.

Hankkeessa tehtiin Pohjoismaisena yhteistyönä uskon-
nonvapausopiskeluportaali, Freedom of Religion or Belief 
Learning Platform. Aineisto tulee niin tavallisten kansalais-
ten kuin korkeantason viranomaisten (YK, EU, ulkoministe-
riöt) käyttöön. SEN on yksi portaalin taustatahoista. 

Kirkkojen ja kumppaneiden asiantuntemusta kasvatet-
tiin seminaareilla, koulutuksilla, tapahtumilla ja yliopisto-
luennoilla. Uskonnonvapauden merkitys kotoutumiselle -se-
minaari järjestettiin 31.1.2017 täpötäydelle osanottajasalil-
le Tieteiden talossa YK:n Uskontojen yhteisymmärryksen 
viikolla. Ekumeenisia kirkkopäiviä vietettiin Turussa 19.–
21.5.2017. Kirkkopäivillä järjestettiin koulutus Uskonnon-
vapaus ihmisoikeutena, jossa ihmisoikeusasiantuntija luen-
noi. Lisäksi SEN:n ihmisoikeustyö, USKOT-foorumi ja Fo-
kus järjestivät Café Dialogin, jossa eri uskontojen ja vakau-
musten maallikkoedustajat kohtasivat kahvien äärellä ta-
vallisia ihmisiä. Ihmisoikeudet tarkasteluun! Kumppanei-
den tukeminen YK:n UPR-prosessissa -koulutus järjestettiin 
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26.10.2017 SEN:n ihmisoikeustyön ja Suomen Lähetysseu-
ran toimesta tukemaan kumppanien osallistumista YK:n ih-
misoikeuksien määräaikaistarkasteluun (UPR). Women and 
Religion: Bridging the Divides? -luennolla ihmisoikeuksi-
en apulaisprofessori Nazila Ghanea Oxfordin yliopiston oi-
keustieteellisestä tiedekunnasta luennoi avoimella luennolla 
Helsingin yliopistolla 13.11.2017.

Kirkkojen kapasiteettia vahvistettiin moninaisten toimi-
en avulla. Kirkkoja, USKOT-foorumia ja muita toimijoita 
konsultoitiin ja tuettiin hankkeen aihepiiriin kuuluvissa ky-
symyksissä. Sidosryhmiä koulutettiin ja tiedotettiin eri kir-
kollisissa tilaisuuksissa. Näiden lisäksi ihmisoikeusasian-
tuntija on ottanut kantaa ajankohtaisiin aiheisiin tai tiedot-
tanut niistä kirjoittamalla SEN:n verkkosivuille ja antanut 
haastatteluja mediassa: YLE Radio 1:n Horisontti-ohjelmas-
sa, Valomerkissä, Kirkko ja kaupunki -lehdessä, Maailman 
Kuvalehdessä ja Ilta-Sanomissa.

Ihmisoikeusasiantuntija kasvatti SEN:n asiantuntemusta 
mm. kuulemalla alan asiantuntijoita, hankkimalla julkaisu-
ja ja osallistumalla korkeantason tilaisuuksiin. Esimerkiksi 
29.5.-3.6.2017 ihmisoikeusasiantuntija matkusti Brysseliin 
tapaamaan uskonnonvapausasiantuntijoita EU:n ulkosuhde-
hallinnossa ja Euroopan parlamentissa sekä “D2UBLE PE-
NALTY”: Hearing &Workshop on Refugees and Freedom 
of Religion or Belief -kutsuvierasseminaariin Euroopan par-
lamentissa. Matkan loppuosiona oli konsultaatio Leuvenin 
katolisessa yliopistossa: Christian Women under Pressure 
for their Faith, II.

Hankkeen tiimoilta tehtiin yhteistyötä muiden järjestö-
jen kanssa. Ihmisoikeusasiantuntija kävi tapaamassa kaikkia 
ohjausryhmän järjestöjä ja tahoja, relevantteja kristillisiä toi-
mijoita ja muita hankkeen kannalta olennaisia asiantuntijoi-
ta yhteistyön merkeissä. 

b) Kirkkojen yhteiskunnallinen ääni
Hankkeen tehtävänä oli tukea kirkkojen yhteiskunnallis-

ta ääntä ja reagointia ajankohtaisiin tilanteisiin sekä vaikut-
taa viranomaisten asiantuntemukseen uskonnonvapauden 
näkökulmista. Vaikuttamistyötä tehtiin ulkopolitiikan, tur-
vapaikkapolitiikan ja sisäpolitiikan tasoilla. Näin vahvistet-
tiin kirkkojen vaikuttamistyötä sekä lisättiin viranomaisten 
ymmärrystä hankkeen teemojen osalta. 

Suomen ulkopolitiikkaan ja kansainväliseen politiikkaan 
vaikutettiin tekemällä yhteistyötä ulkoministeriön ja YK:n 
kanssa. Ulkoministeriön virkamiehille järjestettiin heidän 
pyynnöstään SEN:n ja Lähetysseuran toimesta koulutusse-
minaari Freedom of Religion or Belief and Women’s Rights 
14.11.2017. Koulutuksen ohella ulkoministeriöön tuotiin 
kansainvälisiä asiantuntijavieraita. Intiasta saapui kristitty-
jen ja muslimien delegaatio 27.2.2017 lobbaamaan YK:n 

ihmisoikeuksien määräaikaistarkastelua varten tekemään-
sä raporttia ja suosituksia Intian uskonnollisten vähemmis-
töjen ihmisoikeustilanteesta. Religious Freedom and Busi-
ness Foundationin johtaja Brian Grim vieraili Suomessa 7.–
8.9.2017 SEN:n ihmisoikeustyön ja Suomen Lähetysseuran 
kutsumana tapaamassa vaikuttajia ja viranomaisia.

Kirkkojen maailmanneuvoston ja SEN:n ihmisoikeus-
asiantuntijat vierailivat Nigeriassa 15.–27.11. fasilitoiden 
ihmisoikeustyöpajoja Benuessa, Josissa ja Ibadanissa. Mat-
kalla kartoitettiin ihmisoikeustilannetta ja laadittiin paikal-
listen avulla suosituksia vietäväksi osaksi Nigerian ihmis-
oikeuksien määräaikaistarkastelua YK:ssa vuonna 2018 ja 
osaksi YK:n ihmisoikeuskomitean raportointia. 

Suomen sisäpolitiikkaan vaikutettiin yhteyksillä kansan-
edustajiin ja laatimalla lausunto Suomen uskonnonvapausti-
lanteesta. Oxfordin yliopiston apulaisprofessori Nazila Gha-
nea kävi tapaamassa SEN:n ja Lähetysseuran asiantuntijoi-
den kanssa eduskunnan ihmisoikeusryhmän puheenjohtajaa 
Eva Biaudeta ja eduskunnan omantunnon- ja uskonnonvapa-
us -ryhmän puheenjohtaja Sari Essayahia. 

Lausunto YK:n ihmisoikeuksien määräaikaistarkaste-
luun (UPR) 11.1.2017. SEN antoi ulkoministeriön pyynnös-
tä lausunnon YK:lle toimitettavaan Suomen ihmisoikeusti-
lannetta käsittelevään UPR-raporttiin. UPR, eli Universal 
Periodic Review, on YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilan-
teiden valvontamekanismi. Suomen vuoro oli olla tarkastel-
tavana YK:n ihmisoikeusneuvostossa Genevessä 3.5.2017. 
Ihmisoikeusasiantuntija osallistui tarkastelun seurantaan ja 
Suomen saamien suositusten kommentointiin.  

Suomen turvapaikkapolitiikkaan vaikutettiin koulutta-
malla Maahanmuuttoviraston henkilökuntaa 23.1.2017 us-
konnon- tai vakaumuksenvapaudessa, uskontolukutaidos-
sa sekä kasteessa ja kääntymisessä kristillisessä perintees-
sä. Koulutus oli Maahanmuuttoviraston tilaama, osallistujia 
oli 200. 

Kirkon sanomaa pidettiin esillä blogin välityksellä ja 
ajankohtaisiin tilanteisiin reagoitiin vaikuttamalla lapsi-
asiavaltuutetun aloitteeseen. Blogi alkoi toukokuussa 2017. 
Verkkosivustolla julkaistiin asiantuntijoiden ja vaikuttajien 
blogitekstejä teemasta uskonnonvapaus. Bloggaajina olivat 
Kari Mäkinen, Ahmed Shaheed, Janina Hasenson, Sari Es-
sayah, Kristiina Kouros, Olli Ruohomäki, Yaron Nadbornik 
ja Mari-Anna Auvinen. Blogitekstejä on luettu n. 500–1000 
kertaa kirjoittajasta riippuen.

Lapsiasiavaltuutetun aloite uskonnonvapauslaissa sääde-
tyn asiantuntijalautakunnan tehtävän ja kokoonpanon muut-
tamisesta (LAPS/X/2017 7.2.2017) oli pohdittavana kirk-
kojen ja herätysliikkeiden konsultaatiossa 12.5.2017, koska 
aloitteessa on vakavia ongelmia uskonnonvapauden ja kan-
sainvälisen oikeuden näkökulmista. Neuvottelun olivat kut-
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suneet koolle ev.lut. kirkkohallituksen kasvatus- ja perhe-
asioiden johtaja Jarmo Kokkonen ja ihmisoikeusasiantunti-
ja, joka laati aloitteen ongelmista asiantuntijakoosteen. Kes-
kustelun tuloksena päätettiin ajaa vastaehdotusta uskon-
nollisten yhdyskuntien ja lapsiasiavaltuutetun sekä minis-
teriön yhteisestä foorumista tai pyöreän pöydän keskuste-
lusta, jossa asioita käsiteltäisiin dialogin kautta ennemmin 
kuin valtion kontrollin menetelmin. Neuvottelujen tulokse-
na tavattiin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) virka-
miehiä 3.10.2017 sekä lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurtti-
la 3.11.2017. Lapsiasiavaltuutetun mukaan kansainvälisen 
oikeuden huomiot eivät kuulu Suomen kontekstiin, mutta 
OKM oli samoilla linjoilla delegaation kanssa, eikä heidän 
mukaansa aloite voisi mennä läpi ilman merkittäviä muutok-
sia perustuslakiin. SEN:n kasvatusasioidenjaosto jatkaa asi-
an käsittelyä.

Näiden toimintojen lisäksi ihmisoikeusasiantuntija edus-
ti SEN:a yhdenvertaisuusvaltuutetun johtamassa Yhdenvertai-
suusasioiden neuvottelukunnassa ja siihen kuuluvassa ulko-
maalaisasioiden jaostossa sekä USKOT-foorumin ihmisoike-
usjaostossa. Lopuksi vielä USA:n Suomen edustustoa avustet-
tiin uskonnonvapausraportoinnissa Suomen tilanteen osalta.

c) Ekumeeniset ihmisoikeustyön verkostot
Hankkeessa luotiin sekä kansallista että kansainvälistä 

osaamista hyödyntäviä ekumeenisia ihmisoikeustyön asian-
tuntijaverkostoja suomalaiseen kirkolliseen käyttöön. 

Pohjoismainen uskonnonvapausasiantuntijoiden eku-
meeninen yhteistyöverkosto NORFORB perustettiin 
14.11.2016 Tukholmassa järjestetyssä kokouksessa. Tämän 
lisäksi ihmisoikeusasiantuntija on verkostoitunut ahkeras-
ti sekä menestyksekkäästi korkeantason uskonnonvapaus-
asiantuntijoiden kanssa, joiden kanssa on perustettu toimi-
vat yhteydet. Kansainvälisistä ekumeenisista verkostoista 
Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) ja Luterilaisen maa-
ilmanliiton kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä. 

Ekumeeninen turvapaikanhakijatyötä tekevien asiantun-
tijaverkosto perustettiin vuonna 2016. Jäseninä on eri kirk-
kokuntien pitkäaikaisia turvapaikanhakijatyöntekijöitä. Työ 
jatkui vuonna 2017.

d) Jatkorahoitus
Jatkorahoitusta etsittiin hankesuunnitelman mukaisesti 

niin Ekumeenisen Neuvoston jäsenkunnan keskuudesta kuin 
ulkopuolisilta rahoittajiltakin. Jäsenkunnasta kirkoilta, joil-
ta rahoitusta pyydettiin, vain evankelis-luterilainen kirkko il-
maisi mahdollista halukkuuttaan lähteä mukaan. Ulkopuoli-
set rahoitukset taas eivät vastanneet SEN:n ihmisoikeustyön 
profiilia tai olivat hyvin raskaiden ja epävarmojen hakume-
netelmien päässä, joihin SEN:n kaltaisella pienellä järjes-

töllä ei ole resursseja. SEN:n hallitus painotti tärkeyttä py-
syä kirkkojen rahoituksen piirissä työn kristillisen luonteen 
vuoksi. Hallitus totesi kokouksessaan 21.9.2017 hankkeen 
jatkosuunnitelmasta vuosille 2018–2019 seuraavasti: ”Hyvä 
hankesuunnitelma, mutta sen käyttö ei ole tässä tilanteessa 
mahdollista.” Neuvostolle tärkeä kaksivuotinen hanke vali-
tettavasti loppui vuoden 2017 loppuun mennessä jatkorahoi-
tuksen puuttuessa. 
Yhteenveto tuloksista

Ekumeenisessa ihmisoikeustyössä saatiin paljon positii-
vista palautetta työn tärkeydestä ja hyödyllisyydestä. SEN:n 
vaikuttamistyö on ollut avainasemassa uskonnon- tai vakau-
muksenvapauden nostamisessa Suomen ulkopolitiikan agen-
dalle ja eri politiikan alojen virkamiesten kiinnostuksen li-
säämisessä teemaa kohtaan. Ylipäätään uskonnonvapausky-
symysten käsittely ja eri toimijoiden kiinnostus aihetta koh-
taan on yhteiskunnassamme lisääntynyt huomattavasti han-
kekauden aikana. Tästä merkkinä ovat olleet jatkuvasti uu-
sien ovien avautuminen keskustelulle, lisääntyneet toiminta-
pyynnöt, eri toimijoiden ilmaisema halukkuus kiinnittää asi-
aan huomiota, hankkia lisää tietoa ja ottaa hiljalleen aske-
lia toimiakseen uskonnon- tai vakaumuksenvapauden eteen. 
Vaikuttamistyön tilaisuuksiin ja tapaamisiin on saatu mu-
kaan yhä uusia vaikuttavassa asemassa olevia viranomais-
tahoja, asiantuntijatahoja, akateemisissa keskeisissä virois-
sa olevia henkilöitä ja sekulaareja järjestöjä. On selvää, että 
SEN:n ihmisoikeustyö on ollut oikeaan aikaan juuri oikeal-
la paikalla. Vaikuttamistyön ansiosta SEN ja sitä kautta kir-
kot profiloituivat yhteiskuntamme uskonnonvapausosaajaksi 
ja ääneksi, jota kuullaan ja johon luotetaan.

Ekumeeninen vastuuviikko
Ekumeeninen vastuuviikko käsitteli vuonna 2017 naisten ja 
tyttöjen oikeuksia vuosien 2017–2018 hankesuunnitelman 
mukaisesti. Kampanjaviikkoa vietettiin 22.–29.10.2017 tee-
malla Omalla äänellä. Kampanjan aineistossa, viestinnässä 
ja tilaisuuksissa tuotiin esiin naisten ja tyttöjen oikeus elää 
syrjinnästä ja väkivallasta vapaana ja tehdä omaa elämään-
sä koskevia päätöksiä. 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston koordinoima kaksi-
vuotinen hanke toteutetaan yhteistyössä Filantropia ry:n ja 
Caritas ry:n kanssa. Vastuuviikon koordinaattorina työsken-
teli TM Katariina Väisänen 90 %:n viikkotyöajalla ja ruot-
sinkielisenä projektisihteerinä pastori Jan Edström 14 %:n 
viikkotyöajalla.

 Vastuuviikon lähettiläät ovat eri puolilta maailmaa Suo-
meen muuttaneita naisia, jotka vierailivat seurakunnissa ker-
tomassa naisten elämästä ja ihmisoikeuksien toteutumises-
ta omaan kokemukseensa pohjautuen. Lähettilästoimintaan 
löydettiin mukaan yksitoista naista useasta eri kaupungista: 
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Helsingistä, Espoosta, Kauniaisista, Kristiinankaupungista, 
Tampereelta, Jyväskylästä ja Kuopiosta. Naisten juuret ovat 
Etiopiassa, Filippiineillä, Irakissa, Iranissa, Kongossa, Nige-
riassa, Somaliassa ja Sudanissa. Lähettiläiden koulutus jär-
jestettiin Helsingissä toukokuussa 2017 ja palaute osallistu-
jilta oli positiivista. Lähettiläsvierailuja järjestyi lopulta yk-
sitoista, eivätkä kaikki lähettiläät päässeet vierailemaan seu-
rakunnissa syksyn 2017 aikana.

Suurin osa hankkeen tilaisuuksista järjestetään paikal-
listasolla seurakunnissa. SEN järjesti tilaisuuksia tai osallis-
tui Vastuuviikon teemaa käsitteleviin tilaisuuksiin sekä kam-
panjaviikolla että sitä ennen:

19.5. Gender and Peacebuilding – Contemporary Voices 
for Reformation. Paneelikeskustelussa Kirkkopäivil-
lä Turussa nostettiin esiin naisten osallisuuden mer-
kitys rauhantyössä.

12.8. Talking Heads, Humlefestivalen, Monäs, Nykarleby.
13.8. Festival kring Ansvarsveckans tematik, Humlefesti-

valen, Monäs, Nykarleby. 
17.10. Temadag: Om ansvar och att hjälpa. Tölö gymnasi-

um, Helsingfors.
22.10. Vastuuviikon ekumeeninen tapahtuma Tampereella 

Hervannan kirkossa. Tapahtuma radioitiin suorana 
lähetyksenä Radio Yle 1:n kautta.

23.11. Vastuuviikon radio-ohjelma, Yle Radio 1.
23.10. Evenemang i Kyrkans hus, Helsingfors.
24.10. YK:n päivän jumalanpalvelus. Helsingin tuomiokir-

kossa vietetyssä jumalanpalveluksessa piti puheen 
presidentti Tarja Halonen, joka nosti esiin kirkkojen 
roolin kestävän kehityksen puolestapuhujina ja kiitti 
Vastuuviikolle vuonna 2017 valittua teemaa tärkeäksi.

24.10. Kvinnor och fred -seminaari. SEN:n ja Lärkkullan 
opiston yhteinen seminaari Karjaalla. 

22.10. Ansvarsveckans evenemang. Betelkyrkan, Helsing-
fors.

11.11. Esbo svenska församlings evenemang. Hagalunds 
kyrka, Esbo. 

25.10. Omalla äänellä -tempaus. Kampin Narinkkatorilla 
Helsingissä järjestetty Vastuuviikon tempaus oli use-
an seurakunnan, seurakuntayhtymän ja SEN:n yhtei-
nen tapahtuma, joka tavoitti vähintään 300 henkeä. 
Narinkkatorille pystytetyllä teltalla kerrottiin Vas-
tuuviikon teemasta, jaettiin Helsingissä järjestettävi-
en tilaisuuksien mainoksia ja kohdattiin ihmisiä. Tel-
talta tarjottiin kuumaa juomaa ja siellä saattoi katsoa 
Vastuuviikon kampanjavideon ja tutustua lähettiläis-
tä tehtyyn valokuvanäyttelyyn. Moni ohikulkija kiit-
ti sitä, että kirkot ottavat kantaa naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa vastaan.

26–29.10. Bokmässan. Helsingfors mässcentrum. 
26.10. Vastuuviikon seminaari Tyttöjä maailmalta. 
29.10. Vastuuviikon ekumeeninen kävely. Seurakuntien 

kanssa yhteistyössä toteutetulla kävelyllä pysähdyt-
tiin Andreaskyrkanissa, Betelissä, Annankadun Ad-
venttikirkossa ja Pyhän Henrikin katedraalissa het-
kissä, joissa muistettiin maailman naisia. 

29.10. Vastuuviikon tapahtuma Agricolan kirkossa. Tapah-
tuma lähetettiin Radio Deissä ja radioitiin myöhem-
min lähetettäväksi myös Yle Radio 1:n kautta.

Listattujen tapahtumien avulla tavoitettiin suoraan n. 
6005 henkilöä ja radion välityksellä tapahtumia kuunteli 410 
000 henkilöä.

Vastuuviikolle tuotettiin vuonna 2017 uudet verkkosi-
vut, jotka julkaistiin Kirkkopäivien alla 18.5.2017 osoitteis-
sa www.vastuuviikko.fi ja www.ansvarsveckan.fi. Uudet si-
vut ovat mobiiliresponsiiviset. Vuonna 2017 sivuille koottiin 
kahdeksan lähettilään puheenvuorot, asiantuntija-artikkelei-
ta, nuorten aineisto, linkki hartausaineistoon, ohjeet pako-
laistyttöjä tukevan kynäkeräyksen järjestämiseen ja #Thurs-
daysInBlack-somekampanjaan osallistumiseen. Hartausai-
neisto ladattiin Suomen Ekumeenisen Neuvoston verkkosi-
vuille, koska ulkoministeriön linjaus ei salli katsomuksel-
lisen aineiston julkaisemista rahoittamillaan verkkosivuilla. 
Valokuvaaja Aino Väänänen otti verkkosivuille valokuvat ja 
teki vapaaehtoistyönä suomen- ja ruotsinkielisen kampan-
javideon. Ajanjaksolla 18.5.–12.12.2017 kampanjasivustol-
la vierailtiin 16 966 kertaa.

Vastuuviikon ja SEN:n Facebook-sivuilla jaettiin kam-
panjan teemaan, tilaisuuksiin ja kirkkojen globaaliin vas-
tuuseen laajemmin liittyviä julkaisuja. Vastuuviikon suo-
menkielisen Facebook-sivun julkaisujen tavoittavuus oli 
4.12.2017 mennessä 11 238.

 Sosiaalisen median kampanja #ThursdaysInBlack käyn-
nistettiin Facebookin kautta 5.10. Kirkkojen maailmanneu-
voston aloittama kampanja vastustaa naisiin kohdistuvaa 
seksuaalista ja sukupuolittunutta väkivaltaa. #ThursdaysIn-
Black-kuvia julkaisi yhteensä 150 henkeä 14.12.2017 men-
nessä.

 Uutena toimintona Vastuuviikolle luotiin uutiskirje, joka 
lähetettiin noin 1500 hengelle: seurakuntien työntekijöille ja 
kaikkien SEN:n jäsenkuntaan kuuluvien yhteisöjen edusta-
jille. 

Vastuuviikkoa käsitteleviä uutisia ja artikkeleita tuli Vas-
tuuviikon koordinaattorin tietoon 21 kappaletta 16 eri me-
diassa. Lehtien välityksellä tavoitettiin n. 432 300 henkilöä. 
Vastuuviikon tiedotteeseen valittiin otsikoksi Kirkot vaativat 
loppua naisiin kohdistuvalle väkivallalle, koska aihe oli jul-
kisessa keskustelussa #Metoo-liikkeen myötä ja #Thursday-
sInBlack-kampanjaa voitiin esitellä kirkkojen omana vasta-
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uksena käynnissä olevaan keskusteluun. Tiedote meni useis-
sa medioissa läpi.

 Kampanjasta kuultu palaute oli positiivista. Lähettiläi-
tä kehuttiin. Seurakuntalaiset kiittelivät naisiin kohdistuvan 
väkivallan nostamisesta messun saarnan aiheeksi ja tabujen 
rikkomisesta. Tempauksessa kohdatut ohikulkijat kiittivät 
sitä, että kirkko reagoi #Metoo-liikkeen nostamaan keskus-
teluun seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta. 

Hankkeen ollessa puolivälissä tulokset ovat lupaavia: 
Vuonna 2017 Ekumeeninen Vastuuviikko tavoitti n. 1 238 
159 henkilöä tapahtumien, radion ja lehtien, verkkosivujen, 
sosiaalisen median, uutiskirjeen sekä #ThursdaysInBlack-
kampanjan välityksellä. Vastuuviikon tilaisuuksia järjestä-
neet seurakuntien työntekijät ja vastuunkantajat arvioivat se-
kä omien että tilaisuuksiin osallistuneiden seurakuntalaisten 
tietojen naisten ja tyttöjen oikeuksista parantuneen. Kam-
panja sai mediassa näkyvyyttä erityisesti naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa koskevan uutisoinnin yhteydessä. Sosiaalisessa 
mediassa tavoitettiin runsaasti yleisöä, sitoutettiin uusia seu-
raajia ja aktivoitiin 150 henkeä julkaisemaan väkivaltaa vas-
tustava #ThursdaysInBlack-selfie. Kampanjan lähettiläille 
osallistuminen koulutukseen oli rohkaiseva kokemus. Seu-
rakunnissa vierailleet olivat tyytyväisiä tilaisuuksiin. Suurin 
osa lähettiläistä haluaa jatkaa hankkeessa vapaaehtoisena. 

Ekumeeninen turvapaikanhakijatyötä tekevien asian-
tuntijaverkosto 
Ekumeeninen turvapaikanhakijatyötä tekevien asiantuntija-
verkosto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Verkoston ta-
voite on vaikuttaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohte-
lun takaamiseksi Suomessa, etsiä yhteisiä keinoja auttaa hä-
dänalaisia ja jakaa eri kirkkojen toimijoiden yhteisiä huolia.  
Verkoston oli edellisenä vuotena kutsunut koolle ihmisoike-
usasiantuntija ja pääsihteeri on toiminut verkoston puheen-
johtajana. Vastuuviikon koordinaattori Katariina Väisänen 
toimi työryhmän sihteerinä. Useita neuvotteluja käytiin myös 
Kirkkohallituksen asiantuntijan Marja-Liisa Laihian kanssa. 
Pääsihteeri osallistui yhdessä evankelis-luterilaisen kirkon ja 
ortodoksisen kirkon delegaattien kanssa Euroopan kirkkojen 
siirtolaiskomissio (CCME) kokoukseen Prahassa (ks. 3.2).

Neuvottelut Maahanmuuttoviraston kanssa
Suomen Ekumeeninen Neuvosto oli edellisenä vuotena lä-
hettänyt delegaation vierailemaan Maahanmuuttovirastossa. 
Vierailun tavoite oli keskustella turvapaikkapuhuttelun ih-
misoikeusperustaisuudesta ja uskonnonvapaudesta, asioista, 
joista hallituksella oli syvä huoli. Jatkodelegaatio lähetettiin 
5.12.2016. Neuvottelussa sovittiin, että kirkot /seurakunnat 
kirjoittaisivat kristityiksi kääntyneistä turvapaikkaa hakevis-
ta jäsenistään lausunnon Maahanmuuttovirastoa varten, mi-

käli he näin haluavat. Lausuntopohja tehtiin Maahanmuutto-
viraston kanssa yhdessä valmiiksi vuoden 2017 tammikuus-
sa seurakuntien käyttöön (ks. liitteet). 

Haastattelukäytännöissä sekä paluulentojen järjestämi-
sessä tuli vuoden aikana esiin useita ongelmakohtia. Pää-
sihteeri oli yhteyksissä Maahanmuuttovirastoon epäkoh-
tien osalta ja vastasi myös kysymyksiin. Neuvotteluja käy-
tiin uudelleen Maahanmuuttoviraston kanssa 23.8. Neuvot-
teluihin osallistuivat arkkipiispa Kari Mäkinen, pääsihtee-
ri Mari-Anna Auvinen ja Helluntaikirkon toiminnanjohtaja 
Esko Matikainen sekä Maahanmuuttoviraston johtaja Jaana 
Vuorio, Turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo, Oikeus- ja 
maatietoyksikön johtaja Hanna Helinko ja heidän avustajan-
sa. Neuvotteluissa käsiteltiin polarisaatiota yhteiskunnassa, 
turvallisuuskysymystä ja kristityiksi kääntyneiden asemaa. 
Turun tapahtumien vuoksi neuvotteluasetelma oli kuitenkin 
muuttunut ja maakohtaisten turvallisuusluokitusten käsitte-
ly jäi vähälle.

Kirkkoturva 10 vuotta
Turun kirkkopäivillä 20.5. Turun Mikaelinseurakunta, Po-
rin Teljän seurakunta ja Liedon seurakunta järjestivät yhteis-
työssä SEN:n kanssa Maailma on täällä – kirkkoturva 10 
vuotta tilaisuuden. 10 vuotta aiemmin Turun kirkkopäivillä 
oli julkaistu SEN:n Kirkko turvapaikkana -ohjeistus. Moni-
puoliseen ja koskettavaan tilaisuuteen toivat tervehdyksen-
sä myös arkkipiispa Kari Mäkinen, kansanedustaja Annika 
Saarikko ja pääsihteeri Mari-Anna Auvinen. Turun Mika-
elinseurakunnassa oli ollut ensimmäinen kirkkoturvatilanne 
vain viikko ohjeistuksen jälkeen.

Pakolaiskiintiön nostaminen
Ekumeeninen Neuvosto teki yhteistyötä Amnesty Interna-
tional Suomen osaston kanssa pakolaiskiintiön nostamisek-
si. Pakolaiskiintiön kautta autetaan kaikkein haavoittuvim-
massa asemassa olevia ihmisiä: väkivaltaa kokeneita naisia, 
yksinhuoltajaäitejä, lapsia, vammaisia ja kidutettuja. Viime 
vuosina noin puolet kiintiöön valituista on ollut lapsia. Ve-
toomuksen sisäministeri Paula Risikolle oli allekirjoittanut 
yli 4000 ihmistä ja yhteistyötahoja vetoomuksen takana oli 
44. Pakolaiskiintiötä ei kuitenkaan nostettu. Suomen pako-
laiskiintiö on vuoden 2003 tasolla eli 750 huolimatta maail-
man pakolaisten määrän lisääntymisestä yli kaksikertaisek-
si. Norjan vastaava kiintiö on 3120. Amnesty International 
Suomen osasto otti pääsihteeriin yhteyttä Uskontojohtajien 
julkilausuman vuoksi (vetoomus ja julkilausuma ks. liitteet).

Paperittomien ja seurakuntien rankaiseminen ei ratkai-
se lainsäädännön luomaa ongelmaa
Helsingin sanomat julkaisi 26.3. ekumeenisen julkilausu-
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man paperittomien tilanteesta. Julkilausuman olivat kirjoit-
taneet tutkija Talvikki Ahonen sekä pääsihteerit Heikki Hut-
tunen ja Mari-Anna Auvinen (ks. liitteet). Arkkipiispa Ka-
ri Mäkinen kutsui myös vuoden aikana kaksi kertaa kansa-
laisjärjestöjen johtajia keskustelemaan turvapaikkatilantees-
ta Suomessa. Pääsihteeri osallistui keskusteluihin.

Yhdenvertaisuusjaosto
Yhdenvertaisuusjaosto asetettiin ensimmäistä kertaa kau-
deksi 2017-2019. Se aloitti toimintansa helmikuussa 2017.  
Yhdenvertaisuusjaosto koostuu jäsenkunnan nimeämistä 
kirkollisista ja lainopillisista asiantuntijoista. Jaoston tehtä-
vä on nostaa esiin ja keskustella suomalaisessa yhteiskun-
nassa olevista ja erityisesti kirkkoja koskettavista yhdenver-
taisuuteen liittyvistä asioista.  Tavoitteena on järjestää kes-
kustelulle foorumi ja palvella kirkkoja vaikeissa ajankohtai-
sissa kysymyksissä asiantuntijatasolla. Yhdenvertaisuusja-
oston agendaan kuuluvat osaksi ne kysymykset, jotka kuu-
luivat aikaisemmalle naisjaostolle.

Vuoden 2017 puheenjohtajaksi valittiin Sari Anetjär-
vi, varapuheenjohtajaksi Pirkko Mäkinen ja sihteeriksi San-
na-Kaisa Haapasaari. Jaosto kokoontui vuoden aikana viisi 
kertaa. Vierailijoina kokouksissa kävivät SEN:n pääsihtee-
ri Mari-Anna Auvinen, kasvatusasiain jaoston puheenjoh-
taja Jyri Komulainen, yhteiskunnallisten kysymysten jaos-
ton varapuheenjohtaja Soile Salorinne, yhdenvertaisuusval-
tuutettu Kirsi Pimiä ja vastuuviikon koordinaattori Katarii-
na Väisänen.

Jaosto on pyrkinyt hahmottamaan tehtäväänsä ja pohti-
nut, mihin keskittää tulevaa työskentelyään ja toimintaan-
sa. Tärkeä painopiste on ollut selvittää perustuslain suhdet-
ta yhdenvertaisuuslakiin ja uskonnonvapauslakiin. Kristillis-
ten kirkkojen, yhteisöjen ja seurakuntien kannalta on mer-
kittävää sekä positiivisen että negatiivisen uskonnonvapau-
den soveltaminen ja tulkinnat.

Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto
Yhteiskunnallisten kysymysten jaoston tehtävänä on seura-
ta yhteiskunnallista keskustelua ja nostaa esiin kirkkoja kos-
kettavia ajankohtaisia asioita. Jaoston tavoitteena on yhtääl-
tä olla kirkollinen keskustelufoorumi, toisaalta toimia yh-
teiskunnallisena vaikuttajana kristillisen etiikan pohjalta.

Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto aloitti vuoden 
2017 toimintansa uusien jäsenten tutustumisella ja uusi-
en painopisteiden kartoittamisella. Jaoston puheenjohtajana 
jatkoi Risto Pontela (ev.lut.) ja varapuheenjohtajaksi valittiin 
Soile Salorinne (met). Jaoston uudeksi sihteeriksi valittiin 
Saara Murto. Jaosto kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.

Vuoden alussa jaosto keskusteli yleisesti ajankohtaisista 
yhteiskunnallisista kysymyksistä sekä jokaisen jäsenen taus-

tayhteisössä esiintyvistä ajankohtaisista keskustelunaiheista. 
Näistä haluttiin valikoida kaksi eri teemaa, joita jaosto ryh-
tyisi työstämään enemmän. Teemoiksi valikoituivat vihapu-
he ja ympäristökysymykset. Näiden kahden teeman ympä-
rille muodostetut työryhmät ryhtyivät valmistelemaan ta-
pahtumia toteutettavaksi vuonna 2018. Vuoden viimeisessä 
kokouksessa vihapuhe-teemaa tuli alustamaan Planin kou-
luttaja Salla Kuuluvainen.

2.2.2. Ympäristökysymykset ja ekologinen vastuu

Pohjoismaiden ja Baltian alueen ympäristökysymykset
Pohjoismaiden ja Baltian ekumeenisten toimijoiden koko-
uksessa Islannissa 13.–16.4. keskusteltiin ympäristökysy-
myksistä. Islanti oli erityisen hyvä kohden pitää ympäris-
töasioita kartoittavaa ekumeenista kokousta. Myös maara-
portteja käsiteltiin ympäristöasioihin tutustumista varten. 
Suomen raportin olivat valmistelleet Ilkka Sipiläinen ja Ari 
Ojell, joka esitteli sen. Skalholtin entisessä seminaarissa pi-
dettiin akateeminen luento- ja keskustelutilaisuus. Ekoteolo-
gi, TT Sigridur Gudmarsdottir puhui ekoteologian näkökul-
mista eukaristiaan. Tieteellistä näkökulmaa ilmastonmuu-
tokseen toi professori Halldór Björnsson ja salaojituksien 
täyttämisen ekologisia näkökulmia Islannissa käsitteli apu-
laisprofessori Hlynur Ôskarsson. Moderaattorina toimi pää-
sihteeri Mari-Anna Auvinen.

2.3 Kristillinen kasvatus

Lapsi- ja nuorisotyön jaosto
Lapsi- ja nuorisotyön jaosto on keskustelufoorumi kirkkojen 
lapsi- ja nuorisotyötä tekeville. Se koostuu jäsenkunnan ni-
meämistä asiantuntijaedustajista. Jaoston tehtävä on järjes-
tää kokoontumisia ja koulutustapahtumia. Jaoston tavoite on 
vahvistaa ekumeenista kasvatusta kirkkojen lapsi- ja nuori-
sotyössä. Jaoston yhteydessä toimii nuorille aikuisille suun-
nattu Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusoh-
jelma (Ketko).

Jaostokauden 2017–2019 järjestäytymiskokous pidettiin 
ev.lut. kirkon talossa Helsingissä (Eteläranta 8) keskiviikko-
na 22.2.2017. Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen avasi koko-
uksen ja esitteli jaoston roolia SEN:ssä. Ketkokoordinaatto-
ri ja -sihteerit esittelivät Ketkoa. Kokouksessa valittiin jaos-
tolle toimihenkilöt.

Jaoston puheenjohtajana toimi Sami Lehto (vap.), vara-
puheenjohtajan Sirpa Syrjä (ev.lut.) ja sihteerinä Vilma Saa-
rinen (ev.lut.). Helsingin ketkosihteereinä toimivat kevät-
kaudella Anne Heikkinen (ev.lut.) ja Vilma Saarinen (ev.lut.) 
ja syyskaudella Vilma Saarinen (ev.lut.) ja Lasse Lindberg 
(ev.lut.). Joensuun ketkosihteereinä toimivat kevätkaudella 
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Noora Mattila (ev.lut.) ja Hanna Möttönen (ev.lut.) ja syys-
kaudella Hanna Möttönen (ev.lut.), Netta Lamminmäki (ev.
lut.) ja Tuomo Mäkelä (ev.lut.). Ketkokoordinaattorina toimi 
Vilma Saarinen (ev.lut.).

Toimintavuoden aikana jaosto kokoontui kuusi ker-
taa.  Ensimmäisessä kokouksessaan jaosto perusti johtoryh-
män, jonka tehtävänä on valmistella kokouksiin tulevat asi-
at, mahdolliset päätösesitykset ja esityslistat. Johtoryhmäksi 
valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. 

Jaoston yhteydessä toimii Ekumeeninen nuorisover-
kosto. Se on erityisesti 18–30-vuotiaille tarkoitettu verkos-
to ruohonjuuritason ekumeenisen nuorisotoiminnan vahvis-
tamiseksi. Lapsi- ja nuorisotyön jaoston päätöksen mukaan 
nuorisoverkosto tulee hyödyntämään vahvasti sosiaalista 
mediaa. Sini Tyvi, Vilma Saarinen ja Erno Heino valtuutet-
tiin keväällä perustamaan nuorisoverkostolle Facebook-ryh-
mä, muotoilemaan sille säännöt ja hankkimaan sille ylläpi-
täjiä, jotka edustavat useampaa kirkkokuntaa. Kirkkokave-
rit-niminen Facebook-ryhmä muutettiin julkiseksi alkusyk-
systä. Jaosto pyrkii sivuston avulla tavoittamaan mahdollis-
ta kohderyhmäänsä esimerkiksi tiedottamalla erilaisista eku-
meenisista toimintamahdollisuuksista. Moderaattoriryhmän 
tehtävänä on valvoa verkoston keskustelua, mutta myös roh-
kaista järjestämään monipuolista paikallisekumeenisia toi-
mintaa. Facebook-ryhmä on kaikille avoin ja siellä on jokai-
sen jäsenen mahdollista julkaista sisältöä. Moderaattoriryh-
mää koordinoivat Sini Tyvi ja Vilma Saarinen. 

Katri Jussila valittiin edustamaan jaostoa Allianssi ry:n 
vuosikokouksessa 21.4.2018.

Kevätkauden viimeisessä kokouksessa valmisteltiin lop-
puvuoden 2017 toimintasuunnitelmaa. Päätettiin pitää ja-
oston kokoukset eri kirkkokuntien ja järjestöjen tiloissa ja 
samalla tutustua niiden toimintaan. Päätettiin myös panos-
taa markkinoinnin ja tiedotusyhteistyön kehittämiseen se-
kä Kirkkokaverit-nuorisoverkoston toiminnan käynnistä-
miseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisolain päivi-
tyksestä johtuen jaostossa keskusteltiin muutoksen vaiku-
tuksesta OKM:n valtionapukelpoisuuteen. Uusien kriteeri-
en perusteella jaosto määriteltiin nuorisotyötä tekeväksi jär-
jestöksi.  Perusteluna oli kohta: ”toiminnasta ainakin osa on 
nuorisotyötä ja tämä osa voidaan eritellä järjestön muusta 
toiminnasta”.

Syyskauden ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin toi-
mintavuoden toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2018. 
Toimintasuunnitelmassa kiinnitettiin huomiota siihen, et-
tä toiminta kattaa tasapuolisesti lapsi-, perhe- ja nuorisotyön 
kohderyhmät. OKM:n valtionapukelpoisuus nuorisotyötä te-
kevänä järjestönä oli hyväksytty. Jaoston edustajaksi EYCE:n 
yleiskokoukseen ja hallitukseen valittiin Antti Putila. 

Loppusyksystä keskusteltiin kunkin edustajan odotuk-

sista jaoston toimintaa kohtaan sekä yhteisistä tavoitteista. 
Kevään 2018 tapahtumien valmistelu aloitettiin.

Toimintavuoden aikana jaoston jäsenien kokouksiin 
osallistuminen on ollut vähäistä. Lähes kaikissa kokouksissa 
poissaolijoiden määrä on ollut suurempi kuin läsnä olevien. 
Toiminnan tavoitteiden saavuttamisen ja yhteisen keskuste-
lun kannalta on tärkeää kiinnittää asiaan huomiota, kartoit-
taa taustatekijöitä ja pohtia kehittämistoimenpiteitä.

Ketko
Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjel-
masta (Ketko) todistuksen sai keväällä 13 henkilöä, joista 
Joensuussa koulutukseen osallistui 5 ja Helsingissä 8. Syk-
syllä alkoi uusi kurssi, johon osallistuu Helsingissä 9 ja Jo-
ensuussa 3 henkilöä.

Sihteerit sopivat viikonvaihteiden tilat, puhujat ja vie-
railut sekä vastasivat kaikesta viestinnästä niin kurssilais-
ten kanssa kuin somessakin. Helsingin ja Joensuun yhteinen 
viikonvaihde järjestettiin sekä keväällä että syksyllä Helsin-
gissä.

Koordinaattori osallistui alkuvuodesta Ketkon ohjaus-
ryhmän kokouksiin ja toteutti niissä suunniteltuja uudis-
tuksia syksyllä alkaneella kurssilla. Helsingissä yhdistet-
tiin luterilainen ja ortodoksinen viikonvaihde, Joensuussa 
luterilainen ja vapaakristillinen viikonvaihde. Käytännössä 
vain luterilaisuuden osuus kapeni. Kolme ensimmäistä vii-
konvaihdetta keskittyvät entistä enemmän eri kirkkokunti-
en esittelyyn ja uusittu viimeinen viikonvaihde suuntaa kat-
seen tulevaan esittelemällä kirkkojen välisiä oppikeskuste-
luja, yhteistyötä diakonia- ja lähetystyön saralla sekä erilai-
sia kansallisia ja kansainvälisiä ekumeenisia toimintamah-
dollisuuksia. Helsingin ja Joensuun kursseille luotiin yhtei-
nen sähköinen oppimisalusta, jolle uudistetut kotitehtävät 
tehdään.

Ohjausryhmään kuuluivat Jan Edström, Pekka Iivonen, 
Sirpa Okulov ja Vilma Saarinen. Ryhmä kokoontui kerran 
viimeistelemään kurssille laaditut tavoitteet, antamaan neu-
voja uudelle koordinaattorille ja kertomaan näkemyksen-
sä ohjausryhmän tarpeellisuudesta tulevaisuudessa. Koska 
Ketko siirrettiin takaisin Lapsi- ja nuorisotyön jaoston alai-
suuteen, ohjausryhmän työskentelyä ei nähty tarpeelliseksi 
jatkaa. Ohjausryhmän jäsenet ilmoittivat kuitenkin olevan-
sa jatkossakin käytettävissä, mikäli jaosto haluaa hyödyntää 
heidän asiantuntemustaan. 

 
Kansainvälinen toiminta
Lapsi- ja nuorisotyönjaostolle haettiin edustajaa/edustajia 
EYCE:n yleiskokoukseen ja hallitukseen julkisesti. Päätet-
tiin, että osa edustajan matkoista korvataan. Jaosto keskus-
teli myös EYCE:n jäsenyyden hyödyistä. SEN on ollut mer-
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kittävässä roolissa EYCE:a perustettaessa, ja jaosto on sen 
ainoa jäsen Suomesta. Jäsenyydestä luopuminen olisi mer-
kittävä periaatepäätös.

Jaosto on osallistunut EYCE:n #WeareEurope-kampan-
jaan mainostamalla siihen liittyneitä koulutuksia. Kesäkuus-
sa järjestettyä ”Theology of Migration” -koulutusta oli suun-
nittelemassa ja toteuttamassa kaksi suomalaista nuorta. Elo-
kuussa järjestetyn ”Role of Churches in Modern Society” 
-koulutukseen osallistui kaksi ja sen suunnitteluryhmään 
kuului kolme suomalaista nuorta. 

Ensimmäinen Be1 (BeOne) -kurssi järjestettiin 19.–
22.1.2017 Riikassa, Latviassa. Kurssilla oli 8 osallistujaa 
Latviasta, Liettuasta, Virosta, Suomesta ja Unkarista. Vuo-
rovaikutteisella kurssilla osallistujat oppivat toinen toisiltan-
sa sekä tutustuivat paikallisiin kirkkoihin ja ekumeeniseen 
toimintaan. Euroopan kirkkojen konferenssin pääsihteeri isä 
Heikki Huttunen ja EYCE:n puheenjohtaja Lisa Schneider 
kertoivat kirkkojen yhteistyöstä Euroopassa. Osallistujien 
mieleen jäivät erityisesti kohtaamiset, joiden toivottiin kan-
tavat tulevaan työelämään asti, keskustelut ekumeenisessa 
ilmapiirissä, vierailut paikallisiin kirkkoihin, rukouselämä 
ja mahdollisuus oppia uutta ekumeenisista organisaatioista.

 Kurssin suunnittelutiimiin kuuluivat Latvian luterilai-
sen kirkon apupappi Gints Graudinš ja pastori Roberts Oto-
mers, Viron luterilaisen kirkon Lapsi- ja nuorisotyön järjes-
tön työntekijä Triin Salmu, European Fellowship of Christi-
an Youth puheenjohtaja Juhana Malme sekä Virpi Paulanto 
Lapsi- ja Nuorisotyön jaoston edustajana.

Kasvatusasioiden jaosto
Kasvatusasioiden jaosto tarjoaa SEN:n jäsenyhteisöille, 
tarkkailijakirkoille ja kumppanuusjärjestöille mahdollisuu-
den keskinäiseen vuorovaikutukseen asioissa, jotka liittyvät 
ekumeeniseen kasvatukseen ja myös koulun uskonnonope-
tukseen. Tavoitteena on edistää kasvatusta ekumeenisuuteen 
Suomessa keskinäisen kunnioituksen ja tiedon lisäämiseksi 
kaikissa ikäryhmissä.

Jaoston puheenjohtajana toimi Jyri Komulainen (ev.lut.), 
varapuheenjohtajana Sirpa Okulov (ort) sekä sihteerinä Ma-
rianne Kantonen (ort). 

Varsinaisia kokouksia jaosto piti viisi: kolme kevätkau-
della ja kaksi syksyllä. Toimintavuoden 2017 kohokohdiksi 
nousivat seuraavat tapahtumat, joista tarkemmin tuonnem-
pana:

 
• Vierailu Opetus- ja kulttuuriministeriöön Suomen lap-

siasiavaltuutetun aloitteen johdosta.
• Suomen lapsiasiavaltuutetun Tuomas Kurttilan tapaa-

minen.
• Marraskuussa Helsingissä Pelastusarmeijan temppelin 

tiloissa järjestetty seminaari, joka johdatteli uskonnon 
rooliin tämän päivän maailmassa.

• Toimintakauden päättänyt ja yhteistyökumppaneita 
koonnut perinteinen Lucia-juhla.

Jaosto jatkoi peruskoulun ja lukion uskonnonopetuksen 
mutta myös jäsenyhteisöjen ja yhteiskunnan antaman muun 
uskontokasvatuksen toteutumisen seuraamista. Toiminnassa 
on noudatettu SEN:n linjaa koulun uskonnonopetuksen suh-
teen: johdonmukaisesti on korostettu oman uskonnon mal-
lin etuja ja kehitysmahdollisuuksia. Kuluneena vuonna ja-
ostoa ovat puhututtaneet yksittäisissä kouluissa tapahtuneet 
rikkomukset katsomusaineiden toteuttamisessa sekä uuteen 
varhaiskasvatussuunnitelmaan (Vasu 2017) liittyneet uskon-
tokielteiset tulkinnat. Erityisen kiinnostunut jaosto oli sii-
tä, miten Vasua tullaan soveltamaan päiväkodeissa. Monis-
sa kunnissa on tehty ohjeistuksessa olleen sanamuodon ”us-
konnollisesti sitoutumatonta” perusteella vääriä linjauksia ja 
jopa lopetettu kokonaan pitkä yhteistyö seurakuntien ja päi-
väkotien välillä. Kevään viimeisessä kokouksessa jaoston 
vieraana oli Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen asian-
tuntija Risto Keskinen.

Jaoston työskentelyssä on noussut esille tarve uskonto-
dialogiin koulussa ja myös opetusryhmien väliseen yhteis-
työhön, mutta tämän lähtökohta on oman uskonnon opetuk-
sessa. Ekumeenisesta näkökulmasta katsoen erityisesti vä-
hemmistöjen näkökulmaa on korostettava, sillä nykyinen 
malli toteuttaa myös uskonnollisten vähemmistöjen oikeuk-
sia. Oman uskonnon opetuksen merkitys maahanmuuttajien 
kotoutumisessa on myös otettava huomioon.

Jaosto on pyrkinyt omalla toiminnallaan vaikuttamaan 
positiivisesti uskonnonopetuksen aseman ja katsomusainei-
den opetuksen puolesta. Jaoston asiantuntemus on näkynyt 
muun muassa SEN:n hallituksen nimissä annettujen lausun-
tojen laatimisessa. KAJ:n jäsenet ovat monella tavalla kor-
keatasoisia asiantuntijoita, jotka ovat hyvin verkostoitunei-
ta sekä omaan yhteisöönsä ja yhteiskuntaan kuin kansain-
välisestikin. KAJ:n työskentely uskonnon opetusasioissa on 
ylittänyt aiempia vuosia enemmän perinteiset ekumenian ra-
jat. Tuttuun tapaan jaosto on työskentelyssään ollut ajan her-
molla. Uutena kehityksenä on, että USKOT-foorumi ry on 
käynnistänyt oman uskonnonopetusta puolustavan työsken-
telyn. Yhteistyötä koordinoidaan aktiivisesti hyvässä hen-
gessä ja muutamat jaoston jäsenistä ovatkin mukana myös 
USKOT-foorumin työskentelyssä. Tämä mahdollistaa sen, 
että KAJ voi tulevaisuudessa keskittyä enemmän myös mui-
hin kysymyksiin.

Jaoston puheenjohtaja Jyri Komulainen, varapuheenjoh-
taja Sirpa Okulov ja SEN:n ihmisoikeusasiantuntija Anna 
Hyvärinen vierailivat 3.10.2017 opetus- ja kulttuuriministe-
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riössä Suomen lapsiasiavaltuutetun Tuomas Kurttilan aloit-
teen johdosta. Kurttila oli esittänyt omassa julkisessa kan-
nanotossaan, että uskonnollisia yhteisöjä tulisi alkaa valvoa 
lasten oikeuksien suhteen ja rikkomusten tapahtuessa us-
konnollinen yhdyskunta tulisi voida lakkauttaa. Puheenvuo-
ro sai kriittisen vastaanoton uskonnollisten yhdyskuntien pa-
rissa: lasten oikeuksia kaikki pitävät tärkeänä, mutta moder-
niin uskonnonvapauteen ei kuulu sellainen valvontajärjes-
telmä, jollainen Kurttilan puheenvuoron pohjalta hahmot-
tui. Myös opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehet pitivät 
esitystä perustuslain näkökulmasta ongelmallisena keskus-
teluissa. Samalla kokoonpanolla, jota oli laajennettu Jarmo 
Kokkosella ev.lut. Kirkkohallituksesta, käytiin tapaamassa 
myös Tuomas Kurttilaa 3.11.2017. Keskustelu oli lämmin-
henkinen, mutta asian tasolla siitä ei seurannut mitään konk-
reettista.

Marraskuun 22. päivänä jaosto järjesti Helsingissä Pelas-
tusarmeijan temppelissä Uskonto, valta ja vuoropuhelu -se-
minaarin, jonka keskeisiä teemoja olivat: Miksi uskonto sot-
keutuu politiikkaan? Mistä uskonnollinen ekstremismi kas-
vaa? Miten uskonnot edistävät rauhaa? Aiheisiin kuulijoita 
virittelivät toimittaja-tietokirjailija Reeta Paakkinen, Syyri-
an rauhanhankkeen projektipäällikkö Minna Saarnivaara ja 
Uuden testamentin tutkimuksen dosentti Niko Huttunen. Il-
tapäivän aikana pohdittiin myös, miten koulu voi edistää us-
kontojen keskinäistä ymmärrystä sekä vuoropuhelua koulut-
taja Essi Ikosen ja kouluyhteistyön asiantuntija Tuula Vin-
kon johdolla. Iltapäivä päättyi yleiskeskusteluun. Ajankoh-
tainen teema keräsi koolle noin kolmisenkymmentä opetus-
alan ammattilaista.

Toimintavuoden päätteeksi jaosto järjesti yhteiskumppa-
neilleen ja ystävilleen Lucianpäivän tilaisuuden 15.12. ru-
kouspalveluksen Pyhien apostoli Jaakobin, Herran veljen ja 
suurmarttyyri Katariinan kirkossa (pappilantalon kotikirk-
ko) toimittivat pastori Kimmo Kallinen ja ylidiakoni Juha 
Lampinen. Palveluksessa avustivat SEN:n ihmisoikeusasi-
antuntija Anna Hyvärinen, kirkkoneuvos Risto Cantell se-
kä pääsihteeri Mari-Anna Auvinen. Lucia-neitona toimi Ve-
ronika Virtamo, jonka kaunis kynttiläkruunu toi vuoden pi-
meimpiin päiviin valoa herkistäen vieraiden mielet kohti 
joulun odotusta. Tunnelmallisen juhlan kolehti kerättiin Fi-
lantropian joulupaastokeräykseen, joka kohdentui naisten 
oikeuksien edistämiseen Itä-Ugandassa.

2.4 Yhteinen todistus ja uskontodialogi

Ekumeeninen yhteys on kirkkojen todistus maailmassa Kris-
tuksesta. SEN:n toiminta on osa tätä yhteistä todistusta. SEN 
myös osallistui jäsenkirkkojensa valtuuttamana uskontokun-
tien yhteydenpidon ja yhteistyön kehittämiseen. Yhteistyö 

oli luonteeltaan yhteiskunnallista, suvaitsevaisuutta lisäävää 
ja yhteiskuntarauhaa rakentavaa. 

Kirkkojen lähetyspyhä
SEN tekee yhteistyötä Suomen lähetysneuvoston ja Suomen 
vapaakristillisen neuvoston kanssa vuosittaisen ekumeeni-
sen lähetyspyhän (tarkemmin kohdassa 2.1.1) valmistelun 
puitteissa. 

Missiologinen työryhmä
Missiologinen työryhmä kokoontui vuoden aikana viisi ker-
taa. Se keskittyi kartoittamaan suomalaista missiologista 
kenttää ja kulttuuri- sekä uskonto-osaamista sekä suunnitte-
li ekumeenista kirjahanketta yhteistyössä Kirkon tutkimus-
keskuksen kanssa. Työryhmä myös kokosi nuoria tutkijoi-
ta tapaamiseen 8.12. Työryhmän tapaamisissa olivat muka-
na professori Mika Vähäkangas, dosentti Jyri Komulainen ja 
pääsihteeri Mari-Anna Auvinen. Työryhmä on luonteeltaan 
akateeminen. Sen tavoite on vahvistaa kirkkojen osaamista.

Jyväskylän evankelis-luterilainen seurakunta järjesti esi-
miestehtävissä toimiville työntekijöille yhteisen neuvotte-
lu- ja koulutuspäivän Palokan kirkolla 31.3. Koulutus liit-
tyi ekumeniaan sekä kulttuurisiin ja uskonnollisiin kohtaa-
misiin. Kouluttajaksi oli kutsuttu pääsihteeri otsikolla Kan-
sainvälisen kohtaamisen kirkko.

Uskontojohtajat
Kolmea Abrahamin uskontoa eli juutalaisuutta, kristinus-
koa ja islamia edustavat uskontojohtajat kokoontuivat 7.3. 
Islam-talossa Fredrikinkatu 33 Suomen Islam-seurakunnan 
puheenjohtajan Atik Alin vieraina. Toinen kokous pidettiin 
27.9. Kirkkohallituksen tiloissa pääsihteerin isännöimänä. 

Kokouksissa jaettiin ajankohtaisia kuulumisia ja kes-
kusteltiin tärkeistä kotimaisista ja kansainvälisistä teemois-
ta. Ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin avioliittolain 
muutoksista ja sen seurauksista eri uskontokuntiin. Koko-
uksessa myös päätettiin laatia julkilausuma Unkarin maa-
hanmuuttopolitiikan vuoksi. Unkarin turvapaikkapolitiikka 
on epäinhimillistä ja tuomittavaa julkilausuma allekirjoitet-
tiin 9.3. uskontojohtajien nimissä. Siihen pyydettiin mukaan 
myös Amnesty Internationalin Suomen osasto, Ihmisoikeus-
liitto, Suomen Pakolaisapu, Pakolaisneuvonta ja Helsingin 
Diakonissalaitos (ks. liite).

Toisessa kokouksessa pääteemana oli yhteiskuntarau-
ha Turun tapahtumien jälkeen. Kokouksessa käytiin läpi us-
kontojohtajien varsin nopeaa toimintaa yhteisten esiintulo-
jen toimintamallin vahvistamiseksi kriisitilanteissa. Päätet-
tiin pyytää myös audienssia Tasavallan Presidentiltä, joka ei 
kuitenkaan tässä vaiheessa vielä onnistunut.

Euroopan uskontojohtajien kokous pidettiin Turun kris-
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tillisellä opistolla 18.–19.5. Pääsihteeri oli kutsuttu tutustu-
maan ryhmään. Uskontojohtajien ja eri uskontojen yhteinen 
rauhankävely pidettiin 19.5. juuri ennen Ekumeenisia kirk-
kopäiviä. Rauhankävelyyn osallistui myös pääministeri Ju-
ha Sipilä.

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, 
Suomen Islam-seurakunta. USKOT-foorumin puheenjoh-
tajana toimi alkuvuoden Suomen Islam-seurakunnan pu-
heenjohtaja Atik Ali, varapuheenjohtajina toimivat piispa 
Kaarlo Kalliala ja juutalaisten seurakuntien keskusneuvos-
ton puheenjohtaja Yaron Nadbornik. SEN:a foorumin hal-
lituksessa edustivat Jan Edström (bapt), henkilökohtainen 
varajäsen Ilari Rantakari (ev.lut.) ja Milena Parland (ort), 
henkilökohtainen varajäsen Jari Portaankorva (bapt). Foo-
rumin vuosikokous järjestettiin Helsingin Islam-seurakun-
nan tiloissa 5.4. Vuosikokouksessa puheenjohtajaksi vaih-
tui piispa Kaarlo Kalliala ja edellinen puheenjohtaja vaih-
tui yhdeksi varapuheenjohtajista. Vuosikokous valitsi uu-
siksi SEN:n edustajiksi hallituksen esittämät Jan Edström, 
henkilökohtainen varajäsen Jari Portaankorva sekä Ma-
ri-Anna Auvinen, henkilökohtainen varajäsen Milena Par-
land. Pääsihteeri toimi myös USKOT-foorumin uskonnon-
opetusjaoston puheenjohtajana, Milena Parland jaoston jä-
senenä, Jan Edström ja Anna Hyvärinen ihmisoikeusjaos-
ton sekä Katariina Väisänen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-
jaoston jäseninä.

USKOT-foorumi järjesti yhteistyössä Helsingin seura-
kuntayhtymän ja Suomen Muslimiverkoston kanssa Uskon-
tojen ja kulttuurien hiljaisen hetken Narinkkatorilla 21.8. 
liittyen Turun ikäviin tapahtumiin. Tilaisuudessa puhui US-
KOT-foorumin varapuheenjohtaja Atik Ali, apulaispormes-
tari Nazima Razmyar, kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, 
uhreja auttanut Hazan Alazawii, pääsihteeri Mari-Anna Au-
vinen, imaami Anas Hajjar, puheenjohtaja Yaron Nadbornik, 
imaami Abbas Bahmanbour ja arkkipiispa Kari Mäkinen. 
Tilaisuuden juonsi pastori Heidi Rautionmaa. Sen päätteek-
si laskettiin kukkia menehtyneiden muistoksi.   

USKOT-foorumi järjesti ns. Hanasaari II -seminaarin 
”Uskonnot suomalaisessa yhteiskunnassa” 30.11.2017 G18-
juhlasalissa, Yrjönkatu 18, Helsingissä. Seminaarin tarkoi-
tuksena oli kartoittaa suomalaisen uskontokentän muutok-
sia ja katsoa tulevaisuuteen erityisesti ajatellen USKOT-foo-
rumin mahdollista laajentumista muihin uskontokuntiin. Jan 
Edström toimi seminaarin suunnittelutyöryhmässä.

Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen viikko 
Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen teemaviik-
koa vietettiin 30.1.–5.2. Suomi 100 -juhlavuoden henges-
sä otsikolla Monien uskontojen ja katsomusten Suomi. Vuo-
den 2010 lokakuussa YK:n yleiskokous hyväksyi päätöslau-
selman, joka julisti helmikuun ensimmäisen viikon vuosit-
taiseksi maailmanlaajuisen uskontojenvälisen yhteisymmär-
ryksen viikoksi (World Interfaith Harmony Week). Yhteis-
ymmärrysviikon 2017 suojelija presidentti Tarja Halonen 
korosti viikon avajaistilaisuudessa uskontojen yhteistyön 
vahvistamisen tärkeyttä ja peräänkuulutti solidaarisuutta ja 
välittämistä. Viikon järjestelyjä Suomessa koordinoi SEN:n 
kumppanuusjärjestö Fokus ry. 

2.5 Tiedotus ja julkaisutoiminta

Julkaisutoiminta on tapahtunut yhteistyössä kumppanien 
kanssa. Toimisto on hoitanut ekumeenista viestintää verkko-
sivuilla ja sosiaalisessa mediassa alan ainoana varsinaisena 
toimijana maassamme. SEN julkaisi yhteistyössä Kotimaan 
kanssa 100-vuotisjuhlaliitteen Ekumenia syksyllä 2017. Sa-
moin julkaistiin Ekumeenisen rukousviikon ja Ekumeenisen 
vastuuviikon aineistoa, joista tarkemmin kyseisissä osiois-
sa. Ekumeenisen Neuvoston yleisesite ja toimintakertomus 
vuodelta 2016 julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi.
Internet

• www.ekumenia.fi
• www.vastuuviikko.fi

Sosiaalinen media ja radio
Facebook: 

• Ekumenik i Finland
• Nuorten ekumeniaa
• Suomen Ekumeeninen Neuvosto
• Twitter
• Blogit



22
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

3 Verkostoyhteistyö

3.1 Globaalit verkostot

Kirkkojen maailmanneuvosto
Kirkkojen maailmanneuvoston pääsihteeri, TT Olav Fyk-
se Tveit vieraili Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa 
26.9.2017.  SEN:n 100-vuotista taivalta juhlistettiin ja sa-
malla keskusteltiin ekumeenisen liikkeen historiasta ja nyky-
päivästä. Varsinaisessa 100-vuotisjuhlassa Kirkkojen maail-
manneuvostoa edusti apulaispääsihteeri, prof. Ioan Sauca.

Suomesta KMN:n keskuskomitean jäseninä ovat piispa 
Simo Peura, Suomen ev.lut. kirkko ja professori Pekka Met-
so, Suomen ortodoksinen kirkko, VTM Talvikki Ahonen on 
varajäsen. Suomalaiset jäsenet muissa komissioissa ovat: 
Lähetyskomissiossa TM Aino Nenola (ort) ja advisor-omi-
naisuudessa professori Mika Vähäkangas (ev.lut.). Kansain-
välisten asioiden komissiossa jäseninä ovat professori Han-
na Ojanen (ev.lut.) ja Maria Mountraki (ort).

Luterilaisen maailmanliiton ja Ortodoksisen kirkon teo-
logisen dialogikomission 17. kansainvälinen konsultaatio
Luterilaisen maailmanliiton ja Ortodoksisen kirkon teologi-
sen dialogikomission kansainvälinen konsultaatio pidettiin 
kulttuurikeskus Sofiassa 7.–14.11. Kokoukseen liittyi teolo-
ginen seminaari 13.11. teemanaan Luterilainen ja ortodok-
sinen näkökulma reformaation perintöön. Seminaariin toi-
vat tervehdyksensä arkkipiispa Kari Mäkinen, metropoliitta 
Ambrosius, metropoliitta Gennadios Sassiasta, emeritusark-
kipiispa Anders Wejryd Ruotsista ja pääsihteeri Mari-An-
na Auvinen. Puhujina seminaarissa olivat pääsihteeri Martin 
Junge, professori Konstantinos Delikostantis, professori Ei-
la Helander ja pääsihteeri Heikki Huttunen. Järjestäjänä oli 
Luterilainen Maailmanliitto sekä Suomen evankelis-luteri-
lainen kirkko ja Kulttuurikeskus Sofia. Konsultaatio oli jär-
jestyksessään 17. kansainvälinen dialogi-istunto.

Indonesialaisen delegaation vierailu
Indonesialainen uskontojen delegaatio vieraili Ekumeeni-
sessa Neuvostossa 11.12. Vierailun vastaanotto toteutettiin 
yhdessä evankelis-luterilaisen kirkon kanssa Kirkkohalli-
tuksen tiloissa. Indonesian uskontoministeriön delegaation 
Suomen-matkan tavoitteena on selvittää mahdollista yhteis-
työtä es. uskontoseminaarin muodossa. 9-henkisessä dele-
gaatiossa oli mukana Dr. Henriette Tabita Hutabarat Lebang, 
Indonesian kirkkojen neuvoston puheenjohtaja. Muita dele-
gaation jäseniä olivat prof. Nur Syam, Dr. Ferimeldi, prof. 
H. Mudjia Rahardjo, I Dewa Gede Ngurah Swastha, H.E.A. 
Chuzaeimi Abidin, Paulus Tasik Galle ja Indonesian suurlä-
hettiläs Wiwiek Setyawati Firman sekä Rizki Kusumastuti. 
Luterilaisen kirkon delegaatiossa olivat piispa Kaarlo Kal-
liala, kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen, pääsihteeri Jyri Ko-

mulainen ja asiantuntija Elina Hellqvist. Ekumeenista Neu-
vostoa edusti pääsihteeri Mari-Anna Auvinen.

Etelä-Sudanin delegaatio
Piispa Isaiah Dau Majok Etelä-Sudanin helluntaikirkosta ja 
Etelä-Sudanin Kirkkojen Neuvoston pääsihteeri, isä James 
Oyet vierailivat Suomessa. Vieraat tapasivat SEN:n henki-
lökuntaa 4.4. saavuttuaan Kirkon ulkomaanavun kutsumana 
National Dialogue -konferenssiin Helsinkiin.

3.2 Eurooppalaiset yhteydet

Euroopan kansallisten ekumeenisten neuvostojen pää-
sihteerikokoontuminen
Euroopan kansallisten ekumeenisten neuvostojen pääsihtee-
rit kokoontuivat Cardiffissa Walesissa 5.–8.6.. Kokous pidet-
tiin Pyhän Mikaelin keskuksessa, jossa tutustuttiin Walesin 
ekumeenisen neuvoston (Cytûn) työhön myös osallistumal-
la neuvoston yleiskokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin Wa-
lesin tilannetta Brexitin vuoksi sekä tutustuttiin työhön hal-
lituksen ja maahanmuuttoa tukevien organisaatioiden kans-
sa. Kokous keskusteli myös yleisesti Euroopan tilanteesta ja 
polarisoitumisen aiheuttamista ongelmista. Yleiskokouksen 
pääpuhuja oli Walesin pääministeri (Wales First Minister) 
Carwyn Jones. 

 
Euroopan kirkkojen konferenssi
Euroopan kirkkojen konferenssin Pohjoismaiden ja Baltian 
kokous pidettiin Reykjavikissa 16.–18.3. Pohjoismaiden ja 
Baltian ekumeenisten toimijoiden kokouksen jälkeen. Tee-
mana oli What future for Europe? Contribution of churches 
to building a community of values CEC on the way towards 
the 15the Assembly. Kokoontumista luotsasivat Peter Pav-
lovic ja pääsihteeri Heikki Huttunen. Siinä käsiteltiin tule-
vaa EKK:n yleiskokousta, eurooppalaista identiteettiä ja sen 
suhdetta EKK:n tulevaisuuteen. Suomalaisia edustivat EU-
lakimies Lena Kumlin ja asiantuntija Ari Ojell Kirkkohal-
lituksesta sekä pääsihteeri Mari-Anna Auvinen ja opiskelija 
Maria Mountraki EKK:n kutsumina.

SEN:n toimisto vieraili Euroopan kirkkojen konferens-
sissa tavaten sen henkilökuntaa ja neuvotellen yhteistyöstä. 
Vierailu Brysseliin tehtiin 10.–13.5. Vierailua isännöi pää-
sihteeri Heikki Huttunen. Vierailun yhteydessä Vastuuviikon 
koordinaattori ja pääsihteeri tutustuivat EU:n toimitaloon ja 
tapasivat europarlamentaarikko Heidi Hautalan.

EKK:n hallintoneuvostossa Suomea edustaa professori 
Aila Lauha. Hallintoneuvoston kokous järjestettiin Brysse-
lissä 23.–25.11.   
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Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio
Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio Churches’ Commis-
sion for Migrants in Europe (CCME) piti 20. yleiskokouk-
sensa Prahassa 22.–25.6.2017. Yleiskokouksen aattona oli 
erillinen konferenssi, jossa käsiteltiin turvapaikkakysymyk-
siä eri puolilla Eurooppaa. Yleiskokous antoi julkilausu-
man, jossa on vahva toivon näkökulma (ks. liitteet). Yleis-
kokous valitsi myös sääntömääräisesti uuden hallituksen. 
Puheenjohtajaksi valittiin pohjoismaiden edustaja, Lemma 
Desta Norjasta. Suomea uudessa hallituksessa edustaa väi-
töskirjaansa valmisteleva VTM Talvikki Ahonen. Suomes-
ta CCME:n jäseniä ovat ev.lut. kirkko, ortodoksinen kirk-
ko ja SEN. Asiantuntija Marja-Liisa Laihia ja Barnabe Ko-
ko edustivat ev.lut. kirkkoa, Talvikki Ahonen ja Edom Bet-
re Tadessa ortodoksista kirkkoa. SEN:a edusti pääsihteeri. 

Euroopan kristittyjen naisten ekumeeninen foorumi 
(EFECW)
Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin Itä-
meren ympäristömaiden seminaari pidettiin Magdeburgissa 
9.–14.8. teemana Naisten tarinat – Naisten näyt. Osallistujia 
oli 27 naista 9 maasta. Suomesta seminaariin osallistui Ou-
ti Piiroinen-Backman.

Euroopan ekumeeninen nuorisoneuvosto (EYCE) 
Ecumenical Youth Council in Europen (EYCE) yleiskoko-
us pidettiin 14.–17.9. Malagassa. Kokous hahmotteli uut-
ta strategiaa, jonka tavoitteena on vahvistaa nuorisoneuvos-
ton toimintaa ja laajentaa sen jäsenistöä. Painopisteeksi nou-
si myös varainkeruu toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. 
Toimeenpanevaan komiteaan valittiin Suomesta Satu Koik-
kalainen evankelis-luterilaisesta kirkosta ja Antti Putila orto-
doksisesta kirkosta.

EYCE järjesti myös kouluttautumisviikon 6.–13.8. Pa-
lermossa. Aiheena oli kirkkojen rooli moderneissa yhteis-
kunnissa. Osallistujina oli nuoria aikuisia kymmenestä eri 
maasta ja viidestä eri kirkkokunnasta ympäri Eurooppaa. 
Suomesta osallistui teologian opiskelija Noora Mattila.

3.3 Pohjoismaiset ja Baltian  
alueen yhteydet

Pohjoismaiden ja Baltian ekumeeniset toimijat
Pohjoismaiden ja Baltian ekumeeniset toimijat kokoontuivat 
Islannissa Reykjavikissa 14.–16.3. Kokous käsitteli ilmas-
tonmuutosta ja ympäristöasioita (ks. 2.2.2). Isännät olivat 
järjestäneet tutustumismatkan myös kuumien lähteiden ener-
gian hyötykäyttöön suunnattuun sähköntuotantolaitokseen. 
Kirkkojen maailmanneuvoston kansainvälisten asioiden ko-
mission johtaja Peter Prove osallistui kokoukseen. Isäntänä 

toimi piispan erityisavustaja Thorvaldur Vidisson. Kokouk-
sen moderaattoreina toimivat pohjoismaiset pääsihteerit.

Pohjoismaisten pääsihteerien kokoontuminen
Pohjoismaisten kansallisten neuvostojen pääsihteerit ko-
koontuivat Oslossa 26.11. Kokouksessa kuultiin Norjan 
kansallisen neuvoston työstä ja suunniteltiin Pohjoismaiden 
ja Baltian ekumeenisten toimijoiden kokousta seuraavaksi 
vuodeksi Ruotsiin.

Pohjolan ekumeeninen naiskomitea 
Nordisk ekumenisk kvinnokommitté (NEKK) kokoontui 
13.–14.3. Upsalassa, Ruotsissa. Suomesta kokoukseen osal-
listuivat Suomen Ekumeenisen Neuvoston edustajana Sara 
Torvalds (kat) ja Suomen ev.lut. kirkon edustajana teol. yo 
Saija Kainulainen. Kokouksessa keskusteltiin tasa-arvoky-
symyksistä Pohjoismaissa.

Sveriges Kristna Råd ja Norges Kristne Råd
Vastuuviikon sisarkampanjoiden Globala Veckanin ja Glo-
bal Uken koordinaattorit Ruotsin ja Norjan kristillisistä neu-
vostoista vierailivat SEN:ssa 8.6. Tapaamisessa jaettiin vuo-
den 2016 kampanjatyön onnistumisia ja toimivia vinkkejä ja 
keskusteltiin työn yhteisistä haasteista.

Vuoden aikana neuvostojen pääsihteerit tapasivat toisi-
aan useissa kokouksissa ja keskustelivat yhteisistä haasteista 
ja ajankohtaisista asioista.

Svenska Bibelsällskapet
Suomenruotsalaista kristillisyyttä Svenska Bibelsällskape-
tissa edustaa SEN. Dosentti Risto Nurmela (ev.lut.) on var-
sinainen jäsen ja TT Leif-Göte Björklund (met) varajäsen. 
Huvudmannarådet kokoontui 19.4. ja 6.11. Tukholmassa. 
Kokousten keskeinen teema oli suunniteltu uusi Uuden tes-
tamentin käännös. Lausuntokierros käännöstä koskien johti 
siihen johtopäätökseen, että käännöstä tuskin aloitetaan seu-
raavan kymmenen vuoden aikana. Huvudmannarådet päät-
ti uusista koekäännöksistä (Markuksen evankeliumi, Filip-
piläiskirje ja 1. Johanneksen kirje). Käännökset valmistuvat 
vuoteen 2022 mennessä ja itse käännöstyö tehdään vuoden 
2019 kuluessa.

Eesti Kirikute Nôukogu
Viron kirkkojen neuvoston ja SEN:n yhteistyössä EKN:n 
pääsihteeri vieraili SEN:n kevät- ja syyskokouksessa. Mo-
lemmilla kerroilla tehtiin pääsihteerin haastattelu myös Vi-
ron radioon.

Pohjoismainen Faith and Order verkosto
Pohjoismainen Faith and Order -verkosto keskusteli Köö-
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penhaminassa 8.–9.2.2017 Kirkkojen maailmanneuvoston 
asiakirjoista Moral Discernment in the Churches ja Kirkko: 
Yhteistä näkyä kohti. Mukana kokouksessa oli myös Kirkko-
jen maailmanneuvoston Faith and Order -komission johtaja, 
brasilialainen Odair Pedroso Mateus. Suomesta kokoukses-
sa olivat mukana dosentti Tomi Karttunen ja pääsihteeri Ma-
ri-Anna Auvinen.

Nordic Institute for Missiological and Ecumenical Rese-
arch (NIME)
Pääsihteeri on NIME:n hallituksen jäsen. Hallitus kokoontui 
skypen kautta kolme kertaa.

3.4 Kotimaiset verkostot

Kumppanuusfoorumi
Kumppanuusjärjestöjen johtotason ja SEN:n henkilökunnan 
tapaaminen oli 1.6. Hotelli Arthurissa Helsingissä. Paikal-
la oli 23 kumppanuusjärjestöstä 15 järjestön edustajat. Kes-
kustelu käynnistyi lounaan merkeissä ja varsinaisessa koko-
uksessa käsiteltiin eri järjestöjen kuulumisia ja keskusteltiin 
yhteistyöstä. Kokouksessa huomioitiin erityisesti reformaa-
tion merkkivuoden näkökulmasta rakastamisen ja sovinnon 
teemat.

Paikallisekumeeninen foorumi
Viidestoista Paikallisekumeeninen foorumi järjestettiin Loh-
jalla 6.10. Foorumi aloitettiin rukoushetkellä Pyhän Laurin 
kirkossa. Osanottajat saivat kuulla arvokkaan keskiaikaisen 
kirkon ja Lohjan seurakunnan historiasta. Ohjelmaa jatket-
tiin seurakuntatalossa, jossa dosentti Tomi Karttunen (ev.
lut.) ja TT, isä Toan Tri Nguyen (kat) alustivat aiheesta Vas-
takkainasettelusta yhteyteen. Kommenttipuheenvuorot esit-
tivät isä Kalevi Kasala (ort) ja pastori Hannu Lahtinen (vap). 
Tematiikan käsittelyssä korostuivat erityisesti ekumeeniset 
toimintaohjeet, joita lähestyttiin käytännöstä käsin ja poh-
dittiin konkreettisia toimia paikallisekumenian edistämisek-
si. Lounaan jälkeen siirryttiin Lohjan vapaakirkkoon, jos-
sa hartauden ja seurakunnan esittelyn piti Lars Karlsson. 
SEN:n henkilökunta esitteli vuoden 2018 ekumeenisen ru-
kousviikon ja vastuuviikon 2017–2018 aiheita sekä kansalli-
sia ja kansainvälisiä ekumeenisia näkymiä. Osallistujat ker-
toivat ekumeenisia kuulumisia eri puolilta Suomea. Päätös-
hartauden jälkeen käytiin vielä tutustumassa Karjalan valis-
tajien kirkkoon. Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan kuu-
luva kirkko kokoaa Länsi-Uusimaan ortodokseja palveluk-
siin ja tapahtumiin.

Reformaation merkkivuosi
SEN:n edustaja reformaation merkkivuoden kansalaisval-
tuuskunnassa oli piispa Teemu Sippo SCJ (kat). Pastori 
Mayvor Wärn-Rancken (met) edusti Suomen vapaakristillis-
tä neuvostoa. Molempien varaedustaja on kirkkokunnanjoh-
taja Hannu Vuorinen (SVKN). Pääsihteeri oli merkkivuoden 
päätoimikunnan jäsen sekä merkkivuoden ekumeenisen toi-
mikunnan jäsen.

Turun ekumeeniset kirkkopäivät
Turun ekumeenisten kirkkopäivien päätoimikunnan jäsen 
oli SEN:sta pääsihteeri Mari-Anna Auvinen. Kirkkopäivi-
en ohjelmatoimikunnan jäsen oli kirkkokunnanjohtaja Han-
nu Vuorinen (SVKN). Kirkkopäivien ekumeenisesta ohjel-
masta ks. 2. Toiminnan kuvaus.
Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar 
Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar hölls i 19-
21.5.2017 i Åbo. Arrangörer var Kyrkans central för det 
svenska arbetet, Frikyrklig Samverkan, Finska Missionssäll-
skapet och Åbo svenska församling. Talare var biskop Mar-
tin Modéus, Svenska kyrkan, pastor Britta Herrmansson, 
Equmeniakyrkan och biskop Fredrik Shoo, Namibia.

SEN, SVKN ja FS
Vuoden aikana jatkettiin edellisenä vuonna alkaneita neu-
votteluja Ekumeenisen Neuvoston, Suomen vapaakristilli-
sen neuvoston ja Frikyrklig Samverkanin yhteistyöstä ja or-
ganisaatioista. Neuvotteluissa olivat pääsihteerin lisäksi mu-
kana SVKN:n puheenjohtaja Hannu Vuorinen, Helluntaikir-
kon toiminnanjohtaja Esko Matikainen, Suomen baptistikir-
kon johtaja Jari Portaankorva ja FS:n puheenjohtaja Jan Ed-
ström. Hallitus päätti maaliskuun kokouksessaan muodostaa 
SEN:n Vapaakristillisen työryhmän (ks. 2.1.2). Neuvottelu-
työryhmä kokoontui tätä ennen keväällä kaksi kertaa ja pää-
tyi ehdottamaan hallitukselle Vapaakristillisen työryhmän 
perustamista SEN:on.

Jäsenkunnan merkkivuodet
22.4. SKY täytti 120 vuotta.
27.4. Kirkon Alat ry täytti 60 vuotta.
23.9. Anglikaanikirkko Suomessa juhli 100-vuotista histo-

riaansa.
27.9. Kirkon Ulkomaanapu juhli 70-vuotista historiaansa.
5.11. Reformaation merkkivuoden päätösjuhla Turussa.
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Vuoden kristillinen mediateko
Kristillinen Medialiitto myönsi Vuoden 2016 kristillinen 
mediateko -tunnustuksen 7–10-vuotiaille lapsille suunnatul-
le Fisucraft-pelille. Tunnustuksen luovutti Sana-lehden toi-
mituspäällikö Freija Özcan 25.1.2017 Nuori kirkko ry:n ti-
loissa. Vastaanottajina olivat Fisucraftissa aktiivisesti toimi-
neet digitaalisen lapsi- ja nuorisotyön kouluttaja Anita Ah-
tiainen, verkkopastori Markus Kartano sekä Fisucraftin ak-
tiivi Tiitus Hopia. Neljäs palkittava eli verkkosuunnitteli-
ja Tommi Heinäjärvi osallistui tilaisuuteen Skypen välityk-
sellä. Palkintoperusteluissa todettiin, että Fisucraft edustaa 
kirkon viestinnässä ja mediavalikoimassa aivan uudenlais-
ta ajattelutapaa.

Ekumeeninen teko
Suomen Ekumeenisen Neuvoston satavuotisjuhlassa tuo-
miokirkon kryptassa 15.10.2017 palkittiin Ekumeeninen te-
ko -tunnustuksella Ilomantsin ortodoksinen seurakunta ja 

4 Ekumeeniset huomionosoitukset

Turun Martinseurakunta. Perusteluissa SEN:n hallitus to-
teaa, että tunnustus annetaan Ilomantsin ortodoksiselle seu-
rakunnalle ja Turun Martinseurakunnalle ainutlaatuisesta ja 
uusia uria avanneesta ekumeenisesta toiminnasta. Kunnia-
kirjat luovutti SEN:n puheenjohtaja, arkkipiispa Kari Mäki-
nen. Ilomantsin ortodoksisesta seurakunnasta kunniakirjaa 
oli vastaanottamassa Juha Riikonen ja Turun Martinseura-
kunnasta Sakari Itähaarala ja Jukka Hildén.

Juhlavuoden apuraha
Satavuotisjuhlassaan 15.10.2017 Suomen Ekumeeninen 
Neuvosto jakoi stipendirahastostaan 10 000 euron apurahan. 
SEN:n hallitus oli päättänyt jakaa apurahan kolmen hakijan 
kesken. TT, pastori Mika K. T. Pajuselle 5 000 euroa, TM, 
pastori Miika Aholalle 2 500 euroa ja TM, pastori Sari Wag-
nerille 2 500 euroa. Apurahadiplomit luovuttivat SEN:n hal-
lituksen varapuheenjohtaja, piispa Matti Repo ja pääsihtee-
ri Mari-Anna Auvinen.
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5.1 Yleiskokoukset

Kevätkokous pidettiin Helsingin Andreaskyrkanissa 19.4. 
Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2016 toimintakertomus se-
kä tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille. Kevätkokouksen seminaari Vas-
takkainasettelusta yhteyteen käsitteli lut-kat asiakirjan viittä 
toimintaohjetta kaikkien kirkkojen näkökulmista. Sisällös-
tä ks. 2.1.2.

Syyskokous pidettiin 16.10. SEN:n 100-vuotisjuhlien 
yhteydessä Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa. Koko-
uksessa käsiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuo-
delle 2018. Ennen sääntömääräisiä asioita Kirkkojen maail-
manneuvoston apulaispääsihteeri Ioan Sauca piti esitelmän 
KMN:n kuulumisista ja erityisesti Bosseyn ekumeenisesta 
instituutista. Pääsihteeri Heikki Huttunen toi terveiset Eu-
roopan kirkkojen konferenssista ja pääsihteeri Ruudi Leinus 
Viron kirkkojen neuvostosta. 100-vuotisjuhlasta ks. 2.1.1.

5.2 Hallitus

Hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Sen puheenjohtaja on 
arkkipiispa Kari Mäkinen (varajäsen tuomiorovasti Matti 
Poutiainen), varapuheenjohtajat piispa Matti Repo (varajä-
sen: TL Veijo Koivula), piispa Arseni (varajäsen: ylidiako-
ni Juha Lampinen) sekä pastori Soile Salorinne (varajäsen: 
kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen). Hallituksen muut 
jäsenet ovat yleisvikaari, TT Raimo Goyarrola (veli Gab-
riel Salmela), TT Minna Hietamäki, kevätkokouksesta läh-
tien lehtori Eija Peura (TT Minnamari Helaseppä), dosent-
ti Tomi Karttunen (pastori Päivi Aikasalo), TM Jooa Sote-
jeff-Wilson (YTT Minna Rasku), Pastor Jan Edström (pas-
tor Mayvor-Wärn-Rancken).

Hallitus kokoontui kesäkokoukseensa 12.6. Metodisti-
kirkon tiloissa Asikkalan Vesivehmaalla. Kokoukseen kut-
suttiin jäsenten lisäksi hallituksen varajäsenet.

5.3 Jaostot ja työryhmät

Vuoden aikana seuraavat jaostot olivat toiminnassa:
• Kasvatusasioiden jaosto
• Lapsi- ja nuorisotyönjaosto
• Paikallisekumenian jaosto
• Sektionen för finlandssvensk ekumenik
• Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto
• Yhdenvertaisuusjaosto
• Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto

Lisäksi vuoden aikana toimivat Ekumeeninen turvapaikka-
työtä tekevien asiantuntijaverkoston työryhmä, Missiologi-

nen työryhmä, Rukouspäivätyöryhmä ja Vapaakristillisten 
kirkkojen työryhmä. Näiden lisäksi oli työryhmiä erityisesti 
SEN 100 -juhlan tiimoilta. Ihmisoikeusprojektilla ja Vastuu-
viikolla olivat omat ohjausryhmänsä. 

5.4 Henkilöstö

Pääsihteerinä toimi pastori, TT Mari-Anna Auvinen, ihmis-
oikeusasiantuntijana VTM Anna Hyvärinen ja hallintosih-
teerinä Sirpa-Maija Vuorinen. Osa-aikaisina työntekijöinä 
toimivat rahastohoitaja Perry Johansson, vastuuviikon koor-
dinaattori, TM Katariina Väisänen sekä vastuuviikon ruot-
sinkielisenä projektisihteerinä pastori Jan Edström.

5.5 Talous

Tilikauden alijäämä oli 15 637 euroa (edellisen tilikauden 
ylijäämä 2 716 euroa) ja oman pääoman määrä vuoden lo-
pussa 67 559 euroa (83 196 euroa). Rahastojen pääoma vuo-
den lopussa oli 14 350 euroa (20 307 euroa). Yhdistyksen ja 
sen rahastojen varat on talletettu pankkitilille.

Tuotot
Tilikauden tuotot olivat 448 415 euroa (edellisellä tilikau-
della 423 553 euroa) ja lisäys edelliseen vuoteen oli 6 %. 
Seurakuntien tuen osuus kaikista tuotoista oli 39 % (42 %). 
Valtiolta saadun tuen osuus oli 9 % (1 %) ja jäsenyhteisöjen 
osuus 52 % (56 %). Kolehtien osuus kaikista tuotoista oli 
37% (40 %) ja jäsenmaksujen 29 % (31 %).

Virallisia kolehteja saatiin seurakunnilta 164 714 euroa 
(166 212 euroa) ja vapaita kolehteja 1 610 euroa (2 637 eu-
roa) ja talousarviotukea 6 450 euroa (6 650 euroa). Valtiolta 
saatu tuki oli yhteensä 40 000 euroa (5 000 euroa). Jäsenyh-
teisöiltä saadut tuotot olivat 234 833 euroa (237 822 euroa).

Kulut
Tilikauden toimintakulut olivat 464 052 euroa (edellisellä ti-
likaudella 420 837 euroa) ja ne kasvoivat edellisestä vuodes-
ta 10 %. Palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat 319 950 eu-
roa (297 948 euroa) sisältäen myös muille toiminta-alueil-
le kirjatut palkat ja palkkiot sivukuluineen. Käyttöomaisuu-
desta tehdyt poistot olivat 2 035 euroa (2 713 euroa). Vas-
tuuviikon kulut olivat 67 862 euroa (40 654 euroa) ja ne kas-
voivat edellisestä vuodesta 67 %. Ekumeenisen ihmisoike-
ustyön kulut olivat 70 067 euroa (71 773 euroa). Muun var-
sinaisen toiminnan kulut olivat 15 088 euroa (17 907 euroa) 
ja ne alenivat 16 %. Tukitoimintojen ja yleishallinnon ku-
lut olivat 109669 euroa (95 652 euroa) ja ne kasvoivat 15 %.

5 Hallinto ja talous
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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 partnerorgani-
sationernas strävan efter enhet och ett gemensamt vittnesbörd. 

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 människovär-

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

1 Inledning

1.3 Medlemskåren

Medlemskyrkorna
Som medlemmar 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.
• 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

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

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
• Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
• Medialähetys Sanansaattajat SANSA
• Opiskelijoiden Lähetysliitto
• Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
• San Damianon osuuskunta
• Sinapinsiemen
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• 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 Beskrivning av verksamhetsåret  
och en kort verksamhetsberättelse

År 2017 var å ena sidan ett år som präglades av försoning 
och fest, å andra sidan ett år av samhällsoro och instabilitet. 
Året präglades av den stora mängden av flyktingar och asyl-
sökande överallt i världen. Kriget i Syrien, terrordåd, Nord-
koreas kärnprovsprängningar och spänningar i världspoliti-
ken orsakade osäkerhet, liksom oron över oförutsedda för-
ändringar efter presidentbytet i USA. Mot slutet av året lind-
rades situationen på det internationella planet något och den 
ekonomisk-politiska osäkerheten lättade. Samtidigt fortsat-
te ändå hatdåd mot religiösa samfund. Så gott som alla re-
ligioner upplevde förföljelse någonstans, en följd av inter-
na spänningar i olika länder. Speciellt svår var situationen 
för kristna i Mellanöstern. I Europa skärptes situationen för 
asylsökande.

Samtidigt markerade flera kyrkor på olika håll i världen 
märkesåret i åminnelse av reformationens 500 år. Med mär-
kesårsmarkeringarna följde samtal om försoning, förlåtelse 
och gemenskap, vilket resulterade i en synlig ökad närhet 
kyrkorna emellan. Under en period av instabilitet bidrog det 
till att öka känslan av säkerhet och även massmedia - i syn-
nerhet i Europa - noterade märkesåret. 50 år av teologiskt ar-
bete mellan Katolska kyrkan och Lutherska Världsförbundet 
fick symbolisk synlighet i samband med märkesåret. I in-
stabila samhällssituationer var kyrkornas budskap om förso-
ning av allra största vikt.

I Finland firades 100 år av självständighet. Jubileet fi-
rades hela året men kulminerade i Självständighetsdagens 
mottagning på Presidentens slott 6.12. Finland fick upp-
märksamhet även på andra håll i världen och folket tog paus 
från en polariserad debatt för att fira självständighetsjubile-
et tillsammans.

År 2017 drabbades Finland, liksom flera andra Europeis-
ka länder, av ett enskilt terrordåd, vilket bidrog till en ökad 
otrygghets- och osäkerhetskänsla. Knivdådet i Åbo 18.8 

kostade två människor livet. Ytterligare åtta människor såra-
des  i dådet. Kyrkorna hade en synlig roll genast efter dådet 
både i den offentliga debatten och i att lugna ner situationen. 
Finlands muslimska råd fördömde knivdådet i Åbo å det be-
stämdaste och framhöll att gärningsmannen handlade mot 
islam, mot andra religioner och mot människovärdet. Reli-
gionsledare såväl i Åbo som i Helsingfors ordnade gemen-
samma tysta stunder för att minnas offren. Religionsledar-
nas och RESA-forumets åtgärder för att stärka samhälls-
freden var en viktig del av arbetet för återgå till det normala. 
Ekumeniska Rådet i Finland deltog såväl genom religionsle-
darna som genom RESA-forumet i det här arbetet. Minnes-
stunden för offren på torget Narinken fick stor uppmärksam-
het i massmedia.

Arbetet för att öka den religiösa läskunskapen stärker 
också samhällsfreden och minskar polariseringen i samhäl-
let. Ekumeniska Rådets hållning i frågan om undervisning i 
egen religion har bearbetats i sektionen för fostran i flera års 
tid. Under år 2017 fortsatte arbetet också inom andra religi-
oner genom RESA-forumets sektion för religionsundervis-
ning. Arbetet kring hur viktig undervisningen i egen religi-
on är fick också synlighet i massmedia när man inom den of-
fentliga debatten diskuterade en sammanslagning av ett ge-
mensamt religionsämne och livsåskådning. 

Debatten om de asylsökandes situation var fortfaran-
de en viktig dimension inom Rådets arbete. Speciell upp-
märksamhet fästes vid behovet av respekt för den religiösa 
övertygelsen hos muslimer som konverterat till kristendom. 
De samtal med Migrationsverket som inleddes året innan 
fortsatte. Tillsammans med Migri gjorde Rådet i början av 
året upp en mall för ett utlåtande från församlingar som en 
asylsökande kunde ta med sig till ett förhör eller på förhand 
skicka till Migri. Utlåtandena visade sig i vissa fall vara till 
hjälp under förhören, men enskilda förhörare verkade också 
kunna låta bli att beakta dem överhuvudtaget.

Migrationsverket hade år 2016 bett Ekumeniska Rå-
det om utbildning i religionskunskap och doppraxis inom 
olika kyrkor för sina anställda. Den utbildningen ordnades 
med ekumeniska krafter. På grund av tvångsavvisningar och 
många asylsökandes osäkra situation ordnades i augusti ett 
nytt samtal med Migrationsverket. Träffen råkade infalla 
strax efter terrordådet i Åbo, så samtalet fokuserade speci-
ellt på säkerhetsfrågor. Under årets lopp fick Ekumeniska 
Rådets rapport för FN om mänskliga rättigheter i Finland en 
hel del massmedial uppmärksamhet. Rapporten konstatera-
de att asylsökandes ställning i landet var svag. Religionsle-
darnas uttalande om den skärpta migrationspolitiken i Ung-
ern fick också uppmärksamhet, liksom utlåtandet om sträng-
are lagstiftning och det ökande antalet papperslösa. Det se-
nare publicerades i Helsingin Sanomat. Det var uppenbart 
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att situationen för asylsökande under året var ytterst tung. 
De sökandes meningsyttringar fick nog uppmärksamhet, 
men någon större inverkan på beslutsfattarna verkade de inte 
ha. Kvoten för kvotflyktingar höjdes till slut inte, trots att det 
i ett skede såg ut att vara möjligt. I arbetet kring flyktingkvo-
ten deltog Ekumeniska Rådet tillsammans med Amnesty In-
ternationals Finlandsavdelning. Under hösten uttryckte Eku-
meniska expertnätverket för personer som arbetar med asyl-
sökande också oro över hur anställda orkar med sitt arbete.

Ekumeniska Rådets Ansvarsvecka tog fasta på sam-
hällsansvar, närmare bestämt kvinnors rättigheter. Ansvars-
veckans tema var Hör mig!, och år 2017 låg fokus på delak-
tighet och självbestämmanderätt som fysisk och sexuell rätt. 
Den tvååriga kampanjen hade planerats inför det första kam-
panjåret, men temat visade sig vara ytterst aktuellt. Både 
globalt och i Finland fick den internationella #Metoo-kam-
panjen Ekumeniska Rådets diskussion om kvinnors rättighe-
ter att lyfta. Under kampanjen berättade många kvinnor att 
de fått kraft av andra kvinnors berättelser och flera vittnade 
om motgångar och familjevåld.

Vid sidan av påverkansarbete i samhällsfrågor fokusera-
de Rådet tydligt på andliga och teologiska frågor. Refor-
mationens andliga innehåll ur ett ekumeniskt perspektiv tog 
plats i Rådets verksamhet under märkesåret. Man tog en ny 
titt på reformationen som en omformning, re-forma, av kris-
tendomen där försoning och Guds kärlek ställs i centrum. 
Delaktigheten i en treenig Guds kärlek och gemenskap är 
också utgångspunkten för ekumeniken.

I organiseringen av reformationens märkesår deltog så-
väl ekumeniska aktörer som anställda på Ekumeniska Rå-
det. Reformationstemat fanns med i flera seminarier och pa-
neler samt vid Partnerskapsforumets träff. Ekumeniska Rå-
dets vårmöte tog upp de fem ekumeniska imperativ som do-
kumentet Från konflikt till gemenskap (From conflict to com-
munion) lyfter fram - inte bara för dialog mellan lutheraner 
och katoliker, utan också med tanke på de övriga medlem-
skyrkorna. Lokalekumeniskt forum i Lojo tog också fasta 
på Från konflikt till gemenskap som ekumeniskt dokument. 
Det är också anledning att nämna att den finländska bila-
terala luthersk-katolska dialoggruppen förde samtalet vida-
re och i slutet av året publicerade rapporten Communion in 
Growth. Declaration on the Church, Eucharist, and Ministry 
på engelska.

Materialet för ekumeniska böneveckan hade produce-
rats i Tyskland och tog också upp reformationens märkes-
år. Böneveckans tema var Försoning – Kristi kärlek lämnar 
oss inget val, vilket passade fint med såväl märkesåret som 
den polariserade samhällsdebatten. Böndagsplakatet vittna-
de också om båda dessa sidor, liksom om det kristna uppdra-
get att förmedla försoning.

Vid Ekumeniska Rådets höstmöte 15.10 firades Ekume-
niska Rådet i Finlands 100-årsjubileum. Jubileet kulmi-
nerade i en ekumenisk festgudstjänst i Helsingfors domkyr-
ka. Gudstjänstens evangelietext var det dubbla kärleksbu-
det och det ekumeniska firandet av gudstjänsten underströk 
budskapet om gemenskap och kärlek. Efter den högtidliga 
festgudstjänsten fortsatte firandet i Domkyrkans krypta, där 
både utmärkelsen Ekumenisk gärning och jubileumsårets 
forskningsstipendier överräcktes. Festligheterna förde sam-
man ekumeniskt kyrkfolk som på kvällen också fick höra tre 
körer sjunga i Uspenskijkatedralen. För inbjudna gäster hade 
en festlunch ordnats. Kyrkornas Världsråds hälsning till fes-
ten framfördes av biträdande generalsekreterare Ioan Sau-
ca, medan generalsekreterare Heikki Huttunen framförde 
en hälsning från Konferensen för europeiska kyrkor. Norges 
Kristne Råds generalsekreterare Knut Refsdal och Estlands 
ekumeniska råd Eesti Kirikute Nõukogus generalsekretera-
re Ruudi Leinus framförde hälsningar från våra grannländer. 
Jubileet markerades också med en Ekumenia-bilaga av tid-
ningen Kotimaa. Bilagan fanns också tillgänglig i elektro-
nisk form på flera kyrkors webbplatser.

Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar och de finska 
kyrkodagarna Ekumeeniset kirkkopäivät firades i maj i Åbo. 
Det ekumeniska genomfördes såväl i gudstjänst som ljusan-
dakter. I samband med kyrkodagarna hölls också Ansvars-
veckans seminarium om religions- eller åskådningsfrihet 
med fokus på mänskliga rättigheter. Tioårsjubileet för Kyr-
kan som fristad firades i Mikaelskyrkan. ERF deltog i plane-
ringen och genomförandet av kyrkodagarna.

År 2017 var också ett märkesår för flera av våra med-
lemssamfund: Anglikanska kyrkan i Finland firade 100-års-
jubileum, Kyrkans Utlandshjälp firade 70-årsjubileum, Fin-
lands Kristliga Studentförbund firade 120-årsjubileum och 
Kyrkliga sektorn rf firade 60-årsjubileum. Året 2017 var på 
många sätt ett speciellt jubileumsår. Reformationens mär-
kesårs huvudfest firades i Åbo. Under året firades också fri-
kyrkliga Suomen Vapaakristillinen Neuvostos 50-årsjubi-
leum.

Under året fortsatte även nätverkssamarbete på både in-
ternationell och nationell nivå. De europeiska nationella rå-
dens generalsekreterarmöte hölls i Wales medan ett förbe-
redande nordiskt möte för Konferensen för europeiska kyr-
kor hölls i Reykjavik i samband med ett möte för nordis-
ka och baltiska ekumeniska aktörer. De nordiska och baltis-
ka ländernas generalsekreterarmöte hölls i Oslo medan Eku-
meniska kommissionen för migranter i Europa höll sin ge-
neralförsamling i Prag. Ekumeniska Rådet mottog några de-
legationsbesök och Kyrkornas Världsråds generalsekreterare 
Olav Fykse Tveit besökte Rådet inför 100-årsfestligheterna.

I början av året inleddes sektionsarbetet i ny tappning. 
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Sektionen för teologi och lärofrågor inledde beredningen 
av ett ömsesidigt erkännande av dopet medan Sektionen för 
samhällsfrågor och Sektionen för jämställdhet diskuterade 
sin dagordning. Sektionen för lokalekumenik och Sektionen 
för fostran fortsatte sitt arbete på samma basis som tidigare. 
Sektionen för barn- och ungdomsarbete (den tidigare Ung-
domssektionen) stöttade Ketko-utbildningen och sökte finna 
sin nya roll som aktör. Sektionen för finlandssvensk ekume-
nik diskuterade det ekumeniska arbetet på svenska i Finland 
med nya krafter. Samarbetsförhandlingarna med Frikyrklig 
Samverkan (FS) och finskspråkiga Suomen Vapaakristilli-
nen Neuvosto (SVKN) resulterade i ett förslag att grunda 
en Frikyrklig arbetsgrupp i ERF och det förslaget godkände 
styrelsen. Arbetsgruppen som arbetar med ekumeniskt asyl-
sökandearbete sammanträdde under årets för att diskutera 
aktuella frågor och missiologiska arbetsgruppen diskuterade 
kyrkornas mission. Två skilda arbetsgrupper arbetade med 
frågor kring 100-årsjubileet.

För kansliets del var jubileet inspirerande och också ar-
betsdrygt. I och med ett människorättsprojekt fanns det en 
heldagsanställd till på kontoret och inom ramen för projek-
tet kunde vi ta initiativ, ordna utbildningar och seminarier 

för att stärka rätten till religion eller övertygelse både i kyr-
kor och på ämbetsmannanivå. För ERF var projektet viktigt 
och den personresurs det innebar stärkte Ekumeniska Rå-
dets människorättsarbete för kyrkorna på ett betydande sätt. 
Dessvärre fick projektet inte fortsatt finansiering. Det inne-
bar att Katariina Väisänens arbete som vikarie för Anna Hy-
värinen på posten som Ansvarsveckans koordinator avsluta-
des efter två år. 

Styrelsen tog också initiativ till att Suvi-Tuulia Vaara an-
ställdes som ny informations- och verksamhetskoordinator 
inför att förvaltningssekreterare Sirpa-Maija Vuorinens pen-
sionering efter nyår. 

Styrelsen sammanträdde sju gånger under året. Vårmö-
tet hölls i Helsingfors, liksom också höstmötet. I samband 
med höstmötet firades ERF:s 100-årsjubileum. På grund av 
sammanslagningar förändrades medlemskretsen. I början av 
året gick lutherska Centralen för Församlingarnas Barnarbe-
te och Suomen Poikien ja Tyttöjen keskus samman till Nuo-
ri kirkko ry och således var antalet partnerorganisationer un-
der året 23.

I det följande tar vi en närmare titt på det gångna årets 
verksamhet.
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2.1 Spiritualitet och lärofrågor

2.1.1 Spiritualitet och gemensam bön

Ekumeniska böneveckan för kristen enhet 18–25.1
Kyrkornas världsråds Faith and Order-kommission och ka-
tolska kyrkans Påvliga råd för främjande av kristen enhet 
publicerade material för Ekumeniska böneveckan för kristen 
enhet. Årets material togs fram på engelska i Tyskland och 
översattes till finska av Mika K.T. Pajunen. Sveriges kristna 
råd gjorde den svenska texten tillgänglig. I redaktionskom-
mittén för det tvåspråkiga materialet satt Mari-Anna Auvi-
nen, Veijo Koivula och Sirpa-Maija Vuorinen. Materialet de-
lades ut till 1 100 församlingar i vårt land. Temat var Kris-
ti kärlek leder oss till försoning / Kristuksen rakkaus johtaa 
meidät sovintoon. Information om böneveckans evenemang 
på olika orter fanns samlade på ERF:s webbplats.

Böneveckans riksomfattande radiogudstjänst var ett 
samarbete mellan de kristna församlingarna i Uleåborg och 
firades 19.1. Gudstjänsten sändes i Yle-kanalen Radio1 22.1. 
Stämningen under gudstjänsten varm och den engagerade 
samtliga kristna församlingar i regionen. Efter gudstjäns-
ten firade man en gemensam ekumenisk fest i gamla präst-
gården. Predikade gjorde pingstförsamlingens pastor Han-
nu Orava. Gudstjänsten förrättades av prosten Veijo Koivu-
la tillsammans med representanter för olika kyrkosamfund.

Böndagsplakatet
Böndagsplakatet som hade godkänts och undertecknats av 
Republikens president lästes upp i församlingarna den förs-
ta böndagen 18.1 eller söndagen intill. Den böndagsarbetsg-
rupp som ERF:s styrelse hade tillsatt beredde böndagsplaka-
tet för år 2018 och de bibelställen som var förknippade med 
böndagarna 18.1 och 24.10. Republikens president godkän-
de texten som styrelsen presenterade och undertecknade pla-
katet för år 2018. Temat för plakatet är Guds hand leder oss. 
Plakatet tog fasta på aktuella samhällsfrågor och påminde 
om att varje människas omätbara värde kallar oss att respek-
tera varandra och tillsammans bygga ett människovärdigt 
liv. Även i nöd kan människan lita på den Högstes beskydd. 
I böndagsarbetsgruppen ingick förutom generalsekreteraren 
också Elena Gorschkow-Salonranta (ort), Taina Manninen 
(luth), Esko Matikainen (SHK) och Tomas Ray (luth). Bön-
dagsplakatet 2018 se. bilaga.  

Gemensam kristen missionshelg
Den ekumeniska missionshelgen firades det andra veckos-
lutet i oktober, 7–8.10. Dess tema var En kristen människ-
as frihet. Materialet bestod av texter av representanter från 
olika kyrkor. Missionshelgen är ett gemensamt projekt för 

ERF, Finska Missionsrådet (FMR) och Suomen Vapaakri-
stillinen Neuvosto (SVKN) och i arbetsgruppen represente-
rades ERF av redaktör Maria Hattunen (ort) och fader Nguy-
en Tri (kat). Materialet publicerades på organisationernas 
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 en 
internationell ekumenisk rekommendation om en bönedag 
för skapelsen och skydd av skapelsen inom kyrkorna. Den 
första septembers betydelse stärktes ytterligare när påven 
Franciskus år 2015 bestämde att det är en böndag även inom 
katolska kyrkan, efter ortodox förebild. Ekumeniska patriar-
ken av Konstantinopel Demetrios I utlyste år 1989 den förs-
ta dagen i det östliga kyrkoåret, indiktionens dag 1.9 till en 
bönedag för skapelsen. Vid den tredje europeiska ekumenis-
ka samlingen (EEA3) i Sibiu i Rumänien år 2007 framför-
des förslaget att kyrkorna i Europa skulle fira skapelsens tid. 
Följande år inbjöd Kyrkornas Världsråds centralkommitté 
kyrkorna att fira skapelsens tid med böner och handling un-
der perioden mellan skapelsens dag (1.9) och den dag väs-
tkyrkan firar Franciskus av Assisis minnesdag (4.10). 

Ekumenisk morgonbön
ERF:s kansli har sedan år 2008 varit med och organiserat 
den ekumeniska morgonbön som varje vecka hålls i domini-
kancentret Studium Catholicums kapell i centrala Helsing-
fors. Morgonbönen följer turvis katolsk, luthersk, ortodox, 
anglikansk och frikyrklig tradition och i konceptet ingår att 
en representant för en annan tradition håller ett anförande 
om dagens läsning. Morgonbönen ger Ekumeniska 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.

Ekumeniska ansvarsveckans gudstjänster
Ansvarsveckans ekumeniska gudstjänst firades i Hervannan 
kirkko i Tammerfors söndagen 22.10. Gudstjänsten sändes 
i radio och predikade gjorde biskop Matti Repo. Ansvars-
veckans koordinator Katariina Väisänen framförde kollekt-
vädjan. För liturgin ansvarade en ekumenisk arbetsgrupp un-
der ledning av kyrkoherde Jussi Mäkinen. En andra tema-
gudstjänst under Ansvarsveckan genomfördes i Tomasmäs-
san i Agricolakyrkan 29.10. I mässan predikade generalse-
kreterare Mari-Anna Auvinen. Ansvarsveckans koordinator 
Katariina Väisänen framförde kollektvädjan. Mässan banda-
des och sänds i radio 28.10.2018.

Via radion nådde Ansvarsveckans gudstjänster och an-
dakter cirka 770 000 lyssnare. Ansvarsveckans tema togs 
upp i radio Yle Vega i fyra andakter på svenska (samman-

2 Verksamheten
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lagt 160 000 lyssnare) och en gudstjänst på svenska (30 000) 
samt i Yle Radio 1 en morgonandakt på finska och en ra-
diogudstjänst (sammanlagt 380 000). Dessutom radiosändes 
Tomasmässan via Radio Dei (200 000 lyssnare).

Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt  
huvud
ERF främjar 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 genomför-
des bönestunden för fjärde gången under palmsöndagskväl-
len 9.4. I bönestunden i Helsingfors ortodoxa församlings 
Huskyrka bad man för dem som har dött vid EU:s yttre grän-
ser samt för offren i två terrorangrepp mot koptiska kyrkor 
i Egypten och för asylsökande. I synnerhet lyfte man fram 
dem som inte har fått asyl och som lever i rädsla. Bönestun-
den använder CCME:s teman som bygger på texten “Rävar-
na har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen 
har inget ställe där han kan vila sitt huvud.”

Finlands Ekumeniska Råds 100-årsjubileumsgudstjänst
I samband med Ekumeniska Rådets höstmöte 15.10 firade 
man hundra år av finländsk ekumenik. ERF är ett av de äld-
sta nationella ekumeniska råden i världen. Festgudstjäns-
ten planerades och firades för och av medlemskyrkorna som 
en gemensam ekumenisk gudstjänst i Helsingfors domkyr-
ka och i den deltog hela medlemskretsen. Predikade gjorde 
ERF:s ordförande, ärkebiskop Kari Mäkinen, medan pastor 
Anna-Maija Viljanen-Pihkala var liturg. Liturgin var indelad 
så att alla kyrkor genom sina representanter deltog i firandet. 
Körerna Akateeminen Laulu och Pyhän Andreaan nuoriso-
kuoro samt Frälsningsarméns musikkår deltog i gudstjäns-
ten. Kantor var Harri Viitanen och organist var Inka Kinnu-
nen. Även internationella gäster deltog i festligheterna i form 
av Kyrkornas Världsråds biträdande generalsekreterare, pro-
fessor Ioan Sauca, Konferensen för europeiska kyrkors ge-
neralsekreterare Heikki Huttunen och två nationella ekume-
niska råds generalsekreterare, Knut Refsdal från Norge och 
Ruudi Leinus från Estland. Gudstjänsten var både festlig och 
varm och utstrålade tacksamhet över Guds kärlek och över 
den försoning som finns mellan Kristna tack vare den kär-
leken. I kyrkkaffet i Domkyrkans krypta deltog ett stort an-
tal unga och gamla vänner av den ekumeniska rörelsen. Pro-
fessor Ioan Sauca (KVR) och biskop Irja Askola höll tal. 
Under festen överräcktes också utmärkelsen Ekumenisk gär-
ning och jubileumsårets stipendier. För musiken ansvarade 
pastor Jan Edström och pianisten Victoria Sergeenko samt 
Jukka och Tove Leppilampi. Festen fortsatte med en lunch 
för inbjudna och på kvällen ordnades en ekumenisk konsert 

med tre körer i Uspenskijkatedralen som var öppen för all-
mänheten. På konserten uppträdde Leppävaaran Kirkon Ka-
marikuoro under ledning av Kullervo Latvanen (luth), Saa-
lem-kören under Arja Tiittanen (pingst) och Efrosini-kören 
under ledning av Minna Jokinen (ort). Konferencier under 
konserten var musikredaktör Risto Nordell.

För att markera ERF:s 100-årsjubileum blev generalse-
kreteraren inbjuden till Självständighetsdagens mottagning 
på slottet 6.12.

Ekumeniska kyrkodagar i Åbo
Ekumeniska kyrkodagar firades i Åbo 19–21.5. Vid den eku-
meniska gudstjänsten predikade biskop Teemu Sippo SCJ 
(kat), liturg var ärkebiskop Kari Mäkinen med flera. Under 
kyrkodagarna hölls också ekumeniska ljusandakter på Bib-
lioteksbron. I den första kvällsandakten deltog ärkebiskop 
Leo, biskop Kaarlo Kalliala, generalsekreterare Mari-Anna 
Auvinen och två körer, Nuorisokuoro Diskantti samt Åbo or-
todoxa kör. Vid den andra kvällens andakt talade ärkebiskop 
Kari Mäkinen och samfundsledare Hannu Vuorinen. Mer in-
formation om kyrkodagarnas ekumeniska program finns un-
der 2.2

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 kyr-
koherde Arto Penttinen (luth), vice ordförande läraren i teo-
logiska ämnen Soili Penttonen (ort) och pastor Kimmo Ilo-
la (adv) medan registerchef Veijo Koivula (luth) var sekre-
terare.

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 bi-
belevenemang som hålls i maj på initiativ av Finska Bibel-
sällskapet. Sektionen har strävat efter att stå i nära kontakt 
med den lokala ekumeniken överallt i Finland. Sektionen 
ordnade också den femtonde Lokalekumeniska forumet till-
sammans med församlingarna i Lojo (se 3.4).

2.1.2 Lärofrågor och teologiska frågor

Sektionen för teologi och lärofrågor
Sektionens verksamhet under år 2017 styrdes av det uppd-
rag Ekumeniska Rådets styrelse gav sektionen att göra upp 
ett utkast till ett gemensamt och ömsesidigt erkännande av 
dopet. Sektionen sammanträdde fyra gånger under året för 
att diskutera frågan (9.3, 3.4, 23.5, 24.10). Sektionens ord-
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förande var kyrkoherde Tuomas Mäkipää (angl) och sekre-
terare var pastor Tapio Leinonen (luth) från och med det an-
dra mötet.

Vid första mötet 9.3 konstituerade sig sektionen och 
diskuterade uppdraget från styrelsen. Vid andra mötet 3.4 
presenterade sektionsmedlemmarna sina egna samfunds 
dopsyn. Samtal fördes om likheter och olikheter mellan oli-
ka bekännelser. Sektionen bad TT Tomi Karttunen produ-
cera ett arbetsutkast. Vid tredje mötet 23.5 diskuterade sek-
tionen det arbetsutkast som Tomi Karttunen hade produce-
rat och som bestod av ett ömsesidigt erkännande samt en 
specificerande del där de olika bekännelsernas dopsyn och 
skillnaderna mellan dem presenterades i större detalj. Till 
sektionens sista möte för året 24.10 inbjöd man professor 
Risto Saarinen som expertgäst. För sektionen presentera-
de han olika forskningsfrågor och teorier kring erkännande 
och godkännande. Professor Saarinen uppmuntrade sektio-
nen att fokusera på det som är gemensamt snarare än skill-
naderna.

Samtalet kring ett ömsesidigt erkännande av dopet visa-
de sig vara en givande utmaning. Formen, längden, språket 
och innehållet i det dokument som skulle formuleras börja-
de ta form på basis av fruktbara samtal och professor Saa-
rinens besök. Två bärande teman blev respekt för bekännel-
sernas egna seder och synen på det ansvar som uppstår i ett 
samfund då det tar emot nya medlemmar. Inför det första 
mötet år 2018 framförde sektionen ett önskemål om att ett 
nytt, kort utkast skulle formuleras som grund under ledning 
av ordförande Tuomas Mäkipää och generalsekreterare Ma-
ri-Anna Auvinen. Som mål för dokumentet uttryckte sektio-
nen ett önskemål om att det ska vara lätt att läsa och koncist 
på ett sätt som förmedlar den väsentliga informationen även 
till en bredare publik.

Vårmötets seminarium
I samband med vårmötet 19.4 hölls seminariet Från konflikt 
till gemenskap. Seminariet tog upp reformationens märkeså-
rs dokument med samma namn och fokuserade på frågan om 
alla kyrkor kunde underteckna de fem ekumeniska imperativ 
som ingår i dokumentet. På det här sättet ville man engagera 
andra kyrkor och samfund än lutheraner och katoliker i mär-
kesårsdebatten. Seminariet öppnades av generalsekreterare 
Mari-Anna Auvinen, inlägg hölls av docent Tomi Karttunen, 
biskop Björn Vikström, biskop Teemu Sippo och doktorand 
Iida Heikkilä. I seminariets panel kom även de frikyrkliga 
rösterna till tals i sökandet efter enhet genom ledande pastor 
Jari Portaankorva (bapt), verksamhetsledare Esko Matikai-
nen (hel), kyrkoherde Tuomas Mäkipää (angl), pastor Soile 
Salorinne (met) och samfundsledare Hannu Vuorinen (vap).

Reformationens märkesårs evenemang
Reformationens märkesår markerades i Finland med ekume-
niska förtecken. ERF deltog i planerandet av märkesåret (se 
inhemska nätverk). Ekumeniska Rådet deltog också i enskil-
da evenemang. 

Paneldiskussion om Reformation och ekumenik 24.1 i 
Berghälls kyrka: I Berghälls kyrka i Helsingfors inleddes 
Reformationsveckan 24.1.2017. Temat för den första kväll-
en var Reformation och ekumenik. I panelen diskuterade 
biskop emeritus Eero Huovinen, ERF:s generalsekreterare 
Mari-Anna Auvinen och dominikanpater Gabriel Salmela 
OP. Samtalet leddes av pastor Laura Huovinen. Panelen dis-
kuterade reformationens budskap ur en ekumenisk synvin-
kel både i fråga om dagens behov av förnyelse och på sam-
hällsplan med tanke på människovärdet.

Reformationens Tomasmässa i Tammerfors: Tomasge-
menskapen i Tammerfors firade reformationsmässa 25.5. I 
mässan predikade generalsekreterare Mari-Anna Auvinen. 
Liturg var pastor Heikki Repo med flera.

17.9. Föreläsning om Reformationens ekumeniska syn-
vinkel: Lutherska församlingen i Orimattila ordnade en se-
rie föreläsningar kring reformationen. Generalsekreteraren 
höll en föreläsning om ekumeniska synpunkter på reforma-
tionen.

Teologiska fakulteten vid Östra Finlands universitet ord-
nade Reformationens märkesårs Tuomo Mannermaa-min-
nessymposium i Joensuu 2–3.10. Symposiet belyste refor-
mationen genom spiritualitetens teologi ur många olika håll. 
För symposiet ansvarade professor Antti Raunio. Generalse-
kreteraren var en av de inbjudna föreläsarna.

Teologiestudenternas fakultetsförening ordnade Mar-
tinsdagens ekumeniska debatt under rubriken Reformatio-
nen – glädjebud eller tragedi 10.11 i Berghälls kyrka. I pa-
nelen satt förutom generalsekreteraren pater Gabriel Salme-
la OP (kat), SVKN:s ordförande Hannu Vuorinen (vap), kyr-
koherde Tuomas Mäkipää (angl) och fostransarbetare Jaso 
Pössi (ort). Ordet leddes av teol. stud Vilma Saarinen.

Frikyrkliga arbetsgruppen
Frikyrkliga arbetsgruppen funderade över vad ekumenik in-
nebär för de fria kyrkorna. I samtalet betonades den praktis-
ka ekumeniken, samarbetet samt det andliga livet med dess 
sånger. Arbetsgruppen konstituerade sig vid sitt möte i au-
gusti och planerade sin agenda. Vid mötet i november kom 
man överens om en delegation till polisstyrelsen med anled-
ning av penninginsamlingstillstånd. Man diskuterade också 
möjligheterna till frikyrkliga aktörer i samband med sjuk-
hussjälavård och fängelsearbete. Arbetsgruppens ordföran-
de var Esko Matikainen (SVKN, hel) och de övriga medlem-
marna är Jani Edström (FS, bapt), Jari Portaankorva (SVKN, 
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bapt), Hannu Vuorinen (SVKN, vap) och generalsekreterare 
Mari-Anna Auvinen (ERF).

Sektionen för finlandssvensk ekumenik  
Sektionen för finlandssvensk ekumenik har funderat över sin 
framtid de senaste åren. Vid ERF:s höstmöte 2016 fattades 
beslutet att lägga ner sektionen. Det fick den tidigare sektio-
nen att inleda ett mer intensivt samtal om framtiden för eku-
menik på svenska i Finland. Man ville veta hur samfunden 
förhåller sig till frågan. Kontakten återupptogs med de sam-
fund som inte hade deltagit i sektionsmötena på senare år. I 
slutet av hösten samlades representanter för ortodoxa kyr-
kan, katolska kyrkan, evangelisk-lutherska kyrkan, Frikyrk-
lig Samverkan, Finlands svenska baptistsamfund, Finlands 
svenska metodistkyrka, Missionskyrkan i Finland, Finlands 
Svenska Pingstmission och Finska Missionssällskapet för 
att diskutera fortsättningen. Mötet beslutade sig för att läg-
ga fram ett förslag till ERF:s styrelse och vårmöte. Vårmötet 
beslutade att sektionen fortsätter sin verksamhet. Till ordfö-
rande för år 2017 valdes sakkunniga Maria Sten (luth) och 
till sekreterare pastor Jan Edström (bapt).

Sektionen sammanträdde fyra gånger under året, turvis 
hos olika medlemssamfund. En stor del av sektionens ar-
bete har gått ut på att hitta en fungerande mötes- och verk-
samhetsform. Planer för fortsatt arbete har också gjorts upp. 
I november samlades samfunden till ett ekumeniskt möte i 
Borgå domkapitel. Mötet kallades av biskopen i Borgå stift 
Björn Vikström, Sektionen för finlandssvensk ekumenik 
(Maria Sten) och Frikyrklig samverkan (Jani Edström). Mö-
tet upplevdes vara en viktig markering och för nästa samling 
planeras biskop Teemu Sippo SCJ stå värd.

2.2 Etiska och samhälleliga frågor

Till etiska och samhälleliga frågor hör verksamhet som lyf-
ter fram den kristna synen på människans och skapelsens 
värde och om granskar samhället och dess verksamhet i lju-
set av det. Inom ERF innebär det påverkansarbete, semina-
rier, lobbying och konsultationer. Inom området faller ock-
så ekumeniskt människorättsarbete och miljöfrågor. I den 
förstnämnda kategorin ingår det arbete som utförs i Sektio-
nen för jämställdhet och Sektionen för samhällsfrågor samt 
av Ekumeniska expertnätverket för personer som arbetar 
med asylsökande, liksom också enskilda diskussioner och 
delegationer. Inom ramen för arbetet faller också Ekumenis-
ka människorättsprojektet och Ansvarsveckans arbete. Un-
der år 2017 var människorättsfrågor ett framstående tema. 
Kring miljöfrågor hade året innan varit aktivt, medan fokus 
under år 2017 låg på arbetet för människovärdet.

2.2.1. Ekumeniskt människorättsarbete

Ekumeniska människorättsprojektet
Projektets huvudmål var att stärka kyrkornas människo-
rättskapacitet genom att producera expertis, skapa ett nät-
verk för ekumeniskt människorättsarbete som kan bistå kyr-
korna och stötta kyrkor och samfund i påverkansarbetet i 
samhället samt främja religionsfrihetsarbete, vilket i sin tur 
bidrar till att bygga fred i Finland och internationellt. Det 
ekumeniska människorättsarbetet strävade efter att utveckla 
sakkunskap och påverkansarbete inom kyrkorna samt till att 
öka kunnandet i fråga om religions- och åskådningsfrihet i 
samhället överlag. Kyrkor, organisationer, religiösa och ås-
kådningssamfund samt myndigheter fick resurser att främ-
ja religions- eller åskådningsfrihet och på så sätt bidra till en 
fredlig utveckling. För att uppfylla målen för verksamheten 
samarbetade Ekumeniska Rådet med andra religioner och 
samfund. Projektet tjänade hela vårt samhälle och var kyr-
kornas tydliga röst för religions- och åskådningsfrihet. Verk-
samheten var indelad i fyra delar: ökande av sakkunskapen, 
kyrkornas röst i samhällsdebatten, ekumeniska nätverk för 
människorättsarbete och fortsatt finansiering. 

d) Ökande av sakkunskapen
ERF ökade sakkunskapen och producerade funktioner 

för att stärka kyrkornas kapacitet. I flera repriser vände sig 
kyrkor och myndigheter till ERF för sakkunskap kring de 
här frågorna. I styrgruppen engagerades kristliga organisa-
tioner för att stöda projektet med sitt kunnande. Projektet 
samarbetade också med sekulära organisationer samt olika 
religiösa och andra åskådningssamfund. Resultatet kanalise-
rades hela samhället till fromma.

Inom projektet skapades som ett nordiskt samarbete en 
studieportal i religionsfrihet, Freedom of Religion or Belief 
Learning Platform. Materialet kan utnyttjas av såväl vanliga 
medborgare som myndigheter på hög nivå (FN, EU, utrikes-
ministerier och -departement). ERF är en av aktörerna bak-
om portalen. 

Sakkunskapen inom kyrkor och partners ökades genom 
seminarier, utbildningar, evenemang och universitetsföre-
läsningar. Ett seminarium om religionsfrihetens betydelse 
för integration ordnades 31.1.2017 för en full sal deltaga-
re i Vetenskapernas hus under FN:s World Interfaith Har-
mony Week, veckan för samförstånd mellan religioner. Eku-
meniska kyrkodagar firades i Åbo 19–21.5.2017. Under de 
finska kyrkodagarna ordnades en utbildning kring Religions-
frihet som mänsklig rättighet, där ERF:s människorättsex-
pert föreläste. Dessutom ordnade ERF:s människorättsarbe-
te, RESA-forumet och Fokus Café Dialog, där lekmannare-
presentanter för olika religioner och livsåskådningar träffa-
de helt vanliga människor över en kopp kaffe. Utbildningen 
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Granskning av mänskliga rättigheter! Stöd till partners för 
FN:s UPR-ländergranskning ordnades 26.10.2017 av ERF:s 
människorättsarbete och Finska Missionssällskapet för att 
ge partners stöd att delta i FN:s allmänna ländergranskning 
av mänskliga rättigheter (UPR). Föreläsningen Women and 
Religion: Bridging the Divides? höll Nazila Ghanea, biträ-
dande professor i mänskliga rättigheter vid juridiska fakul-
teten vid Oxfords universitet, som en öppen föreläsning vid 
Helsingfors universitet 13.11.2017.

Kyrkornas kapacitet stärktes genom flera olika åtgärder. 
Kyrkorna, RESA-forumet och andra aktörer konsulterades 
och gavs stöd i olika frågor inom ramen för projektet. In-
tressenter fick utbildning och information vid olika kyrkli-
ga evenemang. Dessutom har ERF:s människorättsexpert ta-
git ställning i aktuella frågor och informerat om dem genom 
att skriva på ERF:s webbplats samt ge intervjuer i följan-
de medier: YLE Radio 1:s Horisontti-program, Valomerkki, 
tidskriften Kirkko ja kaupunki, Maailman Kuvalehti och Il-
ta-Sanomat.

Människorättsexperten ökade ERF:s expertis bl.a. ge-
nom att höra sakkunniga inom området, förvärva publikatio-
ner och delta i evenemang på hög nivå. Till exempel besök-
te människorättsexperten Bryssel 29.5-3.6.2017 för att träffa 
religionsfrihetsexperter inom EU:s förvaltning av yttre för-
bindelser och Europaparlamentet samt delta i seminariet för 
inbjudna “D2UBLE PENALTY”: Hearing &Workshop on 
Refugees and Freedom of Religion or Belief i Europapar-
lamentet. Resan avslutades med en konsultation vid Katol-
ska universitetet i Leuven: Christian Women under Pressu-
re for their Faith, II.

Kring projektet förekom också samarbete med andra or-
ganisationer. ERF:s människorättsexpert besökte samtliga 
organisationer och parter inom styrgruppen, relevanta krist-
na aktörer och övriga personer med sakkunskap som var vä-
sentliga för projektet. 

e) Kyrkornas röst i samhällsdebatten
Ett led i projektet var att stöda kyrkornas röst i samhälls-

debatten och reaktionerna på aktuella situationer samt bi-
dra till myndigheternas sakkunskap med tanke på religions-
frihet. Påverkansarbetet omfattade utrikespolitik, asylpolitik 
och inrikespolitik. På så sätt stärktes kyrkornas påverkans-
arbete samtidigt som myndigheternas förståelse för projek-
tets teman ökade. 

Finlands utrikespolitik och internationella politik påver-
kade ERF:s människorättsprojekt genom samarbete med ut-
rikesministeriet och FN. För utrikesministeriets tjänstemän 
ordnade ERF och Missionssällskapet 14.11.2017 på anmodan 
av UM utbildningsseminariet Freedom of Religion or Belief 
and Women’s Rights. Utöver utbildningen sammanförde ERF 

utländska expertgäster med UM. En delegation av kristna och 
muslimer från Indien besökte Finland 27.2.2017 för att lobba 
för den rapport man producerat inför FN:s allmänna länder-
granskning av mänskliga rättigheter och de rekommendatio-
ner man tagit fram angående människorättssituationen bland 
religiösa minoriteter. Brian Grim, chef för Religious Freedom 
and Business Foundation, besökte Finland 7–8.9.2017 inbju-
den av ERF:s människorättsarbete och Finska Missionssäll-
skapet för att träffa påverkare och myndigheter.

Kyrkornas Världsråds och ERF:s människorätts-
experter besökte Nigeria 15–27.11 och faciliterade 
människorättsworkshops i Benue, Jos och Ibadan. Under 
resan kartlades människorättssituationen och i samarbete 
med lokala experter gjorde man upp rekommendationer in-
för Nigerias FN-ländergranskning av mänskliga rättigheter 
år 2018 som ett led i FN:s människorättskommittés rappor-
tering. 

Finlands inrikespolitik påverkades genom kontakter till 
riksdagsledamöter och genom att formulera ett utlåtande 
om religionsfrihetssituationen i Finland. Nazila Ghanea, bi-
trädande professor vid Oxfords universitet, träffade riksda-
gens människorättsgrupps ordförande Eva Biaudet och riks-
dagens samvets- och religionsfrihetsgrupps ordförande Sa-
ri Essayah tillsammans med ERF:s och Missionssällskapets 
experter. 

Utlåtande för FN:s ländergranskning av mänskliga rättig-
heter (UPR) 11.1.2017. På utrikesministeriets begäran gav 
ERF ett utlåtande till den UPR-rapport om människorätts-
situationen i Finland för vidarebefordran till FN. UPR, vil-
ket står för Universal Periodic Review, är FN:s gransknings-
mekanism för människorättsläget i medlemsländerna. Fin-
land stod i tur för granskning av FN:s råd för mänskliga rät-
tigheter i Genève 3.5.2017. ERF:s människorättsexpert del-
tog i översynen av granskningen och kommenterade rekom-
mendationerna för Finland.  

ERF bidrog till att påverka Finlands asylpolitik genom 
att 23.1.2017 utbilda anställda på Migrationsverket om re-
ligions- eller åskådningsfrihet och religionsläskunskap samt 
om dopet och den kristna traditionen kring konvertering. Ut-
bildningen beställdes av Migrationsverket och antalet delta-
gare var 200. 

Kyrkans budskap lyftes fram via en blogg samt reaktio-
ner på aktuella skeenden, som barnombudsmannens initia-
tiv. Bloggen lanserades i maj 2017. På webbplatsen publ-
icerades blogtexter av experter och påverkare kring temat 
religionsfrihet. Bloggarna var Kari Mäkinen, Ahmed Sha-
heed, Janina Hasenson, Sari Essayah, Kristiina Kouros, Ol-
li Ruohomäki, Yaron Nadbornik joch Mari-Anna Auvinen. 
Bloggtexterna har haft kring 500–1000 läsare per gång, be-
roende på skribent.
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Barnombudsmannens initiativ för att ändra uppdrag och 
sammansättning för den Sakkunnignämnd som enligt reli-
gionsfrihetslagen ska finnas (LAPS/X/2017 7.2.2017) fick 
kyrkor och väckelserörelser ta ställning till i samband med 
en konsultation 12.5.2017, eftersom det fanns allvarliga pro-
blem i fråga om religionsfrihet och internationell rätt i initi-
ativet. Konsultationen sammankallades av chefen för luther-
ska kyrkostyrelsens enhet för familj och fostran Jarmo Kok-
konen och ERF:s människorättsexpert, som gjorde en ex-
pertsammanfattning av problemen i initiativet. Diskussio-
nerna resulterade i att man beslutade att driva ett motför-
slag för ett gemensamt forum eller rundabordsförhandlingar 
med de religiösa samfunden och barnombudsmannen samt 
undervisningsministeriet, så att ärendet kunde föras vidare 
genom dialog snarare än statlig kontroll. Förhandlingarna 
ledde till en träff med undervisnings- och kulturministeriets 
tjänstemän 3.10.2017 samt barnombudsman Tuomas Kurtti-
la 3.11.2017. Enligt barnombudsmannen hör frågor om in-
ternationell rätt inte hemma i en finländsk kontext, medan 
ministeriet var inne på samma linje som delegationen; in-
itiativet kunde inte godkännas utan betydande ändringar i 
grundlagen. ERF:s sektion för fostran fortsätter behandling-
en av ärendet.

Vid sidan av de här insatserna representerade ERF:s 
människorättsexpert Ekumeniska Rådet i Delegationen för 
likabehandlingsärenden som leds av diskrimineringsom-
budsmannen och i delegationens sektion för utlänningsären-
de samt i RESA-forumets människorättssektion. Slutligen 
assisterade ERF USA:s representation i Finland i dess rap-
portering om religionsfrihetssituationen i Finland.

f) Ekumeniska nätverk för människorättsarbete
Inom projektet skapades ekumeniska expertnätverk kring 

människorättsarbete som utnyttjade både nationellt och in-
ternationellt kunnande för det finländska kyrkliga fältet. 

De nordiska religionsfrihetsexperternas ekumenis-
ka samarbetsnätverk NORFORB grundades vid ett möte i 
Stockholm 14.11.2016. Människorättsexperten har också 
nätverkat aktivt och framgångsrikt med religionsfrihetsex-
perter och fungerande kontakter har etablerats på hög nivå. 
Ett tätt internationellt samarbete fortsatte också med Kyr-
kornas Världsråd och Lutherska Världsförbundet. 

Ekumeniska nätverket för experter som arbetar med asyl-
sökande grundades år 2016. Medlemmar i nätverket är per-
soner från olika kyrkosamfund som länge har arbetat med 
asylfrågor. Arbetet fortsatte under år 2017.

d) Fortsatt finansiering
I enlighet med projektplanen sköte man fortsatt finan-

siering för projektet såväl inom Ekumeniska Rådets med-

lemskrets som bland utomstående finansiärer. Av med-
lemskretsens kyrkor som blev tillfrågade om finansiering var 
evangelisk-lutherska kyrkan den enda som uttryckte ett po-
tentiellt intresse. Den utomstående finansieringen motsvara-
de i sin tur inte ERF:s människorättsarbetes profil eller för-
utsatte tunga och osäkra ansökningsmetoder som en liten or-
ganisation som ERF inte har möjlighet att engagera sig i. 
ERF:s styrelse betonade vikten av finansiering från kyrkor-
na på grund av arbetets kristna natur. Styrelsen konstaterade 
vid sitt möte 21.9.2017 om planerna för projektet under åren 
2018–2019 att ”[p]rojektplanen är bra, men att förverkliga 
den är inte möjligt under nuvarande förhållanden.” I brist 
på fortsatt finansiering avslutades det för Ekumeniska Rådet 
viktiga tvååriga projektet vid slutet av år 2017. 

Sammanfattning av resultatet
Det ekumeniska människorättsarbetet resulterade i myck-

et positiv respons om att arbetet är viktigt och nyttigt. ERF:s 
påverkansarbete har haft en nyckelroll i att lyfta upp religi-
ons- eller åskådningsfrihet på den finländska utrikespolitis-
ka agendan och öka intresset för det här temat bland politis-
ka tjänstemän inom olika branscher. Överhuvudtaget har in-
tresset för religionsfrihetsfrågor i samhället och bland oli-
ka aktörer ökat avsevärt under projektperioden. Tecken på 
det här har varit att nya dörrar ständigt har öppnats för sam-
tal, att förfrågningarna om insatser har ökat, att olika aktö-
rer har uttryckt sin vilja att ge frågan mer uppmärksamhet, ta 
till sig mer information och efterhand vidta åtgärder för att 
arbeta för religions- eller åskådningsfrihet. Allt fler myndig-
heter, sakkunniga, akademiker på centrala poster och seku-
lära organisationer har engagerats i evenemang och träffar i 
samband med påverkansarbetet. Det är uppenbart att ERF:s 
människorättsarbete har funnits på rätt plats vid rätt tidpunkt. 
Tack vare påverkansarbetet har ERF och därmed kyrkorna 
profilerat sig som sakkunniga inom religionsfrihetsfrågor 
och som en röst som hörs och som upplevs som tillförlitlig.

Ekumeniska ansvarsveckan
Ekumeniska ansvarsveckan handlade år 2017 om kvinnors 
och flickors rättigheter i enlighet med projektplanen för åren 
2017–2018. Kampanjveckan firades 22–29.10.2017 under 
rubriken Hör mig! I kampanjmaterialet, i kommunikationen 
kring kampanjen och vid evenemang lyfte Ansvarsveckan 
fram kvinnors och flickors rätt att leva fria från diskrimine-
ring och själv fatta beslut som rör deras liv. 

Ekumeniska Rådet i Finland koordinerar det tvååriga 
projektet i samarbete med Filantropia ry och Caritas Finland 
rf. Ansvarsveckans koordinator var teol.mag Katariina Väi-
sänen på 90 %:s veckoarbetstid medan pastor Jani Edström 
var svenskspråkig projektsekreterare för Ansvarsveckan på 
14 %:s veckoarbetstid.



37
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

 Ansvarsveckans ambassadörer är kvinnor som flyttat till 
Finland från olika delar av världen och som besökte försam-
lingar för att berätta om kvinnors liv och mänskliga rättighe-
ter på basis av sina egna erfarenheter. Elva kvinnor från fle-
ra olika städer engagerades i ambassadörsverksamheten: De 
kom från Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kristinestad, Tam-
merfors, Jyväskylä och Kuopio. Deras rötter finns i Etiopien, 
Filippinerna, Irak, Iran, Kongo, Nigeria, Somalia och Su-
dan. Ambassadörsutbildningen ordnades i Helsingfors i maj 
2017 och deltagarnas respons var positiv. Under hösten ord-
nades elva ambassadörsbesök och alla ambassadörer fick in-
te tillfälle att besöka församlingar under hösten 2017.

Största delen av evenemangen inom ramen för projektet 
ordnas på lokal nivå i församlingarna. ERF ordnade evene-
mang eller deltog i evenemang där Ansvarsveckans tema var 
med under kampanjveckan samt inför den:

19.5 Gender and Peacebuilding – Contemporary Voices 
for Reformation. I en paneldebatt på de finska kyr-
kodagarna i Åbo lyfte man fram vikten av att kvin-
nor är delaktiga i fredsarbete.

12.8 Talking Heads, Humlefestivalen, Monäs, Nykarleby.
13.8 Festival kring Ansvarsveckans tematik, Humlefesti-

valen, Monäs, Nykarleby. 
17.10 Temadag: Om ansvar och att hjälpa. Tölö gymnasi-

um, Helsingfors.
22.10 Ansvarsveckans ekumeniska evenemang i Hervan-

nan kirkko i Tammerfors. Evenemanget sändes di-
rekt i Radio Yle 1.

23.11 Ansvarsveckans radioprogram, Yle Radio 1.
23.10 Evenemang i Kyrkans hus, Helsingfors.
24.10 FN-dagens gudstjänst. Vid gudstjänsten i Helsing-

fors domkyrka talade president Tarja Halonen, som 
lyfte fram kyrkornas roll som förespråkare för håll-
bar utveckling och konstaterade att Ansvarsveckan 
tema för år 2017 är viktigt.

24.10 Kvinnor och fred-seminariet. ERF:s och Lärkkullas 
gemensamma seminarium i Karis. 

22.10 Ansvarsveckans evenemang. Betelkyrkan, Helsing-
fors.

11.11 Esbo svenska församlings evenemang. Hagalunds 
kyrka, Esbo. 

25.10 Hör mig-jippo. Ansvarsveckans jippo på Narinken i 
Kampen var en samproduktion mellan flera försam-
lingar, kyrkliga samfälligheter och ERF som nådde 
minst 300 personer. I ett tält på torget Narinken in-
formerade man om Ansvarsveckans tema, delade ut 
reklamblad för evenemang i Helsingfors och träf-
fade människor. I tältet serverades varm dricka och 
där kunde man se Ansvarsveckans kampanjvideo 

och bekanta sig med en fotoutställning om ambassa-
dörerna. Många förbipasserande tackade för att kyr-
korna tar ställning mot våld mot kvinnor.

26–29.10 Bokmässan. Helsingfors mässcentrum. 
26.10 Ansvarsveckans seminarium om flickor från värl-

den. 
29.10 Ansvarsveckans ekumeniska vandring. Ansvars-

veckans vandring genomfördes i samarbete med för-
samlingar och inbegrep anhalter i Andreaskyrkan, 
Betel, Adventskyrkan på Annegatan och S:t Henriks 
katedral där man mindes världens kvinnor. 

29.10 29.10 Ansvarsveckans evenemang i Agricolakyrkan. 
Evenemanget direktsändes i Radio Dei och banda-
des för senare sändning i Yle Radio 1.

Evenemangen på listan nådde direkt cirka 6000 personer 
och via radio hörde 410 000 personer evenemangen.

Ansvarsveckan fick under år 2017 nya webbsidor som 
publicerades inför Kyrkodagarna 18.5.2017 på adresser-
na www.ansvarsveckan.fi och www.vastuuviikko.fi. De nya 
sidorna är responsiva för mobilt bruk. Under år 2017 sam-
lades presentationer av åtta ambassadörer, expertartiklar, 
ungdomsmaterial, länkar till andaktsmaterial, anvisningar 
för en peninsamling som hjälper flyktingflickor och anvis-
ningar för hur man deltar i kampanjen #ThursdaysInBlack 
på sociala medier. Andaktsmaterialet lades upp på Ekume-
niska Rådets webbplats eftersom utrikesministeriets riktlin-
jer inte tillåter att åskådningsmaterial läggs ut på webbplat-
ser som finansieras av ministeriet. Fotografen Aino Väänä-
nen tog bilderna för webbplatsen och skapade kampanjvide-
on på finska och svenska som frivilligarbete. Under perioden 
18.5–12.12.2017 hade kampanjsajten 16 966 besök.

Via Ansvarsveckans och ERF:s Facebook-sidor spreds 
länkar och material med anknytning till kampanjens tema, 
evenemang och globalt ansvar överlag. Ansvarsveckans fin-
ska Facebook-sida nådde 11 238 personer före 4.12.2017.

 Kampanjen #ThursdaysInBlack för sociala medier lan-
serades via Facebook 5.10. Kyrkornas Världsråd tog initia-
tiv till kampanjen som riktar sig mot sexuellt och könsbeto-
nat våld mot kvinnor. #ThursdaysInBlack-bilder publicerad-
es av sammanlagt 150 personer före 14.12.2017.

 En ny serviceform var Ansvarsveckans nyhetsbrev, som 
skickades till cirka 1500 personer: församlingsanställda 
samt representanter för ERF:s medlemskrets. 

Tjugoen nyheter och artiklar om och kring Ansvarsveck-
an publicerades i 16 olika medier enligt vad Ansvarsveck-
ans koordinator fick kännedom om. Via tidningarna nådde 
man cirka 432 300 personer. Ansvarsveckans finska press-
meddelande fick rubriken Kyrkorna kräver ett slut på våld 
mot kvinnor — ett aktuellt ämne på grund av #Metoo-rö-
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relsen samtidigt som #ThursdaysInBlack-kampanjen kun-
de presenteras som kyrkornas svar på den pågående debat-
ten. Information från pressmeddelandet publicerades i fle-
ra medier.

 Kampanjen fick positiv respons. Ambassadörerna fick 
beröm. Församlingsbor sade sig vara nöjda med att våld mot 
kvinnor togs upp som tema för predikan och för att man bröt 
ett tabu. De förbipasserande som Ansvarsveckans jippo nåd-
de uttryckte tillfredsställelse över att kyrkan reagerar på den 
debatt som #Metoo-rörelsen hade väckt om sexuella trakas-
serier och våld. 

När det tvååriga projektet var halvvägs var resultatet lo-
vande: Under år 2017 nådde Ekumeniska ansvarsveckan cir-
ka 1 238 159 personer genom evenemang, radio och tidning-
ar, webbplatser, sociala medier, nyhetsbrev samt kampanjen 
#ThursdaysInBlack. Församlingsanställda och ansvarsper-
soner som arrangerade Ansvarsveckans evenemang bedöm-
de att både deras egna och deltagande församlingsmedlem-
mars kunskaper om kvinnors och flickors rättigheter ökade 
tack vare Ansvarsveckan. Kampanjen syntes i massmedia i 
synnerhet i samband med nyheter kring våld mot kvinnor. 
På sociala medier nådde man en stor publik, engagerade nya 
följare och aktiverade 150 personer att publicera en #Thurs-
daysInBlack-selfie mot våld. För kampanjens ambassadörer 
var deltagandet i utbildningen en uppmuntrande upplevelse. 
De ambassadörer som besökte församlingar var nöjda med 
evenemangen. Största delen av ambassadörerna vill fortsätta 
med projektet som volontärer. 

Ekumeniska närverket för experter som arbetar med 
asylsökande 
Ekumeniska närverket för experter som arbetar med asylsö-
kande sammanträdde fyra gånger under året. Nätverkets mål 
är att arbeta för att trygga ett mänskligt bemötande av asyl-
sökande i Finland, söka gemensamma metoder för att hjäl-
pa nödlidande och dela sådant som bekymrar aktörerna inom 
kyrkorna.  Nätverket hade kallats samman av ERF:s män-
niskorättsexpert året innan och generalsekreteraren har varit 
ordförande för nätverket. Ansvarsveckans koordinator Kata-
riina Väisänen var sekreterare för arbetsgruppen. Flera sam-
tal fördes också med Marja-Liisa Laihia, sakkunnig på Kyr-
kostyrelsen. Generalsekreteraren deltog tillsammans med 
delegater från evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyr-
kan i migrantkommissionen CCME:s möte i Prag (se 3.2).

Förhandlingar med Migrationsverket
En delegation från Ekumeniska Rådet besökte Migrations-
verket år 2016. Syftet med besöket var att diskutera hur de 
mänskliga rättigheterna ligger som grund till samtalen med 
asylsökande samt religionsfrihet, båda frågor som bekym-

rade styrelsen. En uppföljningsdelegation besökte Migri 
5.12.2016. Under samtalen kom man överens om att kyrkor/
församlingar skulle skriva ett utlåtande för Migrationsverket 
om sådana asylsökande som blivit kristna och deras med-
lemmar om den asylsökande själv önskar det. En mall för 
utlåtandet gjordes upp i samråd med Migrationsverket och 
den blev klar för församlingsbruk i januari 2017 (se bilaga). 

Flera problem uppdagades i fråga om Migris intervju-
praxis och arrangemangen kring returflygningar. General-
sekreteraren kontaktade Migrationsverket med anledning 
av problemen och svarade också på frågor. Nya samtal för-
des med Migrationsverket 23.8. I samtalen deltog ärkebis-
kop Kari Mäkinen, generalsekreterare Mari-Anna Auvinen 
och Helluntaikirkkos verksamhetsledare Esko Matikainen 
samt Migrationsverkets överdirektör Jaana Vuorio, direktö-
ren för asylenheten Esko Repo, direktören för enheten för 
juridisk service och landinformation Hanna Helinko och de-
ras medhjälpare. Under samtalen diskuterades polarisering-
en i samhället, säkerhetsfrågor och kristna konvertiters situ-
ation. På grund av händelserna i Åbo hade förhandlingssitu-
ationen ändå förändrats och de landsvisa säkerhetsklassifi-
ceringarna hamnade i skymundan.

Kyrkan som fristad 10 år
I samband med kyrkodagarna i Åbo ordnade Åboförsam-
lingen Mikaelinseurakunta, Teljän seurakunta i Björneborg 
och Liedon seurakunta i Lundo ordnade 20.5 tillsammans 
med ERF evenemanget Världen är här - Kyrkan som fristad 
10 år. 10 år tidigare hade man under kyrkodagarna i Åbo pu-
blicerat ERF:s kyrkoasylprinciper Kyrkan som fristad. I det 
mångsidiga och berörande evenemanget deltog också ärke-
biskop Kari Mäkinen, riksdagsledamot Annika Saarikko och 
generalsekreterare Mari-Anna Auvinen. Bara en vecka efter 
att Kyrkan som fristad publicerades blev det en kyrkoasylsi-
tuation i Mikaelsförsamlingen i Åbo.

Höjning av flyktingkvoten
Ekumeniska Rådet samarbetade med Amnesty Internatio-
nals Finlandsavdelning för att höja flyktingkvoten. Genom 
flyktingkvoten får de allra mest utsatta människorna hjälp: 
kvinnor som har utsatts för våld, ensamförsörjare, barn, per-
soner med handikapp och tortyroffer. Under de senaste året 
har ungefär hälften av de flyktingar som platsat i kvoten va-
rit barn. Över 4000 människor hade undertecknat en vädjan 
till inrikesminister Paula Risikko och bakom vädjan fanns 
44 parter. Trots det höjdes flyktingkvoten inte. Finlands flyk-
tingkvot är på samma nivå som år 2003, alltså 750, trots att 
antalet flyktingar i världen mer än fördubblats sedan dess. 
Norges motsvarande kvot är 3120. Amnesty Internationals 
Finlandsavdelning tog kontakt med generalsekreteraren med 
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anledning av religionsledarnas ställningstagande (vädjan 
och ställningstagandet, se bilagor).

Att straffa papperslösa och församlingar löser inte det 
problem lagstiftningen har skapat
Helsingin Sanomat publicerade 26.3 ett ekumeniskt ställ-
ningstagande angående de papperslösas situation. Ställ-
ningstagandet hade undertecknats av forskare Talvikki Aho-
nen samt generalsekreterarna Heikki Huttunen och Ma-
ri-Anna Auvinen (se bilagor). Två gånger under året inbjöd 
ärkebiskop Kari Mäkinen också ledarna för frivilligorgani-
sationer till samtal om asylsituationen i Finland. ERF:s ge-
neralsekreterare deltog i samtalen.

Sektionen för jämställdhet
Sektionen för jämställdhet tillsattes för första gången för pe-
rioden 2017 2019. Sektionen inledde sin verksamhet i fe-
bruari 2017.  Det är en expertsektion som består av kyrkliga 
och juridiska experter som medlemskåren utser. Sektionens 
uppgift är att lyfta fram och diskutera frågor i anknytning 
till jämställdhet och likabehandling i det finländska samhäl-
let, i synnerhet sådana frågor som är av speciellt intresse för 
kyrkorna.  Syftet är att ge diskussionen ett forum och tjäna 
kyrkorna på expertnivå i svåra aktuella frågor. Sektionen för 
jämställdhet tar bland annat upp de frågor som den tidigare 
kvinnosektionen hade på sitt bord.

Till förförande för år 2017 valdes Sari Anetjärvi, till vice 
ordförande Pirkko Mäkinen och till sekreterare Sanna-Ka-
isa Haapasaari. Sektionen sammanträdde fem gånger un-
der året. Inbjudna besökare på mötena var ERF:s generalse-
kreterare Mari-Anna Auvinen, ordförande för sektionen för 
fostran Jyri Komulainen, vice ordförande för sektionen för 
samhällsfrågor Soile Salorinne, diskrimineringsombudsman 
Kirsi Pimiä och Ansvarsveckans koordinator Katariina Väi-
sänen.

Sektionen har strävat efter att få ett grepp om sin uppgift 
och funderat över vad sektionen ska fokusera sitt arbete och 
sin verksamhet på. En viktig tyngdpunkt har varit att reda ut 
relationen mellan grundlagen, diskrimineringslagen och re-
ligionsfrihetslagen. För kristna kyrkor, samfund och försam-
lingar är det viktigt att både positiv och negativ religionsfri-
het tillämpas och hur de tolkas.

Sektionen för samhällsfrågor
Sektionen för samhällsfrågor har som uppgift att följa med 
samhällsdebatten och ta upp aktuella frågor som berör kyrkor-
na. Sektionens mål är å ena sidan att vara ett kyrkligt samtals-
forum, å andra sidan att påverka samhället på kristen grund.

Sektionen för samhällsfrågor inledde sin verksamhet år 
2017 med att sektionsmedlemmarna bekantade sig med var-

andra och kartläggning av nya tyngdpunktsområden. Risto 
Pontela (luth) fortsatte som ordförande och till vice ordfö-
rande valdes Soile Salorinne (met). Till ny sekreterare för 
sektionen valdes Saara Murto. Sektionen sammanträdde fem 
gånger under året.

I början av året diskuterade sektionen allmänna sam-
hällsfrågor i allmänhet samt sådant som var aktuellt inom 
varje sektionsmedlems eget samfund. Av de här ämnena vil-
le sektionen välja två teman för närmare arbete. De två te-
mana blev hatprat och miljöfrågor. Arbetsgrupper tillsattes 
för att jobba vidare med de här två temana och bereda eve-
nemang för år 2018. På årets sista möte höll Plan Finlands 
utbildare Salla Kuuluvainen ett anförande om temat hatprat.

2.2.2. Miljöfrågor och ekologiskt ansvar

Miljöfrågor i Norden och Baltikum
Nordiska och baltiska ekumeniska aktörer samlades till mö-
te på Island 13–16.4 för att diskutera miljöfrågor. Island var 
ett synnerligen lämpligt ställe för ett ekumeniskt möte som 
kartlade miljöfrågor. Landsrapporter kring miljö ingick ock-
så i mötet. Finlands rapport hade beretts av Ilkka Sipiläi-
nen och Ari Ojell, och den senare presenterade den. En aka-
demisk föreläsning och debatt hölls i det tidigare seminari-
et i Skálholt. Ekoteologen och teol.dr. Sigridur Gudmarsdot-
tir talade om ekoteologins koppling till eukaristin. En ve-
tenskaplig syn på klimatförändringen gav professor Halldór 
Björnsson medan biträdande professor Hlynur Ôskarsson ta-
lade om ekologiska synpunkter kring fyllda täckdiken på Is-
land. Moderator var generalsekreterare Mari-Anna Auvinen.

2.3 Kristen fostran

Sektionen för barn- och ungdomsarbete
Sektionen för barn- och ungdomsarbete är ett diskussions-
forum för dem som arbetar med barn- och ungdomsarbe-
te inom kyrkorna. Den består av de experter som medlems-
kåren utser till sina representanter. Sektionens uppgift är att 
ordna träffar och utbildningar. Sektionens mål är att stärka 
den ekumeniska fostran inom kyrkornas barn- och ungdom-
sarbete. I samband med sektionen finns ett utbildningspro-
gram för internationell och ekumenisk verksamhet för unga 
vuxna (Ketko).

Konstitueringsmötet för sektionsperioden 2017–2019 
hölls i lutherska Kyrkans hus i Helsingfors (Södra kajen 8) 
onsdagen 22.2.2017. Generalsekreterare Mari-Anna Au-
vinen öppnade mötet och presenterade sektionens roll in-
om ERF. Ketkokoordinatorn och -sekreterarna presenterade 
Ketko. Vid mötet valdes sektionens presidium.

Ordförande för sektionen blev Sami Lehto (vap.), vice 
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ordförande Sirpa Syrjä (luth) och sekreterare Vilma Saari-
nen (luth). Ketkosekreterare för Helsingfors var under våren 
Anne Heikkinen (luth) och Vilma Saarinen (luth) och un-
der hösten Vilma Saarinen (luth) och Lasse Lindberg (luth). 
Ketkosekreterare för Joensuu var under våren Noora Matti-
la (luth) och Hanna Möttönen (luth) och under hösten Han-
na Möttönen (luth), Netta Lamminmäki (luth) och Tuomo 
Mäkelä (luth). Ketkokoordinator var Vilma Saarinen (luth).

Under verksamhetsåret sammanträdde sektionen sex 
gånger.  Vid sitt första möte tillsatte sektionen en lednings-
grupp med uppgift att bereda de ärenden som behandlas un-
der mötena, eventuella beslutsförslag och göra upp före-
dragningslistan. Ledningsgruppen består av ordförande, vi-
ce ordförande och sekreteraren. 

I samband med sektionen verkar Ekumeniska ungdom-
snätverket. Det är ett nätverk som är avsett i synnerhet för 
unga vuxna i åldern 18-30 år och finns till för att stärka eku-
menisk ungdomsverksamhet på gräsrotsnivå. I enlighet med 
barn- och ungdomssektionens beslut ska ungdomsnätverket 
utnyttja sociala medier i stor utsträckning. Sini Tyvi, Vilma 
Saarinen och Erno Heino fick på våren fullmakt att grunda 
en Facebook-grupp för ungdomsnätverket, formulera regler 
för gruppen och värva administratorer som representerar fle-
ra kyrkosamfund. Kirkkokaverit-gruppen på Facebook blev 
offentlig i början av hösten. Sektionen strävar med hjälp av 
gruppen efter att nå en eventuell målgrupp till exempel ge-
nom att informera om olika ekumeniska verksamhetsmöjlig-
heter. Moderatorernas uppgift är att övervaka debatten inom 
gruppen, men också uppmuntra till mångsidig lokalekume-
nisk verksamhet. Facebook-gruppen är öppen för alla och al-
la medlemmar kan publicera material i gruppen. Moderato-
rerna koordineras av Sini Tyvi och Vilma Saarinen. 

Katri Jussila utsågs att representera sektionen vid Alli-
anssi ry:s årmöte 21.4.2018.

Vid det sista mötet under våren förbereddes en verksam-
hetsplan för resten av år 2017. Sektionen beslutade att hål-
la sina möten hos olika samfund och organisationer för att 
samtidigt bekanta sig med deras verksamhet. Man besluta-
de också att satsa på att utveckla marknadsföring och in-
formationssamarbete samt på att dra igång ungdomsnätver-
ket Kirkkokaverit.  På grund av att undervisnings- och kul-
turministeriet uppdaterat ungdomslagen diskuterade sektio-
nen hur förändringen påverkar möjligheterna att få statsun-
derstöd. På basis av de nya kriterierna definierades sektionen 
som en organisation som utför ungdomsarbete.  Detta moti-
verades med formuleringen om att åtminstone en del av or-
ganisationens verksamhet ska vara ungdomsarbete som går 
att separera från organisationens övriga verksamhet.

Vid det första sektionsmötet dunder hösten diskutera-
des verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2018. 

I verksamhetsplanen fäste man uppmärksamhet vid att verk-
samheten omfattar barn-, familje- och ungdomsarbete på li-
ka villkor. Sektionen konstaterades fullfölja undervisnings- 
och kulturministeriets krav för en organisation som utför 
ungdomsarbete. Sektionen utsåg Antti Putila till sin repre-
sentant i Ekumeniska ungdomsrådet i Europa EYCE:s gene-
ralförsamling och styrelse. 

Mot slutet av höstperioden diskuterade sektionen sek-
tionsmedlemmarnas förväntningar på verksamheten och 
sektionens gemensamma mål. Beredningen av programmet 
för våren 2018 inleddes.

Under verksamhetsåret har mötesnärvaron bland med-
lemmarna i sektionen varit begränsad. Vid så gott som varje 
möte har antalet frånvarande medlemmar överstigit antalet 
närvarande. För att uppnå verksamhetens mål och med tan-
ke på det gemensamma samtalet är det viktigt att fästa upp-
märksamhet vid närvarofrågan, kartlägga de faktorer som 
bidrar till frånvaro och fundera hur man kan åtgärda situ-
ationen.

Ketko
Utbildningsprogrammet för internationell och ekumenisk 
verksamhet (Ketko) utexaminerade 13 personer på våren, av 
vilka 5 deltog i utbildningen i Joensuu och 8 i Helsingfors. 
På hösten inleddes en ny kurs med 9 deltagare i Helsingfors 
och 3 i Joensuu.

Sekreterarna kom överens om var veckosluten hölls, vem 
talarna och besökarna var samt ansvarade för all kommuni-
kation såväl med kursdeltagarna som i sociala medier. Hel-
singfors och Joensuus gemensamma veckoslut ordnades bå-
de på våren och på hösten i Helsingfors.

Koordinatorn deltog i början av året i Ketkos lednings-
grupps möten och genomförde de ändringar som planerades 
vid mötena under den kurs som inleddes under hösten. I Hel-
singfors kombinerades det lutherska och ortodoxa veckoslu-
tet, i Joensuu det lutherska och det frikyrkliga veckoslutet. I 
praktiken var det endast andelen om lutherska kyrkan som 
krymptes ned. De tre första veckosluten fokuserade mer än ti-
digare på presentation av olika samfund och det förnyade sis-
ta veckoslutet riktar in blicken på framtiden genom att pre-
sentera de lärosamtal som förs mellan kyrkor, samarbete in-
om diakoni- och mission samt olika nationella och internatio-
nella möjligheter till ekumenisk verksamhet. För kurserna i 
Helsingfors och Joensuu skapades en gemensam elektronisk 
undervisningsplattform där de förnyade hemläxorna görs.

I styrgruppen ingår Jan Edström, Pekka Iivonen, Sir-
pa Okulov och Vilma Saarinen. Gruppen sammanträdde en 
gång för att finslipa de mål som satts upp för kursen, ge den 
nya koordinatorn råd och ge sin syn på behovet av en styr-
grupp i framtiden. Eftersom Ketko åter verkar under sektio-
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nen för barn- och ungdomsarbete ansåg man att en styrgrupp 
inte längre behövs. Styrgruppens medlemmar uppgav i al-
la fall att de står till förfogande även framöver om sektionen 
vill använda sig av deras expertis. 

 
Internationell verksamhet
Sektionen för barn- och ungdomsarbete sökte offentligt en 
representant/representanter till Ekumeniska ungdomsrådet i 
Europas (Ecumenical Youth Council in Europe, EYCE) ge-
neralförsamling och styrelse. Sektionen fattade beslutet att 
en del av representantens resor ersätts. Sektionen diskutera-
de också nyttan med medlemskapet i EYCE. ERF har spe-
lat en viktig roll i grundandet av EYCE och sektionen är 
dess enda medlem från Finland. Att avstå från medlemska-
pet skulle vara ett betydande principbeslut.

Sektionen har deltagit i EYCE:s #WeareEurope-kampanj 
genom att göra reklam för de utbildningar som ingår i pro-
grammet. Två finländska ungdomar var med och planera-
de och genomförde utbildningen “Theology of Migration”, 
som ordnades i juni. I utbildningen ”Role of Churches in 
Modern Society” i augusti deltog två finländska ungdomar 
och i planeringsgruppen för utbildningen fanns tre ungdo-
mar från Finland. 

Den första Be1 (BeOne)-kursen ordnades i Riga i Lett-
land 19–22.1.2017. I kursen deltog 8 personer från Lettland, 
Litauen, Estland, Finland och Ungern. Deltagarna i den in-
teraktiva kursen fick lära sig av varandra och om lokala kyr-
kor och den lokala ekumeniska verksamheten. Generalse-
kreteraren för Konferensen för europeiska kyrkor Heikki 
Huttunen och EYCE:s ordförande Lisa Schneider berättade 
om kyrkornas samarbete i Europa. Deltagarna mindes i syn-
nerhet de möten som man hoppades skulle bära fram till ett 
framtida arbetsliv, samtalen i ekumenisk anda, besöken i lo-
kala kyrkor, bönelivet och möjligheten att lära sig nytt om 
ekumeniska organisationer.

 I planeringsteamet för kursen ingick diakon Gints Grau-
dinš och pastor Roberts Otomers från Lettlands lutherska 
kyrka, barn- och ungdsomarbetare Triin Salmu från Estlands 
lutherska kyrka, European Fellowship of Christian Youths 
ordförande Juhana Malme samt Virpi Paulanto som repre-
sentant för sektionen för barn- och ungdomsarbete.

Sektionen för fostran
Sektionen för fostran erbjuder ERF:s medlemskrets, obser-
vatörskyrkor och partnerorganisationer möjlighet till inter-
aktion när det gäller ekumenisk fostran och religionsunder-
visningen i skolan. Syftet är att främja utvecklandet av eku-
menisk fostran i Finland samt inbördes respekt och ökad 
kännedom om ekumenik i alla åldersklasser.

Sektionens ordförande var Jyri Komulainen (luth), vice 

ordförande var Sirpa Okulov (ort) och sekreterare var Mari-
anne Kantonen (ort). 

Sektionen samlades till fem egentliga möten: tre under 
vårsäsongen och två under hösten. Höjdpunkterna under 
verksamhetsåret 2017 blev följande evenemang, som pre-
senteras närmare nedan:

 
• Besöket på Undervisnings- och kulturministeriet med 

anledning av Finlands barnombudsmans initiativ.
• Ett möte med Finlands barnombudsman Tuomas Kurt-

tila.
• Det seminarium som ordnades hos Frälsningsarmén i 

Helsingfors i november och som tog fasta på religio-
nens roll i dagens värld.

• Den traditionella Lucia-fest som avslutade verksamhets-
perioden och samlade sektionens samarbetspartners.

Sektionen fortsatte att följa med religionsundervisningen i 
grundskolan och gymnasiet samt den övriga religiösa fost-
ran som medlemssamfunden och samhället erbjuder. Sektio-
nen följer i sin verksamhet ERF:s linje i fråga om religions-
undervisningen i skolan: man har konsekvent betonat förde-
larna med modellen med egen religion och utvecklingsmöj-
ligheterna inom ramen för den modellen. Under det gång-
na året har sektionen diskuterat de kränkningar av tillämp-
ningen av åskådningsämnena som har förekommit i enskil-
da skolor samt de religionsfientliga tolkningarna av den nya 
planen för småbarnspedagogik (Vasu 2017). Speciellt intres-
serad var sektionen om hur planen för småbarnspedagogik 
kommer att tillämpas på daghem. I många kommuner har 
man på basis av formuleringen ”religiöst obunden” dragit 
upp felaktiga riktlinjer och rent av helt lagt ner ett långvarigt 
samarbete mellan församlingar och daghem. Vid vårens sis-
ta möte gästades sektionen av Risto Keskinen, sakkunnig in-
om småbarnspedagogik på Helsingfors stad.

Inom sektionen har man upplevt ett behov av religions-
dialog i skolor och också behov av samarbete mellan under-
visningsgrupper, men utgångspunkten för det här ligger i un-
dervisningen i den egna religionen. Ur ekumenisk synvinkel 
sett bör man betona minoriteternas ställning, eftersom den 
nuvarande modellen förverkligar även religiösa minoriteters 
rättigheter. Det gäller också att tänka på vikten av undervis-
ningen 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. Sektionens expertis 
har synts bl.a. i utlåtanden som har gjorts i ERF:s styrel-
ses namn. Medlemmarna i sektionen för fostran är på många 
sätt sakkunniga på hög nivå, personer med värdefulla nät-
verk både till sina egna samfund och till samhället på så väl 
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nationell som internationell nivå. Sektionens arbete i fråga 
om undervisningen i religion har i större grad än tidigare 
spritt sig utanför de traditionella gränserna för ekumeniken. 
Precis som tidigare har sektionens arbete varit i tiden. En ny 
aspekt är att RESA-forumet har dragit igång sitt eget arbe-
te som försvarar undervisningen i egen religion. Samarbetet 
koordineras aktivt i god anda och några medlemmar i sek-
tionen sitter med också i RESA-forumets arbetsgrupp. Det 
här gör det möjligt för sektionen för fostran att fokusera mer 
också på andra frågor framöver.

Sektionens ordförande Jyri Komulainen, vice ordförande 
Sirpa Okulov och ERF:s människorättsexpert Anna Hyväri-
nen besökte undervisnings- och kulturministeriet 3.10.2017 
med anledning av ett initiativ av Finlands barnombudsman 
Tuomas Kurttila. Kurttila hade i ett eget offentligt ställnings-
tagande föreslagit att man borde börja övervaka religiösa 
samfund i fråga om barnens rättigheter och att man om för-
brytelser äger rum borde kunna lägga ner det religiösa sam-
fundet. Debattinlägget fick ett kritiskt mottagande bland re-
ligiösa samfund: barnens rättigheter anser alla vara viktiga, 
men i modern religionsfrihet ingår inte ett sådant övervak-
ningssystem som Kurttilas ställningstagande målade upp. 
Även tjänstemännen vid undervisnings- och kulturministe-
riet ansåg under samtalen förslaget vara problematiskt med 
tanke på grundlagen. Samma grupp, utökad med Jarmo Kok-
konen från lutherska Kyrkostyrelsen, besökte Tuomas Kurt-
tila 3.11.2017. Samtalet fördes i varm anda, men på saknivå 
resulterade det inte i något konkret.

Den 22 november ordnade sektionen ett seminarium om 
Religion, makt och dialog i Templet hos Frälsningsarmén 
i Helsingfors. Seminariet centrala frågor var: Varför blan-
das religion in i politik? Vad ger grogrund för religiös extre-
mism? Hur främjar religioner fred? För inledningarna stod 
redaktören och faktaboksförfattaren Reeta Paakkinen, pro-
jektchef Minna Saarnivaara som arbetar för fred i Syrien och 
docent Niko Huttunen, nytestamentlig exeget. Under efter-
middagen funderade man också hur skolan kan främja dialog 
och samförstånd mellan religioner under ledning av utbilda-
re Essi Ikonen och skolsamarbetsexpert Tuula Vinko. Efter-
middagen avslutades med allmän debatt. Det aktuella temat 
samlade ett trettiotal proffs inom undervisningssektorn.

Sektionen avslutade verksamhetsåret med att inbjuda si-
na samarbetspartners till Luciabön den 15 december. Böne-
stunden firades i Heliga aposteln Jakob, Herrens broders och 
stormartyr Katarinas kyrka (ortodoxa Huskyrkan) och förrät-
tades av pastor Kimmo Kallinen och överdiakon Juha Lam-
pinen. De assisterades av ERF:s människorättsexpert Anna 
Hyvärinen, ecklesiastikråd Risto Cantell och generalsekrete-
rare Mari-Anna Auvinen. Lucia var Veronika Virtamo, vars 
vackra krona spred ljus i vintermörkret och fick deltagarna 

att se fram emot julen. Kollekten under den stämningsful-
la festen samlades in till Filantropias julfasteinsamling vars 
mål var att främja kvinnors rättigheter i östra Uganda.

2.4 Gemensamt vittnesbörd  
och religionsdialog

Den ekumeniska gemenskapen är kyrkornas vittnesbörd om 
Kristus. ERF:s verksamhet är en del av det gemensamma 
vittnesbördet. Befullmäktigat av sina medlemskyrkor deltog 
ERF också i utvecklandet av kontakter och samarbete mel-
lan religionssamfund. Samarbetet är samhälleligt till sin na-
tur, det bidrar till ökad tolerans och strävar efter att bygga 
samhällsfred. 

Kyrkornas missionshelg
ERF samarbetar med Finska missionsrådet och Suomen Va-
paakristillinen Neuvosto kring förberedelserna för den årli-
ga ekumeniska missionshelgen (närmare under punkt 2.1.1). 

Missiologisk arbetsgrupp
Den missiologiska arbetsgruppen sammanträdde fem gång-
er under året. Arbetsgruppen fokuserade på att kartlägga det 
missiologiska fältet samt kultur- och religionskunskapen i 
Finland och planerade ett ekumeniskt bokprojekt i samarbe-
te med Kyrkans forskningscentral. Arbetsgruppen samlade 
också unga forskare till en träff 8.12. I arbetsgruppens möten 
deltog professor Mika Vähäkangas, docent Jyri Komulainen 
och generalsekreterare Mari-Anna Auvinen. Arbetsgruppen 
är akademisk till sin natur. Dess syfte är att stärka sakkun-
skapen inom kyrkorna.

Jyväskylä evangelisk-lutherska församling ordnade en 
gemensam förhandlings- och utbildningsdag för personer i 
chefsposition i Palokka kyrka 31.3. Utbildningen knöt an till 
ekumenik och kultur- och religionsmöten. Generalsekre-
teraren hade bjudits in att tala under rubriken Internationel-
la mötens kyrka.

Religionsledare
Ledarna för de tre abrahamitiska religionerna, alltså juden-
dom, kristendom och islam, samlades till möte i Islam-hu-
set på Fredriksgatan 33 den 7.3. Värd var Islamska försam-
lingens ordförande Atik Ali. Ett andra möte hölls i Kyrkosty-
relsens lokaliteter 27.9 med generalsekreteraren som värd. 

Vid mötena informerade deltagarna varandra om aktuel-
la händelser och diskuterade viktiga inhemska och interna-
tionella teman. vid det första mötet diskuterades förändring-
arna i äktenskapslagen och vilka följder de har för olika tros-
samfund. Vid mötet beslutade man också att komma med 
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ett utlåtande med anledning av Ungerns invandringspolitik. 
Ställningstagandet Ungerns asylpolitik är inhuman och för-
kastlig undertecknades 9.3 i religionsledarnas namn. Även 
Amnesty Internationals Finlandsavdelning, Människorätts-
förbundet, Finlands Flyktinghjälp, Flyktingrådgivningen 
och Helsingfors Diakonissanstalt (se bilaga).

Vid det andra mötet var huvudtemat samhällsfred efter 
händelserna i Åbo. Vid mötet diskuterades religionsledarnas 
rätt snabba handlande för att stärka gemensamma framträ-
danden i samband med krissituationer. Man beslutade ock-
så att be Republikens president om audiens, men det lycka-
des inte i det skedet.

Europeiska religionsledare samlades till möte på Tu-
run kristillinen opisto i Åbo 18–19.5. Generalsekreteraren 
var inbjuden att bekanta sig med deltagargruppen. Religi-
onsledarnas och olika religioners gemensamma fredsvand-
ring ordnades 19.5 strax före de ekumeniska kyrkodagarna. 
I fredsvandringen deltog också statsminister Juha Sipilä.

RESA-forumet 
ERF deltog i RESA-forumets arbete som representant för de 
kristna tillsammans med Evangelisk-lutherska kyrkan i Fin-
land. De övriga medlemssamfunden i forumet är Finlands 
muslimska råd (SINE), Centralrådet för de judiska försam-
lingarna i Finland rf och Islamska församlingen i Finland. I 
början av året var Islamska församlingens ordförande Atik 
Ali ordförande för RESA-forumet, medan biskop Kaarlo 
Kalliala och Yaron Nadbornik, ordförande för Centralrådet 
för de Judiska Församlingarna i Finland, var vice ordföran-
de. ERF representerades i forumets styrelse av Jani Edström 
(bapt), med Ilari Rantakari (luth) som suppleant, och Mile-
na Parland (ort), med Jari Portaankorva (bapt) som supple-
ant. Forumets årsmöte ordnades hos Helsingfors Islamför-
samling 5.4. Vid årsmötet valdes biskop Kaarlo Kalliala till 
ordförande, medan hans företrädare blev vice ordförande. 
Till nya representanter för ERF valde årsmötet på styrelsens 
förslag Jani Edström, med Jari Portaankorva som suppleant, 
och Mari-Anna Auvinen, med Milena Parland som supple-
ant. Generalsekreteraren är också ordförande för RESA-fo-
rumets sektion för religionsundervisning och Milena Par-
land är medlem i sektionen. Jani Edström och Anna Hyväri-
nen är medlemmar i forumets människorättssektion och Ka-
tariina Väisänen medlem i dess likabehandlings- och jäm-
ställdhetssektion.

RESA-forumet ordnade i samarbete med Helsingfors 
kyrkliga samfällighet och Finlands Muslimska nätverk en 
religionernas och kulturernas minnesstund på Narinken 21.8 
med anledning av de tragiska händelserna i Åbo. Vid eve-
nemanget talade RESA-forumets vice ordförande Atik Ali, 
biträdande borgmästare Nazima Razmyar, utvecklingschef 

Tarja Mankkinen, Hazan Alazawii som hjälpte offren, gene-
ralsekreterare Mari-Anna Auvinen, imam Anas Hajjar, ord-
förande Yaron Nadbornik, imam Abbas Bahmanbour och är-
kebiskop Kari Mäkinen. Konferencier för evenemanget var 
pastor Heidi Rautionmaa. Minnesstunden avslutades med 
blomnedläggning i åminnelse av dödsoffren.   

RESA-forumet ordnade det så kallade Hanaholmen 
II-seminariet ”Religionerna i det finländska samhället” 
30.11.2017 i G18:s festsal på Georgsgatan 18 i Helsingfors. 
Avsikten med seminariet var att kartlägga förändringar i det 
religiösa fältet i Finland och ta en titt på framtiden med tan-
ke på en eventuell utvidgning av RESA-forumet

till andra trossamfund. Jani Edström ingick i planerings-
gruppen för seminariet.

World Interfaith Harmony Week 
Temaveckan World Interfaith Harmony Week firades 30.1–
5.2 i Finland 100-anda under rubriken Finland - ett land 
med många religioner och åskådningar. I oktober 2010 god-
kände FN:s generalförsamling en resolution om att marke-
ra den första veckan i februari som World Interfaith Har-
mony Week, veckan för samförstånd mellan religioner. Sam-
förståndsveckans beskyddare president Tarja Halonen beto-
nade vi öppningen av veckan år 2017 att det är viktigt att 
stärka samarbetet mellan religioner och efterlyste solidaritet 
och omsorg. Veckans arrangemang i Finland koordinerades 
av ERF:s partnerorganisation Fokus ry. 

2.5 Information och publikationer

ERF:s publikationsverksamhet har skett i samarbete med sa-
marbetsparter. Kansliet skötte ERF:s ekumeniska kommu-
nikation på webben och på sociala medier som enda egent-
liga aktör inom området i vårt land. I samarbete med tid-
ningen Kotimaa publicerade ERF 100-årsjubileumsbilagan 
Ekumenia hösten 2017. Likaså publicerades Ekumeniska 
böneveckans och Ekumeniska ansvarsveckans material; för 
närmare uppgifter se de avsnitten. En allmän broschyr om 
Ekumeniska Rådet och verksamhetsberättelsen för år 2016 
publicerades på finska och svenska.

Internet
www.ekumenia.fi
www.ansvarsveckan.fi
Sociala medier och radio
Facebook: 
Ekumenik i Finland
Nuorten ekumeniaa
Suomen Ekumeeninen Neuvosto
Twitter
Bloggar
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3.1 Globala nätverk

Kyrkornas världsråd
Kyrkornas Världsråds generalsekreterare, teol. dr. Olav Fyk-
se Tveit besökte Ekumeniska Rådet i Finland 26.9.2017.  
Besöket markerade ERF:s 100-årsjubileum men man tala-
de också om den ekumeniska rörelsens historia och nutid. 
Vid den egentliga 100-årsfesten representerade Kyrkornas 
Världsråd av biträdande generalsekreteraren, professor Io-
an Sauca.

De finländska representanterna i Kyrkornas Världsråds 
centralkommitté är biskop Simo Peura från Evangelisk-luth-
erska kyrkan i Finland och professor Pekka Metso från Fin-
lands ortodoxa kyrka, medan pol.mag. Talvikki Ahonen är 
suppleant. Finländska medlemmar i de övriga kommission-
erna är: Missionskommissionen teol.mag. Aino Nenola (ort) 
och som advisor professor Mika Vähäkangas (luth). I kom-
missionen för internationella frågor sitter professor Hanna 
Ojanen (luth) och Maria Mountraki (ort).

Lutherska Världsförbundets och Ortodoxa kyrkans teo-
logiska dialogkommissions 17 internationella konsulta-
tion
Lutherska Världsförbundets och Ortodoxa kyrkans teologis-
ka dialogkommissions internationella konsultation hölls på 
kulturcentret kulttuurikeskus Sofiassa 7–14.11. I mötet in-
gick 13.11 ett teologiskt seminarium under temat En luthersk 
och ortodox syn på reformationens arv. Hälsningar framför-
des av ärkebiskop Kari Mäkinen, metropolit Ambrosius, 
metropolit Gennadios från Sassia, ärkebiskop emeritus An-
ders Wejryd från Sverige och generalsekreterare Mari-Anna 
Auvinen. Talare vid seminariet var generalsekreterare Mar-
tin Junge, professor Konstantinos Delikostantis, professor 
Eila Helander och generalsekreterare Heikki Huttunen. Ar-
rangörer var Lutherska Världsförbundet, Evangelisk-luther-
ska kyrkan i Finland och kulturcentret Sofia. Konsultationen 
var den 17 internationella dialogen.

Besök av delegation från Indonesien
En delegation som representerade Indonesiens religioner be-
sökte Ekumeniska Rådet 11.12. Besöket mottogs i samar-
bete med Evangelisk-lutherska kyrkan i Kyrkostyrelsens lo-
kaliteter. Indonesiens religionsministeriums delegations re-
sa till Finland hade som syfte att utreda ett eventuellt samar-
bete till exempel i form av ett religionsseminarium. I delega-
tionen på nio personer ingick Dr. Henriette Tabita Hutabarat 
Lebang, ordförande för Kyrkornas råd i Indonesien. Övri-
ga delegationsmedlemmar var prof. Nur Syam, Dr. Ferimel-
di, prof. H. Mudjia Rahardjo, I Dewa Gede Ngurah Swast-
ha, H.E.A. Chuzaeimi Abidin, Paulus Tasik Galle och Indo-

nesiens ambassadör Wiwiek Setyawati Firman samt Rizki 
Kusumastuti. I lutherska kyrkans delegation ingick biskop 
Kaarlo Kalliala, ecklesiastikråd Kimmo Kääriäinen, gene-
ralsekreterare Jyri Komulainen och sakkunniga Elina Hell-
qvist. Ekumeniska Rådet representerades av generalsekrete-
rare Mari-Anna Auvinen.

Delegation från Sydsudan
Biskop Isaiah Dau Majok från Pingstkyrkan i Sydsudan och 
fader James Oyet, generalsekreterare frö Kyrkornas råd i 
Sydsudan, besökte Finland i april. Gästerna träffade ERF:s 
personal 4.4 i samband att de deltog i konferensen Natio-
nal Dialogue i Helsingfors på inbjudan av Kyrkans Utlands-
hjälp.

3.2 Kontakter i Europa

Europeiska ekumeniska rådens generalsekreterarmöte
Europeiska ekumeniska rådens generalsekreterare samlades 
i Cardiff i Wales 5–8.6. Mötet hölls i Saint Michael’s Centre 
(Canolfan Mihangel Sant), där deltagarna fick bekanta sig 
med det lokala ekumeniska rådet Cytûn: Churches Together 
in Wales och delta i rådets generalförsamling. På agendan 
fanns situationen i Wales med anledning av Brexit. Delta-
garna fick också bekanta sig med organisationer som bistår 
invandrare. Situationen i Europa och de problem som orsa-
kas av polarisering diskuterades också. Generalförsamling-
ens huvudtalare var Wales First Minister Carwyn Jones. 

 
Konferensen för europeiska kyrkor
Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) samlades till 
nordiskt-baltiskt möte i Reykjavik 16–18.3 efter ett möte 
mellan nordiska och baltiska ekumeniska aktörer. Temat var 
What future for Europe? Contribution of churches to buil-
ding a community of values CEC on the way towards the 
15the Assembly. Mötet leddes av Peter Pavlovic och gene-
ralsekreterare Heikki Huttunen. Mötet diskuterade KEK:s 
förestående generalförsamling, en europeisk identitet och 
hur identiteten påverkar KEK:s framtid. Finland represen-
terades av EU-jurist Lena Kumlin och sakkunnige Ari Ojell 
från lutherska Kyrkostyrelsen samt av generalsekreterare 
Mari-Anna Auvinen och studerande Maria Mountraki på in-
bjudan av KEK.

I maj besökte ERF:s kansli Konferensen för europeiska 
kyrkor och träffade anställda samt diskuterade möjligheter 
till samarbete. Besöket i Bryssel gjordes 10–13.5. Värd för 
besöket var generalsekreterare Heikki Huttunen. I samband 
med besöket bekantade sig Ansvarsveckans koordinator och 
generalsekreteraren med EU:s ämbetshus och träffade euro-
parlamentariker Heidi Hautala.

3 Nätverkssamarbete
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I KEK:s förvaltningsråd representeras Finland av pro-
fessor Aila Lauha. Förvaltningsrådets möte hölls 23–25.11 
i Bryssel.   

Ekumeniska kommissionen för migranter i Europa
Ekumeniska kommissionen för migranter i Europa Chur-
ches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) höll sin 
20:e generalförsamling i Prag 22–25.6.2017. Inför general-
församlingen hölls en skild konferens for att diskutera asyl-
frågor på olika håll i Europa. Generalförsamlingen kom en 
resolution som präglas av hopp (se bilaga). Generalförsam-
lingen valde också stadgeenligt ny styrelse. Till ordföran-
de valdes en nordisk representant, Lemma Desta från Nor-
ge. Finland representeras i den nya styrelsen av doktorand, 
pol.mag. Talvikki Ahonen. Finländska medlemmar i CCME 
är lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkan och ERF. Sakkunniga 
Marja-Liisa Laihia och Barnabe Koko representerade luther-
ska kyrkan, Talvikki Ahonen och Edom Betre Tadessa orto-
doxa kyrkan. ERF: representerades av generalsekreteraren.

Ecumenical Forum for European Christian Women 
(EFECW)
Ecumenical Forum for European Christian Women samla-
des till ett seminarium för Östersjöländerna i Magdeburg 
9–14.8 kring temat Kvinnors berättelser – Kvinnors visio-
ner. I seminariet deltog 27 kvinnor från 9 länder. Från Fin-
land deltog Outi Piiroinen-Backman.

Ekumeniska ungdomsrådet i Europa (EYCE)
Ekumeniska ungdomsrådet i Europa (Ecumenical Youth 
Council in Europe, EYCE) höll sin generalförsamling i Ma-
laga 14–17.9. Generalförsamlingen drog upp riktlinjer för en 
ny strategi i avsikt att stärka ungdomsrådets arbete och ut-
vidga medlemskåren. Även medelanskaffning för att trygga 
kontinuiteten i verksamheten blev ett tyngdpunktsområde. 
Till medlemmar i exekutiva kommittén valdes Satu Koikka-
lain (luth) och Antti Putila (ort) från Finland.

EYCE ordnade också en utbildningsvecka i Palermo 
6–13.8. Temat var kyrkornas roll i det moderna samhället. 
Deltagarna var unga vuxna från tio olika länder och fem kyr-
kosamfund på olika håll i Europa. Finland representerades 
av teol.stud. Noora Mattila.

3.3 Nordiska och baltiska kontakter

Ekumeniska aktörer i Norden och Baltikum
Ekumeniska aktörer i Norden och Baltikum sammanträdde 
i Reykjavik i Island 14–16.3. Mötet handlade om klimatför-
ändring och miljöfrågor(se 2.2.2). I programmet ingick ett 
besök på en elproduktionsanläggning som utnyttjar varma 

källor som energikälla. Ordförande för kommissionen för 
internationella ärenden vid Kyrkornas Världsråd Peter Pro-
ve deltog i mötet. Värd var biskopens specialmedarbetare 
Thorvaldur Vidisson. Moderatorer för mötet var de nordis-
ka generalsekreterarna.

Nordiska generalsekreterarnas möte
De nordiska nationella rådens generalsekreterare höll möte 
i Oslo 26.11. Vid mötet informerades deltagarna om det ar-
bete som Norges Kristne Råd utför och planerade nästa års 
möte för nordiska och baltiska ekumeniska aktörer. Det mö-
tet hålls i Sverige.

Nordisk ekumenisk kvinnokommitté 
Nordisk ekumenisk kvinnokommitté (NEKK) sammanträd-
de i svenska Uppsala 13-14.3. Finland representerades av 
Ekumeniska Rådets representant Sara Torvalds (kat) och 
Evangelisk-lutherska kyrkans representant teol. stud. Sai-
ja Kainulainen. Vid mötet diskuterades jämställdhetsfrågor 
i Norden.

Sveriges Kristna Råd och Norges Kristne Råd
Ansvarsveckans systerkampanjer Globala Veckans och Glo-
bal Ukes koordinatorer från Sveriges Kristna Råd och Nor-
ges Kristne Råd besökte ERF 8.6. Vid mötet diskuterades 
kampanjarbetet år 2016 och utbyttes tips om vad som hade 
fungerat bra. Koordinatorerna diskuterade också de gemen-
samma utmaningar som ingår i arbetet.

Under året träffade de nationella rådens generalsekrete-
rare varandra ofta vid olika möten och diskuterade gemen-
samma utmaningar och aktuella frågor.

Svenska Bibelsällskapet
Den finlandssvenska kristenheten representeras i Svenska 
Bibelsällskapet genom ERF. Docent Risto Nurmela (luth) 
är medlem i Bibelsällskapets huvudmannaråd och teol.dr. 
Leif-Göte Björklund (met) är suppleant. Huvudmannarå-
det sammanträdde i Stockholm 19.4 och 6.11. Det centra-
la temat under mötet var en planerad nyöversättning av Nya 
testamentet. En utlåtanderunda om översättningen ledde till 
slutsatsen att översättningen sannolikt inte påbörjas inom 
de närmaste tio åren. Huvudmannarådet fattade beslut om 
nya provöversättningar (Evangeliet enligt Markus, Filipper-
brevet och Första Johannesbrevet). Översättningarna färdig-
ställs före år 2022 och själva översättningsarbetet görs un-
der år 2019.

Eesti Kirikute Nõukogu
Inom samarbetet mellan Estlands ekumeniska råd Eesti Ki-
rikute Nõukogu (EKN) och ERF besökte EKN:s generalse-
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kreterare ERF:s vår- och höstmöten. Båda gångerna inter-
vjuades generalsekreteraren också för estnisk radio.

Nordiska Faith and Order-nätverket
Det nordiska Faith and Order-nätverket samlades till samtal 
om Kyrkornas Världsråds dokument Moral Discernment in 
the Churches och Kyrkan - På väg mot en gemensam vision 
i Köpenhamn 8–9.2.2017. I mötet deltog också ordföranden 
för Kyrkornas Världsråds Faith and Order-komission, Odair 
Pedroso Mateus från Brasilien. Finland representerades vid 
mötet av docent Tomi Karttunen och generalsekreterare Ma-
ri-Anna Auvinen.

Nordic Institute for Missiological and Ecumenical Rese-
arch (NIME)
Generalsekreteraren är medlem i NIME:s styrelse. Styrelsen 
sammanträdde tre gånger via skype.

3.4 Inhemska nätverk

Partnerskapsforum
Ett möte mellan verksamhetsledarna för ERF:s partner-
skapsorganisationer och ERF:s personal hölls i Hotell Art-
hur i Helsingfors 1.6. På plats fanns representanter för 15 
av 23 partnerskapsorganisationer. Samtalet inleddes med 
lunch och under själva mötet fick deltagarna höra vad som 
är på gång i organisationerna och samarbete diskuterades. 
Vid mötet lyfte man i samband med reformationens märkes-
år upp teman som kärlek och försoning.

Lokalekumeniskt forum
Det femtonde lokalekumeniska forumet ordnades i Lojo 
6.10. Forumet inleddes med en bönestund i S:t Lars kyr-
ka. Deltagarna fick höra om den fina medeltida kyrkans och 
Lojo församlings historia. Dagen fortsatte i församlings-
salen, där docent Tomi Karttunen (luth) och teol.dr., fa-
der Toan Tri Nguyen (kat) höll anföranden på temat Från 
konflikt till gemenskap. Fader Kalevi Kasala (ort) och pas-
tor Hannu Lahtinen (vap) kom därefter med kommentarer. 
I hanteringen av tematiken betonades i synnerhet de eku-
meniska imperativen som man närmade sig på ett praktiskt 
sätt. Det ledde till funderingar kring konkreta åtgärder för att 
främja lokalekumeniken. Efter lunchen fortsatte dagen i Lo-
hjan vapaaseurakunta, där Lars Karlsson höll en andakt och 
presenterade friförsamlingen. ERF:s personal presentera-
de teman kring Ekumeniska böneveckan 2018 och Ansvars-
veckan 2017–2018 samt nationella och internationella eku-
meniska utsikter. Deltagarna presenterade sig och framförde 
ekumeniska hälsningar från olika delar av Finland. Efter av-
slutningsandakten besökte deltagarna också Karelens upply-

sares kyrka. Kyrkan, som hör till Helsingfors ortodoxa för-
samling, är en samlingspunkt för de ortodoxa i Västnyland.

Reformationens märkesår
ERF:s representant i medborgardelegationen för reforma-
tionens märkesår var biskop Teemu Sippo SCJ (kat). Pastor 
Mayvor Wärn-Rancken (met) representerade Suomen Va-
paakristillinen Neuvosto. Suppleant för båda är samfunds-
ledare Hannu Vuorinen (SVKN). Generalsekreteraren var 
medlem i märkesårets huvudkommitté och i märkesårets 
ekumeniska kommitté.

Ekumeniska kyrkodagar i Åbo
Generalsekreterare Mari-Anna Auvinen var medlem i kom-
mittén för de ekumeniska kyrkodagarna i Åbo. Samfundsle-
dare Hannu Vuorinen (SVKN) var medlem i programkom-
mittén för kyrkodagarna. Mer om det ekumeniska program-
met under kyrkodagarna under 2. Verksamheten.

Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar 
Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar hölls i 19-
21.5.2017 i Åbo. Arrangörer var Kyrkans central för det 
svenska arbetet, Frikyrklig Samverkan, Finska Missionssäll-
skapet och Åbo svenska församling. Talare var biskop Mar-
tin Modéus, Svenska kyrkan, pastor Britta Herrmansson, 
Equmeniakyrkan och biskop Fredrik Shoo, Namibia.

ERF , SVKN och FS
Under året fortsatte de förhandlingar som året innan inled-
des mellan Ekumeniska Rådet, Suomen Vapaakristillisen 
Neuvosto och Frikyrklig Samverkan angående samarbete 
och organisationer. I förhandlingarna deltog förutom gene-
ralsekreteraren SVKN:s ordförande Hannu Vuorinen, Hel-
luntaikirkkos verksamhetsledare Esko Matikainen Suomen 
baptistikirkkos ledare Jari Portaankorva och FS:s ordförande 
Jani Edström. Styrelsen beslutade vid sitt möte i mars att bil-
da en Frikyrklig arbetsgrupp inom ERF (se 2.1.2). Före det 
sammanträdde förhandlingsarbetsgruppen två gånger under 
våren och föreslog sedan för ERF:s styrelse att en Frikyrklig 
arbetsgrupp skulle tillsättas.

Jubilarer inom medlemskretsen
22.4 Finlands Kristliga Studentförbund (FKS) fyllde 120 år.
27.4 Kyrkliga sektorn rf fyllde 60 år 
23.9 Anglikanska kyrkan firade 100 år i Finland
27.9 Kyrkans Utlandshjälp firade 70-årsjubileum
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5.11 Reformationens märkesårs avslutningsfest i Åbo
Årets kristna mediegärning
Kristna medieförbundet beviljade utmärkelsen Årets krist-
na mediegärning 2016 till spelet Fisucraft som är riktat till 
barn i åldern 7–10 år. Utmärkelsen överräcktes av tidningen 
Sanas redaktionschef Freija Özcan 25.1.2017 i Nuori kirkko 
ry:s lokaliteter. Mottagarna var Anita Ahtiainen, utbildare i 
digitalt barn- och ungdomsarbete, webbpastor Markus Kar-
tano samt Fisucraft-aktiva Tiitus Hopia. Den fjärde motta-
garen, webbdesigner Tommi Heinäjärvi, deltog i prisutdel-
ningen via skype. I motiveringen konstaterades att Fisucraft 
representerar ett nytt tänkesätt inom kyrkans kommunika-
tion och medieutbud.

Den ekumeniska gärningen
Vid Ekumeniska Rådet i Finlands hundraårsfestligheter i 
Domkyrkans krypta 15.10.2017 överräcktes Den ekumenis-
ka gärningen till Ilomants ortodoxa församling och försam-

lingen Martinseurakunta i Åbo. I motiveringen konstaterar 
ERF:s styrelse att utmärkelsen ges till de två församlingar-
na för ett unikt och nydanande ekumeniskt arbete. Diplomen 
överräcktes av ERF:s ordförande, ärkebiskop Kari Mäkinen. 
För Ilomants ortodoxa församlings del tog diplomet emot av 
Juha Riikonen, medan Martinseurakunta i Åbo representera-
des av Sakari Itähaarala och Jukka Hildén.

Jubileumsårets stipendium
Vid sin hundraårsfest 15.10.2017 delade Ekumeniska Rå-
det i Finland ut ett anslag på 10 000 euro ur sin stipendie-
fond. ERF:s styrelse hade beslutat att dela summan mellan 
tre sökande. Teol.dr., pastor Mika K. T. Pajunen fick 5 000 
euro, medan teol.mag., pastor Miika Ahola och teol.mag., 
pastor Sari Wagner fick 2 500 euro var. Stipendiediplomen 
överräcktes av vice ordförande i ERF:s styrelse, biskop Mat-
ti Repo tillsammans med generalsekreterare Mari-Anna Au-

4 Ekumeniska utmärkelser

5 Förvaltning och ekonomi

vinen.

5.1 Vår- och höstmöte

Vårmötet hölls i Andreaskyrkan i Helsingfors 19.4. Vid mö-
tet behandlades verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 
2016 och ansvarsfrihet beviljades styrelsen och övriga an-
svarspersoner. Vårmötets seminarium Från konflikt till för-
soning fokuserade på de ekumeniska imperativ som presen-
terades av det luthersk-katolska dokumentet med samma 
namn. Om innehållet se 2.1.2.

Höstmötet hölls i Helsingfors ortodoxa församling 16.10 
i samband med ERF:s 100-årsfestligheter. Vid mötet be-
handlades verksamhetsplanen och budgeten för år 2018. Fö-
re de stadgeenliga ärendena behandlades höll Kyrkornas 
Världsråds biträdande generalsekreterare Ioan Sauca ett fö-
redrag om senaste nytt i KV och i synnerhet det ekumenis-
ka institutet i Bossey. Generalsekreterare Heikki Huttunen 
framförde en hälsning från Konferensen för europeiska kyr-

kor och generalsekreterare Ruudi Leinus framförde en häls-
ning från Estlands ekumeniska råd Eesti Kirikute Nõukogu. 
Angående 100-årsfestligheterna se 2.1.1.

5.2 Styrelse

Styrelsen sammanträdde sju gånger. Styrelsens ordföran-
de är ärkebiskop Kari Mäkinen (suppleant domprost Matti 
Poutiainen), vice ordföranden är biskop Matti Repo (supple-
ant: teol.lic. Veijo Koivula), biskop Arseni (suppleant: över-
diakon Juha Lampinen) och pastor Soile Salorinne (supp-
leant: samfundsledare Hannu Vuorinen). Styrelsens övriga 
medlemmar är generalvikarie teol.dr. Raimo Goyarrola (pa-
ter Gabriel Salmela OP), teol.dr. Minna Hietamäki, från och 
med vårmötet  lektor Eija Peura (teol.dr. Minnamari Hela-
seppä), docent, teol.dr. Tomi Karttunen (pastor Päivi Aika-
salo), teol.mag. Jooa Sotejeff-Wilson (pol.dr. Minna Rasku), 
pastor Jan Edström (pastor Mayvor-Wärn-Rancken).
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Styrelsen samlades till sommarmöte i Metodistkyrkan 
i Vesivehmaa i Asikkala 12.6. Till mötet inbjöds förutom 
medlemmarna också styrelsens suppleanter.

5.3 Sektioner och arbetsgrupper

• Under året hade ERF följande sektioner:
• Sektionen för fostran
• Sektionen för barn- och ungdomsarbete
• Sektionen för lokalekumenik
• Sektionen för finlandssvensk ekumenik
• Sektionen för teologi och lärofrågor
• Sektionen för jämställdhet
• Sektionen för samhällsfrågor
Utöver sektionerna hade ERF under året en arbetsgrupp 

för det ekumeniska expertnätverket för personer som arbetar 
med asylsökande, en missiologisk arbetsgrupp, en böndags-
arbetsgrupp och en frikyrklig arbetsgrupp. Dessutom fanns 
arbetsgrupper i synnerhet kring ERF:s 100-årsfestligheter. 
Människorättsprojektet och Ansvarsveckan hade sina egna 
styrgrupper. 

5.4 Personal

Generalsekreterare för ERF var pastor, teol.dr. Mari-Anna 
Auvinen, ERF:s människorättsexpert var pol.mag. Anna Hy-
värinen och förvaltningssekreterare var Sirpa-Maija Vuori-
nen. Deltidsanställda var kassör Perry Johansson, koordina-
torn för Ansvarsveckan Katariina Väisänen och Jan Edström 
som projektsekreterare på svenska för Ansvarsveckan.

5.5 Ekonomi

Räkenskapsperioden visade ett underskott på 15 637 euro 
(föregående räkenskapsperiod uppvisade ett överskott på 2 

716 euro) och det egna kapitalet uppgick i slutet av året till 
67 559 euro (83 196 euro). Fondkapitalet uppgick i slutet 
av året till 14 350 euro (20 307 euro). Föreningens och dess 
fondmedel har deponerats på ett bankkonto.

Inkomster
Räkenskapsperiodens intäkter var 448 415  euro (423 553 
euro under föregående period), och ökningen jämfört med 
året innan var 6 %. Församlingarnas andel av alla intäkter 
uppgick till 39 % (42 %). Statsbidragsandelen uppgick till 
9 % (1 %) och medlemssamfundens andel till 52 % (56 %). 
Kollekternas andel av alla intäkter var 37 % (40 %) och med-
lemsavgifternas andel var 29 % (31 %).

Officiella kollekter från församlingarna uppgick till 164 
714 euro (166 212 euro) medan de fria kollektmedlen var 1 
610 euro (2 637 euro) och budgetstödet 6 450 euro (6 650 
euro). Statsstödet uppgick sammanlagt till 40 000 euro (5 
000 euro). Intäkterna från medlemssamfunden uppgick till 
234 833 euro (237 822 euro).

Utgifter
Verksamhetsutgifterna för räkenskapsperioden var 464 052 
euro (420 837 euro under föregående räkenskapsperiod), vil-
ket innebar en ökning på 10 % jämfört med året innan. Löner 
och arvoden med biutgifter uppgick till 319 950 euro (297 
948 euro) inklusive löner och arvoden samt biutgifter för öv-
riga verksamhetsområden. Avskrivningar för anläggnings-
tillgångar uppgick till 2 035 euro (2 713 euro). Ansvarsveck-
ans utgifter var 62 862 euro (40 654 euro) och de ökade med 
67 % jämfört med året innan. Utgifterna för det ekumeniska 
människorättsarbetet var 70 067 euro (71 773 euro). Utgif-
terna för övrig egentlig verksamhet var 15 088 euro (17 907 
euro), en nedgång på 16 %. Kostnaderna för stödfunktioner 
och allmän förvaltning var 109 669 euro (95 652 euro) och 
de ökade med 15 %.
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LAUSUNTO YK:N IHMISOIKEUSNEUVOSTON 
YLEISMAAILMALLISEEN MÄÄRÄAIKAIS-

TARKASTELUUN (UPR)

1. Johdanto 

YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 18. artiklan mukaan Jo-
kaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon 
vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakau-
muksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julis-
tamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti et-
tä yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja 
uskonnollisia menoja. Kyseessä on jakamaton yksilön oi-
keus, jonka piiriin kuuluvat perinteiset, ei-perinteiset ja uus-
uskonnolliset näkemykset sekä ei-uskonnolliset vakaumuk-
set, kuten ateismi ja humanismi. Uskonnon tai vakaumuksen 
vapaus linkittyy merkittävästi muihin ihmisoikeuksiin kuten 
turvallisuuteen, sananvapauteen ja naisten oikeuksiin. Näi-
tä oikeuksia ei voida myöskään saavuttaa ilman uskonnon-
vapauden huomioon ottamista. Rauhan, yhteiskuntien kehi-
tyksen, demokratian ja ihmisoikeuksien kokonaisvaltainen 
toteutuminen edellyttävät, että yksilöt ja yhteisöt voivat tur-
vallisesti harjoittaa uskontoaan tai vakaumustaan. 

YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määrä-
aikaistarkastelun (UPR) -raportissa tulee ottaa huomi-
oon perusoikeuksiin kuuluvan uskonnon tai vakaumuk-
sen vapauden tila suomalaisessa yhteiskunnassa. Tur-
vapaikanhakijoiden uskonnon tai vakaumuksen vapauden 
puutteellinen toteutuminen, negatiivisen sekularismin voi-
mistuminen ja uskontokuntiin kuuluviin kohdistuvan viha-
puheen ja syrjinnän yleistyminen ovat ihmisoikeusongel-
mia, joihin tulee suhtautua vakavasti.

2. Suomen Ekumeenisen Neuvoston suositukset  
Suomen UPR-raporttiin

1. Turvapaikanhakijoiden uskonnon tai vakaumuksen 
vapauden turvaaminen: Turvapaikanhakijoiden uskon-
non tai vakaumuksen vapaus on turvattava kansainvälisten 
ihmisoikeussopimusten mukaisesti. Suomessa tulee kehittää 
maahanmuuttoviranomaisten uskonnonvapausosaamista. 

a. Uskontoa arvioivaan turvapaikkapuhuttelumenette-
lyyn liittyy syrjiviä, tuloksiltaan epäluotettavia ja uskonnon-
vapauden vastaisia piirteitä. Tällöin se ei myöskään palvele 
tarkoitustaan turvapaikkaperusteen selvittämisessä. Puhut-
telukäytäntöä tulee uudistaa tilanteeseen sopivammaksi yh-
dessä uskontokuntien kanssa. Viranomaisten uskontoluku-
taitoa ja uskonnonvapauden osaamista on lisättävä. 

b. Uskonnon tai vakaumuksen vapaus toteutuu vastaan-
ottokeskuksissa vaihtelevasti. Uskonnon tai vakaumuksen 
vapauden tasapuolinen ja yhdenvertainen toteutuminen vas-
taanottokeskuksissa on turvattava. 

c. Uskontoperäistä vainoa paenneet kuuluvat kansainvä-

lisen suojelun piiriin. Viranomaisten tulee kehittää sensitii-
visiä mekanismeja ja osaamista vainon tunnistamiseksi. 

d. Paperittomia ei tule leimata laittomasti maassa olevik-
si. Heidän tilanteensa asiallinen selvittäminen vaatii erityis-
tä huomiota.

 
2. Vastaaminen negatiivisen sekularismin ja aggressiivi-
sen ateismin asettamaan haasteeseen: Voimistunut pyrki-
mys uskontojen työntämiseksi pelkästään yksityiselle ja nä-
kymättömälle alueelle koko yhteiskunnassa sotii kansainvä-
lisiä uskonnonvapaussitoumuksia vastaan. Suomen viran-
omaisten tulee ottaa painokkaampi linja positiivisen uskon-
non tai vakaumuksen vapauden turvaamiseksi. 

3. Hyvien väestösuhteiden edistäminen ja vihapuheen 
vähentäminen: Suomen koventuneessa asenneilmapiiris-
sä uskontoa tai vakaumusta tunnustavien, erityisesti uskon-
nollisiin vähemmistöihin kuuluvien, syrjintä, häirintä ja hei-
hin kohdistuva vihapuhe ovat yleistyneet saaden joskus jopa 
väkivaltaisia muotoja. Hyvien väestösuhteiden edistämisek-
si ja vihapuheen suitsimiseksi tulee lisätä 1) uskontolukutai-
toa sekä osaamista uskonnonvapauskysymyksissä 2) globaa-
likasvatusta ja 3) systemaattisesti edistää uskontodialogia ja 
uskontojen, vakaumusten sekä uskonnottomien kohtaamista 
kaikilla yhteiskunnan tasoilla. 

4. Uskonnonvapauden edistäminen kansainvälisissä yh-
teyksissä: Suomi on aktivoitunut uskonnon tai vakaumuk-
sen vapauden edistämisessä kansainvälisesti. Kouluttautu-
misen lisäksi tulisi laatia konkreettiset tavoitteet ja toimin-
tatavat sekä vahvistaa yhteistyötä YK:n uskonnonvapauden 
erityisraportoijan kanssa tukien raportoijan työtä niin talou-
dellisesti kuin poliittisestikin. 

3. Suositusten tarkemmat kuvaukset

 
3.1. Turvapaikanhakijoiden uskonnon tai vakaumuksen 
vapauden turvaaminen 

Moniarvoistuvassa ja monikulttuurisessa Suomessa us-
konnonvapauden toteutuminen kohtaa uusia haasteita, eikä 
uskonnonvapaus toteudu turvapaikanhakijoiden kohdalla ta-
savertaisesti. Suomessa uskonnon yhteiskunnallinen asema 
ja merkitys eri kulttuureissa tunnetaan heikosti ja päätelmiä 
tehdään pohjoiseurooppalaisesta sekulaarista ideasta käsin; 
ei aina ymmärretä, ettei uskonto olekaan vain sisäinen ja va-
paa vakaumus, vaan arvojen ja toimintojen kokonaisuus.

 Ongelmakohtina ovat uskontoa vaihtaneiden tai uskon-
nosta luopuneiden turvapaikanhakijoiden oikeudet, uskon-
nonvapauden toteuttaminen vastaanottokeskuksissa ja us-
kontoperäistä vainoa paenneiden suojelu. Turvapaikanhaki-
joiden uskonnon tai vakaumuksen vapauden turvaamiseksi 
kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti tulee ke-
hittää viranomaisten uskonnonvapausosaamista ja uskonto-
lukutaitoa, kehittää laadukkaampia mekanismeja uskontoon 
tai vakaumukseen liittyvän turvapaikkaperusteen selvittämi-
selle ja velvoittaa vastaanottokeskuksia turvaamaan uskon-
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non tai vakaumuksen vapauden toteutuminen. 
Uskonnon tai vakaumuksen vapauden keskiössä on si-

säinen uskonnonvapaus, forum internum, eli vapaus valita 
uskonto tai vakaumus, tunnustaa sitä, vaihtaa sitä tai luopua 
siitä. Tätä oikeutta ei ole lupa rajoittaa missään olosuhteis-
sa (ICCPR Art. 18 (1), 1981 Declaration of the General As-
sembly Art. 1 (1), Human Rights Committee general com-
ment 22 Para. 3). Uskonnon vaihtaminen saattaa kuitenkin 
vaikeuttaa turvapaikanhakijan turvapaikkaprosessia oleelli-
sesti. 

Uskontoa arvioivaan turvapaikkapuhutteluun on joutu-
nut turvapaikanhakijoita, jotka eivät ole edes vedonneet us-
kontoperäiseen vainoon. Monia seurakuntayhteyteen kastet-
tuja, pitkäkestoisen kastekoulun käyneitä ja vaikean käänty-
mispäätöksen pitkän harkinnan jälkeen tehneitä on palautet-
tu maihin, joissa uskonnon vaihtaminen merkitsee turvalli-
suusriskiä ja jopa hengenvaaraa. 

Nykyistä puhuttelukäytäntöä tulee uudistaa tilanteeseen 
sopivammaksi yhdessä uskontokuntien kanssa ja paranta-
malla maahanmuuttoviranomaisten uskontolukutaitoa ja us-
konnonvapauden osaamista. On otettava huomioon, että us-
kontokuntaan liittymisen edellyttämä opin tuntemus vaihte-
lee uskontokunnittain ja että esimerkiksi uskonnollisten juh-
laperinteiden ilmenemismuodot vaihtelevat samankin us-
konnon sisällä kulttuureittain, jolloin esimerkiksi Lähi-idän 
ja Suomen kristittyjen juhlatavat poikkeavat toisistaan suu-
resti. Kristinuskon sisälläkin sen oppiin liittyvät vastaukset 
voivat poiketa toisistaan merkittävästi riippuen siitä, mihin 
kirkkoon henkilö on liittynyt. 

Vastaanottokeskuksien käytänteet uskonnonvapauden 
toteutumisen turvaamiseksi vaihtelevat keskuskohtaisesti. 
Toisissa keskuksissa uskonnonvapaus toteutuu, toisissa us-
konnon harjoittaminen, sen harjoittamisen paikkoihin pääsy 
tai uskonnon edustajien tapaamiset ovat evättyjä. Erityisen 
hankala tilanne on uskonnonvaihtajien ja uskonnosta luopu-
neiden kannalta. He kohtaavat usein häirintää alkuperäisen 
uskontonsa edustajien tai maanmiestensä taholta. Maahan-
muuttovirasto on laatinut suositusluontoisen ohjeistuksen 
uskonnonvapaudesta vastaanottokeskuksissa. Vastaanotto-
keskusten tulee turvata jokaisen niissä asuvan uskonnonva-
paus – myös positiivisen uskonnonvapauden näkökulmasta.

Turvapaikan saaminen Suomesta uskontoperäisen vai-
non perusteella on vaikeaa, vaikka uskontoperäinen vaino 
on yksi Geneven pakolaissopimukseen kirjattu peruste tur-
vapaikalle. Vainon kattava todistaminen tai vakavasta vai-
nosta ja kidutuksesta puhuminen viranomaiselle koherentil-
la tavalla on monelle ylivoimaista. Palaaminen lähtömaahan 
eri alueelle on harvoin turvallista, koska vainon takana voi-
vat olla kyseisen maan viranomaiset tai henkilön oma suku. 
Siksi viranomaisten tulee kehittää sensitiivisempiä mekanis-
meja ja osaamista vainon tunnistamiseksi.

 Suomen kiristynyt turvapaikkapolitiikka ja turvapaikan-
hakijoihin kohdistuva vihamielinen ilmapiiri eivät ole ih-
misoikeussopimusten hengen mukaisia. Näihin asioihin on 
kiinnitettävä huomiota, jotta Suomi voisi edelleen sanoa ole-
vansa ihmisoikeuksien mallimaa. Perheenyhdistämisen koh-

tuuttomat kiristykset, paperittomien luokitteleminen lait-
tomasti maassa oleviksi, yhdenvertaisuusvaltuutetun puut-
teelliset resurssit palautusten seurannassa, puutteelliset olo-
suhteet turvapaikanhakijoiden kuulemismenettelyssä – ku-
ten riittämätön etukäteisohjeistus ja oikeusavun rahoituksen 
heikentyminen – ovat vakavia ihmisoikeuskysymyksiä.

3.2. Vastaaminen negatiivisen sekularismin ja aggressii-
visen ateismin asettamaan haasteeseen 
Suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa on pitäydytty seku-
larismin perinteeseen; julkinen ja yksityinen, uskonto ja po-
litiikka on erotettu toisistaan. Asian selventämiseksi tulee 
erottaa negatiivinen sekularismi positiivisesta sekularismis-
ta. Negatiivisessa sekularismissa uskonnot ja vakaumukset 
on poistettu julkisuudesta, kun taas positiivisessa sekularis-
missa uskonnot ja vakaumukset saavat näkyä vapaasti julki-
sessa tilassa. Julkisen vallan ei tule argumentoida uskonnol-
lisesti, mutta sen tulee olla avoin ja antaa tilaa uskonnon jul-
kiselle ja yhteisölliselle harjoittamiselle.

Negatiivinen sekularismi ja aggressiivinen ateismi ovat 
aiheuttaneet paineita uskonnon tai vakaumuksen vapauden 
rajoittamiseksi Suomessa. Tämä pyrkimys näkyy niin puo-
lustusvoimissa, kouluissa, julkisissa laitoksissa, työpaikoil-
la, viranomaistahoilla ja jopa uskontopohjaisesti toimivien 
kehitysyhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestöjen työssä. Pyrki-
mys uskontojen työntämiseksi pelkästään yksityiselle ja nä-
kymättömälle alueelle koko yhteiskunnassa on vastaan kan-
sainvälisiä uskonnonvapaussitoumuksia, joiden mukaan jo-
kaisella on vapaus harjoittaa uskontoaan tai vakaumustaan 
yksin sekä yhdessä muiden kanssa, julkisesti tai yksityises-
ti (ulkoinen uskonnonvapaus: forum externum, ICCPR Art. 
18 (1), 1981 Declaration of the General Assembly Art. 1 (1), 
Human Rights Committee general comment 22 Para. 4).

 Valtion uskonnollisen neutraliteetin käsitettä ei tule tul-
kita yksinomaan negatiivisen sekularismin valossa eikä suo-
jellen teoreettisesti vain yksilön sisäistä vapautta. Suomen 
viranomaisten tuleekin ottaa painokkaampi linja positiivisen 
uskonnon tai vakaumuksen vapauden turvaamiseksi. Kun 
uskonnon tai vakaumuksen vapaus toteutuu täysivaltaisesti 
osana laajempaa ihmisoikeuskehikkoa, jokaisella on oikeus 
harjoittaa uskontoa tai vakaumusta tai olla harjoittamatta il-
man pakkoa tai painostusta. Tällöin uskontojen ja vakau-
musten positiiviset voimavarat saadaan käyttöön yhteiskun-
nan hyväksi. Uskonnolliselle radikalismille tai ääriajattelul-
le on vähemmän tilaa, koska uskontojen ja vakaumusten ar-
voista voidaan keskustella demokraattisesti kaikkien kes-
ken. Suomessa tulisikin aktiivisesti luoda kansainvälisten si-
toumusten hengessä tilaa uskonnoille ja vakaumuksille osa-
na yhteiskunnan elämää ja kuulla uskontojen ja vakaumus-
ten edustajia yhteiskuntaan, uskontoihin sekä uskonnonva-
pauteen liittyvissä kysymyksissä.

 Uskontojen häivyttäminen on kaikilla mittareilla epäre-
alistista. Maailman väestöstä n. 84 % kuuluu johonkin us-
kontokuntaan. Uskonnoilla ja vakaumuksilla on aina ollut 
keskeinen rooli yhteiskuntien ja kulttuurien rakentamises-
sa, yhteenkuuluvuuden luomisessa sekä yksittäisten henki-
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löiden elämässä kantavana voimavarana. Uskontojen tai va-
kaumusten tukahduttaminen julkisuudesta on syrjintää, kos-
ka uskonto tai vakaumus on osa henkilön syvää identiteettiä. 
Kun uskontoasioita tai identiteettiä ei voi käsitellä julkisesti, 
syntyy helposti paineita, jotka purkautuvat myöhemmin ne-
gatiivisin seurauksin.

3.3. Hyvien väestösuhteiden edistäminen ja vihapuheen 
vähentäminen 
Uskontolukutaidon vahvistaminen, uskonto- ja uskonnonva-
pauskysymyksiä koskevan osaamisen lisääminen ja globaa-
likasvatus ovat tärkeitä myös hyvien väestösuhteiden edis-
tämiseksi ja vihapuheen suitsimiseksi. Uskontodialogia se-
kä uskontojen, vakaumusten ja uskonnottomien kohtaamista 
tulee lisätä ja edistää systemaattisesti Suomessa kaikilla yh-
teiskunnan tasoilla. 

Suomalaisessa asenneilmapiirissä uskontoa tai vakau-
musta tunnustavien – erityisesti uskonnollisiin vähemmis-
töihin kuuluvien – häirintä ja heihin kohdistuva vihapuhe 
ovat yleistyneet saaden joskus jopa väkivaltaisia 4(4) muo-
toja. Asenneilmapiiri vaikuttaa eri uskonnollisiin yhteisöihin 
eri tavoin, toisiin vähemmän, toisiin enemmän. Juutalainen 
yhteisö kokee selkeää uhkaa äärioikeiston, äärivasemmiston 
ja ääri-islamistien tahoilta sekä syrjintää ja uhkaa Lähi-Idän 
alueelta tulleiden maahanmuuttajien taholta. Kipan käyt-
täminen saattaa johtaa kadulla vihamieliseen käytökseen; 
huutoihin, sylkemiseen sekä hyvin pitkäkestoiseen ja avoi-
men vihamieliseen tuijotteluun. Äärioikeiston harjoittama 
uhkailu ja vihapuhe on enimmäkseen verkossa tapahtuvaa.

Juutalaisyhteisöön kohdistuu vakavaa turvallisuusuhkaa 
mahdollisten terrori-iskujen muodossa, jonka takia se on 
ollut Helsingin poliisipiirin päivittäisen suojelun kohteena 
vuoden 2015 alusta ja erittäin tiiviissä yhteistyössä maamme 
turvallisuusviranomaisten kanssa. Päivittäisen kanssakäymi-
sen tasolla ns. näkymätöntä syrjintää harjoittavat lähinnä uu-
det maahanmuuttajat.

Uskonnollisen moninaisuuden kasvaessa ja vihapuheen 
lisääntyessä ihmisoikeuksien ja uskonnonvapauden peri-
aatteiden tuntemus, uskontolukutaito ja uskontodialogitai-
dot ovat olennainen osa rauhanomaisia globaaleja selviyty-
mistaitoja kasvavalle sukupolvellemme. Niitä tarvitaan yh-
tä lailla pluralisoituvan maailman ja sen ilmiöiden ymmär-
tämiseksi kuin ihmisoikeuksia kunnioittavan yhteiskunnan 
ja yhteistoiminnan rakentamiseksi. Näitä taitoja voidaan ke-
hittää parhaiten koulujen oman uskonnon opetuksella, joka 
on järjestetty positiivisen uskonnonvapauden hengessä, lap-
sen identiteettiä kunnioittaen ja vähemmistöt huomioiden. 
Uskontoluku- ja dialogitaitoja tulee opiskella ja harjoitella 
myös osana koulujen ja järjestöjen tarjoamaa globaalikasva-
tusta kannustaen molempia tahoja käsittelemään uskonnon 
tai vakaumuksen vapauteen kuuluvia aihepiirejä. Suurena 
huolenaiheena ovat Suomen kehitysyhteistyöhön ja globaa-
likasvatukseen kohdistamat leikkaukset sekä paineet koulu-
jen yleissivistävän uskonnonopetuksen alas ajamiseksi. Nä-
mä toimet heikentävät tulevan yhteiskuntamme uskontolu-
kutaitoa, dialogin mahdollisuuksia, kansainvälistä toiminta-

kykyä ja erilaisten identiteettien ymmärrystä. 
Uskontodialogin edistäminen on yhä oleellisempaa hyvi-

en väestösuhteiden vahvistamiseksi ja luottamuksen raken-
tamiseksi. Uskontojen äänen kuuleminen yhteiskunnallisis-
sa asioissa on tärkeää dialogin, osallisuuden ja demokratian 
tukemiseksi. Dialogilla voidaan turvata turvallinen tila kes-
kustelulle uskontokuntien ja vakaumuksellisten yhteisöjen 
kokemille haasteille niin sisäisesti kuin yhteiskunnallises-
ti. Dialogin ja toisen kunnioittamisen avulla voimme ottaa 
käyttöön – yhteiskuntamme hyväksi – uskontojen ja vakau-
musten positiiviset voimavarat kuten käsitykset universaa-
lista ihmisarvosta ja sen tukemisesta. 

3.4. Uskonnonvapauden edistäminen kansainvälisissä 
yhteyksissä 
Maailman väestöstä 74 % elää maissa, joissa uskonnon tai 
vakaumuksen vapautta rajoitetaan vakavin seurauksin (Pew 
Research Center: Trends in Global Restrictions on Religion, 
2016). Uskonnon tai vakaumuksen vapauden loukkaukset, 
niin eri yhteiskunnallisten ryhmien kuin valtioidenkin aihe-
uttamat, ovat osa arkea monissa maissa eristäen loukkaus-
ten kohteena olevia yhteiskunnasta ja ihmisoikeuksista. Va-
litettavan usein nämä loukkaukset riistävät heiltä jopa elä-
män. Suomen ulkoasiainministeriö on aktivoitunut kiitettä-
västi EU:n uskonnon tai vakaumuksen vapautta edistävien 
ja suojelevien suuntaviivojen toimeenpanemisessa. Koulut-
tautumisen ja seurannan ohella Suomen tulisi laatia konk-
reettiset tavoitteet ja toimintatavat uskonnonvapauden edis-
tämiseksi sekä vahvistaa yhteistyötä YK:n uskonnonvapau-
den erityisraportoijan kanssa tukien raportoijan työtä niin ta-
loudellisesti kuin poliittisestikin.

11.1.2017  
Suomen Ekumeenisen Neuvoston puolesta 
          Kari Mäkinen                   Mari-Anna Auvinen 
Arkkipiispa, puheenjohtaja             Pääsihteeri 
        Anna Hyvärinen 
  Ihmisoikeusasiantuntija

EKUMEENISEN IHMISOIKEUSTYÖN  
RAPORTTI 2016-2017

31.1.2018

1. Johdanto
Uskonnon- tai vakaumuksenvapaus vaikuttamistyö alkoi ai-
empaa laajamittaisempana Suomessa vuosien 2011-2012 
Ekumeenisen vastuuviikon otettua teeman käsittelyyn. Tä-
män jälkeen viranomaisille laadittiin selvitys Uskonnonva-
paus ja ulkopolitiikka – Suosituksia Suomelle. Jäsenkuntan-
sa toiveesta ja viranomaisten suosituksesta Suomen Eku-
meeninen Neuvosto käynnisti ihmisoikeustyön hankkeen 
vuosiksi 2016-2017. Uskontoasioiden merkitys niin Suo-
men yhteiskunnassa kuin kansainvälisessä politiikassakin 
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on kasvamassa, tähän tarpeeseen hankkeella pyrittiin vastaa-
maan. Tässä raportissa uskonnon- tai vakaumuksenvapau-
teen viitataan myös lyhyemmällä termillä uskonnonvapaus.

2. Hankkeen päätavoite ja merkitys
Hankkeen päätavoite oli vahvistaa kirkkojen ihmisoikeuska-
pasiteettia tuottamalla niille asiantuntemusta, luomalla nii-
den palvelukseen asiantunteva ekumeenisen ihmisoikeus-
työn verkosto ja tukemalla kirkkoja yhteiskunnallisessa vai-
kuttamisessa sekä tukemalla uskonto- ja vakaumusyhteisöjä 
uskonnonvapauden edistämisessä ja sitä kautta rauhan ra-
kentamisessa sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Hankkeen tarkoitus oli kasvattaa asiantuntemusta, vah-
vistaa kirkkojen yhteiskunnallista ääntä ja verkostoitua us-
konnon- tai vakaumuksenvapauskysymyksissä sekä niihin 
linkittyvissä pakolais-, konfliktin- ja rauhanteemoissa. Eku-
meenisen ihmisoikeustyön hankkeella pyrittiin niin asian-
tuntijuuden ja vaikuttamistyön kehittämiseen kirkkojen si-
sällä kuin uskonnonvapausosaamisen rakentamiseen yhteis-
kunnassa laajemmin. Kirkkoja, järjestöjä, uskonto- ja va-
kaumusyhteisöjä ja viranomaisia resursoitiin edistämään us-
konnonvapautta ja sitä kautta rakentamaan rauhaa sekä Suo-
messa että kansainvälisesti. Tavoitteiden täyttymiseksi teh-
tiin yhteistyötä muiden uskontojen ja vakaumusyhteisöjen 
kanssa. 

Ajankohtaiset globaalihaasteet vaativat uskonnon- tai 
vakaumuksenvapauden ymmärtämistä osana ihmisoikeus-
agendaa, rauhanrakentamista, turvapaikanhakijoihin liitty-
viä kysymyksiä ja laajempaa yhteiskunnallista keskustelua 
ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista. Hankkeen tulokulma oli 
niin kotimaisessa kuin globaalissa ihmisoikeustilanteessa.

Hanke toi lisäarvoa kirkkojen työlle ihmisarvon puoles-
ta tuottamalla asiantuntemusta uskonnonvapauskysymyksis-
sä ja vahvistamalla kirkkojen ääntä yhteiskunnassa. Samal-
la hanke palveli koko yhteiskuntaamme toimien kirkkojen 
näkyvänä äänenä uskonnon- tai vakaumuksenvapauden puo-
lesta.

3. Hankkeen tavoitteiden ja toimintojen toteuma
Hankkeen toiminnot jakautuivat neljään ryhmään: 

a) Asiantuntemuksen kasvattaminen
b) Kirkkojen yhteiskunnallinen ääni
c) Ekumeeniset ihmisoikeustyön verkostot
d) Jatkorahoitus 

a) Asiantuntemuksen kasvattaminen
Asiantuntemuksen kasvattamisessa oli tarkoituksena kehit-
tää SEN:sta resource center kartuttamalla Suomen Ekumee-
nisen Neuvoston ihmisoikeusasiantuntemusta uskonnon- tai 
vakaumuksenvapautta ja siihen linkittyvien konfliktien, pa-
kolaiskysymysten ja rauhantyön sisältöjen osalta. Näin teh-
tiinkin: SEN kartutti asiantuntemusta ja tuotti näistä tee-
moista toimintoja kirkkojen kapasiteetin vahvistamiseksi. 
Kirkot ja viranomaiset pyysivät teemoista SEN:lta asiantun-
temusta useaan otteeseen. Mukaan ohjausryhmään ja hank-
keen kumppaneiksi otettiin kristillisiä järjestöjä tukemaan 

hanketta osaamisellaan, yhteistyötä tehtiin myös sekulaari-
en järjestöjen kanssa. Työtä tehtiin soveltuvin osin yhdessä 
eri uskonto- ja vakaumusyhteisöjen kanssa ja tuloksia kana-
voitiin mahdollisimman paljon koko yhteiskunnan eduksi.

Asiantuntemuksen kasvattamisen tavoitteet:
• Kasvattaa uskonnonvapausasiantuntijuutta, ymmär-

rystä uskonnonvapauden, konfliktin ja rauhan välisis-
tä yhteyksistä sekä vahvistaa kirkkojen kapasiteettiä 
edistää ihmisoikeuksia ja vastata ihmisoikeushaastei-
siin uskonnonvapauden näkökulmasta.

• Tehdä yhteistyötä muiden uskontojen ja vakaumusten 
kanssa uskonnonvapauden edistämiseksi ja siten lisä-
tä yhteisymmärrystä, rauhaa, motivaatiota toimia us-
konnonvapauden puolestapuhujina ja luoda kansainvä-
lisiä ihmisoikeusvaikuttamisen keinoja eri uskontojen 
ja vakaumusten konteksteissa.

• Seurata kumppanuusjärjestöjen ja jäsenkirkkojen työs-
kentelyä siltä osin kuin ne liittyvät hankkeen teemoi-
hin ja kanavoida yhteistyöstä syntyvä yhteinen asian-
tuntemus kaikkien kirkkojen käyttöön, jolloin yhteis-
työssä mukana olevat hyötyvät siitä yhtä paljon kuin 
kirkot.

Miten tavoitteet toteutuivat?
• Asiantuntijuutta ja kirkkojen kapasiteettia kasvatet-

tiin laatimalla tasokas kansainvälinen koulutusaineis-
to, järjestämällä seminaareja, tapahtumia, avoimia yli-
opistoluentoja, konsultaatioita, koulutuksia ja esityk-
siä uskonnon- tai vakaumuksenvapaudesta, laatimal-
la tiedotteita ja asiantuntija-artikkeleita, osallistumalla 
median haastatteluihin, seuraamalla uskonnonvapaus-
tilannetta laajalti, päivittämällä verkkosivuja ja osallis-
tumalla kansainvälisiin konferensseihin ja tapaamisiin 
tiedon kartuttamiseksi. 

• Muiden uskontojen ja vakaumusten kanssa tehtiin yh-
teistyötä soveltuvin osin. Yhteistyö koettiin kaikin 
puolin mielekkääksi ja tarpeelliseksi. Eniten yhteis-
työtä tehtiin USKOT-foorumin kautta, joka innostui 
edistämään uskonnonvapautta itsenäisesti kokien hyö-
tyneensä hankkeesta saamastaan asiantuntijuudesta. 

• Kirkkoihin ja järjestöihin, niin kristillisiin kuin seku-
laareihinkin, pidettiin ja luotiin yhteyksiä hankkeen ai-
kana. Tapaamisissa keskusteltiin uskonnonvapauden 
ajankohtaisuuksista, tuotiin tietoa aihepiiristä ja luo-
tiin yhteistyötä, jota myös hyödynnettiin.

Mitä tehtiin?
Toiminto: 1. Uskonnonvapauskoulutusmateriaali

• FoRB Learning Platform (Freedom of Religion or Be-
lief Learning Platform) on Pohjoismaisen ekumeeni-
sen uskonnonvapausasiantuntijoiden verkoston (NOR-
FORB) hankekauden aikana kansainväliseen käyt-
töön tuotettu itseopiskeluportaali, joka tulee niin taval-
listen kansalaisten kuin viranomaiskoulutusten käyt-
töön. SEN:n ihmisoikeusasiantuntija on ollut kiinteäs-
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ti osa NORFORBin asiantuntijaryhmää ja siten SEN 
on yksi Learning Platformin virallisista taustatahois-
ta. Learning Platform koostuu Ruotsin lähetysneuvos-
ton (Svenska Missionsrådet, SMR) tuottamista vide-
oista ja ison asiantuntijajoukon laatimasta oheisaineis-
tosta. Learning Platform lanseerataan vuoden 2018 
puolella YK:lla ja se on jatkuvasti kehittyvä opiskelu-
alusta. Learning Platform vastaa YK:lla esillä tullee-
seen tarpeeseen uskonnonvapauskoulutuksen järjestä-
misestä eri tasoilla kansainvälisesti. Mukana Learning 
Platformissa ovat olleet mm. Kirkkojen maailmanneu-
vosto, YK, Evankelinen Allianssi, EU:n ulkosuhde-
hallinto ja USAn ulkoministeriö. Nämä tahot aikovat 
käyttää oppimisalustaa esimerkiksi omissa koulutuk-
sissaan. Hanke on näin ollen kansainvälisesti erittäin 
merkittävä ja uraauurtava.

Toiminto 2. Seminaarit ja tapahtumat
• Uskonnonvapauden merkitys kotoutumiselle -semi-

naari järjestettiin 31.1.2017 täpötäydelle osanottajasa-
lille Tieteiden talossa YK:n Uskontojen yhteisymmär-
ryksen viikolla. Seminaarissa alustivat uskontotieteen 
professori Tuula Sakaranaho ja yhdenvertaisuusval-
tuutettu Kirsi Pimiä. Alustuksien jälkeen vuorossa oli 
eri uskonto- ja vakaumusyhteisöjen kotouttamistyön 
asiantuntijoiden paneeli. Tilaisuuden järjestivät Suo-
men Ekumeeninen Neuvosto, Moniheli ja Vapaa-ajat-
telijain liitto. Järjestäjiltä kuultiin tilaisuudessa avaus-
puheenvuorot. 

• Ekumeenisia kirkkopäiviä vietettiin Turussa 19.–
21.5.2017 Kirkkopäivillä järjestettiin koulutus Uskon-
nonvapaus ihmisoikeutena, jossa ihmisoikeusasian-
tuntija luennoi. Tilaisuudessa kuultiin Etyjin uskon-
nonvapauden vanhemman asiantuntijan Kishan Ma-
nochan tervehdys. Lisäksi SEN:n ihmisoikeustyö, US-
KOT-foorumi ja Fokus järjestivät Café Dialogin, jos-
sa eri uskontojen ja vakaumusten maallikkoedustajat 
kohtasivat kahvien äärellä uskonnoista ja katsomuksis-
ta kiinnostuneita. Täpötäysissä pöydissä kävi iloinen 
puheensorina koko tapahtuman ajan syvällisiäkään ai-
hepiirejä kaihtamatta.

• Ihmisoikeudet tarkasteluun! Kumppaneiden tuke-
minen YK:n UPR-prosessissa -koulutus järjestettiin 
26.10.2017 SEN:n ihmisoikeustyön ja Suomen Lähe-
tysseuran toimesta vastaamaan ulkoministeriön (UM) 
toiveeseen saada järjestöiltä uskonnonvapaussuosituk-
sia osaksi eri maiden UPR-prosesseja. Universal Peri-
odic Review, eli UPR, on keskeinen ja vahvaa poliittis-
ta painoarvoa saanut ihmisoikeustarkastelu-mekanis-
mi, jossa YK:n jäsenvaltiot arvioivat toistensa ihmis-
oikeustilannetta ja antavat toisilleen suosituksia tilan-
teen parantamiseksi. Kansalaisyhteiskunnalla on tär-
keä rooli ihmisoikeuksien toteutumisen seuraamises-
sa ja havaintojensa raportoinnissa UPR-tarkasteluun. 
UPR-koulutuksessa avattiin järjestöjen ja muiden kan-
salaisyhteiskunnan toimijoiden roolia UPR-prosessis-

sa ja osallistumisen keinoja, joilla suomalaiset toimi-
jat voivat tukea ihmisoikeuksien toteutumista kump-
paniensa kotimaissa. Kouluttajina toimivat Luterilai-
sen maailmanliiton apulaispääsihteeri Ojot Ojulu, ul-
koministeriön vastuuvirkamies Ann-Mari Fröberg, ul-
koministeriön lainsäädäntöneuvos Janina Hasenson, 
Suomen Lähetysseuran ihmisoikeusasiantuntija Tytti 
Matsinen ja SEN:n ihmisoikeusasiantuntija. Osallistu-
jat kokivat koulutuksen hyödylliseksi ja antoivat pal-
jon positiivista palautetta.

Toiminto 3. Luennot yliopistolla
• Religious Freedom and the Pitfalls of Secularism- 

luento Helsingin yliopistolla 13.9.2016. Kanadan us-
konnonvapauden aiempi suurlähettiläs Andrew Ben-
nett luennoi vetäen salin täyteen väkeä: opiskelijoita, 
professoreita, yliopiston henkilökuntaa, eri järjestö-
jen ja uskonto- sekä vakaumusyhteisöjen edustajia se-
kä ulkoministeriön edustajia. Luento sai hyvää palau-
tetta. Luento järjestettiin yhteistyössä teologisen tiede-
kunnan ja Lähetysseuran kanssa. Bennettistä kuvattiin 
myös haastatteluvideo evl Kirkkohallituksen tiedotus-
keskuksessa, joka nähtiin live-lähetyksenä. 

• Women and Religion: Bridging the Divides? -luen-
to Helsingin yliopistolla 13.11.2017. Ihmisoikeuksi-
en apulaisprofessori Nazila Ghanea Oxfordin yliopis-
ton oikeustieteellisessä tiedekunnassa, erityisalanaan 
uskonnon- tai vakaumuksenvapaus, luennoi avoimel-
la luennolla Helsingin yliopistolla. Uskonnonvapautta 
ja naisten oikeuksia käsittelevä luento järjestettiin yh-
teistyössä SEN:n, Lähetysseuran, teologisen tiedekun-
nan ja Åbo Akademin kanssa. Sali oli täynnä innokkai-
ta kuulijoita. 

Toiminto 4. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa
Hankkeen tiimoilta on käyty tapaamassa kaikkia ohjausryh-
män järjestöjä ja tahoja asiantuntemusalueiden sekä yhteis-
työn kartoittamiseksi. Hankeaikana ihmisoikeusasiantuntija 
tapasi relevantteja kristillisiä toimijoita ja muita hankkeen 
kannalta olennaisia asiantuntijoita: 

• Open Doors in kanssa käytiin useita keskusteluja us-
konnonvapaudesta ja vaikuttamisesta.

• Ihmisoikeusasiantuntija esitteli SEN:n ihmisoikeus-
hanketta Suomen Lähetysneuvostossa.

• Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) uskonnonva-
pausasiantuntijoiden Asfaw Semegnishin ja Jennifer 
Philpot-Nissenin kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä pit-
kin hankekauden. Myös muita KMN:n asiantuntijoita 
tavattiin Genevessä 21.9.2016.

• Ihmisoikeusasiantuntija kävi tapaamassa Luterilaisen 
maailmanliiton edustajia Genevessä 21.9.2016, erityi-
sesti silloista uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen 
syvällisesti perehtynyttä kansainvälisten asioiden ja 
ihmisoikeuksien apulaispääsihteeriä Ralston Deffen-
baughia.

• ADF International Brysselin edustaja ja ihmisoikeus-



66
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

asiantuntija tapasivat kahdesti.
• KMN:n Churches’ Commission for International Af-

fairs Suomen edustajia tavattiin säännöllisesti.
• Newseum on amerikkalainen uskonnonvapauskoulu-

tuksia järjestävä taho. Ihmisoikeusasiantuntija keskus-
teli Newseumin toiminnanjohtajan kanssa yhteistyöstä 
ja järjestöjen toiminnasta.

• Kirkkojen maailmanneuvoston Lähi-idän asiantuntija 
Michel Nseir vieraili SEN:ssa 24.1.2017. 

• EU:n erityisedustaja (EUSR) ihmisoikeuskysymyksis-
sä Stavros Lambrinidis vieraili Helsingissä 2.2.2017 
ulkoministeriön (UM) kutsumana. UM järjesti kes-
kustelutilaisuuden henkilöstölleen ja yhteistyötahojen 
kutsuvieraille. Ihmisoikeusasiantuntija osallistui tilai-
suuteen, ojensi EUSR:lle Uskonnonvapaus ja ulkopo-
litiikka -selvityksen ja nosti esille keskustelussa kysy-
myksiä uskonnon- tai vakaumuksenvapauden edistä-
misestä EU:n suuntaviivojen mukaisesti.

• Amnestyn pääsihteeri Frank Johanssonia käytiin ta-
paamassa ja hänen kanssaan tehtiin yhteistyötä.

• Ihmisoikeusasiantuntija tapasi oikeusministeriön Et-
nisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) vastuuvir-
kamiehet Peter Kariukin ja Nina Suorsan. 

• Defending Human Rights in Europe -tilaisuus 
6.6.2017: Ulkoministeriön järjestämässä tilaisuudessa 
kuultiin Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomissaari 
Nils Muižnieksiä. Muita puhujia olivat mm. president-
ti Tarja Halonen, Helsingin Sanomien vastaava päätoi-
mittaja Kaius Niemi ja ihmisoikeussuurlähettiläs Rau-
no Merisaari. Ihmisoikeusasiantuntija osallistui tilai-
suuteen. 

• Ihmisoikeusasiantuntija tapasi teologisen tiedekunnan 
professori Elina Vuolan ja dekaani Ismo Dunderbergin 
yhteistyön merkeissä.

• Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä 
toimivan Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio 
ja ihmisoikeusasiantuntija tapasivat keskustellen ih-
misoikeuksista, uskonnonvapaudesta, pakolaisten us-
konnonvapaustilanteesta ja muista ajankohtaisista asi-
oista.

• Uskonnon- tai vakaumuksenvapautta sekä vainottujen 
kristittyjen asiaa YK:lla sekä EU:ssa edistävän Chris-
tian Solidarity Worldwiden julkisten asioiden tiimin-
johtaja Sini Maria Heikkilä vieraili Suomessa. Vierai-
lun yhteydessä hänellä oli tapaaminen SEN:n ihmisoi-
keusasiantuntijan kanssa. Tapaamisessa keskusteltiin 
yhteistyöstä ulkopoliittisessa vaikuttamisessa, YK:n 
määräaikaisessa ihmisoikeuksien tarkastelussa ja ih-
misoikeuspuolustajien tukemisessa. 

• Tapaaminen Kirkon lähetystyönkeskuksen asiantuntija 
Elina Hellqvistin kanssa.

• Ihmisoikeusasiantuntija tapasi oikeusministeriön hy-
viin väestösuhteisiin ja syrjinnän vastaiseen työhön 
erikoistuneita asiantuntijoita.

• Ihmisoikeusasiantuntija ja Vastuuviikon koordinaatto-
ri vierailivat yritysvastuuverkosto FIBS:ssä keskuste-

lemassa yhteistyöstä. Tapaamisessa ideoitiin ihmisoi-
keuskoulutuksia yrityksille.

• Vierailu Stefanus Allianssin toimistolle Oslossa 
9.3.2017 oli osa uskonnonvapausaiheisia tilaisuuksia 
Norjassa. Norjan Stefanus Allianssi on täysin itsenäi-
nen ja kohtalaisen suuri vainottuja kristittyjä tukeva 
sekä universaalia uskonnon- tai vakaumuksenvapaut-
ta edistävä järjestö. 

Toiminto 5. Kirkkojen kapasiteetin vahvistaminen ja 
hankkeesta tiedottaminen

• Konsultaatiot: kirkkoja, USKOT-foorumia ja muita 
toimijoita on konsultoitu ja tuettu hankkeen aihepiiriin 
kuuluvissa kysymyksissä.

• Sidosryhmien koulutukset ja esitykset eri kirkollisissa 
tilaisuuksissa

 o Vapaakirkon koulutus Turvapaikanhakijoiden  
 parissa työtä tekeville

 o Vapaakirkon diakoniatyöntekijöiden Lähimmäis- 
 työn päivien koulutus

 o Hankkeen esittely Suomen lähetysneuvostossa
 o Luento pastoraalikoulutuksessa
 o Esitys kirkkokuntien kolmikantaneuvotteluissa 
 o Luento Nordisk Ekumenisk Kvinnokonferens:sa  

 Reykjavikissa
 o Esitys Vapaakirkon kesäjuhlilla Suomen Lähetys- 

 seuran toimesta
 o Uskonnonopettajien globaalikasvatus-info Kallion  

 kirkossa
 o Esitys evankelis-luterilaisen Kirkkohallituksen  

 Kirkon lähetystyön keskuksen kokouksessa
 o Ihmisoikeustyöpaja Helsingin ortodoksisessa seu- 

 rakunnassa
• Kirkollisten toimijoiden tiedottaminen
 o Hankkeen esittely SEN:n yleiskokoukselle, halli- 

 tukselle, kumppaneille, jne.
 o Verkostoituminen ja tapaamiset kirkollisten toimi- 

 joiden kanssa
 o Henke esillä SEN:n kumppanuusjärjestöjen kump- 

 panuuslounaalla
 o Hanke esillä Paikallisekumeenisessa foorumissa
• Haastattelut
 o UPR- lausunto radiossa YLE Radio 1:n Horisont- 

 ti-ohjelmassa (UPR-lausunnosta lisää kohdassa  
 Kirkkojen yhteiskunnallinen ääni > viranomaisvai- 
 kuttaminen)

 o Haastattelu Valomerkissä UPR-lausunnosta
 o Kommentointi Kirkko ja kaupungin toimittajal- 

 le uskonnollisesta pukeutumisesta ja uskonnollis- 
 ten symbolien käytöstä työpaikoilla

 o Maailman Kuvalehden haastattelu Kehitysyhteis- 
 työn palvelukuskuksen toimittaja (kehitys- ja ih- 
 misoikeusjärjestöjen edunvalvonta- ja kattojärjestö  
 KEPA) haastatteli ihmisoikeusasiantuntijaa uskon- 
 non- tai vakaumuksenvapaudesta ja Intian tilan- 
 teesta.
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 o Ilta-Sanomien haastattelu kristityiksi kääntyneistä  
 turvapaikanhakijoista

• Kannanotot ja tiedotteet
 o Ihmisoikeusasiantuntija on ottanut kantaa ajan- 

 kohtaisiin aiheisiin tai tiedottanut niistä kirjoitta- 
 malla SEN:n verkkosivuille kohtaan SEN toimii >  
 Ihmisoikeustyö.

 o Verkkosivujen päivitys: http://www.ekumenia.fi/ 
 sen_toimii/ihmisoikeustyo/

Toiminto 6. Asiantuntemuksen kasvattaminen, SEN:n 
pääoma
Toteutuma: Ihmisoikeusasiantuntija on kasvattanut asian-
tuntemusta mm. kuulemalla alan asiantuntijoita, hankkimal-
la julkaisuja ja osallistumalla seuraaviin korkeantason tapaa-
misiin ja tapahtumiin:

• Politicization of Freedom of Religion or Belief – For 
Better and Worse -konferenssi Oslossa 26.–28.10.2016, 
konferenssista laadittiin kooste SEN:n verkkosivuille.

• Religion and Religious Freedom -workshop ja avoin 
tapahtuma YK:lla Genevessä 22.–23.9.2016

• Opintomatka Yhdysvaltoihin 15.–22.11.2016, kolme-
osainen matkaraportti SEN:n sivuilla.

• Keskustelutilaisuus YK:n aiemman uskonnonva-
pauden erityisraportoija Heiner Bielefeldtin kanssa 
8.3.2017 Oslossa.

• Työmatka Belgiaan 29.5.–3.6.2017. Ihmisoikeusasi-
antuntija matkusti Brysseliin tapaamaan uskonnonva-
pausasiantuntijoita EU:n ulkosuhdehallinnossa ja Eu-
roopan parlamentissa sekä Euroopan kirkkojen konfe-
renssin pääsihteeriä Heikki Huttusta. Tapaamisten jäl-
keen ohjelma jatkui koko päivän kestävällä “D2UBLE 
PENALTY”: Hearing &Workshop on Refugees and 
Freedom of Religion or Belief -kutsuvierasseminaaril-
la Euroopan parlamentissa ja CEC:ssä. Matkan loppu-
osiona oli konsultaatio Leuvenin katolisessa yliopis-
tossa: Christian Women under Pressure for their Faith, 
II.

b) Kirkkojen yhteiskunnallinen ääni
Hankkeen tehtävänä oli tukea kirkkojen yhteiskunnallis-
ta ääntä ja reagointia ajankohtaisiin tilanteisiin ihmisoike-
usasiantuntemuksen tiimoilta sekä vaikuttaa viranomaisten 
asiantuntemukseen uskonnonvapauden näkökulmista. Vai-
kuttamistyötä tehtiin ulkopolitiikan, turvapaikkapolitiikan ja 
sisäpolitiikan tasoilla. Näin vahvistettiin kirkkojen vaikutta-
mistyötä sekä lisättiin viranomaisten ymmärrystä hankkeen 
teemojen osalta. 

Tavoitteet:
• Saada uskonnonvapaus konkreettiseksi osaksi Suomen 

ulkopolitiikan toteutumista lisäämällä viranomaisten 
ymmärrystä uskonnonvapaudesta ja halua edistää us-
konnonvapauden globaalia toteutumista rauhan edistä-
miseksi sekä konfliktien ehkäisemiseksi ja ratkaisemi-
seksi.

• Edistää uskonnonvapauden toteutumista vastaanotto-
keskuksissa ja turvapaikanhakijoiden keskuudessa yh-
teiskuntarauhan ja ihmisoikeuksien edistämiseksi.

• Tuoda julkisuuteen kirkkojen ääni uskonnonvapaus-
asioissa.

• Edistää uskontojen ja vakaumusten yhteistyötä edistä-
mällä uskontojen sekä eri vakaumusten yhteisiä kan-
nanottoja ja julkisia esiintymisiä uskonnonvapauden 
nimissä. 

Miten tavoitteet toteutuivat?
• Uskonnon- tai vakaumuksenvapaus on vahvistunut 

osaksi Suomen ulkopolitiikkaa ja osaksi ulkoministe-
riön Ihmisoikeuspolitiikan yksikön työtä. Viranomai-
sille on järjestetty aihepiiristä koulutusta ja konsultaa-
tioita. Yhteistyö ulkoministeriön kanssa laajentui huo-
mattavasti esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien määrä-
aikaistarkastelun alueelle. Ulkoministeriön virkamie-
het seuraavat aihepiiriä EU:ssa ja YK:lla itsenäisesti.  
Ministeriö on tehnyt konkreettisia toimia uskonnonva-
pauden edistämiseksi mandaattinsa kautta. 

• Turvapaikanhakijoiden uskonnonvapauden toteutu-
mista edistettiin kouluttamalla Maahanmuuttovirastoa, 
osallistumalla Uskonnonvapaus vastaanottokeskuksis-
sa -ohjeistuksen laadintaan ja pitämällä aihepiiriä esil-
lä monissa tapaamisissa ja julkisissa tilanteissa.

• Kirkkojen ääntä tuotiin esille moninaisten toiminto-
jen, kuten lausuntojen, viranomaiskoulutusten, blogin, 
YK-yhteistyön, kansanedustajien lobbaamisen, tur-
vapaikanhakijoiden uskonnonvapauden toteutumatto-
muuden esilletuomisen, lapsiasiavaltuutetun aloittee-
seen reagoimisen, kansainvälisten vieraiden hyödyntä-
misen ja edustamisen kautta. SEN profiloituikin julki-
suudessa yhä voimakkaammin uskonnonvapaus-asian-
tuntijaorganisaatioksi hankekauden aikana. 

• Uskontojen ja vakaumusten yhteistä esilläoloa edisti-
vät SEN:n ja USKOT-foorumin lausunto Kansallisen 
perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmisteluun, 
USKOT-foorumin edustus ulkoministeriön koulutuk-
sissa ja monissa ulkoministeriön tilaisuuksissa. Myös 
UPR-lausunnon alkuvalmistelut tehtiin SEN:n ja US-
KOT-foorumin yhteistyönä, vaikka lopullinen lausun-
to olikin SEN:n antama. Kokonaisuudessaan yhteistyö 
vahvistui hankekaudella luoden pohjan USKOT-fooru-
min omalle uskonnonvapausvaikuttamiselle. 

Mitä tehtiin?
Toiminto 1. Vaikuttaminen Suomen ulkopolitiikkaan ja 
kansainväliseen politiikkaan
a. Yhteistyö ulkoministeriön kanssa

• Ulkoministeriön uskonnonvapauskoulutukset:
1) Religion and Foreign Policy from the Perspec-

tive of Freedom of Religion or Belief -koulutus-
seminaari järjestettiin14.9.2016 ulkoministeriön 
(UM) virkamiehille heidän pyynnöstään, SEN:n ja 
Lähetysseuran toimesta. Seminaarin pääpuhujana 
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oli Kanadan aiempi uskonnonvapaussuurlähettiläs 
ja think thank Cardusin vanhempi tutkija Andrew 
Bennett, muina puhujina teologisen tiedekunnan 
professori Elina Vuola, Ulkopoliittisen Instituutin 
johtaja Teija Tiilikainen, SEN:n ihmisoikeusasian-
tuntija Anna Hyvärinen, ulkoministeriöstä kulttuu-
rien välisen ja uskontodialogin suurlähettiläs Pek-
ka Metso ja ihmisoikeuspolitiikan yksikön lainsää-
däntöneuvos Janina Hasenson ja Lähetysseurasta 
ulkomaantyön johtaja Rolf Steffansson sekä ihmis-
oikeusasiantuntija Tytti Matsinen. USKOT-fooru-
mi oli mukana koulutuksessa. Koulutuksessa tar-
kasteltiin uskontolukutaitoa, uskonnon merkitys-
tä poliittisille järjestelmille ja uskonnon- tai va-
kaumuksen vapautta työkaluna käsitellä uskonto-
asioita ulkopolitiikan kentällä. Koulutus veti salin 
täyteen UM:n henkilökuntaa eri yksiköistä. Tilai-
suudesta saatu palaute oli pelkästään positiivista ja 
kiittävää, moni koki koulutuksen erittäin tarpeelli-
seksi työssä onnistumisen kannalta. Bennett tapasi 
UM:n suurlähettiläitä ja henkilökuntaa vierailunsa 
yhteydessä.

2) Freedom of Religion or Belief and Women’s 
Rights -koulutusseminaari järjestettiin ulkomi-
nisteriön toiveesta heidän virkamiehilleen vuoden 
2016 hyvien kokemusten innoittamana 14.11.2017. 
Koulutuksen järjestivät SEN ja Lähetysseura. Pää-
puhujana oli Oxfordin yliopiston ihmisoikeusien 
apulaisprofessori Nazila Ghanea oikeustieteellises-
tä tiedekunnasta, ja kotimaisen pääpuhujana tutkija 
Johanna Konttori Helsingin yliopiston teologises-
ta tiedekunnasta. Koulutuksessa järjestettiin pääpu-
heiden jälkeen paneeli, joka tarjosi turvallisen tilan 
kuulla, kysyä ja keskustella tematiikasta. Panelis-
teina olivat pääpuhujien lisäksi Amnestyn toimin-
nanjohtaja Frank Johansson ja suurlähettiläs Tanja 
Jääskeläinen. Tilaisuudessa kuultiin myös SEN:n 
ihmisoikeusasiantuntijaa, SLS:n ihmisoikeusasian-
tuntija Tytti Matsista ja UM:n ihmisoikeusyksikön 
päällikkö Nina Nordströmiä. Koulutus oli hyvin on-
nistunut herättäen paljon mielenkiintoa, osallistujia 
saapui eri ministeriöistä ja vaikuttamisen tahoilta. 

• Uskonnonvapausvieraat Intiasta saapuivat Suo-
meen 27.2.2017. Intian kristityt ja muslimit olivat yh-
dessä laatineet varjoraportin Intian uskonnollisten vä-
hemmistöjen ihmisoikeustilanteesta osaksi YK:n ih-
misoikeuksien määräaikaistarkastelua toukokuussa 
2017. Tämän takia he kiersivät Pohjoismaissa tapaa-
massa ulkoasianhallintojen henkilöstöä, kansanedus-
tajia, uskonnollisia yhteisöjä ja järjestöjä tietoisuuden 
levittämiseksi ja rohkaistakseen eurooppalaisia anta-
maan Intialle asiantilaa koskevia suosituksia. Suomes-
sa vieraat vierailivat SEN:n ja Lähetysseuran ihmisoi-
keusasiantuntijoiden kanssa ulkoministeriössä vierai-
den ympärille järjestetyssä kuulemis- ja keskusteluti-

laisuudessa. Vierailun tuloksena Suomi suositteli In-
tialle viranomaisvastuuta uskonnonvapausrikkomus-
ten ratkaisemiseksi ja rankaisemattomuuden kulttuu-
rin lopettamista. Lisäksi järjestettiin Kirkkohallituk-
sessa keskustelutilaisuus Intian kanssa työtä tekeville. 

• Religious Freedom and Business Foundationin 
johtaja Brian Grim vieraili Suomessa 7.-8.9.2017 
SEN:on ihmisoikeustyön ja Suomen Lähetysseuran 
vaikuttamistyön kutsumana. Vierailun aikana käytiin 
tapaamisissa ulkoministeriössä, Suomen suurimmas-
sa yritysvastuuverkostossa FIBS:sä ja työ- ja elinkein-
oministeriössä. Lisäksi tavattiin Uskonnollisten ja pe-
rinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston asiantuntija 
Kirkon Ulkomaanavusta ja Syyrian asiantuntija Suo-
men Lähetysseuran kautta. Vierailu oli kaikkinensa an-
toisa avaten ovia uudenlaiselle yhteistyölle uskonnon-
vapauden edistämiseksi mm. yritysten kanssa.

• Konsultaatioita ja tapaamisia ulkoministeriön kanssa 
oli lukuisia hankkeen aikana. 

• Yllämainittujen tilaisuuksien ohella ihmisoikeusasian-
tuntija osallistui useisiin ulkoministeriön tilaisuuksiin 
tuoden esille uskonnonvapausnäkökulmaa kuten EU:n 
ihmisoikeuspolitiikan kuulumistilaisuuteen 8.12.17.

b. YK-yhteistyö 
• Religion and Religious Freedom in International 

Diplomacy (22-23 September 2016). YK:n ihmisoike-
usneuvoston 33. istunnon yhteyteen järjestettiin korke-
antason workshop 22.9.2016 yhdessä Kirkkojen maa-
ilmanneuvoston (KMN) ja silloisen YK:n uskonnon-
vapauserityisraportoija Heiner Bielefeldtin kanssa. Ta-
pahtumaan kutsuttiin Suomen ulkoministeriöstä edus-
taja.  SEN:n ihmisoikeusasiantuntija puhui tapahtu-
man aloituspaneelissa. Tapahtuman teema sai ideansa 
Suomen ulkoministeriössä järjestetystä koulutuksesta, 
jossa esillä olivat uskontolukutaito ja uskonnonvapa-
us. YK-raportoija innostui teemasta valiten sen koko 
workshopin aiheeksi. Workshoppiin osallistuivat Suo-
mesta Tytti Matsinen (SLS), Atik Ali (USKOT-foo-
rumi) ja ulkoministeriön edustaja. Seuraavana päivä-
nä erityisraportoija, KMN ja EU-edustusto järjestivät 
workshopin pohjalta YK:lla julkisen tilaisuuden, jonne 
saapui useampi sata kuulijaa. 

• YK:n uskonnon- tai vakaumuksenvapauden erityisra-
portoijan kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä.

• Nigerian ihmisoikeustilanteen raportointi YK:lle 
15.-27.11. Kirkkojen maailmanneuvoston ihmisoike-
usasiantuntija ja SEN:n ihmisoikeusasiantuntija vie-
railivat Nigeriassa fasilitoiden ihmisoikeustyöpajoja 
Benuessa, Josissa ja Ibadanissa. Työpajat järjestettiin 
yhdessä Nigerian kristillisen neuvoston kanssa (Chris-
tian Council of Nigeria). Uskonnonvapaus oli kes-
keinen osa työpajoja, niin aikuisille kuin nuorillekin 
suunnattuja. Koulutuksen lisäksi matkan tarkoitus oli 
kartoittaa ihmisoikeustilannetta ja laatia paikallisten 
avulla suosituksia vietäväksi osaksi Nigerian ihmisoi-
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keuksien määräaikaistarkastelua YK:lla vuonna 2018. 
Kyseessä oli siis sekä koulutus- että fact finding mis-
sion. Osana vierailua käytiin maansisäisten pakolais-
ten leirissä tekemässä kartoitusta ja viemässä pakolai-
sille ruokaa. Lisäksi tavattiin kirkkojen johtajia ja ol-
tiin arkkipiispojen sekä metodistikirkon prelaatin vie-
raana. 

Toiminto 2: Vaikuttaminen Suomen sisäpolitiikkaan
a. Vaikuttaminen kansanedustajiin

• Eduskunnassa järjestettiin aamupäiväseminaari uskon-
non- tai vakaumuksen vapaudesta Bennettin vierailun 
yhteydessä 13.9.2016. Bennettillä ja SEN:n sekä Lä-
hetysseuran ihmisoikeusasiantuntijoilla oli myös an-
toisa tapaaminen eduskunnan puhemiehen, Maria Lo-
helan, kanssa.

• Vuoden 2016 lopulla eduskuntaan perustettiin uskon-
non- ja omantunnonvapausryhmä. Vastaavia ryhmiä 
on useissa maissa, samoin kansainvälinen parlamen-
taarikkojen uskonnonvapausryhmä. SEN:n ihmisoike-
ushankkeen yhtenä toimintona on ollut ryhmän aloit-
tamisen lobbaaminen Suomessa. Koska perustettu ryh-
mä on poliittisesti yksipuolinen, se tarvitsisi tuekseen 
jäseniä kautta poliittisen spektrin. Ryhmän puheen-
johtajana toimii Sari Essayah (KD). Hänen kanssaan 
on pidetty säännöllisesti yhteyttä uskonnonvapautta ja 
ryhmän toimintaa koskevissa asioissa. 

• Suomessa vieraillut Oxfordin yliopiston apulaispro-
fessori Nazila Ghanea kävi tapaamassa SEN:n ja Lä-
hetysseuran asiantuntijoiden kanssa eduskunnan ih-
misoikeusryhmän puheenjohtajaa Eva Biaudeta ja 
eduskunnan omantunnon- ja uskonnonvapaus -ryhmän 
puheenjohtaja Sari Essayahia. Molemmat tapaamiset 
saivat kiitosta parlamentaarikoilta tärkeydestään. 

b. Lausunnot 
• SEN:n ja USKOT-foorumin kannanotto Kansal-

lisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman val-
misteluun 17.10.2016. Kannanoton teemana oli posi-
tiivinen uskonnonvapaus monikulttuurisuuden ja mo-
niuskontoisuuden vahvistuessa suomalaisessa yhteis-
kunnassa. Teemaa käsiteltiin uskontolukutaidon, us-
konnonvapausosaamisen ja uskontodialogin lisäämi-
sen, oman uskonnonopetuksen turvaamisen, pakolais-
ten ja turvapaikanhakijoiden uskonnonvapaushaastei-
siin vastaamisen ja kansainvälisen yhteistyön näkökul-
mista. Lausunto on SEN:n verkkosivuilla.

• Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjel-
ma: tekstistä toimintaan! 17.10.2016  Pikkuparla-
mentin auditorioon kokoontui laaja joukko suomalai-
sia ihmisoikeusasiantuntijoita niin ministeriöistä kuin 
järjestöistäkin tarkastelemaan vuoden alussa ilmesty-
neen Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimenpideoh-
jelman sisältöjä ja toimeenpanoa. Ihmisoikeusasian-
tuntija edusti SEN:a tilaisuudessa muistuttaen puheen-
vuorossaan mm. kansalaisyhteiskunnan eri toimijoi-

den tärkeän työn rahoittamisen oleellisuudesta ihmis-
oikeuksien toimeenpanemiseksi laaja-alaisesti. 

• Lausunto YK:n ihmisoikeuksien määräaikaistar-
kasteluun (UPR) 11.1.2017. SEN antoi ulkoministe-
riön pyynnöstä lausunnon YK:lle toimitettavaan Suo-
men ihmisoikeustilannetta käsittelevään UPR-raport-
tiin. UPR, eli Universal Periodic Review, on YK:n jä-
senvaltioiden ihmisoikeustilanteiden seuranta- ja val-
vontamekanismi. Suomen vuoro oli olla tarkasteltava-
na YK:n ihmisoikeusneuvostossa Genevessä 3.5.2017. 
SEN:n lausunnossa käsiteltiin turvapaikanhakijoi-
den uskonnon- tai vakaumuksenvapauden turvaamis-
ta, vastaamista negatiivisen sekularismin ja aggressii-
visen ateismin asettamaan haasteeseen, hyvien väes-
tösuhteiden edistämistä ja vihapuheen vähentämistä 
sekä uskonnonvapauden edistämistä kansainvälisissä 
yhteyksissä. Lausunto on SEN:n verkkosivuilla koh-
dassa SEN toimii > Ihmisoikeudet > Uskonnonvapaus.

• UPR-valvojaiset ja Suomen vastausten kommen-
tointi: Ulkoasianministeriö järjesti UPR-valvojaiset, 
jossa katsottiin yhdessä suoraa lähetystä Suomen ih-
misoikeuksien määräaikaistarkastelusta YK:n ihmis-
oikeusneuvostosta Genevestä. Suomen ihmisoikeusti-
lannetta kuvaavan raportin esitteli sosiaali- ja terveys-
ministeri Pirkko Mattila. Esittelyssä kerrottiin Suomen 
edistävän uskonnon- tai vakaumuksenvapautta. Pu-
heessa mainittiin myös raporttia varten kuullun kirk-
koja. Oli ilon ja juhlan hetki kuulla ministerimme vie-
vän kirkkojen äänen YK:lle. Sittemmin ulkoministe-
riö järjesti kutsuvieraille mahdollisuuden kommentoi-
da Suomen antamia vastauksia saamilleen suosituk-
sille. Ihmisoikeusasiantuntija oli lähes ainoita paikal-
le kutsuttu kristillisten tahojen edustaja. Kommentti-
puheenvuorossa hän kiitti viranomaisia kirkkojen ää-
nen kuulemisesta raportoinnissa, mutta muistutti kris-
tityksi kääntyneiden turvapaikanhakijoiden jäämises-
tä ihmisoikeuksien ulkopuolelle ja viranomaisten ve-
telyydestä tarttua tähän ongelmaan.  

Toiminto 3. Vaikuttaminen Suomen turvapaikkapolitiik-
kaan 

• Ekumeeninen turvapaikanhakijatyötä tekevien 
työryhmä käynnistettiin työn tueksi.

• Maahanmuuttoviraston Uskonnonvapaus vastaanot-
tokeskuksissa -ohjeistusta kommentoitiin kolmesti.

• Maahanmuuttoviraston koulutuksessa 23.1.2017 
käsiteltiin uskonnon- tai vakaumuksenvapautta, uskon-
tolukutaitoa sekä kastetta ja kääntymistä kristillisessä 
perinteessä. Koulutus oli Maahanmuuttoviraston tilaa-
ma ja SEN:n järjestämä. Tapahtumaan osallistui 200 
henkilöä. Kouluttajina toimivat SEN:n ihmisoikeusasi-
antuntija Anna Hyvärinen, Oulunkylän evankelis-lute-
rilaisen seurakunnan kotouttamistyön pappi Marjaana 
Toiviainen, Helsingin ortodoksisen seurakunnan mo-
nikulttuurisuustyön pappi Teemu Toivonen ja Hellun-
taikirkon toiminnanjohtaja, pastori Esko Matikainen. 
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Kouluttajat valmistelivat yhdessä koulutusaineiston.
• Uskontojohtajien lausunto uskonnonvapaudesta on 

käännetty arabiaksi, painettu ja verkossa. 
• Kirkkojen työntekijöitä on tuettu turvapaikkakysy-

myksissä mm. puhelinneuvonnan avulla. Vapaakirkon 
työntekijöille järjestettiin heidän pyynnöstään koulu-
tus kirkkoturvasta. 

• Ihmisoikeusasiantuntija antoi lausunnon kirkkoturvas-
ta Kotimaa-lehteen 7.4.2016. Kirkko ja kaupunki ja 
Valomerkki ovat haastatelleet ihmisoikeusasiantunti-
jaa useampaan otteeseen.

• Ihmisoikeusasiantuntija on osallistunut evl Kirkkohal-
lituksen Pakolaistyöryhmään ja tehnyt tiivistä yhteis-
työtä Kirkkohallituksen maahanmuuttajatyön asian-
tuntija Marja-Liisa Laihian kanssa.

Toiminto 4. Kirkon sanoman esillä pitäminen ja reagoin-
ti ajankohtaisiin aiheisiin 
a. Uskonnonvapaus-blogi 

• Verkkosivustolla ja SEN:n Facebook-sivulla julkais-
tiin asiantuntijoiden ja vaikuttajien blogitekstejä tee-
masta uskonnonvapaus. Bloggaajina Kari Mäkinen, 
Ahmed Shaheed, Janina Hasenson, Sari Essayah, 
Kristiina Kouros, Olli Ruohomäki, Yaron Nadbornik 
ja Mari-Anna Auvinen. Blogitekstejä on luettu n. 500-
1000 kertaa kirjoittajasta riippuen.

b. Lapsiasiavaltuutetun aloite uskonnonvapauslaissa 
säädetyn asiantuntijalautakunnan tehtävän ja kokoon-
panon muuttamisesta (LAPS/X/2017 7.2.2017)

• Kirkkojen konsultaatio lapsiasiavaltuutetun aloit-
teesta 12.5.2017. Aloitteessa on vakavia ongelmia us-
konnonvapauden ja kansainvälisen oikeuden näkökul-
mista. Sen takia aloite oli kirkkojen ja herätysliikkei-
den pohdittavana yhteisessä neuvottelussa. Neuvotte-
lun olivat kutsuneet koolle ev.lut. kirkkohallituksen 
kasvatus- ja perheasioiden johtaja Jarmo Kokkonen 
ja ihmisoikeusasiantuntija Anna Hyvärinen, joka laa-
ti aloitteen ongelmista asiantuntijakoosteen. Keskuste-
lun tuloksena päätettiin ajaa vastaehdotusta uskonnol-
listen yhdyskuntien ja lapsiasiavaltuutetun sekä minis-
teriön yhteisestä foorumista tai pyöreän pöydän kes-
kustelusta, jossa asioita käsiteltäisiin dialogin kautta 
ennemmin kuin valtion kontrollin menetelmin.

• Keskustelu lapsiasiavaltuutetun aloitteesta opetus- 
ja kulttuuriministeriössä 3.10.2017. Ihmisoikeusasi-
antuntija, kasvatusasioiden jaoston puheenjohtaja Jy-
ri Komulainen ja jaoston jäsen Sirpa Okulov tapasi-
vat OKM:n virkamiehiä lapsiasiavaltuutetun aloittees-
ta. Ihmisoikeusasiantuntija valotti aloitteen vakavia 
ongelmia kansainvälisen oikeiden näkökulmista sekä 
kirkkojen ja herätysliikkeiden asiasta käymän keskus-
telun tulosten näkökulmista. OKM oli pitkälti samoil-
la linjoilla delegaation kanssa, eikä heidän mukaansa 
aloite edes voisi mennä läpi ilman merkittäviä muu-
toksia perustuslakiin. Pyöreän pöydän keskustelun 

käynnistämiseksi delegaatio menee OKM:n ehdotuk-
sesta tapaamaan lapsiasiavaltuutettua. Mukaan tulee 
myös Jarmo Kokkonen.

• Lapsiasiavaltuutetun tapaaminen aloitteesta 
3.11.2017 Delegaatio kävi tapaamassa lapsiasiaval-
tuutettu Tuomas Kurttilaa ja ehdottaen vasta-aloitteek-
si uskontokuntien kuulemista pyöreän pöydän keskus-
telussa. Lapsiasiainvaltuutetun mukaan kansainvälisen 
oikeuden huomiot eivät kuulu Suomen kontekstiin. 
Delegaatio oli kuitenkin tietoinen OKM:n lakimiesten, 
virkamiesten ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen 
kannasta. Ministeriössä pidettiin aloitetta perustuslain, 
uskonnonvapauslain ja kansainvälisen oikeuden vas-
taisena.

•  SEN:n kasvatusasioidenjaosto jatkaa asian käsittelyä.
• Tapaaminen KD:n puheenjohtaja Sari Essayahin 

kanssa aloitteesta 28.9.2017. Sari Essayah kutsui 
SEN:n ihmisoikeusasiantuntijan taustoittamaan lapsi-
asiavaltuutetun aloitteesta. Keskustelussa käytiin läpi 
kansainvälisen oikeuden näkökulmia aloitteeseen, ta-
poihin reagoida aloitteen käsittelyyn ja sovittiin yh-
teistyöstä. Taustoitus kirvoitti positiivista palautetta 
laadustaan ja hyödyllisyydestään.

Toiminto 5. Edustaminen ja yhteistyö relevanttien toimi-
jatahojen kanssa

• Ihmisoikeusasiantuntija on nimetty yhdenvertaisuus-
valtuutetun johtamaan Yhdenvertaisuusasioiden neu-
vottelukuntaan ja siihen kuuluvaan ulkomaalaisasioi-
den jaostoon.

• Ihmisoikeusasiantuntija on USKOT-foorumin ihmisoi-
keusjaoston jäsen.

• USA:n Suomen edustustoa on avustettu uskonnonva-
pausraportoinnissa vuosina 2016 ja 2017.

c) Ekumeeniset ihmisoikeustyön verkostot
Tarkoituksena oli luoda kaksi sekä kansallista että kansain-
välistä osaamista hyödyntävää ekumeenista ihmisoikeus-
työn asiantuntijaverkostoa suomalaiseen kirkolliseen käyt-
töön. Ensimmäisen verkoston fokus on uskonnonvapaudes-
sa, tässä yhteydessä SEN verkottuu kansallisten ja kansain-
välisten uskonnonvapausasiantuntijoiden kanssa. Toinen 
verkosto on ekumeeninen turvapaikanhakijatyötä tekevien 
asiantuntijaverkosto, joka koostuu eri kirkkokuntien asian-
tuntijoista.

Tavoite:
• Edistää kristillisten ihmisoikeustoimijoiden synergiaa 

ja ekumeniaa 

Miten tavoitteessa onnistuttiin?
• Kristillisten ihmisoikeustoimijoiden synergia ja yh-

teistyö hyötyineen vahvistuivat niin uskonnonvapaus-
asioissa kuin turvapaikka-asioissakin. 

Mitä tehtiin?
Toiminto 1. Uskonnonvapausasiantuntijoiden verkostot
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• Pohjoismainen uskonnonvapausasiantuntijoiden eku-
meeninen yhteistyöverkosto NORFORB perustettiin 
14.11.2016 Tukholmassa järjestetyssä kokouksessa. 
Pohjoismaista yhteistyötä on tehty jo useamman vuo-
den ajan. Verkoston tarkoituksena on tiivistää yhteis-
työtä, jakaa tehtäviä, tehdä yhteistyöhankkeita ja tukea 
toinen toisiaan jakamalla tietoa ja osaamista. 

• Ihmisoikeusasiantuntija on verkostoitunut uskonnon-
vapaustoimijoiden kanssa ahkerasti sekä menestyk-
sekkäästi käymällä kansainvälisissä korkeantason ta-
paamisissa ja opintomatkalla USAssa. Uskonnonva-
paus ja ulkopolitiikka -selvityksen peruilta olevaa ver-
kostoa on otettu uudelleen käyttöön ja päivitetty. Mo-
net kontaktit ovat korkeantason asiantuntijoita, joiden 
kanssa on perustettu toimivat yhteydet.

• Kansainvälisistä ekumeenisista verkostoista Kirkko-
jen maailmanneuvoston (KMN) ja Luterilaisen maa-
ilmanliiton uskonnonvapaustyötä kartoitettiin tarkem-
min Geneven matkan (workshop YK:lla) yhteydessä. 
Tiivistä yhteistyötä tehtiin KMN:n uskonnonvapaus-
asiantuntijan kanssa. 

Toiminto 2. Ekumeeninen turvapaikanhakijatyötä teke-
vien asiantuntijaverkosto 

• Ekumeeninen turvapaikanhakijatyötä tekevien asian-
tuntijaverkosto perustettiin vuonna 2016. Jäseninä on 
eri kirkkokuntien pitkäaikaisia turvapaikanhakijatyön-
tekijöitä. Verkoston tiimoilta on edistetty turvapaikan-
hakijoiden uskonnonvapautta suhteessa Maahanmuut-
tovirastoon.

d) Jatkorahoitus
Jatkorahoitusta etsittiin hankesuunnitelman mukaisesti niin 
Ekumeenisen Neuvoston jäsenkunnan keskuudesta kuin ul-
kopuolisilta rahoittajiltakin. Jäsenkunnasta kirkoilta, joilta 
rahoitusta pyydettiin, vain evankelis-luterilainen kirkko il-
maisi mahdollista halukkuuttaan lähteä mukaan. Ulkopuoli-
set rahoitukset taas eivät vastanneet SEN:n ihmisoikeustyön 
profiilia tai olivat hyvin raskaiden ja epävarmojen hakume-
netelmien päässä, joihin SEN:n kaltaisella pienellä järjes-
töllä ei ole resursseja. SEN:n hallitus painotti tärkeyttä py-
syä kirkkojen rahoituksen piirissä työn kristillisen luonteen 
vuoksi. Hallitus totesi kokouksessaan 21.9.2017 hankkeen 
jatkosuunnitelmasta vuosille 2018-2019 seuraavasti: ”Hyvä 
hankesuunnitelma, mutta sen käyttö ei ole tässä tilanteessa 
mahdollista.” Kaksivuotinen hanke loppui vuoden 2017 lop-
puun mennessä ilman jatkorahoitusta. 

4. Toimijat
Hankkeen omistaja: Suomen Ekumeeninen Neuvosto oli 
hankkeen omistaja.

Hankkeen työntekijä: Hanketta toteutti SEN:oon palkat-
tu kokopäiväinen ihmisoikeusasiantuntija, VTM Anna Hy-
värinen.

Ohjausryhmä: Hankkeella oli ohjausryhmä, jonka tehtä-
vänä oli ohjata toimintaa ja luoda hankkeelle ekumeeninen 
omistajuus. Ohjausryhmään kuuluivat: SEN:n pääsihteeri 

TT Mari-Anna Auvinen, MA, TK Kati Jääskeläinen, TT Ka-
ri Latvus asiantuntija (Toiminnallinen osasto, ev.lut. Kirk-
kohallitus), arkkipiispan teologinen erityisavustaja TT Pet-
ri Merenlahti (Arkkipiispan kanslia, ev.lut. Kirkkohallitus), 
pääsihteeri TM Riina Nguyen (Filantropia), vaikuttamistyön 
päällikkö YTM Kristiina Rintakoski (Suomen Lähetysseu-
ra), Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitys-
verkoston sihteeristön päällikkö TM Aaro Rytkönen (Kir-
kon Ulkomaanapu) sekä järjestökoordinaattori KTM Adri-
ana Saarialho (Suomen Caritas) ja kehitysyhteistyön asian-
tuntija TK Anne Haverinen (FIDA International). Kati Jääs-
keläinen ja Aaro Rytkönen muuttivat ulkomaille toisiin työ-
tehtäviin hankekauden ensimmäisen vuoden aikana jättäen 
näin ollen ohjausryhmän.

Suomen Lähetysseura oli hankkeen pääyhteistyökump-
pani viranomaisvaikuttamisen saralla.

5. Yhteenveto tuloksista
Hankkeen päätavoite oli vahvistaa kirkkojen ihmisoikeuska-
pasiteettia tuottamalla niille asiantuntemusta, luomalla nii-
den palvelukseen asiantunteva ekumeenisen ihmisoikeus-
työn verkosto ja tukemalla kirkkoja yhteiskunnallisessa vai-
kuttamisessa sekä tukemalla uskonto- ja vakaumusyhteisöjä 
uskonnonvapauden edistämisessä ja sitä kautta rauhan ra-
kentamisessa sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Hankkeen voidaan sanoa kasvattaneen SEN:n, sen jäsen-
kunnan ja kumppanien ihmisoikeuskapasiteettiä tuottamal-
la niille uskonnonvapaus-asiantuntijuutta. Asiantuntijuut-
ta on kehitetty konsultoinnin, koulutusten, esitysten, tapah-
tumien ja tapaamisten avulla, jakamalla hankkeen hedelmiä 
verkkosivuilla, kutsumalla kumppaneita ja jäseniä yliopis-
tolla järjestetylle luennolle ja olemalla avuksi asiantuntijuut-
ta vaativissa tilanteissa. Yhteistyötä on tehty USKOT-fooru-
min kanssa, jonka edustajat raportoivat ilostaan olla muka-
na ja sen myötä syntyneestä itsenäisestä innosta ja kyvystä 
edistää uskonnonvapautta.

Ihmisoikeustyönverkostoja luotiin hankekaudella kaksi, 
toinen uskonnonvapausvaikuttamistyöhön ja toinen turva-
paikkatyöhön liittyen. Tämän lisäksi verkostoiduttiin lukuis-
ten asiantuntijoiden kanssa. Verkostot ovat edelleen kirkko-
jen käytössä.

Kirkkojen ääni kuului yhteiskunnassa vaikuttamistyön 
kautta. Ulkopolitiikka, turvapaikkapolitiikka ja sisäpolitiik-
ka olivat keskeisimpiä vaikuttamisen kohteita. SEN:n vaikut-
tamistyö on ollut avainasemassa uskonnonvapauden nosta-
misessa Suomen ulkopolitiikan agendalle, virkamiesten kiin-
nostuksen lisäämisessä teemasta ja aihepiirin vakiintumises-
sa osaksi ulkoministeriön työtä. Turvapaikkapolitiikan osalta 
SEN otti voimakkaasti kantaa (osana hanketta ja myös osana 
SEN:n muuta työtä) turvapaikanhakijoiden heikkoon uskon-
nonvapaustilanteeseen lausuntojen, esilletulojen ja konsul-
taatioiden kautta. Vaikuttamisen seurauksena asiaa on käsi-
telty julkisuudessa, Maahanmuuttovirasto tilasi aiheesta kou-
lutuksen ja teki joitain uudistuksia tilanteen parantamiseksi. 

Sisäpolitiikan osalta vaikuttamista tehtiin niin kansan-
edustajien kuin Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoiminta-
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ohjelman laadinnan ja toimeenpanon sekä YK:lla tapahtu-
van Suomen ihmisoikeustilanteen määräaikaistarkastelun 
osalta. Kaikilla näillä sisäpolitiikan alueilla kirkkojen ää-
ni tuli kuulluksi ja näkyväksi yhteiskunnassa, mistä kertoi-
vat lisääntyneet toimintapyynnöt ja kiinnostus asiantuntija-
tapaamisiin. Vaikuttamistyön ansiosta SEN ja sitä kautta kir-
kot profiloituivat yhteiskuntamme uskonnonvapausosaajaksi 
ja ääneksi, jota kuullaan ja johon luotetaan.

Kaikki vaikuttamistyön muodot edistyivät hankekaudel-
la tuottaen uusia yhteistyön ja toiminnan muotoja, ihmisoi-
keusasiantuntija kävi tapaamisissa ja konsultaatioissa jaka-
massa tietoa, SEN:lta tilattiin koulutuksia ja monet vaikutta-
mistyön kohteena olevat tahot ilmaisivat enenevää kiinnos-
tusta uskonnon- tai vakaumuksenvapautta kohtaan. Ylipää-
tään uskonnonvapauskysymysten käsittely ja eri toimijoiden 
kiinnostus aihetta kohtaan on yhteiskunnassamme lisäänty-
nyt huomattavasti hankekauden aikana. Tästä merkkinä ovat 
olleet jatkuvasti uusien ovien avautuminen keskustelulle ja 
eri toimijoiden ilmaisema halukkuus kiinnittää asiaan huo-
miota, hankkia lisää tietoa ja ottaa hiljalleen askelia toimi-
akseen uskonnon- tai vakaumuksenvapauden eteen. Vaikut-
tamistyön tilaisuuksiin ja tapaamisiin on saatu mukaan yhä 
uusia vaikuttavassa asemassa olevia viranomaistahoja, asi-
antuntijatahoja, akateemisissa keskeisissä viroissa olevia 
henkilöitä ja sekulaareja järjestöjä. On selvää, että SEN:n ih-
misoikeustyö on ollut oikeaan aikaan juuri oikealla paikalla.

6. Talous
Kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahas-
tosta saatiin hankkeelle 70 000 euroa vuodelle 2016 ja 68 
000 euroa vuodelle 2017. Suomen ortodoksien kirkko antoi 
1 500 euroa vuodelle 2016.

Hankkeen kokonaiskulut vuonna 2016 olivat 71 773,20 
euroa ja vuonna 2017 70 066,59 euroa. Hankkeen tappio 2 
339,79 euroa katettiin omarahoituksella.

Vuosi 2016 2017
Henkilöstökulut 57 440,66 59 011,32
It kulut 320,74 314,44
Puhelin 631,79 484,49
Matkakulut   6 830,23 6 856,06 
Muut kulut 6 549,78 3 400,28

UNKARIN TURVAPAIKKAPOLITIIKKA  
ON EPÄINHIMILLISTÄ JA TUOMITTAVAA

Haluamme ilmaista syvän huolemme Unkarin parlamentin 
päätöksestä sulkea kaikki turvapaikanhakijat säilöönotto-
keskuksiin ja rajoittaa heidän oikeuttaan henkilökohtaiseen 
vapauteen. Lakia perustellaan terrorismiuhalla. Käytännössä 
päätös johtaa kaikkien Unkariin saapuneiden turvapaikanha-
kijoiden automaattiseen vapaudenriistoon Serbian vastaisel-
la rajalla sijaitsevilla konttileireillä.

Päätös koskee myös lapsia ja muita haavoittuvassa ase-
massa olevia henkilöitä. Automaattinen vapaudenriisto pel-
kästään sen vuoksi, että henkilö hakee kansainvälistä suoje-

lua, on vastoin sekä Unkarin kansainvälisiä ihmisoikeusvel-
voitteita että EU-oikeutta. Unkarin menettely uhkaa johtaa 
myös turvapaikanhakijoiden palautuksiin ilman pääsyä oi-
keudenmukaiseen turvapaikkamenettelyyn. Kansainvälisen 
oikeuden mukaan säilöön ottaminen ei saa olla mielivaltaista 
ja automaattista, vaan henkilöllä on oltava oikeus tehokkai-
siin oikeussuojakeinoihin vapaudenmenetyksen yhteydessä. 
Turvapaikanhakijoiden säilöönottoa voidaan käyttää vain 
viimesijaisena keinona, mikäli se on ehdottoman tarpeellis-
ta. Lapsia ei tule ottaa säilöön pelkästään maahanmuuttoon 
liittyvistä syistä. Näin selkeää ihmisoikeuksien loukkaamis-
ta ja hädässä olevien ihmisten kaltoinkohtelua maan raja-
asemilla pidämme eettisesti tuomittavana.

Helsingissä 9.3.2017
Suomen Uskontojohtajat

Puheenjohtaja Yaron Nadbornik, Suomen juutalaisten 
seurakuntien keskusneuvosto
Arkkipiispa Kari Mäkinen, Suomen evankelis-luterilai-
nen kirkko
Arkkipiispa Leo, Suomen ortodoksinen kirkko
Piispa Teemu Sippo SCJ, Katolinen kirkko Suomessa
Johtaja Atik Ali, Suomen Islam-seurakunta, USKOT-
foorumi ry, puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja Isra Lehtinen, Suomen Islamilainen 
Neuvosto ry
Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, Suomen Ekumeeninen 
Neuvosto

Amnesty International, Suomen osasto ry, toiminnanjohta-
ja Frank Johansson
Ihmisoikeusliitto, pääsihteeri Kaari Mattila
Suomen Pakolaisapu, toiminnanjohtaja Annu Lehtinen
Pakolaisneuvonta, toiminnanjohtaja Pia Lindfors
Helsingin Diakonissalaitos, toimitusjohtaja Olli Holmström

SUOSITUS KIRKOILLE LAUSUNNOSTA  
KRISTITYIKSI KÄÄNTYNEISTÄ  

TURVAPAIKANHAKIJOISTA

Suomen Ekumeeninen Neuvosto käynnisti syksyllä 2016 
yhteistyöneuvottelut Maahanmuuttoviraston kanssa kristi-
tyiksi kääntyneistä turvapaikanhakijoista. Kirkkojen kannal-
ta oli huolestuttavaa, että kirkkojen jäsenet olivat joutuneet 
turvapaikkapuhuttelussa uskonsa vuoksi kyseenalaiseen va-
loon. Maahanmuuttoviraston kannalta taas oli hankalaa tie-
tää, kuka oikeasti oli kääntynyt kristityksi ja kuka käyt-
ti kääntymistään pelkästään syynä turvapaikan saamiseen. 
Molempia tahoja huolestuttivat sellaiset kääntymiset, joissa 
kristityksi kastettu ei tiennyt esimerkiksi kasteen merkitystä. 

uomen Ekumeenisen Neuvoston ja Maahanmuuttoviras-
ton neuvotteluissa 5.12.2016 sovittiin, että kirkot /seurakun-
nat kirjoittaisivat kristityiksi kääntyneistä turvapaikkaa ha-
kevista jäsenistään lausunnon Maahanmuuttovirastoa var-
ten, mikäli he näin haluavat.

Kaste on kristillisten kirkkojen vahva elementti, joka liit-
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tää ihmisen yhteiseen uskoon ja kristillisen yhteisön jäse-
neksi. Tämä liittäminen ja liittyminen ovat avainasemassa 
kirkkojen toiminnassa, vaikka kastekäsitykset eri kirkoissa 
vaihtelevat. Näissä tapauksissa kyseessä on kuitenkin ylei-
semmin aikuisena toimitettava kaste, jonka perusteet ja käy-
tännöt eri kirkoissa ovat varsin lähellä toisiaan. Kirkoissa 
ja niiden seurakunnissa on käytössä mm. riittävä ja moni-
puolinen kasteopetus, joka pidetään ennen kastetta. Kaste-
opetus tai seurakunnan pastorin kanssa käydyt keskustelut 
vahvistavat käsitystä siitä, kuka kastetaan ja milloin kasteen 
voi antaa. Kääntyminen kristityksi on oma prosessinsa. Se 
ei liity turvapaikan saamiseen. Sen sijaan kristilliseen yhtei-
söön liitettyjen usko ja yhteys sekä seurakunnan tuki jäse-
nilleen ovat kirkoille merkityksellisiä. Osallisuus seurakun-
taan toteutuu yksilöllisellä tavalla. Kaikki yhteisöissä sisäl-
lä olevista eivät ole saaneet kastetta. Lausunnon voi kirjoit-
taa myös kasteopetuksessa olevista.

Lausunto tulisi liittää joko ennen puhuttelua lähetettä-
viin asiakirjoihin kastetodistuksen kanssa tai hakija voi lisä-
selvitysten yhteydessä lähettää sen Maahanmuuttovirastoon 
puhuttelun jälkeen. Mikäli lausunto on etukäteen saatavis-
sa asiakirjoissa, viraston työntekijä saisi siitä tietoa ja voisi 
käyttää sitä pohjana puhuttelussa.

 
Lausunnossa tulisi olla seuraavaa:

1)  Turvapaikanhakijan henkilötiedot
2) Hakijan suostumus/pyyntö lausunnosta ja ymmärrys 

siitä, mitä lausunto sisältää
3) Mikäli henkilö on jo kastettu, kastepäivä, -paikka ja 

-aika
4) Mihin kirkkoon ja seurakuntaan hakija kuuluu tai tu-

lee kuulumaan
5) Kasteopetuksen kieli, ajankohta ja tuntimäärä
6) Lausunnonantajan käsitys hakijan uskonnollisesta 

vakaumuksesta ja sen perusteet
7) Lausunnonantajan näkemys hakijan osallistumisesta 

kristilliseen toimintaan ja sen perusteet
8) Lausunnonantajan suhde hakijaan, tieto siitä, mihin 

lausunnon tiedot perustuvat
9)  Lausunnonantajan asema kristillisessä yhteisössä, ni-

mi ja yhteystiedot

Lausunnonantajan tulisi olla valmis yhteydenottoon Maa-
hanmuuttovirastosta, mikäli turvapaikanhakija antaa sii-
hen suostumuksensa. Näin voidaan vielä varmistaa puuttu-
via tietoja tai kysymyksiä. Lausunnonantajan tulee 1) tuntea 
henkilökohtaisesti kristityksi kääntynyt sekä 2) olla kirkon 
tai seurakunnan luotettu jäsen. Lausunto on luottamukselli-
nen ja käytettävissä vain tässä asiayhteydessä. 

Kysymykset lausunnon osalta voi osoittaa joko oman 
kirkon maahanmuuttotyötä tekevälle asiantuntijalle tai Suo-
men Ekumeeniselle Neuvostolle.

25.1.2017
Suomen Ekumeenisen Neuvoston puolesta

Mari-Anna Auvinen
pääsihteeri

REKOMMENDATION TILL KYRKORNA 
ANGÅENDE UTLÅTANDE OM ASYLSÖKARE 

SOM KONVERTERAT TILL DEN  
KRISTNA TRON

Hösten 2016 inledde Ekumeniska Rådet i Finland förhand-
lingar med Migrationsverket om asylsökare som konverte-
rat till den kristna tron. Kyrkorna var bekymrade för att kyr-
kornas nya medlemmar blev ifrågasatta för sin tro vid asyl-
förhören. Migrationsverket ansåg i sin tur att det var svårt att 
veta hur äkta omvändelsen varit och i vilken mån asylsökare 
använde sin konvertering som ett sätt att få asyl. Båda parter 
var oroade över konverteringar där människor döpts utan att 
känna till dopets innebörd.   

Vid förhandlingar den 5 december beslöt Ekumeniska 
Rådet och Migrationsverket att kyrkorna / församlingarna 
kan skriva ett utlåtande till Migrationsverket om asylsökare 
som konverterat till den kristna tron, ifall de så önskar. 

För kyrkorna är dopet ett tydligt tecken som knyter en 
människa till den gemensamma tron och till den kristna ge-
menskapen. Denna handling som innebär att en människa 
ansluter sig till och blir mottagen av församlingen är grund-
läggande för kyrkornas verksamhet trots att synen på dopet 
varierar mellan de olika kyrkorna. I dessa fall då dopkandi-
daten vanligtvis är en vuxen person har kyrkorna mycket lik-
nande uppfattningar om dopet och hur det förrättas. I kyr-
korna och deras församlingar förekommer en gedigen och 
mångfaldig dopundervisning som föregår själva dopet. Do-
pundervisningen eller de enskilda samtal som förs med för-
samlingens pastor ger klara indikationer om vem som kan 
bli döpt och när dopet kan ske. Att konvertera till den krist-
na tron är en egen process som inte har något med asylpro-
cessen att göra. Däremot är det viktigt för kyrkorna att för-
samlingarna stöder sina medlemmar och att de nya medlem-
marna får dela tron och gemenskapen. Delaktighet i försam-
lingen sker på ett personligt plan. Alla som är med i gemen-
skapen har inte mottagit dopet. Församlingen kan också sk-
riva ett utlåtande om den som deltar i dopundervisningen. 

Utlåtandet bör tillsammans med ett dopintyg fogas till 
de handlingar som den asylsökande tar med sig till asylför-
höret. Den sökande kan också bifoga dopintyget i samband 
med den tilläggsförklaring som kan göras efter förhöret hos 
Migrationsverket. Då utlåtandet på förhand bifogats asyl-
handlingarna kan Migrationsverkets personal ta del av infor-
mationen och använda det som grund vid förhöret.   

Utlåtande bör innehålla följande: 
1) Den asylsökandes personuppgifter
2) Den sökandes godkännande eller begäran om intyget 

och förståelse för vad intyget innehåller
3) Om personen är döpt bifogas ett dopintyg med tid-

punkt och plats för dopet
4) Uppgifter om till vilken kyrka och församling den sö-

kande hör eller kommer att höra
5) Uppgifter om dopundervisningens språk, tidpunkt och 

antal timmar 
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6) Remissinstansens uppfattning om den döptas religiösa 
övertygelse och grunderna för den

7) Remissinstansens uppfattning om den döptas delak-
tighet i den kristna verksamheten och grunderna för 
den

8) Remissinstansens relation till den sökande, uppgifter 
om vad utlåtandet grundar sig på

9) Remissinstansens ställning i det kristna samfundet, 
namn och kontaktuppgifter 

Den som ger utlåtandet ska vara beredd att bli kontaktad av 
Migrationsverket om den asylsökande ger sitt tillstånd där-
till. På så sätt kan man ännu komplettera informationen. Mi-
grationsverket kan också försäkra sig om den berörda kyr-
kans eller församlingens pålitlighet i oklara fall. Den som 
ger utlåtandet bör 1) känna den som konverterat till den 
kristna tron och 2) vara en person som äger kyrkans eller 
församlingens förtroende. 

Utlåtandet är konfidentiellt och bör användas endast i 
denna kontext. Frågor angående utlåtandet kan riktas till den 
egna kyrkans experter på invandrararbete eller till Ekume-
niska Rådet i Finland.  

25 januari 2017
För Ekumeniska Rådet i Finland

Mari-Anna Auvinen
generalsekreterare

PAPERITTOMIEN JA SEURAKUNTIEN  
RANKAISEMINEN EI RATKAISE  

LAINSÄÄDÄNNÖN LUOMAA ONGELMAA

Tämänhetkinen lainsäädäntö ajaa paperittomia pattitilantee-
seen: heitä ei voi palauttaa lähtömaahansa, mutta heillä ei 
ole myöskään oikeutta oleskella Suomessa. Hiljattain on uu-
tisoitu, kuinka poliisi on sakottanut paperittomia ihmisiä ul-
komaalaisrikkomuksesta, joka on aiheutunut oleskeluluvatta 
olemisesta Suomessa. Myös seurakuntien suojiinsa ottamia, 
niin sanotussa kirkkoturvassa olevia paperittomia on sako-
tettu (Satakunnan Kansa 20.3.).

Paperittomien kestämätön tilanne on seurausta viime-
vuotisista maahanmuuttopolitiikan kiristyksistä. Aiemmin 
turvapaikanhakijalle on voitu myöntää oleskeluoikeus hu-
manitaarisen suojelun perusteella, millä on voitu estää tur-
vapaikanhakijoiden päätyminen oikeudettomaan välitilaan.

Säädös humanitaarisesta suojelusta kuitenkin poistettiin 
laista toukokuussa 2016. Lakimuutoksen yhteydessä todet-
tiin, että ilman oleskelulupaa maassa olevien joukon kasva-
essa hallitus ryhtyy uudelleen lainsäädännöllisiin tai muihin 
muutostoimiin.

Nyt tällainen oikeudellinen välitila on syntynyt. Tämän-
hetkinen lainsäädäntö ajaa paperittomia pattitilanteeseen: 
heitä ei voi palauttaa lähtömaahansa, mutta heillä ei ole 
myöskään oikeutta oleskella Suomessa. Perus- ja ihmisoi-

keudet kuuluvat lain mukaan kaikille, jotka oleskelevat Suo-
messa. Näiden oikeuksien toteutuminen paperittomien koh-
dalla on kuitenkin vaarantunut.

Kirkot huolehtivat lähimmäisten hyvinvoinnista ja hei-
dän  oikeuksiensa edistämisestä silloinkin, kun valtio ei 
myönnä paperittomalle oleskeluoikeutta. Kirkkoturvatilan-
teiden taustalla on seurakuntien havainto inhimillisestä hä-
dästä. Paperittomien ja seurakuntien rankaiseminen lainsää-
dännön luomasta pattitilanteesta ei ratkaise ongelmaa vaan 
pahentaa sitä.

Helsingin Sanomat, 26.3.2017 

       Isä Heikki Huttunen                  Talvikki Ahonen 
 pääsihteeri              kirkkoturvatutkija 
Euroopan kirkkojen konferenssi Itä-Suomen yliopisto

       Mari-Anna Auvin
            pääsihteeri 
               SEN 

HAVE NO FEAR - BUT HOPE!  
MESSAGE FROM THE 20TH CCME  

GENERAL ASSEMBLY

Christ is Alive! And in Christ we have a message of hope 
and peace for all the world. We see expressions of hope in 
those multiple prayers and actions of European citizens that 
have supported the common good. They are working to sha-
re Christian principles of solidarity, peace, generosity and 
the imperative to welcome the stranger. We have seen ho-
pe in the contribution of hundreds of thousands of people 
across Europe. Many people are giving their time to offer a 
welcome in Europe to newly arrived people who have been 
forced to flee their homes.

 We see hope in the contribution of refugees, migrants 
and minority ethnic groups to European societies. Europe-
an societies have a history of immigration and emigration 
themselves and are constantly evolving. Newcomers are hel-
ping to expand cultural horizons, and are vital to work which 
breaks down fears between people from different backg-
rounds, religions and nationalities. We celebrate that newly 
arrived people are playing their part in our common life. We 
rejoice in the 53 opportunities that new encounters provide 
to help transform attitudes and opinions, which help everyo-
ne to have a deeper perspective on life. 

We see hope in the future for longstanding solidarity bet-
ween the Churches of Europe to work together. At our As-
sembly we welcomed several new organisations from the 
United Kingdom, Hungary and Ireland into the membership 
of CCME. The Churches of Europe belong together. 

We are hopeful that the attitudes of European societies 
may be positively transformed by their experience of inter-
cultural dialogue with refugees and migrants. For Churches 
this includes theological reflection. Hearing the voices and 



75
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

respecting the opinions of newcomers in decisions and pro-
grammes which affect them is critical, and so we commend 
the principle that: ‘Nothing about us without us is for us’. 

We commend citizens and church members to support a 
process of integration. We believe that: “Integration is a dy-
namic two-way process of mutual accommodation where all 
parties give and receive. In this sense integration means res-
pect for different cultural identities. This involves a shift in 
the majority communities’ ways of thinking.” 

We encourage all those who have acted, volunteered or 
donated to continue with their efforts and support the growth 
of a movement which seeks to make societies welcoming 
and safe for those forced to leave their homes. We hope that 
their actions will be a challenge to those in positions of aut-
hority.

 We urge all Governments and political actors not to be 
afraid of making challenging and courageous decisions in 
the face of xenophobia. We say to them: have no fear, do not 
play with fear, do not betray core European values but ha-
ve hope that policies which prioritise human dignity and the 
common good have the support of Churches, church mem-
bers and many fellow citizens.

 
Particular attention must be paid to: 

- the opening of safe passage for those in greatest need, 
in order to prevent the continuing catastrophic loss of human 
life as people desperately try to seek sanctuary in Europe. 

- the protection and expansion of swift family reunifica-
tion; as Churches we affirm that family life is a fundamen-
tal human right and is essential for the integration of a new-
comer. 

- the situation of persons living in Europe not granted a 
permit who cannot return to their country of origin. They de-
serve to have their fundamental rights respected and guaran-
teed at all times. 

So we say: Have no fear! Christ is Alive! We have hope. We 
can move beyond borders, physical barriers and walls in our 
hearts and minds. 

Message from the 20th CCME General Assembly, Pra-
gue, Czech Republic 

21-25 June 2017 
Adopted unanimously on 24 June 2017

JULISTUS KAHDESTA  
EKUMEENISESTA  

RUKOUSPÄIVÄSTÄ VUONNA 2018

Herran käsi on voimallinen (2. Moos. 15:1–21) 

Vuoden 2018 rukousviikon teema Herran käsi on voimal-
linen muistuttaa meitä suomalaisia siitä, että saamme kai-
kessa turvautua Korkeimman suojaan. Kristittyinä uskom-
me, että yhdessä luomakunnan kanssa heijastamme Jumalan 
antamaa elämää. Jokaisen ihmisen mittaamaton arvo kutsuu 
meitä kunnioittamaan toinen toistamme ja rakentamaan yh-
dessä ihmisarvoista elämää.

Kuluva vuosi on vuoden 1918 tapahtumien muistovuosi. 
Kansakuntamme historia muistuttaa sovinnon ja yhteyden et-
simisen tärkeydestä. Tämän päivän maailmassa uudet uhka-
kuvat luovat turvattomuutta ja vastakkainasettelua. Pelkojen 
ja uhkakuvien sijaan meidän tulee lujittaa yhteenkuuluvuut-
ta, erilaisuuden hyväksymistä ja yhteistyötä, jossa jokaisen 
ihmisen ja luomakunnan arvo ovat toimintamme keskiössä. 
Keskinäinen kunnioitus ja lähimmäisen rakastaminen lujit-
tavat elämää kantavia rakenteita ja turvallisuuden tunnetta.

Talouden noususuhdanteesta huolimatta monet meistä 
taistelevat jokapäiväisestä toimeentulostaan. Tämä on totta 
niin globaalilla tasolla kuin omassa yhteiskunnassammekin. 
Kansakuntamme eheys vaatii meitä oikeudenmukaisuuteen 
ja jakamiseen niiden kanssa, jotka elävät puutteen, koditto-
muuden tai kärsimyksen keskellä. Huolehtiessamme lastem-
me ja vanhustemme hyvinvoinnista rakennamme kansamme 
tulevaisuutta. Raamattu kehottaa myös huolehtimaan heistä, 
jotka hakevat turvaa keskeltämme. Korkeimman suoja kos-
kee meitä kaikkia.

Aikakautemme haasteita ovat taloudellinen eriarvoisuus, 
yhteiskunnan monikulttuurisuudesta nousevat pelot ja kas-
vava yksinäisyys. Huomioimalla yksin jääneet ihmiset ym-
pärillämme murramme yksinäisyyden vankiloita. Tarvit-
semme toista ihmistä. Rukouspäivät ekumeenisella rukous-
viikolla 18. tammikuuta ja ekumeenisella vastuuviikolla 24. 
lokakuuta tarjoavat mahdollisuuden parantavaan yhteyteen 
ja yhteiseen kiitokseen. Vastuuviikko muistuttaa naisten oi-
keuksista henkiseen ja taloudelliseen yhdenvertaisuuteen. 
Nainen ja mies luotiin molemmat Jumalan kuvaksi. Nais-
ten itsemääräämisoikeus on edelleen ajankohtainen teema.

Rukouspäivien raamatuntekstit puhuvat orjuudesta ja va-
paudesta. Kristillinen sanoma vapaudesta on evankeliumin 
mukaan kytketty totuuteen. Totuus vapauttaa meidät näke-
mään toisessa ihmisessä uhan sijasta mahdollisuuden. Se 
vapauttaa vihan painolastista ja suuntaa elämämme paran-
tavaan muutokseen. Muutos alkaa oman elämän kunnioit-
tamisesta. Jumalan rakkauden ja hyvyyden vastaanottami-
nen vaikuttaa asenteisiin ja johdattaa lahjojen käyttämiseen 
myös toisten ihmisten hyväksi. Suomenkielinen sana Vapah-
taja tarkoittaa vapauttajaa. Jeesuksessa on vapaus elämää 
kahlehtivista voimista, mikä tuo ilon.

Yksi ensimmäisen rukouspäivän raamatunteksteistä roh-
kaisee meitä turvautumaan Jumalaan ja rakentamaan yhdes-
sä ihmisarvoista elämää. ”Eihän Jumala ole antanut meil-
le pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen 
harkinnan hengen.”

Helsingissä 10. marraskuuta 2017
Tasavallan presidentti
Sauli Niinistö

PLAKAT OM TVÅ EKUMENSKA  
BÖNDAGAR ÅR 2018

Guds hand leder oss (2 Mos. 15:1–21) 

Temat för böneveckan 2018 Guds hand leder oss påminner 
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oss finländare om att vi i allt kan känna oss trygga i Her-
ren. Som kristna tror vi att vi tillsammans med skapelsen 
återspeglar det liv som Gud har gett. Varje människas omät-
bara värde kallar oss att respektera varandra och tillsammans 
bygga ett människovärdigt liv.

År 2018 är ett år då vi minns händelserna år 1918. Vår 
nations historia påminner om vikten av att söka försoning 
och gemenskap. I dagens värld skapar nya hotbilder osäker-
het och motsättningar. I stället för rädslor och hotbilder ska 
vi arbeta för en starkare känsla av gemenskap, för att accep-
tera olikhet och ett samarbete där varje människas värde och 
skapelsen ligger i fokus. Ömsesidig respekt och nästankär-
lek stärker våra livsuppehållande strukturer och vår känsla 
av trygghet.

Trots ett ekonomiskt uppsving kämpar många av oss för 
sitt dagliga uppehälle. Det är sant såväl på global nivå som 
i vårt eget samhälle. Nationell enhet kräver rättvisa av oss, 
kräver att vi delar med oss med dem som lever i brist, är 
hemlösa eller lider. När vi ser till att våra barn och våra åld-
ringar har det bra bygger vi en framtid för vårt folk. Bibeln 
uppmanar oss att också ta hand om dem som söker skydd 
bland oss. Den högstes beskydd omfattar oss alla.

Ekonomisk ojämlikhet, oro som föds ur ett mångkul-
turellt samhälle och växande ensamhet är utmaningar som 
präglar vår tid. Genom att se och uppmärksamma ensamma 
människor i vår omgivning bryter vi sönder de ensamhets-
fällor som har uppstått. Vi behöver alla varandra. Böndagar-
na under ekumeniska böneveckan den 18 januari och under 
ekumeniska ansvarsveckan den 24 oktober erbjuder en möj-
lighet till en helande gemenskap och gemensam tacksägel-
se. Ansvarsveckan påminner om kvinnors rätt till andlig och 
ekonomisk jämlikhet. Både kvinnan och mannen skapades 
till Guds avbild. Kvinnors självbestämmanderätt är fortfa-
rande ett aktuellt tema.

Böndagarnas bibeltexter tar upp slaveri och frihet. Det 
kristna budskapet om frihet är enligt evangeliet kopplat till 
det sanna. Sanningen gör oss fria att i våra medmänniskor 
se en möjlighet i stället för ett hot. Sanningen frigör oss från 
hatets barlast och riktar in vårt liv på en helande förändring. 
Den förändringen har sin början i respekt för livet. När vi 
tar emot Guds kärlek och godhet påverkar det våra attityder 
och leder oss att använda våra gåvor också till gagn för an-
dra människor. Det svenska ordet Frälsare betyder befriare. I 
Jesus finns friheten från de krafter som fjättrar livet och det 
skapar glädje.

En av den första böndagens bibeltexter uppmuntrar oss 
att förtrösta på Gud och tillsammans arbeta för en människo-
värdig existens. ”Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande 
utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.”

I Helsingfors den 10 november 2017
Republikens president
Sauli Niinistö

Työryhmät / Arbetsgrupper

Ekumeeninen turvapaikkatyötä  
tekevien asiantuntijaverkoston työryhmä
Toiminnanjohtaja Esko Matikainen,  
Suomen Helluntaikirkko
Monikulttuurisen työn pappi Teemu Toivonen,  
Ortodoksinen kirkko
Ylidiakoni Juha Lampinen, Ortodoksinen kirkko
Järjestökoordinaattori Adriana Saarialho, Suomen Caritas
Asiantuntija Marja-Liisa Laihia, ev.lut. Kirkkohallitus
Asiantuntija Laura Arikka, ev.lut. Kirkkohallitus
Pastori Timo Keskitalo, Patmos lähetyssäätiö
Kansainvälisyyskasvatuksen kouluttaja Pia Rinne,  
Suomen Lähetysseura
Kirkkoturvatutkija Talvikki Ahonen, Itä-Suomen yliopisto

Missiologinen työryhmä
Professori Mika Vähäkangas
Dosentti Jyri Komulainen
Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen 

Rukouspäivätyöryhmä / Böndagsarbetsgruppen
Kirkkoherra Taina Manninen, Suomen ev.lut. kirkko
Hiippakuntasihteeri Tomas Ray, Suomen ev.lut. kirkko
Asiamies Elena Gorschkow-Salonranta, Suomen  
ortodoksinen kirkko
Rehtori Taina Karhu, Suomen vapaakristillinen neuvosto
Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, sihteeri

Vapaakristillinen työryhmä
Toiminnajohtaja Esko Matikainen (hel), SVKN
Pastori Jan Edström (bapt), FS
Kirkonjohtaja Jari Portaankorva (bapt), SVKN 
Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen (vap), SVKN
Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, SEN

100-vuotisjuhlatyöryhmä
Pastori Jan Edström (bapt)
Yleisvikaari Raimo Goyarrola (kat)
Pastori Soile Salorinne (met)
Kanttori Jooa Sotejeff-Wilson (ort)
Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen

Ihmisoikeusprojektin ohjausryhmä
Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, SEN
MA, TK Kati Jääskeläinen
Asiantuntija Kari Latvus, Toiminnallinen osasto, Jumalan-
palvelus ja yhteiskunta, ev.lut. Kirkkohallitus
Arkkipiispan teologinen erityisavustaja TT Petri Merenlah-
ti, Arkkipiispan kanslia, ev.lut. Kirkkohallitus
Pääsihteeri Riina Nguyen, Filantropia
Vaikuttamistyön päällikkö Kristiina Rintakoski, Suomen 
Lähetysseura
Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysver-
koston sihteeristön päällikkö Aaro Rytkönen, Kirkon Ulko-
maanapu
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Järjestökoordinaattori Adriana Saarialho, Suomen Caritas
Kehitysyhteistyön asiantuntija Anne Haverinen, FIDA In-
ternational

Vastuuviikko /Ansvarsveckan 
Ohjausryhmä
Vastuuviikon ruotsinkielinen projektisihteeri Jani Edström, 
Kyrkans central för det svenska arbetet
Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, SEN 
järjestökoordinaattori Adriana Saarialho, Suomen Caritas
Toiminnanjohtaja Riina Nguyen, Filantropia 
Projektipäällikkö Minna Rasku, Filantropia 
toiminnanjohtaja Tiina Antturi, World Vision
Järjestöasiantuntija Paula Antell, Kirkon Alat
Toiminnanjohtaja Pirjo Kantala, Tuomasyhteisö 
Toiminnanjohtaja Satu Mustonen,  
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS 
Uskontodialogiasiantuntija Heidi Rautionmaa,  
Helsingin seurakuntayhtymä 
Vanhempi asiantuntija Eva-Marita Rinne-Koistinen,  
Kirkon Ulkomaanapu
Projektipäällikkö Minna Saarnivaara,  
Suomen Lähetysseura
Toimittaja Anne Lagerstedt, NNKY
Risto Pontela, Suomen Kristillinen Rauhanliike
Asiantuntija Kari Latvus, asiantuntija, Toiminnallinen osas-
to, Jumalanpalvelus ja yhteiskunta, ev.lut. Kirkkohallitus

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

Lähetyspyhän valmistelutyöryhmä
Journalisti Maria Hattunen (ort) 
Isä Tri Nguyen (kat)

Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry
Mari-Anna Auvinen, henkilökohtainen varajäsen: 
Milena Parland (ort) ja Jan Edström (bapt), 
henkilökohtainen varajäsen: Jari Portaankorva (bapt).         

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

Nordisk ekumenisk Kvinnokomitté (NEKK)
Kääntäjä Sara Torvalds (kat)

Reformaation merkkivuosi 2017
Kansalaisvaltuuskunta
Piispa Teemu Sippo SCJ (kat)
Varaedustaja: kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen (SVK)
Päätoimikunta ja ekumeeninen toimikunta
Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen

Jäsenkunnan edustajat jaostoissa 2017–2019 Av  
medlemskretsen utsedda representanter i sektioner
Neuvoston jäsenet, tarkkailijat ja kymppanuusjärjestö-
tö voivat nimetä edustajansa jaostoihin. Jaostot seuraavat 

oman aihepiirinsä koti- ja ulkomaista keskustelua, työsken-
televät eri projektien puitteiss sekä järjestävät ekumeenisia 
seminaareja ja tilaisuuksia ajankohtasista kysymyksistä. 
Rådets medlemmar, observatörer och partnerorganisatio-
ner an utse representanter till sektonerna. Sektionerna föl-
jen med den nationella  och internationella diskussionen rö-
rande deras ansvarsområden, arbetar med olika projekt och 
ordnar seminarier och samtal i aktuella frågor.

Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto
Suomen ev.lut. kirkko
Erikoislääkäri, johtaja Tarja Holi
Asiantuntija, dosentti Kari Latvus
Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki
Sihteeri: Teol. yo Saara Murto
Suomen ortodoksinen kirkko
YTL Katri Savolainen
VTT Markku Kivinen
Anglican Church in Finland
PhD Kaihsu Tai 
Suomen Pelastusarmeija
Kapteeni Kaisa Mäkelä-Tulander
Katolinen kirkko Suomessa
Veli Gabriel Salmela OP
Suomen Metodistikirkko
Pastori Soile Salorinne
Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus
Emeritussuurlähettiläs Ilari Rantakari
Kirkon alat
Toiminnanjohtaja Paula Aaltonen
Suomen Lähetysseura
Kotimaantyön johtaja Satu Kantola
Suomen Adventtikirkko
Kirkkokunnanjohtaja Kalervo Aromäki
Sinapinsiemen
TT, pastori Pauliina Kainulainen
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
Pastori Jussi Ikkala
Suomen kristillinen rauhanliike
Rovasti Risto Pontela
Herättäjä-Yhdistys
Aluesihteeri Urpo Karjalainen
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
Toiminnanjohtaja Erkki Haarala

Kasvatusasioiden jaosto
Suomen ev.lut. kirkko
Dosentti Jyri Komulainen
LO, KM Raili Keränen-Pantsu
KT Saila Poulter
KM Elina Siukonen
TL Tuula Vinko
Suomen ortodoksinen kirkko
TM Marianne Kantonen
TM Sirpa Okulov
Katolinen kirkko Suomessa
Johtaja Juho Kyntäjä
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Suomen Pelastusarmeija
Luutnantti Kaisu Leino
Suomen Adventtikirkko
Rehtori Merja Kinnunen 
Suomen Metodistikirkko
Pastori Mika Partanen
Suomen Nuorten Naisten Kristillisten  
Yhdistysten Liitto (NNKY-liitto)
TM Maiju Roininen
Nuori kirkko ry
Vs. viestintäjohtaja Jukka Jylhä
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
Opetusneuvos Pekka Iivonen

Lapsi- ja nuorisotyön jaosto
Suomen ev.lut. kirkko
Erityisnuorisotyönohjaaja Juhana Malme 
Asiantuntija Sirpa Syrjä
Kouluttaja Anita Ahtiainen
Hiippakuntasihteeri Ari Tähkäpää
Suomen ortodoksinen kirkko
Sosionomi Kristiina Klubb
Teol. yo Artturi Hirvonen
Katolinen kirkko Suomessa
OTM Miira Kuhlberg
Suomen Vapaakirkko
Pastori Sami Lehto
Suomen Metodistikirkko
Lapsityön toimialajohtaja Liisa Lehti
Suomen Adventtikirkko
Jaostojohtaja Jani Virolainen
Kirkon Ulkomaanapu
Koordinaattori Sini Tyvi
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
Pääsihteeri Katri Jussila

Ketkon ohjausryhmä
Pastori Jan Edström
Opetusneuvos Pekka Iivonen
TM Sirpa Okulov
Ketkokoordinaattori Vilma Saarinen

Koulutussihteerit
Helsinki: 
Vilma Saarinen 
Lasse Lindberg 
Joensuu: 
Hanna Möttönen 
Netta Lamminmäki 
Tuomo Mäkelä  

Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto
Suomen ev.lut. kirkko
Dosentti, TT Tomi Karttunen
TT Jussi Koivisto
Pastori Tarja Meijer
Pastori Arto Nuutinen

Pastori Heikki Repo
TM Siiri Toiviainen
Suomen ortodoksinen kirkko
TM, pastori Tuomas Kallonen, FT Merja Merras
Katolinen kirkko Suomessa
TT, isä Toan Tri Nguyen
Suomen Metodistikirkko
Piirikunnanjohtaja Jori Brander
Anglican Church in Finland
Kirkkoherra Tuomas Mäkipää
Finlands svenska baptistsamfund
Pastor Jan Edström
International Evangelical Church
Senior pastor Samuel Vogel
Suomen Adventtikirkko
Päätoimittaja, TT Timo Flink
Suomen baptistikirkko
Kirkonjohtaja Jari Portaankorva
Suomen Pelastusarmeija
Kapteeni Kati Kivestö

Paikallisekumenian jaosto
Suomen ev.lut. kirkko
Pastori Miika Ahola
TL, rovasti Veijo Koivula
Pastori Antti Kruus
Pastori Merja Lampila
Kirkkoherra Arto Penttinen
Pastori Leena Paintola
Pastori Maarit Kuusisto
Suomen ortodoksinen kirkko
TM Soili Penttonen
TM, pastori Kaarlo Saarento
Suomen Pelastusarmeija
Kapteeni Seppo Takala
Katolinen kirkko Suomessa
Isä Federico Spanò
Suomen Metodistikirkko
Toimialajohtaja Jukka Hiltunen
Suomen Adventtikirkko
Jaostojohtaja Kimmo Ilola
Suomen Vapaakirkko
Pastori Kai Almgren
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
Anssi Hannula
Suomen kristillinen rauhanliike
Kanttori, MM Matti Turunen
Herättäjä-Yhdistys
Pastori Leena Väyrynen-Si 
Suomen NNKY-liitto
Musiikkipedagogi Enni Riukulehto

Sektionen för finlandssvensk ekumenik
Ev.-luth. kyrkan i Finland
Pastor Maria Sten
Diakon Luisa Tast
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Finlands svenska metodistkyrka
TD Leif-Göte Björklund
Ortodoxa kyrkan i Finland
Utskottssråd Peter Saramo
Diakon, arkitekt Pär Silén
Katolska kyrkan i Finland
Översättare Sara Torvalds
FM Heidi Tuorila-Kahanpää
Finlands svenska baptistsamfund
Pastor Jan Edström
Missionskyrkan i Finland
Samfundsledare Håkan Björklund
Pastor Stefan Salonen
Kyrkans Utlandshjälp
Koordinator Kaj-Mikael Wredlund
Förbundet KFUK i Finland
Linda Jordas

Jäsenkirkot ja edustajat / Medlemskyrkor och represen-
tanter 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
Piirikunnanjohtaja 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
Toiminnajohtaja Esko Matikainen
Suomen Baptistikirkko
Rehtori Lauri Kotkavuori
Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
Psykologian lisensiaatti Maija Mäkelä
Finlands svenska pingstmission
Pastor Stefan Sigfrids

Kumppanuusjärjestöt ja edustajat / Partnerorganisa-
tioner 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
Nuori kirkko
Johtaja Lasse Halme
Opiskelijoiden Lähetysliitto
Edustaja avoin
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Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
Lehtori Jouni Elomaa
San Damianon osuuskunta
Dosentti Pauli Annala
Sinapinsiemen
Rovasti Soili Juntumaa
Suomen Caritas
Toiminnanjohtaja Adriana Saarialho
Suomen kristillinen rauhanliike
Rovasti Risto Pontela
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
Pääsihteeri Katri Jussila
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
Toiminnanjohtaja Erkki Haarala 
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 World Vision
Toiminnanjohtaja Tiina Antturi
Tuomasyhteisö
Pastori Pirjo Kantala

Hallitus / Styrelse 2016–2018
(Varajäsenet suluissa, suppleanter inom parentes)
Puheenjohtaja / Ordförande
Arkkipiispa Kari Mäkinen (tuomirovasti Matti Poutiainen)
Varapuheenjohtajat / Viceordföranden
Piispa Arseni, ort. (ylidiakoni Juha Lampinen)
Piispa Matti Repo, ev.lut. (TL Veijo Koivula)
Pastori Soile Salorinne, met.  
(kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, vap.)
Muut jäsenet / övriga medlemmar
Yleisvikaari, TT Raimo Goyarrola (veli Gabriel Salmela), 
Katolinen kirkko
TM Jooa Sotejeff-Wilson, ort. (YTM Minna Rasku)
Dosentti, TT Tomi Karttunen, ev.lut.  
(pastori Päivi Aikasalo)
TT Minna Hietamäki, ev.lut. 18.4.2017 saakka  
(lehtori Eija Peura)
Lehtori Eija Peura, ev.lut.  19.4.2017  lähtien  
(TT Minnamari Helaseppä )
Pastor Jan Edström, Finlands svenska baptistsamfund 
(pastor Mayvor-Wärn-Rancken, Finlands svenska metodist-
kyrka)

Toimisto / Kansli
Pääsihteeri / Generalsekreterare Mari-Anna Auvinen, mari-
anna.auvinen@ekumenia.fi
Hallintosihteeri / Administrativ sekreterare Sirpa-Maija Vu-
orinen
Ihmisoikeusasiantuntija / Sakkunnig i mänskliga rättigheter 
Anna Hyvärinen, anna.hyvarinen@ekumenia.fi
Vastuuviikon koordinaattori /Ansvarsveckans koordinator 
Katariina Väisänen
Projektsekreterare för Ansvarsveckan Jan Edström, jan.ed-
strom@ekumenia.fi
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