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1. TIIVISTETTY 
TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Suomen Ekumeeninen Neuvosto
Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on sääntöjensä mukaan niiden Suo-
messa toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteistyöelin, 
jotka on hyväksytty sen jäseniksi sillä perusteella, että ne tunnustavat Herran 
Jeesuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyr-
kivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumusta yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja 
Pyhän Hengen kunniaksi.

Neuvoston tarkoitus on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelimenä

 - edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä
 - vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suomessa
 - vahvistaa kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen ääntä yhteiskunnassa
 - toimia kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kohtaamispaikkana

Tarkoituksensa toteuttamiseksi neuvosto

 - kutsuu kirkkoja ja kristillisiä yhteisöjä ja niiden jäseniä yhteiseen ru-
koukseen ja keskinäiseen vuorovaikutukseen

 - keskustelee ajankohtaisista ekumeenisista kysymyksistä
 - järjestää neuvotteluja, seminaareja ja konferensseja
 - tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä kristillisen etiikan pohjalta
 - voi perustaa jaostoja, joihin jäsenet, tarkkailijat ja kumppanuusjär-

jestöt nimeävät edustajia ja muita asiantuntijoita
 - voi perustaa työryhmiä, joihin hallitus kutsuu harkintansa mukaan 

jäsenten, tarkkailijoiden ja kumppanuusjärjestöjen edustajia sekä 
muita asiantuntijoita

 - harjoittaa julkaisutoimintaa
 - pitää yhteyttä jäsenkuntaansa sekä ekumeenisiin järjestöihin Suo-

messa ja ulkomailla
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1.2 Toiminnan yleinen tavoite ja osa-alueet
SEN on sekä keskustelufoorumi, toimeenpaneva järjestö että asiantuntijaelin. 
Neuvoston olemassaolo on sinänsä merkki jäsenkirkkojen ja -yhteisöjen pyr-
kimyksistä ykseyteen ja yhteiseen todistukseen. 

SEN palvelee jäseninä ja tarkkailijoina olevia kirkkoja, kumppanuusjärjes-
töjään ja muita tahoja ekumenian asiantuntijaorganisaationa. Sen toiminnan 
kautta ekumenia ja kirkkojen ykseyden vahvistaminen tulevat näkyväksi yh-
teisenä todistuksena ja palveluna yhteiskunnan heikompiosaisten puolesta. 
Toiminnan tavoitteena on, että kirkot ja kristilliset yhteisöt tukisivat entistä 
enemmän toisiaan sekä pyrkimyksissään kristittyjen ykseyteen, että yhteisen 
äänen vahvistamisessa yhteiskunnassa.  

Neuvoston toimintaa ohjaavat kaksi perusprinsiippiä: kristillinen todistus 
rakkautena ja kristittyjen yhteytenä sekä yhteinen työskentely luomakunnan ja 
ihmisarvon puolesta. 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 jakaa vuosittain ekumeeni-
sia huomionosoituksia. SEN toimii jäsenkuntansa foorumina ekumeenisissa 
verkostoissa. 

1.3 Jäsenkunta

Jäsenkirkot / Medlemskyrkor
Neuvoston varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Suomen evankelis-luteri-
lainen kirkko, Suomen ortodoksinen kirkko sekä ne Suomessa rekisteröidyt 
uskonnolliset yhdyskunnat, yhdistykset ja säätiöt, jotka tunnustavat Herran 
Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen 
vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän 
ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi. 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko 
Suomen ortodoksinen kirkko
Suomen Vapaakirkko 
Katolinen kirkko Suomessa



7

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 rekisteröidyt uskonnol-
liset yhdyskunnat, yhdistykset ja säätiöt, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen 
Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi 
pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä 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 Suomessa toimivat kris-
tittyjen yhteyttä edistävät rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt.

Filantropia
Filoksenia 
Helsingin Diakonissalaitos
Herättäjä-Yhdistys
Hiljaisuuden ystävät
Kansan Raamattuseura
Kirkon Alat
Kirkon Ulkomaanapu
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
Medialähetys Sanansaattajat SANSA
Lasten ja nuorten keskus
OCM- Suomen Konstantinus Yhdistys
Opiskelijoiden Lähetysliitto
Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
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San Damianon Osuuskunta
Sinapinsiemen
Suomen Caritas
Suomen kristillinen rauhanliike
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
Suomen Lähetysseura
Suomen Merimieskirkko
Suomen NNKY-liitto
Suomen NMKY:n liitto
Suomen Pipliaseura
Suomen World Vision
Temppeliherrain Ritarikunta
Tuomasyhteisö

1.4 Tiivistetty toimintakertomus ja 
toimintavuoden kuvaus
Toimintaympäristönä vuotta 2020 leimasi vuoden alkupuoliskolla nopeasti 
maailmanlaajuiseksi levinnyt COVID-19-pandemia. Kirkkojen linjaukset olivat 
yhteneviä siinä, että kristillistä lähimmäisenrakkautta kehotettiin osoittamaan 
suojelemalla muita tartunnoilta noudattamalla viranomaisohjeistuksia, kuten 
kokoontumisrajoituksia ja maskisuosituksia. Kokoontumisrajoitukset haastoi-
vat kirkkoja ennennäkemättömällä tavalla esimersiksi kirkollisten toimitusten 
osalta.  Taloudellisten ja yhteisöllisten haasteiden kanssa kamppailtiin, jotta 
toimintaedellytykset säilyisivät ja seurakuntalaisten aineellinen, henkinen ja 
hengellinen tukeminen olisi mahdollista muuttuvassa ja epävarmassa toimin-
taympäristössä.

Myös SEN:n taloudellinen tilanne oli haasteellinen vuonna 2020 COVID-
19-pandemian takia. Vastuuviikon kolehtituotto oli 47 800 € budjetoitua pie-
nempi.

Kristittyjen yhteinen rukous nousi tärkeäksi poikkeusaikoina. Vuoden 
aikana vietettiin kahta ekumeenista rukouspäivää. Kristittyjen ykseyden eku-
meenisen rukousviikon Kirkkojen maailmanneuvoston aineisto oli Maltan ja 
Gozon kristittyjen valmistelemaa. Rukousviikon teema He kohtelivat meitä ta-
vattoman ystävällisesti, oli myös Tasavallan presidentin allekirjoittaman rukous-
päiväjulistuksen otsikko. Aineisto rukouspäiväjulistuksineen ja ekumeenisen 
rukoushetken kaavoineen lähetettiin maamme kaikkiin seurakuntiin, valtakun-
nallinen radiojumalanpalvelus toteutettiin Järvenpäässä ja myös aamuharta-
uksia radioitiin. Vakiintuneen tavan mukaan toteutettiin Suomesta ekumeeni-
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nen pyhiinvaellus Roomaan ja useissa suomalaisissa seurakunnissa vietettiin 
ekumeenista rukousviikkoa rukoushetkillä ja -vaelluksilla. Vuoden aikana ru-
kouspäivätyöryhmä työskenteli jo uuden rukouspäiväjulistuksen tiimoilta, jon-
ka Tasavallan presidentti allekirjoitti. Julistuksen teemaksi tuli vuoden 2021 
rukousviikon teema Pysykää minun rakkaudessani, niin tuotatte paljon hedelmää.

Toinen ekumeeninen rukouspäivä eli Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansain-
välisen vastuun rukouspäivä on myös YK:n päivä. Rukouspäivää vietettiin Eku-
meenisella vastuuviikolla teemalla Ihmisoikeuspuolustajat ja sen radioitava 
ekumeeninen jumalanpalvelus toimitettiin Salossa Uskelan kirkossa. Rukouspäi-
vänä seurakuntia kehotettiin soittamaan kirkonkelloja ja soittimia tunnuksella 
#ihmisoikeuskellot. Toisen rukouspäivän ja Vastuuviikon teemat olivat esillä 
useissa seurakunnissa, jolloin muistettiin erityisesti rauhan ja ihmisoikeuksien 
toteutumista eri puolilla maailmaa, samoin kuin rukoiltiin ihmisoikeuspuolus-
tajien puolesta.

Vuoden aikana kristittyjen yhteistä rukousta pidettiin esillä myös jakamalla 
Paavi Franciscuksen rukouskutsua, joka kutsui kaikkia kristittyjä rukoilemaan Isä 
meidän-rukous 25.3., Tulkoon sinun valtakuntasi -rukouskampanjan merkeissä, 
Lähetyspyhänä 10.–11.10. ja Maailman pakolaispäiväksi 20.6. valmisteltiin seu-
rakuntien käyttöön esirukoukset turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten puolesta 
yhteistyössä ev.-lut. Kirkkohallituksen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa.

Jaostojen uusi kolmevuotinen toimintakausi käynnistyi ja jaostot ehtivät 
pitää järjestäytymiskokouksensa kasvotusten alkuvuodesta ennen kuin korona-
pandemia pakotti siirtämään kokoukset etäyhteyksillä pidettäväksi. SEN:ssa 
toimiva kasvatusasioiden jaosto, nuorisojaosto, paikallisekumenian jaosto, sek-
tionen för finlandssvensk ekumenik, teologisen ja opillisen keskustelun jaosto, 
yhdenvertaisuusjaosto ja yhteiskunnallisten kysymysten jaosto.

SEN:n tehtäviin kuuluu koordinoida kirkkojen yhteisiä julkilausumia ja 
kannanottoja. Toimivuoden aikana Suomen Ekumeeninen Neuvosto osoitti 
tukensa Turussa toimiville ilkivallasta kärsineille uskontokunnille, julkaisi Teo-
logisen ja opillisen jaoston valmisteleman julkilausuman kasteen merkitykses-
tä ja allekirjoitti vetoomuksen Kreikan saarilla olevien turvapaikanhakijoiden 
leirien evakuoinnista koronaviruksen vuoksi. Vuoden aikana julkaistiin Sofia 
Forumin Suomi-ilmastotapahtuman raportti Sofia Forum Suomi: Yhdessä kohti 
hiilineutraalia tulevaisuutta ja Kirkon tutkimuskeskus julkaisi SEN:n missiologi-
sen työryhmän kirjan Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan.

Organisaatiotasolla Neuvosto piti kaksi yleiskokousta. Poikkeuksellisesti 
molemmat kokoukset järjestettiin kokoontumisrajoitusten takia syksyllä ja syys-
kokoukseen osallistuttiin pääasiassa etänä. Vuosi 2020 oli hallituksen toinen 
työskentelyvuosi arkkipiispa Tapio Luoman johdolla. Hallitus kokoontui kuusi 
kertaa vuoden aikana. Pääsihteeri Mari-Anna Auvisen viisivuotiskausi tuli pää-
tökseen lokakuussa ja Neuvosto valitsi uudeksi pääsihteeriksi viisivuotiskaudeksi 
TM, pastori Mayvor Wärn-Ranckenin.
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2. TOIMINNAN 
YKSITYISKOHTAISEMPI 
KUVAUS

2.1 Spiritualiteetti ja opilliset kysymykset
Suomen Ekumeenisen Neuvoston toiminnan keskiössä on ekumeeninen spiri-
tualiteetti, joka nousee yhteisestä uskosta Kolmiyhteiseen Jumalaan. Ykseys on 
pohja opilliselle työskentelylle ja monenkeskisille neuvotteluille. Ekumeeninen 
spiritualiteetti ja yhteinen rukous näkyvät erityisesti kahden ekumeenisen ru-
kouspäivän tapahtumissa. 

Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko 18.–25.1.
Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -komissio ja katolisen kirkon 
kristittyjen ykseyden edistämisen neuvosto julkaisivat Kristittyjen ykseyden eku-
meenisen rukousviikon aineiston sekä ekumeenisen rukoushetki-palveluksen. 
Maltalla valmistellun englanninkielisen aineiston suomensi Mika K.T. Pajunen. 
Ruotsinkielinen teksti saatiin käyttöön Ruotsin kristillisestä neuvostosta. Kaksi-
kielisen aineiston toimituskuntaan kuuluivat Mari-Anna Auvinen, Veijo Koivula 
ja Suvi-Tuulia Vaara. Aineisto jaettiin maamme seurakuntiin. Teema oli He koh-
telivat meitä tavattoman ystävällisesti. Tapahtumatietoja rukousviikon vietosta 
eri paikkakunnilla oli kootusti nähtävillä SEN:n verkkosivustolla. Tammikuussa 
SEN:n jäsenyhteisöille toteutettiin kysely, jolla kerättiin tietoa rukousviikon viet-
tämisestä ja aineiston hyödyntämisestä seurakunnissa.

Rukousviikon valtakunnallinen radiojumalanpalvelus toteutettiin Järvenpääs-
sä kristillisten seurakuntien yhteistyönä 18.1. ja se lähetettiin Yle Radio1 -ka-
navalla 26.1. Palveluksessa saarnasi pastori Hanne Lukkari, liturgina toimi li-
turgina toimi Petri Repo Järvenpään ev.-lut. seurakunnasta, ja suunnitteluun ja 
toteutukseen osallistuivat Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta isä Kimmo 
Kallinen ja diakoni Risto Ikäheimo, Järvenpään helluntaiseurakunnan pastori 
Vellu Haarala ja Järvenpään Vapaaseurakunnan Arkin pastori Risto Vappula. 

Mikael Agricolan kirkossa vietettiin ekumeenisen rukousviikon Tuomasmessu 
20.1., jossa saarnasi baptistipastori Jan Edström ja liturgina toimi pääsihteeri Ma-
ri-Anna Auvinen. Musiikista vastasi Inna Vintturi, mukana olivat Gregorius-kvin-
tetti Juha Vintturin johdolla sekä Tuomaskuoro. Tuomasmessu oli katsottavissa 
viikon ajan Youtubessa Tuomasmessu Live-kanavalla. Turun Tuomasmessu vietti 
30-vuotisjuhlaansa. Turussa Tuomasmessu lähti aikanaan liikkeelle Varissuon 
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kirkosta, missä järjestettiin myös ekumeeninen 30-vuotisjuhlamessu 26.1. Tu-
run Tuomasmessua järjestää SEN:n kumppanuusjärjestö Suomen Liikemiesten 
Lähetysliitto, joka myös vietti 100-vuotisjuhlaansa vuonna 2020.

Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun ru-
kouspäivä

YK:n päivää ja Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäi-
vää vietettiin Ekumeenisella vastuuviikolla 24.10. Toisena rukouspäivänä jär-
jestettiin Vastuuviikon #ihmisoikeuskellot-tempaus, jossa seurakunnat soittivat 
kirkonkelloja tai soittimia ihmisoikeuksien puolesta. Helsingin ekumeeninen 
toimikunta järjesti #ihmisoikeuskellot-rukoushetken Helsingin metodistiseu-
rakunnassa. Vastuuviikon ekumeeninen jumalanpalvelus toimitettiin Salossa 
Uskelan kirkossa 24.10. Radio YLE 1 lähetti jumalanpalveluksen 25.10. Lähetys 
oli kuultavissa myös YLE Areenassa. Jumalanpalvelusta olivat toteuttamassa 
Salon kristilliset seurakunnat.  

Vastuuviikon ruotsinkielisen radiojumalanpalveluksen järjesti Helsingfors 
baptistförsamling sunnuntaina 25.10. Helsingin Betelissä. Jumalanpalvelusta 
johti ja saarnaajana toimi pastori Jan Edström. Radio YLE Vega lähetti juma-
lanpalveluksen.

Rukouspäiväjulistus
Tasavallan presidentin hyväksymä ja allekirjoittama rukouspäiväjulistus luettiin 
seurakunnissa kristittyjen ykseyden rukouspäivänä 18.1. tai sitä lähimpänä sun-
nuntaina. SEN:n hallituksen asettama rukouspäivätyöryhmä valmisteli vuoden 
2021 rukouspäiväjulistuksen ja rukouspäivien raamatunlukukohdat. Tasavallan 
presidentti hyväksyi hallituksen esittämän tekstin ja allekirjoitti julistuksen vuo-
deksi 2021. Tämän julistuksen keskeinen teema oli Pysykää minun rakkaudessani, 
niin tuotatte paljon hedelmää. Julistus nosti keskiöön sen, kuinka osallisuus ja 
rakkaus toimivat vastavoimana itsekeskeiselle ajattelulle ja toiminnalle ja kuinka 
meidän sanamme ja tekomme punnitaan vaikeina aikoina.

Rukouspäivätyöryhmään kuuluivat pääsihteerin lisäksi Taina Manninen (ev.
lut.), Esko Matikainen (SHK), Tomas Ray (ev.lut.) ja Mikael Sundqvist (ort.). Ru-
kouspäiväjulistus 2021 ks. liite.  

Luomakunnan aika 1.9.–4.10.
SEN:n julkaisi aineistoa luomakunnan juhlan ekumeenista viettoa varten. Ky-
seessä on kansainvälinen ekumeeninen suositus kirkkojen rukouspäivästä luo-
makunnan ja sen varjelemisen puolesta. Syyskuun ensimmäisen päivän mer-
kitys vahvistui, kun paavi Franciscus asetti sen vuonna 2015 rukouspäiväksi 
myös katolisessa kirkossa ortodoksisen esikuvan mukaan. Konstantinopolin 
ekumeeninen patriarkka Demetrios I oli julistanut vuonna 1989 itäisen kirkko-
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vuoden alun eli indiktion päivän 1.9. rukouspäiväksi luomakunnan puolesta. 
Ehdotus Euroopan kirkoille viettää luomakunnan aikaa tehtiin Kolmannessa 
Euroopan Ekumeenisessa Yleiskokouksessa (EEA3) Sibulissa Romaniassa vuon-
na 2007. Seuraavana vuonna KMN:n keskuskomitea kutsui kirkkoja viettämään 
luomakunnan aikaa rukouksin ja teoin luomakunnan päivän (1.9.) ja läntisen 
kirkkovuoden Franciscus Assisilaisen muistopäivän (4.10.) välisenä ajanjaksona. 
Vuoden rukousmateriaalit suomensi Espoon ev.lut. hiippakunnan jumalanpal-
veluselämän ja spiritualiteetin asiantuntija Kati Pirttimaa.

Ekumeeninen aamurukous
Viikoittaista ekumeenista aamurukousta on vietetty vuodesta 2008 Dominikaa-
nien Studium Catholicum -keskuksen kappelissa Helsingin keskustassa. Syksyllä 
aamurukoukseen kokoonnuttiin turvaetäisyydet huomioiden Helsingin tuomio-
kirkon kappeliin ja päävastuun järjestelyistä kantoi Helsingin ev.lut. tuomio-
kirkkoseurakunta. Aamurukous toimitetaan vuoroviikoin katolisen, luterilaisen, 
ortodoksisen, anglikaanisen ja vapaakirkollisen perinteen mukaan ja siihen kuu-
luu toisen perinteen edustajan pitämä puheenvuoro päivän lukukappaleesta. 
Aamurukous tarjoaa Neuvostolle hyvän mahdollisuuden viljellä kansallisen ja 
kansainvälisen työnsä ohessa konkreettista sidettä paikalliseen ekumeniaan ja 
ekumeeniseen rukoukseen.

Kristittyjen yhteinen lähetyspyhä
Ekumeenista lähetyspyhää vietettiin lokakuun toisessa viikonvaihteessa 10.-
11.10. teemalla Rakkauden kaksoiskäsky. Aineisto muodostui kirjoituksista, jotka 
eri kirkkoja edustavat kirjoittajat laativat. Lähetyspyhä on SEN:n, Suomen lä-
hetysneuvoston (SLN) ja Suomen vapaakristillisen neuvoston (SVKN) yhteinen 
hanke, ja työryhmässä SEN:a edustivat kanttori Kirsi-Maria Susuna (ort.) ja isä 
Nguyen Tri (kat.). Aineisto julkaistiin järjestöjen verkkosivuilla ja siitä tiedotet-
tiin uutiskirjeissä.

Tulkoon sinun valtakuntasi (Thy Kingdom Come) - eku-
meeninen rukouskampanja 

Kirkkoja ja seurakuntia kutsuttiin osallistumaan kansainväliseen kampanjaan 
omalla tavallaan, ja rukoilemaan omia perinteitään kunnioittaen. Maailmanlaa-
juinen rukousliike alkoi 2016 Canterburyn arkkipiispan ja Yorkin arkkipiispan 
Englannin kirkolle esittämästä rukouskutsusta ja kansainvälisesti sitä koordinoi 
Canterburyn arkkipiispan kanslia. Tänä vuonna viikon viettämiseen osallistui 
useita jäsenkirkkoja ja SEN:n kumppanuusjärjestö Kansan Raamattuseura yl-
läpiti suomenkielistä kampanjasivustoa ja Facebook-sivua.
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Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan -webinaari

Missiologinen työryhmä julkaisi yhteistyössä Kirkon tutkimuskeskuksen kanssa 
kirjan Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan (Kirkon tutkimuskeskuksen jul-
kaisuja 133). Kirja julkaistiin webinaarissa 15.9. Avaus- ja loppupuheenvuoron 
piti arkkipiispa Tapio Luoma, puheenvuorot käyttivät kirjan toimittajat Jyri Ko-
mulainen ja pääsihteeri Mari-Anna Auvinen. Professori Stephen Bevans alusti 
otsikolla Celebrating Ecumenical Missiology sekä muutama kirjan kirjoittajista 
esitteli artikkelinsa. Kirja pyrkii syventämään kirkkojen yhteisen lähetysajatte-
lun tuntemusta Suomessa ja siihen liittyvää kontekstuaalisen teologian ja us-
kontojen välisen vuoropuhelun merkitystä sekä antamaan inspiraatiota kirkon 
lähetystyötä koskevaan ajatteluun.  Artikkelien kirjoittajat ovat tutkijoita ja eri 
kirkkokuntien edustajia. 

Syyskokouksen seminaari
Siirrettiin seuraavaan vuoteen koronapandemian takia.

Teologisten ja opillisten kysymysten jaosto
Teologisen ja opillisen keskustelun jaoston edellisellä toimikaudella valmiste-
lema Kaste on merkki yhteisestä uskosta -julkilausuma julkaistiin 10.1. Jaosto ko-
koontui toimintavuoden aikana neljä kertaa. Uutena toimikautena 2020–2022 
jaosto päätti keskustella ehtoollisesta ja jumalanpalveluksesta kristillisten yh-
teisöjen elämässä Suomen ekumeenisen neuvoston hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti. Lisää toiminnasta liitteessä Jaostojen toimintakertomukset.

Paikallisekumenian jaosto
Jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jäsenkunnalle sekä eri kirkoissa ja yh-
teisöissä toimiville kristityille mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen 
paikallisen ekumenian edistämiseksi. Jaosto kokoontui kolmeen kokoukseen, 
joissa käsiteltiin ajankohtaisia ekumeenisia kysymyksiä ja paikallisekumeenista 
toimintaa eri puolilla maatamme. Kahdeksastoista Paikallisekumeeninen foo-
rumi siirrettiin vuoteen 2021. Toiminnan tarkempi kuvaus liitteessä Jaostojen 
toimintakertomukset.

Sektionen för finlandssvensk ekumenik
Sektionens arbete under år 2020 påverkades naturligtvis av coronapandemin. 
Som ordförande fortsatte Pär Silén (ort. diakon). Sektionen sammanträdde till 
två möten, ett fysiskt möte i januari före coronan och ett via Teams i augusti. 
Sektionens Facebooksida “Ekumenik i Finland” har under året haft 161 följare 
medan den tillhörande FB-gruppen, ”Kristen i Finland” i slutet av året hade 
127 medlemmar. En närmare beskrivning av verksamheten återfinns i bilagan 
Sektionernas verksamhetsberättelser.
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Vapaakristillinen työryhmä

Vapaakristillinen työryhmä pohti ekumenian merkitystä vapaakristillisille kirkoil-
le. Käytännön ekumenia ja yhteistyö sekä kirkkojen välinen yhdenvertaisuus 
olivat keskustelujen keskiössä. Tätä yhdenvertaisuutta haluttiin lisätä ja viedä 
eteenpäin Neuvostossa. Työryhmä kokoontui kerran. Työryhmän jäseniä oli-
vat puheenjohtaja Aimo Helminen (SVKN, adv.), pääsihteeri Saga Lippo (SVKN, 
Pelastusarmeija), kirkkokunnanjohtaja Jari Portaankorva (SVKN, bapt.), puheen-
johtaja Håkan Björklund (FS) ja kokoonkutsujana pääsihteeri Mari-Anna Auvi-
nen (SEN). Työryhmä järjesti tiedonvaihtotapaamisen ev.lut. Kirkkohallituksen 
ja vapaakristillisten edustajien välillä koskien koulutettujen vapaakristillisten 
sairaalasielunhoitajien työllistymistä sairaaloihin.

2.2 Eettiset ja yhteiskunnalliset kysymykset
Eettisten ja yhteiskunnallisten kysymysten alueeseen kuuluu toiminta, joka nou-
see kristillisestä uskosta ja korostaa ihmisen ja luomakunnan arvoa Jumalan 
rakkauden kohteina sekä peilaa niitä yhteiskuntaan ja sen toimintaan. Työn 
luonne on SEN:ssa vaikuttamistoimintaa, konsultaatioita, koulutusta ja semi-
naareja ekumeenisessa hengessä. Tähän osa-alueeseen kuuluvat Ekumeeninen 
vastuuviikko, Ekumeenisen turvapaikanhakijatyötä tekevien työryhmä, Yhden-
vertaisuusjaoston ja Yhteiskunnallisten kysymysten jaoston työskentely, samoin 
kuin yksittäiset neuvottelut ja seminaarit. Ekumeeninen vastuuviikko on erillinen 
hanke ja selkeyden vuoksi siksi omana alalukunaan.

Ekumeeninen turvapaikanhakijatyötä tekevien asiantunti-
jatyöryhmä

Ekumeeninen turvapaikanhakijatyötä tekevien asiantuntijatyöryhmä on hallituk-
sen asettama työryhmä, jonka kokoonpano vaihtelee pienemmästä ekumeeni-
sesta työryhmästä laajempaan asiantuntijaverkostoon. Työryhmä kutsuu ver-
koston jäseniä yhteistyöhön tarvittaessa. Työryhmän tavoite on sekä vahvistaa 
kirkkojen yhteistyötä, että tavoitteellisesti toimia yhdessä turvapaikanhakijoiden 
ihmisoikeuksien ja ihmisarvon tunnistamiseksi yhteiskunnassa. Työryhmä ko-
koontui kuusi kertaa. Työryhmän puheenjohtajana toimi pääsihteeri ja viestin-
tä- ja toimintakoordinaattori toimi sen sihteerinä.

Vuoden 2020 aikana työryhmä keskittyi uskonnon- tai vakaumuksen vapau-
den näkökulmiin ja kristityiksi kääntyneiden turvapaikanhakijoiden oikeustur-
vaan. SEN:n delegaatio tapasi sisäministeri Maria Ohisalon 30.9. Delegaatioon 
kuuluivat SEN:n puheenjohtaja arkkipiispa Tapio Luoma, arkkipiispan teologinen 
erityisavustaja, dosentti Juha Meriläinen, pääsihteeri Mari-Anna Auvinen ja isä 
Teemu Toivonen (ort.).
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Maailman pakolaispäivää vietettiin juhannuspäivänä 20.6. Ev.-lut. Kirkkohal-
litus, Kirkon Ulkomaanapu ja SEN:n työryhmä valmistelivat yhteistyössä esiru-
kousmateriaalia seurakuntien käyttöön. Materiaali julkaistiin yhteistyötahojen 
verkkosivuilla.

Yhdenvertaisuusjaosto 
Jaoston tehtävä on nostaa esiin ja keskustella suomalaisessa yhteiskunnassa 
olevista ja erityisesti kirkkoja koskettavista yhdenvertaisuuteen liittyvistä asiois-
ta.  Jaosto otti tehtäväkseen laatia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 
mallin SEN:n jäsenkirkkojen ja -yhteisöjen käyttöön. Toimintavuosi käytettiin 
sen suunnitteluun ja valmisteluun. Toiminnan tarkempi kuvaus liitteessä Jaos-
tojen toimintakertomukset.

Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto
Yhteiskunnallisten kysymysten jaoston tehtävänä on seurata yhteiskunnallista 
keskustelua ja nostaa esiin kirkkoja koskettavia ajankohtaisia asioita. Jaoston 
tavoitteena on yhtäältä olla kirkollinen keskustelufoorumi, toisaalta toimia yh-
teiskunnallisena vaikuttajana kristillisen etiikan pohjalta. Jaosto on vahvistanut 
kirkkojen yhteistä ääntä yhteiskunnallisissa asioissa. Jaosto kokoontui vuoden 
aikana seitsemän kertaa. Toiminnan tarkempi kuvaus liitteessä Jaostojen toi-
mintakertomukset.

Sofia Forum Suomi - Yhdessä kohti hiilineutraalia tulevai-
suutta raportti ja kevätkokouksen seminaari

Sofia Forum Suomi kokosi 9.–10.12.2019 lähes sata eri taustoista tulevaa kutsu-
vierasta: yhteiskuntavaikuttajia, ilmasto-asiantuntijoita, teollisuuden johtohen-
kilöitä ja uskontojohtajia sekä kirkkojen asiantuntijoita Kulttuurikeskus Sofiaan 
pohtimaan konkreettisia ratkaisumalleja maapallon suuren haasteen eli ilmas-
tonmuutoksen pysäyttämiseksi. Sofia Forum Suomi järjestäjinä olivat Suomen 
Ekumeeninen Neuvosto, Helsingin yliopiston Ilmakehätutkimus Keskus (INAR), 
Sitra ja Kulttuurikeskus Sofia. Foorumin loppuraportti, Sofia Forum Suomi: Yh-
dessä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Kannustimet, kehittäminen ja sääntely, 
jonka laati Hanna K. Lappalainen (Helsingin yliopisto INAR), julkaistiin SEN:n 
kevätseminaarissa 21.4. Mikael Agricolan kirkossa Helsingissä. Presidentti Tarja 
Halonen avasi tilaisuuden ja kuultiin asiantuntijapuheenvuorot akateemikko 
Markku Kulmalalta Helsingin yliopistosta, Baltic Sea Action Groupin hallituk-
sen puheenjohtaja Saara Kankaanrinnalta. Kirkkojen puheenvuorot käyttivät 
arkkipiispa Leo (ort.) ja SEN:n puheenjohtaja arkkipiispa Tapio Luoma (ev.lut.) 
Paneelikeskusteluun osallistuivat Ilkka Sipiläinen  (ev.-lut. kirkkohallitus), met-
ropoliitta Ambrosius (ort.) ja veli Gabriel Salmela (Studium Catholicum). Panee-
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likeskustelua veti rovasti  Risto Pontela, SEN:n yhteiskunnallisten kysymysten 
jaoston puheenjohtaja.

Rasismin vastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaoh-
jelman valmistelua koskeva kuuleminen 19.10. ja Kansal-
lisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelua 
koskeva kuulemiset 10.11. ja 20.11.

Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen osallistui kuulemiseen kirjallisella puheenvuorol-
la 19.10., ks. liite. Vastuuviikon koordinaattori Anna Hyvärinen osallistui kuule-
misiin 10.11. ja 20.11.2020 ja laati lausunnon oikeusministeriön demokratia- ja 
julkisoikeusosastolle, ks. liite.

2.3 Ekumeeninen vastuuviikko 2020: 
ihmisoikeuspuolustajat
Ekumeenista Vastuuviikkoa vietettiin 18.–25.10.2020 teemalla Ihmisoikeuspuo-
lustajat. Vastuuviikko tavoitti yhteensä n. 1 583 316 henkilöä.

Vastuuviikon verkkosivuilla (www.vastuuviikko.fi) oli asiantuntija-artikkeleita, 
ihmisoikeuspuolustajien kertomuksia ja digitarinoita, näyttely, toiminnallinen 
aineisto ja ekumeeninen hartausaineisto videoineen. Kampanja aineistoineen 
oli esillä myös SEN:n verkkosivuilla, Vastuuviikon ja SEN:n Facebook-sivuilla 
ja Vastuuviikon Youtube-kanavalla. Verkkosivujen kautta Vastuuviikko tavoitti 
yhteensä 25 053 henkilöä. Digitarinat ja hartausvideot saavuttivat eri kanavien 
välityksellä 6 524 katselukertaa.

Tiedotus tapahtui kirkkojen keskusjohtojen, työalakohtaisten ja hiippakun-
tien uutiskirjeiden, seurakuntien sähköpostilistojen, verkkosivujen ja sosiaalisen 
median kautta. Uutiskirjeet tavoittivat 21 041 henkilöä. 

Ekumeeninen vastuuviikko oli esillä jumalanpalveluksissa, seurakuntien viik-
ko-ohjelmissa, oppilaitoksissa, hiippakunnissa ja järjestöissä. Saatujen tietojen 
mukaan 87 tahoa järjesti Ekumeenisen vastuuviikon tapahtumia, joiden välityk-
sellä tavoitettiin suoraan 1862 henkilöä. Seurakuntia kutsuttiin osallistumaan 
#ihmisoikeuskellot-tempaukseen soittamalla kirkonkelloja tai soittimia ihmis-
oikeuksien puolesta 24.10.2020. Suosittuun tempaukseen osallistui tiettäväs-
ti 47 seurakuntaa. Vastuuviikko oli esillä kaikissa luterilaisissa seurakunnissa 
kampanjaviikon aikana. Nämä tilaisuudet ovat tavoittaneet tv:n välityksellä n. 
186 100 henkilöä sekä radion välityksellä n. 152 000 (vuoden 2019 tilasto). Ko-
ronatilanteesta johtuen tapahtumia ja osallistujia oli aiempaa vähemmän. Moni 
seurasi tapahtumia striimauksen välityksellä. Kaikki tilaisuudet eivät tule SEN:n 
tietoon, koska seurakunnat järjestävät niitä itsenäisesti aineiston pohjalta.

http://www.vastuuviikko.fi
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Vastuuviikolla oli lähettiläinä 13 ihmisoikeuspuolustajaa. Heidän aiheitaan 
olivat saamelaisten oikeudet, romanien oikeudet, turvapaikanhakijoiden oikeu-
det, maahanmuuttajien oikeudet, vammaisten henkilöiden oikeudet, yhdenver-
taisuus, ilmastovaikuttaminen ja perinteisen diakonian kysymykset. Lähettiläät 
vierailivat joko fyysisesti tai etänä yhteensä 35 tapahtumassa ja antoivat 11 
mediahaastattelua. Koronasta johtuen Ekumeeniselle vastuuviikolle keksittiin 
uutuutena Ihmisoikeuspuolustajat-webinaari. Tilaisuus järjestettiin 8.9, siinä 
puhui viisi lähettilästä, osallistujia oli 52. 

Vastuuviikon ekumeeninen jumalanpalvelus toimitettiin Salossa Uskelan kir-
kossa 24.10., paikalla oli 163 henkilöä. Jumalanpalvelus kuultiin Radio YLE 1:n 
välityksellä 25.10. Samana sunnuntaina järjestettiin Ekumeenisen vastuuviikon 
ruotsinkielisen YLE Vegan radioima jumalanpalveluksen isännöi Helsingfors 
Baptistförsamling. YLE Radio 1:ltä kuultiin kaksi Ekumeenisen vastuuviikon aa-
muhartautta. Radio Deiltä tuli yksi aamuhartaus. Radiosta Vastuuviikon ohjelmia 
kuunteli 352 967 henkilöä (vuoden 2019 kuuntelijatilasto). Radion hengellisten 
ohjelmien kuuntelijamäärät ovat olleet monta vuotta laskussa.

Vastuuviikko tavoitti uutisoinnin välityksellä (printti- ja digilehdet sekä eri 
tahojen verkkouutiset) 754 086 henkilöä. Sosiaalisen median välityksellä tavoi-
tettiin arviolta ennätykselliset 90 357 henkilöä.

Ekumeeniselta vastuuviikolta saadun palautteen mukaan valittu teema oli 
tärkeä ja ajankohtainen. Lähettiläiden vierailut herättivät kiitosta. Osallistujat 
olivat kokeneet lähettiläiden esitykset silmiä avaavina, koskettavina ja saaneet 
uutta tietoa ihmisoikeuksista. Aineistot koettiin hyviksi ja monipuolisiksi.

Ekumeenisen vastuuviikon vuosien 2019–2020 kokonaistavoitteena oli tavoit-
taa 2,5 miljoonaa suomalaista, yhteensä tavoitettiin n. 3,75 miljoonaa, joskin 
vuosien tavoitettavuusluvuissa on varmasti päällekkäisyyksiä. Kampanjan ta-
voittavuus on ollut hyvä, mutta se on toteutunut muutamia tapahtumia lukuun 
ottamatta vain luterilaisessa kirkossa. Viime vuosina on ollut myös havaittavissa, 
että Vastuuviikkoa täytyy poikkeuksellisesti hieman tuputtaa, jotta sitä saa esille 
seurakunnissa ja mediassa. Kampanja on kehittämisen tarpeessa saadakseen 
uutta tuulta alleen ja ollakseen aidosti ekumeenista yhteistyötä, johon eri kirk-
kokuntien seurakunnat haluavat osallistua.
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Yhteensä tavoitettu
2019–2020

Tavoite 
2019–2020

Toteutumis-
prosentti 

2019–2020

3 747 218
Kampanja tavoittanut yhteensä 
2,5 milj. 149,89 %

170 tapahtumaa Tapahtumia 150 113,33 %

4 748
Tapahtumien välityksellä, tavoitettu 
15 000 31,65 %

437 435
Tapahtumat, joissa Vv esillä, tavoitettu 
100 000 437,44 %

2 503 021 Lehdet 500 000–1,5 milj./v 83,43 %

767 934 Radio 600 000/v 63,99 %

120 237 Sosiaalinen media 60 000/v 100,20 %

3 392 889 Media yhteensä 2,5 milj. 135,72 %

2.4 Kristillinen kasvatus

Nuorisojaosto

Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa toimii nuorisojaosto, jonka tarkoituk-
sena on vahvistaa ekumeenisia yhteyksiä nuorten ja opiskelijoiden parissa. 
Vuosi 2020 oli nuorisojaoston ensimmäinen toimintavuosi jaoston uudistu-
misen jälkeen ja vuoden aikana jaosto kokoontui neljä kertaa. Jaoston yh-
teydessä toimi nuorille aikuisille suunnattu Kansainvälisen ja ekumeenisen 
toiminnan koulutusohjelma (Ketko). Lukuvuonna 2019–2020 Ketkon suoritti 
3 henkilöä. Syksyllä 2020 alkaneelle kurssille osallistui 10 henkilöä. Jaoston 
ylläpitämä Kirkkokaverit-facebookryhmä on 15–30-vuotiaille nuorille tarkoi-
tettu verkosto ruohonjuuritason ekumeenisen nuorisotoiminnan vahvistami-
seksi. Toiminnan tarkempi kuvaus liitteessä Jaostojen toimintakertomukset. 
Suomesta osallistui seitsemän nuorta Kööpenhaminassa, Tanskassa ekumeeni-
selle BE1-kurssille rukousviikolla 16.–19.1. Kurssilla oli 26 osallistujaa ja Tuomo 
Mäkelä Suomesta osallistui kurssin järjestelyihin suunnittelutiimissä.

Kasvatusasioiden jaosto
Kasvatusasioiden jaosto tarjoaa SEN:n jäsenyhteisöille, tarkkailijakirkoille ja 
kumppanuusjärjestöille foorumin keskinäiseen vuorovaikutukseen kysymyk-
sissä, jotka liittyvät katsomuskasvatukseen ja koulun uskonnonopetukseen. 
Tavoitteena on lisätä tietoa, keskinäistä kunnioitusta sekä edistää kasvatusta 
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ekumeenisuuteen Suomessa kaikissa ikäryhmissä. Kasvatusasioiden jaoston 
puheenjohtajina toimivat Raili Keränen-Pantsu (pj., ev.lut.), Sirpa Okulov (vpj., 
ort.) ja Osmo Vartiainen (vpj., kat.) sekä sihteerinä Tuula Vinko (ev.lut.). Jaoston 
jäsenet ovat kasvatuksen alan asiantuntijoita jäsen- ja tarkkailijakirkoista sekä 
kumppanuusjärjestöistä. Varsinaisia kokouksia jaosto piti toimintavuoden ai-
kana kuusi: kolme kevätkaudella ja kolme syksyllä. Toiminnan tarkempi kuvaus 
liitteessä Jaostojen toimintakertomukset.

2.5 Yhteinen todistus ja uskontodialogi
Ekumeeninen yhteys todistaa maailmassa Kristuksesta. SEN:n toiminta on osa 
kristittyjen yhteistä todistusta. SEN myös osallistui jäsenkirkkojensa valtuutta-
mana uskontokuntien 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 ekumeenisen lähetyspyhän (tarkemmin koh-
dassa 2.1) valmistelun puitteissa. 

Missiologinen työryhmä
Missiologinen työryhmän jäsenten pääsihteeri Mari-Anna Auvisen ja dosentti Jyri 
Komulaisen toimittama kirja Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan julkaistiin 
yhteistyössä Kirkon tutkimuskeskuksen kanssa. Ks. 2.1. Työryhmän tapaami-
sissa olivat mukana professori Mika Vähäkangas, dosentti Jyri Komulainen ja 
pääsihteeri Mari-Anna Auvinen.

Suomen uskontojohtajat
Kolmea Abrahamin uskontoa eli juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia edus-
tavat Suomen uskontojohtajat julkaisivat 20.3. yhteisen viestin Kriisin keskellä 
turvamme on Korkeimman suoja koronapandemian järkyttäessä suomalaista 
yhteiskuntaa. ks. liite.

USKOT-foorumi 
SEN osallistui foorumin toimintaan kristittyjen edustajana yhdessä Suomen 
ev.lut. kirkon kanssa. Foorumin muut jäsenyhteisöt ovat Suomen Islamilai-
nen Neuvosto (SINE), Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry ja 
Suomen Islam-seurakunta. Vuonna 2020 Foorumin tarkkailijajäseniksi liitettiin 
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yleiskokouksessa 16.6. Suomen Buddhalainen Unioni ja Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko.   Foorumin puheenjohtajana toimi juuta-
laisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Yaron Nadbornik sekä va-
rapuheenjohtajina Pia Jardi SINE:sta sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
piispa Kaisamari Hintikka. SEN:a foorumin hallituksessa edustivat Jan Edström 
(bapt.), henkilökohtainen varajäsen Jari Portaankorva (bapt.) ja pääsihteeri Mari-
Anna Auvinen, henkilökohtainen varajäsen Milena Parland (ort). Jan Edström 
on ihmisoikeusjaoston jäsen ja Milena Parland uskonnonopetusjaoston jäsen.

USKOT-foorumista ks. www.uskot.fi

Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen viikko 
Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen teemaviikkoa vietettiin helmi-
kuun ensimmäiselle viikolla teemalla Puhu dialogia. Vuoden 2010 lokakuussa 
YK:n yleiskokous hyväksyi päätöslauselman, joka julisti helmikuun ensimmäisen 
viikon vuosittaiseksi maailmanlaajuisen uskontojenvälisen yhteisymmärryksen 
viikoksi (World Interfaith Harmony Week). Viikon suojelijana toimi vuonna 2020 
Keskustakirjasto Oodin johtaja Anna-Maria Soininvaara. Järjestelyjä Suomessa 
koordinoi SEN:n kumppanuusjärjestö Fokus ry.  

2.6 Julkaisutoiminta ja viestintä
Julkaisutoiminta tapahtui yhteistyössä kumppanien kanssa. Tukea saatiin eri-
tyisesti ev.lut. Kirkon Viestinnästä, ev.lut. kirkon ulkoasiain osastolta ja Päivä 
Osakeyhtiöltä. Toimisto hoiti ekumeenista viestintää verkkosivuilla ja sosiaali-
sessa mediassa. 

Ekumeenisen Neuvoston viestinnän ensisijainen kohderyhmä ovat jäsenkirk-
kojen edustajat, ekumeniasta kiinnostuneet kirkkojen työntekijät ja seurakun-
tien jäsenet. Sisäinen viestintä tavoittaa jäsen- ja tarkkailijakirkkojen ja kumppa-
nuusjärjestöjen edustajat ja työryhmien jäsenet.  Ulkoiseen viestintään kuuluivat 
medialle lähetetyt tiedotteet ja kutsut.

Internet
www.ekumenia.fi  
www.vastuuviikko.fi

Sosiaalinen media
Facebook: Suomen Ekumeeninen Neuvosto - Finnish Ecumenical Council, 
Ekumenik i Finland, Kristen i Finland – en ekumenisk FB-grupp, Vastuuviikko, 
Ansvarsveckan, Kirkkokaverit. 

http://www.ekumenia.fi/
http://www.vastuuviikko.fi
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Instagram: ekumenia (Suomen Ekumeeninen Neuvosto) 
Twitter: Ekumeeninen Neuvosto @SEN_ERF 
Youtube: Vastuuviikko

Painotuotteet
Sofia Forum Suomi: Yhdessä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Kannustimet, 
kehittäminen ja sääntely, SEN:n julkaisuja CXIII 
Vuosikertomus 2019 Årsberättelse, SEN:n julkaisuja CXIV 
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3. VERKOSTOYHTEISTYÖ

3.1 Globaalit verkostot

Kirkkojen maailmanneuvosto

KMN:n keskuskomitean kokous siirrettiin kesäkuulle 2021 ja vuodelle 2021 ajoi-
tettu seuraava yleiskokous päätettiin järjestää vuonna 2022. Keskuskomitean 
jäseniä ovat Suomesta piispa Simo Peura (ev.lut.) ja professori Pekka Metso 
(ort.), varajäsenenä VTM Talvikki Ahonen. Lisäksi Kansainvälisten asioiden ko-
missiossa (CCIA) jäseninä ovat professori Hanna Ojanen (ev.lut.) ja Maria Mount-
raki (ort.). Maailmanlähetyskomission jäseninä ovat Mika Vähäkangas (ev.lut.) 
ja Jooa Sotejeff-Wilson (ort.).

Luterilainen maailmanliitto
Vuosi oli Luterilaisen maailmanliiton toiminnassa hyvin poikkeuksellinen ja 
haastava ja paljon kokoontumisia jouduttiin perumaan ja siirtämään. Seuraa-
va yleiskokous järjestetään Puolassa vuonna 2023.

3.2 Eurooppalaiset yhteydet

Euroopan kansallisten ekumeenisten neuvostojen pääsih-
teerikokoontuminen
Euroopan kansallisten neuvostojen pääsihteerikokous, joka oli suunniteltu pi-
dettäväksi Puolassa siirrettiin matkustusrajoitusten takia tulevaisuuteen.

Euroopan kirkkojen konferenssi
Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) hallituksen varajäseniä Suomesta ovat 
Maria Mountraki (ort.) ja Tuomo Mäkelä (ev.lut.). EKK:n temaattinen ihmisoi-
keustyöryhmä julkaisi toukokuussa pohdinnon uskonnon- tai vakaumuksen 
vapaudesta COVID-19-pandemian aikana. Siinä tarkasteltiin perusoikeuksien 
toteutumista poikkeusaikana ja todettiin että voimassa olleet perusoikeuksien 
rajoitukset, mukaan lukien uskonnon- tai vakaumuksenvapauden rajoitukset, 
ovat yleisesti ottaen laillisia ja hyväksyttäviä ihmisoikeusnäkökulmasta suh-
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teutettuna pandemian vakavuuteen. Uskonnollisesta näkökulmasta heikoim-
massa asemassa olevien ja haavoittuvien suojeleminen on keskeinen arvo, jota 
täytyy tasapainottaa yhteisön tarpeiden ja kokoontumisvapauden kanssa. Osa 
rajoitustoimenpiteistä herättää kysymyksiä niiden riittävyydestä, sopivuudesta 
ja suhteellisuudesta, sekä eri sosiaalisten toimijoiden tasa-arvoisen kohtelun 
takaamisen onnistumisesta. Siitä huolimatta kaikkien uskontoihin ja vakau-
muksiin kuuluvien tulisi harjoittaa kärsivällisyyttä ja hyvää tahtoa. Heidän tulisi 
jatkaa virallisten sääntöjen noudattamista toisten suojelemiseksi tartunnoilta 
ja tarjota apuaan tilanteissa, joissa sosiaalisen elämän rajoitukset aiheuttavat 
erityisiä vaikeuksia.

Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio
Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission (Churches’ Commission for Migrants 
in Europe CCME) jäseniä Suomesta ovat ev.lut. kirkko, ortodoksinen kirkko ja 
SEN. CCME:n hallitukseen Suomen ja pohjoismaisten ekumeenisten toimijoi-
den yhteiseksi edustajaksi valittiin kaudelle 2020–2023 ev.-lut. Kirkkohallituksen 
asiantuntija Ulla Siirto. 

Euroopan ekumeeninen nuorisoneuvosto (EYCE) 
Euroopan ekumeeninen nuorisoneuvosto toimi vuoden ilman työntekijää ja jär-
jestössä on käynnissä toimintojen uudelleen organisointi ja rahoituksen turvaa-
minen siten, että se voi järjestää nuorisotoimintaa ekumeniasta kiinnostuneille 
eurooppalaisille jatkossakin. EYCE:n hallitukseen kuuluvat Suomesta Anne Heik-
kinen evankelis-luterilaisesta kirkosta ja Julia Palosara ortodoksisesta kirkosta.

Porvoon kirkkoyhteisö
Porvoon kirkkoyhteisön teologinen konferenssi kokoontui 8.10. ja Porvoon kirk-
koyhteisön yhteydenpitoryhmä 9.10. Kokoukset järjestettiin etäyhteydellä.

3.3 Pohjoismaiset ja Baltian alueen yhteydet

Pohjoismaiden ja Baltian ekumeeniset toimijat

Pohjoismaiden ja Baltian ekumeenisten toimijat tapasivat 12.–14.3.2020 Tallin-
nassa, Virossa. Osallistujia oli eri neuvostosta tai kirkon ekumeenisesta yksikös-
tä Ruotsista, Tanskasta, Norjasta, Islannista, Suomesta ja Virosta. Kokouksen 
isäntä toimi Viron kirkkojen neuvoston pääsihteeri Ruudi Leinus. Kokouksen 
teema oli sovinto ja ykseys kirkkojen välillä ja yhteiskunnassa. Suomesta ko-
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kouksessa olivat läsnä kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen, TT Tomi Karttunen ja 
SEN:n työntekijät.

Pohjoismaisten ja Baltian pääsihteerien kokous
Kokous järjestettiin etäyhteyksillä 2.10. Suomeen tammikuulle 2021 suunniteltu 
kokous päätettiin siirtää vuodella eteenpäin ja Tanskan sekä Norjan neuvostot 
ottivat vetovastuun etäkokouksen järjestämisestä tammikuussa 2021.

Pohjolan ekumeeninen naiskomitea 
Nordisk ekumenisk kvinnokommitté (NEKK) kokoontui etäyhteydellä. Suomesta 
kokouksiin osallistuivat kääntäjä Sara Torvalds (kat.) ja teologian opiskelija Saija 
Kainulainen (ev.lut.). Marraskuulle suunniteltu seminaari teemalla Kutsumus 
siirrettiin seuraavaan vuoteen.

Svenska Bibelsällskapet
Suomenruotsalaista kristillisyyttä Svenska Bibelsällskapetissa edustaa SEN. Do-
sentti Risto Nurmela (ev.lut.) oli hallituksen varsinainen jäsen ja TT Leif-Göte 
Björklund (met.) varajäsen.

Svenska Bibelsällskapets huvudmannaråd sammanträdde den 8.5 och 9.11 
per videolänk. Första mötets viktigaste ärende var att styrelsen beslutat att 
hos Bibelfonden anhålla om medel för en nyöversättning av Nya testamentet 
med sikte på publicering år 2026 då 500 år förflutit sedan den första svenska 
översättningen av NT. Generalsekreteraren framhöll att det inte är fråga om 
att svenska språket skulle ha för ändrats så mycket sedan 1981 att det skulle 
föranleda en nyöversättning, inte heller att handskriftsläget skulle ha utvecklats 
på ett avgörande sätt. Översättningen görs för att hålla hantverket vid liv. Tan-
ken är inte heller att den nya översättningen ska ersätta den nuvarande, NT81. 
Vid andra mötet offentliggjordes årets bibelpris, som tillfaller docent Larsolov 
Eriksson. Målet är att den nya svenska översättningen av Bibeln ska bli färdig 
år 2026 då det förflutit 500 år sedan den första svenska NT-översättningen. 
Nyöversättningen ska inte ersätta Bibel 2000 utan bidra till att intresset för 
Bibeln hålls levande.

Pohjoismainen Faith and Order -verkosto
Nordic Faith and Order -verkosto kokoontui 23.–24.1. Oslossa. Kolmisenkym-
mentä osallistujaa tulivat Ruotsista, Tanskasta, Suomesta ja eri puolilta Nor-
jaa. Tapaamisen teemoina olivat KMN:n yleiskokouksen aihe Christ’s love moves 
the world to reconciliation and unity,  ”Kristuksen rakkaus johdattaa maailman 
sovintoon ja ykseyteen” ja kirkkojen vastaus populismiin ja polarisaatioon. Ko-
kouksessa käytiin myös läpi maakohtaiset kuulumiset sekä keskusteltiin turva-
paikanhakijoiden tilanteesta eri maissa. 
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3.4 Kotimaiset verkostot

Kirkonjohtajien yhteisneuvottelu

SEN kutsui jäsenkirkkojensa johtajat kahteen yhteisneuvotteluun 2.3. Helsin-
gissä ja 11.11. etäyhteydellä. Kirkonjohtajien yhteisneuvotteluissa käsiteltiin 
kirkkojen kuulumisia ja ajankohtaisia haasteita.

SEN, SVKN ja FS
Suomen Vapaakristillinen Neuvosto, FS ja Ekumeeninen Neuvosto ovat edus-
tettuina hallituksen perustamassa vapaakristillisessä työryhmässä. 

Kumppanuusfoorumi
Kumppanuusjärjestöjen edustajien ja SEN:n henkilökunnan tapaaminen siir-
rettiin vuoteen 2021.

Paikallisekumeeninen foorumi
Turussa pidettäväksi suunniteltu Paikallisekumeeninen foorumi siirrettiin vuo-
delle 2021 matkustusrajoitusten takia.

Jaostotapaaminen
Jaostoille ja erityisesti uusille edustajille järjestettiin perehdytyspäivä 
laskiaistiistaina 25.2. Aamupäivän aikana saatiin pääsihteeri Mari-Anna Auvi-
sen johdolla perustietoa SEN:sta ja ajankohtaisesta toiminnasta, Vastuuviikon 
koordinaattori Anna Hyvärinen esitteli vuosien 2019–2020 Vastuuviikon teemaa, 
joka on Ihmisoikeuspuolustajat. Viestintä-ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia 
Vaara kertoi Kristittyjen ykseyden ekumeenisesta rukousviikosta. Dosentti Tomi 
Karttunen, SEN:n hallituksen jäsen, esitteli Neuvoston ja suomalaisen ekume-
nian historiaa ja merkkihenkilöitä.

Kirkon Ulkomaanavun hallitus
Pääsihteeri toimi hallituksen asiantuntijajäsenenä. 
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4. EKUMEENISET 
HUOMIONOSOITUKSET

Ekumeeninen teko

SEN:n hallitus myönsi Ekumeeninen teko-tunnustuksen ekumeenisen koulu-
laishartauden pilotoinnista Kalevalan koululle Kuopiossa ja Sammonlahden 
yläkoululle Lappeenrannassa vuonna 2019. SEN:n puheenjohtaja Arkkipiispa 
Tapio Luoma luovutti tunnustuksen SEN:n yleiskokouksessa 21.9.2020 Helsin-
gissä. Kunniakirjat vastaanottivat etäyhteyden välityksellä Kuopiosta rehtori 
Merja Laaninen ja opettaja Mirja Jokelainen ja Lappeenrannasta rehtori Vesa 
Raasumaa ja Sammonlahden koulun 8A-luokka sekä seurakuntien edustajat 
pastori Ulla Junell Lappeenrannan ev.-lut. seurakunnasta ja pastori Mika Par-
tanen Metodistikirkosta.

 

Yhteistyökumppaneiden juhlat
 - Suomen Caritas 60 vuotta
 - Suomen Liikemiesten Lähetysliitto 100 vuotta
 - Turun Tuomasmessu 30 vuotta
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5. HALLINTO JA TALOUS

5.1 Yleiskokoukset
Kevätkokous pidettiin Helsingin Mikael Agricolan kirkossa 21.9. Suomen Angli-
kaanisen kirkon vieraina. Neuvosto valitsi pastori, TM Mayvor Wärn-Ranckenin 
pääsihteeriksi viisivuotiskaudeksi 1.12.2020 lukien. Neuvosto hyväksyi muu-
tokset SEN:n sääntöihin, jotka mahdollistavat yleiskokoukseen osallistumisen 
etäyhteydellä hallituksen niin päättäessä.

Syyskokous pidettiinkin 5.10. etäyhteydellä pandemiatilanteen vuoksi. Seu-
raavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisen lisäksi vah-
vistettiin jäsenyhteisöjen nimeämät yleiskokousedustajat kaudelle 2021–2023. 
Neuvoston puheenjohtaja kiitti väistyvää pääsihteeri Mari-Anna Auvista kulu-
neesta viisivuotiskaudesta.

5.2 Hallitus
Hallitus kokoontui toimivuonna kuusi kertaa, tammikuussa Helsingissä ja muu-
toin etäyhteydellä. Hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana arkkipiispa 
Tapio Luoma (ev.lut.), varapuheenjohtajina piispa Matti Repo (ev.lut.), metro-
poliitta Arseni (ort.) ja pastori Soile Kasi (met.) sekä muina varsinaisina jäseni-
nä isä Raimo Goyarrola (kat.), TT Minnamari Helaseppä (ev.lut.), dosentti Tomi 
Karttunen (ev.lut.), TT Mika K.T. Pajunen (angl.), TM Jooa Sotejeff-Wilson (ort.) 
ja pastor Mayvor Wärn-Rancken (Metodistkyrkan) 13.12.2020 asti ja pastor Jan 
Edström (Baptistsamfund) 14.12.2020 alkaen sekä varajäseninä hallituksessa 
ovat toimineet  tuomiorovasti Ilpo Rannankari (ev.lut.), kirkkoherra Juha Rin-
tamäki (ev.lut.), ylidiakoni Juha Lampinen (ort.), kirkkokunnanjohtaja Hannu 
Vuorinen (Vapaakirkko), veli Gabriel Salmela (kat.), lehtori Eija Peura (ev.lut.), TT 
Jenni Krapu (ev.lut.), chaplain, Revd. Tuomas Mäkipää (angl.), YTT Minna Rasku 
(ort.) ja samfundsledare Håkan Björklund (Missionskyrkan).
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5.3 Jaostot ja työryhmät
Vuoden aikana seuraavat jaostot olivat toiminnassa:

Kasvatusasioiden jaosto
Nuorisojaosto
Paikallisekumenian jaosto
Sektionen för finlandssvensk ekumenik
Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto
Yhdenvertaisuusjaosto
Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto

Lisäksi vuoden aikana toimivat Ekumeeninen turvapaikkatyötä tekevien asian-
tuntijaverkoston työryhmä, Ilmastotyöryhmä, Missiologinen työryhmä, Rukous-
päivätyöryhmä, Vapaakristillinen työryhmä ja Helsingin Vastuuviikon toimikunta. 

5.4 Henkilöstö
Henkilöstön vahvuus oli vuoden 2020 lopussa 5 henkilöä. 4 henkilöä oli toistai-
seksi voimassa olevassa työsuhteessa ja 1 henkilö määräaikaisessa työsuhteessa.

Pääsihteerinä toimi pastori, TT Mari-Anna Auvinen 30.10 asti, ja 1.12. alkaen 
pääsihteerinä toimi pastori Mayvor Wärn-Rancken. Viestintä- ja toimintakoor-
dinaattorina toimi TM Suvi-Tuulia Vaara. Osa-aikaisina työntekijöinä toimivat 
taloudenhoitaja Perry Johansson, vastuuviikon koordinaattori, VTM Anna Hyvä-
rinen sekä vastuuviikon ruotsinkielisenä projektisihteerinä pastori Jan Edström.

5.5 Talous
Tilikauden alijäämä oli 3 859 euroa (edellisen tilikauden alijäämä 12 925 euroa) 
ja oman pääoman määrä vuoden lopussa 60 422 euroa (64 281 euroa). Rahas-
tojen pääoma vuoden lopussa oli 14 018 euroa (14 018 euroa). Yhdistyksen ja 
sen rahastojen varat on talletettu pankkitilille.

Tuotot
Tilikauden tuotot olivat 304 016 euroa (edellisellä tilikaudella 351 480 euroa) 
ja vähennys edelliseen vuoteen oli 13,5 %. Seurakuntien tuen osuus kaikista 
tuotoista oli 43 % (48 %) ja jäsenyhteisöjen osuus 57 % (50 %). Kolehtien osuus 
kaikista tuotoista oli 41% (47 %) ja jäsenmaksujen 44 % (38 %).
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Virallisia kolehteja saatiin seurakunnilta 122 059 euroa (161 670 euroa) ja 
vapaita kolehteja 2 760 euroa (1 498 euroa) ja talousarviotukea 5 150 euroa (5 
900 euroa). Kirkkohallitukselta saatiin koronatukea 22 500 euroa. Jäsenyhtei-
söiltä saadut tuotot olivat 174 024 euroa (174 275 euroa).

Kulut
Tilikauden toimintakulut olivat 307 876 euroa (edellisellä tilikaudella 364 405 
euroa) ja ne vähenivät edellisestä vuodesta 15,5 %. Palkat ja palkkiot sivukului-
neen olivat 227 537 euroa (235 688 euroa). Käyttöomaisuudesta tehdyt poistot 
olivat 858 euroa (1 145 euroa).
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Kuva 1. Vuoden 2019 Ekumeeninen teko-tunnustuksen ojensi arkkipiispa Tapio Luoma yleis-
kokouksessa 21.9. etäyhteyden välityksellä ekumeenisen koululaishartauden pilotoinnista Ka-
levalan koululle Kuopiossa ja Sammonlahden yläkoululle Lappeenrannassa. Kuvassa myös 
pääsihteeri Mari-Anna Auvinen. Kuva Suvi-Tuulia Vaara.

Kuva 2. Kevätseminaari Miten vastaamme ilmastohaasteeseen? Kirkot tekevät tulevaisuutta 
21.9. Mikael Agricolan kirkossa Suomen Anglikaanisen kirkon vieraina. Seminaarissa puhujina 
presidentti Tarja Halonen, arkkipiispa Leo (ort.), akateemikko Markku Kulmala (INAR), hallituk-
sen puheenjohtaja johtaja Saara Kankaanrinta (Baltic Sea Action Group), paneelissa asiantun-
tija Ilkka Sipiläinen (ev.-lut. kirkkohallitus), koordinaattori Laura Riuttanen (INAR), metropoliitta 
Ambrosius (ort.) ja veli Gabriel Salmela (Studium Catholicum). Paneelin vetäjänä rovasti Risto 
Pontela. Työryhmästä lisäksi kuvassa pääsihteeri Mari-Anna Auvinen (SEN) ja asiantuntija Tuuli 
Hietaniemi (Sitra). Kuva Suvi-Tuulia Vaara.



Kuva 4. Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsen- ja tarkkailijakirkkojen johtajat kokoontuivat 
ekumeeniseen yhteisneuvotteluun kulttuurikeskus Sofiassa Helsingissä 2.3. hiippakunnan asi-
ainhoitaja Marco Pasinato (kat.), territorion johtaja, eversti Patrick Naud (Pelastusarmeija), 
Vastuuviikon koordinaattori Anna Hyvärinen (SEN).  arkkipiispan teologinen erityisavustaja Juha 
Meriläinen (ev.-lut.), toiminnanjohtaja Esko Matikainen (hel.), kirkkokunnanjohtaja Jari Porta-
ankorva (bapt.), kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen(vap.), piirikunnanjohtaja Jori Brander 
(met.), kirkkoherra Markku Salminen (ort.), kirkkoherra Tuomas Mäkipää (angl.), Lari Junkkari 
(Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit), pääsihteeri Mari-Anna Auvinen (SEN) ja arkkipiispa 
Tapio Luoma (ev.-lut.) ja piispa David Hamid (Englannin kirkko). Kuva Suvi-Tuulia Vaara.

Kuva 3. Ekumeenisen rukousviikon radiojumalanpalvelus järjestettiin Järvenpäässä 18.1. Kuvas-
sa Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta isä Kimmo Kallinen, Järvenpään ev.-lut. seurakun-
nasta Hanne Lukkari ja Petri Repo, Järvenpään helluntaiseurakunnan pastori Vellu Haarala ja 
Järvenpään Vapaaseurakunnan Arkin pastori Risto Vappula. Kuva Suvi-Tuulia Vaara.
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Kuva 5. Pohjoismaisten ja Baltian alueen ekumeenisten neuvostojen ja toimijoiden tapaaminen 
järjestettiin 10.–12.3. Tallinnassa, Virossa. Osallistujat Ruotsista, Tanskasta, Norjasta Islannista, 
Suomesta, Virosta, ja Latviasta. Kuva: Mikael Tjernberg.

Kuva 6. Suomen Ekumeeninen Neuvosto tapasi sisäministeri Maria Ohisalon ja erityisavustaja 
Emilia Laaksosen 30.9. Ekumeenisen Neuvoston delegaatioon kuuluivat puheenjohtaja, arkki-
piispa Tapio Luoma, pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, isä Teemu Toivonen (ort.) ja arkkipiispan 
erityisavustaja Juha Meriläinen. Kuva SEN kuvapankki.
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Kuva 7. Vapaakristillinen työryhmä tapasi 18.2. SEN:n toimistolla. Kuvassa kirkonjohtaja Jari 
Portaankorva (bapt.), majuri Saga Lippo (Pelastusarmeija) ja SEN:n pääsihteeri Mari-Anna Au-
vinen ja kirkonjohtaja Aimo Helminen (adv.). Kuva Suvi-Tuulia Vaara.

Kuva 8. Turun Tuomasmessu täytti 30-vuotta. Kuvassa 26.1. Varissuon kirkossa järjestetyn 
juhlamessun toteuttajat eri yhteisöistä ja kirkkokunnista. Kuva: Tiia Lehtonen.
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1. KOMPRIMERAD        
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

1.1 Ekumeniska Rådet i Finland
Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) är enligt rådets stadgar ett samarbetsorgan 
för i Finland verksamma kyrkor, kristna samfund 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
 - stärka kyrkornas och de kristna samfundens röst i samhället
 - vara en mötesplats för kyrkor och kristna samfund

Rådet uppfyller sitt syfte genom att

 - kalla kyrkor och kristna samfund och deras medlemmar till gemen-
sam bön och interaktion

 - diskutera aktuella ekumeniska frågor
 - arrangera överläggningar, seminarier och konferenser
 - idka samhälleligt påverkansarbete på basis av kristen etik 
 - tillsätta sektioner till vilka medlemmar, observatörer och partneror-

ganisationer utser representanter samt övriga experter
 - tillsätta arbetsgrupper till vilka styrelsen inbjuder representanter för 

medlemmar, observatörer och partnerorganisationer samt övriga 
experter

 - idka publikationsverksamhet
 - upprätthålla kontakter till sina medlemskyrkor och observatörer samt 

med andra ekumeniska organisationer i Finland och utomlands
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1.2 Verksamhetens allmänna mål och 
delområden
ERF är såväl ett samtalsforum som en verkställande organisation och ett ex-
pertorgan. Rådets existens är redan i sig ett tecken på medlemmarnas, obser-
vatörernas och partnerorganisationernas strävan efter enhet och ett gemen-
samt vittnesbörd. 

ERF betjänar sina medlemmar, observatörer, partnerorganisationer och öv-
riga aktörer som en ekumenisk expertorganisation. Rådets insatser synliggör 
ekumeniken och arbetet för kyrkornas enhet genom sitt gemensamma vitt-
nesbörd och i sin tjänst för de utsatta i samhället. Målet för verksamheten är 
att kyrkor och kristna samfund bättre ska kunna stödja varandra, såväl i sin 
strävan efter kristen enhet som i att tala med en gemensam och allt starkare 
röst i samhället.

Rådets verksamhet styrs av två grundläggande principer: kristet vittnesbörd 
i kärlek och gemenskap samt ett gemensamt arbete för skapelsen och män-
niskovärde. De här principerna påverkar verksamhetens olika delområden:

 - Spiritualitet och lärofrågor
 - Etiska och samhälleliga frågor
 - Kristen fostran
 - Gemensamt vittnesbörd och religionsdialog

ERF idkar också informations- och publikationsverksamhet och delar årligen 
ut ekumeniska utmärkelser. ERF verkar som forum för medlemskåren i eku-
meniska nätverk. 

1.3 Medlemskåren

Medlemskyrkor

Som medlemmar i Ekumeniska Rådet i Finland kan antas Evangelisk-lutherska 
kyrkan i Finland, Finlands ortodoxa kyrka samt de i Finland verksamma kristna 
samfund, föreningar och stiftelser som 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. 

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 
Finlands ortodoxa kyrka



36

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 registrerade 
religiösa samfund, föreningar och stiftelser som 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.

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

Partnerorganisationer
Som Rådets partnerorganisationer kan antas i Finland verksamma registrerade 
föreningar och stiftelser som främjar kristen enhet.

Filantropia
Filoksenia
Helsingin Diakonissalaitos
Herättäjä-Yhdistys
Hiljaisuuden ystävät
Kansan Raamattuseura
Kirkon alat
Kyrkans Utlandshjälp
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
Medialähetys Sanansaattajat SANSA
Nuori kirkko
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OCM - Suomen Konstantinus Yhdistys
Opiskelijoiden Lähetysliitto
Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
San Damianon osuuskunta
Sinapinsiemen
Caritas Finland
Finlands kristliga fredsrörelse
Finlands Kristliga Studentförbund 
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
Finska Missionsförbundet
Finlands Sjömanskyrka
Förbundet KFUK i Finland
Förbundet KFUM i Finland
Finska Bibelsällskapet
World Vision Finland
Temppeliherrain Ritarikunta
Tuomasyhteisö 

1.4 Kortfattad verksamhetsberättelse och en 
beskrivning av verksamhetsåret
Verksamhetsmiljön år 2020 präglades av covid-19-pandemin som snabbt spred 
sig över världen i början av året. Kyrkornas riktlinjer var enhetliga i att man 
uppmanade folk att visa kärlek till sin nästa genom att skydda andra mot smitta 
genom att följa myndigheternas rekommendationer i fråga om begränsningar 
i samlingar och användande av munskydd. De begränsningar som gällde sam-
lingar var en oerhörd utmaning för kyrkorna till exempel i fråga om de kyrkliga 
förrättningarna. Kyrkorna kämpade med ekonomiska och andra utmaningar 
för att bevara sina verksamhetsförutsättningar och kunna fortsätta att ge sina 
församlingsmedlemmar materiellt, mentalt och andligt stöd i en verksamhets-
miljö som förändrades och var osäker.

Även ERF:s ekonomiska situation var utmanande år 2020 på grund av 
covid-19-pandemin. Ansvarsveckans kollekt inbringade 47  800 € mindre än 
budgeterat.

Kristnas gemensamma bön blev viktig i undantagstider. Under året fi-
rades två ekumeniska böndagar. Materialet för Ekumeniska böneveckan för 
kristen enhet från Kyrkornas världsråd hade tagits fram av de kristna på Malta 
och Gozo. Böneveckans tema De visade oss särskild omsorg var också rubriken 
för det böndagsplakat som Republikens president undertecknade. Materialet 
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inklusive böndagsplakatet och ett schema för en ekumenisk bönestund skick-
ades till alla församlingar i vårt land, medan den riksomfattande radioguds-
tjänsten på finska firades i Träskända. I radio hördes också morgonandakter 
kring temat. Enligt etablerad praxis genomfördes en ekumenisk vallfärd till 
Rom och i flera finländska församlingar firades ekumeniska böneveckan med 
bönestunder och -vandringar. Under året arbetade böndagsarbetsgruppen med 
ett nytt böndagsplakat, som undertecknades av Republikens president. Temat 
för plakatet blev det samma som temat för böneveckan år 2021 Bli kvar i min 
kärlek så bär ni rik frukt.

Den andra ekumeniska böndagen, böndagen för fred, mänskliga rättigheter 
och internationellt ansvar, sammanfaller med FN-dagen. Böndagen firades un-
der Ekumeniska ansvarsveckan kring temat Människorättskämpar och veck-
ans ekumeniska gudstjänst på finska radierades från Uskelan kirkko i Salo. 
Under böndagarna uppmuntrades församlingar att ringa i sina kyrkklockor 
och instrument med taggarna #människorättsklockor och #ihmisoikeuskellot. 
Andra bönedagens och Ansvarsveckans teman lyftes fram i flera församlingar 
för att speciellt komma ihåg hur fred och mänskliga rättigheter förverkligas på 
olika håll i världen. Man bad också för människorättskämpar.

Under årets lyfte man också den gemensamma kristna bönen genom att 
dela påve Franciskus’ inbjudan att be Fader vår 25.3, bönekampanjen Tillkom-
me ditt rike, i samband med Missionshelgen 10–11.10 och inför Internatio-
nella flyktingdagen 20.6 förbereddes förböner för asylsökande och flyktingar 
för församlingsbruk i samarbete med evangelisk-lutherska Kyrkostyrelsen och 
Kyrkans Utlandshjälp.

Sektionernas nya mandatperiod på tre år inleddes och sektionerna hann 
hålla sina konstituerande möten i början av året, innan coronapandemin tving-
ade sektionerna att övergå till distansmöten. ERF har följande sektioner: sek-
tionen för fostran, ungdomssektionen, sektionen för lokalekumenik, sektionen 
för finlandssvensk ekumenik, sektionen för teologiska och lärofrågor, sektionen 
för jämställdhet och sektionen för samhällsfrågor.

I ERF:s uppgifter ingår att koordinera kyrkornas gemensamma kommuniké-
er och ställningstaganden. Under verksamhetsåret visade Ekumeniska Rådet i 
Finland sitt stöd för religiösa samfund som hade utsatts för ofog i Åbo, publi-
cerade en kommuniké om dopets betydelse som sektionen för teologiska och 
lärofrågor hade berett och undertecknade en vädjan om att asylsökande på 
de grekiska öarna skulle evakueras på grund av coronan. Under året publicer-
ades Sofia Forums rapport om klimatevenemang Sofia Forum Suomi: Yhdessä 
kohti hiilineutraalia tulevaisuutta (ung. Sofia Forum Finland: Tillsammans mot en 
kolneutral framtid) och Kyrkans forskningscentral publicerade ERF:s missiolo-
giska arbetsgrupps bok med synpunkter på ekumenisk missiologi (Näkökulmia 
ekumeeniseen missiologiaan).

På organisationsnivå höll Rådet två möten. Undantagsvis hölls båda mötena 
på grund av begränsningarna i samlingsfriheten på hösten och deltagandet i 
höstmötet skedde i huvudsak på distans. Året 2020 var det andra året för ER-
F:s nya styrelse under ärkebiskop Tapio Luoma. Styrelsen sammanträdde sex 
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gånger under året. Generalsekreterare Mari-Anna Auvinen femårsperiod gick 
till ända i oktober och Rådet valde teol.mag. pastor Mayvor Wärn-Rancken till 
ny generalsekreterare för en femårsperiod.
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2. EN MER DETALJERAD 
BESKRIVNING AV 
VERKSAMHETEN

2.1 Spiritualitet och lärofrågor
I centrum för det arbete Ekumeniska Rådet i Finland utför finns en ekumenisk 
spiritualitet som växer ur vår gemensamma tro på en Treenig Gud. Enhet utgör 
grunden för vårt läroarbete och multilaterala samtal. Den ekumeniska spiritua-
liteten och gemensamma bönen syns i synnerhet i de evenemang som ordnas 
i samband med de två ekumeniska böndagarna.

Ekumeniska böneveckan för kristen enhet 18–25.1
Kyrkornas världsråds Faith and Order-kommission och katolska kyrkans Påvliga 
råd för främjande av kristen enhet publicerade material för Ekumeniska bö-
neveckan för kristen enhet och en ekumenisk bönestund. Årets material togs 
fram på engelska i Malta och översattes till finska av Mika K.T. Pajunen. Sveriges 
kristna råd gjorde den svenska texten tillgänglig. I redaktionskommittén för det 
tvåspråkiga materialet satt Mari-Anna Auvinen, Veijo Koivula och Suvi-Tuulia 
Vaara. Materialet delades ut till församlingarna i vårt land. Temat för plakatet 
var De visade oss särskild omsorg. Information om böneveckans evenemang på 
olika orter fanns samlade på ERF:s webbplats. I januari genomfördes en enkät 
mot ERF:s medlemssamfund för att samla in information om hur böneveckan 
firas och materialet utnyttjas i församlingarna. 

Böneveckans riksomfattande radiogudstjänst var ett samarbete mellan de 
kristna församlingarna i Träskända och firades 18 januari. Gudstjänsten sändes 
av Yle Radio 1 den 26 januari. I gudstjänsten predikade pastor Hanne Lukkari, 
liturg var Petri Repo från den lutherska församlingen i Träskända och i planering 
och genomförande deltog fader Kimmo Kallinen och diakon Risto Ikäheimo från 
Helsingfors ortodoxa församling, pastor Vellu Haarala från pingstförsamlingen 
Järvenpään helluntaiseurakunta och pastor Risto Vappula från friförsamlingen 
Järvenpään Vapaaseurakunta Arkki.

I Mikael Agricola kyrka firades Ekumeniska böneveckans Tomasmässa 20.1 
med baptistpastor Jan Edström som predikant och generalsekreterare Mari-An-
na Auvinen som liturg. För musiken ansvarade Inna Vintturi tillsammans med 
Gregorius-kvintetten under ledning av Juha Vintturi och kören Tuomaskuoro. I en 
veckas tid kunde mässan ses och höras på YouTube på kanalen Tuomasmessu 
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Live. Tomasmässan i Åbo firade 30-årsjubileum. I Åbo började Tomasmässan i 
tiden firas i Kråkkärrets kyrka, där också den ekumeniska 30-årsjubileumsmäs-
san firades 26.1. Tomasmässan i Åbo organiseras av ERF:s partnerorganisation 
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto, som också firade sitt 100-årsjubileum år 
2020.

Böndagen för fred, mänskliga rättigheter och internatio-
nellt ansvar

FN-dagen och den ekumeniska böndagen för fred, mänskliga rättigheter och 
internationellt ansvar firades under Ekumeniska ansvarsveckan 24.10. Under 
bönedagen ordnades Ansvarsveckans #människorättsklockor-satsning, då för-
samlingarna ringde i sina kyrkklockor eller på andra instrument för de mänskliga 
rättigheterna. Helsingfors ekumeniska kommitté ordnade en #människorätts-
klockor-bönestund hos Helsingfors finska metodistförsamling. Ansvarsveckans 
ekumeniska gudstjänst firades i Uskela kyrka i Salo 24.10. Radio YLE 1 sände 
gudstjänsten 25.10. Sändningen kunde också höras i YLE Arenan. Gudstjänsten 
förverkligades av de kristna församlingarna i Salo.

Ansvarsveckans svenska radiogudstjänst firades av Helsingfors baptistför-
samling söndagen 25.10 i Betel i Helsingfors. Pastor Jan Edström ledde guds-
tjänsten och predikade. Gudstjänsten sändes i radio på YLE Vega.

Böndagsplakatet
Böndagsplakatet som hade godkänts och undertecknats av Republikens pre-
sident lästes upp i församlingarna på böndagen för kristen enhet 18.1 eller 
söndagen intill. Den böndagsarbetsgrupp som ERF:s styrelse hade tillsatt be-
redde böndagsplakatet för år 2021 och de bibelställen som var förknippade 
med böndagarna. Republikens president godkände texten som styrelsen pre-
senterade och undertecknade plakatet för år 2021. Temat för plakatet var Bli 
kvar i min kärlek så bär ni rik frukt. Plakatet lyfte upp att delaktighet och kärlek 
är motkrafter mot ett självcentrerat tänkande och agerande och att det är när 
det är svårt som våra ord och handlingar mäts.

I böndagsarbetsgruppen ingick förutom generalsekreteraren också Taina 
Manninen (ev.-luth.), Esko Matikainen (SHK), Tomas Ray (ev.-luth.) och Mikael 
Sundqvist (ort). Böndagsplakatet 2021 se. bilaga.

Skapelsetid 1.9–4.10
På ERF:s webbplats publicerades material för att fira skapelsens tid som ett 
ekumeniskt evenemang. Det är frågan om en internationell ekumenisk rekom-
mendation om en böndag för skapelsen och skydd av skapelsen inom kyrkorna. 
Betydelsen av den första september stärktes ytterligare när påven Franciskus år 
2015 bestämde att det är en böndag även inom katolska kyrkan, efter ortodox 
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förebild. Ekumeniska patriarken av Konstantinopel Demetrios I utlyste år 1989 
den första dagen i det östliga kyrkoåret, indiktionens dag 1.9 till en böndag för 
skapelsen. Vid den tredje europeiska ekumeniska samlingen (EEA3) i Sibiu i Ru-
mänien år 2007 framfördes förslaget att kyrkorna i Europa skulle fira skapelsens 
tid. Följande år inbjöd Kyrkornas Världsråds centralkommitté kyrkorna att fira 
skapelsens tid med böner och handling under perioden mellan skapelsens dag 
(1.9) och den dag västkyrkan firar Franciskus av Assisis minnesdag (4.10). Årets 
bönmaterial översattes till finska av Esbo evangelisk-lutherska stifts expert på 
gudstjänstliv och spiritualitet Kati Pirttimaa.

Ekumenisk morgonbön
Sedan år 2008 har man varje vecka bett ekumenisk morgonbön i det domini-
kanska centret Studium Catholicums kapell i centrala Helsingfors. Under hös-
ten samlades man med tanke på trygga avstånd till morgonbön i Helsingfors 
domkyrkas kapell i stället och huvudansvaret för arrangemangen axlades av 
Helsingfors evangelisk-lutherska domkyrkoförsamling. Morgonbönen följer tur-
vis katolsk, luthersk, ortodox, anglikansk och frikyrklig tradition och i konceptet 
ingår att en representant för en annan tradition håller ett anförande om da-
gens läsning. Morgonbönen ger Ekumeniska Rådet ett fint tillfälle att vid sidan 
om sitt nationella och internationella arbete också odla en konkret koppling 
till lokal ekumenik och ekumenisk bön.

Gemensam kristen missionshelg
Den ekumeniska missionshelgen firades andra veckoslutet i oktober 10–11.10 
med Dubbla kärleksbudet som tema. Materialet bestod av texter av representan-
ter från olika kyrkor. Missionshelgen är ett gemensamt projekt för ERF, Finska 
Missionsrådet (FMR) och Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN) och i ar-
betsgruppen representerades ERF av kantor Kirsi-Maria Susuna (ort) och fader 
Nguyen Tri (kat). Materialet publicerades på organisationernas webbsidor och 
information gick ut via nyhetsbrev.

Tillkomme ditt rike (Thy Kingdom Come) - ekumenisk bön-
kampanj 

Kyrkor och församlingar inbjöds att delta i den internationella kampanjen var 
och en på sitt sätt och att be i enlighet med sin egen tradition. Den globala 
bönrörelsen fick sin början år 2016 genom en inbjudan till bön till Anglikanska 
kyrkan från ärkebiskoparna av Canterbury och York och internationellt koor-
dineras rörelsen av ärkebiskopen av Canterburys kansli. I år deltog flera med-
lemskyrkor i böneveckan och ERF:s partnerorganisation Kansan Raamattuseura 
tillhandahöll en finsk kampanjsida och Facebook-sida.
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Webbinarium om synpunkter på ekumenisk missiologi

Arbetsgruppen för missiologi publicerade i samarbete med Kyrkans forsknings-
central boken Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan (Kirkon tutkimuskeskuk-
sen julkaisuja 133), ung. Synpunkter på ekumenisk missiologi. Boken publicer-
ades vid ett webbinarium 15.9. Inlednings- och avslutningsorden gav ärkebiskop 
Tapio Luoma och bokens redaktörer Jyri Komulainen och generalsekreterare 
Mari-Anna Auvinen höll anföranden. Professor Stephen Bevans höll ett inled-
ningsanförande under rubriken Celebrating Ecumenical Missiology och några av 
bokens skribenter presenterade sina artiklar. Boken strävar efter att fördju-
pa kännedomen om kyrkornas gemensamma missionstänkande i Finland och 
betydelsen av den kontextuella teologi och religionsdialog som är förknippad 
med missiologin samt att ge inspiration till tankar kring kyrkans missionerande 
arbete. Artiklarna i boken är forskare och representerar olika kyrkosamfund.

Höstmötets seminarium
Höstmötets seminarium flyttades fram till följande år på grund av coronapan-
demin.

Sektionen för teologi och lärofrågor
Under den föregående perioden förberedde sektionen för teologi och lärofrå-
gor uttalandet Dopet är ett tecken på en gemensam tro som publicerades 10.1. 
Under verksamhetsåret sammanträdde sektionen fyra gånger. Under sin nya 
mandatperiod 2020–2022 beslutade sektionen att diskutera nattvarden och 
gudstjänsten i de kristna samfundens liv i enlighet med ett förslag från sty-
relsen för Ekumeniska Rådet i Finland. En närmare beskrivning av sektionens 
verksamhet återfinns i bilagan Sektionernas verksamhetsberättelser.

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. 
Sektionen samlades till tre möten under året och vid dem diskuterades aktuella 
ekumeniska frågor och lokalekumenisk verksamhet på olika håll i landet. Det 
adertonde Lokalekumeniska forumet flyttades fram till år 2021. En närmare 
beskrivning av verksamheten återfinns i bilagan Sektionernas verksamhetsbe-
rättelser.

Sektionen för finlandssvensk ekumenik
Sektionens arbete under år 2020 påverkades naturligtvis av coronapandemin. 
Som ordförande fortsatte Pär Silén (ort. diakon). Sektionen sammanträdde till 
två möten, ett fysiskt möte i januari före coronan och ett via Teams i augusti. 
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Sektionens Facebooksida “Ekumenik i Finland” har under året haft 161 följare 
medan den tillhörande FB-gruppen, ”Kristen i Finland” i slutet av året hade 
127 medlemmar. En närmare beskrivning av verksamheten återfinns i bilagan 
Sektionernas verksamhetsberättelser.

Frikyrkliga arbetsgruppen
Frikyrkliga arbetsgruppen funderade över ekumenikens betydelse för de fria 
kyrkorna. Praktisk ekumenik och samarbete samt kyrkornas lika värde låg i 
centrum under samtalen. Den jämlikheten ville man öka och föra vidare genom 
Rådet. Arbetsgruppen sammanträdde en gång. Medlemmar i arbetsgruppen var 
ordförande Aimo Helminen (SVKN, adv.), generalsekreterare Saga Lippo (SVKN, 
Frälsningsarmén), samfundsledare Jari Portaankorva (SVKN, bapt.), ordförande 
Håkan Björklund (FS) och sammankallare var generalsekreterare Mari-Anna 
Auvinen (ERF). Arbetsgruppen ordnade ett möte för att utbyta information mel-
lan evangelisk-lutherska Kyrkostyrelsen och frikyrkliga representanter gällande 
sysselsättning av utbildade frikyrkliga sjukhussjälavårdare på sjukhus.

2.2 Etiska och samhälleliga frågor
Inom området etiska och samhälleliga frågor faller verksamhet som utgår ur den 
kristna tron och som betonar människans och skapelsens värde som mål för 
Guds kärlek och som speglar dessa i samhället och det som händer i samhället. 
Arbetet inom ERF är påverkansarbete, konsultationer, utbildning och seminarier 
i ekumenisk anda. Inom det här delområdet finns Ekumeniska ansvarsveckan, 
arbetet inom Ekumeniska arbetsgruppen för experter som arbetar med asyl-
sökande, inom Sektionen för jämställdhet och Sektionen för samhällsfrågor, 
liksom enskilda förhandlingar och seminarier. Ekumeniska ansvarsveckan är 
ett skilt projekt och presenteras för tydlighetens skull i ett skilt underkapitel.

Ekumeniska arbetsgruppen för experter som arbetar med 
asylsökande

Ekumeniska arbetsgruppen av experter som arbetar med asylsökande är en 
arbetsgrupp som styrelsen har tillsatt och vars sammansättning varierar från 
en mindre ekumenisk arbetsgrupp till ett mer omfattande expertnätverk av 
personer som arbetar med asylfrågor. Arbetsgruppen bjuder vid behov in 
medlemmar i nätverket för samarbete. Arbetsgruppens mål är både att stär-
ka samarbetet mellan kyrkorna och att målinriktat verka tillsammans för att 
asylsökandes mänskliga rättigheter och människovärde ska erkännas i vårt 
samhälle. Arbetsgruppen sammanträdde sex gånger. ERF:s generalsekreterare 
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var ordförande för arbetsgruppen och informations- och verksamhetskoordi-
natorn var dess sekreterare.

Under år 2020 fokuserade arbetsgruppen i synnerhet på frågor kring religi-
ons- och åskådningsfrihet och på rättssäkerhetsfrågor i samband med asylsö-
kande som har konverterat till kristendom. ERF:s delegation träffade inrikes-
minister Maria Ohisalo

30.9. I delegationen ingick ERF:s ordförande ärkebiskop Tapio Luoma, ärke-
biskopens teologiska specialmedarbetare, docent Juha Meriläinen, generalse-
kreterare Mari-Anna Auvinen och fader Teemu Toivonen (ort.).

Internationella flyktingdagen firades midsommardagen 20.6. Evangelisk-luth-
erska Kyrkostyrelsen, Kyrkans Utlandshjälp och ERF:s arbetsgrupp producerade 
i samarbete förbönsmaterial för församlingarnas bruk. Materialet publicerades 
på samarbetsparternas webbsidor.

Sektionen för jämställdhet
Sektionens uppgift är att lyfta fram och diskutera frågor i anknytning till jäm-
ställdhet och likabehandling i det finländska samhället, i synnerhet sådana 
frågor som är av speciellt intresse för kyrkorna. Sektionen tog sig an att göra 
upp en modell för en jämställdhets- och likabehandlingsplan för ERF:s medlem-
skyrkor och -samfund. Verksamhetsåret användes till att planera och bereda 
utkastet till plan. En närmare beskrivning av verksamheten återfinns i bilagan 
Sektionernas verksamhetsberättelser.

Sektionen för samhällsfrågor
Sektionen för samhällsfrågor har som uppgift att följa med samhällsdebatten 
och ta upp aktuella frågor som berör kyrkorna. Sektionens mål är å ena sidan 
att vara ett kyrkligt samtalsforum, å andra sidan att påverka samhället på kris-
ten grund. Sektionen har stärkt kyrkornas gemensamma röst i samhällsfrågor. 
Styrelsen sammanträdde sju gånger under året. En närmare beskrivning av 
verksamheten återfinns i bilagan Sektionernas verksamhetsberättelser.

Rapporten Sofia Forum Suomi - Tillsammans mot en kol-
neutral framtid och vårmötets seminarium

Sofia Forum Suomi samlade 9–10.12.2019 närmare hundra inbjudna deltagare 
med olika bakgrund: samhällspåverkare, klimatexperter, ledare för industrin 
och religiösa ledare samt kyrkornas sakkunniga i Kulturcentret Sofia för att dis-
kutera konkreta lösningsmodeller för vår stora utmaning, klimatförändringen. 
Arrangörer för Sofia Forum Suomi var Ekumeniska Rådet i Finland, Centret för 
atmosfärvetenskaper vid Helsingfors universitet (INAR), Jubileumsfonden för 
Finlands självständighet Sitra och Kulturcentret Sofia. Forumets slutrapport, 
Sofia Forum Suomi: Yhdessä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Kannustimet, kehittä-
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minen ja sääntely, (ung. Tillsammans mot en kolneutral framtid - Incitament, 
utveckling och reglering), som sammanställdes av Hanna K. Lappalainen (Hel-
singfors universitet, INAR), publicerades vid ERF:s vårseminarium i Mikael Agri-
cola-kyrkan i Helsingfors 21.4. President Tarja Halonen öppnade tillställningen 
och deltagarna fick höra expertanföranden av akademiker Markku Kulmala 
från Helsingfors universitet och Baltic Sea Action Groups styrelseordförande 
Saara Kankaanrinta. Kyrkornas inlägg hölls av ärkebiskop Leo (ort.) och ERF:s 
ordförande, ärkebiskop Tapio Luoma (ev.-luth.). I paneldebatten deltog Ilkka Si-
piläinen (ev.-luth. Kyrkostyrelsen), metropolit Ambrosius (ort.) och pater Gabriel 
Salmela (Studium Catholicum). Paneldebatten leddes av prosten Risto Pontela, 
ordförande för ERF:s sektion för samhällsfrågor.

Hörande vid beredning av Handlingsprogrammet mot ra-
sism och för goda relationer 19.10 och Hörande vid bered-
ning av den nationella handlingsplanen för grundläggande 
och mänskliga rättigheter 10.11 och 20.11.

Generalsekreterare Mari-Anna Auvinen deltog i konsultationen med ett skriftligt 
inlägg 19.10, se bilaga. Ansvarsveckans koordinator Anna Hyvärinen deltog i 
hörandet 10.11 och 20.11.2020 och formulerade ett uttalande till justitieminis-
teriets avdelning för demokrati och offentlig rätt, se bilaga.

2.3 Ekumeniska ansvarsveckan 2020: 
Människorättskämpar
Ekumeniska Ansvarsveckan firades 18–25.10.2020 med temat Människorätt-
skämpar. Ansvarsveckan nådde sammanlagt cirka 1 583 316 personer.

På Ansvarsveckans webbplats (www.vastuuviikko.fi och www.ansvarsveck-
an.fi) fanns expertartiklar, berättelser och digitala historier om, av och med 
människorättskämpar, en utställning, aktivitetsmaterial samt ekumeniskt an-
daktsmaterial med tillhörande videomaterial. Kampanjen och dess material lyf-
tes också upp på ERF:s webbplats, på Ansvarsveckans och ERF:s Facebook-sidor 
och på Ansvarsveckans YouTube-kanal. Via sin webbplats nådde Ansvarsveckan 
sammanlagt 25 053 personer. De digitala berättelserna och andaktsvideomateri-
alet nådde på olika plattformar 6 524 visningar.

Projektinformationen skedde via kyrkornas centralledning, branschvisa och 
stiftsvisa nyhetsbrev, församlingars e-postlistor, webbsidor och sociala medier. 
Nyhetsbreven nådde 21 041 personer. 

Ekumeniska ansvarsveckan togs upp i gudstjänster, i församlingars veckopro-
gram, i skolor, i stift och inom organisationer. Enligt uppgift ordnade 87 parter 
Ekumeniska ansvarsveckan-evenemang, som direkt nådde 1862 personer. Förs-

http://www.vastuuviikko.fi
http://www.ansvarsveckan.fi
http://www.ansvarsveckan.fi
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amlingarna inbjöds att delta i #människorättsklockor-jippot genom att ringa i 
sina kyrkklockor eller andra instrument för mänskliga rättigheter 24.10.2020. 
I den populära satsningen deltog enligt uppgift 47 församlingar. Ansvarsveck-
an lyftes upp i samtliga lutherska församlingar under kampanjveckan. De här 
evenemangen nådde via teve ungefär 186 100 personer och via radio 152 000 
(statistik för år 2019). På grund av coronaläget var antalet evenemang och del-
tagare färre än tidigare. Många följde med evenemangen via livestream. ERF 
får inte kännedom om alla evenemang, eftersom församlingarna ordnar dem 
självständigt med hjälp av det material de får.

Ansvarsveckans ambassadörer var 13 människorättskämpar. De teman som 
de tog upp var samernas rättigheter, romernas rättigheter, asylsökandes rät-
tigheter, invandrares rättigheter, rättigheter för personer med funktionsned-
sättning, likabehandling, klimatpåverkan och frågor kring traditionell diako-
ni. Ambassadörerna besökte antingen fysiskt eller på distans sammanlagt 35 
evenemang och gav 11 intervjuer med massmedier. På grund av coronan lan-
serades ett Människorättskämpar-webbinarium i samband med Ekumeniska 
ansvarsveckan. Webbinariet ordnades 8.9 och i samband med det höll fem 
ambassadörer anföranden. Antalet deltagare var 52. 

Ansvarsveckans ekumeniska gudstjänst firades i kyrkan Uskelan kirkko i Salo 
24.10. I gudstjänsten deltog 163 personer. Gudstjänsten sändes i Radio YLE 1 
25.10. Samma söndag ordnades Ekumeniska ansvarsveckans svenska guds-
tjänst som sändes i YLE Vega från Helsingfors Baptistförsamling. YLE Radio 
1 sände två morgonandakter med anknytning till Ekumeniska ansvarsveck-
an. Radio Dei sände en morgonandakt. Sammanlagt 352 967 personer hörde 
program om Ansvarsveckan i radio (statistiken för år 2019). I flera års tid har 
radions andliga program tappat lyssnare. 

Ansvarsveckan nådde via nyhetsförmedling (pappers- och digitala tidningar 
samt webbnyheter på olika håll) 754 086 personer. Via sociala medier nåddes 
uppskattningsvis en rekordpublik på hela 90 357 personer.

Enligt den respons man fick i samband med Ekumeniska ansvarsveckan upp-
levdes temat vara viktigt och aktuellt. Ambassadörernas besök fick tack. Delta-
garna uppgav att ambassadörernas anföranden var ögonöppnande, berörande 
och gav dem ny information om mänskliga rättigheter. Materialet uppgavs vara 
mångsidigt och bra.

Helhetsmålet för Ekumeniska ansvarsveckan under åren 2019–2020 var att 
nå ut till 2,5 miljoner finländare. Sammanlagt nåddes cirka 3,75 miljoner per-
soner, men en del av siffrorna är säkert överlappande. Kampanjen har nått 
ut väl, men med undantag för vissa evenemang har den endast genomförts i 
lutherska kyrkan. Under de senaste åren har man också kunnat märka att det 
krävs att man i motsats till tidigare får knuffa på lite för att få synlighet för An-
svarsveckan i församlingar och medier. Kampanjen behöver utvecklas får att 
få ny luft under vingarna och utgöra ett genuint ekumeniskt samarbete som 
engagerar församlingar i olika kyrkosamfund.
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Nåddes sammanlagt
2019–2020

Mål
2019–2020

Utfall, procent
2019–2020

3 747 218
Kampanjen har sammanlagt nått 
2,5 milj. 149,89 %

170 evenemang Evenemang 150 113,33 %

4 748 Via evenemang har nåtts 15 000 31,65 %

437 435
Evenemang där Ansvarsveckan 
framme, 100 000 nådda 437,44 %

2 503 021 Tidningar 500 000 - 1,5 milj./år 83,43 %

767 934 Radio 600 000/år 63,99 %

120 237 Sociala medier 60 000/år 100,20 %

3 392 889 Medier sammanlagt 2,5 milj. 135,72 %

2.4 Kristen fostran

Ungdomssektionen

Inom Ekumeniska Rådet i Finland finns en ungdomssektion vars syfte är att 
stärka de ekumeniska banden bland unga och studerande. Året 2020 var ung-
domssektionens första verksamhetsår efter att sektionen förnyades och under 
året sammanträdde sektionen fyra gånger. I samband med sektionen finns ett 
utbildningsprogram för internationell och ekumenisk verksamhet för unga vux-
na (Ketko). Under läsåret 2019–2020 gick 3 personer Ketko-kursen. 10 personer 
deltog i den kurs som inleddes hösten 2020. I samband med sektionen finns 
Facebook-gruppen Kirkkokaverit, ett nätverk för unga i åldern 15–30 som avser 
att stärka ekumenisk ungdomsverksamhet på gräsrotsnivå. En närmare beskriv-
ning av verksamheten återfinns i bilagan Sektionernas verksamhetsberättelser. 
Från Finland deltog sju ungdomar i den ekumeniska BE1-kurs som ordnades i 
Köpenhamn i Danmark under böneveckan 16.19.1. Kursen hade 26 deltagare 
och från Finland deltog Tuomo Mäkelä i planeringsteamet och arrangemangen.
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Sektionen för fostran

Sektionen för fostran erbjuder ERF:s medlemskrets, observatörskyrkor och part-
nerorganisationer ett forum för ömsesidig interaktion när det gäller ekumenisk 
fostran och åskådningsundervisningen i skolan. Syftet är att främja ekumenisk 
fostran i Finland samt inbördes respekt och ökad kännedom om ekumenik i alla 
åldersklasser. Ordförande för sektionen för fostran var Raili Keränen-Pantsu 
(ordf., ev.-luth.), Sirpa Okulov (vice ordf., ort.) och Osmo Vartiainen (vice ordf., 
kat.) och sekreterare var Tuula Vinko (ev.-luth.). Sektionens medlemmar är ex-
perter inom fostran från medlems- och observatörskyrkor samt partnerorgani-
sationer. Sektionen hade sex möten under verksamhetsåret: tre under vårter-
minen och tre på hösten. En närmare beskrivning av verksamheten återfinns 
i bilagan Sektionernas verksamhetsberättelser.

2.5 Gemensamt vittnesbörd och religionsdialog
Den ekumeniska gemenskapen vittnar i världen om Kristus. ERF:s verksamhet 
är en del av det gemensamma kristna vittnesbördet. Befullmäktigat av sina 
medlemskyrkor deltog ERF också i utvecklandet av kontakter och samarbete 
mellan religionssamfund. Samarbetet är samhälleligt till sin natur, det bidrar 
till ökad tolerans och strävar efter att bygga samhällsfred. 

Kyrkornas missionshelg
ERF samarbetar med Finska missionsrådet och Suomen vapaakristillinen neuvo-
sto kring förberedelserna för den årliga ekumeniska missionshelgen (närmare 
under punkt 2.1). 

Missiologisk arbetsgrupp
Boken Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan (ung. Synpunkter på ekumenisk 
missiologi) vars redaktörer, generalsekreterare Mari-Anna Auvinen och docent 
Jyri Komulainen, är medlemmar i den missiologiska arbetsgruppen, publicerad-
es i samarbete med Kyrkans forskningscentral. Se 2.1. I arbetsgruppens möten 
deltog professor Mika Vähäkangas, docent Jyri Komulainen och generalsekre-
terare Mari-Anna Auvinen.

Finlands religionsledare
Religionsledarna som i Finland representerar de tre abrahamitiska religionerna, 
alltså judendom, kristendom och islam, publicerade 20.3 ett gemensamt utta-
lande Mitt i krisen har vi vår trygghet hos den Högste när coronakrisen chockade 
det finländska samhället. Se bilaga.
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RESA-forumet

ERF deltog i RESA-forumets arbete som representant för de kristna tillsammans 
med Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. De övriga medlemssamfunden i fo-
rumet är Finlands muslimska råd (SINE), Centralrådet för de judiska församling-
arna i Finland rf. och Finländska muslimska församlingen. År 2020 fick Forumet 
två nya observatörsmedlemmar då man vid sitt årsmöte 16.6 Buddhistiska 
Unionen i Finland och Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Ordförande för 
RESA-forumet var Yaron Nadbornik, ordförande för centralrådet för de judiska 
församlingarna i Finland, och vice ordförande var Pia Jardi från SINE samt bi-
skop Kaisamari Hintikka från Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. ERF repre-
senterades i forumets styrelse av Jani Edström (bapt), med Jari Portaankorva 
(bapt) som suppleant, och generalsekreterare Mari-Anna Avuinen, med Milena 
Parland (ort) som suppleant. Jan Edström är medlem i människorättssektionen 
och Milena Parland är medlem i sektionen för religionsundervisning.

För mer information om RESA-forumet se www.uskot.fi/sv/

World Interfaith Harmony Week
Temaveckan World Interfaith Harmony Week firades första veckan i februari 
kring temat Tala dialog. I oktober 2010 godkände FN:s generalförsamling en 
resolution om att markera den första veckan i februari som World Interfaith 
Harmony Week, veckan för samförstånd mellan religioner. Veckans beskyddare 
år 2020 var Centrumbibiloteket Odes chef Anna-Maria Soininvaara. Arrange-
mangen i Finland koordinerades av ERF:s partnerorganisation Fokus ry.

2.6 Publikationsverksamhet och kommunikation
ERF:s publikationsverksamhet skedde i samarbete med samarbetspar-
ter. Stöd beviljades i synnerhet av ev.-luth. Kyrkans kommunikation, ev.-
luth. kyrkostyrelsens utrikesavdelning och förlaget Päivä Osakeyhtiö. Kans-
liet skötte ekumenisk kommunikation på webben och på sociala medier.  
Den främsta målgruppen för Ekumeniska Rådets kommunikationsarbete är 
medlemskyrkornas representanter samt kyrkligt anställda och församlings-
medlemmar. Den interna kommunikationen når medlems- och observatör-
skyrkornas och partnerorganisationernas representanter och arbetsgruppernas 
medlemmar. Till ERF:s externa kommunikation hörde pressmeddelanden och 
inbjudningar som skickades till medierna.

Internet
www.ekumenia.fi  
www.ansvarsveckan.fi

http://www.uskot.fi/sv/
http://www.ekumenia.fi/
http://www.ansvarsveckan.fi
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Sociala medier

Facebook: Suomen Ekumeeninen Neuvosto - Finnish Ecumenical Council, 
Ekumenik i Finland, Kristen i Finland – en ekumenisk FB-grupp, Vastuuviikko, 
Ansvarsveckan, Kirkkokaverit. 
Instagram: ekumenia (Suomen Ekumeeninen Neuvosto) 
Twitter: Ekumeeninen Neuvosto @SEN_ERF 
Youtube: Vastuuviikko

Trycksaker
Sofia Forum Suomi: Yhdessä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Kannustimet, 
kehittäminen ja sääntely, ERF:s publikationer CXIII 
Vuosikertomus 2019 Årsberättelse, ERF:s publikationer CXIV 
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3. NÄTVERKSSAMARBETE

3.1 Globala nätverk

Kyrkornas världsråd

Kyrkornas Världsråds centralkommittés möte flyttades fram till juni 2021 och 
den generalförsamling som enligt planerna skulle hållas 2021 flyttades fram 
till 2022. Kyrkornas Världsråds centralkommittés medlemmar från Finland är 
biskop Simo Peura (ev.-luth.) och professor Pekka Metso (ort), medan pol.mag. 
Talvikki Ahonen är suppleant. I kommissionen för internationella frågor (CCIA) 
är professor Hanna Ojanen (ev.-luth.) och Maria Mountraki (ort) medlemmar. 
Mika Vähäkangas (ev.-luth.) och Jooa Sotejeff-Wilson (ort.) är medlemmar i kom-
missionen för världsmission.

Lutherska världsförbundet
Året var exceptionellt och synnerligen utmanande i Lutherska världsförbundets 
verksamhet och många möten måste inställas och flyttas framåt. Nästa gener-
alförsamling ordnas i Polen år 2023.

3.2 Kontakter i Europa

Europeiska ekumeniska rådens generalsekreterarmöte

De europeiska ekumeniska rådens generalsekreterarmöte som skulle ha hållits 
i Polen flyttades på grund av resebegränsningarna till framtiden.

Konferensen för europeiska kyrkor
Finländska suppleanter i styrelsen för Konferensen för europeiska kyrkor 
(KEK) är Maria Mountraki (ort.) och Tuomo Mäkelä (ev.-luth.). KEK:s tematiska 
människorättsarbetsgrupp publicerade i maj ett betänkande om religions- eller 
åskådningsfrihet under covid-19-pandemin. Betänkandet granskade förverkli-
gandet av grundläggande rättigheter under undantagstiden och konstaterade 
att de begränsningar som har införts i grundläggande rättigheter, inklusive 
begräsningar i religions- och åskådningsfrihet, är allmänt taget lagliga och ac-
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ceptabla ur människorättsperspektiv med tanke på hur allvarlig pandemin är. 
Ur religiöst perspektiv är det ett centralt värde att skydda dem som är mest 
utsatta och sårbara, och det värdet måste balanseras mot gemenskapens be-
hov och samlingsfriheten. En del av begräsningarna väcker frågor gällande hur 
tillräckliga, lämpliga och anpassade de är, samt gällande hur det går att trygga 
likabehandlingen av olika sociala aktörer. Trots det bör alla med religiös och 
åskådningsmässig tillhörighet utöva tålamod och visa god vilja. De bör fortsätta 
att följa officiella regler för att skydda andra mot smitta och erbjuda sin hjälp 
si situationer där begränsningarna i det sociala livet orsakar speciella problem.

Ekumeniska kommissionen för migranter i Europa
Finländska medlemmar i Ekumeniska kommissionen för migranter i Europa, 
Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME), är evangelisk-lutherska 
kyrkan, ortodoxa kyrkan och ERF. I CCME:s styrelse sitter som Finlands och de 
nordiska ekumeniska aktörernas gemensamma representant under perioden 
2020–2023 evangelisk-lutherska Kyrkostyrelsens sakkunniga Ulla Siirto.

Ekumeniska ungdomsrådet i Europa (EYCE)
Ekumeniska ungdomsrådet i Europa verkade under året utan anställd och inom 
organisationen pågår omorganisering och tryggande av finansiering så att man 
även i framtiden kan ordna ungdomsverksamhet för européer som är intresse-
rade av ekumenik. I EYCE:s styrelse representeras Finland av Anne Heikkinen 
från evangelisk-lutherska kyrkan och Julia Palosara från ortodoxa kyrkan.

Borgågemenskapen
Borgågemenskapens teologiska konferens sammanträdde 8.10 och kontakt-
gruppen för kyrkorna i Borgågemenskapen 9.10. Mötena var distansmöten.

3.3 Nordiska och baltiska kontakter

Ekumeniska aktörer i Norden och Baltikum

Ekumeniska aktörer i Norden och Baltikum samlades till möte 12–14.3.2020 i 
Tallinn i Estland. Deltagarna representerade olika råd och kyrkors ekumeniska 
enheter i Sverige, Danmark, Norge, Island, Finland och Estland. Värd för mö-
tet var Estlands ekumeniska råd Eesti Kirikute Nõukogus generalsekreterare 
Ruudi Leinus. Temat för mötet var försoning och enhet mellan kyrkorna och i 
samhället. Från Finland deltog ecklesiastikråd Kimmo Kääriäinen, teol.dr Tomi 
Karttunen och ERF:s anställda.
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Nordiska och baltiska generalsekreterarnas möte

Ett möte mellan de nordiska och baltiska generalsekreterarna ordnades på 
distans 2.10. Ett planerat möte i Finland i januari 2021 flyttades framåt med ett 
år och råden i Danmark och Norge tog ansvar för distansmötet i januari 2021.

Nordisk ekumenisk kvinnokommitté
Nordisk ekumenisk kvinnokommitté (NEKK) sammanträdde på distans. Finland 
representerades av översättare Sara Torvalds (kat.) och teol. stud. Saija Kainula-
inen (ev.-luth.). Det seminarium om Kallelse som hade planerats till november 
flyttades framåt till följande år.

Svenska Bibelsällskapet
Den finlandssvenska kristenheten representeras i Svenska Bibelsällskapet ge-
nom ERF. Docent Risto Nurmela (ev.-luth.) var medlem i Bibelsällskapets hu-
vudmannaråd och teol.dr. Leif-Göte Björklund (met.) suppleant. 

Svenska Bibelsällskapets huvudmannaråd sammanträdde den 8.5 och 9.11 
per videolänk. Första mötets viktigaste ärende var att styrelsen beslutat att 
hos Bibelfonden anhålla om medel för en nyöversättning av Nya testamentet 
med sikte på publicering år 2026 då 500 år förflutit sedan den första svenska 
översättningen av NT. Generalsekreteraren framhöll att det inte är fråga om 
att svenska språket skulle ha för ändrats så mycket sedan 1981 att det skulle 
föranleda en nyöversättning, inte heller att handskriftsläget skulle ha utvecklats 
på ett avgörande sätt. Översättningen görs för att hålla hantverket vid liv. Tan-
ken är inte heller att den nya översättningen ska ersätta den nuvarande, NT81. 
Vid andra mötet offentliggjordes årets bibelpris, som gick till docent Larsolov 
Eriksson. Målet är att den nya svenska översättningen av Bibeln ska bli färdig 
år 2026 då det förflutit 500 år sedan den första svenska NT-översättningen. 
Nyöversättningen ska inte ersätta Bibel 2000 utan bidra till att intresset för 
Bibeln hålls levande.

Nordiska Faith and Order-nätverket
Nätverket Nordic Faith and Order sammanträdde i Oslo 23–24.1. I mötet deltog 
ett trettiotal personer från Sverige, Danmark, Finland och olika delar av Norge. 
Tema för mötet var Kyrkornas Världsråds generalförsamlings tema Christ’s love 
moves the world to reconciliation and unity, och kyrkornas svar på populism och 
polarisering. Vid mötet tog man också upp vad händelser i deltagarländerna 
och diskuterade asylsökandes situation i de olika länderna.
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3.4 Inhemska nätverk

Kyrkoledarnas rundabordssamtal

ERF inbjöd sina medlemskyrkors ledare till två rundabordssamtal, 2.3. i Helsing-
fors och 11.11. på distans. Vid kyrkoledarnas rundabordssamtal diskuterades 
situationen i kyrkorna och aktuella utmaningar.

ERF, SVKN och FS
Suomen Vapaakristillinen Neuvosto (SVKN), Frikyrklig Samverkan (FS) och Eku-
meniska Rådet är representerade i den frikyrkliga arbetsgrupp som ERF:s sty-
relse har tillsatt. 

Partnerskapsforum
En träff mellan partnerorganisationernas representanter och ERF:s personal 
flyttades fram till år 2021.

Lokalekumeniskt forum
Det lokalekumeniska forum som hade planerats hållas i Åbo flyttades fram till 
år 2021 på grund av resebegränsningarna.

Sektionsdag
En inskolningsdag för sektionerna och i synnerhet nya medlemmar ordnades 
fastlagstisdagen 25.2. Under förmiddagen fick deltagarna under ledning av 
generalsekreterare Mari-Anna Auvinen information om ERF och dess aktuella 
verksamhet, medan Ansvarsveckans koordinator Anna Hyvärinen presenterade 
ansvarsveckans tema för åren 2019–2020, Människorättskämpar. Informations- 
och verksamhetskoordinator Suvi-Tuulia Vaara berättade om Ekumeniska böne-
veckan för kristen enhet. Docent Tomi Karttunen, medlem i ERF:s styrelse, pre-
senterade Rådet och den finländska ekumenikens historia och personligheter.

Kyrkans Utlandshjälps styrelse
Generalsekreteraren var sakkunnig medlem i styrelsen.
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4. EKUMENISKA 
UTMÄRKELSER

Den ekumeniska gärningen

Årets ekumeniska gärning 2019 gick enligt ERF:s styrelses beslut till skolorna 
Kalevalan koulu i Kuopio och Sammonlahden yläkoulu i Villmanstrand för deras 
banbrytande insatser för en ekumenisk skolandakt. ERF:s ordförande ärkebis-
kop Tapio Luoma överlämnade utmärkelsen vid ERF:s vårmöte i Helsingfors 
21.9.2020. Diplomen mottogs på distans i Kuopio av rektor Merja Laaninen och 
lärare Mirja Jokelainen och i Villmanstrand av rektor Vesa Raasumaa och klass 8A 
i Sammonlahden koulu tillsammans med representanter från församlingarna, 
pastor Ulla Junell från den evangelisk-lutherska församlingen i Villmanstrand 
och pastor Mika Partanen från Metodistikirkko.

Samarbetsparters fester
 - Caritas Finland 60 år
 - Suomen Liikemiesten Lähetysliitto 100 år
 - Tomasmässan i Åbo 30 år
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5. FÖRVALTNING OCH 
EKONOMI

5.1 Vår- och höstmöte
Vårmötet hölls i Mikael Agricolakyrkan i Helsingfors 21.9. Värd var Anglikanska 
kyrkan i Finland. Rådet valde pastor och teologie magister Mayvor Wärn-Ranck-
en till generalsekreterare för en femårsperiod från och med 1.12.2020. Rådet 
godkände en ändring i ERF:s stadgar som möjliggör att man deltar i vår- och 
höstmöten på distans enligt styrelsens beslut.

Höstmötet hölls som distansmöte 5.10. på grund av pandemiläget. Vid höst-
mötet godkändes verksamhetsplanen och budgeten för år 2021 och medle-
mssamfundens röstberättigade representanter vid ERF:s möten slogs fast 
för perioden 2021–2023. Rådets ordförande avtackade den avgående gener-
alsekreteraren Mari-Anna Auvinen för den gångna femårsperioden.

5.2 Styrelsen
Styrelsen sammanträdde sex gånger under verksamhetsåret, i januari i Hel-
singfors och därefter på distans. I styrelsen har ingått ärkebiskop Tapio Luoma 
(ev.-luth.) som ordförande, biskop Matti Repo (ev.-luth.), biskop Arseni (ort.) 
och pastor Soile Kasi (met.) som vice ordförande, medan följande personer 
har varit övriga medlemmar: fader Raimo Goyarrola (kat.), teol. dr. Minnama-
ri Helaseppä (ev.-luth.), docent Tomi Karttunen (ev.-luth.), teol. dr. Mika K.T. 
Pajunen (angl.), teol mag. Jooa Sotejeff-Wilson (ort.) samt fram till 13.12.2020 
pastor Mayvor Wärn-Rancken (met.) och från 14.12.2020 Jan Edström (bapt.). 
Styrelsesuppleanter har varit domprost Ilpo Rannankari (lut), kyrkoherde Juha 
Rintamäki (ev.-luth.), överdiakon Juha Lampinen (ort.), samfundsledare Hannu 
Vuorinen (Vapaakirkko), pater Gabriel Salmela OP (kat.), lektor Eija Peura (ev.-
luth.), teol. dr. Jenni Krapu (ev.-luth.), chaplain, Revd. Tuomas Mäkipää (angl.), 
pol dr Minna Rasku (ort.) och samfundsledare Håkan Björklund (Missionskyrkan).
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5.3 Sektioner och arbetsgrupper
Under året hade ERF följande sektioner:

Sektionen för fostran

Ungdomssektionen

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 klimatarbets-
grupp, en missiologisk arbetsgrupp, en böndagsarbetsgrupp, en frikyrklig ar-
betsgrupp och en kommitté för Ansvarsveckan i Helsingfors. 

5.4 Personal
Personalstyrkan var i slutet av år 2020 fem personer. Fyra personer var tillsvi-
dareanställda och en person visstidsanställd.

Generalsekreterare var pastor och teol.dr. Mari-Anna Auvinen fram till 30.10. 
och från och med 1.12. var pastor Mayvor Wärn-Rancken generalsekreterare. 
Informations- och verksamhetskoordinator var teol.mag. Suvi-Tuulia Vaara. 
Deltidsanställda var kassör Perry Johansson, koordinatorn för Ansvarsveckan 
pol. mag. Anna Hyvärinen och pastor Jan Edström som projektsekreterare på 
svenska för Ansvarsveckan.

5.5 Ekonomi
Räkenskapsperioden visade ett underskott på 3 859 euro (föregående räken-
skapsperiod uppvisade ett underskott på 12 925 euro) och det egna kapitalet 
uppgick i slutet av året till 60 422 euro (64 281 euro). Fondkapitalet uppgick i 
slutet av året till 14 018 euro (14 018 euro). Föreningens och dess fondmedel 
har deponerats på ett bankkonto.
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Inkomster

Räkenskapsperiodens intäkter var 304 016 euro (351 480 euro under föregåen-
de period), och nedgången jämfört med året innan var 13,5 %. Församlingar-
nas andel av alla intäkter uppgick till 43 % (48 %) medan medlemssamfundens 
andel var 57 % (50 %). Kollekternas andel av alla intäkter var 41 % (47 %) och 
medlemsavgifternas andel var 44 % (38 %).

De officiella kollekterna från församlingarna uppgick till 122 059 euro (161 670 
euro) medan de fria kollektmedlen var 2 760 euro (1 498 euro) och budgetstö-
det 5 150 euro (5 900 euro). Kyrkostyrelsen beviljade ERF ett coronastöd på 
22  500 euro. Intäkterna från medlemssamfunden uppgick till 174  024 euro 
(174 275 euro).

Utgifter
Verksamhetsutgifterna för räkenskapsperioden var 307 876 euro (364 405 euro 
under föregående räkenskapsperiod), vilket innebar en nedgång på 15,5 % jäm-
fört med året innan. Löner och arvoden med biutgifter uppgick till 227  537 
euro (235  688 euro). Avskrivningar för anläggningstillgångar uppgick till 858 
euro (1 145 euro).



LIITTEET / BILAGOR

Julistus kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä vuonna 
2021

Pysykää minun rakkaudessani, niin tuotatte paljon hedelmää (Joh.15: 5–9)
 

Vuoden 2021 rukousviikon teema muistuttaa meitä rakkaudesta ja solidaarisuudesta, joka 
tuottaa yhteisöille hyvää. Rukouspäivän evankeliumi varoittaa egoistisesta maailmankuvasta ja 
oman edun tavoittelun vaaroista. Osallisuus ja rakkaus toimivat vastavoimana itsekeskeiselle 
ajattelulle ja toiminnalle.

Mennyt vuosi on ollut ihmiskunnalle raskasta aikaa sairauden ja menetysten keskellä. Lähi-
kontaktien vähäisyyden vuoksi ihmiset kaipaavat yhteyttä ja hyväksytyksi tulemisen kokemusta. 
Olemme ihmiskuntana uuden edessä: Meidän tulee työskennellä turvallisuuden vahvistami-
seksi ja terveyden edistämiseksi kaikkialla. Voimme voittaa taloudelliset haasteet vain yhteisen 
vastuuntunnon ja toiminnan kautta.

Rukouspäivän teema rakkaudessa pysymisestä ja hedelmällisestä työstä on pandemian kes-
kellä hyvin käytännönläheistä. Ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen ja sairauden leviämisen 
estäminen ovat vaatineet meiltä toimenpiteitä ja varovaisuutta. Jokainen voi pitää lähipiiristään 
huolta. Oikealla hetkellä lausutut hyvät sanat kantavat arjen keskellä. Pysyminen elämää kan-
nattelevien voimien varassa silloinkin, kun oma elämä on yksinäisyyden tai sairauden murta-
maa, on tärkeää. Avun saa rohkeasti ottaa vastaan.

Evankeliumi puhuu viinitarhasta, jota Luoja itse hoitaa. Ihmisinä olemme osa suurta luo-
makuntaa, jonka monimuotoisuus on suunnaton. Luonnon kauneus herättää kiitollisuutta ja 
vahvistaa tahtoa luomakunnan rikkauden säilyttämiseen. Vastuuviikon teema kohtuullisuu-
desta muistuttaa meitä tavoittelemaan oikeaa asennetta luonnon puhtauden säilyttämiseen 
ja ilmaston lämpenemisen estämiseen. Kohtuullisuus suhteessa toinen toiseemme vapauttaa 
keskinäisestä kilpailusta ja itsekeskeisestä ajattelusta.

Rukouspäivät ekumeenisella rukousviikolla 18. tammikuuta ja ekumeenisella vastuuviikolla 
24. lokakuuta tarjoavat mahdollisuuden itsetutkisteluun sekä rakkauden ja osallisuuden ko-
kemiseen. Rukousviikko muistuttaa, että rakkaus ei näy vain puheissa, vaan teoissa. Vaikeina 
aikoina meidän sanamme ja tekomme punnitaan. Osallisuus on usein oman ja kanssaihmis-
temme vajavuuden kantamista.

Rukouspäivän Vanhan testamentin tekstissä kuvataan, miten Jumala muuttaa kivisydämen 
eläväksi sydämeksi. Sisimpämme kylmetessä emme osaa rakastaa, mutta rukouksessa saam-
me vastaanottaa avun Luojaltamme, elämän ja rakkauden antajalta.

Rukouspäivänä kirkot rukoilevat rauhaa ja terveyttä maailmaan, rakkautta ja osallisuutta 
ihmisten välille ja varjelusta koko luomakuntaan. Rakkaus synnyttää empatiaa, solidaarisuutta 
ja hyviä tekoja lähimmäisten elämään. Rukouspäivänä saamme jättää koko maailman ja oman 
elämämme Korkeimman suojaan. 

 
Helsingissä 27. lokakuuta 2020

 
Tasavallan presidentti
Sauli Niinistö
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Plakat om två ekumeniska böndagar år 2021 

 Bli kvar i min kärlek så bär ni rik frukt (Joh 15:5–9)
 

Temat för böneveckan år 2021 påminner oss om kärlek och solidaritet, krafter som ökar det 
goda i samhället. Böndagens evangelium varnar för en egoistisk världsbild och för farorna i 
att sträva efter egen vinning. Delaktighet och kärlek är motkrafter mot ett självcentrerat tänk-
ande och agerande.

Året som gått har varit en tung tid för mänskligheten, en tid präglad av sjukdom och för-
luster. På grund av begränsningarna i nära kontakter längtar människor eftergemenskap och 
känslan av att vara accepterad. Som mänsklighet står vi inför något nytt: Vi måste arbeta för 
ökad trygghet och god hälsa överallt. Vi kan övervinna de ekonomiska utmaningarna endast 
med ansvarskännande och handling.

Böndagens tema om att hålla fast vid kärlek och fruktbart arbete är ett konkret och prak-
tiskt råd mitt i en pandemi. Att försvara människors välmående och förhindra att en sjukdom 
sprids har krävt åtgärder och försiktighet. Var och en kan ta hand om sina närmaste. Goda 
ord i rätt stund bär oss vidare i vardagen. Det är viktigt att vi håller fast vid livsbärande kraf-
ter även när det egna livet påverkas av ensamhet eller sjukdom. Vi får modigt ta emot hjälp.

Evangeliet talar om en vingård som Skaparen själv sköter om. Som människor är vi en del 
av skapelsen, vi är med i en stor helhet av ofantlig mångfald. Naturens skönhet väcker vår 
tacksamhet och stärker vår vilja att bevara skapelsens rikedom. Ansvarsveckans tema om 
måttfullhet påminner oss om att sträva efter rätt inställning för att bevara naturens renhet 
och förhindra klimatuppvärmningen. Om vi är måttfulla i relation till varandra befriar det oss 
från ömsesidig tävling och självcentrerat tänkande.

Böndagarna under ekumeniska böneveckan den 18 januari och under ekumeniska ansvars-
veckan den 24 oktober ger oss tillfälle till självrannsakan och att uppleva kärlek och delaktig-
het. Böneveckan påminner oss om att kärlek inte bara kommer till uttryck i ord, utan också i 
handling. Det är när det är svårt som våra ord och handlingar mäts. Delaktighet handlar ofta 
om att bära de brister som finns i oss själva och våra medmänniskor.

Böndagstexten ur Gamla testamentet beskriver hur Gud förvandlar stenhjärtat till ett le-
vande hjärta. När vi blir kalla inombords kan vi inte älska, men i bönen får vi ta emot hjälp av 
vår Skapare, livgivaren och kärlekens källa.

Under böndagen ber kyrkorna om fred och hälsa i vår värld, om kärlek och delaktighet 
mellan människor och beskydd för hela skapelsen. Kärlek föder empati, solidaritet och goda 
gärningar i våra medmänniskors liv. På böndagen får vi lämna hela världen och våra egna liv 
i den Högstes skydd.

I Helsingfors den 27 oktober 2020

Republikens president
Sauli Niinistö
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Suomen Ekumeenisen Neuvoston rauhantervehdys juuta-
laiselle seurakunnalle
Suomalaiset kirkot ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto ovat tehneet vahvaa 
yhteistyötä uskontojohtajien kanssa yhteiskuntarauhan ylläpitämiseksi Suomes-
sa. Tuomitsemme kaikki vihateot toisia uskontoja kohtaan. Kutsumme kaikkia 
työskentelemään rauhan ja ystävällisyyden voimistumisen hyväksi maassamme.

Tänään huolemme kohdistuu nousevaan antisemitismiin ja tunnemme sy-
vää solidaarisuutta Turun juutalaista seurakuntaa kohtaan. Olette veljiämme 
ja sisariamme tässä kauniissa maassa, jota olemme rakentaneet yhdessä. Tun-
nemme syvää surua tapahtuneesta ilkivallasta uskontokuntia kohtaan Turussa.

Kristittyinä uskomme vakaasti yhteistyöhön rauhan vahvistamiseksi. Haas-
tamme kaikkia yhteiseen rintamaan, jossa jokaisen ihmisen ja jokaisen ihmis-
ryhmän jakamaton ihmisarvo tunnistetaan ja sen puolesta sekä puhutaan että 
työskennellään. Kirkkojen sanoma lähimmäisyydestä on äärimmäisen tärkeä 
ja ajankohtainen. Yhdessä eri tavoin uskovien kanssa voitamme pelon ja viha-
mielisyyden!

Toivotamme rauhaa juutalaiselle yhteisölle, rauhaa kaikille uskontokunnille 
ja rauhaa kansallemme!

Kirkkojen maailmanneuvoston sanoin: ”Elämän Jumala, johda meidät oikeu-
denmukaisuuteen ja rauhaan.”

Helsingissä 30.1.2020
Suomen Ekumeeninen Neuvosto
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Suomalaiset uskontojohtajat: Kriisin keskellä turvanamme 
on Korkeimman suoja
Elämme koronapandemian synnyttämää poikkeuslain aikaa. Yhteiskuntamme on ryhtynyt tur-
vaamaan heikommassa asemassa olevia riskiryhmiä ja pyrkinyt takaamaan sairaalahoidon sitä 
tarvitseville. Vanhempia ikäryhmiä pyritään erityisellä tavalla suojaamaan tartunnoilta. Tähän 
yhteiseen työskentelyyn kehotamme kaikkia. Lähimmäisenrakkaus kutsuu meitä varovaisuuteen 
ja vastuullisuuteen sekä viranomaisten antamien rajoitusten ja suositusten noudattamiseen.

Rukouksemme eivät vähene rajoittaessamme seurakuntiemme kokoontumisia. Päinvastoin, 
rukouksemme on yhteinen ja vahva. Erityisesti muistamme yksinäisiä ja vanhuksia, sairaita 
sekä niitä, joita sairastuminen pelottaa ja ahdistaa. Muistamme perheitä ja lapsia. Muistamme 
myös päättäjiä, terveydenhoitohenkilökuntaa sekä kaikkia niitä, jotka työskentelevät vaikeissa 
oloissa elävien hyväksi.

Kehotamme jokaista huolehtimaan ympärillä olevista ihmisistä muistamalla heitä puhelin-
soitoin ja arkisen avun tavoin. Meistä jokainen voi tehdä jotain. Osoitamme lähimmäisenrak-
kautta välttämällä tartuttamista ja näin huolehtimalla omasta lähipiiristämme ja myös vieraista 
ihmisistä. Ketään ei saa jättää yksin, vaan tulee etsiä tapoja kuunnella ja tukea toisiamme ilman 
fyysistä läheisyyttä ja kontaktia.

Toivo sekä myönteinen usko tulevaan ovat voimavara vaikeina aikoina. On hyvä hiljentyä 
huomaamaan keväiseen elämään heräävä luonto. Kriiseillä on alkunsa ja loppunsa. Ne voivat 
auttaa huomaamaan, miten tärkeitä ovat läheiset ihmiset ja miten tärkeää meidän on auttaa 
yhteisöjemme haavoittuvimpia. Suomen uskontojohtajina pyydämme varjelusta koko ihmis-
kunnalle ja erityisesti jokaiselle sairastuneelle. Meidän turvamme on Korkeimman suoja.

 
Helsingissä 20.3.2020
 
Puheenjohtaja Yaron Nadbornik
USKOT-foorumi ry, puheenjohtaja
Suomen juutalaiset seurakunnat
 
Arkkipiispa Tapio Luoma
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
 
Arkkipiispa Leo
Suomen ortodoksinen kirkko
 
Hiippakunnan asiainhoitaja, isä Marco Pasinato
Katolinen kirkko Suomessa
 
Puheenjohtaja Gölten Bedretdin
Suomen Islam-seurakunta
 
Puheenjohtaja Anas Hajjar
Suomen Islamilainen Neuvosto ry
 
Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen
Suomen Ekumeeninen Neuvosto
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Suomen Ekumeeninen Neuvosto rohkaisee jäsenkuntaan-
sa ja kaikkia koronapandemian aikana työskenteleviä
Ensi vuoden ekumeenisen rukousviikon raamatunkohdan sanoin:

 
”Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä 
ikinä haluatte, ja te saatte sen. Siinä minun Isäni kirkkaus tulee julki, että te 
tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Niin 
kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun 
rakkaudessani.” (Joh. 15: 5–9)

 
Rukoilemme: Me rukoilemme Sinua, kaiken elämän antaja, ole lähellä 
ihmiskuntaa.

 
Siunaa kirkkojemme työntekijöitä, kirkonjohtajia, sielunhoitajia ja käy-
tännön työssä palvelevia koronasta kärsivien parissa. Anna viisautta 
ja voimaa työhön uskonnollisille yhteisöille ja organisaatioille.
                             Herra siunatkoon teitä…
Me rukoilemme päättäjien ja terveydenhoitohenkilökunnan puoles-
ta, sosiaalityötä tekevien puolesta sekä jokaisen puolesta, joka toimii 
avun tarpeessa olevien auttamiseksi.
                             …ja varjelkoon teitä.
Me rukoilemme jokaisen puolesta, joka etsii keinoja auttaa lähim-
mäisiään vaarantamatta heidän terveyttään. Me rukoilemme lähim-
mäisenrakkauden mukaista vastuullisuutta. Muistamme niitä, jotka 
joutuvat yhteisvastuun vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin.
                             Herra kirkastakoon kasvonsa teille…
Me rukoilemme kaikkien niiden puolesta maailmassa, jotka ovat kau-
kana kotoaan ja joiden olosuhteet ovat epäinhimilliset tai vaikeat. 
Anna turvasi olla heidän suojanaan; anna avun tavoittaa heidät pian.
                             …ja olkoon teille armollinen.
Me rukoilemme jokaisen yksinäisen puolesta. Pyydämme riskiryhmiin 
kuuluville erityistä varjelustasi sekä jokaiselle sairastuneelle voimaa 
ja paranemista. Rukoilemme perheiden, lasten ja nuorten puolesta.
                             Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne…
Me rukoilemme rauhaa ja sovintoa maailmaan. Rukoilemme toivon 
näköalojen vahvistumista. Kiitämme kevääseen heräävästä luonnos-
ta, läheisistämme sekä ihmisten halusta auttaa toisiaan. Pyydämme 
parantavaa läsnäoloasi jokaiseen päivään.
                             … ja antakoon teille rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

                                                                                                                   
Rukouksen on koonnut pääsihteeri Mari-Anna Auvinen
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Maailman pakolaispäivän esirukous 20.6.2020

Rakas Taivaallinen Isä,
kiitos uskon lahjasta.
Kiitos siitä kaikesta hyvästä, jota hengellinen vakaumus meille antaa:
perustan elämälle, turvan ahdingoissa, ilon lähteen sekä esimerkin 
ja motivaation toimia toisten hyväksi.

Kiitos, että meillä on uskonnonvapaus.
Anna saman oikeuden toteutua kaikkialla maailmassa.
Auta heitä, joiden uskoa vähätellään tai kyseenalaistetaan sekä heitä, 
joita kiusataan tai vainotaan heidän vakaumuksensa tähden.

Pyhä Jumala,
kiitos siitä, että olet luonut meidät jokaisen omaksi kuvaksesi.
Kiitos siitä, että sinun kuvinasi olemme mittaamattoman arvokkaita, 
jokainen meistä: naiset ja miehet, tytöt ja pojat, vapaat ja vangitut, 
omasta tahdostaan paenneet ja vastoin tahtoaan pakoon pakotetut.
 
Kristus, Vapahtajamme,
ohjaa meitä kohtamaan sinut kärsivässä lähimmäisessämme. 
Auta meitä näkemään sinun kasvosi myös pakolaisten kasvoissa.
Opeta meitä kohtelemaan heitä kunnioittavasti ja auttamaan heitä 
myötätuntoisesti – aivan kuten kohtelisimme Sinua ja auttaisimme Sinua.

Rakas Taivaallinen Isä,
Rohkaise heitä, jotka elävät pakolaisina ja vainottuina epävarmuuden 
ja epätoivon keskellä.
Anna meille halua ymmärtää toisiamme ihonväristä, kielestä, 
sukupuolesta ja sosiaalisesta asemasta huolimatta.

Opeta meitä entistä enemmän arvostamaan niitä oikeuksia, joita meillä on, 
sekä tekemään työtä sen eteen, että samat oikeudet toteutuisivat myös 
muilla ihmisillä.
Anna kunnioitusta ja luottamusta ihmisten välisiin suhteisiin kaikkialla 
maailmassa.

Pyhä Jumala,
Anna meille rohkeutta edistää sinun rauhaasi. Puhua ja toimia sellaisen 
maailman puolesta, jossa toteutuvat oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. 
Anna meille uskallusta purkaa sellaisia rakenteita, jotka alistavat ja va-
hingoittavat jo valmiiksi hauraassa asemassa olevia.

Anna Pyhän Henkesi toimia myös päättäjiemme kautta, niin että riidan 
sijasta he etsisivät rauhaa, sodan sijasta sovintoa. Anna heille viisautta 
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ja ymmärrystä sekä kykyä nähdä erilaisten mielipiteiden takana ihminen 
vihollisen tai vastapuolen sijaan.

Rakas Taivaallinen Isä,
Anna meille voimaa edistää sellaista maailmaa, jossa väkivallalla ei ole 
tilaa vaan se on väistynyt rauhan ja lähimmäisenrakkauden tieltä. 
Maailmaa, jossa toiseus on muuttunut ykseydeksi. 

Pyhä Jumala, 
Anna meille arki, jossa kaikilla on mahdollisuus haaveiluun ja unelmiin, 
ilman jatkuvaa huolta huomisesta. Arki, missä koulutie on turvallinen ja 
mahdollinen. Arki, jossa on mahdollisuus työhön ja omaan toimeentuloon.

Kiitos jokapäiväisestä leivästäsi. Sinun käsistäsi tulee kaikki. Innosta meitä 
myös jakamaan leipäämme, niille joilla sitä ei ole. 
Turvaa jokaiselle suoja pakkaselta, sateelta ja kylmältä. 
Suojaa myös paahtavalta kuumuudelta ja polttavalta auringolta.

Rakas Taivaan Isä,
Auta meitä varjelemaan luomakuntaasi niin, että emme toiminnallamme 
aiheuta sille tuhoa.
Näemme jo nyt ääri-ilmiöiden aiheuttaman janon ja nälän. 
Rukoilemme, että keneltäkään joka tarvitsee apua sairauteen, ei sitä evät-
täisi. Innosta meitä kantamaan vastuumme lähimmäisestämme kaukana 
ja lähellä.

Aamen.

Kirkon Ulkomaanapu/Tuulia Kokkonen ja Antti Laine

Armollinen Jumala,
tuomme eteesi kaikki oman seurakuntamme alueella asuvat kiintiöpa-
kolaisina ja turvapaikanhakijoina tulleet. 
Sinä näet ne syyt, miksi he ovat joutuneet jättämään kotinsa ja etsimään 
suojaa muualta. Rukoilemme jokaisen heidän puolesta. 
Anna heidän löytää paikkansa Suomessa ja meidän asuinyhteisössämme 
ja seurakunnassamme.

Rakas Jeesus,
sinä tiedät kaikki ne kivut, vaarat ja vaikeudet, joita pakolaiset ovat jou-
tuneet läpikäymään. Elämä ennen lähtöpäätöstä on ollut kestämätöntä, 
matkan vaarat sanoin kuvaamattomia eikä asettuminen uuteen maahan 
ole helppoa, kun on opeteltava uusi kieli ja kulttuuri.



67

Jeesus, sinä voit parantaa syntyneet haavat. 
Anna myös meille kanssaihmisille sydäntä ja taitoa olla keventämässä 
taakkaa eikä lisäämässä sitä.

Rukoilemme myös vastaanottavien yhteisöjen puolesta. 
Anna meille kaikille vieraanvaraista mieltä, ottaa mukaan ja halua jakaa 
omastamme uusien tulijoiden kanssa. 
Auta meitä tukemaan uusien tulijoiden kiinnittymistä yhteisöömme 
ja siten rakentamaan yhteistä seurakuntaa ja tulevaisuutta. 
Opeta meitä rakentamaan siltoja toisin uskovien ja ajattelevien ihmisten 
kanssa.

Rukoilemme niiden pakolaisten puolesta, jotka ovat uudessa maassa 
kääntyneet kristityiksi. Anna heidän kasvaa kristittyinä ja löytää hyvä 
seurakuntayhteys. 
Tue erityisesti heitä, jotka eivät ole saaneet oikeutta jäädä Suomeen 
ja joutuvat palaamaan lähtömaihinsa. Anna heidän löytää kristillinen 
seurakunta ja anna heidän vahvistua uskossaan. 
Varjele heitä vainolta ja väkivallalta.

Rukoilemme niiden puolesta, joita on uhkailtu uskonsa vuoksi ja joiden 
tästä johtuvaa turvattomuuden tunnetta ja ahdistusta ei ole otettu 
vakavasti. Suojele heitä ja anna heidän löytää turva vainoojilta.

Rakas Jumala,
rukoilemme myös kaikkien niiden puolesta, jotka tänä poikkeusaikana 
pelkäävät ja ovat joutuneet eristykseen ja yksinäisyyteen. 
Anna meidän löytää keinoja olla yhteyksissä erityisesti niihin pakolaisiin ja 
turvapaikanhakijoihin, joilla ei ole ketään muuta ja niihin, jotka ovat 
erityisen traumatisoituneita. Tue ja lohduta heitä.

Kiitos, että olet luvannut olla tukenamme ja turvanamme elämämme 
kaikissa vaiheissa. 
Siunaa ja varjele erityisesti jokaista, joka on joutunut pakkolähtemään 
kodistaan ja asettumaan uuteen ympäristöön. 
Kulje kanssamme.

Aamen.

 Ev.-lut. Kirkkohallitus/Kirkon jumalanpalvelus ja yhteiskunta/Ulla Siirto
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Herramme Jeesus Kristus,
tuomme eteesi ne turvapaikanhakijat, jotka ovat etsineet turvaa 
Suomesta. Sinä yksin näet jokaisen sydämeen, tunnet pelot ja ahdistuksen, 
syrjäytymisen ja turvattomuuden. 
Me rukoilemme sinua, siunaa ja varjele jokaista, joka on tullut luoksem-
me apua pyytääkseen.

Armahda meitä.

Rukoilemme sinua:
Siunaa niitä, jotka odottavat päätöksiä, ja niitä, jotka kaipaavat perhet-
tään tai odottavat perheensä yhdistämistä. 
Siunaa jokaista, joka pelkää vainoa uskonsa, etnisen syntyperänsä tai 
seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi. 
Varjele hyvyydessäsi jokaista paperitonta tai vainon keskelle palautettua. 
Varjele sitä naista, joka pakkopalautettiin ja joutui jälleen ihmiskaupan 
uhriksi eikä näe lapsiaan. Varjele ja siunaa vankiloihin joutuneita. 
Anna oikeudenmukaisuuden, rakkauden ja rauhan voittaa. Sinä kaiken 
hyvyyden lähde, katso lempeydessäsi ihmisten puoleen.

Armahda meitä.

Rukoilemme miehen puolesta, joka pakeni kotimaastaan, kun hänen 
perheenjäseniään surmattiin. Hän on vakaumuksellinen kristitty, joka 
tunnetaan seurakunnassaan. Sukulainen on ilmoittanut, että hänet tape-
taan heti, jos hän palaa entiseen kotimaahansa. Katso armossasi hänen 
puoleensa, anna päättäjille viisautta. 
Rukoilemme myös irakilaisen, hyvin yksinäisen miehen puolesta, 
joka kuudetta vuotta Suomessa asuttuaan on nujertumassa ahdistuk-
seen ja toivottomuuteen. Uskonsa takia kotimaahan ei ole paluuta eikä 
hänellä ei ole paikkaa maailmassa. Turvaa hänen elämänsä.

Armahda meitä.

Rukoilemme syyrialaisen kristityksi kääntyneen lapsiperheen puolesta, 
joka on odottanut turvapaikkaa jo monta vuotta. Perheen aikuiset ovat 
masentuneita ja lapset kärsivät oppimisvaikeuksista ja ahdistuksesta. 
Perheellä on taloudellisia haasteita ja he pelkäävät, että heidät palau-
tetaan. Rukoilemme sen kristityn turvapaikanhakijan puolesta, joka on 
toiminut tulkkina seurakunnassa ja jolta evättiin turvapaikka, kun hänen 
uskonsa aitoutta epäiltiin. Varjele ja siunaa hänen elämäänsä.

Herra armahda meitä.
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Rukoilemme bangladeshilaisen nuoren miehen puolesta, joka on tyhjän 
päällä. Hän ei ole saanut turvapaikkaa eikä oleskelulupaa työn tai opis-
kelun perusteella, vaikka on suorittanut ammatillista tutkintoa ja samaan 
aikaan ollut työssä maksaen veroa. Hän ei kuulu seurakuntaan, mutta 
on pyytänyt kristittyjä rukoilemaan puolestaan. Katso armollisesti hänen 
puoleensa.

Armahda meitä.

LISÄYS: Rukous oman seurakunnan maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoi-
den puolesta.

Me rukoilemme maamme ja kansamme puolesta. 
Anna päättäjille viisautta ja oikeudentuntoa, kristityille lempeyttä ja in-
himillisyyttä toisia ihmisiä kohtaan. 
Anna kaikille turvaa tarvitseville
oikeat sanat, jotta heitä kuultaisiin silloin, kun he tarvitsevat apua. 
Varjele traumatisoituneita turvapaikanhakijoita ja siunaa heidän avus-
tajiaan. Anna kirkoillesi ja seurakunnillesi viisautta toimia oikein. 
Siunaa ja varjele meitä kaikkia. Anna Henkesi kuljettaa meitä elämässä 
lähemmäksi toisiamme ja sinua. Jätämme itsemme ja toinen toisemme 
Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan suojaan.

Aamen.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto/Mari-Anna Auvinen ja Ekumeeninen
turvapaikka-asiantuntijoiden työryhmä
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Kehotus yhteiseen rukoukseen hädänalaisten puolesta 
Lesboksen saarella
Suomen Ekumeeninen Neuvosto kehottaa yhteiseen rukoukseen Morian leirillä 
tapahtuneen tuhoisan tulipalon vuoksi Kreikassa. Ylikansoitetulla leirillä asuu 
noin 13 000 turvapaikanhakijaa kurjissa oloissa. Tulipalon syytä ei vielä tiedetä, 
mutta tuhopolton mahdollisuutta ei ole suljettu pois. Palojen alkuja on useita. 
Leirin asukkaat ovat paenneet vuorille ja kaupunkiin, johon heitä ei kuitenkaan 
päästetä. Lesboksen saarelle on tulipalon vuoksi julistettu hätätila. Koko leiri on 
tulessa. Kreikka tarvitsee meidän rukouksiamme, turvapaikanhakijoiden äärim-
mäinen hätä on käsin kosketeltava. Pyydämme kirkkoja, seurakuntia ja kaikkia 
kristittyjä rukoukseen hädän alaisten turvapaikanhakijoiden pelastamiseksi ja 
saaren asukkaiden varjelemiseksi. Lesboksen saarella tilanne on jo tähän saakka 
ollut kestämätön eikä sen kapasiteetti ole riittänyt turvapaikkaa etsivien aut-
tamiseksi. Pyydämme viisautta päättäjille ja kaikille niille, jotka työskentelevät 
ylikuormittuneessa tilanteessa. Vastuu lähimmäisistä on yhteinen. 

Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte 
minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin 
alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. 
Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.

Helsingissä 9.9.2020 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto
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Rasismin vastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaoh-
jelman valmistelua koskeva kuuleminen 19.10.2020
Oikeusministeriö
Demokratia- ja julkisoikeudellinen osasto

Suomen Ekumeeninen Neuvosto on kuudentoista suomalaisen kirkon yhtei-
nen foorumi, joka vahvistaa kristittyjen yhteyttä ja työskentelee jakamattoman 
ihmisarvon ja luomakunnan arvon puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Viime vuosina Neuvostoa on huolestuttanut populistinen liikehdintä Suomes-
sa, rasismin nousu sekä uskonnollisten yhteisöjen kokema syrjintä ja ilkivalta. 
Neuvosto on koordinoinut Suomen uskontojohtajien yhteistyöpöytää ja on yksi 
USKOT-foorumin taustajärjestöistä. Kirkkojen näkökulmasta Rasismin- ja syrjin-
nänvastainen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelma on erittäin tervetullut 
ja vahvistaa arvopohjaista työskentelyä ja demokratiaa.

Toimintaohjelman suunnitelmassa mainitaan virkamiesten kouluttaminen, 
joka mielestämme vähentäisi rakenteissa olevaa syrjintää. Erityisesti uskonnol-
lisen ja kulttuurisen osaamisen kannalta tämä olisi erittäin tärkeää. Neuvosto 
on keskustellut sekä Sisäministeriön että Maahanmuuttoviraston kanssa vai-
keista ihmisarvokysymyksistä ja käytänteistä. Sisäministeriö on tekemässä hyviä 
aloitteita ja muutoksia, joista olemme iloinneet.

Nostan uskonnollisen osaamisen kannalta tässä vain yhden esimerkin, joka 
liittyy myös oikeuskäytäntöihin: Kristityiksi kääntyneiltä turvapaikanhakijoilta, 
kirkkojemme jäseniltä, kysytään usein sekä Maahanmuuttovirastossa että oi-
keuslaitoksessa, harjoittaako tämä käännytystoimintaa. Jos ei harjoita, sitä on 
usein pidetty merkkinä siitä, ettei vastaaja ole kristitty. Useimmat kirkot eivät kui-
tenkaan hyväksy käännytystoimintaa, vaan kannustavat jäseniään yhteistyöhön 
ja uskontodialogiin. Ortodoksinen kirkko ei ole koskaan hyväksynyt käännyttä-
mistä, samoin paavi Franciscus on kieltänyt proselytismin, eli käännytystoimin-
nan. Suomalaisilta luterilaisilta kristityiltä käännytystoimintaa ei edes odoteta ja 
sitä pidetään jopa hyvien tapojen vastaisena. Suomalaiseen uskonnollisuuteen 
ja kulttuuriin on perinteisesti kuulunut toisen uskon kunnioittaminen, jota edel-
leen haluamme vahvistaa ja vaalia. Vastatessaan tähän kysymykseen turvapai-
kanhakijat ovat joutuneet sekä kiusalliseen että eriarvoiseen tilanteeseen niin 
puhutteluissa kuin oikeuslaitoksessakin. Tämä on vain yksi esimerkki, jonka 
toivoisimme muuttuvan ja avaavan uskonto-osaamisen merkitystä yhdenver-
taisen kohtelun perustana monikulttuuristuvassa yhteiskunnassamme.

Toivomme tärkeälle työllenne mitä parhainta menestystä Matteuksen evan-
keliumin sanoin: ”Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle 
näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.”

Helsingissä 19.10.2020
Mari-Anna Auvinen
TT, pääsihteeri
Suomen Ekumeeninen Neuvosto
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Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmis-
telua koskeva kuuleminen 10.11. ja 20.11.2020
Arvoisa oikeusministeriön demokratia- ja julkisoikeusosasto 

Kiitän antoisasta perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelua koske-
vasta kuulemistilaisuudesta 10.11. Osallistuin kuulemiseen Suomen Ekumeeni-
sen Neuvoston edustajana. Käytin tilaisuudessa puheenvuoron, josta lähetän 
tässä alla kirjallisen version teille työnne tueksi.

 
Elämänalue: sanan- mielipiteen ja vakaumuksenvapaus 
On tärkeää noudattaa YK:n käyttämää kansainvälisoikeudellista termistöä ja 
puhua uskonnon- tai vakaumuksenvapaudesta. Vakaumuksenvapaus ei kata 
kyseessä olevaa ihmisoikeutta riittävän laajasti.

1. Toimintaohjelman läpileikkaavana teemana on yhdenvertaisuus perustus-
lain 6 § mukaisesti: ”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa 
eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 
mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella.” Uskontoon perustuva syrjintä voi olla abstraktia ja vaikeas-
ti määriteltävää. Uskontoihin kuuluvien mahdollisuus itseilmaisuun ja 
identiteettiin kärsii, koska uskontoja painetaan näkymättömiin julkisesta 
tilasta. Uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen sisältyy oikeus uskonnon 
tai vakaumuksen julkiseen harjoittamiseen ja ilmaisemiseen ilman syr-
jintää tai pakkoa. Lapsilla on oikeus uskonnonopetukseen. 

Toimenpidesuositukset ja indikaattorit 

Uskontoon perustuvasta syrjinnästä tarvitaan lisää tietoa ja keinoja puuttua 
tilanteisiin. Suosittelemme lisäämään viranomaisten ja päättäjien yhteistyötä 
uskonnollisten ja vakaumuksellisten yhteisöjen kanssa yhteisten asioiden kä-
sittelemiseksi. Yhteydenpidossa tulisi huomioida riittävän kattavasti eri uskon-
tojen ja kristillisten kirkkokuntien edustus. Yhteydenpito tulisi olla säännöllistä 
ja sen tulisi tuottaa tietoa ihmisoikeustilanteen tarkasteluun, mittaamiseen ja 
kehittämiseen seuraavista teemoista: uskontoon perustuva syrjintä, uskonnon- 
tai vakaumuksenvapaus ja ihmisoikeudet uskonnollisissa yhteisöissä. Yhteinen 
kokoontuminen antaa mahdollisuuden myös kehittää ratkaisuja ihmisoikeus-
haasteisiin. 

 Indikaattorit: 
• Yhteydenpito uskonnollisiin ja vakaumuksellisiin yhteisöihin on sekä 

lisääntynyt, se on kattavaa ja se tuottaa ihmisoikeusperustaista tietoa 
yhdenvertaisuudesta. 

• Uskonto- ja vakaumusyhteisöille teetetyt säännölliset kyselyt. 
• Yhdenvertaisuusvaltuutetun raportit, oikeusministeriön Syrjintä Suo-

messa -raportit.  
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Lisätään viranomaisten ja suomalaisten uskontolukutaitoa, uskonnon- tai 
vakaumuksenvapausosaamista ja yhdenvertaisuusperiaatteiden tuntemusta. 
Uskonnon- tai vakaumuksenvapaus otetaan osaksi viranomaisten ihmisoike-
uskoulutusta.  

 Indikaattorit: 
• Viranomaiskoulutuksia on järjestetty, uskonnon- tai vakaumuksenva-

paus on ollut osa niitä. 
• Uskonnon- tai vakaumuksenvapaus on osa perusopetusta. 

Uskonnon- tai vakaumuksenvapauden edistämiselle on osoitettava yhteiskun-
nassa lisäresursseja. 

 Indikaattori: 
• Osoitettujen resurssien määrän kasvu. 

2. Oikeus vaihtaa uskontoa tai vakaumusta tai jättäytyä niiden ulkopuolelle 
ei toteudu kaikille tasavertaisesti. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat 
turvapaikanhakijat, osa maahanmuuttajista ja joidenkin uskonnollisten 
yhteisöjen jäsenet. 

 Toimenpidesuositus: 
• Kehitetään Maahanmuuttoviraston työkaluja uskontoa tai vakaumus-

ta vaihtaneen henkilön tilanteen arvioimiseksi.  

 Indikaattorit: 
• Työkaluja on arvioitu ja kehitetty. 
• Haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien yhdenvertaisuuden toteu-

tumisesta kartoitetaan tietoa mm. kuulemalla asianosaisia ja heidän 
kanssaan työtä tekeviä sekä uskonnollisia ja vakaumuksellisia yhteisöjä. 

3. Uskonnon- tai vakaumuksenvapauden ja sananvapauden kollisiot vaativat 
selkeämpää oheistusta. Miten kollisiot ratkaistaan niin, että molemmat 
oikeudet voisivat toteutua mahdollisimman laajasti? 

 Toimenpidesuositus:
•  Järjestetään työpajat kollisioista yhdessä alan suomalaisten ja kansain-

välisten asiantuntijoiden, uskonnollisten ja vakaumuksellisten yhteisö-
jen ja asianosaisten yhteisöjen kanssa. 

 Indikaattori: 
• Työpajat on pidetty. Niissä on laadittu yleisiä raameja ja ratkaisuja. 

Yhteistyöstä kiittäen 
Anna Hyvärinen
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Jaostojen toimintakertomukset

Kasvatusasioiden jaosto
Kasvatusasioiden jaosto tarjoaa SEN:n jäsenyhteisöille, tarkkailijakirkoille ja 
kumppanuusjärjestöille foorumin keskinäiseen vuorovaikutukseen kysymyk-
sissä, jotka liittyvät katsomuskasvatukseen ja koulun uskonnonopetukseen. 
Tavoitteena on lisätä tietoa, keskinäistä kunnioitusta sekä edistää kasvatusta 
ekumeenisuuteen Suomessa kaikissa ikäryhmissä.

Kasvatusasioiden jaoston puheenjohtajina toimivat Raili Keränen-Pantsu (pj., 
ev.lut.), Sirpa Okulov (vpj., ort.) ja Osmo Vartiainen (vpj., kat.) sekä sihteerinä 
Tuula Vinko (ev.lut.). Jaoston jäsenet ovat kasvatuksen alan asiantuntijoita jä-
sen- ja tarkkailijakirkoista sekä kumppanuusjärjestöistä.

Varsinaisia kokouksia jaosto piti toimintavuoden aikana kuusi: kolme kevät-
kaudella ja kolme syksyllä. Jaoston kokoontumiskokouksessa (6.2. Katolisen 
Kirkon Opetuskeskus) valittiin uudet toimihenkilöt. Tämän jälkeen kaikki ko-
koukset toteutettiin etäyhteyksin johtuen koronatilanteesta. Kokoukset ovat 
sujuneet hyvin, joten jatkossakin varmasti osa kokouksista järjestetään etänä 
hyötyjen vuoksi (saavutettavuus, matkustuksen väheneminen). Koronan vuoksi 
poikkeuksellisen toimintavuoden 2020 tapahtumista esiin nostetaan seuraavat:  

• Perehdyttämistilaisuus
• Kokoukset
• Suunnitteluryhmät
• Vaikuttamistyö
• Vuoden ekumeeninen teko
• Ekumeeninen joulu - diasarja

Perehdyttämistilaisuus
SEN organisoi toimikauden alussa perehdyttämistilaisuuden uusille ja vanhoille 
jaostojen jäsenille, mikä KAJ:ssa koettiin hyödyllisenä. Tilaisuuksien järjestämis-
tä olisi hyvä jatkaa tulevien toimikausien alussa, sillä se auttaa hahmottamaan 
SEN:n toimintaa kokonaisuutena sekä lisää tietoisuutta toisista jaostoista toi-
mien näin pohjana jaostojen väliselle yhteistyölle. 

Kokoukset
Kasvatusasioiden jaoston kokoukset toimivat sisällöllisten teemojen käsittelyn 
lisäksi tärkeänä vertaistukena eri kirkkokuntien ja yhteisöjen opetus- ja kasva-
tusasioista vastaavien tahojen välillä. Kokouksissa jaettiin etätyöarjen ja käytän-
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teiden kokemuksia kaikille uuden koronatilanteen edessä. Kokoukset toimivat 
siis myös hengellisen elämän, kohtaamisen ja yhteisöllisyyden edistämänä.

Suunnittelutyöryhmät
Kokouksissa perustettiin valmistelutyöryhmät sekä kasvatusalan toimijoille 
suunnatun seminaarin suunnitteluun että opintomatkan sisältöjen ja kohteen 
kartoittamiseen. Koronatilanteen helpottaessa, KAJ:lla on valmius lähteä toteut-
tamaan jo perinteeksi muodostuneita toiminnanmuotoja, matkaa ja seminaaria. 

Vaikuttamistyö
KAJ jatkoi aktiivista otetta uskonnonopetuksen ympärillä käytävään ajankohtai-
seen keskusteluun. Kasvatusasioiden jaoston edustajia osallistui opetusminis-
terin valtiosihteerin tapaamiseen keväällä 2020 yhteistyössä Uskot-foorumin 
uskonnonopetusjaoston kanssa. 

Jaoston puheenjohtaja on kutsuttu Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry:n 
koordinoiman YK:n kansainvälisten uskontojen ja katsomusten yhteisymmär-
rysviikon ohjausryhmään SEN:n edustajaksi. Jaoston edustajia osallistui yhteis-
ymmärrysviikon tapahtumien toteuttamiseen.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa puhutti elämänkatsomustiedon avaami-
nen ja yhdenvertaisuus katsomusaineiden opetuksessa sekä uskonnollisten 
yhdyskuntien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Syksyllä 2020 apulaisoikeusasia-
mies vastasi kolmeen uskonnonopetusta ja seurakuntien kanssa tehtävää yh-
teistyötä koskevaan kanteluun ja nosti päätöksissään esiin lapsen oman, van-
hemmista erillisen näkökulman häntä koskevissa asioissa. Samaa näkökulmaa 
piti myöhemmin esillä lapsiasiainvaltuutettu. Teema ei ole ongelmaton, sillä 
myös vanhempien oikeus päättää lapsen kasvatuksesta ja kasvatuksen arvo-
pohjasta on kirjattu ihmisoikeuksiin. KAJ jatkaa kentän aktiivista seuraamista 
ja vaikuttamistyötä.

Vuoden ekumeeninen teko
SEN:n kevätkokous palkitsi v.2019 toteutetut KAJ:n suunnittelemat ja paikallis-
toimijoiden kanssa yhteistyössä toteuttamat adventtiteemaiset ekumeeniset ja 
monikatsomukselliset hartaudet vuoden ekumeeninen teko -palkinnolla. Hieno 
tunnustus kannustaa jatkamaan teeman kehittämistä ja toimintamallin levit-
tämistä heti koronatilanteen salliessa.

Ekumeeninen joulu - diasarja
Vuoden lopussa KAJ organisoi ja toteutti ekumeenisen diasarjan erilaisista jou-
lunviettotavoista koulujen ja erilaisten yhteisöjen käyttöön. Idea diasarjaan lähti 
palkitun ekumeenisen hartauden pohjalta ja halusta tuottaa materiaalia koulu-
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jen tueksi aikana, jolloin koronarajoitukset eivät mahdollista yhteisiä tilaisuuksia. 
Jaoston jäsenten yhteisöt tuottivat diasarjaan omia sisältöjään ja lisäksi diasar-
jaan liitettiin pedagogisia vinkkejä lisäämään sarjan käyttöarvoa opetustyössä. 
Diasarja sijoitettiin SEN:n kotisivuille ja se sai positiivisen vastaanoton eri yhtei-
söissä. Myös tämän toimintavan kehittämistä ja laajentamista jatketaan KAJ:ssa. 

Toimintavuoden perinteinen, verkostot yhteen kokoava Lucia-juhla jouduttiin 
perumaan koronarajoitusten takia.

Nuorisojaosto
Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa toimii nuorisojaosto, jonka tarkoituksena 
on vahvistaa ekumeenisia yhteyksiä nuorten ja opiskelijoiden parissa. Vuosi 
2020 oli nuorisojaoston ensimmäinen toimintavuosi jaoston uudistumisen jäl-
keen ja vuoden aikana jaosto kokoontui neljä kertaa.

Jaoston jäsenistö koostuu SEN:n jäsen- ja tarkkailijakirkkojen sekä kumppanuus-
järjestöjen edustajista, ja se valitaan kolmeksi toimintavuodeksi kerrallaan. Ensim-
mäisessä kokoontumisessa jaostolle valittiin puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi vara-
puheenjohtajaa, jotka myös valmistelivat jaoston kokoukset. Vuonna 2020 jaoston 
puheenjohtajana toimi Lasse Lindberg (ev.lut), sihteerinä Anne Heikkinen (SKY), 
ja varapuheenjohtajina Artturi Hirvonen (ort.) sekä Meisa Dano (Suomen Caritas).   
Vuoden toimintaan vaikutti ennen kaikkea koronapandemia. Jaosto pystyi ko-
koontumaan vuoden aikana fyysisesti vain kerran, loput kokouksista toteutet-
tiin virtuaalisesti Microsoft Teams-työkalun avulla. Etänä toimimisella oli nega-
tiivinen vaikutus jaoston toimintakulttuurin muodostumiseen ensimmäisenä 
toimintavuonna.

Jaosto järjesti tänäkin vuonna Helsingissä Kansainvälisen ja ekumeenisen toi-
minnan koulutusohjelman eli Ketkon. Ketkokoordinaattorina toimi Lasse Lind-
berg. Ketkosihteereinä toimivat kevätkaudella Mikko Salo (ev.lut.) ja Camilla 
Ojala (ev.lut.), ja syyskaudella Mikko Salo ja Iida Leinonen (Katolinen kirkko 
Suomessa). Lukuvuonna 2019–2020 Ketkon suoritti loppuun asti 3 henkilöä. 
Lukuvuonna 2020–2021 Ketkon aloitti 10 henkilöä. 

Jaoston jäsenet ylläpitivät “Kirkkokaverit” -Facebook-ryhmää, jossa mainostet-
tiin ekumeenista toimintaa. Facebook-ryhmän toiminta jäi kuitenkin aikaisempia 
vuosia rauhallisemmaksi, pandemiatilanteesta johtuen.

Jaosto teki vuonna 2020 yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Jaoston jäseniä 
osallistui SEN:n toimiston kanssa vuoden 2021 kristittyjen ykseyden rukous-
viikon videoprojektin toteuttamiseen. Jaosto piti yhteyttä Ecumenical Youth 
Council in Europen (EYCE) kanssa valitsemalla Anne Heikkisen jaoston yhteys-
henkilöksi. Jaosto myös tuki Katri Malmia nuorisoalan toimijoiden keskusjärjestö 
Allianssin hallituksen jäseneksi kirkollisten toimijoiden ehdokkaana.

Nuorisojaosto myös kutsuttiin keväällä mukaan osallistumaan Maailma Kyläs-
sä -tapahtumaan, ja osallistumaan 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätös-
lauselman rakentamiseen. Nämä projektit kuitenkin jäivät pandemian jalkoihin.



77

Paikallisekumenian jaosto
Jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jäsenkunnalle sekä eri kirkoissa ja yh-
teisöissä toimiville kristityille mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen 
paikallisen ekumenian edistämiseksi.

Puheenjohtajana toimi pastori Kaarlo Saarento (ort.), varapuheenjohtajina 
pastori Merja Lampila (ev.lut.) ja pastori Jukka Hiltunen (met.) sekä sihteerinä 
pastori Hanna Lehto (ev.lut.).

Jaosto kokoontui kolmeen kokoukseen (17.2., 18.5. ja 9.11.) Jälkimmäiset 
kaksi kokousta pidettiin virustilanteen vuoksi sähköisesti Teams-kokouksena. 
Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia ekumeenisia kysymyksiä ja paikalliseku-
meenista toimintaa eri puolilla maatamme. Paikallisten toimikuntien ja jaoston 
yhteystietojen päivittäminen tuli ajankohtaiseksi jaoston kokoonpanon uusiu-
duttua. Viestintä- ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara hoiti päivittämistä 
ilmoitusten perusteella. Keskeisesti olivat esillä kristittyjen ykseyden ekumeeni-
nen rukousviikko, ekumeeninen vastuuviikko sekä vuoden 2020 paikalliseku-
meeninen foorumin suunnittelu ja sen siirto seuraavaan vuoteen korona-vi-
rustilanteen muututtua huonompaan suuntaan. Jaosto on pyrkinyt pitämään 
läheistä kosketusta paikalliseen ekumeniaan kaikkialla Suomessa. Jaosto jatkoi 
Paikallisekumenian ideapankin päivittämistä. 

Rukousviikon materiaalien uusia käyttömahdollisuuksia pohtimaan perustet-
tiin neuvoston viestintä- ja toimintakoordinaattorin sekä jaoston keskuudestaan 
valitsemien jäsenten muodostama työryhmä.

Seuraava paikallisekumeeninen foorumi päätettiin pitää syksyllä 2021 Turus-
sa ystävyysseurakuntatyö teemalla kuten tältä vuodelta siirtämään jouduttu.

Sektionen för finlandssvensk ekumenik
Sektionens arbete under år 2020 påverkades naturligtvis av coronapandemin. 
Som ordförande fortsatte Pär Silén (ort. diakon). Sektionen sammanträdde till 
två möten, ett fysiskt möte i januari före coronan med Maria Sten som mötes-
sekreterare och ett via Teams i augusti då Marika Björkgren-Thylin var mötes-
sekreterare. Därutöver har sektionen hållit kontakt per e-post.

Sektionens Facebooksida “Ekumenik i Finland” har under året haft 161 följa-
re medan den tillhörande FB-gruppen, ”Kristen i Finland” i slutet av året hade 
127 medlemmar. Som huvudsaklig moderator fungerar Sara Torvalds (kat.). 
Planerna på regelbundna svenska blogginlägg på Ekumeniska Rådets webbp-
lats har inte förverkligats på grund av tidsbrist och planerna på att delta i en 
konferens om receptiv ekumenik i Sigtuna i Sverige i juni 2020 förverkligades 
inte heller. Det nordiskt ekumeniska kvinnoseminarium som skulle hållas i Åbo 
i november 2020 flyttades också framåt på grund av coronan.
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Teologisten ja opillisten kysymysten jaosto
Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto kokoontui toimintavuoden aikana 
neljä kertaa (26.2., 25.5., 25.9., 4.12.). Kolme viimeistä kokousta järjestettiin 
etäkokouksina Zoom-palvelun kautta. Järjestäytymiskokouksessaan 26.2. jaos-
to valitsi puheenjohtajaksi Tuomas Mäkipään (angl.), varapuheenjohtajaksi Jyri 
Komulaisen (lut.) ja sihteeriksi Tapio Leinosen (lut.). 

Uutena toimikautena 2020–2022 jaosto päätti keskustella ehtoollisesta ja 
jumalanpalveluksesta kristillisten yhteisöjen elämässä Suomen ekumeenisen 
neuvoston hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Toimintavuoden aikana keskus-
telun aihe tarkentui koskemaan eukaristian merkitystä ja jumalanpalveluksen 
yhteiskunnallista ulottuvuutta kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen itseymmär-
ryksessä.

Jaosto päätti syventyä aiheeseensa kuulemalla alustuksia jäseniltään ja kut-
suttaessa asiantuntijoilta. Vuoden viimeisessä kokouksessa dosentti Minna Hie-
tamäki piti kutsusta alustuksen Kirkkojen maailmanneuvoston Faith & Order 
-osaston viimeaikaisesta keskustelusta.

Koronapandemian vuoksi suunnitelmat seminaarin järjestämisestä ja muista 
tapahtumista siirtyivät pandemian jälkeiseen aikaan.

Yhdenvertaisuusjaosto
Yhdenvertaisuusjaosto asetettiin toiseksi kolmivuotiskaudeksi 2020–2022. Sen 
on määritelty koostuvan jäsenkunnan nimeämistä kirkollisista ja lainopillisista 
asiantuntijoista. Jaoston tehtävä on nostaa esiin ja keskustella suomalaisessa 
yhteiskunnassa olevista ja erityisesti kirkkoja koskettavista yhdenvertaisuuteen 
liittyvistä asioista.   Tavoitteena on järjestää keskustelulle foorumi ja palvella 
kirkkoja vaikeissa ajankohtaisissa kysymyksissä asiantuntijatasolta.

Vuonna 2020 puheenjohtajana toimi Sari Anetjärvi, varapuheenjohtajana 
Saija Kainulainen ja sihteerinä Sanna Haapasaari. Jaoston muita jäseniä olivat 
Larissa Franz-Koivisto, Ioannis Lampropoulos, Mari Leppänen, Saga Lippo, Säde 
Loponen, Nina Maskulin, Terhi Turkka, Krista Tiainen ja Hanna Tuura. Jaosto 
kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Jaoston kokouksessa vierailivat Suomen 
Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Mari-Anna Auvinen sekä viestintä- ja toi-
mintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara.

Jaosto otti tehtäväkseen laatia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 
mallin SEN:n jäsenkirkkojen ja -yhteisöjen käyttöön. Toimintavuosi käytettiin 
sen suunnitteluun ja valmisteluun.
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Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto 
Yhteiskunnallisten kysymysten jaoston tehtävänä on seurata yhteiskunnallista 
keskustelua ja nostaa esiin kirkkoja koskettavia ajankohtaisia asioita. Jaoston 
tavoitteena on myös olla kirkollinen keskustelufoorumi ja toimia yhteiskun-
nallisena vaikuttajana kristillisen etiikan pohjalta. Jaoston puheenjohtajana 
vuonna 2020 toimi Risto Pontela, varapuheenjohtajana Soile Kasi ja sihteerinä 
Saija Kainulainen. Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto valitsi jaostokautensa 
2020–2022 käsiteltäviksi teemoiksi vihapuheen ja ympäristöasiat sekä uutena 
teemana rauhantyöhön liittyvät kysymykset. Vuonna 2020 jaosto jatkoi tiiviisti 
toimintaa näiden teemojen ympärillä ja jaosto kokoontui vuoden aikana seit-
semän kertaa. 

Toukokuussa 2020 jaoston kokouksessa oli vieraana asiantuntija akatemia-
professori Markku Kulmala, joka kertoi jaostolle koronapandemian vaikutuksista 
ilmastoon sekä ilmastonmuutoksesta ja tulevaisuudesta. Kulmala pyydettiin 
puhumaan myös Suomen Ekumeenisen Neuvoston kevätkokouksen (21.9.2020) 
yhteydessä järjestettävään Miten vastaamme ilmastohaasteeseen? Kirkot tekevät 
tulevaisuutta -seminaariin, jossa presidentti Tarja Halonen ja arkkipiispa Leo 
pitivät alkupuheenvuorot. Seminaarissa Markku Kulmalan esityksen otsikko oli 
Maapallo tulessa: Miten vastaamme globaaliin haasteeseen? ja johtaja Saara Kan-
kaanrinnan (Baltic Sea Action Group) esityksen otsikko oli Luontoa korjaava vai 
tuhoava talous. Risto Pontelan ohjaamaan Kirkot tekevät tulevaisuutta -paneeliin 
osallistuivat asiantuntija Ilkka Sipiläinen (ev.lut. kirkkohallitus), metropoliitta 
Ambrosius (ort.) ja veli Gabriel Salmela (Studium Catholicum). Seminaarin pää-
töspuheenvuoron piti arkkipiispa Tapio Luoma. 

Kevätseminaarissa julkaistiin Sofia Forum Suomi -ilmastotapahtuman (2019) 
raportti ”Yhdessä kohti hiilineutraalia todellisuutta – Kannustimet, kehittäminen ja 
sääntely”. Koronapandemian vuoksi vuodelle 2020 suunniteltu ilmastokonfe-
renssi Sofiassa ei toteutunut. 

Lokakuussa jaoston kokouksessa vieraili lääketieteen tohtori ja erikoislääkäri 
Eero Lahtinen, joka on globaaliterveyden asiantuntija ja toimija sekä edustaa 
Suomea WHO:n Euroopan aluetoimistossa Genevessä. Lahtinen puhui teemas-
ta kansainvälinen solidaarisuus. Lahtinen kertoi WHO:n kestävän kehityksen 
teemoista ja siitä, että kaikilla tulisi olla yhdenvertainen pääsy terveyspalvelui-
hin. Sosiaalisen suojelun ja terveyspalveluiden saatavuuden tulisi olla riittävää. 
Koronapandemian yhteydessä tulisi keskittyä juuri solidaarisuuden toteutumi-
seen. Solidaarisuus on keino sosiaalisen epäoikeudenmukaisen vähentämiseksi 
maailmassa. Esimerkiksi kaikkien maiden tulisi olla mukana saamassa rokotetta 
YK:n oikeus terveyteen -periaatteen mukaisesti. 

Vihapuheteeman parissa työtä jatkettiin ja jaosto aloitti SEN:n hallituksen 
päätöksen jälkeen ”Tavoitteena uusi me” -hankkeen yhteistyössä mm. Cari-
taksen ja ADRA Finlandin kanssa. Yhteistyöstä vuodelle 2021 sovittiin Hel-
singin kaupungin kanssa. Tarkoituksena hankkeessa on tavoittaa haavoittu-
vassa asemassa olevia ja ruohonjuuritasolla työskenteleviä ja toimia heidän 
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kentällään. Hankkeen tarjoama koulutustapahtuma kestää vuoden, mut-
ta tavoitteena on, että vielä sen jälkeen koulutusta jatketaan paikallisesti.  
Jaoston tavoitteena on selvittää SEN:n jäsenten ja yleisesti uskontojen roo-
lia ja mahdollisuuksia 2020-luvun rauhantyössä. Jaosto aloitti yhteistyön 
Suomen Lähetysseuran ja Helsingin Diakonissalaitoksen käynnistämän So-
vinto-liikkeen kanssa. #Sovinto-liikkeessä innostetaan kansalaisia aktiivi-
seen sovinnon rakentamiseen ja tavoitteena on valmius palvella erilaisissa 
konflikteissa, myös isommissa kansainvälisissä konflikteissa. Jaosto tutustui 
alustavasti ekumeenisten järjestöjen ja Kirkkojen maailman neuvoston toi-
mintaan. Jaoston erillinen rauhantyönryhmä kutsui kokoukseensa kaksi asi-
antuntijaa, joilla molemmilla on akateemista ja ekumeenista osaamista. Han-
na Ojanen on Suomen ev.lut. kirkon edustaja KMN:n Kansainvälisten asiain 
komissiossa (CCIA) ja Pamela Slotte on KMN:n ihmisoikeustyöryhmän jäsen. 
Nämä asiantuntijat kertoivat, kuinka he näkevät SEN:n roolin rauhantyössä. 
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TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

VARSINAINEN TOMINTA

JAOSTOT

TUOTOT

3140 KASVATUSASIOIDEN JAOSTO 0,00 7 370,00

TUOTOT 0,00 7 370,00

KULUT

5039 NUORISOJAOSTO -133,47 -1 277,25

5040 KASVATUSASIOIDEN JAOSTO -83,01 -11 480,70

5041 PAIKALLISEKUMENIAN JAOSTO -256,88 -869,02

5042 SEKTIONEN FÖR FINLANDSSVENSK 

EKUMENIK

0,00 -894,22

5043 TEOLOGISEN JA OPILLLISEN KESKUSTE-

LUN JAOSTO

-50,96 -151,38

5044 YHDENVERTAISUUSJAOSTO 0,00 -1 112,16

5045 YHTEISKUNNALLISTEN KYSYMYSTEN 

JAOSTO

-110,95 -902,45

KULUT -635,27 -16 687,18

JAOSTOT YHTEENSÄ -635,27 -9 317,18

KESKUSTOIMISTO

TUOTOT

3106 ILMASTOFOORUMI 0,00 10 300,00

3160 MUUT TUOTOT 15 938,65 16 021,09

TUOTOT 15 938,65 26 321,09

HENKILÖSTÖKULUT

5800 PALKAT -204 190,17 -195 980,99

5810 PALKKIOT -1 115,50 -1 415,00

5820 PUHELINETU -200,00 0,00

5860 SOSIAALIKULUT -2 738,81 -1 509,02

5870 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT -30 903,96 -33 209,19

5880 HENKILÖVAKUUTUKSET -2 762,41 -2 438,36

5940 LOMAPALKKAVARAUS 14 373,54 -1 135,32

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -227 537,31 -235 687,88

TOIMISTOKULUT

5070 IT KULUT -1 829,52 -1 781,90

5073 VASTUUVIIKKO -2 144,28 -2 888,43

5080 PUHELIN -1 785,36 -2 040,33

5090 POSTITUS -162,90 -180,13

5100 PANKKIKULUT -556,02 -504,34

5110 KOKOUSKULUT -2 008,52 -3 755,65

5120 OSTETUT PALVELUT -11 824,89 -7 990,50

5130 TYÖTERVEYDENHUOLTO -7 248,66 -10 068,77
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5140 TILINTARKASTUSKULUT -2 046,00 -2 059,00

5150 PAINOKULUT -1 808,84 -2 265,52

5180 MATKAKULUT -2 902,90 -4 579,58

5181 PÄIVÄRAHAT -519,00 -2 638,50

5182 KILOMETRIKORVAUKSET -421,40 -815,28

5186 ILMASTOFOORUMI 0,00 -10 877,35

5950 VUOKRAKULUT -21 757,56 -21 330,96

5970 LEASINGVUOKRAT -9 469,09 -10 496,58

5980 MUUT TOIMISTOKULUT -6 333,17 -7 357,10

6000 JÄSENMAKSUT -2 115,00 -1 813,00

8100 KALUSTON POISTO -858,51 -1 144,68

MUUT YHTEISET MENOT YHTEENSÄ -75 791,62 -94 587,60

KESKUSTOIMISTO YHTEENSÄ -287 390,28 -303 954,39

HALLINTO

TUOTOT

3104 OSALLISTUMISMAKSUT 1 394,00 15 688,50

TUOTOT 1 394,00 15 688,50

KULUT

5184 MATKAKULUT -110,29 -1 739,92

5185 RUOKA/MAJOITUSKULUT -1 617,98 -9 644,30

5984 MUUT KULUT -1 929,22 -5 805,18

KULUT -3 657,49 -17 189,40

HALLINTO YHTEENSÄ -2 263,49 -1 500,90

KULUJÄÄMÄ -290 289,04 -314 772,47

VARAINHANKINTA

TUOTOT

7000 JÄSENMAKSUTULOT 134 192,00 133 031,50

7010 LUTERILAISEN KIRKON KOLEHDIT 122 059,46 161 669,67

7040 MUUT KOLEHDIT 2 759,63 1 498,08

7040 KORONA AVUSTUS KIRKKOHALLITUS 22 500,00 0,00

TUOTOT 281 511,09 296 199,25

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 281 511,09 296 199,25

KULUJÄÄMÄ -8 777,95 -18 573,22

SIJOITUSTOIMINTA

TUOTOT

7030 KORKOTUOTOT 22,56 1,50

TUOTOT 22,56 1,50

KULUT

7140 KORKOKULUT 0,00 0,00

7170 MUUT SIJOITUS- JA RAHOITUSKULUT -254,16 -253,47

KULUT -254,16 -253,47

SIJOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ -231,60 -251,97



84

KULUJÄÄMÄ -9 009,55 -18 825,19

YLEISAVUSTUKSET

TUOTOT

8070 YLEISAVUSTUKSET 5 150,00 5 900,00

TUOTOT 5 150,00 5 900,00

YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ 5 150,00 5 900,00

TILIKAUDEN TULOS -3 859,55 -12 925,19

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -3 859,55 -12 925,19
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TASE

VASTAAVAA

31.12.2020 31.12.2019

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEELLISET HYÖDYKKEET

        KONEET JA KALUSTO

1120 KONEET JA KALUSTO 3 434,02 4 578,70

KALUSTON POISTO -858,51 -1 144,68

        KONEET JA KALUSTO 2 575,51 3 434,02

AINEELLISET HYÖDYKKEET 2 575,51 3 434,02

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 575,51 3 434,02

VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISET

   LYHYTAIKAISET

        SIIRTOSAAMISET

1360 MUUT SIIRTOSAAMISET 55,00 12 987,80

SAAMISET YHTEENSÄ 55,00 12 987,80

RAHAT JA PANKKISAAMISET

1910 NORDEA 

FI8510183000074403

88 720,04 97 979,90

RAHAT JA PANKKISAAMISET 88 720,04 97 979,90

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 88 775,04 110 967,70

VASTAAVAA 91 350,55 114 401,72
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TASE

VASTATTAVAA

31.12.2020 31.12.2019

OMA PÄÄOMA

RAHASTOT

        ERITYISMÄÄRÄYKSIN RAJOITETUT RAHASTOT

1540 STIPENDIRAHASTO 10 018,02 10 018,02

        ERITYISMÄÄRÄYKSIN RAJOITETUT RAHASTOT 10 018,02 10 018,02

        MUUT RAHASTOT

1545 EKUMEENISEN KASVATUKSEN 

RAHASTO

4 000,00 4 000,00

        MUUT RAHASTOT 4 000,00 4 000,00

RAHASTOT 14 018,02 14 018,02

EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

1560 YLIJÄÄMÄ-/ALIJÄÄMÄJÄÄNNÖS 64 281,17 77 206,36

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN TULOS -3 859,55 -12 925,19

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 74 439,64 78 299,19

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN

        SIIRTOVELAT

2050 MUUT SIIRTOVELAT 886,47 5 704,55

2060 LOMAPALKKAVELAT 16 024,44 30 397,98

LYHYTAIKAINEN 16 910,91 36 102,53

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 16 910,91 36 102,53

VASTATTAVAA 91 350,55 114 401,72
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Tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2020, liitetiedot

2020 2019

Kokonaistuotot -ja kulut

kokonaistuotot 304 016,30 351 480,34

kokonaiskulut 307 875,85 364 405,53

yli/alijäämä -3 859,55 -12 925,19

Henkilöstökulut

palkka- ja palkkiokulut 205 505,67 197 395,99

eläkevakuutusmaksut 30 903,96 33 209,19

muut sosiaalikulut 5 501,22 3 947,38

lomapalkkavarauksen muutos sosiaalikuluineen -14 373,54 1 135,32

Henkilöstökulut yhteensä 227 537,31 235 687,88

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien-ja mikroyrityksen 

tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun valtioneuvoston 

asetuksen (PMA) mikroyrityssäännöstöä.

Tase 31.12.2020, liitetiedot:

Suunnitelmanmukaisina poistoina toteutetaan kalustossa 25 %:n 

menojäännöspoistoa.

   

Vastuusitoumukset 2020 2019

Leasingvastuut

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 0,00 9 469,09

Myöhemmin maksettavat 0,00 0,00

Vastuusitoumukset yhteensä 0,00 9 469,09

Rahastojen muutokset 2020 2019

Stipendirahasto

10 018,02 10 018,02

0,00 0,00

10 018,02 10 018,02

Ekumeenisen kasvatuksen rahasto

4 000,00 0,00

0,00 4 000,00

4 000,00 4 000,00
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Tilinpäätöksen allekirjoitus

Helsinki       .       

1.2.2021

Tapio Luoma Jorma Heikkinen Matti Repo

puheenjohtaja varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja

Soile Kasi Minnamari Helaseppä Tomi Karttunen

varapuheenjohtaja

Jooa Sotejeff-Wilson Raimo Goyarrola Jan Edström

Mika K.T. Pajunen

Tilintarkastajan tilinpäätösmer-

kintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on 

tänään annettu kertomus.

Helsinki 28.2.2021

Päivi Mishael, HT Juhani Loukusa, KHT
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LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Varsinaiset kirjanpitokirjat:

Sidottu tasekirja

Päiväkirja

Pääkirja

Kirjanpitomateriaali ja tositteet ovat paperimuodossa.
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Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry TASE-ERITTELYT

31.12.2020

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEELLISET HYÖDYKKEET

1120 KONEET JA KALUSTO

TASEARVO 1.1. 3 434,02

TILIKAUDEN POISTO 25% -858,51

KONEET JA KALUSTO YH-

TEENSÄ 31.12

2 575,51

AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 2 575,51

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 575,51

VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISET

   LYHYTAIKAISET

        SIIRTOSAAMISET

1360 MUUT SIIRTOSAAMISET

POLIISI PIENKERÄYSLUPA 55,00

MUUT SIIRTOSAAMISET 

YHTEENSÄ 31.12.

55,00

SAAMISET YHTEENSÄ 55,00

RAHAT JA PANKKISAAMISET

1910 NORDEA 

FI8510183000074403

88 720,04

RAHAT JA PANKKISAAMISET YHTEENSÄ 31.12 88 720,04

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 88 775,04

VASTAAVAA 91 350,55
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Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry TASE-ERITTELYT

31.12.2020

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

RAHASTOT

       ERITYISMÄÄRÄYKSIN RAJOITETUT 

RAHASTOT

1540 STIPENDIRAHASTO 10 018,02

       ERITYISMÄÄRÄYKSIN RAJOITETUT 

RAHASTOT

10 018,02

       MUUT RAHASTOT

1545 EKUMEENISEN KASVATUK-

SEN RAHASTO

4 000,00

      MUUT RAHASTOT 4 000,00

RAHASTOT 14 018,02

EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ 

(ALIJÄÄMÄ)

1560 YLIJÄÄMÄ-/ALIJÄÄMÄJÄÄN-

NÖS

64 281,17

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN TULOS -3 859,55

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 74 439,64

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN

        SIIRTOVELAT

2060 LOMAPALKKAVELAT 16 024,44

2050 MUUT SIIRTOVELAT

TYÖLLISYYSRAHASTO 778,14

LÄHITAPIOLA 108,33

MUUT SIIRTOVELAT YH-

TEENSÄ

886,47

       SIIRTOVELAT YHTEENSÄ 31.12. 16 910,91

LYHYTAIKAINEN 16 910,91

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12. 16 910,91

VASTATTAVAA 91 350,55

HELSINKI 18.1.2021

PERRY JOHANSSON
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MUUT LIITETIEDOT

Yleisavustukset 2020

Helsingin ortodoksinen 

seurakunta

1 500,00

Espoon seurakuntayhtymä 1 000,00

Jyväskylän seurakunta 0,00

Kuopion ev.lut seurakun-

tayhtymä

500,00

Lahden seurakuntayhtymä 500,00

Tampereen ev.lut. seurakun-

tayhtymä

500,00

Turun ja Kaarinan seurakun-

tayhtymä

450,00

Vaasan seurakuntayhtymä 500,00

Taipaleen ortodoksinen 

seurakunta

200,00

Yleisavustukset yhteensä 5 150,00

SEN kolehtitulot 2017-2020

2020 2019 2018 2017

Ev. lut. kirkon viralliset 

kolehdit

122 059,46 161 669,67 170 190,75 164 714,28

Muut kolehdit 2 759,63 1 498,08 3 380,55 1 609,86

Yhteensä 124 819,09 163 167,75 173 571,30 166 324,14
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SEN:n edustajat työryhmissä /
ERF:s representanter i arbetsgrupper

Työryhmät / Arbetsgrupper

Ekumeeninen turvapaikkatyötä
tekevien asiantuntijaverkoston työryhmä
Toiminnanjohtaja Esko Matikainen, Suomen Helluntaikirkko
Koulutuspäällikkö Pirjo Raunio, Suomen Helluntaikirkko
Monikulttuurisen työn pappi Teemu Toivonen, Suomen ortodoksinen kirkko
Asiantuntija Ulla Siirto, ev.lut. Kirkkohallitus
Asiantuntija Marja-Liisa Laihia
Pastori Timo Keskitalo, Patmos lähetyssäätiö

Ilmastotyöryhmä
Akateemikko Markku Kulmala, INAR
Professori Markku Kivinen, Aleksanteri-instituutti
FT Hanna K. Lappalainen, INAR
Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM
Projektijohtaja Janne Peljo, Sitra
Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen; SEN
Rovasti Risto Pontela, SEN:n yhteiskunnallisten kysymsysten jaoston pj
Viestintäasiantuntija Tuija Helenelund, ev-lut. Kirkon viestintä
Viestintä- ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara, SEN

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
Rovasti Mikael Sundkvist, Suomen ortodoksinen kirkko
Toiminnanjohtaja Esko Matikainen, Suomen vapaakristillinen neuvosto
Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, sihteeri
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Vapaakristillinen työryhmä
Puheenjohtaja Aimo Helminen (adv), SVKN
Ylisihteeri Saga Lippo (Pelastusarmeija), SVKN
Samfundsledare Håkan Björklund (Missionskyrkan), FS
Kirkkokunnanjohtaja Jari Portaankorva (bapt), SVKN
Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, SEN

Lähetyspyhän valmistelutyöryhmä
Kanttori Kirsi-Maria Susuna (ort)
Isä Toan 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 Bibelsällskapets huvudmannaråd
Docent Risto Nurmela
Suppleant: TD Leif-Göte Björklund
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Jäsenkunnan edustajat jaostoissa 2020–2022 
Av medlemskretsen utsedda representanter i 
sektioner

Neuvoston jäsenet, tarkkailijat ja kumppanuusjärjestöt voivat nimetä edusta-
jansa jaostoihin. Jaostot seuraavat oman aihepiirinsä koti- ja ulkomaista kes-
kustelua, työskentelevät eri projektien puitteissa sekä järjestävät ekumeenisia 
seminaareja ja tilaisuuksia ajankohtaisista kysymyksistä.

Rådets medlemmar, observatörer och partnerorganisationer kan utse represen-
tanter till sektionerna. Sektionerna följer med den nationella och internationella 
diskussionen rörande deras ansvarsområden, arbetar med olika projekt och 
ordnar seminarier och samtal i aktuella frågor.

Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto
Suomen ev.lut. kirkko 
YTM, kirkkovaltuutettu Sirpa Saarela 
Johtaja, dos. Kari Latvus 
Johtaja (STM) Liisa-Maria Voipio-Pulkki 

Suomen ortodoksinen kirkko 
YTL Katri Savolainen 
VTT Markku Kivinen 

Katolinen kirkko Suomessa
Veli Gabriel Salmela OP 

Suomen Adventtikirkko
Pastori Kalervo Aromäki
 
Suomen Metodistikirkko
Pastori Soile Kasi
 
Suomen Pelastusarmeija
Kapteeni Kaisa Mäkelä-Tulander 

Suomen Vapaakirkko
Pastori Sami Lehto 

Helsingin Diakonissalaitos
Diakoniajohtaja Ilkka Kantola 
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Herättäjä-Yhdistys 
Urpo Karjalainen 

Kirkon Alat 
Toiminnanjohtaja Paula Aaltonen 

Kirkon Ulkomaanapu 
Vanhempi asiantuntija, TT Antti Laine 

Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus 
Toiminnanjohtaja Marja Laine
 
Sinapinsiemen 
Elina Matkavaara-Kallinen 

Suomen Caritas 
Pääsihteeri Larissa Franz-Koivisto 

Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
Pastori Jussi Ikkala
 
Suomen Kristillinen Rauhanliike 
Rovasti Risto Pontela 

OCM Suomen Konstantinus Yhdistys
Komtuuri Ilari Rantakari 

Suomen Liikemiesten Lähetysliitto 
Toiminnanjohtaja Erkki Haarala 

Tuomasyhteisö 
Erikoistoimittaja Tiina Merikanto

Kasvatusasioiden jaosto
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Uskonnonpedagogiikan yliopistonlehtori, dosentti Vesa Hirvonen (Itä-Suomen 
yliopisto)
KM, LO Raili Keränen-Pantsu (Uskonnonpedagoginen instituutti/Agricola)
Asiantuntija Tuula Vinko, ev.-lut. kirkkohallitus
Uskonnonopettaja Päivi Paloranta (Lahdesta, SUOL varajäsen)
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Suomen ortodoksinen kirkko
TM, uskonnonopettaja Johanna Miettinen
TM Sirpa Okulov

Katolinen kirkko Suomessa
Opetusjohtaja, FM Osmo Vartiainen

Suomen Metodistikirkko
Pastori Mika Partanen

Suomen Adventtikirkko
Koulutoimen johtaja Merja Kinnunen

Pelastusarmeija
Luutnantti Kaisu Leino, osaston johtaja, Tampereen osasto

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry
Hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Iivonen
 
Lasten ja Nuorten keskus ry
TT, kouluttaja ja tutkija Suvielise Nurmi

Herättäjä-Yhdistys
Teol.kand. Katariina Airas

Nuorisojaosto
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Teologian opiskelija Vilma Saarinen
Teologian opiskelija, diakoni, hallintosihteeri Virpi Paulanto
Pastori Riikka Hietanen
Pastori Lasse Lindberg

Suomen ortodoksinen kirkko
Sosionomi Kristiina Klubb
Hiippakuntasihteeri Artturi Hirvonen

Suomen Metodistikirkko
Adwoa Brewu

Suomen Adventtikirkko
Jaostojohtaja Jani Virolainen
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Changemaker
Koordinaattori Helmi Saksholm

Lasten ja Nuorten keskus ry
Mikko Karhunen

Suomen Kristillinen ylioppilasliitto
Pääsihteeri Sara Latvus
Teol.yo Anne Heikkinen

Missionskyrkan i Finland
Fanny Backman

Herättäjä-Yhdistys
Santeri Leinonen

Suomen Caritas
Hallituksen jäsen Meisa Dano, Young Caritas

Ketkokoordinaattori: Lasse Lindberg
Ketkosihteerit, kevät: Camilla Ojanen, Mikko Salo 
Ketkosihteerit, syksy: Iida Leinonen, Mikko Salo

Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
TM Sara-Anna Latvus
Pastori, asessori Tarja Meijer
TT, dosentti Jyri Komulainen
Pastori TM Heikki Repo
Pastori Arto Nuutinen

Suomen ortodoksinen kirkko 
TT, yliopistonlehtori Ari Koponen

Suomen Vapaakirkko
Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen

Suomen Metodistikirkko
Pastori Veli Loponen

The Anglican Church in Finland
Rev. Tuomas Mäkipää
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Suomen Adventtikirkko
Päätoimittaja, TT Timo Flink

Suomen baptistikirkko
Kirkonjohtaja Jari Portaankorva

 
Pelastusarmeija
Kapteeni Kati Kivestö
Sihteeri: pastori Tapio Leinonen

Yhdenvertaisuusjaosto
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Lakimiesasessori Sari Anetjärvi
Hiippakuntadekaani Mari Leppänen

Suomen ortodoksinen kirkko
TM, pastori Ioannis Lampropoulos

Suomen Metodistikirkko
Toimittaja Säde Loponen

Katolinen kirkko Suomessa
Pääsihteeri Larissa Franz-Koivisto

Suomen Adventtikirkko
Pastori Terhi Turkka

Pelastusarmeija
Majuri, ylisihteeri Saga Lippo 

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry
yliopistotutkija Nina Maskulin

The Anglican Church in Finland ja Sinapinsiemen ry
Teol.yo Saija Kainulainen

Suomen Kristillinen ylioppilasliitto
Krista Tiainen

Suomen NNKY-liitto
Sanna Haapasaari

Herättäjä-Yhdistys
Hanna Tuura
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Paikallisekumenian jaosto

Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Alueellisen keskusrekisterin johtaja, pastori Hanna Lehto (Turku)
Pastori Antti Kruus (Espoo)
Pastori Merja Lampila (Seinäjoki)
Kirkkoherra Arto Penttinen (Pielavesi)
Piispainkokouksen sihteeri TT Anna-Kaisa Inkala (Helsinki)
Pastori Henri Järvinen (Helsinki)

Suomen ortodoksinen kirkko
TkT Janne Parkkila (Kuopio)
TM, pastori Kaarlo Saarento (Jyväskylä)

Suomen Vapaakirkko
Pastori Kaj Almgren (Kauhava)

Katolinen kirkko Suomessa
Isä Federico Spanò

Suomen Metodistikirkko
Jukka Hiltunen (Lahti)

Suomen Adventtikirkko
Jaostojohtaja Atte Helminen

Herättäjä-Yhdistys
Alue- ja kansainvälisen työn sihteeri Leena Väyrynen-Si

Pelastusarmeija
Majuri Toni Penttinen, osaston johtaja, Turun osasto

Suomen Merimieskirkko
Merenkulkijatyön johtajan, yhteyspäällikkö Jaakko Laasio

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry
Helsingin ortodoksisen seurakunnan monikulttuurisen työn pappi Teemu 
Toivonen

Suomen Kristillinen Rauhanliike
Matti Turunen

Sinapinsiemen ry
Pastori Juha Itäleino
Rovasti Soili Juntumaa
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OCM - Suomen Konstantinus Yhdistys ry
Komtuuri Herman Merras

Suomen Caritas
Järjestökoordinaattori Adriana  Saarialho

Sektionen för finlandssvensk ekumenik
Ev.-luth. kyrkan i Finland
Sakkunnig Maria Sten
Diakon Luisa Tast

Ortodoxa kyrkan i Finland
Utskottssråd Peter Saramo
Diakon, arkkitekt Pär Silén

Finlands svenska metodistkyrka
TD Leif-Göte Björklund

Suomen Adventtikirkko
Aune Greggas

Katolska kyrkan i Finland
Översättare Sara Torvalds

Finlands svenska baptistsamfund
Pastor Jan Edström

Finlands svenska pingstmission
Ordförande Patrik Hellström

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry
Projektityöntekijä Nora Repo-Saeed

Finska Missionssällskapet
Maria Björkgren-Thulin



102

Jäsenkirkot ja edustajat / Medlemskyrkor och 
representanter
Anglican Church in Finland
Rev. Tuomas Mäkipää
Revd Dr Mika K T Pajunen

Finlands svenska baptistsamfund
Pastor Jan Edström
Samfundsföreståndare Peter Sjöblom

Finlands svenska metodistkyrka
TD Leif-Göte Björklund
Pastor Mayvor Wärn-Rancken

International Evangelical Church in Finland
DI Jouko Päivinen
Pastori Samuel Vogel

Katolinen kirkko Suomessa
Hiippakunnan asiainhoitaja Marco Pasinato
Isä Raimo Goyarrola

Missionskyrkan i Finland
Samfundsledare Håkan Björklund
Ped. mag. Henrik Nymalm

Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Arkkipiispa Tapio Luoma
Piispa Simo Peura
Piispa Matti Repo
Pastori Päivi Aikasalo
TT, pastori Minnamari Helaseppä 
Pastori Saara-Maria Jurva
Rovasti Leena Huovinen
Hiippakuntasihteeri Jukka Jämsén
Dosentti, TT Tomi Karttunen
Diakonissa, maahanmuuttajatyön koordinaattori Maarit Koskensalo-Tiainen
TT Jenni Krapu
Pastori Antti Kruus
Kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen
Lehtori Eija Peura
Apulaisjohtaja Juha Rajamäki
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Tuomiorovasti Ilpo Rannankari
Kirkkoherra Juha Rintamäki
Pastor Linus Stråhlman
Diakoni Luisa Tast
Asessori, kirkkoherra Kari Tiirola

Suomen Metodistikirkko
Piirikunnanjohtaja Jori Brander
Pastori Soile Kasi

Suomen ortodoksinen kirkko
Arkkipiispa Leo
Piispa Arseni
Diakoni Risto Aikonen
TM, lehtori Marianne Kantonen
Kirkkoherra Marko Patronen
TkT, TM Riitta Penttinen
YTT Minna Rasku
Ylidiakoni Andreas Salminen
TM Jooa Sotejeff-Wilson
TM Outi Vasko

Suomen Pelastusarmeija
Territorion johtaja, eversti Patrick Naud
Ylisihteeri, everstiluutnantti Cedric Hills

Suomen Vapaakirkko
Pastori Hannu Lahtinen
Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen
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Tarkkailijakirkot ja edustajat / Observatörskyrkor 
och representanter
Suomen Adventtikirkko
Kirkonjohtaja Aimo Helminen

Suomen Helluntaikirkko
Toiminnanjohtaja, pastori Esko Matikainen

Suomen Baptistikirkko 
Pastori Jari Portaankorva

Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
Lari Junkkari

Finlands svenska pingstmission
Pastor Stefan Sigfrids
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Kumppanuusjärjestöt ja edustajat / 
Partnerorganisationer och representanter
Filantropia
Toiminnanjohtaja Riina Nguyen

Filoksenia
Pääsihteeri Raisa Lindroos

Helsingin Diakonissalaitos
Toimialajohtaja Ilkka Kantola

Herättäjä-Yhdistys
Toiminnanjohtaja Simo Juntunen

Hiljaisuuden ystävät
Toiminnanjohtaja Mika K T Pajunen

Kansan Raamattuseura
Toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma

Kirkon alat
Toiminnanjohtaja Paula Aaltonen

Kirkon Ulkomaanapu
Vanhempi asiantuntija, TT Antti Laine

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
Varapuheenjohtaja Pekka Iivonen

Medialähetys Sanansaattajat
Johtaja Juha Auvinen

Lasten ja Nuorten keskus
Johtaja Sami Ojala

OCM-Suomen Konstantinus Yhdistys
Teollisuusneuvos Erkko Kajander

Opiskelijoiden Lähetysliitto

Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
Lehtori Jouni Elomaa
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San Damianon osuuskunta
Dosentti Pauli Annala

Sinapinsiemen
Teol.yo Kristiina Kallinen

Suomen Caritas
Toiminnanjohtaja Adriana Saarialho

Suomen kristillinen rauhanliike
Rovasti Risto Pontela

Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
Vs. pääsihteeri Sara Latvus

Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
Toiminnanjohtaja Erkki Haarala

Suomen Lähetysseura
Toiminnanjohtaja Rolf Steffansson

Suomen Merimieskirkko
Pääsihteeri Hannu Suihkonen

Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto
Pääsihteeri Juha Virtanen

Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto
Pääsihteeri Anne Pönni

Suomen Pipliaseura
Kenttäpiispa Pekka Särkiö

Suomen World Vision
Toiminnanjohtaja Tiina Antturi

Temppeliherrain Ritarikunta
Kirkkoherra Pertti Ruotsalo

Tuomasyhteisö
Pastori Pirjo Kantala
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Hallitus / Styrelse 2019–2021
(Varajäsenet suluissa, suppleanter inom parentes)

Puheenjohtaja / Ordförande
Arkkipiispa Tapio Luoma (tuomiorovasti Ilpo Rannankari)

Varapuheenjohtajat / Viceordföranden
Metropoliitta Arseni, ort. (ylidiakoni Juha Lampinen)
Piispa Matti Repo, ev.lut. (kirkkoherra Juha Rintamäki)
Pastori Soile Kasi, met. (kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, vap.)

Muut jäsenet / övriga medlemmar
TT Raimo Goyarrola, Katolinen kirkko (veli Gabriel Salmela OP)
TM Jooa Sotejeff-Wilson, ort. (YTT Minna Rasku)
Dosentti, TT Tomi Karttunen, ev.lut. (TT Jenni Krapu)
TT Minnamari Helaseppä, ev.lut. (lehtori Eija Peura)
Pastor Mayvor Wärn-Rancken, Finlands svenska metodistkyrka (samfundsledare 
Håkan Björklund, Missionskyrkan i Finland)
Revd. Dr. Mika K. T. Pajunen, Anglican Church in Finland (Chaplain, Revd. 
Tuomas Mäkipää)

Toimisto
Pääsihteeri / Generalsekreterare Mari-Anna Auvinen 31.10. asti
Pääsihteeri / Generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken 1.12. alkaen
Viestintä- ja toimintakoordinaattori / Informations- och verksamhetskoordi-
nator Suvi-Tuulia Vaara
Vastuuviikon koordinaattori / Ansvarsveckans koordinator Anna Hyvärinen
Taloudenhoitaja / Kassör Perry Johansson
Projektsekreterare för Ansvarsveckan Jan Edström
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