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Suomen Ekumeenisen Neuvoston toimintaa ohjaavat perusarvot
Ekumeniska Rådet i Finlands verksamhetsgrund

Suomen Ekumeeninen Neuvosto rakentuu kansainvälisen 
ekumeenisen liikkeen yhteiselle perustalle. Se on määri-
telty niin sanotussa ekumeenisessa baasiksessa, jon-
ka mukaan ekumeeninen liike on yhteyttä niiden kirkko-
jen ja kristillisten yhteisöjen kesken, jotka tunnustavat 
Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajak-
si Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdes-
sä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi. Tavoitteena on 
yhden Kristuksen kirkon näkyvä ykseys.

SEN:n jäsenkunta muodostuu kirkoista ja yhteisöistä, 
jotka ovat jäsenen tai tarkkailijan asemassa, ja kump-
panuusjärjestöistä, jotka ovat rakenteeltaan tai toimin-
naltaan ekumeenisia ja sitoutuvat ekumeeniseen baasik-
seen. Neuvosto toimii kirkkojen ja järjestöjen yhteistyö-
elimenä ja sen tarkoitus on:
• edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää 

ykseyttä
• vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistus-

ta Suomessa
• toimia kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kohtaamis-

paikkana

Tarkoituksensa toteuttamiseksi neuvosto

• kutsuu kirkkoja ja kristillisiä yhteisöjä ja niiden jäseniä 
keskinäiseen vuorovaikutukseen

• keskustelee ajankohtaisista ekumeenisista kysymyk-
sistä 

• järjestää neuvotteluja, seminaareja ja konferensseja
• voi perustaa jaostoja ja työryhmiä, joihin hallitus kut-

suu harkintansa mukaan jäsenten, tarkkailijoiden sekä 
kumppanuusjärjestöjen edustajia ja muita asiantunti-
joita

• harjoittaa julkaisutoimintaa
• pitää yhteyttä jäseniinsä, tarkkailijoihinsa ja kumppa-

nuusjärjestöihinsä ja eri ekumeenisiin järjestöihin Suo-
messa ja ulkomailla.

Ekumeniska Rådet i Finland bygger på den internatio-
nella ekumeniska rörelsens grund. Den definieras i den 
så kallade ekumeniska basis, enligt vilken den ekumenis-
ka rörelsen är en gemenskap av sådana kyrkor och krist-
na samfund som bekänner Herren Jesus Kristus som 
Gud och Frälsare enligt Bibeln och därför tillsammans 
strävar till att fullgöra sin gemensamma kallelse, en en-
da Gud, Fadern och den heliga Anden, till ära. Syftet är 
Kristi enda kyrkas synliga enhet.

ERF:s medlemsbas består av kyrkor och samfund, som 
kan vara endera medlemmar eller observatörer, och part-
nerskapsorganisationer, som till sin struktur och verk-
samhet är ekumeniska eller som förbundit sig till den 
ekumeniska basisen. Rådet fungerar som kyrkornas och 
samfundens samarbetsorganisation och dess syfte är 
att:
• främja strävanden mot Kristi kyrkas synliga enhet
• stärka de kristnas, enhet, tjänst och vittnesbörd 
 i Finland
• vara en mötesplats för kyrkor och kristna samfund

Rådet uppfyller sitt syfte genom att

• kalla kyrkor och kristna samfund och deras medlem-
mat till interaktion

• diskutera aktuella ekumeniska frågor 
• arrangera överläggningar, seminarier och konferenser
• grunda sektioner och arbetsgrupper till vilka styrel-

sen efter eget övervägande kan inbjuda representan-
ter för medlemmar, observatörer och samarbetsorga-
nisationer och andra experter.

• idka publikationsverksamhet
• upprätthålla kontakter till sina medlemskyrkor och ob-

servatörer samt med andra ekumeniska organisatio-
ner i Finland och utomlands.
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Neuvoston jäseniksi voidaan hyväksyä Suomessa toi-
mivat kirkot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat 
Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajak-
si Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdes-
sä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

Till medlemmar av rådet kan godkännas i Finland verk-
samma kyrkor och kristna samfund som bekänner Her-
ren Jesus Kristus som Gud och Frälsare enligt Bibeln, 
och därför tillsammans strävar efter att fullgöra sin ge-
mensamma kallelse en enda Gud, Fadern och Sonen och 
den heliga Anden, till ära.

• Suomen evankelis-luterilainen kirkko / Evangelisk-
 lutherska kyrkan i Finland
• Suomen ortodoksinen kirkko / Finlands ortodoxa 
 kyrka
• Suomen Vapaakirkko 
• Katolinen kirkko Suomessa / Katolska kyrkan i Finland
• Finlands svenska baptistsamfund
• Finlands svenska metodistkyrka
• Suomen Metodistikirkko
• Suomen Pelastusarmeija / Frälsningsarmén i Finland
• Missionskyrkan i Finland
• The Anglican Church in Finland
• International Evangelical Church in Finland

Jäsenkirkot / Medlemskyrkor

Neuvoston tarkkailijoiksi voidaan hyväksyä Suomessa 
toimivat kirkot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnusta-
vat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahta-
jaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yh-
dessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Ju-
malan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

Som observatörer i rådet kan godkännas i Finland 
verksamma kyrkor och kristna samfund, som bekänner 
Herren Jesus Kristus som Gud och Frälsare enligt Bi-

Tarkkailijat / Observatörer

beln, och därför tillsammans strävar efter att tillsam-
mans fullgöra sin gemensamma kallelse en enda Gud, Fa-
dern och Sonen och den heliga Anden, till ära.

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

Neuvoston kumppanuusjärjestöiksi voidaan hyväksyä 
Suomessa toimivat kristittyjen yhteyttä edistävät re-
kisteröidyt yhdistykset ja säätiöt.

Som partnerorganisationer till rådet kan godkännas i 
Finland verkande registrerade föreningar och stiftelser 
som verkar för främjande av kristen enhet.

• Hiljaisuuden ystävät
• Kansan Raamattuseura
• NNKY:n liitto
• Opiskelijoiden Lähetysliitto

• Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
• Sinapinsiemen
• Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus
• Suomen kristillinen rauhanliike
• Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
• Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
• Suomen Lähetysseura
• Suomen NMKY:n liitto
• Suomen Pipliaseura
• Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus
• Tuomasyhteisö

Kumppanuusjärjestöt / Partnerorganisationer
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Suomen Helluntaikirkon tulo Suomen Ekumeenisen Neu-
voston tarkkailijajäseneksi oli vuoden 2009 merkittävin 
muutos SEN:n elämässä. Se ei ollut odottamaton tai mullis-
tava tapahtuma, vaan pitkään jatkuneen yhteistyön luontevaa 
kehitystä. Ekumeeninen sitoutuminen on osa Helluntaikir-
kon rakentumista valtakunnalliseksi kirkoksi. Se kertoo suo-
malaisen ekumenian mahdollisuuksista ja antaa haasteen 
jatkaa avoimen ekumeenisen tilan rakentamista avointa vuo-
ropuhelua varten. 

Vastuuviikko tuli kuluneena vuonna kokonaan SEN:n 
hallinnoimaksi hankkeeksi. Edellisinä vuosina tapahtunut 
rahoitusvastuun siirtyminen SEN:n hoitoon jatkui nyt, kun 
ruotsinkielinen projektisihteeri tuli osaksi SEN:n henkilö-
kuntaa. Ruotsinkielinen työ nivoutui entistä läheisempään 
yhteyteen suomenkielisen kanssa, ja kahden projektisihtee-
rin työpanokset palvelivat hyvässä synergiassa vastuuviikon 
eri osa-alueita.   

SEN huomioi koko ihmiskuntaa koskevan ilmastotalkoi-
den haasteen ja kutsui koolle kirkkojen ilmastoseminaarin. 
Seminaari pohti koteja, seurakuntia ja yhteiskuntaa koske-
vaa elämänmuutosta Raamatun ja hengellisen elämän kan-
nalta. Samalla julkistettiin SEN:n hallituksen laatimat eku-
meeniset ilmastoteesit. Niissä tuodaan esiin luomisuskosta 
nouseva näkemys luomakunnan pyhyydestä ja ihmisen teh-
tävä luomakunnan viljelijänä ja varjelijana. SEN ilmaisi tu-
kensa sille yhteiskunnalliselle katumukselle ja mielenmuu-
tokselle, jota uusi suhde ympäristöön edellyttää.  

Lapsen oikeutta pyhään käsiteltiin syyskokousseminaa-
rissa. Tästä aiheesta annettiin myöhemmin laajapohjainen 
julkilausuma, jossa monoteistiseten uskontojen johtajat oli-
vat allekirjoittajina. Lapsen oikeudet olivat esillä myös SEN:
n ja kirkkojen edustajien puheenvuoroissa koulun uskonnon-
opetusta koskevassa keskustelussa. 

Viidentoista kristillisen kirkon ja yhdyskunnan johta-
jan allekirjoittama paastonajan julistus kutsui avoimuuteen, 
rehellisyyteen, itsetutkiskeluun ja parannukseen suhtees-
sa maahanmuuttoon ja muukalaisvihaan. SEN tuki edelleen 
kirkkoja ja niiden seurakuntia maahanmuuttoa ja turvapaik-
kaa koskevissa asioissa. 

Lähetystyö kristittyjen yhteisenä missiona ja ykseyspyr-
kimysten liikkellepanevana voimana näkyi SEN:n yhteis-
työssä Suomen Lähetysneuvoston, Suomen Lähetysseuran 
ja kansainvälisten kumppanien kanssa. SEN:n kannalta oli 
tärkeää korostaa kuinka lähetystyön tukeminen on kasvatta-
nut maamme kristittyjä kansainväliseen avoimuuteen ja glo-
baaliin vastuuseen.

Toimistosihteeri Sirpa-Maija Vuorinen tuli olleeksi neu-
voston palveluksessa 20 vuotta. Tänä aikana SEN:n toimis-
ton työ on monipuolistunut ja moninkertaistunut. Siru Vuo-
rinen on ollut keskeisessä asemassa luomassa SEN:n palve-
lukulttuuria, joka tekee näkyväksi ekumeeniseen vuorovai-

kutukseen kuuluvan vieraanvaraisuuden ja avoimuuden dia-
logikumppania kohtaan hänen lähtökohdistaan. Toimistosta 
on tullut oloissamme ainutlaatuinen ekumenian palvelupis-
te, joka etsi vastaukset kaikenlaisiin kysymyksiin ja ohjaa 
tiedonhaluisia oikeille lähteille. 

Uusia yhteydenpidon muotoja etsittiin SEN kumppa-
nuusjärjestöjen ja toimiston kesken. Kumppanuusjärjestöjen 
toiminnanjohtajien tapaaminen pidettiin 8.6. Se muodosti 
foorumin, jolla vaihdettiin tietoja järjestöjen ajankohtaisista 
haasteista ja keskusteltiin SEN:n toiminnasta kumppanuus-
järjestöjen näkökulmasta. 

SEN:n esittelypiste oli yksi suosituimmista luterilais-
ten kirkkopäivien markkinatorilla. Kaksi SEN:n eri jaosto-
jen järjestämää tasokasta seminaaria varmistivat ekumeeni-
sen työn näkyvyyden suurtapahtumassa.

Luterilais-ortodoksiset neuvottelut

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksi-
sen kirkon väliset yhdeksännet teologiset neuvottelut pide-
tiin Kulttuurikeskus Sofiassa Helsingissä. Neuvottelussa oli 
kaksi aihetta, Uskontojen kohtaaminen sekä Uskon kielet – 
miten kirkko kohtaa nykyihmisen? 

Yhteisiä teologisia oppikeskusteluja päätettiin jatkaa. 
Seuraavat neuvottelut pidetään syksyllä 20�0 ortodoksisen 
kirkon isännyydessä. Aiheiksi sovittiin Raamatun tulkin-
ta kirkon opetuksessa sekä Ekologisuus ja kohtuullinen elä-
mäntapa.

SEN:n tarkkailijana neuvotteluissa oli kirkkokunnanjoh-
taja Olavi Rintala.

Luterilais-baptistiset neuvottelut

Suomen evankelis-luterilainen kirkko sekä Suomen baptis-
tiyhdyskunta ja Finlands svenska baptistsamfund järjesti-
vät viidennet teologisen neuvottelunsa 22.–23.09.2009 Vaa-
san evankelis-luterilaisten seurakuntien Österhankmon lei-
rikeskuksessa. Edelliset keskustelut on käyty vuosina �997, 
2000, 2003 ja 2006. Neuvottelun aiheena oli Yhteinen (ylei-
nen) pappeus ja virka (Det allmänna prästadömet och äm-
betet) sekä luterilaisten ja baptistien käytännön yhteistyön 
mahdollisuudet esimerkiksi kriisisielunhoidossa.

Luterilais-katolisen ekumenian 
merkkipaalu 10 vuotta

Luterilaisen maailmanliiton (LML) ja Katolisen kirkon Yh-
teisen julistuksen vanhurskauttamisopista allekirjoittamises-
ta tuli 3�.�0. kuluneeksi �0 vuotta.  Juhlapäivän vietto näh-
tiin jo osana reformaation 500-vuotisjuhlaan vuonna 20�7 

1 Yleiskatsaus toimintavuoteen
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valmistavaa kansainvälistä reformaation vuosikymmentä. 
Vuonna 2006 Metodistien maailmanneuvosto liittyi julis-
tuksen allekirjoittajiin. Viidennen kierroksensa kesällä 2009 
käynnistänyt kansainvälinen luterilais-roomalaiskatolinen 
ykseyskomissio valmistelee lausuntoa vuoden 20�7 eku-
meenisesta merkityksestä. Komission luterilainen puheen-
johtaja on piispa Eero Huovinen. 

Uusi katolinen piispa

Yksi vuoden merkittävimmistä tapahtumista suomalaises-
sa ekumeniassa oli Helsingin katolisen hiippakunnan uu-
den piispan vihkiminen 5.9. Se tapahtui Turun tuomiokir-
kossa, jossa yhtyvät keskiaikainen roomalaiskatolinen histo-
ria ja luterilainen nykypäivä. Maan suurta enemmistöä edus-
tava luterilainen kansankirkko antoi kansallispyhättönsä pie-
nemmän sisarkirkon käyttöön. Vihkimisen toimitti kardinaa-
li Karl Lehmann Mainzista, kanssavihkijöinä olivat piispa 
Józef Wróbel Lublinista ja piispa Czezlaw Kozon Kööpen-
haminasta. Piispa Teemu Sippo SCJ on ensimmäinen suo-
malaissyntyinen katolinen piispa sitten reformaation. Tapa-
uksen ekumeenista merkitystä korosti sekin, että piispa Tee-
mu valittiin SEN:n uudeksi puheenjohtajaksi 20�0 alkaen, 
arkkipiispa Jukka Paarman jälkeen.

Vuoden 2008 kristillinen mediateko

SEN on mukana Kristillisen Medialiiton Vuoden kristillinen 
mediateko -tunnustuksessa. Se luovutettiin 26. tammikuu-
ta ekumeenisen rukousviikon tuntumassa, nyt neljättä ker-
taa. Tunnustuksen sai helluntaiherätyksen RV-lehti. Palkin-
nonsaajan valitsi ja tunnustuksen luovutti SEN:n pääsihtee-

ri. Tunnutus lehdelle annettiin sen ennakkoluuloja poistavas-
ta ekumeenisesta tiedottamisesta.

Arkkipiispat Genevessä

Suomen evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon ark-
kipiispat Jukka Paarma ja Leo vierailivat �5.–�8.6. Gene-
ven ekumeenisessa keskuksessa. Tapaamisissa olivat esil-
lä suomalaisten kirkkojen ja ekumeenisten kirkkoliit-
tojen kysymykset, muun muassa taloustilanne ja suhde 
siirtolaisuuteen, maahanmuuttoon sekä muihin kirkkoliitto-
jen tulevien yleiskokousten aiheisiin. Ekumeenisessa kes-
kuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että kahden 
eri tunnustusta edustavan kirkon päämiehet toteuttivat vie-
railun yhdessä. 

Uskonnonopetuksen seuranta

Toimisto seurasi yhdessä Kasvatusasiain jaoston kanssa us-
konnonopetuksesta käytyä keskustelua. Asia oli esillä myös 
Uskot-foorumin muodostamiseen liittyvässä yhteistyössä. 
Hallitus lähestyi kirjeitse Opetusministeriön asettamaa työ-
ryhmää, joka valmistelee perusopetuksen tuntijako- ja ope-
tussuunnitelman uudistusta. 

Media-aamiainen uskonnonopetuksesta järjestettiin yh-
teistyössä Kirkon tiedotuskeskuksen kanssa.20.�0. Helsin-
gissä. Keskustelun alustivat arkkipiispa Jukka Paarma, ark-
kipiispa Leo, Suomen Islamilaisen Neuvoston varapuheen-
johtaja, lääkäri Anas Hajjar ja kaksi lukiolaista. Tilaisuuteen 
osallistui runsaasti sekä kristillisen että yleisen median edus-
tajia.
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2. Toimintavuoden lähempää tarkastelua

2.1 Vuosittaiset tapahtumat

Ekumeeninen rukousviikko

Rukousviikon 2009 aineiston oli valmistellut korealainen 
ekumeeninen työryhmä. Aineiston suomenkielinen tee-
ma Johdata meidät yhteen oli sovellus Hesekielin kirjan ja-
keesta 37:�7. Aineisto rakentui raamatuntekstille Hesekiel 
37:�5–28. Kristittyjen jakaantuneisuutta ja toivoa ykseydes-
tä tarkasteltiin Israelin jakaantunutta kansaa koskevan sano-
man ja Korean jaetun kansan kokemuksen pohjalta. Aineis-
tosta laadittiin suomen- ja ruotsinkielinen vihkonen. Toimis-
to huolehti sen lähettämisestä kaikkiin maamme suomen- ja 
ruotsinkielisiin kristillisiin seurakuntiin.

Taiteilija Liina Pajusen ekumeenisen rukousviikon �00-
vuotisjuhlavuonna suunnittelema juliste on käytettävissä 
vuosiluvusta riippumatta. SEN:n edustajat olivat mukana 
rukousviikon tapahtumissa eri puolilla maata. Vaasan kaksi-
kielisessä ekumeenisessa kirkkoillassa 20.�. oli pääsihteerin 
saarna. Hän esitti kolehtivetoomuksen 25.�. Suomen Liike-
miesten Lähetysliiton järjestämässä Tuomas-messussa Tu-
russa ja oli mukana viikon tilaisuuksissa Hakavuoressa ja 
Leppävaarassa. 

Rukousviikon ekumeeninen jumalanpalvelus radioitiin 
Yle Radio�:ssä Kuopiosta �8.�. Kuopion ekumeeninen toi-
mikunta oli valmistellut jumalanpalveluksen, jossa puhuivat 
sekä arkkipiispa Leo että tuomiorovasti Ilpo Rannankari.

Paikallisen ekumenian jaosto kokosi aktiivisesti tietoja 
ekumeenisen rukousviikon tapahtumista eri puolilla maata 
ja tapahtumatiedot julkaistiin SEN:n nettisivuilla. 

Paikallisekumeeninen foorumi

Seitsemäs Paikallisekumeeninen foorumi (Pafo) kokoontui 
28.9. Kuopiossa. Teemana oli kuvan käyttö kirkkojen pe-
rinteissä. Osanottajia oli ortodoksisesta kirkosta, katolises-
ta kirkosta, evankelis-luterilaisesta kirkosta, vapaakirkosta 
ja helluntaikirkosta. Ev.-lut kirkon kuvan teologiasta alusti 
pastori Pirkko Koistinen. Piispa Arsenin kertoi ikoniteologi-
an perusteista. Isä Paolo Berti valotti teemaa katolisesta nä-
kökulmasta ja pastori Arto Kortemaa vapaakirkollisesta. Va-
paiden suuntien historiasta Kuopiossa informoi pastori Ta-
pio Annala. Paikallisekumeenisia kuulumisia jaettiin vilk-
kaassa keskustelussa. 

Lähetyksen teemapäivä

Vuosittainen teemapäivä pidettiin Suomen Lähetysseurassa 
29.9. teemalla Lähetyksen haaste: islamin kohtaaminen Eu-
roopassa. Alustujana oli David Ezzine Radiolähetysjärjes-

tö Sanansaattajista. Paneelissa keskusteli SLN:n, SVKN:n ja 
SEN:n jäsenyhteisöjen edustajia. Mielenkiintoisessa ja mo-
nipuolisessa päivässä oli kolmisenkymmentä osanottajaa.

Kristittyjen yhteinen lähetyspyhä 

Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietettiin yh-
dettätoista kertaa kertaa lokakuun toisena pyhänä (lauantais-
ta sunnuntaihin), joka sijoittui �0.–��.�0.

Pyhän teema oli Rakkauden kaksoiskäsky. Aineisto jul-
kaistiin SEN:n ja Suomen Lähetysneuvoston internet-sivuil-
la. Kirjoittajina olivat pastori Jan Edström (Finlands svens-
ka baptistsamfund), pastori Matti Korpiaho (ev.lut), isä Toan 
Tri Nguyen (kat), TT Jaakko Mäkelä (ev.lut.), kappalainen 
Juha-Pekka Rissanen (ev.lut.), TM Outi Vasko (ort.).

Lähetyspyhä on kaikki kristityt sisäänsä sulkevan yhteis-
työn hedelmää ja sitä on vietetty �999 alkaen. Se on tar-
koitettu lähetystyön ekumeeniseksi juhlaksi, jota seurakun-
nat voivat viettää yhdessä. Keskeisenä tavoitteena on, että 
samalla paikkakunnalla toimivat eri kirkkokuntien kristityt 
kertovat kristittyjen maailmanlaajan lähetystyön tilantees-
ta. Teema on mahdollista sijoittaa jumalanpalvelukseen tai 
muihin tilaisuuksiin. Tällöin voidaan jakaa kokemuksia ja 
ajatuksia yhteisen globaalin lähetystyön monista haasteista 
ja mahdollisuuksista.

Ekumeeninen vastuuviikko

Teemana oli Särkyvää – Sårbar. Kampanjalla viestitet-
tiin ihmisen erityisestä arvosta Jumalan ihmeenä ja kuvana. 
Koska Jumalan ihmeet eivät ole kauppatavaraa, tulee mei-
dän toimia ihmiskauppaa vastaan. Kampanjan avulla halut-
tiin kannustaa ihmisiä näkemään ja kuulemaan toisten hätää. 
Kampanjan kärki sijoitettiin jaksolle �8–25.�0. Kalendaari-
sesti Vastuuviikon paikka on YK:n päivän ympärillä. Kam-
panjaa laajennettiin maantieteellisesti kehitysmaapainottei-
semmaksi.

Suomenkielisenä projektisihteerinä pitkään toiminut 
pastori Sanna Ylä-Jussila siirtyi toisiin tehtäviin ja jätti toi-
mensa SEN:ssa 7.�. alkaen. Toimeen oli kuusi hakijaa. VTM 
Anna Hyvärinen valittiin ja hän aloitti tehtävässä �.4. Pas-
tori Jan Edström toimi ruotsinkielisenä projektisihteerinä. 
Ruotsinkielistä kampanjaa toteutettiin yhteistyössä KCSA:
n kanssa. 

Aineisto
Vastuuviikon viestin jakamista varten tuotettiin kaksikieliset 
tabloidi, juliste, kirjanmerkki, valokuvanäyttely, nettisivus-
to, kaksi PowerPoint -esitystä (joista toinen kehitysmaavie-
raan laatima), muorten tekemiä julisteta ja kaksi roll uppia. 
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Kyrkpressenissä julkaistiin nelisivuinen ruotsinkielinen lii-
te, joka ilmestyi 8.�0. ja tavoitti ��0 000 osoitetta. 

Aineistot saivat kiinnostuneen vastaanoton. Muun mu-
assa keskusrikospoliisista tuli palautetta, että ihmiskauppaa 
käsittelevä aineisto netissä on sisällöltään laaja ja asiantun-
teva. Ylitarkastaja Venla Roth vähemmistövaltuutetun / kan-
sallisen ihmiskaupparaportoijan toimistosta totesi, että Vas-
tuuviikko on Suomen toistaiseksi laajin ihmiskaupan vastai-
nen tiedotuskampanja, jonka avulla on onnistuneesti saavu-
tettu erityisen laaja yleisö. 

Tabloidi oli aikaisempien vuosien tapaan kampanjan pää-
aineisto. Tabloidin sisältöön panostettiin: se sisälsi kattavan 
otoksen asiantuntijakirjoituksia ja perspektiiviä laajennettiin 
globaalimmaksi. Se oli kaksikielinen ja sisälsi tasokkaita ar-
tikkeleita. Kirjanmerkki oli ekonominen, helposti jaettava ja 
ohikulkijan käteen tarttuva aineisto. Materiaalien levikkiin 
panostettiin sitä laajentamalla. Tabloideja painettiin �5 000 
kpl, kirjanmerkkejä �0 000 kpl. Painettu informaatio oli val-
miina jo syksyn alussa ja näin asiaa pidettiin näkyvästi esil-
lä hyvissä ajoin jo ennen kampanjaviikkoa. 

Toiminta asian tiimoilta ei rajoitu yhteen viikkoon, vaik-
ka se kampanjakärkenä on keskeinen. Sen sijaan Vastuuviik-
ko toimii ja näkyy ympäri vuoden. Tabloidi oli tuoreeltaan 
jaossa Vastuuviikon esittelypisteessä Jyväskylän kirkkopäi-
villä 2�.–23.8. Sitä lähetettiin kaikkiin Suomen seurakun-
tiin, joita on noin � 200 kpl, kristillisen median edustajil-
le, useimmille kansainvälisen diakonian ja kehitysyhteis-
työn parissa työskenteleville järjestöille, Euroopan kirkko-
jen konferenssille, eduskunnalle, Tasavallan presidentille ja 
Euroopan parlamentille. Myös Helsingin kirjamessuilla 22.–
24.�0. oli aineisto jaossa. Lisäkappaletilauksia tuli kiitettä-
västi.

Julisteen sanoma oli Särkyvää – Jumalan ihmeet eivät 
ole kaupan. Visuaalisella ilmeellä viestitettiin onnistunees-
ti viikon keskeistä sanomaa. Suomen- ja ruotsinkielisiä in-
ternetsivuja päivitettiin ja sivujen visuaalista ilmettä muutet-
tiin vuoden teemojen mukaiseksi. Samalla muutettiin sivu-
jen teknistä rakennetta käyttäjäystävällisemmäksi. 

Näyttelyn kuvat oli kuvannut nuori kansainvälinen lähe-
tystyöryhmä, joka haluaa kuvien avulla taistella ihmiskaup-
paa vastaan. Näyttely oli syyskaudella esillä Vaasassa, Kuo-
piossa useassa kirjastossa, Jyväskylässä, Kallion kirkossa, 
Helsingin ort. seurakunnassa, Missionuorten koulutuskes-
kuksessa Evijärvellä, Vuosaaren vapaaseurakunnassa, Mei-
lahden kirkossa Helsingissä ja Vantaankosken seurakunnas-
sa. Näyttely oli vuoden loppuun asti nähtävillä ja vapaasti 
käyttöön tulostettavissa nettisivuilla.

Roll upeista toinen on suomenkielinen ja toinen ruotsin-
kielinen. Niitä käytetään Vastuuviikon esittelyyn tapahtumi-
en ja messujen yhteydessä.

Kehitysmaavieraat
Mukana kampanjoimassa oli kaksi intialaista vierasta, Eli-
zabeth Joy (Council for World Mission) ja Sanjana Das 
(Church of North India). Molemmat ovat kokeneita ihmis-
kaupan vastaisen työn tekijöitä. Vieraat vierailivat lukuisissa 
seurakunnissa, oppilaitoksissa, yhteistyökumppaneiden ti-
laisuuksissa ja eduskunnassa puhuen ihmiskaupasta ja kris-
tillisestä ihmiskaupan vastaisesta työstä. Tämän lisäksi he 
antoivat lehti-, radio- ja tv-haastatteluja. Heidän sanoman-
sa sai hyvää palautetta ja medianäkyvyyttä. Viikon päätteek-
si järjestettiin hyvin onnistunut ekumeeninen jumalanpalve-
lus Forssassa, joka kuultiin suorana lähetyksenä Yle Radio�:
ltä. Lähetystä kuunteli yli 220 000 kuulijaa.

Tapahtumia
• 2�.–23.8. Kirkkopäivät, Jyväskylä
• 8.–9.�0. SEN:n syyskokous, Vaasa
• 4.�0. Vastuuviikon esitys Vuosaaren vapaaseurakunnassa
• �4.�0. Ansvarsveckans seminarium, Åbo Akademi, Vasa
• �4.�0. ruotsinkielinen tuomamessu, Brändö kyrka
• �7.�0. ortodoksinen ehtoopalvelus Herman Alaskalaisen 

kirkossa (Espoo)
• �8.�0. jumalanpalvelus ja kirkkokahvit Meilahden kirkos-

sa (Hki) ja 
• �8.�0. jumalanpalvelus ja kirkkokahvit Myyrmäen kirkos-

sa (Vantaa)
• �8.�0. Tuomasmessu Agricolan kirkossa (Hki). Suora lä-

hetys Radio Deiltä.
• 22.–24.�0. Helsingin kirjamessut
• 24.�0. ihmisoikeusmessu Kallion kirkossa (Hki)
• 25.�0. ortodoksinen liturgia, Espoon keskuksen maahan-

muuttajaprojektin kappeli
• 25.�0. ekumeeninen jumalanpalvelus Forssan kirkossa, 

suora lähetys Yle Radio�.
• �9.�0. OrtAidin Vastuuviikon tapahtuma, ortodoksinen 

seurakunta (Hki)
• 20.�0. Vastuuviikon ekumeeninen tapahtuma Jyväskyläs-

sä, ohjelmaa pitkin päivää
• 2�.�0. Vastuuviikon tapahtuma Helsingin Munkkivuoren 

kirkko 
• 24.�0. Rauha ja ihmisoikeudet -seminaari Helsingin Alp-

pilan kirkossa
• 2�.��. Konsertti Kristuskirkossa (ruotsinkielinen metodis-

tikirkko)

Yhteistyötapaamiset
• �9.�0. Kehitysyhteistyövieraat tapaavat Vastuuviikon yh-

teistyöryhmän.
• 22.�0. Vieraat tapaavat SENin jäsenkunnan edustajia ja 

yhteistyötahoja.
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• 23.�0. Media-aamiainen vieraiden kanssa, haastatteluita.

Yllä mainittuihin tapahtumiin osallistui n. 53 880 henkilöä. 
Näiden tapahtumien lisäksi seurakunnat järjestivät itsenäi-
sesti Vastuuviikon tapahtumia syksyn aikana. Vastuuviikko 
oli tiedettävästi esillä ainakin �00 seurakunnassa ja monien 
kristillisten järjestöjen ohjelmassa.

Ihmiskauppateeman käsittely jatkuu vuonna 20�0 kan-
sainvälisellä seminaarilla, joka järjestetään 25.–26.3. tee-
malla Särkyvää – Jumalan ihmeet eivät ole kaupan. Ensim-
mäisen päivän ohjelma tapahtuu Lahdessa, toisen päivän Vii-
purissa. Teemaa on pidetty yllä myös kevään aikana kirkko-
jen tapahtumissa, joihin projektisihteerit ovat osallistuneet. 
Yleisesti ottaen Suomen kristilliset kansainvälisen diakoni-
an toimijat ovat ottaneet ihmiskauppateeman omakseen ja 
ryhtyneet käsittelemään asiaa omilla tahoillaan. Siten kam-
panjaa voidaan pitää onnistuneena.

Vastuuviikko mediassa
Media oli teemasta kiinnostunut. Median välityksellä tavoi-
tettiin yli � 000 000 taloutta tai lukijaa. Jan Edströmin kir-
joitti teemasta artikkeleita seuraaviin lehtiin: Nyckeln, Skatt-
kistan, Missionsstandaret, Maan ystävät, Fredsposten, Kum-
min, Skillnaden. Monet lehdet uutisoivat syksyn aikana, mm. 
Kirkko ja kaupunki, Henki ja elämä, Savon Sanomat, Sana, 
Esse, Näkyvä nainen, Crux, Kotimaa, Rauhan Tervehdys, 
Kirkko & koti, Kytkin, Nykyaika, Rauhan Sanomia, En Väg, 
Ristin Voitto ja Suomen Viikkolehti. Ihmiskauppa ja Vastuu-
viikko olivat esillä useissa radio-ohjelmissa, radiohartauk-
sissa ja haastatteluissa YLEn Radio �:ssä, Radio Vegassa ja 
Radio Deissä. Teema näkyi myös TV Suomen uutisissa kah-
dessa eri lähetyksessä.

Yhteistyösuhteet
Jan Edström osallistui Amsterdamissa 23.–25.4. Euroopan 
baptistifederaation kansainväliseen ihmiskauppa-seminaa-
riin. Hän osallistui myös 22.–23.�0. Helsingissä Pro-tuki-
pisteen kansainväliseen ihmiskauppaa käsitelleeseen konfe-
renssiin.

Anna Hyvärinen osallistui Euroopan Kirkkojen Konfe-
renssin (EKK) Kirkot ja yhteiskunta -komitean (Church and 
Society) vuosittaiseen kokoukseen Belgiassa Mechelenissä 
�7.–�9.��. Tapaamisessa pohdittiin kirkkojen yhteiskunnal-
lista roolia ja vaikutusmahdollisuuksia, erityisesti EU:ssa. 
Pohdinnan aikana linjattiin keskeisiä teemoja, joihin kristi-
tyt haluavat Euroopassa vaikuttaa. Tapaamiseen kuului audi-
enssi Euroopan parlamentissa, jossa myös Vastuuviikon ma-
teriaalit olivat esillä.

Anna Hyvärinen edusti SEN:a Pro-tukipisteen ihmiskau-
pan vastaisessa verkostossa, ekumeenisessa ihmiskauppa-

verkostossa, sisäasiainministeriön luotsaaman Etnisten suh-
teiden neuvottelukunnan uskonnollinen ja kulttuurinen vuo-
ropuhelu -työryhmässä ja ev.lut kirkon Väkivallasta sovin-
toon -työryhmässä.

SEN:n ja Sveriges Kristna Rådin Kyrkornas Globala 
Veckan edustajat neuvotteleivat kahdesti yhteistyön mer-
keissä. Tarkoituksena on yhdistää voimavaroja ja tehdä yh-
teistyötä kahden samankaltaisen kampanjan kanssa vuodes-
ta 20�� alkaen.

Ekumeeninen rukouspäiväjulistus

Rukouspäiväjulistuksen valmistelusta vastasi SEN:n rukous-
päivätyöryhmä. SEN:n hallitus viimeisteli yhteistyössä tasa-
vallan presidentin kanslian kanssa julistustekstin. Tasaval-
lan presidentti allekirjoitti julistuksen �.�0. Vuoden 20�0 ru-
kouspäiväjulistus nostaa keskiöön pyhän ja siirtolaisuuden. 
Siinä muistetaan myös lähetystyön juhlavuotta. Julistukseen 
liittyvät molemmille päiville tarkoitetut raamatuntekstit, joi-
ta voidaan käyttää esimerkiksi saarnateksteinä.

 

2.2 Muita hankkeita

Kirkot ja ilmastotalkoot 

Valot ja kellot 
Neuvoston hallitus suositteli jäsenkirkkojensa seurakunnil-
le liittymistä WWF:n organisoimaan Earth hour -tapahtu-
maan, joka tarkoitti valojen sammuttamista lauantai-iltana 
28.3. tunnin ajaksi klo 20.30–2�.30. Tällä haluttiin tuoda il-
mi valaistuksessa säästämisen merkitystä energiankulutuk-
selle. Sadat eri kirkkokuntien seurakunnat noudattivat Kirk-
kojen Maailmanneuvoston kutsua soittaa kirkonkelloja sun-
nuntaina �3.�2. iltapäivällä klo �5 merkkinä ihmiskunnan 
vastuusta luomakunnasta ja ilmastonmuutoksen vaatimien 
toimien kiireellisyydestä.

Kirkkojen ilmastoseminaari
Teemalla  …jalanjäljissä… pidettiin kirkkojen ilmastose-
minaari Paltamon Mieslahdessa �7.–�8.9. SEN:n ja Kai-
nuun Opiston järjestämä seminaari paneutui ajankohtai-
seen aiheeseen kristinuskon näkökulmasta. Pääesitelmät pi-
tivät ympäristöministeri Paula Lehtomäki ja professori John 
Chryssavgis Yhdysvalloista.  Paneelissa keskustelivat sielun 
pelastuksen ja luonnonsuojelun suhteesta pastori Ilkka Sipi-
läinen (ev.-lut.), YTT Minna Rasku (ort.), TT Pauliina Kai-
nulainen (ev.-lut.) ja pastori Ansku Jaakkola (adv.). Raamat-
tutunnin piti TT Sakari Häkkinen (ev.lut.). Arkkipiispa Leo 
toimitti Kajaanin ortodoksisen seurakunnan avustuksella ve-
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denpyhityksen Oulujärven rannassa ja puhui siinä yhteydes-
sä kristityn luontosuhteesta. 

Työpajoissa pohdittiin ekologista elämäntapaa sekä kan-
sainvälisen politiikan, seurakunnan että yksittäisen kristi-
tyn ja kansalaisen kannalta. Työpajojen vetäjät olivat alan 
asiantuntijoita kirkkojen, kansalaisjärjestöjen, politiikan ja 
valtionhallinnon piiristä. Seminaari nivuotui myös Kainuun 
Opiston �00-vuotisjuhlavuoteen. Puheessaan kainuulaisella 
juhlaillallisella rovasti Tuomo Ruuttunen valotti opiston pit-
käaikaista ekumeenista ja ekologista profiilia. 

Ekumeeniset ilmastoteesit
SEN:n hallitus hyväksyi ekumeeniset ilmastoteesit, jotka 
valottavat kristityn ympäristövastuusta ja kehottavat käy-
tännön tekoihin ja rukoukseen ihmiskunnan ympäristösuh-
teen uudistumiseksi. Teesit julkistettiin ilmastoseminaarissa 
ja ensimmäinen kappale luovutettiin juhlallisesti ympäristö-
ministeri Paula Lehtomäelle. 

Kirkot ja maahanmuuttajat

Paastonajan julistus
Hallitus laati paastonajan julistuksen, jossa käsiteltiin kris-
tilisen etiikan kannalta maahanmuuttajuutta ja ihmisarvon 
puolustamista, ja esitti sitä neuvoston jäsen- ja tarkkailija-
kirkkojen johtajien sekä Helluntaikirkon puheenjohtajan al-
lekirjoitettavaksi. Viisitoista kristillisten kirkkojen johta-
jaa allekirjoitti julistuksen. Julistus julkistettiin �2.2. Pyhän 
Henrikin katedraalissa Helsingissä. 

Kirkonjohtajat tuovat julki tahtonsa vastuun ottamisesta, 
omasta jakamisesta ja epäoikeudenmukaisuuden poistami-
sesta. Julistus on ytimekästä muistutusta Raamatun ja kris-
tillisen etiikan periaatteista, jotka koskevat maahanmuutta-
juutta ja lähimmäisyyttä. 

Arkkipiispojen vetoomus 
maahanmuuttajavanhusten puolesta
Arkkipiispa Jukka Paarma ja arkkipiispa Leo antoivat 5.7. 
kannanoton, joka liittyi julkiseen keskusteluun Evelyne Fa-
dayelin tilanteesta erityisesti ja maahanmuuttajaperheiden 
isovanhemmista. SEN:n toimiston ja luterilaisen arkkipiis-
pan kanslian laatimassa tekstissä arkkipiispat vetoavat maa-
hanmuuttoviranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin, että ydin-
perheen käsitettä laajennettaisiin tietyin edellytyksin käsit-
tämään myös isovanhemmat. Arkkipiispat muistuttivat suo-
malaiseen oikeustajuun vaikuttavasta neljännestä käskystä, 
joka kehottaa sekä kunnioittamaan esivaltaa että pitämään 
huolta vanhemmista.

Kirkko turvapaikkana -käytäntö seurakunnissa
Yhteistyössä ev.lut. kirkkohallituksen maahanmuuttajatyön 
ja Tampereen seurakuntayhtymän kanssa järjestettiin 23.2. 
seminaari, joka kokosi nelisenkymmentä seurakuntien tur-
vapaikkatyössä mukana olevaa eri puolilta maata. Lakimies 
Marjaana Laine Pakolaisneuvonta ry:stä kertoi ajankohtaisia 
asioita maamme turvapaikkalainsäädännöstä ja -linjauksis-
ta. Seurakunnissa läpikäydyistä ja meneillään olevista turva-
paikkatilanteista käytiin keskustelua ja myös tuntemuksia ja 
kokemuksia työntekijöiden ja muiden toimijoiden jaksami-
sesta käsiteltiin.

Turun Mikaelinseurakunta ja Åbo svenska församling 
järjestivät �3.�0. seminaaripäivän turvapaikkakysymyksistä. 
Pääpuhujana oli Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kir-
che -liikkeen puheenjohtaja Fanny Dethloff. Myös Turun ul-
komaalaispoliisi, SEN:n päsihteeri ja seurakuntien edustajat 
pitivät alustuspuheenvuorot.

Väkivallasta sovintoon

Kirkkojen maailmanneuvoston väkivallan vastaisen vuosi-
kymmenen Kirkot rauhan ja sovinnon puolesta (200�–20�0 
Decade to Overcome Violence) Suomen hanketta Väkival-
lasta sovintoon koordinoi ev.-lut kirkkohallitus. Projektisih-
teerinä toimi Kati Jääskeläinen. Yhteistyö niveltyi Vastuu-
viikon ihmiskauppa-teemaan. Anna Hyvärinen edusti SEN:a 
Väkivallasta sovintoon -työryhmässä. 

Uskontojen kohtaaminen

Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT
Pääsihteeri oli mukana uskontojen yhteistyötä kehittävän 
USKOT-foorumin muodostamisessa. Foorumihanke on tu-
losta Hanasaaressa 2007 järjestetyn seminaarista Uskonnot 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Seurantatyöryhmässä oli-
vat mukana Suomen Islamilainen Neuvosto, Suomen Islam-
seurakunta (tataariyhteisö), Suomen juutalaisten seurakun-
tien keskusneuvosto ry, SEN ja kuluneena vuonna mukaan 
tullut Suomen ev.lut. kirkko. 

Työryhmä laati USKOT-foorumin peruskirjan, jonka 
taustyhteisöjen päättävät elimet hyväksyivät. Tavoitteeksi 
otettin rekisteröidyn yhdistyksen perustaminen, jolle taus-
tayhteisöt hyväksyivät nimeksi Uskontojen yhteistyö Suo-
messa – Religionernas samarbete i Finland, USKOT-RE-
SA. Foorumi lähtee liikkeelle kolmen monoteistisen uskon-
non edustajien vuorovaikutuksesta. Sen keskeiset tavoitteet 
ovat yhteiskuntarauhan vahvistuminen, eri uskontojen kan-
nattajien tasa-arvo ja keskinäinen kunnioitus yhteiskunnas-
sa, uskonnonvapauden vahvistuminen ja uskontoja ja yh-
teiskuntaelämää koskevan keskustelun laajentuminen. US-
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KOT-foorumin työryhmä edisti kahta konkreettista aloitet-
ta: uskontojen yhteinen juhlakalenterijulkaisu ja julkilausu-
ma lapsen oikeuksista, joista jälkimmäinen toteutui kulunee-
na vuonna.

Uskontojohtajien tapaamiset
Uskontokuntien johtajat – kristinuskon, islamin ja juutalai-
suuden edustajat – kokoontuivat ��.3. evankelis-luterilai-
sessa kirkkohallituksessa Helsingissä sekä 30.9. katolisessa 
piispantalossa Helsingissä. Kokouksissa keskusteltiin lap-
sen oikeuksien sopimuksen juhlavuoden yhteisestä julkilau-
sumasta ja USKOT-foorumin järjestäytymisestä ynnä muis-
ta uskontokuntien elämään liittyvistä ajankohtaisista aiheis-
ta. Kokoontumisissa olivat mukana luterilainen ja ortodoksi-
nen arkkipiispa, katolinen piispa, juutalaisten seurakuntien, 
Suomen Islam-seurakunnan ja Suomen islamilaisen yhdys-
kunnan, ja syksystä 2008 sen sijasta Suomen Islamilaisen 
Neuvoston (SINE) edustajat. SEN:n pääsihteeri toimi tapaa-
misten sihteerinä. 

Rauhankasvatus – globaalia toimintaa 
vai paikallista aktiviteettia 
Seminaari järjestettiin 22.8. Jyväskylän kirkkopäivillä. Polt-
topisteessä oli Kosovo. Yhteistyökumppaneina olivat OPH, 
Väkivallasta sovintoon -projekti ja Suomen Kristillinen rau-
hanliike. Tarkemmin kohdassa kasvatusasian jaosto.

Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta
Seminaari toteutettiin yhteistyössä Väkivallasta sovintoon -
projektin ja Seurakuntien lapsityön keskuksen kanssa Jyväs-
kylän kirkkopäivillä 22.8. Tarkemmin kohdassa kasvatusasi-
an jaosto.

Lapsen oikeus pyhään 
USKOT-foorumin työryhmä laati YK:n Lapsen oikeuksien 
sopimuksen 20-vuotisjuhlan johdosta julkilausuman otsi-
kolla Lapsen oikeus pyhään. Sen allekirjoittivat luterilainen 
ja ortodoksinen arkkipiispa, katolinen piispa sekä Suomen 
Islamilaisen Neuvoston, Juutalaisten seurakuntien keskus-
neuvoston, Suomen Islam-seurakunnan ja SEN:n edustajat. 
Julkilausumassa painotetaan lapsen oikeutta kasvuympäris-
töön ja uskonnopetukseen, joka antaa valmiuksia elämään 
moniuskontoisessa maailmassa. Allekirjoittajatahoja edusta-
vat lapset Ida Weintraub (juutalaiset seurakunnat), Matti Jo-
kela (ev.-lut.kirkko), Maksim Voihanski (SEN), Asma Onni-
selkä (SINE) ja Meryam Schakir (Suomen Islam-seurakun-
ta, tataariyhteisö) luovuttivat julkilausuman tasavallan presi-
dentti Tarja Haloselle lapsen oikeuksien sopimuksen juhla-
päivänä 20. marraskuuta. 

Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa – 
tienä rauhaan 
Eri kirkkojen edustajia kokoontui 23.–24.�0. Kuopioon 
kuuntelemaan asiantuntijaesitelmiä ja keskustelemaan us-
kontojen vuoropuhelusta esi- ja perusopetuksessa sekä luki-
ossa. Seminaarin mielenkiintoinen anti sisälsi mm. lastentar-
hanopettaja, TK Silja Lamminmäki-Vartian alustuksen us-
kontodialogista monikulttuurisen päiväkodin arjessa ja reh-
tori Merja Lainisen kuvauksen maahanmuuttajien kotoutus-
projektista koulussa. Lisää kohdassa Kasvatusasiain jaosto.

Sukupuolisuus Jumalan suunnitelmassa

SEN:n ja Studium Catholicumin järjestämä teologinen kut-
suseminaarisarja jatkui. Maaliskuun istunnossa isä Aleksej 
Sjöberg alusti naisdiakonaatista idän kirkossa, ja häntä kom-
mentoi TM Riitta Laukama. Lokakuussa Riitta Laukama 
esitelmöi Elizabeth Schüssler-Fiorenzan ajattelusta ja hän-
tä kommentoi Antoine Lévy OP. Sarjan päätösistunto pide-
tään vuoden 20�0 aikana ja tutkitaan mahdollisuuksia tuotta 
sen aineistosta julkaisu.

Ketä avuksi huudetaan

SEN:n ja Espoon ev.lut. hiippakunta järjestivät Espoon tuo-
miokapitulissa 25.5. avoimen seminaarin kristinuskon tule-
vaisuudesta Suomessa. Päivän pääpuhujana oli kirjailija Tors-
ti Lehtinen (ort.), joka paneutui puheenvuorossaan kaikkia 
ihmisiä yhdistävään Jumalan kaipaukseen. Lehtinen korosti 
kristillisen sanoman yllättävää läsnäoloa ja potentiaalia nyky-
Suomessa. Pastori Matti Peiponen (ev.-lut.) kommentoi Leh-
tisen näkemyksiä pohtien kuinka Jumalan todellisuus on pe-
rusolemukseltaan monimuotoinen ja nosti esiin haasteen poh-
tia, missä määrin kristityt kykenevät sietämään tätä moni-
muotoisuutta ja monikulttuurisuutta. Toisen kommenttipu-
heenvuoron esitti toimittaja Hanna Ranssi-Matikainen Viney-
ard-yhteisöstä. Hänen mukaansa keskiössä tulisi olla ihmisten 
ja heidän konkreettisten tarpeidensa kohtaaminen. Uskonnol-
lisuuden oheneminen on suuri haaste, johon voidaan vasta-
ta hyödyntämällä vanhempien kirkkojen vakautta ja vapaiden 
suuntien joustavuutta. Oivaltavat ja päivän teemoja kiteyttävät 
puheenvuorot kuultiin myös Ulla Leivolta (hell.), Emil Anto-
nilta (kat.), sekä Laura Maria Latikalta (ev.lut.). Päivä päättyi 
piispa Mikko Heikan johtamaan hartauteen. 

Ekumeeninen pyhiinvaellus Konstantinipoliin

SEN ja Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta (ortodok-
sisen kirkon sisälähetys- ja diakoniajärjestö) järjestivät 9.-
�5.9. ekumeenisen pyhiinvaelluksen Konstantinopoliin, Uu-
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3 Tiedotus- ja julkaisutoiminta

teen Roomaan eli Istanbuliin. Mukana oli pyhiinvaeltajia or-
todoksisesta, luterilaisesta, katolisesta ja Vapaakirkosta. Oh-
jelmaan kuuluivat Kaupungin klassiset kristilliset kohteet 
ja nykyisen kirkollisen elämän keskukset. Konstantinopo-
lin ekumeeninen patriarkka Bartolomeos otti pyhiinvaelta-
jat vastaan. Halkin teologiseen akatemiaan tutustuttiin. Aka-
temia on ollut maan hallituksen sulkemana vuodesta �97� ja 
jonka uudelleen avaaminen on keskeinen tavoite Turkin vä-
hemmistöjen kannalta. Zografoun kreikankielisessä lukiossa 

kuultiin Turkin vähemmistöjen kouluoloista ja nuorten asen-
noitumisesta elämään ja tulevaisuuteen toisuskoisen enem-
mistön keskellä. Osallistuttiin luterilaiseen messuun arme-
nialais-katolisessa kirkossa ja kuultiin suomalaisten lähetys-
järjestöjen työstä. Ristin ylentämisen juhlan jumalanpalve-
luksiin osallistuttiin sekä armenialaisessa kirkossa että orto-
doksisessa patriarkaatissa. Päivittäin pidettiin hartaudet eri 
traditioiden mukaan. 

www.ekumenia.fi ja julkaisut

Käytössä eCredon verkkoviestin. Toimistosihteeri päivitti 
kotisivuja. Yhteistyössä Thorleif Johanssonin kanssa käyn-
nistettiin verkkosivujen uusiutumiseen liittyvä pohdinta. 

Johdata meidät yhteen – För oss samman, Kristittyjen 
ykseyden ekumeeninen rukousviikko – Ekumeniska bö-
neveckan för kristen enhet 2009, 36-sivuinen A5-kokoinen 
vihko.

Toimintakertomus 2008 Verksamhetsberättelse, A4-ko-
koinen 64-sivuinen nidottu, nelivärikannet.

Rakkauden kaksoiskäsy, lähetyspyhän aineisto julkais-
tiin SEN:n ja Suomen Lähetysneuvoston kotisivuilla.

Ekumeeniset ilmastoteesit – Ekumeniska klimatteser, A4-
kokoista julistetta painettiin 200 kpl ilmastoseminaariin

Rukouspäiväjulistus – Böndagsplakat 2010

Yhteistyö viestinnässä

Yhteistyö Päivä Osakeyhtiön, Suomen Lähetysseuran, eC-
redon ja Kirkon tiedotuskeskuksen (KT) kanssa on ollut dy-
naamista ja rakentavaa. Julkaisujen tuottamisessa, kotisivui-
hin liittyvissä toiminnoissa ja informaation jakamisessa on 
saatu arvokasta asiantuntija-apua.
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4.1 Euroopan Kirkkojen Konferenssi

Euroopan Kirkkojen Konferenssi piti yleiskokouksensa Lyo-
nissa, Ranskassa �4.–2�.7. SEN on konferenssin assosioitu-
nut jäsen. Pääsihteeri edusti neuvostoa kokouksessa.

Suomen evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko 
ovat EKK:n jäseniä. Kokoukseen osallistui lähes 30 suoma-
laista. Evankelis-luterilaisesta kirkosta oli kahdeksanhenki-
nen delegaatio, yksi eroavan keskuskomitean jäsen ja yksi 
tarkkailija sekä neljä journalistia kirkollisista medioista. Or-
todoksisesta kirkosta oli kahden delegaatin lisäksi yksi ero-
avan keskuskomitean jäsen ja yksi kirkkojen siirtolaistyö-
tä edustava delegaatti. Suomalaisia stuertteja oli neljä, kak-
si luterilaista ja kaksi ortodoksia. Stuerttiohjelman koordi-
naattoreina oli kaksi suomalaista, toinen Syndesmosin ja toi-
nen Ylioppilaiden kristillisen maailmanliiton (WSCF) kaut-
ta. Jumalanpalvelustyöryhmässä oli myös suomalainen toi-
mitsija WSCF:n kautta. Suomalaisia oli yksi EKK:n henki-
lökunnassa ja yksi NNKY:n edustajana. 

Kokouksessa vietettiin EKK:n 50-vuotisjuhlaa ja tois-
ta juhlaa Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission CCME:n 
ja EKK:n yhdistymisen johdosta. Useiden Euroopan eku-
menian perusteita ja näköaloja käsittelevien puheiden jou-
kossa merkittävin oli patriarkka Bartolomeoksen juhlapuhe, 
jossa hän haastoi katolisen kirkon EKK:n täysjäsenyyteen. 
Euroopan kirkkojen päämiehistä yleiskokouksessa puhuivat 
myös Albanian ortodoksinen arkkipiispa Anastas, Berliinin 
evankelinen piispa Huber, Romanian ortodoksinen patri-
arkka Daniel ja Sveitsin reformoitujen kirkkojen president-
ti Wipf. 

Tämänkertaisen kokouksen kriittisin keskustelu käytiin 
Saksan evankelisen kirkon (EKD) tekemästä ehdotukses-
ta, jonka mukaan EKK:n hallintoa uudistamaan olisi nimi-
tetty suurin valtuuksin varustettu komissio. Suomen ev.-lut. 
kirkon valtuuskunnan vastaehdotus sai aikaan keskustelun, 
jonka tuloksena oli kompromissi, jossa uudistuskeskustelu 
toteutuu mutta myös kunnioitetaan EKK:n sääntöjä. Etukä-
teen merkittävimpänä esille tulevana asiana pidettiin Euroo-
pan kirkkojen siirtolaiskomission (Churches’ Commission 
for Migrants in Europe) yhdistymistä EKK:iin, mutta hal-
linnonuudistusprosessin takia yhdistymisen ehdot joudutaan 
tarkistamaan uuden tilanteen valossa.

EKK:n keskuskomiteassa Suomen kirkkoja edustavat 
Tapani Rantala (ev.lut.) ja Rauno Pietarinen (ort.). Keskus-
komitean ensimmäisessä kokouksessa nimitettiin Churches 
in Dialogue -komissioon piispa Matti Repo (ev.-lut.) sekä 
lehtori Pekka Metso (ort.), ja Church and Society -komissi-
oon professori Aila Lauha (ev.-lut.).

4.2. Kirkkojen Maailmanneuvosto

Kirkkojen Maailmanneuvoston (KMN) keskuskomitea ko-
koontui kautensa (2006–20�3) kolmanteen kokoukseen Ge-
nevessä 25.8.–2.9. Keskuskomitean kokousta hallitsivat kak-
si tärkeää päätöstä: uuden pääsihteerin vaali sekä seuraavan 
yleiskokouspaikan valinta. Keskuskomitea asetti valintako-
mitean edellisessä kokouksessaan (2/2008), joka toi keskus-
komitealle kaksi pääsihteeriehdokasta, professori Seong-
Won Parkin Korean presbyteerisestä kirkosta sekä Norjan 
ev.lut. kirkon ekumeenisten ja kansainvälisten suhteiden 
neuvoston pääsihteerin Olav Fykse Tveitin, joka sai vaalis-
sa selkeän enemmistön. Pääsihteeri Samuel Kobian omis-
tautumista KMN:lle ja ekumeeniselle liikkeelle muistettiin 
läksiäisjuhlassa keskuskomitean kokouksen aikana. Suomen 
evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon puolesta kes-
kuskomitean suomalaiset jäsenet antoivat Kobialle yhteisen 
lahjan SEN:n ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa. 

KMN:n seuraava yleiskokous pidetään vuonna 20�3. Ko-
kouspaikaksi olivat tarjolla Addis Abeba Etiopiassa, Busan 
Etelä-Koreassa, Damaskos Syyriassa sekä Rhodos Kreikas-
sa. Äänestyksen jälkeen yleiskokouspaikaksi valittiin Ete-
lä-Korean Busan. Keskuskomitea muodosti yleiskokouksen 
valmistelukomitean, jonka �6 jäsenen joukkoon Suomesta 
nimitettiin pastori Aaro Rytkönen (ev.lut.) ja TM Outi Vas-
ko (ort.). Valmistelukomitea kokoontuu keskimäärin kerran 
vuodessa yleiskokoukseen saakka. 

Edellisessä kokouksessaan keskuskomitea nimesi hallin-
nollisen työryhmän tarkastelemaan KMN:n hallinnollista ra-
kennetta, hallintoelinten roolia ja päätösvaltaa sekä sääntö-
jä. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Birgitta Ranta-
kari (ev.lut.) Suomesta. Työryhmä toi esityksen useista se-
kä lyhyen että pitkän tähtäimen muutoksista, joista kuiten-
kin vain pieni osa hyväksyttiin tässä kokouksessa. Hallinnon 
uudistamisen rinnalla suuri haaste on on järjestön talouden 
tasapainottaminen.

KMN:n keskuskomiteaan kuuluu neljä edustajaa kahdes-
ta suomalaisesta jäsenkirkosta: Piispa Simo Peura ja pastori 
Aaro Rytkönen evankelis-luterilaisesta kirkosta sekä pääsih-
teeri Heikki Huttunen ja TM Outi Vasko ortodoksisesta kir-
kosta. Vasko kuuluu myös KMN:n eksekutiivikomiteaan eli 
hallitukseen. Tämänkertaiseen kokoukseen osallistui 27 stu-
erttia, mutta joukossa ei nyt ollut suomalaisia. 

4.3 Muut yhteydet

Euroopan ekumeeniset neuvostot

Pääsihteeri osallistui vuosittaiseen Euroopan kansallisten 
ekumeenisten neuvostojen pääsihteerikokoukseen Itävallan 

4 Yhteydet ja seuranta
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St.Pöltenissä 27.-28.4. Tämänkertaisena teemana oli kristin-
uskon ja islamin kohtaaminen Euroopassa ja suvaitsevaisuu-
den käsite molemmissa uskonnoissa. 

Pohjolan ja Baltian ekumeeniset neuvostot 

Vuosittainen ekumeenisten neuvostojen pääsihteereitten ja 
kirkkokuntien ekumeenisten vastuuhenkilöiden kokous pi-
dettiin Oslossa 29.–3�.�. Teemana oli ortodoksisten kirkko-
jen mukanaolo ekumeenisesa yhteistyössä eri Pohjolan ja 
Baltian maissa. Aiheesta kuultiin laajat esitykset, ja tilan-
ne on mielenkiintoisella tavalla erilainen eri maissa. Samas-
sa yhteydessä oli CEC:n yleiskokoukseen valittujen Pohjo-
lan kirkkojen delegaattien valmistelukokous. Yli kolmekym-
mentä edustajaa viiden Pohjoismaan, Viron ja Latvian kir-
koista ja ekumeenisista neuvostoista keskusteli ekumenian 
ajankohtaisista kysymyksistä, erityisesti yhteistyöstä KMN:
n ja EKK:n yhteyksissä. Ekumeenisten neuvostojen pääsih-
teerikokous pidettiin ��.�2. Kööpenhaminassa. 

Theobalt VII 

Seitsemäs Itämeren rantavaltioiden kirkkojen Theobalt-kon-
ferenssi pidettiin 3.-6.9. Turun kristillisellä opistolla Suomen 
ev.-lut. kirkon isännyydessä. Teemana oli Called to One Ho-
pe in Christ - majority and minority churches in the Baltic 
region eli kutsuttuina samaan toivoon Kristuksessa – enem-
mistö- ja vähemmistökirkot Itämeren alueella. SEN:n pää-
sihteeri puhui seminaarissa katolilaisten, luterilaisten ja or-
todoksien yhteiselosta Suomessa. Kokoukseen osallistui kol-
misenkymmentä edustajaa katolisesta, luterilaisesta ja orto-
doksisesta kirkosta Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Ruotsis-
sa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa, Venäjällä ja Virossa. 

Svenska Bibelsällskapet

Svenska Bibelsällskapetin yleisneuvosto (huvudmannaråd) 
kokoontui 23.4. Pyhän Laurin katolisessa kirkossa Uppsa-
lassa. Suomenruotsalaista kirkollisuutta neuvostossa edus-
taa SEN:n hallituksen valitsema edustaja, dosentti Risto 
Nurmela (TT Leif-Göte Björklund varaedustajana). Piispa 
Rune Backlund, joka ehti toimia �5 vuotta puheenjohtajana, 
jätti paikkansa kiitoksin. SEN:n tervehdyksen toi Risto Nur-
mela. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin piispa Tony Guld-
branzén (Ruotsin kirkko).

Käännösjohtaja Mikael Winninge raportoi toiminnas-
ta. Kuolleenmeren kääröjen ruotsinnos ilmestyy todennä-
köisesti 20�0. Kuten aikaisemminkin on kerrottu, on ka-
tolinen kirkko Ruotsissa saanut Vatikaanila ohjeet korja-
ta suuren osan Bibel 2000:n teksteistä uusia kirkon juma-

lanpalveluskirjoja varten. Erityisesi Psalmiteksteihin tulee 
muutoksia. Työtaakka on osoittatunut liian suureksi, joten 
muutoksia tulee vähemmän kuin mitä alun perin suunni-
teltiin. 

Raamattuseikkailu, joka suuntautuu 4-5. luokkien oppi-
laille, on jatkunut ja erityisesti suomenruotsalaisessa kon-
tekstissa. Suomessa on pidetty myös kurssi ohjaajille. Ta-
louskriisi on vaikeuttanut toimintaa ja edellisen vuoden ti-
linpäätös näyttää alijaäämää. Aikaisempien vuosien ylijää-
män turvin on balanssi saavutettu.

Toinen kokous pidettiin �8.��. Lindköpingissä. Pipli-
aseuran tarkoitus on vahvistaa toimintaansa kotimaassa, mis-
tä seuraa, että suurin osa varoista suunnataan työhön Ruot-
sisa. Tavoite on, että jakoperuste olisi 50/50, kun se nykyään 
on 30/70 ulkomaantyön eduksi.

Uuden testamentin uutta käännöstä on alettu pohtia. 
Kiertokyselyä kirkkoihin suunnitellaan. Myös nykyisen 
käännöksen (�98�) uudistamista pidetään mahdollisena. 
SEN kuuluu Ruotsin Piplaiaseurassa samaan kategoriaan 
kuin Kuninkaallinen kirjallisuusaketemia, Ruotsin Akate-
mia ja koululaitos. Risto Nurmela korosti kokouksessa, että 
SEN muodostaa välikäden suomenruotsalaiseen kirkolliseen 
toimintaan, mikä tulee huomioida, kun Pipliaseura suuntaa 
kyselyn kirkoille.

Viron Kirkkojen Neuvosto

Viron kirkkojen neuvosto, Eesti Kirikude Nõukogu, vietti 
20-vuotisjuhlaansa �8.6. ja �7.�2. Se perustettiin neuvos-
tomiehityksen viimeisinä vuosina, kun kirkot kansalaisliik-
keiden rinnalla ottivat paikkansa Viron yhteiskunnan kehi-
tyksessä. EKN:sta on tullut Viron kirkkojen toimiva koh-
tauspaikka ja niiden yhteistyöväline valtiovallan kanssa. 
EKN on myös kristinuskon läsnäolon keskeinen kanava tie-
dotusvälineissä ja julkisessa keskustelussa. Siihen kuulu-
vat kaikki Viron �0 kristillistä kirkkokuntaa. Pääsihteeri pi-
ti yhden kolmesta pääesitelmästä Viron kirkkojen neuvos-
ton 20-vuotisjuhlaseminaarissa �8.6. Tallinnassa. Pääsih-
teeri ja toimistosihteeri edustivat SEN:a juhlaistunnossa Pi-
ritalla �7.�2.

Viron kirkkojen neuvoston vs. pääsihteeri Ruudi Leinus 
osallistui SEN:n syyskokoukseen Vaasassa. Yhteistyötä teh-
tiin myös Vastuuviikon ihmiskauppa-teeman ympärillä.

Ruotsin kristillinen neuvosto (SKR)

Ruotsin kristilliseen neuvostoon pidettiin yhteyttä lähes vii-
kottain. Konkreettisinta yhteistyötä kehitettiin Vastuuviikon 
ja kyrkornas Globala veckanin välille. Pääsihteeri piti esitel-
män näkyvästä ykseydestä ekumenian tavoitteena L-99-ta-
pahtuman �0-vuotisjuhlassa Linköpingissä 29.8.
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Parisuhdelaki ja kirkot

SEN seurasi kirkoissa käytävää kotimaista ja kansainvälis-
tä keskustelua samaa sukupuolta olevien parisuhteista. SEN:
n ja Studium Catholicumin järjestämä seminaarisarja Su-
kupuolisuus Jumalan suunnitelmassa jatkui. Sen materiaa-
leja valmistellaan julkaistavaksi vuoden 20�0 aikana. Kan-
sainvälisen kokemuksen mukaan ekumeeninen konteksti an-
taa mahdollisuuden puhua mielipide-eroista vapautuneem-
min kuin yhden tunnustuskunnan sisällä. Seksuaalivähem-
mistöjen kristillisiä ryhmiä kokoava foorumi GLBT Euro-
pean forum kokoontui 2�. – 25.5. Seurakuntaopistolla Jär-
venpäässä. Ekumeenisen foorumin eri tapahtumiin osallistui 
SEN:n jäsenkirkkojen edustajia. Pääsihteeri piti luennon ih-
misen sukupuolisuuten liittyvästä opetuksesta kirkkoisillä ja 

idän kirkon teologiassa tapahtumaan liittyvässä teologisessa 
seminaarissa Helsingin yliopistossa. Myös opillisten kysy-
mysten jaosto käsitteli teemaa tutkaillen rekisteröityjen pa-
risuhteiden hermeneutiikkaa.

Irakin kristittyjen tilanne 

Neuvosto seurasi Irakin ja Lähi-Idän kristittyjen tilannet-
ta. Pidettiin yhteyttä maahamme pakolaisina tuleviin as-
syrialais-ortodoksisen ja kaldealais-katolisen kirkon jäse-
niin. Neuvosto osallistui Jerusalemin patriarkaatin suhteis-
ta palestiinalaishallintoon vastaavan Sevastian metropoliitta 
Atallahin Suomen-vierailun ohjelmaan.

Jatkoa sivulta 18

5.1 Eettisten kysymysten jaosto

Eettisten kysymysten jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:
n jäsenkunnalle mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutuk-
seen eettisten kysymysten käsittelyn edistämiseksi. Jaoston 
tehtävänä on käsitellä ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä 
ekumeenisesta näkökulmasta. 

Puheenjohtajana toimi Risto Pontela (ev.-lut.), varapu-
heenjohtajana Liisa-Maria Voipio-Pulkki (ev.-lut.), ja sihtee-
rinä Kaisa Iso-Herttua (ev.-lut.) ja �7.8. alkaen Aino Bär-
lund (ev.-lut.). Kokouksia pidettiin viisi. Keskustelun keski-
öön nousi viime vuosien aikana suomalaisia koskettaneiden 
kriisien ja katastrofitilanteiden, tsunamista kouluampumi-
siin, jälkihoito, mikä on monin tavoin kehittänyt yhteiskun-
nan kriisivalmiutta. Kirkot ja seurakunnat ovat olleet kes-
keisessä roolissa ihmisten etsiessä turvaa ja tasapainoa. Eri 
toimijoiden välisen yhteistyön merkitys on noussut vahvuu-
deksi ja samalla myös kehittämisalueeksi. Teema otettiin se-
minaarin aiheeksi.

Noin sata osanottajaa oli paikalla Kirkot kriisien kohtaa-
jina -tapahtumassa Tieteiden talossa Helsingissä 25.3. Päi-
vän anti oli monipuolinen ja maamme kriisityön laajuus tuli 
erinomaisesti esille. Alan huippuasiantuntijat esittelivät vas-
tuualueitaan perusteellisesti ja valaisevin esimerkein. Aut-
tamisen etiikka nousi vahvasti keskusteluun. Valtiosihteeri 
Risto Volanen puhui Suomen valtion kriisistrategiasta. HUS:
n lääkintäpäällikkö Eero Hirvensalo esitelmöi terveyden-
huollon valtakunnallisen kriisivalmiuden periaatteeista. Yli-
lääkäri Markus Henrikssonin teemana oli Psykososiaalinen 
tuki psyykkisissä järkytyksissä – hyötyä vai haittaa? Hiip-
pakuntasihteeri Kirsti Poutiainen valotti ev.-lut. kirkon va-

5 Jaostot

rautuminsta kriiseihin. SPR:n pääsihteeri Kristiina Kumpula 
alusti Katastrofitilanteen etiikasta. Sosiaali- ja kriisipäivys-
tyksen johtaja Tove Sundman puhui vapaaehtoistyöntekijöi-
den ja viranomaisten yhteistyöstä. Sairaanhoitopiirin johta-
ja, Suomen Vapaakirkon hallituksen vpj. Jaakko Pihlajamä-
ki alusti Kirkkojen toiminnasta kouluampumistapauksissa. 
Helsingin ortodoksisen seurakunnan pappi, isä Teo Merras 
käsitteli kuoleman salaisuutta kriisin keskellä ja Kauhajo-
en ev.-lut. seurakunnan kirkkoherra Jouko Ala-Prinkkilä sie-
lunhoidon etiikka kriisitilanteessa.

Syyskaudella jaosto käynnisti uuden teeman työstämi-
sen, joka viritti jaostossa aktiivisen keskustelun. Siinä nou-
sivat esiin maahanmuuttajuus ja erityisesti kristityt maahan-
muuttajat. Kuinka otamme vastaan ja kohtaamme seurakun-
nissamme nämä ihmiset, kuinka edistämme yhteistyössä 
maahanmuutoviranomaisten kanssa heidän kotoutumistaan? 
Esille nousi myös kysymys, mikä ja mitä lopulta kirkko on 
käytännössä. 

5.2 Kasvatusasiain jaosto

Kasvatusasiain jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jä-
senkunnalle mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen 
koulutukseen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa. Tarkoituk-
sena on edistää kasvatusta ekumeenisuuteen ja keskinäiseen 
kunnioituksen sekä kartuttaa ekumeenista tietoa kaikissa ikä-
ryhmissä.

Puheenjohtajana toimi Arto Kallioniemi (ev.-lut.), varapu-
heenjohtajana Sirpa Okulov (ort.) sekä sihteerinä Marianne 
Kantonen (ort.). Varsinaisia kokouksia oli kuusi. Vuoden ku-
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luessa pidettiin ekumeenisen kasvatuksen ja rauhankasvatuk-
sen teemoja näkyvästi esillä kaikille avoimissa seminaareissa.

YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotisjuhlan 
merkeissä Uskontojen yhteistyö Suomessa -foorumi julkis-
ti 20.��. julkilausuman Lapsen oikeus pyhään ja luovutti sen 
myös tasavallan presidentti Tarja Haloselle. Foorumin taus-
tayhteisöt edustavat kristinuskoa, juutalaisuutta ja islamia ja 
tavoitteena on laajentaa uskontojen välistä vuoropuhelua se-
kä tukea yhteiskuntarauhaa. ”Haluamme kasvattaa lapsem-
me keskinäiseen vuoropuheluun ja toistensa kunnioittami-
seen. Lapsella on oikeus saada sekä oman yhteisönsä pe-
rinteen mukaista kasvatusta että tutustua muihin uskontoi-
hin ja katsomuksiin. Suomessa se tarkoittaa myös oikeut-
ta koulun uskonnonopetukseen”, todetaan julkilausumassa. 
Julkilausuman ovat allekirjoittaneet arkkipiispat Jukka Paar-
ma ja Leo, katolisen kirkon piispa Teemu Sippo, pääsihteeri 
Heikki Huttunen sekä Suomen Islamilaisen neuvoston, Suo-
men Islam-seurakunnan ja Suomen Juutalaisten Seurakun-
tien Keskusneuvoston edustajat. KAJ:n edustajana julkilau-
suman tekstiä laatimassa oli Arto Kallioniemi.

Peruskoulun ja lukion uskonnonopetuksen ja SEN:n jä-
senyhteisöjen ja yhteiskunnan antaman muun uskontokasva-
tuksen toteutumisen seuraaminen on kuulunut jaoston agen-
daan. Kuluneena vuonna keskiössä oli opetusministeriön 
asettaman perusopetuksen tuntijakoa ja opetussuunnitelman 
uudistusta valmistelevan työryhmän toiminnasta käyty kes-
kustelu. Puheenjohtaja ja sihteeri ehdottivat hallitukselle, et-
tä SEN esittäisi työryhmälle näkemyksensä oman uskonnon 
opetuksen tärkeydestä. Hallituksen kannanotto lähetettiin 
7.�2. Pohjatyön kannanoton testiin teki Sirpa Okulov. 

Ekumeeninen kasvatus – mitä opimme toisiltamme? on 
ekumeenisen kasvatuksen käsikirja, joka tarkoitettu mm. 
koulujen, oppilaitosten, päiväkotien ja seurakuntien käyt-
töön. Toimittajina ovat Mirkka Torppa ja Antti Laine. Toimi-
tuskunnassa jaoston edustajana on Marianne Kantonen. Kir-
jan tarkoituksena on avata ekumeenisen kasvatuksen merki-
tystä, sisältöä ja käytäntöä. Tavoitteena on myös kannustaa 
ekumeenisen kasvatuksen toteuttamiseen. Kirja pyrkii lisäk-
si laajentamaan lukijan omaa ekumeenista kasvua ja pohdin-
taa. Julkaisun kustantaa Suomen Lähetysseura ja se julkiste-
taan keväällä 20�0.

Rauhankasvatus – globaalia toimintaa vai paikallista 
aktiviteettia -seminaari järjestettiin 22.8. Jyväskylän kirkko-
päivillä. Seminaarin polttopisteessä oli Kosovo. Alustajina 
ja panelisteina olivat lääkäri Edmond Nushi, joka on synty-
perältään Kosovon albaani. Serbien edustajana oli TM Ne-
manja Balcin. Kirkon Ulkomaanapua edusti Pauliina Parhia-
la ja Jouni Järvinen Aleksanteri-instituuttia. Myös Rauhan-
koulu Helsingistä oli mukana ohjelmassa. Seminaarin juonsi 
Heikki Huttunen. Kasvatusasiain jaosto oli aktiivisesti mu-
kana järjestelyissä muiden jaostojen kanssa. Muina järjestä-

jinä olivat OPH, Väkivallasta sovintoon -projekti ja SKR.
Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta -seminaari to-

teutettiin yhteistyössä Väkivallasta sovintoon -projektin ja 
Seurakuntien lapsityön keskuksen kanssa. Tilaisuus oli myös 
Jyväskylän kirkkopäivillä 22.8. Puhujina olivat Kalevi Virta-
nen, Inkeri Eskonen ja Pekka Turtiainen. Seminaarin juon-
si jaoston jäsen Mirkka Torppa. Heikki Jääskeläinen oli laa-
tinut ohjelmaesitteen seminaareista. Osallistujia kummassa-
kin seminaarissa oli noin 40–50 ja palaute oli myönteistä. 

Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa – tienä rauhaan 
oli teemana 23.–24.�0. Kuopiossa. Järjestelyt tehtiin yhteis-
työssä Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen ja Kaleva-
lan koulun kanssa. Taloudellista tukea tuli edellä mainittujen 
lisäksi EU:n kotouttamisrahastolta. Käytännön järjestelyistä 
Kuopiossa vastasi Sirpa Okulov. Seminaariin osallistui lähes 
50 henkeä. Suurin osa osallistujista oli opettajia, mutta pai-
kalla oli myös muita kasvatusalan ammattilaisia ja kirkko-
jen työntekijöitä. Seminaari soveltui opettajille korvaavak-
si VESO-päiväksi.

Seminaarin avasi ortodoksisen seurakunnan tiloissa pu-
heenjohtaja Arto Kallioniemi. Opetusneuvos Pekka Iivonen 
puhui uskontojen välisestä dialogista. Heikki Huttunen kä-
sitteli oman uskonnon opetusta mahdollisuutena kulttuurien 
kohtaamiseen. Luentojen jälkeen seurasi ehtoopalvelus py-
hän apostoli Johannes Teologin kirkossa. Ilta jatkui arkki-
piispa Leon vastaanotolla.

Toinen päivä toteutettiin Kalevalan koulussa. Silja Lam-
minmäki-Vartia kertoi uskontodialogista monikulttuurisen 
päiväkodin arjessa. Näkökulmia uskontodialogiin saatiin 
neljästä näkökulmasta. Marja Louni esitteli museota oppi-
misympäristönä, Liisa Siikanen käsitteli kouluyhteistyötä ja 
arjen ekumeniaa jaoston tuottaman virtuaalisen retken Hie-
taniemen hautausmaalle -materiaalin kautta. Kalevalan kou-
lun opettajat Jyri Kokkonen, Anna-Kaisa Launonen ja Na-
ser Omarieh kertoivat koulunsa kokemuksia monikulttuuri-
suudesta. Rehtori Merja Laininen esitteli Kalevalan koulun 
maahanmuuttajien kotouttamisprojektia. Seminaarin päätti 
Juha Luodeslampi pohtimalla mahdollisuuksia uskontodia-
logiin kasvatuksessa. Osanottajilta tullut palaute oli erittäin 
myönteistä. 

Lucian-päivään nivoutuva vastaanotto järjestettiin �4.�2. 
yhteiskumppaneille SEN:n toimistossa. Tilaisuudessa vierai-
li Kirkkonummen Bobäckin koulun neljännen luokan oppi-
laiden Lucia-kulkue. Juhla oli onnistunut: lasten herkät esi-
tykset, glögi ja iloinen ilmapiiri lämmittivät kipakan pakkas-
päivän tunnelmaa.

5.3 Naisjaosto
 

Naisjaosto jatkoi työskentelyään naisten tukemiseksi kir-
koissa ja yhteiskunnassa sekä yhteisen kristillisen identitee-
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tin vahvistamiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi naisja-
osto osallistui aktiivisesti sekä kotimaiseen että ulkomaiseen 
keskusteluun naiskysymyksistä myös uskontojen välisissä 
yhteyksissä ja rohkaisi jäsen-, tarkkailija- ja kumppanuus-
yhteisöjen naisia aktiiviseen ekumeeniseen toimintaan.

Puheenjohtajana toimi Eija Kemppi (ev-.lut.), varapu-
heenjohtajana Iris Rajamaa (met.), sihteerinä Satu Lehtonen 
(kat.) ja tiedottajina Leena Mäkitalo (Sinapinsiemen) ja An-
ne Lagerstedt (Suomen kristillinen rauhanliike).

Kokoontumiset järjestettiin Helsingin metodistiseura-
kunnassa, Leena Mäkitalon kodissa Järvenpäässä, Helsin-
gin seurakuntayhtymän Mustasaaren toimintakeskuksessa ja 
Kansan Raamattuseuran Helsingin tiloissa. Työryhmät ko-
koontuivat Studium Catholicumissa ja Vivamon toiminta-
keskuksessa. Kokousten yhteydessä saatiin ajankohtaista in-
formaatiota kokouspaikkaan liittyvän yhteisön toiminnasta. 

Kokoontuminen tataarinaisten kanssa oli Järvenpään ta-
taarimoskeijassa 3�.3. Esittely käsitteli tataariyhteisön alku-
perää, tapojen ja perinteiden siirtoa, yhteisön Islamin erityis-
luonnetta ja naisen asemaa. Tataariyhteisön naiset olivat kat-
taneet tilaisuuteen perinteisiä herkkujaan, ja ilta vierähti in-
nostuneen yhdessäolon merkeissä. Naisista vanhin, Ferime 
Nisamethin, johti puhetta.

Jaosto jatkaa uskontodialogia myös muiden muslimiyh-
teisöjen ja juutalaisen seurakunnan kanssa.  Syksyllä 20�0 
järjestetään uskontojen kohtaamisen seminaari. 

Koko luomakunta odottaa… oli teemana luontoaiheisel-
la pyhiinvaelluksella �5.–�6.5. Se toteutettiin Lohjalla rei-
tillä Vivamo-Stella Maris. Vaellukselle osallistui 26 henkeä 
eri kirkkokunnista. Lohjan ympäristöpäällikkö Risto Mur-
to (ort.) esitteli Lohjan seudun ympäristön tilaa, maallikkof-
ransiskaani Tuulikki Tuuri fransiskaanista luontokäsitystä ja 
FT Annika Parantainen, kristillisen luontojärjestö Arochan 
Suomen osaston puheenjohtaja, arjen ekotekoja. Alustusten 
jälkeen keskusteltiin ja iltanuotiolla kuunneltiin luontoaihei-
sia tarinoita sekä kokoonnuttiin iltahartauteen Pyhän Birgi-
tan kappeliin. Lauantaina vaellettiin Pyhän Laurin kirkon 
kautta helluntaiseurakuntaan, jossa pastori Raimo Hämäläi-
nen esitteli toimintaa. Vaellus jatkui Lohjan Kaikkien pyhi-
en ortodoksiselle tsasounalle, jossa diakoni Seppo Pesonen 
kertoi tsasounan historiasta. Päätepisteessä Stella Marikses-
sa isä Frans Voss johdatti vaeltajat vesperiin. Eija Kemppi, 
Satu Lehtonen ja Raila Mantere muodostivat vaelluksen jär-
jestelytyöryhmän.

Eija Kemppi osallistui jaoston edustajana Jyväsky-
län kirkkopäivien rauhankasvatusseminaarin suunnitteluun 
ja toteutukseen 22.8. Nainen naiselle -seminaari järjestet-
tiin�5.��. Turussa Pyhän Henrikin taidekappelissa ja birgit-
talaisluostarissa. Seminaarin toimikuntaan kuuluivat Lee-
na Mäkitalo, Riina Nguyen, Iris Rajamaa ja Eija Kemppi. 
Pastori Mari Kinnunen piti hartauden, Florence Scmitt (kat.) 

esitelmöi teemasta Tytöstä naiseksi. Pastori Hilkka Olkinuo-
ra alusti teemasta Nainen naiselle työyhteisössä. Toimitus-
johtaja Ritva Ohmeroluoma valotti Naiset naisten tukena -
teemalla Kirkon Ulkomaanavun naisten pankin toimintaa. 
Tilaisuus päättyi metodistipastori Mari Ståhlin hartauteen. 
Seminaariin osallistui 36 henkeä, jotka antoivat pääosin kiit-
tävää palautetta.

Kansainvälisiä kontakteja pidettiin Nordisk Ekumenisk 
Kvinnokommittéen (NEKK) ja Euroopan kristittyjen nais-
ten ekumeeniseen foorumiin. NEKK:n ja Kvinnor i Svens-
ka Kyrkan -yhteisön järjestämään Vattnets sakrament -semi-
naariin 30.– 3�.�. osallistuivat Eija Kemppi, Raila Mantere 
ja Monika Pensar-Granroth sekä Sirpa-Maija Vuorinen, joka 
edusti ev.-lut. kirkkoa.

NEKKin johtoryhmässä jaostoa edusti Eija Kemppi. 
Johtoryhmä piti kokouksensa Uppsalassa ��.–�2.3. ja Reyk-
javikissa 2.-3.��. Näissä kokoontumisissa eri Pohjoismai-
den kirkkojen ja ekumeenisten yhteisöjen edustajat tuovat 
foorumille ajankohtaisia teemoja ja tapahtumia. 5.-8.8.20�0 
Norjan Stavangerissa pidettävän pohjoismaisen ekumeeni-
sen naiskonferenssin järjestelyt olivat myös kokoontumisis-
sa keskeisesti esillä.

Anne Lagerstedt edusti jaostoa Euroopan kristittyjen 
naisten ekumeenisen foorumin (EFECW) hallituksessa jul-
kaisuvastaavana. Euroopan kristittyjen naisten ekumeeninen 
foorumi piti kansallisten koordinaattoreiden kokouksen-
sa Sigtunassa Ruotsissa 23.– 27.9. Kokouksessa käsiteltiin 
YK:n yleissopimus �325:ta, joka on naisten ”ase” rauhan-
työssä. Osanottajia rohkaistiin ottamaan osaa rauhanproses-
seihin omissa maissaan ja kansainvälisesti. Lagerstedt osal-
listui foorumin hallituksen kokouksiin Ateenassa ja Sigtu-
nassa. EFECW:n yleiskokous pidetään Loccumissa Saksas-
sa 23.– 29.8.20�0.

5.4 Nuorisojaosto

Jaoston tavoitteena on edistää ekumeenista nuorisotyötä 
Suomessa sekä tarjota nuorille mahdollisuuksia osallistua 
kansalliseen ja kansainväliseen ekumeeniseen nuorisotoi-
mintaan.

Puheenjohtajana toimi Sami Lehto (vap.), sihteeri-
nä Henri Järvinen (ev.-lut.), ja varapuheenjohtajana Miika 
Ahola (ev.-lut.). Koulutussihteerinä toimi Helsingissä Henri 
Järvinen (ev.-lut.) ja Joensuussa Lidija Cederström (ort.) ja 
Riikka Hakulinen (ev-lut.). Kansainvälisten asioiden sihtee-
rinä ja EYCE yhdyshenkilönä toimi Maija Orsila (ev.-lut.). 
Jaoston kokouksia oli kahdeksan.

Lippulaiva, Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan 
koulutusohjelma, KetkoTM on yksi jtärkeimmistä, vakiintu-
neista työmuodoista. Ketko järjestettiin Helsingissä ja Jo-
ensuussa. Koulutuksen aloittamisesta Turussa käytiin neu-
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votteluja. Ketko-nimellä on Patentti- ja rekisterihallituksen 
myöntämä tavaramerkkisuoja. Jaosto tuki nuorten osallistu-
mista eri ekumeenisiin tapahtumiin ulkomailla ja Suomessa. 
Avustuksen saaneet raportoivat kokemuksistaan. Lisäksi ja-
osto välitti tietoa yhteistyötahoilleen erilaista ekumeenisista 
tapahtumista ja koulutuksista Suomessa ja ulkomailla.

Ketko™

Kurssi järjestettiin Helsingissä ja Joensuussa. Helsingin-
kurssi järjestettiin yhteistyössä Kirkkopalvelujen Opinto-
keskuksen ja Joensuun-kurssi Suomen Kristillisen Yliop-
pilasliiton (SKY) ja Ortodoksisen Opiskelijaliiton (OOL) 
kanssa. Yhteistyö sujui mutkattomasti. 

Koulutussihteereillä oli tukenaan Ketko-työryhmät, jot-
ka koostuvat Ketkon suorittaneista vapaaehtoisista eri kirk-
kojen ja kristillisten yhteisöjen nuorista. Kurssin suorittami-
sesta saa opintopisteitä Helsingin ja Joensuun yliopistojen 
teologisissa tiedekunnissa ja Diakonia-ammattikorkeakou-
luissa.

Ketko tarjoaa hyvän tiedollisen ja kokemuksellisen poh-
jan ja valmentaa nuoria aktiivisiksi ekumeenisiksi toimijoik-
si. Kurssilla tutustutaan eri kirkkojen ja yhteisöjen elämään 
teoriassa ja käytännössä, ja kurssilaiset perehtyvät eku-
meeniseen liikkeeseen, kansainvälisen toiminnan mahdolli-
suuksiin, kristillisyyteen ja ajankohtaisiin kysymyksiin laa-
jasti monesta eri näkökulmasta. Ketkon kesto on neljä vii-
konloppua yhden lukuvuoden aikana. Helsingin kurssille 
osallistui �2 henkilöä, Joensuun kurssille �5 henkilöä. Hel-
singin Ketkossa aloitti syksyllä �3 kurssilaista ja Joensuus-
sa 4.

Valmistelut kirkkojen nuoristotyötä tekeville järjestettä-
vän kansainvälisen ja ekumeenisen koulutuksen järjestämi-
seksi aloitettiin. Henri Järvinen aloitti yhdessä työryhmän 
kanssa kurssin sisältöjen kartoittamisen ja samalla käytiin 
neuvotteluja eri kirkkokuntien henkilöstökoulutuksesta vas-
taavien kanssa koulutustarpeista ja periaatteista. Ketko Pro -
koulutus hyväksyttiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
vuoden 20�0 koulutuskalenteriin ja koulutuksen pilotti aloi-
tetaan syksyllä 20�0.

Kansainväliset yhteydet

Jaosto on Euroopan ekumeenisen nuorisoneuvoston (Ecu-
menical Youth Council in Europe, EYCE) jäsen. Maija Orsi-
la huolehti, että EYCE:n järjestämistä kursseista ja kansain-
välisistä ekumeenisista tapahtumista saatiin tietoa Ketkossa 
ja nuorisoekumenia-listan kautta. Teemoina EYCE:n kurs-
seilla olivat muun muassa ihmisoikeuskasvatus, demokratia 
ja vähemmistöt, uskontodialogia ja fundamentalismi. 

EYCE:n 37. yleiskokous järjestettiin 4.-�0.5. Riikassa 
Latviassa. Paikalla oli edustajia jäsenorganisaatioista sekä 
vieraita WCC:sta ja WSCF Europesta. Kokouksessa arvioi-
tiin kuluneen kahden vuoden aikaista toimintaa, kehiteltiin 
lisää toimintaehdotuksia ja päätettiin seuraavan kahden vuo-
den teemasta, joka liittyi YK:n Climate Change -konferes-
sin tematiikkaan nuorten kristittyjen näkökulmasta. Yleisko-
kousta aikaistettiin syksystä kevääseen usean hallituspaikan 
vapautumisen johdosta. Suomesta kokoukseen osallistuivat 
Inka Lindroos (EYCE:n hallituksen jäsen), Topi Haarlaa se-
kä Maija Orsila. 

EYCE:n pohjoismaalaisten ja baltialaisten jäsenorgani-
saatioiden edustajat kokoontuivat 29.5.–�.6. Riikaan, Latvi-
aan keskustelemaan alueellisen ekumenian mahdollisuuk-
sista. Muutamat osallistujista tapasivat jo kuukautta aikai-
semmin EYCE:n yleiskokouksessa, ja valmistelivat etukä-
teen Nordic-Baltic -tapaamista. Kokouksessa arvioitiin alu-
eelliseen ekumeniaan perustuvien tapahtumien järjestämis-
tä, ja ideoitiin mahdollisia yhteisiä koulutuksia ja niiden ra-
hoitusmahdollisuuksia. Tapahtumiin osallistuneet raportoi-
vat tapahtumista ja ne julkaistiin SEN:n kotisivuilla. 

Nuorten uskontodialogi

Jaosto on vuodesta 2006 osallistunut uskontojen nuorten 
edustajien väliseen dialogiin. Uskontodialogi on ekumeeni-
sessa kentässä uusi aluevaltaus, ja sen toimintamuotoja ke-
hitetään.

Tapahtumia

Jyväskylän kirkkopäivillä 2�.–23.8. jaoston toimintaa esitel-
tiin esittelypisteessä kirkkotorilla.

Ilmastonmuutoksen teologia oli teemana Ekumeeniseen 
rukousviikkoon liittyneessä opiskelijoille suunnatun tapah-
tuman Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa 22.�. Filo-
sofi ja luterilaisen kirkon pappi Terho Pursiainen alusti tee-
maan liittyen. Ekumeeniseen paneelikeskusteluun osallistui-
vat kirkkohallituksen diakonia- ja yhteiskuntatyön sihtee-
ri Ilkka Sipiläinen (lut.), teol. yo. ja ilmastokouluttaja Tep-
po Väisänen (ort.) sekä maallikkofransiskaani Marko Pitkä-
niemi OFS (kat.). Herännäisnuorten kuoron kvartetti huo-
lehti musiikista. Vedenpyhitys toteutettiin Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa.

The puzzle of Christianity today: which pieces to keep, 
which to give away?oli teemana kansainvälisellä seminaaril-
la, joka järjestettiin Helsingin yliopistolla 28.��. Se toteutet-
tiin yhteistyössä Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton kans-
sa. Seminaariin pääpuhuja oli piispa Martin Lind Ruotsista. 
Hänen erinomaisen luentonsa aiheensa oli The changeable 
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and the unchangeable in Church’s tradition and life. TM 
Aino Nenola alusti aiheesa The Orthodox view on change. 
Opiskelija Bohdana Yuriy Ukrainasta puhui aiheesta Chan-
ged Perspective. From Recognition to Acceptance and Col-
laboration - Ukrainian Traditional Churches in Relationship 
with Protestant Churches in Ukraine sekä politiikan tutkija 
Natallia Vasilevich Valko-Venäjältä aiheesta Religious iden-
tity under transformation in post-communist Belarus. Semi-
naarin johti jaoston sihteeri Henri Järvinen. SKY:n Etsijä-
lehti täytti kuluneena vuonna �00 vuotta ja osa seminaarin 
alustuksista julkaistaan lehdessä vuonna 20�0.

5.5 Opillisten kysymysten jaosto

Opillisten kysymysten jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:
n jäsenkunnalle mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutuk-
seen opillisten kysymysten edistämiseksi. Jaoston tehtävänä 
on auttaa kirkkoja ja kristillisiä yhteisöjä tuntemaan toisi-
aan, edistää niiden ykseyttä ja poistaa keskinäisiä harha-
luuloja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi jaosto seuraa koti-
maista ja ulkomaista ekumeenista keskustelua ja erityises-
ti Faith and Order -komission toimintaa, sekä järjestää eku-
meenisia seminaareja ja tilaisuuksia ajankohtaisista opilli-
sista kysymyksistä.

Puheenjohtajana toimi Pekka Metso (ort.) ja varapuheen-
johtajana Minna Hietamäki (ev.-lut.). Sihteerin tehtävää hoi-
tivat Tapani Saarinen (ev.-lut.) ja Emilia Helavuo (ev.-lut.). 

Katolisessa kirkossa vietettiin kuluneena vuonna apos-
toli Paavalin juhlavuotta. Paavalin teologia varhaiskristilli-
sestä ja juutalaisesta näkökulmasta oli teemana kokoukses-
sa�9.3, joka järjestettiin Åbo Akademissa. Aivan erityises-
ti messiaanisten juutalaisten näkökulma nousi keskusteluun. 
Alustajana toimi professori Antti Laato.

Uskonnot ja EU -seminaari järjestettiin �4.5. Tampereel-
la. Siinä käsiteltiin Euroopan Unionin suhdetta uskontoihin 
ja kirkkoihin. Alustajana toimi professori Matti Kotiranta. 
Paneelikeskusteluun osallistui useita europarlamenttivaalien 
ehdokkaita, kuten Heidi Hautala ja Arja Alho. Seminaarin 
tärkein johtopäätös oli, että uskontoihin ja kirkkoihin liitty-
vän tiedon lisääminen kansallisessa politiikassa ja EU-tasol-
la on tulevaisuudessakin erittäin tärkeää. Päävastuussa se-
minaarin järjestelyistä olivat Matti Nikkanen ja Tapani Saa-
rinen. Seminaariin liittyen jaosto piti myös oman kokouk-
sensa.

Rekisteröityjen parisuhteiden hermeneutiikka oli �7.9. 
Tampereen baptistiseurakunnassa pidetyn kokouksen teema-
na. Dosentti Kalervo Salo alusti aiheesta. Luterilaisen piis-
painkokouksen mietintö rekisteröidyistä parisuhteista arvi-
oitiin tervetulleeksi vauhdittamaan aiheen ympärillä käytä-
vää yleistä keskustelua. Keskustelussa pohdittiin muun mu-

assa sitä, miksi rekisteröidyt parisuhteet herättävät kirkois-
sa niin paljon keskustelua, ja miten pastoraaliset ja opilli-
set kysymykset nivoutuvat teeman ympärillä haastavasti yh-
teen paitsi yleisessä suhtautumisessa seksuaalivähemmistöi-
hin, myös yksittäisen papin työssä. Arveltiin, että säännök-
siä vähemmän painottavat, tai muutoin väljempiin määrit-
telyihin tukeutuvat kristilliset yhteisöt eivät voi pidemmän 
päälle välttyä luomasta teemaan liittyviä virallisia ja sitovia 
toimintalinjoja.

Kansallisen ja kansainvälisen ekumenian tulevaisuu-
den näkymät olivat teemana �9.��. ev.-lut. kirkon kirkko-
hallituksen tiloissa Helsingissä. Pastori Aaro Rytkönen alus-
ti aiheesta Ekumeenisen liikkeen ja Kirkkojen Maailman-
neuvoston tulevaisuus – onko sitä? Rytkönen esitteli KMN:
n toimintakulttuuria ja hankkeita, sekä arvioi sen tulevaisuu-
den painopisteitä. KMN:n Faith & Order -komission toimin-
taraameista ja viimeaikaisesta työskentelystä alustivat lähe-
tyssihteeri Aino Nenola ja jaoston varapuheenjohtaja Minna 
Hietamäki. Faith & Order -komissiossa tehtävä työ arvioi-
tiin keskustelussa paitsi uusia näköaloja avaavana, myös on-
gelmallisena. Komissio nostaa käsittelyyn kirkkojen yhtei-
siin juuriin liittyviä aineksia, mutta samalla sen piirissä tuo-
tetut lausunnot ja asiakirjat ovat saaneet varsin vaihtelevasti 
painoarvoa jäsenistön keskuudessa. Pääsihteeri Heikki Hut-
tunen informoi SEN:n lähitulevaisuuden ja seuraavan vuo-
den hankkeista ja suunnitelmista.

5.6 Paikallisen ekumenian jaosto

Jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jäsenkunnalle ja 
eri kirkoissa ja yhteisöissä toimiville kristityille mahdolli-
suus keskinäiseen vuorovaikutukseen paikallisen ekumenian 
edistämiseksi.

Puheenjohtajana toimi Oiva Voutilainen (ev.-lut.), vara-
puheenjohtajina Arto Kortemaa (vap.) ja Kirsti Keltikangas 
(ev.-lut.) sekä sihteerinä Veijo Koivula (ev.-lut). Jaosto ko-
koontui kolmeen kokoukseen, joissa käsiteltiin ajankohtai-
sia ekumeenisia kysymyksiä ja paikallisekumeenista toimin-
taa eri puolilla maatamme. 

Informaation ja ideoiden jakaminen sekä keskinäinen 
reflektointi loivat kokouksiin intensiivisen keskusteluilma-
piirin. Keskeisessä käsittelyssä olivat kristittyjen yksey-
den ekumeeninen rukousviikko, ekumeeninen vastuuviik-
ko, maailman rukouspäivä ja Suomen Pipliaseuran aloittees-
ta toukokuussa pidettävä ekumeeninen raamattutapahtuma. 
Jaosto on pyrkinyt pitämään läheistä kosketusta paikalliseen 
ekumeniaan kaikkialla Suomessa.  Jyväskylän kirkkopäivi-
en rauhankasvatusseminaarin (22.8.) järjestämisessä jaosto 
oli mukana yhdessä muiden jaostojen kanssa. PEJ:n sihteeri 
edusti jaostoa kirkkopäivillä mm. osallistuen seminaariin ja 
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esitellen SEN:n toimintaa kirkkotorin esittelypisteessä.
Seitsemäs Paikallisekumeeninen foorumi kokoontui 

28.9. Kuopioon. Eri puolilta maatamme oli paikalla noin 
40 ekumeenisesti aktiivista toimijaa. Foorumi oli koolla or-
todoksisen kirkollishallituksen, Kuopion ev.-lut. seurakun-
tayhtymän ja Kuopion helluntaiseurakunnan tiloissa. Foo-
rumin ohjelma sisälsi hartautta, kohtaamista, ateriayhteyttä, 
informaation jakamista ja tutustumista paikallisiin oloihin.

Foorumin teemana oli kuvan käyttö eri kristillisten kirk-
kojen perinteissä. Nykyajan ilmaisulla ikonista voidaan sa-
noa, että se on hengellinen kestokulutushyödyke, rukouk-
sen apuväline. Sitä ilman voidaan kyllä rukoilla, mutta iko-
ni edesauttaa rukoilemista. Näin piispa Arseni kiteytti ikonin 
keskeisen merkityksen. Ikonimaalauksessa korostetaan ais-
tien merkitystä, kuten tuonpuoleisen kuulemista. Piispa Ar-
seni valotti myös ikonien symboliikkaa ja esitteli eri ikoni-
tyyppejä. 

Pastori Pirkko Koistinen valotti kuvan teologiaa luterilai-
sesta näkökulmasta. Hän esitteli aluksi luterilaisuuteen siir-
tymisen aikaa ja murroskautta �500-luvun kuluessa ja päätyi 
lopuksi toivomaan hallinnan varjoviitan putoamista. Tosiasi-
allinen luterilainen moni-ilmeisyys saisi Koistisen mukaan 
näkyä kirkkojemme kuvastossa rohkeasti ja enemmän.

Vapaakirkollisuuden näkökulmasta teemaa tarkasteli 
pastori Arto Kortemaa, jonka puheenvuoro perustui Hanne-
le Kuismasen tutkielmaan Kuvia ja symboleita uskon merk-
keinä Suomen Vapaakirkon sakraalitiloissa. Tutkimustulok-
sista voidaan päätellä, että vapaaseurakunnallisten kirkkoti-
lojen kuvat ja symbolit myötäilevät vapaakirkon tunnustusta 
ja saarnattua sanaa. Taideteokset toteuttavat tehtävää pyhän 
tilan luojina ja ovat samalla käyttötaiteen asemassa julista-
massa sitä, mihin vapaakirkollinen usko perustuu. 

Kuvan käytöstä katolisen kirkon elämässä alusti kirkko-
herra Paolo Berti. Hän aloitti valottamalla Vanhan testamen-
tin kuvakieltoa ja siitä seuranneita ongelmia kristillisen kir-
kon alkuaikoina. Kirkon lopullinen ratkaisu tuli vuonna 787 
Nikaian toisessa ekumeenisessa kirkolliskokouksessa, jos-
sa hyväksyttiin tärkeä määräys kristillisten kuvien käytöstä. 
Nikaian päätöksessä tehdään myös selkeä ero Jumalan pal-
vonnan ja kuvien kunnioituksen välille. Kyseessä ei ole to-
dellinen palvonta, joka on varattu ainoastaan jumalalliselle 
luonnolle. Kuviin kohdistetaan samanlainen kunnioitus, jo-
ta osoitetaan arvokkaalle ja eläväksi tekevälle ristille, pyhäl-
le evankeliumikirjalle ja muille pyhille esineille, kunnioitta-
en niitä suitsukkeella ja kynttilöillä. 

 

5.7 Sektionen för finlandssvensk ekumenik  

Jaoston tarkoitus on tarjota SEN:n ruotsinkielisille jäsen-
kunnalle mahdollisuus vuorovaikutukseen. Jaosto käsittelee 

ajankohtaisia ekumeenisia kysymyksiä ruotsinkielisten yh-
teisöjen ja Porvoon hiippakunnan näkökulmasta ja edistää 
paikallisekumeenista toimintaa.

Puheenjohtaja oli Bo-Göran Åstrand (ev.-lut.), varapu-
heenjohtaja Jan Edström (bapt.) ja sihteeri Sara Torvalds 
(kat.). Jaosto kokoontui kolmeen kokoukseen: 24.4. Suo-
men Pipliaseurassa Helsingissä, jossa Kerstin Hagberg esit-
teli Pipliaseuran ajankohtaista toimintaa. Kirkon ruotsinkie-
lisen työn keskuksessa �8.9. pidetyssä kokouksessa Maria 
Stén kertoi KCSA:n toiminnasta. Helsingin Kristuskirkos-
sa kokoonnuttiin 7.�2. ja siellä Monica Lundgren informoi 
ruotsinkielisen metodistikirkon toiminnasta Suomessa ja ul-
komailla. 

Saarnayhteyttä kartoittava seminaari pidettiin Turussa 
6.��. Åbo Akademin teologisessa tiedekunnassa, jossa pro-
fessori Tage Kurtén toimi isäntänä. Gun-Viv Glad-Jungner 
(Pela) piti alkuhartauden. Dosentti Jaakko Rusama pääesi-
telmän Saarnan osa ja merkitys jumalanpalveluksessa – 
saarnan ekumeeniset kriteerit. Jan Edström johti keskuste-
lua ja Tor-Erik Store päätti keskustelun teemalla: Mitä halu-
amme? Saarnavieraanvaraisuus kristittyjen ykseyden ilmai-
suna. Osanottajia oli noin kymmenen. Yhteistyötä tiedekun-
nan kanssa suunnitellaan jatkettavan 20�0.

Jaosto seurasi ja raportoi Ekumeenisesta rukousviikosta 
ja vastuuviikosta sekä Raamattukampanjasta, katolisen kir-
kon piispanvaalista, Porvoon hiippakunnan piispanvaalista 
sekä ruotsinkielisen ekumeenisen informaation tarpeesta. 
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6. Hallinto ja talous

6.1 Neuvoston kokoukset

Kevätkokous

Espoon seurakuntayhtymä isännöi kevätkokousta 20.4. Kirk-
konummella Hvittorpin leirikeskuksessa. Arkkipiispa Jukka 
Paarma korosti kokouksen avauspuheessa, että Suomen kir-
kot voivat toimia yhdessä perheen puolesta. Suomen Hellun-
taikirkko hyväksyttiin hakemuksestaan tarkkailijaksi. Tämä 
oli kirkkohistoriallisesti merkittävä tapahtumasta ja hellun-
taikirkko toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi ekumeeni-
seen yhteyteen. 

Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi kokous si-
sälsi seminaariosuuden, jossa tarkasteltiin Suomen sodan 
�809 melskeitä ja seurakuksia. Teemaan johdatteli piispa 
Gustav Björkstand. FT Kati Katajisto alusti aiheesta Suoma-
laisen identiteetin muodostuminen suuriruhtinaan maassa. 
TM Maria Takala-Roszczenko puolestaan alusti suomenkie-
lisen ortodoksisen kirkollisuuden synnystä.

Syyskokous

Vaasaan syyskokoukseensa 8.–9.�0. kokoontunut neuvos-
to valitsi yksimielisesti puheenjohtajakseen Helsingin kato-
lisen hiippakunnan piispan Teemu Sipon. Tämä on ensim-
mäinen kerta kun katolisen kirkon jäsen on SEN:n puheen-
johtaja. 

Syyskokousta isännöivät Vaasan suomen- ja ruotsinkie-
liset ev.-lut. seurakunnat, joiden kirkkoherrat Tor-Erik Sto-
re ja Krister Koskela toivottivat vieraat tervetulleiksi. Arkki-
piispa Jukka Paarma käsitteli avauspuheenvuorossaan kou-
lujen uskonnonopetusta todeten mm: oma turvallinen uskon-
nollinen identiteetti on hyvä tuki elämän eri vaiheissa. 

Sääntömääräisiin syyskokousasioihin kuuluvista seuraa-
van vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta neu-
vosto keskusteli ja päätti. Syyskokouksen asioihin sisältyi 
tällä kertaa myös puheenjohtajan ja hallituksen valinta. Näi-
den toimikausi on kolme vuotta. Vuonna �999 puheenjohta-
jaksi valittu arkkipiispa Jukka Paarma ei halunnut enää aset-
tua ehdolle, koska on siirtymässä eläkkeelle arkkipiispan vi-
rastaan.

Piispa Simo Peura ehdotti puheenjohtajaksi piispa Tee-
mu Sippoa ja hänet valittiin yksimielisesti. Piispa Peura pe-
rusteli ehdotustaan Sipon vuosikymmenien mukana ololla ja 
vaikuttamisella ekumeenisessa yhteistyössä. Sipon piispaksi 
vihkiminen Turun tuomiokirkossa oli ekumeeninen merkki-
tapaus ja hänen valitsemisensa SEN:n puheenjohtajaksi koi-
tuisi ekumenian hyödyksi ja siunaukseksi. 

SEN:lla on kolme varapuheenjohtajaa, joiksi valittiin 
ev.-lut. kirkon edustaja piispa Matti Repo (varaedustaja: pas-
tori Antti Kruus, ev.-lut.), ortodoksisen kirkon edustaja TM 

Outi Vasko (varaedustaja: ylidiakoni Juha Lampinen, ort.), 
Missionskyrkan i Finlandin edustaja VTT Markus Österlund 
(varaedustaja: pastori Mayvor Wärn-Rancken, Metodistkyr-
kan i Finland).

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin seuraavat (vara-
edustajat suluissa): TT Päivi Jussila (Rekisterinjohtaja Vei-
jo Koivula), Suomen evankelis-luterilainen kirkko. TT Tomi 
Karttunen (TT Minna Hietamäki), Suomen evankelis-luteri-
lainen kirkko. Piispa Simo Peura (Tuomiorovasti Matti Pou-
tiainen), Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kirkkokun-
nanjohtaja Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko (pastori 
Soile Salorinne, Suomen Metodistikirkko). Puheenjohtajan 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin yleisvikaari Wies-
law Swiech SCJ.

Syyskokoukseen kuului myös kiintoisa oheisohjelma. 
Åbo Akademin kasvatustieteellinen tiedekunta sijaitsee Vaa-
sassa. Tilat ovat vanhassa tehdasrakennuksessa, joka on sa-
neerattu vanhaa kunnioittaen ja uutta arvostaen. Kuvaavas-
ti rakennusta kutsutaan nimellä Academill. Yliopistonlehto-
ri Mårten Björkgren toivotti vieraat tervetulleiksi. Opiske-
lijakuoro Pedavoces esiintyi taidokkaasti ja eloisasti Nicke 
Kavilon johdolla. Professori Sven-Erik Hansen esitteli Åbo 
Akademin ja erityisesti kasvatustieteen tiedekunnan hallin-
toa ja toimintaa. Mårten Björkgren alusti teemasta Barnets 
rätt till respekt i den mångkulturella skolan. 

Illalla kokoonnuttiin ekumeeniseen iltakirkkoon Kolmi-
naisuudenkirkkoon. Liturgeina toimivat Tor-Erik Store ja 
Arto Lehtineva. Joensuun piispa Arseni ja piispa Simo Peu-
ra saarnasivat. Urkurina toimi Mikael Heikius ja esilaulaja-
na Tuija Niemistö.

Syyskokousväen osalta päivä päättyi kaupungin vastaan-
ottoon. Emäntänä toimi apulaiskaupunginjohtaja Kristina 
Stenman. Hänen tervetulopuheensa oli hyvin lämmin ja si-
sälsi kristillisen etiikan ajattelua. Stenman oli hyvin perehty-
nyt mm. maahanmuuttajien tilanteeseen ja kirkko turvapaik-
kana -tematiikkaan. 

Toinen kokouspäivä alkoi hartaudella Pyhän Nikolaok-
sen kirkossa. Hartaudessa oli katolinen laudes-osuus ja or-
todoksinen aamupalvelus. Isä Matti Wallgrén ja isä Wies-
law Swiech.

Kaikille avoin aamupäiväseminaari käsitteli teemaa Lap-
sen oikeus pyhään - Barnet har rätt till det heliga. Seminaa-
rin paneelikeskustelussa pohdittiin teemoja: Miksi uskonto-
kasvatus on tärkeää ja miten sitä voi perustella moniuskon-
toistuvassa yhteiskunnassa? Paneelissa mukana pastori Pat-
rik Hellström (hell.), opiskelija Satu Hätinen (ort.), TT Päivi 
Jussila (lut.), uutispäällikkö Johannes Ijäs (lut.) ja nuoriso-
työn johtaja Anna-Karin Lärka (lut). Johdattelijana työala-
sihteeri Ann-Mari Holländer, Kyrkans Central för det Svens-
ka Arbetet ja pääsihteeri Kalevi Virtanen, Seurakuntien Lap-
sityön Keskus (lut.). 



26
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

Panelistit keskustelivat siitä, mitä pitävät pyhänä ja mihin 
sana ”pyhä” heidän elämässään ja erityisesti lapsuudessaan 
on liittynyt. Keskustelua ja arviointia käytiin myös Lapsen 
oikeus pyhään -kirjasesta. Musiikkihetkessä Per-Richard 
”Pricken” Levälahti (Missionskyrkan i Vasa) esitti omia sä-
vellyksiään. Lapsella on oikeus hyvään elämään oli lapsi-
asiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan esitelmän teemana. Lap-
siasiavaltuutetun alustuksen jälkeen häneltä kysyttiin mm. 
uskontokasvatuksesta. Aula vastasi, että hänen näkemyksen-
sä mukaan nykyistä systeemiä ei ole syytä muuttaa.

Seminaarin päätyttyä oli kiitosten vuoro. Nikean metro-
poliitta kiitti Jukka Paarmaa pitkästä puheenjohtajakaudes-
ta. Uudelle ja väistyvälle puheenjohtajalle toivotettiin monia 
armorikkaita vuosia. Puheenjohtaja kiitti neuvoston puolesta 
SEN:n toimistosihteeri Sirpa-Maija Vuorista, jolla �3.��. tu-
li täyteen 20 vuotta uurastusta ekumenian hyväksi SEN:ssa. 

6.2 Hallitus

Hallitus toimi neuvoston valmistelevana ja toimeenpaneva-
na elimenä. Se kokoontui viiteen kokoukseen. Puheenjohta-
ja oli Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Juk-
ka Paarma. Hänen henkilökohtainen varajäsenensä oli piis-
pa Simo Peura (ev.lut.). 

Varapuheenjohtajat (henkilökohtaiset varahenkilöt su-
luissa): VTT Markus Österlund, Missionskyrkan i Finland 
(pastori Soile Salorinne, Suomen Metodistikirkko). TM Outi 
Vasko, Suomen ortodoksinen kirkko, (ylidiakoni Juha Lam-
pinen, Suomen ortodoksinen kirkko). Piispa Voitto Huota-
ri, Suomen ev.-lut. kirkko, (piispa Matti Repo, Suomen ev.-
lut kirkko). 

Piispa Voitto Huotari jätti SEN:n hallituksen jäätyään 
�.2. eläkkeelle. Hänen tilalleen varapuheenjohtajaksi valit-
tiin piispa Matti Repo.

Hallituksen jäsenet (henkilökohtaiset varahenkilöt su-
luissa): Ylilääkäri Kati Myllymäki, Suomen ev.-lut. kirk-
ko (pastori Veijo Koivula, Suomen ev.-lut. kirkko). Tiedot-
taja Mari Malkavaara, Suomen ev.-lut. kirkko (pastori Päivi 
Jussila, Suomen ev.-lut. kirkko). Kirkkokunnanjohtaja Ola-
vi Rintala, Suomen Vapaakirkko (päätoimittaja Hannu Lah-
tinen, Suomen Vapaakirkko) 

Piispa Teemu Sippo, Katolinen kirkko Suomessa (isä 
Kazimierz Lewandowski, Katolinen kirkko Suomessa).

6.3 Henkilökunta

SEN:n toimisto hoiti laajaa tehtäväkenttää. Sen työ on toi-
mintaa, joka ei useinkaan huomata ennen kuin sitä ei tehdä. 
Päivittäiseen työhön sisältyy neuvontaa, vastauksia tieduste-
luihin ja ohjausta ekumeenisen tiedon lähteille. SEN:n toi-

misto hoiti lukemattomia yhteyksiä sekä evankelis-luterilai-
sen kirkkohallituksen osastoihin että muihin jäsenkirkkoihin 
ja edisti ekumeenista ajattelua ja yhteistyötä pienissä ja suu-
rissa aisoissa. Jaostojensa kautta ja yhteistyössä useiden eri 
kumppanien kanssa järjestettiin pienistä henkilöresursseis-
ta huolimatta laajaa toimintaa, joka tarjosi ekumeenista asi-
antuntemusta monilla eri alueilla kirkkojen ja yhteiskunnan 
käyttöön.

Pääsihteerinä toimi Heikki Huttunen, toimistosihteerinä 
Sirpa-Maija Vuorinen. Osa-aikainen rahastonhoitajana Perry 
Johansson, määräaikaisina, osa-aikainen projektisihteereinä 
(Vastuuviikko) Anna Hyvärinen ja Jan Edström ja määräai-
kaisena, osa-aikaisena toimistovirkailijana Tiina-Mari Mäl-
linen. Peruskoulun TET-harjoittelijana oli Daniel Tuhkanen. 
Toimistosihteeri toimi harjoittelunohjaajana.

6.4 Vuoden kulku lukuina

Tilinpäätös osoittaa 76,73 euron alijäämää. Sääntöuudistuk-
sen myötä on siirrytty jäsenmaksujärjestelmään, johon jä-
senkunta on sopeutunut hyvin. Järjestelmä on tuonut kaivat-
tua selkeyttä ja vahvempaa suunnitelmallisuutta talouteen. 
Jäsenmaksujen suuruudet vahvistetaan talousarvion yhtey-
dessä. 

Valtion- ym. tukea saatiin Vastuuviikon toimintaan, nuo-
risotoimintaan ja eri projekteihin.

Kolehtitulot olivat �26.60�,20 e. Kertymä syntyi pääosin 
Suomen ev.-lut. kirkon kahdesta kirkkokolehdista (Kristit-
tyjen ykseyden rukousviikon sunnuntai ja vastuuviikon ko-
lehti tuomiosunnuntaina). Kolehtituloilla katettiin noin 32 % 
vuoden toimintamenoista.

Jaostotoiminta ja yhteistyö eri kumppanien kanssa ovat 
mahdollistaneet laajemman toiminnan kuin mitä talouden 
kehykset sallisivat.
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7 Jäsenyydet

SEN on tarkkailijana (associated council) Kirkkojen maail-
manneuvostossa ja Euroopan kirkkojen konferenssissa. Sillä 
on edustaja Svenska Bibelsällskapetin johtoelimessä. SEN 

on jäsenenä Kirkkopalvelujen opintokeskuksessa, joka on 
yhteistyökumppanina mm. KetkoTM-koulutuksessa.

Myös kuluneena vuonna Suomen Ekumeenisen Neuvoston 
toiminta koostui jäsen- ja tarkkailijakirkkoja sekä kump-
panuusjärjestöjä palvelevasta toiminnasta. Ekumenialla oli 
edelleen myönteinen, joskin epämääräinen kaiku monien 
mielissä, mutta samaa myönteisyyttä ei yleisesti liitetty mie-
likuviin kirkoista. Hengellisyys ja henkisyys kiinnostivat, 
mutta kiinnostus ei laajemmin suuntautunut kirkkoihin tai 
perinteiseen kristinuskoon. SEN pystyi palvelemaan kirkko-
ja joillakin alueilla, joilla oli katu-uskottavuutta myös etääl-
lä kirkoista olevien ihmisten mielissä. 

SEN osallistui julkiseen keskusteluun ja vaikutti sen 
suuntaan ainakin kahdessa asiassa. Sekä SEN:n kasvatusasi-
ain jaosto että hallitus ottivat aktiivisesti osaa syksyllä vi-
rinneeseen keskusteluun koulun uskonnonopetuksesta. Pu-
heenvuoroja käyttivät myös kirkkojen ja muiden uskonto-
jen johtajat. Tämä vaikutti siihen, että keskustelun painopis-
te siirtyi uskonnonopetuksen lakkauttamisvaatimuksista ny-
kyisen järjestelmän vahvuuksiin, eritoten vähemmistöjen ja 
uskontodialogin kannalta. 

SEN kykeni antamaan äänen kristinuskon profeetallisel-
le sanomalle kahdessa ajankohtaisessa asiassa. Kirkonjoh-
tajien allekirjoittama Paastonajan julistus kehotti itsetutkis-
keluun, katumukseen ja elämänmuutokseen suhteessa siirto-
laisiin, pakolaisiin ja monikulttuurisuuteen. Ekumeeniset il-
mastoteesit kutsuivat kristittyjä ja seurakuntia ilmastotalkoi-
siin kristinuskon lähtökohdista. 

Rasismi ja muukalaisviha nostivat rumaa päätään julki-
sessa keskustelussa. SEN jatkoi tukeaan kirkoille ja seura-
kunnille monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajuuteen liit-
tyvissä tehtävissä.

Kansankirkkojen arkkipiispat toivat SEN:n kanssa esiin 
voimakkaan kritiikkinsä huollettavien vanhusten kohteluun 
oleskelulupa-asioissa. Kirkkojen edustajien ulostulo sai vas-
takaikua pääkirjoituksissa ja yleinen mielipide heräsi maas-
ta karkotettavien isovanhempien hätään.

Neuvoston julkaisemilla Kirkko turvapaikkana -suosi-
tuksilla oli edelleen käyttöä. Seurakuntien apu hädänalaisil-
le turvapaikanhakijoille toi päivänvaloon tapauksia, joissa vi-
ranomaisten toimet ja tuomioistuinten tulkinnat olivat risti-
riidassa yleisen oikeustajun ja kristillisen etiikan kanssa. Toi-
saalta oli kirkkoturvapaikkatoiminnan valossa kysyttävä, pal-
veleeko se oikealla tavalla hädänalaisten ihmisten asiaa, vai 

olisiko ekumeenisen keskustelun keskiöön otettava nimen-
omaan lainsäädännön puutteet. Asiaintilan todettiin edellyt-
tävän ekumeenista paneutumista ongelman olemukseen ja 
siihen, mikä kirkkojen panos voi olla sen ratkaisemiseksi. 

Uskontojen väliset yhteydet olivat vuonna 2009 osa SEN:
n palvelua kirkoille. Uskontojen kohtaaminen ei sisällölli-
sesti kuulu kristilliseen ekumeniaan, mutta SEN toimi jäsen- 
ja tarkkailijakirkkojensa apuna uusien suhteiden virittelemi-
sessä. SEN koordinoi kristittyjen osuutta USKOT – uskonto-
jen yhteistyö Suomessa -nimisen foorumin järjestäytymistä 
tarkoittavassa prosessissa. Kuluneena vuonna evankelis-lu-
terilainen kirkko päätti liittyä USKOT-foorumiin, kun taas 
muut kirkot katsoivat tulevansa edustetuiksi SEN:n kautta. 

Uskontojen väliset suhteet olivat esillä eri SEN:n jaosto-
jen toiminnassa, ja erityisen merkittävää oli yhteistyö uskon-
nonopetuskeskustelussa. Uskontojen kenttä maassamme on 
muutoksessa, sekä hengellisen kentän moninaistumisen et-
tä maahanmuuttajien perustamien yhteisöjen myötä. SEN:
n tavoitteena oli USKOT-foorumin organisoituminen, jotta 
uskontojen kohtaamiseen liittyviä aloitteita voitaisiin hoitaa 
niitä varten perustetun oman elimen toimesta. Prosessi oli 
kuitenkin hidas, ja foorumin muodostaminen jäi seuraavan 
vuoden asiaksi. 

SEN:n jaostot toimivat kuluneena vuotena aktiivisesti. 
Jaostojen työ moninkertaistaa neuvoston rajallisten voima-
varojen suomat mahdollisuudet. Useimmat niistä järjestivät 
mielenkiintoisia seminaareja, jotka saivat osakseen sekä pai-
kalle tulevan yleisön että tiedotusvälineiden kiinnostusta. Ja-
ostot jatkoivat myös keskinäisen yhteistyönsä kehittämistä. 
Merkittävintä tulosta oli SEN:n näkyvä esiintyminen Jyväs-
kylän kirkkopäivillä.

MESK muutti nimensä Suomen Evankeeliseksi Allians-
siksi ja aktivoitui yhteiskristillisenä toimijana. SEN:n kan-
nalta arvokasta on työyhteys sen kanssa. Kristinuskon nä-
kyvyys, todistus ja palvelu Suomessa edellyttävät keskinäis-
tä kunnioitusta ja yhteistyötä eri teologisia traditioita ja eri-
laista hengellisyyttä edustavilta kristityiltä. Eri perinteillä on 
erilaiset lahjansa annettavana. SEN:n tehtävä on luoda mah-
dollisuuksia tunnistaa toisen kristityn armolahja niin, että se 
vahvistaa yhteistä todistusta ja avaa tietä kirkon näkyvään 
ykseyteen. 

8 Arviointia
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Finska pingstkyrkans inträde som observatör i Ekumeniska 
Rådet i Finland (ERF) var den största förändringen i rådet 
under 2009. Det var ingen oväntad eller omvälvande upp-
levelse, utan resultatet av ett långvarigt samarbete. Pingst-
kyrkans utveckling mot en landsomfattande kyrka innebär 
också en ekumenisk förankring. Utvecklingen vittnar om 
den finländska ekumenikens möjligheter och utmanar oss att 
fortsätta upprätthålla ett öppet ekumeniskt forum för en öp-
pen dialog. 

Ansvarsveckan flyttades under året helt och hållet un-
der ERF:s administration. Överförandet av det ekonomis-
ka ansvaret till ERF, som gjorts de senaste åren, fortsatte 
då den svenskspråkiga projektsekreteraren blev en del av 
ERF:s personal. Det svenskspråkiga arbetet knöts närmare 
till det finskspråkiga och de två projektsekreterarnas arbets-
insats fick goda synergieffekter på ansvarsveckans olika del-
områden. 

ERF uppmärksammade utmaningen från klimattalkot 
som berör hela mänskligheten och sammankallade kyrkor-
na till ett klimatseminarium. Seminariet dryftade livsstils-
förändringar som berör hemmen, församlingarna och sam-
hället utifrån Bibeln och det andliga livet. Samtidigt publi-
cerades de ekumeniska klimatteser som ERF:s styrelse hade 
gjort upp. Utifrån skapelseteologin lyfter teserna fram synen 
på skapelsens helighet och människans uppgift som skapel-
sens förvaltare och beskyddare. ERF stödde den samhälls-
omfattande ånger och sinnesändring som en förnyad relation 
till omgivningen förutsätter. 

Barnets rätt till det heliga behandlades vid höstmötets se-
minarium. Senare gjordes, ett omfattande ställningstagande 
i frågan som redan undertecknats av de monoteistiska religi-
onernas ledare. Barnets rättigheter lyftes fram av både ERF 
och kyrkoledarna i diskussionen om skolans religionsunder-
visning. 

Femton kyrko- och samfundsledare undertecknade ett 
påskmanifest som inbjöd till öppenhet, ärlighet, rannsakan 
och bättring i relation till invandring och främlingsfientlig-
het. ERF fortsatte att stöda kyrkorna och deras församlingar 
i frågor som gällde invandring och asyl. 

Missionen som ett gemensamt kristet uppdrag och som 
katalysator för enhetsarbetet märktes i ERF:s samarbete med 
Finska Missionssällskapet, Finska missionsrådet och inter-
nationella samarbetsparter. Ur ERF:s synvinkel var det vik-
tigt att betona hur stödet för mission har fostrat vårt lands 
kristna till internationell öppenhet och globalt ansvar. 

Byråsekreterare Sirpa-Maija ”Siru” Vuorinen hade varit i 
rådets tjänst i 20 år. Under denna tid har ERF:s kanslis arbete 
blivit mångsidigare och utökats betydligt. Siru Vuorinen har 
spelat en viktig roll i skapandet av en serviceinriktad kul-
tur inom ERF. Den synliggör en för ekumenisk samverkan 
kännetecknande gästfrihet och respektfull öppenhet gente-

mot olika dialogparter och deras utgångspunkter. Kansliet 
har blivit ett för våra förhållanden unikt ekumeniskt service-
center som söker svar på en mångfald av frågor och kan leda 
dem som söker kunskap till de rätta källorna. 

Man sökte nya sätt att hålla kontakt mellan ERF:s part-
nerorganisationer och kansliet. Ett möte med partnerorgani-
sationernas ledare hölls 8 juni. Mötet blev ett forum för in-
formationsutbyte om organisationernas aktuella utmaningar 
och ett samtal om ERF:s verksamhet ur partnerorganisatio-
nernas synvinkel. 

ERF:s informationsdisk var en av de mest populära vid 
lutherska kyrkodagarnas marknadstorg. Två av ERF:s sek-
tioner höll gedigna seminarier som förstärkte det ekumenis-
ka arbetets synlighet vid större evenemang.

Förhandlingar mellan lutheraner och ortodoxa

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Ortodoxa kyrkan 
i Finland höll sin nionde teologiska förhandlingsomgång i 
kulturcentret Sofia i Helsingfors. Överläggningarna hade två 
teman, Möte mellan religioner och Trons språk – hur möter 
kyrkan nutidsmänniskan? 

Man beslöt fortsätta de gemensamma överläggningar-
na. Följande överläggningar hålls hösten 20�0 med den or-
todoxa kyrkan som värd. Som teman valdes Bibeltolkningen 
i kyrkans undervisning och Ekologi och en måttfull livsstil. 

ERF:s observatör vid överläggningarna var samfundsle-
dare Olavi Rintala.

Överläggningar mellan lutheraner och baptister

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Suomen baptisti-
yhdyskunta och Finlands svenska baptistsamfund höll sina 
femte teologiska överläggningar den 22–23 september 2009 
i Vasa evangelisk-lutherska församlingars lägergård i Ös-
terhankmo. Föregående samtal har hållits �997, 2000, 2003 
och 2006. Temat för samtalen var Yhteinen (yleinen) pap-
peus ja virka - Det allmänna prästadömet och ämbetet, och 
möjligheten till samarbete mellan lutheraner och baptister 
vid till exempel krissituationer. 

10 år sedan den luthersk-katolska 
ekumeniska milstolpen

Den 3� oktober hade det förflutit �0 år sedan undertecknan-
det av Lutherska världsförbundet (LVF) och Katolska kyr-
kans gemensamma deklaration om rättfärdiggörelsen. Jubi-
léet var en del av Lutherårtiondet som kulminerar i reforma-
tionens internationella 500-årsjubileum. År 2006 underteck-
nade Metodistkyrkans Världsråd deklarationen. Den interna-

1 Översikt av verksamhetsåret 
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tionella luthersk-katolska enhetskommissionen som inledde 
sin femte omgång sommaren 2009 förebereder ett uttalande 
om den ekumeniska betydelsen av år 20�7. Kommissionens 
lutherska ordförande är biskop Eero Huovinen. 

Ny katolsk biskop

En av årets mest betydelsefulla händelser i den finländska 
ekumeniken var då den nya biskopen i Helsingfors katolska 
stift vigdes den 5 september. Vigningen skedde i Åbo dom-
kyrka där den medeltida romersk-katolska historien och den 
lutherska samtiden förenas. Den stora folkkyrkan, som re-
presenterar folkmajoriteten, lånade ut sin nationalhelgedom 
till sin mindre systerkyrka. Vigningen förrättades av kardi-
nal Karl Lehman från Mainz tillsammans med biskop Jó-
zef Wróbel från Lublin och biskop Czezlaw Kozon från Kö-
penhamn. Biskop Teemu Sippo SCJ är den förste i Finland 
födde katolska biskopen sedan reformationen. Händelsens 
ekumeniska betydelse underströks även av att biskop Teemu 
valdes till ERF:s ordförande från och med 20�0 efter ärke-
biskop Jukka Paarma.

Årets kristna mediegärning 2008

ERF beviljar tillsammans med Kristna mediaförbundet som 
belönar Årets kristna mediegärning. Priset överlämnades 
den 26 januari i samband med ekumeniska böneveckan, nu 
för fjärde gången. Det var pingströrelsens tidning RV som 
fick erkännandet. ERF:s generalsekreterare utsåg pristaga-
ren och överlämnade priset. Erkännandet gavs åt tidningen 
för dess fördomsfria rapportering om ekumeniken. 

Ärkebiskoparna i Genève

Evangelisk-lutherska kyrkans ärkebiskop Jukka Paarma och 
ortodoxa kyrkans ärkebiskop Leo besökte ekumeniska cen-
tret i Genève den �5-�8 augusti. Vid besöket lyftes frågor 
kring de finländska kyrkorna och de ekumeniska kyrkoför-
bunden fram, bland annat den ekonomiska situationen och 
förhållandet till migration, invandring och frågor som är ak-
tuella vid de övriga kyrkoförbundens generalförsamling-
ar. Vid det ekumeniska centret uppmärksammades särskilt 
att ledare för två olika kyrkor genomförde besöket tillsam-
mans. 

Uppföljning av religionsundervisningen

Kansliet följde med diskussionen om religionsundervisning-
en tillsammans med Sektionen för fostran. Ärendet behand-
lades också i samarbetet inför bildandet av forumet Resa. 
Styrelsen kontaktade brevledes Undervisningsministeriets 
arbetsgrupp som bereder förnyandet av grundutbildningens 
timfördelning och läroplan. 

En mediefrukost om religionsundervisningen arrange-
rades tillsammans med Kyrkans informationscentral den 20 
oktober i Helsingfors. Diskussionen inleddes av ärkebiskop 
Jukka Paarma, ärkebiskop Leo, viceordföranden för Fin-
lands muslimska råd, läkaren Anas Hajjar och två gymnasie-
elever. I diskussionen deltog många representanter för krist-
na och allmänna medier.
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2.1 Årliga händelser

Ekumeniska böneveckan

Böneveckans material för 2009 hade utarbetats av en kore-
ansk ekumenisk arbetsgrupp. Materialets finska tema Joh-
data meidät yhteen var en tillämpning av Hesekiel 37:�7. 
Materialet byggde på Hes. 37:�5–28. De kristnas splittring 
och hopp om enhet behandlades med erfarenheter av Israels 
folks och det koreanska folkets splittring som grund. Mate-
rialet utarbetades som ett finsk- och svenskspråkigt häfte. 
Kansliet skötte om att materialet sändes ut till landets alla 
finsk- och svenskspråkiga kristna församlingar.

Konstnären Liina Pajunens affisch från ekumeniska bö-
neveckans �00-årsjubileum kan användas oberoende av år-
tal. ERF:s representanter deltog i firandet av böneveckan på 
olika håll i landet. Generalsekreteraren predikade vid en två-
språkig ekumenisk församlingsafton i Vasa den 20 januari. 
Han presenterade kollektuppropet den 25 januari vid Tomas-
mässan som arrangerades av Missionsförbundet för finska 
affärsmän. Han deltog också i veckans samlingar i Hakavuo-
ri församling och i Alberga. 

Böneveckans ekumeniska gudstjänst radierades i Yle � 
från Kuopio den �8 januari. Ekumeniska kommittén i Ku-
opio hade förberett gudstjänsten där ärkebiskop Leo och 
domprost Ilpo Rannankari talade.

Sektionen för lokal ekumenik samlade aktivt informa-
tion om ekumeniska böneveckans händelser från olika håll i 
landet. Informationen publicerades på ERF:s hemsida. 

Lokalekumeniskt forum

Det sjunde lokalekumeniska forumet hölls den 28 septem-
ber i Kuopio. Temat var användning av bilder i olika kyrkli-
ga traditioner. Deltagarna kom från ortodoxa kyrkan, katols-
ka kyrkan, evangelisk-lutherska kyrkan, finska frikyrkan och 
pingstkyrkan. Pastor Pirkko Koistinen inledde om bilden i 
den evangelisk-lutherska kyrkan. Biskop Arseni berättade 
om teologin bakom ikonerna. Fader Paolo Berti lyfte fram 
det katolska perspektivet kring temat och pastor Arto Korte-
maa det frikyrkliga perspektivet. Pastor Tapio Annala presen-
terade frikyrkosamfundens historia i Kuopio. Det blev ett liv-
ligt utbyte av information från det lokalekumeniska arbetet. 

Temadag om mission

Den årliga temadagen hölls den 29 september hos Finska 
Missionssällskapet. Temat var Missionens utmaning: mötet 
med islam i Europa. Inledningen hölls av David Ezzine från 
radiomissionsorganisationen Sanansaattajat (Budbäraren). I 

panelen samtalade representanter för Finska missionsrådet, 
Finska frikyrkorådet och ERF:s medlemssamfund. Ett tret-
tiotal deltagare var med om den intressanta och innehållsri-
ka dagen.

Gemensam kristen missionshelg 

Den gemensamma kristna missionshelgen hölls för elfte 
gången andra veckoslutet (lö-sö) i oktober, �0–��.�0.

Helgens tema var Det dubbla kärleksbudet. Materialet 
publicerades på ERF:s och Finska missionsrådets webbsi-
dor. Skribenter var pastor Jan Edström (Finlands svenska 
baptistsamfund), pastor Matti Korpiaho (ev.luth.), fader To-
an Tri Nguyen (kat.), TD Jaakko Mäkelä (ev.luth.), kaplan 
Juha-Pekka Rissanen (ev.luth.), TM Outi Vasko (ort.).

Missionshelgen är frukten av ett samarbete som omfattar 
alla kristna och den har firats sedan �999. Syftet är att upp-
muntra lokaförsamlingarna att fira gemensamma ekumenis-
ka evenemang kring mission. En viktig målsättning är att 
kristna på samma ort berättar om den världsvida kristna mis-
sionens situation idag. Temat kan fogas in i gudstjänster el-
ler andra samlingar. På så sätt kan man dela erfarenheter och 
tankar om en gemensam global mission, dess många utma-
ningar och möjligheter. 

Ekumeniska ansvarsveckan

Temat för Ekumeniska ansvarsveckan var Särkyvää – Sår-
bar. Genom kampanjen visade man på människans speciella 
värde som Guds under och avbild. Eftersom Guds under in-
te är till salu är det vår plikt att motarbeta människohandeln. 
Genom kampanjen ville man hjälpa människor att se och hö-
ra andras nöd. Kampanjen kulminerade �8–25 oktober. Ans-
varsveckan hålls veckan kring FN-dagen. Kampanjen utvid-
gades geografiskt och blev mer u-landsbetonad.

Sanna Ylä-Jussila, som länge fungerat som finskspråkig 
projektsekreterare, lämnade sitt jobb på ERF för andra uppgif-
ter från den 7 januari. Jobbet söktes av sex personer. Pol.mag. 
Anna Hyvärinen valdes och hon började den � april. Pastor 
Jan Edström fungerade som svenskspråkig projektsekretera-
re. Den svenskspråkiga kampanjen genomfördes tillsammans 
med Kyrkans central för det svenska arbetet, KCSA. 

Material
Ansvarsveckans information distribuerades genom en två-
språkig tabloid, bokmärke, fotoutställning, webbsidor, Po-
werPoints (varav en hade gjorts av u-landsgästen), affischer 
gjorda av unga och två roll-ups. I Kyrkpressen publicera-
des en fyrsidig bilaga som utkom den 8 oktober och nådde 
��0 000 adresser. 

2. Närmare granskning av verksamhetsåret
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Materialet togs emot med stort intresse. Bland annat an-
såg centralkriminalpolisen att människohandelsmaterialet 
på webben var brett och sakkunnigt. Överinspektör Venla 
Roth från minoritetsombudsmannens / nationella mänsko-
rättsrapportörens kansli konstaterade att Ansvarsveckan är 
den mest omfattande finländska informationskampanjen om 
människohandel genom vilken man har lyckats nå en verk-
ligt bred publik. 

Tabloiden var i likhet med tidigare år kampanjens huvud-
sakliga material. Man satsade mycket på innehållet i tablo-
iden: den innehöll ett omfattande inslag expertartiklar och 
perspektivet utvidgades till global nivå. Det var tvåspråkigt 
och innehöll artiklar av hög kvalitet. Bokmärket var ekono-
miskt, lätt att dela ut och att ta emot av förbipasserande. Ge-
nom att utvidga materialet kunde man också bredda utskick-
et. Tabloiden publicerades i �5 000 exemplar och bokmärket 
i �0 000 exemplar. Den tryckta informationen blev klar re-
dan i början på hösten och på så sätt kunde saken lyftas fram 
synligt i god tid före kampanjveckan. 

Verksamheten begränsar sig inte till en vecka trots att 
kampanjen kulminerar under veckan. Däremot fungerar och 
syns Ansvarsveckan under hela året. Den nyss utkomna ta-
bloiden delades ut vid Ansvarsveckans presentationsbord vid 
de finska kyrkodagarna i Jyväskylä 2�–23 augusti. Den pos-
tades till alla kristna församlingar i Finland, ca � 200 styck-
en, till representanter för kristna medier, till de flesta organi-
sationer som arbetar med internationell diakoni och utveck-
lingssamarbete, till Konferensen för europeiska kyrkor, riks-
dagen, Republikens president och Europaparlamentet. Ma-
terialet delades också ut på Helsingfors bokmässa 22–24 ok-
tober. Många tilläggsbeställningar gjordes. 

Affischens budskap var Sårbar. Guds underverk – inte 
till salu. Genom den visuella delen fick man fram det vik-
tigaste budskapet i kampanjen. De finsk- och svenskspråki-
ga webbsidorna uppdaterades och sidornas visuella uttryck 
ändrades i enlighet med den aktuella tematiken. På samma 
gång gjordes sidorna mera användarvänliga. 

Utställningens bilder hade gjorts av en internationell mis-
sionsgrupp som med hjälp av bilder vill kämpa mot männis-
kohandel. Utställningen fanns i Vasa, i olika bibliotek i Ku-
opio, Jyväskylä, Berghälls kyrka, Helsingfors ortodoxa för-
samling, missionsungdomarnas utbildningscentral i Evijär-
vi, friförsamlingen i Nordsjö, Mejlans kyrka i Helsingfors 
och Vandaforsens församling. Utställningen kunde ses fram 
till årets slut och bilderna kunde också skrivas ut från webb-
sidan.

Av roll-uperna är den ena på finska och den andra på 
svenska. De används vid Ansvarsveckans presentationstill-
fällen och i samband med mässor.

U-landsgäster
Två indiska gäster, Elizabeth Joy (Council for World Missi-
on) och Sanjana Das (Church of North India), deltog också 
i kampanjen. Båda var erfarna arbetare i kampen mot män-
niskohandeln. Gästerna besökte många församlingar, sko-
lor, partnerorganisationernas evenemang och riksdagen, där 
de talade om människohandel och det kristna arbetet för att 
motarbeta människohandeln. Dessutom gav de intervjuer för 
tidningar, radio och tv. Deras budskap fick ett gott mottagan-
de och synlighet i medierna. Som avslutning på veckan ord-
nades en mycket lyckad ekumenisk gudstjänst i Forssa som 
sändes direkt i Yle Radio �. Sändningen hade över 220 000 
lyssnare.

Händelser: 
• 2�–23.8 Kyrkodagar, Jyväskylä 
• 8-9.�0 ERF:s höstmöte, Vasa 
• 4.�0 Presentation av Ansvarsveckan i Nordsjö friförsam-

ling 
• �4.�0 Ansvarsveckans seminarium, Åbo Akademi, Vasa 
• �4.�0 Svenskspråkig Tomasmässa, Brändö kyrka 
• �7.�0 Ortodox kvällsgudstjänst i Herman av Alaskas kyr-

ka, Esbo
• �8.�0 Gudstjänst och kyrkkaffe i Mejlans kyrka, Helsing-

fors 
• �8.�0 Gudstjänst och kyrkkaffe i Myrbacka kyrka, Vanda 

�8.�0 Tomasmässa i Agricola kyrka, Helsingfors Direkt-
sändning i Radio Dei.

• 22–24.�0 Bokmässan i Helsingfors; 24.�0 Människorätts-
seminarium i Berghälls kyrka, Helsingfors; 25.�0 Orto-
dox liturgi, invandrarprojektets kapell, Esbo; 25.�0 Eku-
menisk gudstjänst i Forssa kyrka, direktsändning i Yle Ra-
dio �.

• �9.�0 OrtAids Ansvarsveckoevenemang, ortodoxa för-
samlingen i Helsingfors

• 20.�0 Ansvarsveckans ekumeniska evenemang i Jyväsky-
lä, program under hela dagen

• 2�.�0 Ansvarsveckans evenemang i Munkshöjdens kyrka, 
Helsingfors

• 24.�0 Fred och mänskliga rättigheter, seminarium i 
Alphyddans kyrka, Helsingfors

• 2�.�� Konsert i Kristuskyrkan (svenskspråkiga metodist-
församlingen).

Samarbetsevenemang
• �9.�0 U-landsgästernas möte med Ansvarsveckans samar-

betsgrupp.
• 22.�0 Gästernas möte med representanter för ERF:s med-

lemskår och samarbetsparter.
• 23–�0 Mediefrukost med gästerna, intervjuer.
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I de nämnda evenemangen deltog cirka 53 880 personer. 
Förutom dessa händelser ordnade församlingarna själva An-
svarsveckoevenemang under hösten. Ansvarsveckan lyftes 
enligt uppgift fram i minst �00 församlingar och hos många 
kristna organisationer. 

Behandlingen av människohandelstematiken fortsätter 
år 20�0 med ett internationellt seminarium som hålls 25–
26 mars med temat Sårbar. Guds underverk – inte till salu. 
Första dagens program hålls i Lahtis och den andra dagen i 
Viborg. Temat har lyfts fram också under våren vid kyrkli-
ga evenemang där projektsekreterarna har medverkat. Gene-
rellt sett har finländska aktörer inom den internationella di-
akonin gjort människohandelsproblematiken till sin sak och 
tagit upp temat i sin verksamhet. Kampanjen kan således an-
ses vara framgångsrik.

Ansvarsveckan i medierna
Medierna var intresserade av tematiken. Genom olika medi-
er nåddes över � 000 000 hushåll eller läsare. Jan Edström 
skrev artiklar om temat till följande tidningar: Nyckeln, 
Skattkistan, Missionsstandaret, Maan ystävät, Fredsposten, 
Kummin, Skillnaden. Många tidningar skrev om saken un-
der hösten, bl.a. Kirkko ja kaupunki, Henki ja elämä, Sa-
von Sanomat, Sana, Esse, Näkyvä nainen, Crux, Kotimaa, 
Rauhan Tervehdys, Kirkko & koti, Kytkin, Nykyaika, Rau-
han Sanomia, En Väg, Ristin Voitto och Suomen Viikkoleh-
ti. Människohandeln och Ansvarsveckan hölls framme i oli-
ka radioprogram, andaktsprogram och intervjuer i Yle Radio 
�, Radio Vega och Radio Dei. Temat syntes också två gång-
er i TV Suomis nyhetssändningar.

Samarbetsrelationer
Jan Edström deltog i Europeiska baptistfederationens in-
ternationella människohandelsseminarium den 23-25 juli i 
Amsterdam och i Pro Tukipistes internationella konferens 
om människohandel 22-23 oktober i Helsingfors.

Anna Hyvärinen deltog i Konferensen för europeis-
ka kyrkors (KEK) och kommittén Kyrka och samhälles 
(Church and Society) årliga möte i Mechelen, Belgien den 
�7-�9 november. Vid mötet diskuterades kyrkornas samhäl-
leliga roll och påverkningsmöjligheter, särskilt inom EU. 
Vid diskussionen drog man upp riktlinjer för viktiga teman 
som de kristna vill påverka i Europa. I mötet ingick också 
en audiens i Europaparlamentet där Ansvarsveckans mate-
rial ställdes fram.

Anna Hyvärinen representerade ERF i Pro-tukipistes 
nätverk mot människohandel, i ekumeniska människohan-
delsnätverket, i inrikesministeriets kommitté för möte mel-
lan religion och kultur och i lutherska kyrkans arbetsgrupp 
för projektet Från våld till försoning.

Representanter för ERF och Kyrkornas Globala Vecka 
(Sveriges Kristna Råd) höll två rådplägningsdagar. Syftet 
var att förena krafterna och samarbeta med de två likartade 
kampanjerna från 20��.

Ekumeniska böndagsplakatet

För beredningen av böndagsplakatet svarade ERF:s bön-
dagsarbetsgrupp. Plakattexten togs fram av ERF:s styrel-
se tillsammans med republikens presidents kansli. Repub-
likens president undertecknade plakatet den � oktober. År 
20�0:s böndagsplakat lyfter fram helighet och invandringen. 
Där minns man även jubelåret för mission. Till plakatet hör 
för båda dagarna bibeltexter, som kan användas som predi-
kotexter. 

2.2 Övriga projekt

Kyrkorna och klimattalkot 

Ljus och klockor 
Rådets styrelse rekommenderade medlemssamfundens för-
samlingar att delta i Världsnaturfondens Earth Hour, som in-
nebar att ljusen släcktes för en timme lördagen den 28 mars 
kl 20.30–2�.30. På detta sätt ville man betona betydelsen av 
att spara på energi för belysning. Hundratals församlingar i 
olika kyrkor hörsammade Kyrkornas världsråds inbjudan att 
ringa i kyrkklockorna söndagen den �2 december kl. �5 som 
ett tecken på att det brådskar för mänskligheten att ta ansvar 
för skapelsen och vidta åtgärder mot klimatförändringen.

Kyrkornas klimatseminarium
Under temat ...i fotspåren...höll kyrkorna sitt klimatsemina-
rium i Paltamo, Mieslahti den �7-�8 september. ERF och 
Kainuun Opisto arrangerade ett seminarium som tog fasta 
på det aktuella temat ur den kristna trons perspektiv. Huvud-
anföranden hölls av miljöminister Paula Lehtomäki och pro-
fessor John Chryssavgis från USA. I panelen, som handla-
de om förhållandet mellan själens frälsning och miljöskyd-
det, deltog pastor Ilkka Sipiläinen, Pol.dr Minna Rasku (ort.) 
TD Pauliina Kainulainen (luth.) och pastor Ansku Jaakko-
la (adv.). Bibelundervisningen hölls av TD Sakari Häkkinen 
(luth.). Ärkebiskop Leo förrättade vattenvigning på stranden 
till Oulujärvi tillsammans med ortodoxa församlingen i Ka-
jana och talade om en kristens förhållande till naturen. 

I samtalsgrupperna diskuterades en ekologisk livsstil och 
internationell politik, både från församlingarnas, enskilda 
kristnas och medborgarnas perspektiv. Diskussionsgrupper-
na leddes av experter från kyrkor, medborgarorganisationer, 
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politiken och statsförvaltningen. Seminariet hölls inom ra-
men för Kainuuinstitutets �00-årsjubileum. I sitt tal vid fest-
middagen berättade prosten Tuomo Ruuttunen om institutets 
långa ekumeniska och ekologiska profil. 

Ekumeniska klimatteser
ERF:s styrelse godkände ekumeniska klimatteser som bely-
ser de kristnas miljöansvar och uppmanar till praktiska åt-
gärder och bön för ett förnyande av mänsklighetens ansvar 
för miljön. Teserna publicerades vid ett klimatseminarium 
och det första exemplaret överläts högtidligen till miljömi-
nister Paula Lehtomäki. 

Kyrkor och invandrare

Fastemanifestet
Styrelsen gjorde upp ett fastemanifest som behandlade flyk-
tingskap ur ett kristet-etiskt perspektiv och var ett försvar 
av människovärdet. Styrelsen presenterade manifestet för 
rådets medlems- och observatörssamfunds ledare och för 
Pingstkyrkans ordförande för undertecknande. Femton leda-
re för de kristna samfunden undertecknade manifestet. Det 
offentliggjordes den �2 februari i St Henriks katedral i Hel-
singfors. 

Kyrkoledarna lyfte fram sin vilja att ta ansvar, att dela 
med sig och att utplåna orättvisorna. Manifestet är en kärn-
full påminnelse om Bibelns och den kristna etikens princi-
per, som berör flyktingskap och medmänsklighet. 

Ärkebiskoparnas vädjan för äldre invandrare
Ärkebiskop Jukka Paarma och ärkebiskop Leo gjorde den 
5 juli ett ställningstagande med anledning av den offentliga 
debatten om Evelyne Fadayels situation och speciellt röran-
de invandrarfamiljernas far- eller morföräldrar. I texten som 
gjorts upp av ERF:s och lutherska ärkebiskopens kanslier 
vädjar ärkebiskoparna till migrationsverket och de politiska 
beslutsfattarna om att kärnfamiljsbegreppet skulle utvidgas 
och under vissa förutsättningar också gälla far- och morfö-
räldrar. Ärkebiskoparna påminner om det fjärde budet som 
påverkat finländsk rättskänsla och som uppmanar att respek-
tera överheten och ta hand om föräldrar. 

Kyrkan som fristad – praxis i församlingarna
I samarbete med lutherska kyrkostyrelsens invandrararbete 
och Tammerfors kyrkliga samfällighet arrangerades den 23 
februari ett seminarium som samlade ett fyrtiotal represen-
tanter för församlingarnas invandrararbete från olika delar 
av landet. Juristen Marjaana Laine från Flyktingrådgivnin-
gen berättade om aktuella frågor från asyllagstiftningen och 

linjedragningar. Man diskuterade församlingarnas tidiga-
re och nuvarande asylsituation och behandlade också käns-
lor, erfarenheter och ork ur de anställdas och medarbetarnas 
perspektiv.

Mikaelförsamlingen i Åbo och Åbo svenska församling 
ordnade en seminariedag om asylfrågor �3.oktober. Huvud-
talare var Fanny Dethloff, ordförande för rörelsen Bundesar-
beitsgemeinschaft Asyl in der Kirche. Anföranden hölls ock-
så av utlänningspolisen i Åbo, ERF:s generalsekreterare och 
församlingarnas representanter. 

Från våld till försoning

Den finländska varianten av Kyrkornas världsråds årtionde 
Kyrkor för fred och försoning (200�-20�0 Decade to Over-
come Violence) som kallas Från våld till försoning koordine-
rades av lutherska kyrkostyrelsen. Projektsekretare var Kati 
Jääskeläinen. Ett samarbete inleddes kring Ansvarsveckans 
människohandelstema. Anna Hyvärinen representerade ERF 
i arbetsgruppen Från våld till försoning. 

Religionsmöte

Religionernas samarbete i Finland – RESA
Generalsekreteraren deltog i bildandet av religionsforumet 
RESA som strävar efter att förbättra relationerna mellan reli-
gionerna. Projektet är ett resultat av seminariet Religionerna 
i det finländska samhället som hölls på Hanaholmen 2007. 
I uppföljningsgruppen deltog Finlands muslimska råd, Fin-
lands islamförsamling (tatarerna), Centralrådet för de judis-
ka församlingarna i Finland, ERF och Ev.luth. kyrkan som 
kom med under året. 

Arbetsgruppen sammanställde stadgar för RESA, vilka 
godkändes av huvudmännens beslutande organ. Som mål-
sättning sattes att grunda en registrerad förening med nam-
net Uskontojen yhteistyö Suomessa – Religionernas samar-
bete i Finland, USKOT-RESA, vilket också godkändes av 
huvudmännen. Forumet inleder sin verksamhet och samver-
kar med representanter för de tre monoteistiska religioner-
na. Dess främsta mål är att stärka samhällsfreden, jämlik-
heten mellan religionsutövare och ömsesidig respekt i sam-
hället, att stärka religionsfriheten och att bredda diskussio-
nen kring religion och samhällsfrågor. Forumets arbetsgrupp 
tog fram två konkreta initiativ: Publiceringen av en gemen-
sam kalender över religiösa högtider och en deklaration om 
barnets rättigheter. Den senare genomfördes också under det 
gångna året. 

Religionsmöte på ledarnivå
Religionsledarna – representanter för judendomen, kristen-
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dom och islam – möttes den �� mars hos lutherska kyr-
kostyrelsen i Helsingfors och den 30 september i katolska 
biskopsgården i Helsingfors. Man diskuterade ett gemen-
samt uttalande med anledning av jubileumsåret för barnens 
mänskliga rättigheter, forumets konstituering och aktuella 
frågor inom religionssamfunden. I mötena deltog lutherska 
och ortodoxa kyrkornas ärkebiskopar, katolska biskopen 
samt representanter för judiska församlingarna, Finska is-
lamförsamlingen, Islamiska samfundet i Finland, som från 
och med hösten ersattes av Finlands muslimska råd (SINE). 
ERF:s generalsekreterare var sekreterare för mötena. 

Fredsfostran – global verksamhet eller lokal aktivitet 
Ett seminarium ordnades den 22 augusti under kyrkodagar-
na i Jyväskylä. Kosovo var i brännpunkten. Samarbetsparter 
var Utbildningsstyrelsen, Från våld till försoning och Fin-
lands kristliga fredsrörelse. Mera information under Sektio-
nen för fostran.

Barn måste skyddas från allt våld
Seminariet ordnades med projektet Från våld till försoning 
och Centralen för församlingarnas barnarbete vid de finska 
kyrkodagarna i Jyväskylä den augusti. Mera information un-
der Sektionen för fostran. 

Barnets rätt till det heliga 
RESA-forumets arbetsgrupp gjorde uttalandet Barnets rätt till 
det heliga med anledning av 20-års jubileet av FN:s förkla-
ring om barnets rättigheter. Undertecknare var lutherska och 
ortodoxa ärkebiskoparna, katolska biskopen, och represen-
tanter för Finlands muslimska råd, Centralrådet för de judiska 
församlingarna, Finska islamförsamlingarna och ERF. I utta-
landet betonades att barnets rätt till uppväxtmiljö och religi-
onsundervisning ger förutsättningar att leva i en mångreligiös 
värld. Undertecknarna representerades av barnen Ida Wein-
traub (judiska församlingarna), Matti Jokela (luth.), Maksim 
Voihanski (ERF), Asma Onniselkä (muslimska rådet) och 
Meryam Schakir (islamförsamlingen, tatarerna). De över-
räckte utlåtandet till president Tarja Halonen den 20 novem-
ber, minnesdagen för förklaringen om barnets rättigheter. 

Religionsmötet i utbildningen – en väg till fred 
Kyrkornas representanter möttes 23–24 oktober i Kuopio för 
att lyssna till experter och samtala om religionsdialog i för-
skolan, grundskolan och i gymnasiet. Intressanta inlägg vid 
seminariet var bl.a. barnträdgårdslärare, TK Silja Lammin-
mäki-Vartias anförande om religionsdialog i ett mångkul-
turellt dagis och rektor Merja Laininens beskrivning av in-
vandrares anpassningsprojekt i skolan. Mera under Sektio-
nen för fostran.

Sexualiteten i Guds plan

ERF:s och Studium Catholicums teologiska seminarieserie 
fortsatte. I mars talade fader Aleksej Sjöberg om det kvinn-
liga diakonatet i östkyrkan och han kommenterades av TM 
Riitta Laukama. I oktober höll Riitta Laukama ett anförande 
om Elizabeth Schüssler-Fiorenzas tänkande och hon kom-
menterades av Antoine Lévy OP. Den sista sessionen hålls 
under 20�0 då man undersöker möjligheten att ge ut en pub-
likation med materialet från seminarierna.

Vem ber vi om hjälp

ERF:s och Esbo lutherska stift arrangerade den 24 maj i 
Esbo domkapitel ett öppet seminarium om kristendomens 
framtid i Finland. Dagens huvudtalare var författaren Tors-
ti Lehtinen (ort.) som tog upp gudslängtan som något som 
förenar alla människor. Lehtinen betonade det kristna bud-
skapets överraskande närvaro och potential i dagens Fin-
land. Pastor Matti Peiponen (luth.) kommenterade Lehti-
nens synpunkter och reflekterade över hur Guds verklighet 
till sitt väsen är mångfaldig. Han uppmanade till att funde-
ra över i vilken utsträckning kristna förmår acceptera den-
na mångfald och mångkulturalitet. Den andra kommenta-
ren kom från redaktör Hanna Ranssi-Matikainen från Vi-
neyard-rörelsen. Enligt henne borde centrum vara i mötet 
med människan och hennes konkreta behov. Att religiosite-
ten tunnas ut är en stor utmaning som vi kan svara på genom 
att dra nytta av de äldre kyrkornas stabilitet och den frikyrk-
liga flexibiliteten. Ulla Leivo (pingst), Emil Anton (kat.) 
och Laura Maria Latikka (luth.) bidrog med insiktsfulla och 
sammanfattande kommentarer. Biskop Mikko Heikka av-
slutade dagen med en andakt. 

Ekumenisk pilgrimsfärd till Konstantinopel

ERF och Helige Sergejs och Hermans brödraskap (en inre-
missions- och diakoniorganisation inom ortodoxa kyrkan) 
arrangerade 9–�5 september en ekumeniska pilgrimsfärd till 
Konstantinopel, det nya Rom, dagens Istanbul. Deltagarna 
kom från ortodoxa, lutherska och katolska kyrkorna och Va-
paakirkko. Programmet inkluderade besök vid stadens krist-
na sevärdheter och dagens olika kyrkliga verksamhetscent-
rum. Ekumeniske patriarken i Konstantinopel Bartholomeus 
tog emot pilgrimsvandrarna. Ett besök i den teologiska aka-
demin på ön Halki ingick i programmet. Akademin stängdes 
av landets regering �97� och öppnandet av akademin är ett 
viktigt mål för minoriteterna i Turkiet. I det grekiska gymna-
siet Zografou lyssnade resenärerna till de turkiska minorite-
ternas beskrivning av förhållandet i skolorna och hur de un-
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ga ser på livet och framtiden bland en majoritet med annan 
tro. Deltagarna deltog i en luthersk mässa i den armenisk-ka-
tolska kyrkan och bekantade sig med de finländska mission-
sorganisationernas arbete. Pilgrimerna deltog i gudstjänster 

i anslutning till korsets upphöjelsefest både i den armeniska 
kyrkan och i det ortodoxa patriarkatet. Man höll dagliga an-
dakter enligt de olika traditionerna. 

www.ekumenia.fi och publikationer 

ERF använder eCredos nätkommunikation. Byråsekretera-
ren uppdaterade webbsidorna. I samarbete med Thorleif Jo-
hansson inleddes förberedelserna inför förnyandet av webb-
sidorna. 

Johdata meidät yhteen – För oss samman, Kristittyjen 
ykseyden ekumeeninen rukousviikko – Ekumeniska böne-
veckan för kristen enhet 2009, 36-sidigt häfte i A5-format.

Toimintakertomus 2008 Verksamhetsberättelse, storlek 
A4, 64 sidor, häftat, fyrfärgspärm.

Det dubbla kärleksbudet, missionshelgens material pu-
blicerades på ERF:s och Finska Missionssällskapets webb-
sidor.

Ekumeeniset ilmastoteesit – Ekumeniska klimatteser, en 
affisch i A4 format trycktes i 200 exemplar för klimatsemi-
nariet

Rukouspäiväjulistus – Böndagsplakatet 2010

3 Information och publikationer

Kommunikationssamarbete

Samarbetet med Päivä Oy, Finska missionssällskapet, eC-
redo och Kyrkans informationscentral (KT) var dynamiskt 
och uppbyggande. Mycket värdefull sakkunskap kom rådet 
till del gällande publikationsverksamhet, webbsidor och in-
formation.
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4.1 Konferensen för europeiska kyrkor

Konferensen för europeiska kyrkor höll sin generalförsam-
ling i Lyon, Frankrike �4–2� juli. ERF är associerad med-
lem i konferensen. Generalsekreteraren representerade rådet 
vid mötet.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Ortodoxa 
kyrkan i Finland är medlemmar i KEK. Närmare 30 finlän-
dare deltog i mötet. Från den lutherska kyrkan deltog åtta 
personer, en avgående medlem ur centralkommittén, två ob-
servatörer och fyra journalister från kyrkliga medier. Från 
ortodoxa kyrkan deltog åtta delegater, en avgående med-
lem ur centralkommittén och en representant för kyrkornas 
migrationsarbete. Finland bidrog med fyra mötesfunktio-
närer (”stewards”), två lutherska och två ortodoxa. Två fin-
ländare koordinerade programmet för mötesfunktionärerna, 
en från Syndesmos och en från internationella kristna stu-
dentförbundet (WSCF). En finländsk representant deltog i 
gudstjänstkommittén genom WSCF. En finländare var med i 
KEK:s stab och en representerade förbundet KFUK. 

Vid mötet firades KEK:s 50-års jubileum och ett annat 
jubileum för att fira fusionen mellan KEK och de europeiska 
kyrkornas migrationskommission CCME. Bland alla de tal 
som behandlade synpunkter på Europas ekumeniska grund 
var patriarken Bartholomeus festtal det mest betydelsefulla, 
då han utmanade katolska kyrkan att bli fullvärdig medlem 
i KEK. Av de europeiska kyrkoledarna talade också ärkebis-
kop Anastasios från Albaniens ortodoxa kyrka, biskop Hu-
ber från Berlins evangeliska kyrka, patriarken Daniel, Ru-
mäniens ortodoxa kyrka och schweiziska reformerta kyr-
kans president Wipf. 

Mötets mest kritiska diskussion fördes kring ett förslag 
från tyska evangeliska kyrkan, enligt vilket man ville förnya 
KEK:s styre genom att utse en kommission med vidsträck-
ta befogenheter. Ett motförslag från den finländska luther-
ska delegationen diskuterades och en kompromiss uppnåd-
des, enligt vilken man diskuterar en förnyelse som samti-
digt respekterar KEK:s stadgar. Den på förhand sett vikti-
gaste frågan vid mötet ansågs vara europeiska migrations-
kommissionens (Churches’ Commission for Migrants in Eu-
rope) fusion med KEK, men på grund av förnyelsen av för-
valtningsprocessen tvingas man ännu gå igenom villkoren 
för fusionen.

Finlands kyrkor representeras i KEK av Tapani Ranta-
la (luth.) och Rauno Pietarinen (ort.). Vid centralkommitténs 
första möte utsågs biskop Matti Repo (luth.) och lektor Pek-
ka Metso (ort.) till kommissionen Churches in Dialogue och 
professor Aila Lauha (luth.) till kommissionen Church and 
Society.

4.2 Kyrkornas världsråd

Kyrkornas världsråds (KV) centralkommitté möttes för tred-
je gången under perioden 2006–20�3 i Genève 25 augusti-2 
september. Två teman, val av ny generalsekreterare och val 
av plats för nästa generalförsamling, präglade mötet. Cen-
tralkommittén hade utsett en valkommitté som föreslog två 
kandidater, professor Seong-Won Park från presbyterianska 
kyrkan i Korea och Norska kyrkans generalsekreterare för 
ekumeniska och internationella frågor, Olav Fykse Tveit. 
Under centralkommitténs möte hölls en avskedsfest för ge-
neralsekreterare Samuel Kobia, där man mindes hans enga-
gemang för den ekumeniska rörelsen. På Evangelisk-luther-
ska kyrkans i Finlands och Finlands ortodoxa kyrkas vägnar 
överräckte centralkommitténs finska medlemmar en tillsam-
mans med ERF och Kyrkans Utlandshjälp gemensam gåva 
till Kobia . 

KV:s följande möte hålls 20�3. Som mötesplats före-
slogs Addis Abeba i Etiopien, Busa i Sydkorea, Damaskos i 
Syrien och Rhodos i Grekland. Efter omröstning valdes Bu-
san i Sydkorea som mötesplats. Centralkommittén utsåg en 
planeringskommitté på �6 personer för generalmötet till vil-
ken valdes pastor Aaro Rytkönen (luth.) och TM Outi Vasko 
(ort.) från Finland. Planeringskommittén möts i medeltal en 
gång per år fram till generalförsamlingen. 

Vid sitt senaste möte utsåg centralkommittén en arbets-
grupp för att granska KV:s förvaltningsstruktur, förvalt-
ningsorganens roll och beslutanderätt och stadgarna. Bir-
gitta Rantakari (luth.) från Finland har varit arbetsgruppens 
ordförande. Arbetsgruppen föreslog flera kort- och långsik-
tiga förändringsförslag. Av dessa godkändes endast en liten 
del. Vid sidan av förvaltningsförnyelsen är stabiliseringen av 
organisationens ekonomi en stor utmaning.

Fyra finländare från två kyrkor hör till KV:s centralkom-
mitté: Biskop Simo Peura och pastor Aaro Rytkönen (luth.) 
och generalsekreterare Heikki Huttunen och TM Outi Va-
sko (ort.). Vasko är också medlem i KV:s exekutivkommit-
té. I mötet deltog 27 mötesfunktionärer men av dem var inga 
finländare. 

4.3 Övriga kontakter

Ekumeniska råd i Europa

Generalsekreteraren deltog i det årliga mötet för de euro-
peiska ekumeniska rådens generalsekreterare 27-28 april i 
St Pölten i Österrike. Temat för mötet var mötet mellan kris-
tendom och islam i Europa och begreppet tolerans i de bå-
da religionerna. 

4 Kontakter och uppföljning
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Ekumeniska råd i Norden och Baltikum 

Det årliga mötet mellan de ekumeniska rådens generalsek-
reterarna och kyrkornas ekumeniska ansvariga hölls i Oslo 
29-3� januari. Temat var de ortodoxa kyrkornas deltagande 
i det ekumeniska arbetet i de nordiska och baltiska länder-
na. Omfattande anföranden beskrev hur situationen skiljer 
sig på ett intressant sätt mellan de olika länderna. Samtidigt 
hölls också ett förberedande möte för de nordiska delega-
terna vid KEK:s nästa generalmöte. Mer än 30 representan-
ter från fem nordiska länders, Estlands och Lettlands kyrkor 
och ekumeniska råd diskuterade aktuella ekumeniska frågor, 
särskilt samarbetet mellan KV och KEK. De nordiska eku-
meniska rådens generalsekreterarmöte hölls den �� decem-
ber i Köpenhamn. 

Theobalt VII 

Den sjunde Theobaltkonferensen för kyrkorna kring Öster-
sjön hölls den 3-6 september i Kristliga institutet i Åbo med 
Ev.luth. kyrkan i Finland som värd. Temat var Called to One 
Hope in Christ - majority and minority churches in the Bal-
tic region, dvs. Kallade till samma hopp i Kristus - majori-
tets- och minoritetskyrkor i östersjöområdet. ERF:s general-
sekreterare talade om hur katoliker, lutheraner och ortodoxa 
lever tillsammans i Finland. I mötet deltog ett trettiotal re-
presentanter från katolska, lutherska och ortodoxa kyrkorna 
i Lettland, Litauen, Polen, Sverige, Tyskland, Finland, Dan-
mark, Ryssland och Estland. 

Svenska Bibelsällskapet

Svenska Bibelsällskapets huvudmannaråd samlades den 
23 april i St. Lars katolska kyrka i Uppsala. Finlandssven-
ska kyrkligheten representeras av ERF:s styrelse utvald do-
cent Risto Nurmela (TD Leif-Göte Björklund är suppleant). 
Biskop Rune Backlund, som varit sällskapets ordförande i 
�5 år lämnade rådet och avtackades. Risto Nurmela fram-
förde ERF:s hälsning. Till ny ordförande valdes biskop To-
ny Guldbrandzén (Svenska kyrkan).

Översättningsdirektor Mikael Winninge gav rapport över 
verksamheten. Översättning av Dödahavsrullarna till svens-
ka förväntas utkomma under 20�0. Som tidigare rapporte-
rats, har Katolska kyrkan i Sverige av Vatikanen beordrats 
att revidera ett stort antal texter i Bibel 2000, som ska ingå i 
de nya gudstjänstböckerna. Framför allt Psaltartexter berörs. 
Arbetsbördan har visat sig övermäktig, varför man valt att gå 
in för färre förändringar än ursprungligen tänkt. Nyöversätt-
ning av Nya testamentet anses behövlig. 

Bibeläventyret, som riktar sig till skolelever i klasserna 
4-5, har fortsatt med stark betoning på Svenskfinland. Också 

en kurs för ledare har hållits i Finland. Finanskrisen har ock-
så drabbat SBS, varför bokslutet är negativt. Tidigare år har 
dock varit positiva, vilket balanserar upp förlusten.

Andra möte hölls �8 november i Linköping. SBS avser 
att förstärka sin satsning på hemlandet, vilket innebär att en 
större del av medlen ska riktas till arbetet i Sverige, med må-
let att på sikt ha en fördelningsnyckel på 50/50, jämfört med 
nuvarande 30/70 till utlandsarbetets favör. 

Behovet av att översätta Nya testamentet på nytt har bör-
jat ventileras. Nu planeras en rundfrågning hos kyrkorna. 
Också möjligheten att revidera nuvarande översättning från 
�98� hålls öppen. ERF hör till samma grupp som Kungliga 
vitterhetsakademien, Svenska Akademien och skolväsendet. 
Risto Nurmela framhöll att Ekumeniska Rådet utgör en mel-
lanhand för att representera det finlandssvenska kyrkolivet, 
vilket borde beaktas då SBS riktar en förfrågan till kyrkorna. 

Ekumeniska rådet i Estland

Ekumeniska rådet i Estland, Eesti Kirikude Nõukogu, fira-
de sitt 20-års jubileum den �8 juni och �7 december. Rådet 
grundades under de sista åren av den sovjetiska ockupatio-
nen då kyrkorna vid sidan av medborgarrörelserna fick en 
viktig roll i utvecklandet av det estniska samhället. Rådet 
har blivit en fungerande mötesplats för de estniska kyrkor-
na och ett samarbetsorgan i relation till statsmakten. Rådet 
är också en viktig kanal för kristen närvaro i medierna och 
den offentliga debatten. Till rådet hör alla tio kyrkosamfund 
som verkar i Estland. Generalsekreteraren höll ett av tre an-
föranden vid rådets 20-års jubileumsseminarium den �8 ju-
ni i Tallinn. Generalsekreteraren och byråsekreteraren repre-
senterade ERF vid högtiden i Piritta den �7 december. 

Biträdande generalsekreterare för Estlands ekumeniska 
råd, Ruudi Leinus, deltog i ERF:s höstmöte i Vasa. ERF och 
ekumeniska rådet i Estland samarbetade också kring An-
svarsveckans tema.

Sveriges Kristna Råd (SKR)

Så gott som varje vecka hade ERF kontakter till Sveriges 
kristna råd. Det mesta konkreta samarbetet utvecklades mel-
lan Ansvarsveckan och Kyrkornas globala vecka. General-
sekreteraren höll ett anförande om enhet som ekumenikens 
mål vid L-99-mötets �0-års jubileum i Linköping den 29 au-
gusti.

Kyrkorna och partnerskapslagen

ERF följde med den kyrkliga diskussionen om samkönade 
parrelationer både hemma och utomlands. ERF och Studi-
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um Catholicum arrangerade fortsättningsvis seminariese-
rien Sexualiteten i Guds plan. Man planerar ge ut materia-
let från seminarierna under 20�0. Internationella erfarenhe-
ter visar att en ekumenisk kontext ger möjlighet till ett fri-
are samtal om åsiktsskillnader till skillnad från samtalet in-
om ett samfund. Europeiska forumet GLBT för kristna sex-
uella minoritetsgrupper möttes 2�-25 maj i Träskända för-
samlingsinstitut. Representanter för ERF:s medlemskyrkor 
deltog i forumets olika evenemang. Generalsekreteraren höll 
en föreläsning om kyrkofädernas undervisning och östkyr-
kans syn på människans sexualitet vid ett seminarium i Hel-
singfors universitet. Också sektionen för lärofrågor behand-

lade temat genom att granska hermeneutiken kring registre-
rat partnerskap. 

Situationen för de kristna i Irak 

Rådet följde med situation för de kristna i Irak och Mellan-
östern. Man höll kontakt med assyrisk-ortodoxa som kom-
mit som flyktingar till vårt land och till medlemmar i den 
kaldeisk-katolska kyrkan. Rådet deltog i programmet i an-
slutning till ett besök av metropoliten Atallah från Sevastia, 
som sköter den palestinska administrationens relationer till 
patriarkatet i Jerusalem. 
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5.1 Sektionen för etiska frågor

Syftet med Sektionen för etiska frågor är att erbjuda ERF:s 
medlemskrets möjlighet till interaktion när det gäller främ-
jandet av behandlingen av etiska frågeställningar. Sektio-
nens uppgift är att behandla aktuella etiska frågor ur ett 
ekumeniskt perspektiv. 

Sektionens ordförande var Risto Pontela (luth.), viceord-
förande Liisa-Maria Voipio-Pulkki (luth.), och sekreterare 
Kaisa Iso-Herttua (luth.) och från �7 augusti Aino Bärlund 
(luth.).

Sektionen höll fem möten. Ett viktigt diskussionsämne 
var hur man sköter uppföljningen av de kriser och katastro-
fer, från tsunamin till skolskjutningar, som de senaste åren 
drabbat finländare, vilket på många sätt har utvecklat vårt 
samhälles krisberedskap. Kyrkor och församlingar har haft 
en viktig funktion i att erbjuda människor trygghet och ba-
lans. Samarbetet mellan olika aktörer har stärkts och blivit 
något att ytterligare utveckla. Tematiken behandlades vid ett 
seminarium.

Omkring hundra personer deltog i evenemangen Kyrkor-
na möte kriser i Vetenskapernas hus i Helsingfors 25 mars. 
Programmet var mångsidigt och krisarbetets omfattning lyf-
tes fram på ett utmärkt sätt. Olika experter presenterade sina 
ansvarsområden med belysande exempel. Hjälpandets etik 
betonades starkt i diskussionen. Statssekreterare Risto Vo-
lanen talade om Finlands krisstrategi. HNS:s medicinalchef 
Eero Hirvensalo föreläste om principerna kring den statli-
ga hälsovårdens krisberedskap. Överläkare Markus Henriks-
sons tema var Psykoanalytiskt stöd vid psykisk stress - nyt-
ta eller skada? Stiftssekreterare Kirsti Poutiainen presentera-
de lutherska kyrkans krisberedskap. Röda korsets generalse-
kreterare Kristiina Kumpula talade om katastrofsituationens 
etik. Ledaren för social- och krisdejouren Tove Sundman ta-
lade om samarbetet mellan frivilliga och myndigheter. Le-
dare för sjukvårdsdistriktet, viceordförande för Suomen Va-
paakirkkos styrelse, Jaakko Pihlajamäki talade om kyrkor-
nas arbete vid skolskjutningarna. Fader Teo Merras, präst i 
Helsingfors ortodoxa församling, behandlade dödens hem-
lighet vid kriser och kyrkoherde Jouko Ala-Prinkkilä från 
Kauhajoki lutherska församling talade om själavårdens etik 
vid kriser.

Under hösten inledde sektionen arbetet med ett nytt te-
ma som stimulerade till en aktiv diskussion. Den handlade 
om invandrarskap och särskilt kristna invandrare. Hur tar vi 
hand om och hur bemöter vi i församlingarna dessa männis-
kor, hur främjar vi deras integrering i samarbete med migra-
tionsmyndigheterna. Man diskuterade också vad kyrkan sist 
och slutligen är i praktiken. 

5.2 Sektionen för fostran

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

Ordförande för sektionen var Arto Kallioniemi (luth.), 
viceordförande Sirpa Okulov (ort.) och sekreterare Marian-
ne Kantonen (ort.). Sex ordinarie möten hölls. Under året 
höll man fram ekumenisk fostran och fredsfostran vid alla 
öppna seminarier.

Med anledning av 20-årsjubileet för FN:s deklaration om 
barnets rättigheter publicerade forumet för religionssamar-
bete i Finland den 20 november utlåtandet Barnets rätt till 
det heliga och överräckte det också till president Tarja Halo-
nen. Forumets huvudmän representerar kristendom, juden-
dom och islam. Målet är att utvidga religionsdialogen och 
stöda samhällsfreden. Enligt uttalandet vill vi ”fostra våra 
barn till dialog och respekt.” Barnet har rätt att både fostras 
enligt den egna traditionen och bekanta sig med andra religi-
oner och åskådningar. 

I Finland betyder det också rätt att delta i skolans religi-
onsundervisning, konstateras i uttalandet. Utlåtandet under-
tecknades av ärkebiskoparna Jukka Paarma och Leo, katol-
ska biskopen Teemu Sippo, generalsekreterare Heikki Hut-
tunen och representanter för Finlands muslimska råd, Fin-
ska islamförsamlingen och Centralrådet för de judiska för-
samlingarna. Sektionens representant Artio Kalliomäki del-
tog i beredningen av texten.

Till sektionens agenda har också hört att följa med hur 
övrig religionsfostran har genomförts i grundskola och gym-
nasium samt hos ERF:s medlemssamfund och i samhället. 
Under året har man också diskuterat den verksamhet som 
bedrivits av undervisningsministeriets arbetsgrupp för för-
nyandet av undervisningsplanen och timfördelningen för 
grundläggande undervisning. Ordföranden och sekreteraren 
föreslog för styrelsen att ERF för arbetsgruppen skulle pre-
sentera sina synpunkter om vikten av undervisning i egen 
religion. Styrelsens utlåtande publicerades den 7 december. 
Sirpa Okulov beredde förslaget till utlåtande. 

Ekumenisk fostran – vad lär vi av varandra? är en hand-
bok i ekumenisk fostran som är tänkt för bl.a. skolor, ut-
bildningsanstalter, daghem och församlingar. Redaktörer 
var Mirkka Torppa och Antti Laine. Marianne Kantonen var 
sektionens representant i redaktionskommittén. Syftet med 
boken är att visa på betydelsen av ekumenisk fostran, dess 
innehåll och praxis. Syftet är också att stöda genomförandet 
av ekumenisk fostran. Boken strävar också efter att vidga lä-
sarens egen ekumeniska tillväxt och reflektion. Boken ges ut 
av Finska Missionssällskapet och publiceras våren 20�0.

5 Sektioner
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Ett seminarium om fredsfostran, Fredsfostran – glo-
bal verksamhet eller lokal aktivitet, arrangerades 22 au-
gusti vid de finska kyrkodagarna i Jyväskylä. Kosovo var i 
brännpunkten. Talare och deltagare i paneldebatten var läka-
ren Edmond Nushi, alban från Kosovo; Serbiens represen-
tant var TM Nemanja Balcin, Kyrkan Utlandshjälp repre-
senterades av Pauliina Parhiala och Jouni Järvinen represen-
terade Alexanderinstitutet. Också Fredsskolan i Helsingfors 
var med i programmet. Seminariet leddes av Heikki Hut-
tunen. Sektionen för fostran var aktivt med i arrangemang-
en tillsammans med övriga sektioner. Övriga arrangörer var 
Utbildningsstyrelsen, projektet Från våld till försoning och 
Finlands kristliga fredsförbund.

Seminariet Barn bör skyddas från allt våld genomfördes 
tillsammans med projektet Från våld till försoning och med 
centralen för församlingarnas barnarbete. En samling hölls 
också vid kyrkodagarna i Jyväskylä den 22 augusti. Talare 
var Kalevi Virtanen, Inkeri Eskonen och Pekka Turtiainen. 
Mirkka Torppa från sektionen ledde seminariet. Heikki Jääs-
keläinen hade gjort seminariets programblad. Båda semina-
rierna hade 40-50 deltagare och responsen var god. 

Religionsmötet i utbildningen – en väg till fred var te-
mat 23–24 oktober i Kuopio. Arrangemangen gjordes till-
sammans med ortodoxa kyrkans kyrkostyrelse och Kale-
valaskolan. Ekonomiskt bidrag gavs av ovan nämnda aktö-
rer och EU:s integreringsprogram. För de praktiska arrang-
emangen i Kuopio ansvarade Sirpa Okulov. Seminariet ha-
de närmare 50 deltagare. De flesta deltagarna var lärare, men 
också kyrkligt anställda och yrkesfolk från utbildningssek-
torn deltog.

Seminariet anpassades för lärarna som utbildningsdagar 
enligt tjänstekollektivavtalet, så kallade VESO-dagar. Ord-
förande Arto Kallioniemi öppnade seminariet i ortodoxa för-
samlingens lokaler. Undervisningsrådet Pekka Iivonen tala-
de om religionsdialog. Heikki Huttunen behandlade under-
visning i egen religion som en möjlighet i kulturmötet. Efter 
föreläsningarna följde en kvällsgudstjänst i heliga aposteln 
Johannes teologens kyrka. Kvällen fortsatte med en mottag-
ning hos ärkebiskop Leo.

Den andra dagen hölls i Kaleva skola. Silja Lamminmä-
ki-Vartia berättade om religionsdialog i ett mångkulturellt 
dagis. Fyra olika aspekter på religionsdialog lyftes fram. 
Marja Louni presenterade museet som undervisningsmiljö, 
Liisa Siikanen behandlade skolgemenskap och vardagseku-
menik genom sektionens material om en på webben tänkt ut-
flykt till Sandudds begravningsplats. 

Kalevalaskolans lärare Jyri Kokkonen, Anna-Kaisa Lau-
nonen och Naser Omarieh berättade om sin skolas erfaren-
heter av mångkulturellt arbete. Rektor Merja Laininen pre-
senterade Kalevalaskolans integrationsprojekt för invandra-
re. Seminariet avslutades av Juha Luodeslampi som reflek-

terade över möjligheterna kring religionsdialog i undervis-
ningen. Deltagarna bidrog med god respons. 

Luciadagens mottagning hölls den �4 december för sam-
arbetsparterna i ERF:s kansli. Luciatåget bestod av fjärde-
klassister från Bobäcks skola i Kyrkslätt. Festen var lyck-
ad: barnens fina uppträdande, glögg och en trevlig atmosfär 
värmde upp en kylslagen vinterdag.

5.3 Kvinnosektionen

Kvinnosektionen fortsatte arbetet med att stöda kvinnor i 
kyrka och samhälle och förstärka den gemensamma kristna 
identiteten. För att uppnå sitt syfte deltog kvinnosektionen 
aktivt, både hemma och utomlands, i diskussioner om kvin-
nofrågor, i samlingar om kontakter till olika religioner. Sek-
tionen uppmuntrade medlems- och observatörssamfundens 
och partnerorganisationernas kvinnor till ett aktivare eku-
meniskt engagemang.

Ordförande var Eija Kemppi (luth.), viceordförande Iris 
Rajamaa (met.), sekreterare Satu Lehtonen (kath.) och in-
formatörer Leena Mäkitalo och Anne Lagerstedt (Finlands 
kristliga fredsrörelse).

Möten hölls i Helsingfors finska metodistförsamling, 
hemma hos Leena Mäkitalo i Träskända, i Helsingfors kyrk-
liga samfällighets verksamhetscenter i Svartholmen och hos 
Kansan Raamattuseura i Helsingfors. Arbetsgrupperna sam-
lades i Studium Catholicum och i Vivamo verksamhetscen-
ter. I samband med mötena fick man aktuell information om 
verksamheten hos det samfund i vars möteslokal man sam-
lades. 

Ett möte med tatarkvinnor hölls i tatarernas moské i Trä-
skända 3� mars. Presentationen behandlade tatarernas ur-
sprung, hur seder och traditioner bärs vidare, vilken typ av 
islam samfundet företräder och kvinnans ställning. Tatar-
samfundets kvinnor hade dukat fram traditionella läckerhe-
ter och kvällen bjöd på glad och entusiastisk samvaro. Den 
äldsta kvinnan, Ferime Nisamethin, ledde ordet.

Sektionen fortsätter religionsdialogen också med andra 
muslimska organisationer och med de judiska församlingar-
na. Hösten 20�0 ordnas ett seminarium om religionsmöte. 

Hela skapelsen väntar... var temat vid en pilgrimsvand-
ring med naturtema �5-�6 maj. Den genomfördes på rut-
ten Vivamo-Stella Maris. I vandringen deltog 25 personer 
från olika kyrkosamfund. Lojos miljöansvarige Risto Mur-
to (ort.) presenterade miljöns tillstånd i Lojotrakten, lekman-
nafranciskan Tuulikki Tuuri presenterade den franciskanska 
synen på miljön och FD Annika Parantainen, ordförande i 
den finländska avdelningen av den kristna miljöorganisatio-
nen Arocha, talade om vardagens ekohandlingar. Efter anfö-
randena fördes diskussion och vid lägerelden lyssnade man 
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till naturberättelser och samlades till andakt i Heliga Birgit-
tas kapell. Under lördagen vandrade man via St Lars kyrka 
till pingstkyrkan där pastor Raimo Hämäläinen presentera-
de verksamheten. Vandringen fortsatte till det ortodoxa bö-
nehuset, Alla heligas tsasouna i Lojo, där diakon Seppo Pe-
sonen berättade om tsasounans historia. Framme vid Stel-
la Maris ledde fader Frans Voss deltagarna i en vesper. Eija 
Kemppi, Satu Lehtonen och Raila Mantere fungerade som 
arrangörskommitté för vandringen.

Eija Kemppi deltog som sektionens representant i plane-
ringen av ett seminarium om fredsfostran vid kyrkodagarna 
i Jyväskylä den 22 augusti. 

Seminariet Kvinna till kvinna hölls den 5 november i S:
t Henriks konstkapell i Åbo och i birgittinerklostret. Arrang-
örskommittén för seminariet bestod av Leena Mäkitalo, Rii-
na Nguyen, Iris Rajamaa och Eija Kemppi. Pastor Mari Kin-
nunen höll en andakt och Florence Schmitt (kat.) talade över 
temat Från flicka till kvinna. Pastor Hilkka Olkinuora höll 
anförandet Kvinna till kvinna i arbetsgemenskapen. Verk-
samhetsledare Ritvo Ohmeroluoma presenterade Kyrkans 
Utlandshjälps kvinnobank under temat Kvinnor stöder kvin-
nor. Metodistpastor Mari Ståhl avslutade samlingen med an-
dakt. I seminariet deltog 36 personer som gav övervägande 
positiv respons.

Internationella kontakter hölls till Nordisk Ekumenis-
ka Kvinnokommitté (NEKK) och till de europeiska kristna 
kvinnornas ekumeniska forum. NEKK och Kvinnor i Svens-
ka kyrkan hölls seminariet Vattnets sakrament 30-3� januari, 
i vilket Eija Kemppi, Raila Mantere, Monika Pensar-Gran-
roth och Sirpa-Maija Vuorinen deltog som representanter för 
den lutherska kyrkan. 

Eija Kemppi representerade sektionen i NEKK:s led-
ningsgrupp. Ledningsgruppen möttes i Uppsala den ��–�2 
mars och i Reykjavik den 2–3 november. Vid mötena tog 
deltagarna från olika nordiska kyrkor och ekumeniska or-
ganisationer upp aktuella teman och händelser. Den ekume-
niska kvinnokonferensen som planerades till den 5–8 au-
gusti 20�0 i Stavanger, Norge, upptog en stor del av mö-
testiden. 

Anne Lagerstedt representerade sektionen som publika-
tionsansvarig i styrelsen för de europeiska kristna kvinnor-
nas ekumeniska forum (EFECW). Forumet höll ett möte för 
nationella koordinatorer i Sigtuna, Sverige, den 23–27 sep-
tember. Vid mötet behandlades FN:s resolution �325 som 
är kvinnornas ”vapen” i fredsarbetet. Deltagarna uppmunt-
rades att ta del i fredsprocesser i både i hemlandet och in-
ternationellt. Lagerstedt deltog i forumets styrelsemöten i 
Aten och Sigtuna. EFECW:s generalmöte planeras att hållas 
i Loccum, Tyskland, den 23–29 augusti 20�0.

5.4 Ungdomssektionen

Sektionens syfte är att främja ekumeniskt ungdomsarbete i 
Finland och erbjuda unga möjlighet att delta i nationellt och 
internationellt ekumeniskt ungdomsarbete.

Ordförande var Sami Lehto (vap.), sekreterare Henri Jär-
vinen (luth.) och viceordförande Miika Ahola (luth.). Utbild-
ningssekreterare i Helsingfors var Henri Järvinen och i Jo-
ensuu Lidja Cederström (ort.) och Riikka Hakulinen (luth.). 
Maija Orsila (luth.) var sekreterare för internationella ären-
den och kontaktperson till Europeiska ekumeniska ung-
domsrådet, Ecumenical Youth Council in Europe, EYCE. 
Sektionen höll åtta möten.

Flaggskeppet, Utbildningsprogrammet för ekumenik och 
internationell verksamhet, KetkoTM är en av de viktigaste av 
de etablerade verksamhetsgrenarna. Ketko ordnas i Helsing-
fors och Joensuu. Man diskuterade också att inleda verksam-
het i Åbo. Varumärket Ketko är skyddat av Patent- och regis-
terstyrelsen. Sektionen stödde ungas deltagande i olika eve-
nemang hemma och utomlands. De som beviljats understöd 
rapporterade om sina erfarenheter. Dessutom informerade 
sektionen sina samarbetsparter om ekumeniska evenemang 
och utbildningsmöjligheter i Finland och utomlands.

Ketko™

En kurs ordnades i Helsingfors och Joensuu. I Helsingfors 
samarbetade man med Studiecentralen av Kirkkopalvelut 
och i Joensuu med Finlands kristliga studentförbund (SKY) 
och Ortodoxa studentförbundet (OOL). Samarbetet förlöp-
te utmärkt. 

Som stöd åt utbildningssekreterarna fungerade arbets-
grupperna för Ketko som bestod av frivilliga ungdomar från 
olika kyrkor och samfund som genomgått Ketkoutbildning-
en. De som gått kursen fick studieveckor eller studiepoäng 
av teologiska fakulteterna vid Helsingfors och Joensuus uni-
versitet och diakoniyrkeshögskolan.

Ketkokursen ger en god kunskaps- och erfarenhetsbas 
och förbereder unga att bli aktiva ekumeniska aktörer. Un-
der kurser bekantar man sig varje år med teori och praktik i 
olika kyrkors och samfunds liv och verksamhet. Kursdelta-
garna bekantade sig med den ekumeniska rörelsen, möjlig-
heter till internationellt arbete, kristenheten och aktuella frå-
gor ur många olika perspektiv. Ketkokursen omfattar fyra 
veckoslut under ett läsår. Kursen i Helsingfors hade �2 del-
tagare och i Joensuu hade man �5 deltagare. Tretton perso-
ner inledde kursen på hösten i Helsingfors och 4 personer 
kursen i Joensuu.

Sektionen inledde förberedelserna av en utbildning kring 
internationella och ekumeniska frågor för kyrkornas ung-
domsarbetare. Henri Järvinen började planera innehållet 
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tillsammans med en arbetsgrupp och samtidigt diskuterade 
man behovet av utbildningsbehov och principer med kyrko-
samfundens ansvariga för personalutbildning. Utbildningen 
Ketko Pro togs med i lutherska kyrkans utbildningskalender 
för 20�0 och pilotprojektet inleds hösten 20�0.

Internationella kontakter

Sektionen är medlem i Europeiska ekumeniska ungdoms-
rådet (Ecumenical Youth Council in Europe, EYCE). Mai-
ja Orsila informerade om EYCE:s kurser och internationel-
la ekumeniska evenemang till Ketko och till listan för ung-
domsekumenik. Teman vid EYCE:s kurser var bland annat 
människorättsfostran, demokrati och minoriteter, religions-
dialog och fundamentalism. 

EYCE:s 37:e generalmöte arrangerades den 4–�0 maj 
i Riga, Lettland. Deltagarna kom från medlemsorganisa-
tionerna tillsammans med gäster från Kyrkornas världsråd 
och WSCF Europe. Vid mötet granskade man de senaste två 
årens verksamhet, gav förslag på nya former av verksamhet 
och beslöt om temat för de två kommande åren som hänför 
sig till temat för FN:s klimatkonferens ur kristna ungdomars 
perspektiv. Generalmötet tidigarelades från hösten till våren 
då flera styrelseplatser hade blivit vakanta. Från Finland del-
tog Inka Lindroos (styrelsemedlem i EYCE), Topi Haarla 
och Maija Orsila. 

Representanter för EYCE:s nordiska och baltiska med-
lemsorganisationer möttes 29 maj–� juni i Riga för att disku-
tera möjligheterna för regionalt ekumeniskt samarbete. Någ-
ra deltagare hade mötts en månad före EYCE:s möte och för-
berett det nordisk-baltiska mötet. Vid mötet diskuterade man 
arrangerandet av regionala ekumeniska evenemang, olika ut-
bildningsmöjligheter och finansieringen av dessa. Deltagar-
nas mötesrapportering publicerades på ERF:s hemsidor. 

Ungdomars religionsdialog

Sektionen har sedan 2006 deltagit i religionsdialog för unga. 
Religionsdialogen är ett förhållandevis nytt område för det 
ekumeniska arbetet och man utvecklar hela tiden dess olika 
verksamhetsformer.

Händelser

Sektionens verksamhet presenterades vid kyrktorget under 
kyrkodagarna i Jyväskylä den 2�–23 augusti. En teologi om 
klimatförändring var temat vid ett evenemang för studeran-
de under Ekumeniska böneveckan som hölls i Helsingfors 
ortodoxa församlings sal den 22 januari. Filosofen och lut-
herske prästen Terho Pursiainen höll ett anförande kring te-

mat. I den ekumeniska paneldiskussionen deltog Ilkka Sipi-
läinen, sekreterare för lutherska kyrkostyrelsens avdelning 
för diakoni och samhälle, teol.stud. och klimatutbildare Tep-
po Väisänen (ort.) och lekmannafranciskan Marko Pitkänie-
mi OFS (Ordo Fraciscanus Saecularis, kat.). En ungdomskör 
från den pietistiska väckelsen skötte musiken. En vattenvig-
ning hölls i Heliga Trefaldighetens kyrka.

The puzzle of Christianity today: which pieces to keep, 
which to give away? var temat för ett internationellt semi-
narium som hölls i Helsingfors universitet den 28 november. 
Det arrangerades i samarbete med Finlands kristliga student-
förbund. Seminariets huvudtalare var biskop Martin Lind, 
Sverige. Temat för hans utmärkta anförande var The chan-
geable and the unchangeable in Church’s tradition and life. 
TM Aino Nenola talade om The Orthodox view on change. 
Studerande Bohdana Yuriy från Ukraina talade om Changed 
Perspective From Recognition to Acceptance and Collabo-
ration — Ukrainian Traditional Churches in Relationship 
with Protestant Churches in Ukraine. Politikforskaren Na-
talia Vasilevich från Vitryssland talade om Religious identity 
under transformation in post-communist Belarus. Seminari-
et leddes av sektionens sekreterare Henri Järvinen. Kristli-
ga studentförbundets tidning Etsijä (Sökaren) fyllde �00 år 
och en del anföranden från seminariet publiceras i tidning-
en under 20�0.

5.5 Sektionen för lärofrågor

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

Ordförande för sektionen var Pekka Metso (ort.) och vi-
ceordförande Minna Hietamäki (luth.). Sekreterare var Ta-
pani Saarinen (luth.) och Emilia Helavuo (luth.). 

I katolska kyrkan firade man det gångna året aposteln 
Paulus jubileum. Paulus teologi ur det tidiga kristna och det 
judiska perspektivet var temat för mötet den �9 mars som 
hölls i Åbo Akademi. Särskilt diskuterade man de messian-
ska judarnas perspektiv. Professor Antti Laato höll inled-
ningsanförandet. 

Seminariet Religionerna och EU hölls den �4 maj i Tam-
merfors. Där diskuterades EU:s relation till religioner och 
kyrkor. Anförandet hölls av professor Matti Kotiranta. I pa-
nelen deltog flera kandidater för Europaparlamentet, bland 
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andra Heidi Hautala och Arja Alho. Seminariets viktigaste 
slutsats var att det är ytterst viktigt att i framtiden öka infor-
mationen om religioner och kyrkor i den nationella politiken 
och på EU-nivå. Matti Niskanen och Tapani Saarinen ansva-
rade för arrangemangen kring seminariet. Sektionen höll ett 
eget möte i anslutning till seminariet.

Temat för mötet som hölls den �7 september i Tammer-
fors baptistförsamling var Hermeneutiken kring registrerat 
partnerskap. Docent Kalervo Salo höll ett anförande om 
temat. Man välkomnade lutherska biskopsmötets utlåtan-
de om partnerskap som en katalysator för den allmänna de-
batt som pågår runtomkring. Under samtalet funderade man 
över varför registrerat partnerskap väcker sådan diskussion 
inom kyrkorna. Pastorala och teologiska frågor knyts ihop 
på ett utmanande sätt både i det allmänna förhållningssättet 
till sexuella minoriteter och i den enskilda prästens arbete. 
Man förutsåg att de kristna samfund som inte är bundna av 
regelverk eller förhåller sig lösare till fasta definitioner in-
te i längden kan undvika att göra upp officiella och bindan-
de riktlinjer i frågan.

Den nationella och internationella ekumenikens framtid 
var temat den �9 november vid mötet i lutherska kyrkostyrel-
sens utrymmen i Helsingfors. Pastor Aaro Rytkönen höll ett 
anförande om temat Finns det en framtid för den ekumeniska 
rörelsen och Kyrkornas världsråd? Rytkönen presenterade 
KV:s verksamhetskultur och projekt och gjorde en bedöm-
ning av framtida tyngdpunktsområden. Missionssekreterare 
Aino Nenola och sektionens viceordförande Minna Hieta-
mäki talade om KV:s Faith & Order-kommissions verksam-
hetsramar och senaste tidens arbete. Faith & Order-kommis-
sionens arbete ansågs vara både problematiskt och banbry-
tande. Kommissionen tar upp frågor som hör till kyrkornas 
gemensamma rötter men samtidigt har dess uttalanden och 
dokument fått mycket blandat mottagande bland medlems-
samfunden. Generalsekreterare Heikki Huttunen informera-
de om ERF:s projekt och planer för den närmaste framtiden 
och det kommande året. 

5.6 Sektionen för lokalekumenik

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

Ordförande var Oiva Voutilainen (luth.), viceordförande 
Arto Kortemaa (vap.) och Kirsti Keltikangas (luth.) och se-
kreterare Veijo Koivula (luth.) Sektionen möttes tre gånger 
där man behandlade aktuella ekumeniska frågor och lokale-
kumenisk verksamhet på olika håll i vårt land. 

Information, idéutbyte och ömsesidig reflektion skapa-
de ett intensivt debattklimat vid mötena. Ekumeniska bö-

neveckan var ett viktigt ämne, liksom ekumeniska ansvars-
veckan, världsböndagen och ekumeniska bibelevenemang-
et som Finska bibelsällskapet initierat. Sektionen vill hål-
la nära kontakt till den lokala ekumeniken överallt i lan-
det. Sektionen deltog tillsammans med andra sektioner i 
arrangerandet av ett seminarium om fredsfostran vid kyr-
kodagarna i Jyväskylä. Sekreteraren representerade sektio-
nen vid kyrkodagarna och deltog i seminarier och presen-
terade ERF:s verksamhet vid informationsbordet på kyrko-
dagarnas torg.

Det sjunde lokalekumeniska forumet hölls den 28 sep-
tember i Kuopio. Ungefär 40 ekumeniskt aktiva personer 
från olika håll i landet deltog. Forumet hölls i ortodoxa kyr-
kostyrelsens, Kuopio lutherska samfällighets och Kuopio 
pingstförsamling lokaler. Programmet innehöll andakt, mö-
ten, måltidsgemenskap, delgivning och att stifta bekantskap 
med den lokala situationen.

Temat var bruket av bilder i olika kristna traditioner. Med 
modernt språkbruk kan man säga att ikonen är en andlig kon-
sumtionsartikel, ett hjälpmedel för bön. Man kan naturligt-
vis be utan ikoner, men ikonen stöder bönelivet. Så samman-
fattade biskop Arseni ikonens viktiga betydelse. Inom ikon-
måleriet betonas sinnenas betydelse, liksom lyssnandet ef-
ter livet efter detta. Biskop Arseni talade också om ikonens 
symbolik och presenterade flera ikontyper. 

Pastor Pirkko Koistinen talade om bildens teologi ur 
luthersk synvinkel. Hon presenterade först övergången till 
lutherdomen och brytningstiden på �500-talet och avsluta-
de med att önska att det kontrollerande täckelset skulle falla. 
Den verkliga lutherska mångfalden skulle enligt Koistinen 
få synas mera och frimodigare i kyrkornas bildspråk.

Pastor Arto Kortemaa granskade temat ur frikyrkligt 
perspektiv. Hans tal grundade sig på Hannele Kuismanens 
forskning om bilder och symboler som trons kännetecken 
i Suomen Vapaakirkkos sakrala rum. Enligt undersökning-
en stöder kyrkornas och kapellens bilder och symboler fri-
kyrkans bekännelse och förkunnelse. Konstverken bidrar till 
att skapa det heliga rummet och proklamerar samtidigt som 
brukskonst det som den frikyrkliga tron bygger på. 

Kyrkoherde Paolo Berti talade om bildbruket i den ka-
tolska kyrkans liv. Han inledde genom att tala om hur Gam-
la testamentets bildförbud orsakade problem för den tidiga 
kristna kyrkan. Kyrkans slutliga besked kom vid andra eku-
meniska konciliet i Nicaea 787 då man godkände en viktig 
bestämmelse om de kristna bildernas användning. Beslutet i 
Nikea gör också skillnad mellan att tillbe Gud och att vörda 
bilderna. Det är alltså inte fråga om tillbedjan, något som en-
bart är tillägnad Gud. Man vördar bilder på samma sätt som 
man visar respekt för korset, det heliga evangeliet och andra 
heliga föremål som man vördar med rökelse och ljus. 
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5.7 Sektionen för finlandssvensk ekumenik 

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

Sektionens ordförande var kyrkoherde Bo-Göran Åstrand, 
viceordförande Jan Edström, sekreterare Sara Torvalds. Tre 
möten hölls. Den 24 april hos Finska bibelsällskapet i Hel-
singfors presenterade Kerstin Hagberg bibelsällskapets ak-
tuella verksamhet. Vid mötet den �8 september hos Kyr-
kans central för det svenska arbetet berättade Maria Sten om 
Kcsa:s arbete. Den 7 december samlades sektionen i Kris-
tuskyrkan, Helsingfors. Monica Lundgren berättade om me-
todistkyrkans arbete i Finland och utomlands. 

Ett seminarium om predikogemenskap ordnades i Åbo 6 
november tillsammans med Teologiska Fakulteten vid Åbo 
Akademi med professor Tage Kurtén som värd. Gun-Viv 
Glad-Jungner (Frälsningsarmén) inledde med andakt. Do-
cent Jaakko Rusama höll huvudanförandet Predikans roll 
och funktion i gudstjänsten om ekumeniska kriterier för pre-
dikan. Jan Edström ledde diskussionen efteråt och Tor-Erik 
Store avslutade seminariet under rubriken Vad vill vi? Pre-
dikogemenskap som uttryck för kristen enhet.Seminariet ha-
de ett tiotal deltagare och planer gjordes upp för ett fortsatt 
samarbete med fakulteten under 20�0.

Sektionen följde med och rapporterade om Ekumenis-
ka böneveckan och ansvarsveckan, Bibelkampanjen, bi-
skopsvalen i katolska kyrkan i Finland och i Borgå stift och 
behovet av ekumenisk informationsverksamhet på svenska. 
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6. Förvaltning och ekonomi

6.1 Rådets möten

Vårmötet

Esbo kyrkliga samfällighet stod värd för vårmötet den 20 
april i Hvittorps lägergård, Kyrkslätt. Ärkebiskop Jukka 
Paarma betonade i sitt öppningstal att kyrkorna i Finland till-
sammans kan arbeta för familjen. Finska pingstkyrkans an-
sökan om observatörskap godkändes. Det var en kyrkohisto-
riskt viktig händelse och pingstkyrkan hälsades hjärtligt väl-
kommen i den ekumeniska gemenskapen. 

Förutom stadgeenliga ärenden behandlade mötets se-
minariedel larmet och följderna efter �809 års krig. Biskop 
Gustav Björkstrand höll inledningsanförandet. Fil.dr Kati 
Katajisto talade om den finländska identitetens utformning i 
storfurstendömet. Teol.mag. Maria Takala-Roszczenko tala-
de om hur den finska ortodoxa kyrkligheten uppstod.

Höstmötet

Rådet möttes till höstmöte i Vasa den 8-9 oktober och valde 
enhälligt biskopen i Helsingfors katolska stift, Teemu Sippo, 
till ny ordförande. Det här är första gången som ERF har en 
katolsk ordförande. 

Värdar för höstmötet var de finska och svenska lutherska 
församlingarna, vars kyrkoherdar Tor-Erik Store och Krister 
Koskela hälsade gästerna välkomna. Ärkebiskop Jukka Paar-
ma tog i sitt inledningsanförande upp skolornas religionsun-
dervisning och konstaterade bland annat att en egen trygg re-
ligiös identitet är ett gott stöd i livets olika skeden. 

Rådet diskuterade och beslöt om stadgeenliga ärenden 
som nästa års verksamhetsplan och budget. Höstmötet val-
de också ordförande och styrelse. Deras mandattid är tre år. 
Ärkebiskop Jukka Paarma som valdes till ordförande �999 
ställde inte upp för omval eftersom han stod i beråd att gå i 
pension.

Biskop Simo Peura föreslog biskop Teemo Sippo till ord-
förande och han valdes också enhälligt. Peura motiverade 
sitt förslag med att Sippo under tiotals år deltagit i och bidra-
git till det ekumeniska samarbetet. Att Sippo vigdes till bi-
skop i Åbo domkyrka var en ekumenisk milstolpe och hans 
val som ERF:s ordförande kommer att bli till nytta och väl-
signelse för ekumeniken.

 ERF har tre vice viceordförande: lutherska kyrkans re-
presentant biskop Matti Repo (ersättare: pastor Antti Kruus, 
luth.), ortodoxa kyrkans representant teol.mag. Outi Vasko 
(ersättare: ledande diakon Juha Lampinen, ort.), Missions-
kyrkan i Finlands representant pol.mag. Markus Österlund 
(ersättare: pastor Mayvor Wärn-Rancken, Finlands svenska 
metodistkyrka).

Till styrelsens övriga poster valdes följande personer (er-
sättare inom parentes): Teol.dr Päivi Jussila (registerchef Vei-
jo Koivula), Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland; teol. dr 
Tomi Karttunen (teol.dr Minna Hietamäki), luth.: biskop Si-
mo Peura (domprost Matti Poutiainen), luth.; samfundsleda-
re Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko (pastor Soile Sa-
lorinne, Finska metodistkyrkan). Till ordförandens personli-
ga ersättare valdes generalvikarie Wieslaw Swiech SCJ.

Till höstmötet hörde också ett intressant tilläggsprogram. 
Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi ligger i Vasa. Ut-
rymmena finns i en gammal kvarnbyggnad som är sane-
rad med respekt för det gamla och uppskattning för det nya. 
Belysande nog heter platsen Academill. Universitetslektor 
Mårten Björkgren hälsade gästerna välkomna. Studentkören 
Pedavoces gjorde ett livfullt och skickligt uppträdande under 
Nicke Kavilos ledning. Professor Sven-Erik Hansen presen-
terade Åbo Akademi med särskild hänsyn till pedagogiska 
fakultetens förvaltning och verksamhet. Mårten Björkgren 
inledde med att tala om Barnets rätt till respekt i den mång-
kulturella skolan. 

På kvällen möttes man till en ekumenisk kväll i Trefal-
dighetskyrkan. Liturger var Tor-Erik Store och Arto Lehtine-
va. Predikanter var Arseni, biskop i Joensuu och biskop Si-
mo Peura. Organist var Mikael Heikius och försångare Tu-
ija Niemistö.

Mötesdeltagarna avslutade kvällen med stadens repre-
sentanter. Värd var biträdande stadsdirektör Kristina Sten-
man. Hennes varma välkomsttal innehöll element från den 
kristna etiken. Hon var mycket förtrogen med bl.a. invand-
rarnas situation och kyrkan som fristad. 

Den andra mötesdagen inleddes med andakt i S:t Niko-
laus kyrka. Andakten innehöll en katolsk laudes och en or-
todox morgonbön. Fader Matti Wallgrén och fader Wieslaw 
Swiech höll den tillsammans.

Det offentliga förmiddagsseminariet tog upp temat Bar-
nets rätt till det heliga. Panelsamtalet behandlade temat Var-
för är religionsfostran viktig och hur kan man motivera den 
i ett mångreligiöst samhälle? I panelen deltog pastor Pat-
rik Hellström (pingst.), studerande Satu Hätinen (ort.), teol.
dr Päivi Jussila (luth.), nyhetschef Johannes Ijäs (luth.) och 
ungdomsarbetsledare Anna-Karin Lärka (luth.). Panelen 
leddes av branschsekreterare Ann-Mari Holländer, Kyrkans 
central för det svenska arbetet och generalsekreterare Ka-
levi Virtanen från centralen för församlingarnas barnarbete 
(luth.). 

Paneldeltagarna diskuterade vad de håller heligt och vad 
ordet helig syftar till i deras liv, särskilt ur barndomsper-
spektiv. Man samtalade och utvärderade också häftet Bar-
nets rätt till det heliga. Vid musikstunden uppträdde Per-Ric-
hard ”Pricken” Levälahti (Missionskyrkan i Vasa) med egna 
kompositioner. Barnet har rätt till ett gott liv var temat för 
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barnombudsman Maria Kaisa Aulas anförande. Efter anfö-
randet fick hon många frågor om religionsfostran. Aula sva-
rade att det enligt henne inte finns någon orsak att ändra på 
det nuvarande systemet. 

Efter seminariet var det dags att säga tack. Metropoliten 
av Nicea tackade Jukka Paarma för hans långa tid som ord-
förande. Både den nya och den avgående ordföranden till-
önskades många nåderika år. Ordförande tackade på rådets 
vägnar byråsekreterare Sirpa-Maija Vuorinen som den �3 
november hade varit anställd i 20 år i ekumenikens och Eku-
meniska rådets tjänst.

 

6.2 Styrelsen

Styrelsen är rådets beredande och verkställande organ. Sty-
relsen sammanträdde fem gånger. Ordförande var ärkebiskop 
Jukka Paarma från Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 
Hans personliga ersättare var biskop Simo Peura (luth.). 

Viceordföranden (personliga ersättare inom parentes): 
Pol.dr Markus Österlund, Missionskyrkan i Finland (pas-
tor Soile Salorinne, Finska metodistkyrkan). TM Outi Va-
sko, Finlands ortodoxa kyrka, (överdiakon Juha Lampinen, 
Finlands ortodoxa kyrka), Biskop Voitto Huotari, luth., (TD 
Matti Repo, luth.). 

Biskop Voitto Huotari lämnade ERF:s styrelse efter att 
han gick i pension den � februari. Efter honom valdes biskop 
Matti Repo till viceordförande.

Styrelsens medlemmar (personliga ersättare inom pa-
rentes): Överläkare Kati Myllymäki, Finlands ev.luth. kyr-
ka (pastor Veijo Koivula, Finlands ev.luth.kyrka), Informa-
tör Mari Malkavaara, Finlands ev.luth. kyrka (pastor Päivi 
Jussila, Finlands ev.luth.kyrka), Samfundsföreståndare Ola-
vi Rintala, Suomen Vapaakirkko (chefredaktör Hannu Lah-
tinen, Suomen Vapaakirkko). 

Biskop Teemo Sippo, Katolska kyrkan i Finland (fader 
Kazimierz Lewandowsky, Katolska kyrkan i Finland).

6.3 Personal

ERF:s kansli skötte ett brett arbetsområde. Kansliets arbete 
är en verksamhet som ofta inte märks innan den blir ogjord. 
Det dagliga arbetet bestod av konsultation, information och 
ekumenisk källhandledning. ERF:s kansli skötte otaliga kon-
takter till såväl evangelisk-lutherska kyrkans kyrkostyrelses 
olika avdelningar som andra medlemskyrkor och främjade 
det ekumeniska samarbetet i stort som smått. ERF bedrev 
genom sina sektioner och i samarbete med samarbetsparter, 
och trots sina små personresurser, en bred verksamhet som 
erbjöd ekumenisk expertis på många områden till nytta för 
kyrka och samhälle.

Generalsekreterare var Heikki Huttunen, byråsekrete-
rare Sirpa-Maija Vuorinen. Perry Johansson var deltidsan-
ställd ekonom, visstidsanställda projektsekreterare på deltid 
(Ansvarsveckan) var Anna Hyvärinen och Jan Edström, och 
visstidsanställt byråbiträde på deltid var Tiina-Mari Mälli-
nen. Daniel Tuhkanen gjorde sin prao (praktisk arbetslivs-
orientering) på rådet. Byråsekreteraren fungerade som hans 
handledare. 

6.4 Årets verksamhet siffror

Bokslutet visade ett underskott på 76,73 euron. Efter stad-
geändringen har rådet övergått till praxis med medlemsav-
gift, till vilket medlemskåren har anpassat sig väl. Systemet 
har bidragit med stabilitet och klarhet en starkare ekonomisk 
planering. Storleken på medlemsavgifterna fastställs i sam-
band med budgeten. 

Statsunderstöd har mottagits för Ansvarsveckan, ung-
domsverksamheten och olika projekt.

Kollektintäkterna var �26 60�,20 euro. Summan samla-
des till största delen in under de lutherska församlingarnas 
kollektdag (söndagen under Böneveckan för kristen enhet 
och Ansvarsveckans kollekt på domsöndagen). Inkomster-
na från kollekterna finansierade 32 procent av verksamhets-
utgifterna.

Sektionsarbetet och samarbete med andra parter har möj-
liggjort ett mera omfattande arbete än det skulle finnas eko-
nomiska förutsättningar för.
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ERF är observatör (associated council) i Kyrkornas Världsråd 
och Konferensen för europeiska kyrkor. ERF har också en 
representant i Svenska Bibelsällskapets huvudmannaråd. 
ERF är medlem i Kristliga studiecentralen, som är samar-

betspart i bl.a. utbildningsprogrammet Ketko (Kansainväli-
sen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelma).

7 Medlemskap

Också det gångna året bestod Ekumeniska rådets verksam-
het av det som medlemmarna, observatörerna och partneror-
ganisationerna uträttade. Ekumenik hade fortfarande en po-
sitiv, om än något oklar, klang hos många. Däremot förhöll 
sig många inte lika positivt till kyrkorna. Andlighet intres-
serade, men intresset sträckte sig sällan till kyrkor eller tra-
ditionell kristen tro. ERF kunde betjäna kyrkor på områden 
som var viktiga för kristna internationellt och fick så ökad 
trovärdighet bland dem. 

ERF deltog i den offentliga debatten och kunde påverka 
den på åtminstone två områden. Både ERF:s sektion för fost-
ran och styrelsen tog aktivt ställning i höstens debatt om sko-
lornas religionsundervisning. Både kyrkornas och andra re-
ligioners representanter bidrog med inlägg. Det ledde till att 
debattens tyngdpunkt flyttades från kravet på att upphöra med 
religionsundervisningen till det nuvarande systemets styrka, 
särskilt från minoriteternas och religionsdialogens synvinkel. 

ERF kunde ge röst åt den kristna trons profetiska budskap 
i två aktuella frågor. Kyrkoledarnas Påskmanifest uppmana-
de till självrannsakan, ånger och attitydförändring i förhål-
lande till invandrare, flyktingar och det mångkulturella. De 
ekumeniska klimatteserna inbjöd kristna och församlingar 
till ett klimattalko utifrån den kristna trons utgångspunkter. 

Rasism och främlingshat visade sitt fula tryne i den de-
batten. ERF fortsatte stöda kyrkor och församlingar i uppgif-
ter som hörde till det mångkulturella och till invandring.

Folkkyrkornas ärkebiskopar kritiserade tillsammans med 
ERF det sätt på vilket åldringar som behövde vård behandla-
des i asylfrågan. När kyrkornas företrädare kom ut i offent-
ligheten fick det gensvar i tidningsledare och den allmän-
na opinionen väcktes för de utvisningshotade mor- och far-
mödrarna.

Rekommendationerna i rådets publikation Kyrkan som 
fristad kom återigen till användning. Församlingarnas hjälp 
till nödställda asylsökande belyste fall där myndigheters åt-
gärder och domstolars tolkningar stod i skarp kontrast till 
den allmänna opinionen och den kristna etiken. Å andra si-
dan måste man i ljuset av kyrkoasylen fråga sig om den be-
tjänar de utsatta människorna på rätt sätt eller om den eku-
meniska diskussionen hellre ska koncentrera sig på bristerna 

i lagstiftningen. Det konstaterades att omständigheterna för-
utsätter att det ekumeniska arbetet tar sig an problematiken 
och att man frågar vad kyrkornas roll kunde vara i lösning-
en av problemet. 

Religionsmöte har sedan 2009 varit en del av ERF:s ar-
bete bland kyrkorna. Religionsmöte hör inte till den krist-
na ekumenikens innehåll, men ERF hjälper medlemmar och 
observatörer att skapa nya kontakter. ERF koordinerar den 
kristna delen av den process som förhoppningsvis leder fram 
till bildandet av forumet RESA – religionernas samarbete i 
Finland. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland beslöt anslu-
ta sig till RESA, medan andra kyrkor ansåg sig vara repre-
senterade genom ERF. 

Också sektionernas verksamhet innehöll religionsmö-
te och särskilt betydelsefullt var samarbetet i diskussionen 
om religionsundervisningen. Det religiösa fältet i vårt land 
förändras, både genom att andligheten blir mera mångfaldig 
och genom nygrundade invandrarsamfund. ERF:s mål var 
att organisera forumet RESA så att initiativ från religions-
mötet skulle kunna handhas av ett organ skapat särskilt för 
detta arbete. Processen var dock långsam och grundandet av 
forumet sköts fram till följande år. 

ERF:s sektioner var aktiva det gångna året. Sektioner-
nas arbete mångfaldigar den verksamhet rådet kan handha 
med sina begränsade resurser. De flesta sektioner arrange-
rade intressanta seminarier, som intresserade både deltagare 
och medier. Sektionerna fortsatte också att utveckla sitt in-
bördes samarbete. Det viktigaste resultatet var ERF:s synli-
ga framträdande vid kyrkodagarna i Jyväskylä.

MESK (Maailmanevankelioimisen Suomen Keskus) 
ändrade sitt namn till Evangeliska alliansen i Finland och 
aktiverade sin allianskristna verksamhet. Samarbetet med al-
liansen var värdefullt för ERF. Om den kristna tron i vårt 
land ska var synlig och vittnesbördet och tjänsten tydliga 
förutsätter det ömsesidig respekt och samarbete mellan oli-
ka teologiska traditioner och kristna som representerar olika 
typer av andlighet. Olika traditioner har olika gåvor att bidra 
med. ERF:s roll är att skapa möjligheter att känna igen andra 
kristnas nådegåvor så att de stärker det gemensamma vitt-
nesbördet och öppnar en väg mot kyrkans synliga enhet.

8 Utvärdering
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TULOSLASKELMA	 	 	 	
	 	 	 1.1.–31.12.2009	 1.1.–31.12.2008
	

VARSINAINEN	TOMINTA	 	 	 	
TIEDOTUS	 	 	 	 	
TUOTOT	 	 	 	 	
	 5000	 JULKAISUTULOT	 57,10	 2	117,64
TUOTOT	 	 57,10	 2	117,64
KULUT	 	 	 	 	
	 6000	 PALKAT	SOSIAALIKULUINEEN	 0,00	 -1	600,00
	 6030	 JULKAISUJEN	PAINATUS	 -2	218,50	 -2	044,69
	 6032	 INTERNET	KOTISIVU	 -2	878,20	 -1	037,00
	 6039	 MUUT	TIEDOTUSKULUT	 -1	148,94	 -639,35
KULUT	 	 -6	245,64	 -5	321,04
TIEDOTUS	YHTEENSÄ	 -6	188,54	 -3	203,40
	 	 	 	 	 	
RUKOUSVIIKKO	 	 	 	
KULUT	 	 	 	 	
	 6220	 PAINATUSKULUT	 -705,60	 0,00
	 6239	 MUUT	KULUT	 -638,91	 -508,18
KULUT	 	 -1	344,51	 -508,18
RUKOUSVIIKKO	YHTEENSÄ	 -1	344,51	 -508,18
	 	 	 	 	 	
VASTUUVIIKKO	 	 	 	
TUOTOT	 	 	 	 	
	 5260	 VALTIONAVUSTUS	 60	000,00	 5	700,00
	 5262	 KCSA	 20	650,47	 0,00
	 5800	 KIRKON	ULKOMAANAPU	 0,00	 45	000,00
	 5805	 AVUSTUKSET	 0,00	 14	881,92
	 5810	 MUUT	KOULUTUS-	JA	TIEDOTUST.	 0,00	 4	215,00
TUOTOT	 	 80	650,47	 69	796,92
KULUT	 	 	 	 	
HENKILÖSTÖKULUT	 	 	 	
	 6250	 PALKKA-	JA	SOSIAALIKULUT	 -41	837,38	 -33	464,87
	 6251	 MATKA-	JA	MAJOITUSKULUT	 -1	424,43	 -1	565,23
	 6255	 MUUT	HENKILÖKULUT	 -273,22	 0,00
HENKILÖSTÖKULUT	YHTEENSÄ	 -43	535,03	 -35	030,10
	 	 	 	 	 	
OSTETUT	PALVELUT	 	 	 	
	 6260	 PALKKIO-	JA	SOSIAALIKULUT	 -2	625,34	 0,00
	 6261	 MATKA-	JA	MAJOITUSKULUT	 -1	589,45	 -7	684,27
	 6262	 PÄIVÄRAHAT	 -560,00	 0,00
	 6265	 MUUT	KULUT	 -646,27	 -6	024,32
OSTETUT	PALVELUT	YHTEENSÄ	 -5	421,06	 -13	708,59
	 	 	 	 	 	
HALLINTOKULUT	 	 	 	
	 6270	 PUHELIN	 -1	200,36	 -1	502,27
	 6271	 POSTITUS	 0,00	 -905,42
	 6272	 ATK	 -365,26	 -948,61
	 6273	 KOPIOKONE	 0,00	 -2	055,89
	 6274	 PANKKIKULUT	 -94,03	 -100,63
	 6275	 KIRJALLISUUS	JA	LEHDET	 -224,93	 -227,58
	 6276	 TOIMISTOKULUT	 -1	223,23	 -445,51
	 6277	 SISÄINEN	VUOKRA	 -2	487,41	 0,00
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	 6278	 PÄÄSIHTEERI	JA	RAHASTONHOITAJA	 -8	653,20	 -7	574,80
HALLINTOKULUT	YHTEENSÄ	 -14	248,42	 -13	760,71

MATERIAALIT	JA	MUUT	HANKINNAT	 	 	 	
	 6280	 MONISTUS	JA	KOPIONTI	 -2	706,99	 0,00
	 6281	 POSTITUS	JA	RAHTI	 -3	438,11	 -690,30
	 6282	 PAINATUKSET	 -8	355,18	 0,00
	 6283	 MATERIAALIT	 -506,84	 0,00
	 6284	 TAITTOKULUT	 -2	395,00	 0,00
	 6289	 MUUT	KULUT	 0,00	 -63,78
MATERIAALIT	JA	MUUT	HANKINNAT	YHTEENSÄ	 -17	402,12	 -754,08
	 	 	 	 	 	
MUUT	KULUT	 	 	 	
	 6290	 SEMINAARIT	 -106,82	 -2	657,54
	 6291	 LEHTI-ILMOITUKSET	 -746,99	 -483,12
	 6292	 VASTUUVIIKON	TYÖRYHMÄ	 -665,41	 -375,65
	 6293	 TAPAHTUMAT	 -350,00	 -1	660,59
	 6294	 MEDIAYHTEISTYÖ	 -690,00	 -1	900,00
	 6295	 VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄT	 -381,95	 0,00
	 6296	 INTERNET	-KOTISIVU	 -1	191,86	 0,00
	 6297	 KIRJALLISUUS	 -77,95	 0,00
	 6298	 TOIMISTOTARVIKKEET	 -108,94	 -1	415,09
MUUT	KULUT	YHTEENSÄ	 -4	319,92	 -8	491,99
	 	 	 	 	 	
KULUT	 	 -84	926,55	 -71	745,47
VASTUUVIIKKO	YHTEENSÄ	 -4	276,08	 -1	948,55
	 	 	 	 	 	
KIRKKOPÄIVÄT	 	 	 	
KULUT	 	 	 	 	
	 6470	 MATKAKULUT	 -488,67	 0,00
	 6472	 MAJOITUSKULUT	 -1	157,95	 0,00
	 6479	 MUUT	KULUT	 -188,65	 0,00
KULUT	 	 -1	835,27	 0,00
KIRKKOPÄIVÄT	YHTEENSÄ	 -1	835,27	 0,00
	 	 	 	 	 	
JAOSTOT	 	 	 	 	
TUOTOT	 	 	 	 	
	 5612	 KASVATUSASIAIN	JAOSTO	 1	643,00	 2	365,00
	 5615	 NAISJAOSTO	 599,00	 941,60
	 5616	 EETTISTEN	KYSYMYSTEN	JAOSTO	 2	350,00	 1	500,00
TUOTOT	 	 4	592,00	 4	806,60
KULUT	 	 	 	 	
	 6620	 OPILLISTEN	KYSYMYSTEN	JAOSTO	 -1	472,69	 -158,10
	 6622	 KASVATUSASIAIN	JAOSTO	 -2	507,33	 -2	371,67
	 6623	 PAIKALLISEN	EKUMENIAN	JAOSTO	 -291,00	 -369,00
	 6625	 NAISJAOSTO	 -2	099,00	 -2	909,18
	 6626	 EETTISTEN	KYSYMYSTEN	JAOSTO	 -2	300,73	 -1	928,94
	 6627	 SEKTIONEN	FÖR	FINLANDSSVENSK	 -49,50	 0,00
KULUT	 	 -8	720,25	 -7	736,89
JAOSTOT	YHTEENSÄ	 -4	128,25	 -2	930,29
	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	



5�
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

NUORISOJAOSTO	 	 	 	
TUOTOT	 	 	 	 	
	 5650	 KIRKKOPALVELUT	RY	 238,00	 1	130,25
	 5660	 VALTIONAVUSTUS	 7	000,00	 7	000,00
TUOTOT	 	 7	238,00	 8	130,25
KULUT	 	 	 	 	
	 6650	 KOULUTUSSIHTEERIN	PALKKIO	 -459,00		 0,00
	 6651	 SIHTEERIN	PALKKIO	 -459,00	 -462,47
	 6670	 KETKO	 -1	031,76	 -2	609,38
	 6672	 EKUMEENINEN	TYÖRYHMÄ	 -3	235,79	 -1	818,44
	 6673	 KANSAINVÄLINEN	TYÖRYHMÄ	 -1	845,18	 -1	825,20
	 6675	 ALLIANSSIN	JÄSENMAKSU	 -75,00	 -65,00
	 6676	 MATKAKULUT	 -1	117,40	 -576,58
	 6679	 MUUT	KULUT	 -7	897,36	 -8	806,86
KULUT	 	 -16	120,49	 -16	163,93
NUORISOJAOSTO	YHTEENSÄ	 -8	882,49	 -8	033,68
	 	 	 	 	 	
KESKUSTOIMISTO	 	 	 	
TUOTOT	 	 	 	 	
	 5700	 MUUT	TUOTOT	 5	362,81	 4	928,23
	 5710	 SISÄISET	KULUKORVAUKSET	 31	187,71	 20	540,75
	 5720	 SEMINAARITUOTOT	 700,00	 2	660,00
TUOTOT	 	 37	250,52	 28	128,98
	 	 	 	 	 	
HENKILÖSTÖKULUT	 	 	 	
	 6700	 PALKAT	 -172	818,65	 -140	281,72
	 6701	 SISÄISET	PALKAT	 47	061,13	 37	330,16
	 6702	 PALKKIOT	 -4	299,35	 -3	331,50
	 6703	 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT	 -28	711,87	 -23	152,55
	 6704	 HENKILÖVAKUUTUKSET	 -1	871,81	 -1	417,95
	 6705	 SOSIAALIKULUT	 -3	821,49	 -3	965,41
	 6706	 LOMAPALKKAVARAUS	 -14	306,90	 -1	347,59
	 6707	 HENKILÖSTÖKOULUTUS	 -508,48	 -360,94
	 6708	 PÄIVÄRAHAT	 -4	727,00	 -4	294,50
	 6709	 TYÖTERVEYDENHUOLTO	 -1	081,09	 -1	640,66
	 6710	 PUHELINETU	 -240,00	 -240,00
	 6711	 PÄIVÄRAHAKORVAUKSET	 0,00	 748,84
	 6715	 MUUT	HENKILÖSTÖKULUT	 -1	506,38	 -482,73
HENKILÖSTÖKULUT	YHTEENSÄ	 -186	831,89	 -142	436,55
	 	 	 	 	 	
TOIMISTOKULUT	 	 	 	
	 6720	 VUOKARAKULUT	 -14	631,84	 -14	204,16
	 6721	 POSTITUS	 -3	690,31	 -3	621,66
	 6722	 PUHELIN	 -7	060,97	 -6	009,06
	 6723	 ATK-KULUT	 -2	148,61	 -1	860,19
	 6724	 ATK-LEASING	 -1	722,34	 -1	934,24
	 6725	 MONISTUS	JA	KOPIOINTI	 -5	092,39	 -4	665,92
	 6726	 KOPIOKONELEASING	 -6	062,46	 -3	557,63
	 6727	 PANKKIKULUT	 -553,10	 -402,53
	 6728	 KIRJALLISUUS	JA	LEHDET	 -1	323,14	 -910,30
	 6729	 MATKAKULUT	 -12	672,88	 -8	191,92
	 6730	 KOKOUSKULUT	 -1	503,85	 -1	840,89
	 6731	 SEMINAARIT	 -2	384,66	 -3	593,40
	 6732	 JÄSENMAKSUT	 -678,00	 -751,20
	 6717	 KALUSTON	POISTO	 -240,88	 -321,17
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	 6733	 AVUSTUKSET	 -1	600,00	 0,00
	 6735	 SUHDETOIMINTAKULUT	 -1	844,30	 -1	396,52
	 6739	 MUUT	TOIMISTOKULUT	 -7	195,45	 -1	782,03
MUUT	YHTEISET	MENOT	YHTEENSÄ	 -70	405,18	 -55	042,82
KESKUSTOIMISTO	YHTEENSÄ	 -219	986,55	 -169	350,39
	 	 	 	 	 	
HALLINTO	 	 	 	 	
TUOTOT	 	 	 	 	
	 5750	 OSALLISTUMISMAKSUT	 9	883,00	 11	573,00
TUOTOT	 	 9	883,00	 11	573,00
KULUT	 	 	 	 	
	 6770	 MATKAKULUT	 -2	063,52	 -1	361,08
	 6771	 RUOKA/MAJOITUSKULUT	 -4	316,41	 -5	960,58
	 6772	 KOPIONTIKULUT	 -1	693,00	 -2	000,00
	 6773	 POSTITUSKULUT	 -1	403,15	 -2	000,00
	 6779	 MUUT	KULUT	 -997,86	 -1	188,95
KULUT	 	 -10	473,94	 -12	510,61
HALLINTO	YHTEENSÄ	 -590,94	 -937,61
	 	 	 	 	 	
KULUJÄÄMÄ		 -247	232,63	 -186	912,10
	 	 	 	 	 	
VARAINHANKINTA	 	 	 	
TUOTOT	 	 	 	 	
	 7000	 LUTERILAISEN	KIRKON	KOLEHTI	 122	709,97	 73	958,73
	 7100	 MUUT	KOLEHDIT	 3	891,23	 2	873,30
	 7150	JÄSENMAKSUT	 113	450,00	 0,00
TUOTOT	 	 126	601,20	 76	832,03
VARAINHANKINTA	YHTEENSÄ	 240	051,20	 76	832,03
	 	 	 	 	 	
KULUJÄÄMÄ		 -7	181,43	 -110	080,07
	 	 	 	 	 	
SIJOITUSTOIMINTA	 	 	 	
TUOTOT	 	 	 	 	
	 7400	 KORKOTUOTOT	 2	570,53	 2	661,27
TUOTOT	 	 2	570,53	 2	661,27
KULUT	 	 	 	 	
	 7900	 MUUT	SIJOITUS-	JA	RAHOITUSKULUT	 -245,83	 -141,62
KULUT	 	 -245,83	 -141,62
SIJOITUSTOIMINTA	YHTEENSÄ	 2	324,70	 2	519,65
	 	 	 	 	 	
KULUJÄÄMÄ		 -4	856,73	 -107	560,42
	 	 	 	 	 	
YLEISAVUSTUKSET	 	 	 	
TUOTOT	 	 	 	 	
	 8200	 YLEISAVUSTUKSET	 4	780,00	 107	450,00
TUOTOT	 	 4	780,00	 107	450,00
YLEISAVUSTUKSET	YHTEENSÄ	 4	780,00	 107	450,00
	 	 	 	 	 	
TILIKAUDEN	TULOS	 -76,73	 -110,42
	 	 	 	 	 	
TILIKAUDEN	YLI/ALIJÄÄMÄ	 -76,73	 -110,42
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TASE	 	 	 	 	 	
	
VASTAAVAA	 	 	 	 	
	 	 	 31.12.2009	 31.12.2008
	 	 	 	 	 	
PYSYVÄT	VASTAAVAT	 	 	 	
	
AINEELLISET	HYÖDYKKEET	 	 	 	
	 KONEET	JA	KALUSTO	 	 	 	
	 1550	 KONEET	JA	KALUSTO	 963,50	 1	284,67
	 1595	 KALUSTON	POISTO	 -240,88	 -321,17
									 KONEET	JA	KALUSTO	 722,62	 963,50
AINEELLISET	HYÖDYKKEET	 722,62	 963,50
	 	 	 	 	 	
SIJOITUKSET	 	 	 	 	
	 MUUT	SAAMISET	 	 	 	
	 1950	 KALEVA	SIJOIT.OPTIMI	801-84265	 53	297,14	 50	792,76
									 MUUT	SAAMISET	 53	297,14	 50	792,76
	 	 	 	 	 	
SIJOITUKSET	 	 53	297,14	 50	792,76
	 	 	 	 	 	
PYSYVÄT	VASTAAVAT	YHTEENSÄ	 54	019,76	 51	756,26
	 	 	 	 	 	
VAIHTUVAT	VASTAAVAT	 	 	 	
	
SAAMISET	 	 	 	 	
	 LYHYTAIKAISET	 	 	 	
	 SIIRTOSAAMISET	 	 	 	
	 2690	 MUUT	SIIRTOSAAMISET	 1	967,50	 3	530,84
SAAMISET	YHTEENSÄ	 1	967,50	 3	530,84
	 	 	 	 	
RAHAT	JA	PANKKISAAMISET	 	 	 	
	 2900	 KASSA	 182,00	 0,00
	 2910	 NORDEA	101830-74403	 28	097,31	 1	975,56
RAHAT	JA	PANKKISAAMISET	 28	279,31	 1	975,56
	 	 	 	 	 	
VAIHTUVAT	VASTAAVAT	YHTEENSÄ	 30	246,81	 5	506,40
	 	 	 	 	 	
VASTAAVAA	 	 84	266,57	 57	262,66
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TASE	 	 	 	 	 	
	
VASTATTAVAA	 	 	 	
	 	 	 31.12.2009	 31.12.2008
	 	 	 	 	 	
OMA	PÄÄOMA	 	 	 	
RAHASTOT	 	 	 	 	
	 ERITYISMÄÄRÄYKSIN	RAJOITETUT	RAHASTOT	
	 3070	 STIPENDIRAHASTO	 20	018,02	 20	018,02
	 3071	 INGA-BRITA	CASTRENIN	RAHASTO	 1	300,00	 1	300,00
	 ERITYISMÄÄRÄYKSIN	RAJOITETUT	
	 RAHASTOT	 21	318,02	 21	318,02
	 MUUT	RAHASTOT	 	 	 	
	 3091	 ISÄ	ROBERTIN	RAHASTO	 3	416,00	 3	416,00
									 MUUT	RAHASTOT	 3	416,00	 3	416,00
	 	 	 	 	 	
RAHASTOT	 	 24	734,02	 24	734,02
	 	 	 	 	 	
EDELLISTEN	TILIKAUSIEN	YLIJÄÄMÄ	(ALIJÄÄMÄ)	 	 	
	 3150	 YLIJÄÄMÄ-/ALIJÄÄMÄJÄÄNNÖS	 9	017,62	 9	128,04
	 	 	 	 	 	
TILIKAUDEN	YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	 	 	 	
	 3155	 TILIKAUDEN	TULOS	 -76,73	 -110,42
	 	 	 	 	 	
OMA	PÄÄOMA	YHTEENSÄ	 33	674,91	 33	751,64
	 	 	 	 	 	
PAKOLLISET	VARAUKSET	 	 	 	
	 MUUT	PAKOLLISET	VARAUKSET	 	 	 	
	 3700	 LOMAPALKKAVARAUS	 25	608,32	 11	301,42
	 PAKOLLISET	VARAUKSET	 25	608,32	 11	301,42
	 	 	 	 	 	
VIERAS	PÄÄOMA	 	 	 	
LYHYTAIKAINEN	 	 	 	
	 MUUT	VELAT	 	 	 	
	 4810	 ENNAKONPIDÄTYSVELKA	 0,00	 4	019,54
	 4821	 SOTUVELKA	 0,00	 405,29
									 MUUT	VELAT	 0,00	 4	424,83
	 	 	 	 	 	
	 SIIRTOVELAT	 	 	 	
	 4900	 MUUT	SIIRTOVELAT	 24	983,34	 7	784,77
LYHYTAIKAINEN	 24	983,34	 7	784,77
	 	 	 	 	 	
VIERAS	PÄÄOMA	YHTEENSÄ	 24	983,34	 12	209,60
	 	 	 	 	 	
VASTATTAVAA	 84	266,57	 57	262,66
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LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA
 

Varsinaiset kirjanpitokirjat:

Sidottu tasekirja
Päiväkirja
Pääkirja
Kirjanpitomateriaali ja tositteet ovat paperimuodossa.      

Tilinpäätöksen allekirjoitus       
       
Helsinki, �6.3.20�0     
      
Teemu Sippo Matti Repo Outi Vasko 
puheenjohtaja varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja    
     
Markus Österlund Päivi Jussila Tomi Karttunen 
varapuheenjohtaja      
       
Hannu Vuorinen    

       
       

Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä       

Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.     
  
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.       
   
Helsinki 25.3.20�0      
      
Frej Lobbas, KHT  Irmeili Surakka    

MUUT LIITETIEDOT
   
 Vastuusitoumukset 2009 2008 
       
 Leasingvastuut       
 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 6 280,56 7 784,80 
 Myöhemmin maksettavat 23 628,96 29 909,52 
 Vastuusitoumukset yhteensä 29 909,52 37 694,32 
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Yleisavustukset	 	 2009	 2008	
	 Helsingin	ortodoksinen	seurakunta	 	 1	200,00	 1	200,00	
	 Lahden	seurakuntayhtymä	 	 500,00	 500,00	
	 Turun	ja	Kaarinan	seurakuntayhtymä	 	 700,00	 600,00	
	 Kuopion	ev.lut	seurakuntayhtymä	 	 1	000,00	 1	000,00	
	 Vaasan	seurakuntayhtymä	 	 580,00	 500,00	
	 Espoon	seurakuntayhtymä	 	 500,00	 500,00	
	 Vantaan	seurakuntayhtymä	 	 300,00	 0,00	
Yleisavustukset	yhteensä	 	 4	780,00	 4	300,00	
	 	 	 	 	 	 	
Valtion	erityisavustukset	 	 2009	 2008	
	 OPM,	avustus	nuorisojaostolle	 	 7	000,00	 7	000,00	
Yhteensä	 	 	 7	000,00	 7	000,00	
	 	 	 	 	 	 	
Projektit	 	 	 	 	 	 	

Vastuuviikko	 	 	 	 	
	 Ulkoaisinministeriön	tiedotustuki	 	 60	000,00	 5	700,00	
	 KCSA	 	 20	650,47	 0,00	
	 Kirkon	Ulkomaanavun	Säätiö	 	 0,00		 45000,00	
	 Suomen	Lähetysseura	ry	 	 0,00		 3	000,00	
	 Helsingin	seurakuntayhtymä	 	 0,00		 5	000,00	
	 Helsingin	diakonissalaitos	 	 0,00		 1	500,00	
	 Espoon	seurakuntayhtymä	 	 0,00		 1	500,00	
	 Suomen	NNKY-Liitto	ry	 	 0,00		 3	881,92	
Yhteensä	 	 	 80	650,47	 65	581,92	
	 	 	 	 	 	
Kasvatusasiain	jaosto	-seminaari	Jyväskylän	kirkkopäivillä	22.8.09
Ortodoksinen	kirkollishallitus	 	 500,00	 	 	
	 	 	 	 	
Eettisten	kysymysten	jaosto	-seminaari	Helsingissä	25.3.09
Kirkkohallitus	 	 	 1	500,00	 	

Projektit	yhteensä	 	 82	650,47	 65	581,92
	
SEN	kolehtitulot	2006–2009	 	 	 	 	 	
	
	 	 2009	 2008	 2007	 2006
Ev.	lut.	kirkon	viralliset	kolehdit	 122	709,97	 73	958,73	 68	056,28	 48	638,97
Muut	kolehdit	 	 3	891,23	 2	873,30	 2	653,17	 2	487,40
Yhteensä	 	 126	601,20	 76	832,03	 70	709,45	 51	126,37
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Julistus kahdesta ekumeenisesta
rukouspäivästä vuonna 2010

Raamatun Jumala sanoo: Olkaa pyhät, sillä minä olen py-
hä.(�.Piet.�). Jumala on pyhä ja pyhyydessään Hän kutsuu 
ihmistä yhteyteensä.

Pyhä muistuttaa ihmisen ja koko luomakunnan alkupe-
räisestä hyvyydestä ja kauneudesta. Pyhyys on sitä rauhaa, 
jota ilman ihminen on levoton ja koditon. Pyhää ei voi kos-
kettaa, jos sulkeutuu itsekeskeisyyden kierteeseen. Vääryys 
ja väkivalta pimentävät pyhyyden. Pyhän poissaolo voi tun-
tua osattomuutena elämästä, näköalattomuutena ja toivotto-
muutena.

Kasteessa kristitty asetetaan tielle, jolla pyhyys on läsnä. 
Pyhä murtautuu keskelle arkea ja uudistaa sen. Pyhyys tulee 
lähteeksi, josta pulppuaa ihmisen vapaus ja luovuus. 

Pyhiä asioita ei voi selittää eikä tyhjentää ihmisen ym-
märryksen tai kielen keinoin, ja siksi erilaiset vakaumukset 
voivat kohdata pyhyyden äärellä. Moni aistii pyhyyttä luon-
non koskemattomuudessa tai taideteoksen puhuttelevuudes-
sa. Pyhyyden kokemisessa voidaan oppia ja omaksua asioita 
myös toisen uskonnon alueelta.

Eri uskontojen perinteessä arki ja pyhä, työ ja lepo, paas-
to ja juhla antavat elämälle rytmin. Meidän elämäämme 
määräävät yhä enemmän markkinat ja yhä vähemmän pyhät 
ajat. Elämänrytmin kiihtyessä perheiden yhteinen aika vähe-
nee. Arki valtaa tilaa ja pyhä joutuu väistymään. Jos mene-
tämme pyhän ja juhlan, emme kestä enää arkeakaan.

Muista maista ja kulttuureista tulleet lähimmäisemme ri-
kastuttavat kykyämme havaita ja kunnioittaa pyhää. 

Elinympäristöömme tulee uusia uskonnollisia tapoja ja kä-
sityksiä. Se herkistää meitä kunnioittamaan toisten perinteitä 
mutta myös arvostamaan omia juuriamme kristinuskossa.

Kaukaisista maista tulevat naapurit ja työtoverit tuovat 
ihmiskunnan yhteisen todellisuuden lähellemme. Vieraanva-
raisuus ja turvan antaminen pakolaisille ja vainotuille kuu-
luu kaikkien uskontojen ihanteisiin ja yhteisesti määriteltyi-
hin ihmisoikeuksiin. Siirtolaisuuden kasvu haastaa meidät 
kysymään itseltämme, kuinka ennakkoluuloisia tai suvaitse-
vaisia olemme, ja kuinka seurakuntamme ja yhteisömme ot-
tavat uudet tulijat vastaan, osallisiksi yhteydestä. 

Kristillinen lähetystyö on opettanut kansainvälistä vas-
tuuta ja monikulttuurisuutta toistasataa vuotta. Se on antanut 
mahdollisuuden ojentaa auttava käsi lähimmäiselle toisella 
puolella maailmaa ja oppia evankeliumin velvoitetta taistella 
vääryyttä ja riistoa vastaan. Ekumeeninen kunnioitus toisen 
taustaa ja kokemusta kohtaan nousee tästä tietoisuudesta. 

Omaan keskuuteemme tuleva muukalainen – maahan-
muuttaja, turvapaikanhakija, vierasmaalainen työnhakija tai 
kerjäläinen – antaa meille mahdollisuuden muistaa elämän 
olemus matkalla olemisena, vaelluksena kohti pyhiä asioita 

ja pyhyyden tuntemista.
Kun kunnioitamme pyhää, näemme ihmisen arvon. Taju-

amme eri perinteitten pyhien arvojen ja pyhien aikojen mer-
kityksen ja voimme oppia toisiltamme. Samalla löydämme 
uudelleen omassa uskossamme läsnä olevan pyhän ja siihen 
liittyvän kutsun rukoukseen ja jumalanpalvelukseen.

Helsingissä �. lokakuuta 2009
Tasavallan presidentti 
Tarja Halonen

Plakat om två ekumeniska böndagar 2010

Bibelns Gud säger: Ni skall vara heliga, ty jag är helig (� 
Petr �:�6). Gud är helig och i sin helighet kallar Gud män-
niskan in i sin gemenskap.

Det heliga påminner oss om människans och hela skapel-
sens ursprungliga godhet och skönhet. Det heliga är den fred 
utan vilken människan är rastlös och hemlös. Det heliga kan 
ingen beröra som sluter sig inom själviskhetens spiral. Våld 
och orättvisor förmörkar det heliga. Avsaknaden av det heli-
ga kan kännas som utsiktslöshet och hopplöshet, som om li-
vet övergett oss. 

Genom dopet förs en kristen in på en väg där heligheten 
är närvarande. Det heliga kommer till uttryck mitt i varda-
gen och förnyar den. Det heliga blir en källa ur vilken män-
niskans frihet och kreativitet flödar. 

Det heliga kan inte förstås eller förklaras uttömmande 
med mänskligt förstånd eller språk, därför kan olika över-
tygelser mötas inför det heliga. Många anar det heliga i den 
orörda naturen eller i tilltalet från ett konstverk. Genom upp-
levelsen av det heliga kan vi också lära oss och ta till oss sa-
ker från en annan religions område. 

I olika religioner skapas en livsrytm ur vardag och helg, 
arbete och vila, fasta och fest. Vårt liv präglas allt mer av 
kommers och allt mindre av heliga tider. När livsrytmen blir 
snabbare minskar familjens tid tillsammans. Vardagen tar 
mer utrymme och det heliga tvingas vika tillbaka. Om vi 
mister det heliga och festen står vi snart inte ut med varda-
gen heller. 

Medmänniskor från andra länder och kulturer berikar vår 
förmåga att få syn på och respektera det heliga. 

Nya religiösa seder och föreställningar kommer in i vår 
omgivning. Det gör det lättare för oss att både respektera an-
dras traditioner och uppskatta våra egna rötter i den krist-
na tron. 

Grannar och arbetskamrater fjärran ifrån bär med sig det 
gemensamt mänskliga till oss. Gästfrihet och skydd åt flyk-
tingar och förföljda hör till idealen i alla religioner och till 
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de gemensamt definierade mänskliga rättigheterna. Den till-
tagande migrationen utmanar oss att fråga oss hur fördoms-
fria och toleranta vi är, och hur våra församlingar och sam-
fund tar emot de nya som delar av en gemenskap.

Det kristna missionsarbetet har i över hundra års tid lärt 
oss något om internationellt ansvar och det mångkulturella. 
Missionen har gett oss möjlighet att sträcka ut en hjälpande 
hand till vår nästa på andra sidan jorden och lära oss evang-
eliets förpliktelse att kämpa mot orättvisor och exploatering. 
Den ekumeniska respekten för en annans bakgrund och er-
farenhet växer fram ur denna medvetenhet. 

Främlingar som kommer till oss – invandrare, asylsökan-
de, gästarbetare eller tiggare – ger oss möjlighet att minnas 
att livet är att vara på väg, en vandring mot det heliga och 
kunskapen om det heliga. 

När vi respekterar det heliga ser vi människans värde. 
Vi förstår betydelsen av heliga värden och heliga tider i oli-
ka traditioner och kan lära av varandra. Samtidigt återfin-
ner vi det heliga i vår egen tro och en inbjudan till bön och 
gudstjänst. 

Helsingfors den �oktober 2009
Republikens president
Tarja Halonen
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Työryhmät / Arbetsgrupper
Rukouspäivätyöryhmä / Böndagsarbetsgruppen
 Lääninrovasti Arja Karppinen, Suomen ev.-lut. kirkko
 Johtaja Kai Vahtola, Suomen ev.-lut. kirkko
 Isä Teo Merras, Suomen ortodoksinen kirkko
 Pelastusarmeijan ylisihteeri Arja Laukkanen, 
 Suomen vapaakristillinen neuvosto
 Pääsihteeri Heikki Huttunen, sihteeri

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

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

Ev.-lut. kirkon Väkivallasta sovintoon 2001–2010-työryhmä
Ev.-luth. kyrkans arbetsgrupp för Ickevåldsårtiondet 2001-2010 
 Projektisihteeri Anna Hyvärinen
 Nordisk ekumenisk kvinnokommitté (NEKK)
 Pastori Eija Kemppi, naisjaosto 
Uskonnollinen ja kulttuurinen vuoropuhelu 
(Työministeriön koordinoima)
 Projektisihteeri Anna Hyvärinen

Vastuuviikko / Ansvarsveckan

Yhteistyöryhmä
 Anna Hyvärinen, SEN
 Heikki Huttunen, SEN
 Jan Edström, KCSA
 Marja Kantanen, KDY
 Markku Holma Kirkkohallitus, KKN
 Eva-Marita Rinne-Koistinen, Kirkon Ulkomaanapu
 Pia Kummel-Myrskog, KCSA
 Mona Groop, FS
 Seppo Kalliokoski, SLS
 Vuokko Sajaniemi, OrtAid
 Talvikki Mattila, Caritas
 Heidi Kusmin-Bergenstad, NNKY
 Kati Jääskeläinen, KDY, 
 vieraileva jäsen Väkivallasta sovintoon -projektista

SEN:n jäsenkirkot ja niiden edustajat / ERF:s medlemskyrkor 
och deras representanter 

Jäsenkirkot ja edustajat / Medlemskyrkor 
och representanter 2009–2011

Anglican Church in Finland
 Rev. Rupert Moreton
 Rev. Tuomas Mäkipää
Finlands svenska baptistsamfund
 Pastor Jan Edström
 Samfundsföreståndare Nils Erik Vikström
Finlands svenska metodistkyrka
 TD Leif-Göte Björklund
 Pastor Mayvor Wärn-Rancken
International Evangelical Church in Finland 
 Pastori Hans Krause
 Pastori Timo Keskitalo
Katolinen kirkko Suomessa 
 Piispa Teemu Sippo SCJ
 Monsignore Marino Trevisini
Missionskyrkan i Finland 
 Samfundsledare Håkan Björklund
 Pol. dr Markus Österlund
Suomen evankelis-luterilainen kirkko 
 Arkkipiispa Jukka Paarma
 Piispa Simo Peura
 Piispa Matti Repo
 Kirkkoneuvos Risto Cantell
 Hiippakuntasihteeri Heli Aaltonen
 TT Minna Hietamäki
 Pastori Leena Huovinen
 Uutispäällikkö Johannes Ijäs
 TT Päivi Jussila
 TT Tomi Karttunen
 TL Veijo Koivula
 Harjoittelija Barnabe Koko
 Pastori Antti Kruus
 Rovasti Anders Laxell
 Lehtori Virpi Loikkanen
 Tiedottaja Mari Malkavaara
 Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki
 Tuomiorovasti Matti Poutiainen
 Tuomiorovasti Ilpo Rannankari
 Diakoni Luisa Tast
Suomen Metodistikirkko 
 Pastori Soile Salorinne
 Piirikunnanjohtaja Timo Virtanen

Suomen ortodoksinen kirkko
 Arkkipiispa Leo
 Piispa Arseni
 Pastori Timo Honkaselkä
 TM, lehtori Marianne Kantonen
 TK Ari Koponen
 Ylidiakoni Juha Lampinen
 Dosentti Johanna Lasonen
 Projektipäällikkö Riina Nguyen
 FM, TM Maria Takala-Roszcenko
 Kirkkoherra Markku Toivanen
Suomen Pelastusarmeija 
 Johtaja, eversti Dick Krommenhoek
 Ylisihteeri, everstiluutnantti Arja Laukkanen
Suomen Vapaakirkko 
 Pastori Hannu Vuorinen
 Päätoimittaja Hannu Lahtinen

Tarkkailijakirkot ja edustajat / Observatörskyrkor 
och representanter 2009–2011

Suomen Adventtikirkko
 Pastori Atte Helminen
Suomen Helluntaikirkko
 Seurakunnanjohtaja Klaus Korhonen
Suomen baptistikirkko
 Rehtori Lauri Kotkavuori
Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
 Yrittäjä Antti Pelkola
Finlands svenska pingstmission
 Pastor Håkan Nitovuori

Kumppanuusjärjestöt ja edustajat / Partnerorganisationer 
och representanter 2009–2011

Hiljaisuuden ystävät
 Professori Heikki Kotila
Kansan Raamattuseura
 Toiminnanjohtaja Hannu Nyman
Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto
 Pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen
Opiskelijoiden Lähetysliitto
 Teol. yo Heikki Repo
Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
 Agrologi Sakari Heikkilä
Sinapinsiemen
 Pastori Leena Kairavuo
Suomen Ev. lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus
 Pääsihteeri Kalevi Virtanen
Suomen kristillinen rauhanliike
 FM Timo Virtala
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
 Valt. yo Hanna Kuisma
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
 Toiminnanjohtaja Mikko Lännenpää 
Suomen Lähetysseura
 Lähetysjohtaja Seppo Rissanen
Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto
 Pääsihteeri Jaakko Koikkalainen
Suomen Pipliaseura
 Kirkkoherra Pekka Särkiö
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus
 Toiminnanjohtaja Eero Jokela
Tuomasyhteisö
 Pastori Pirjo Kantala

Jäsenkunnan edustajat jaostoissa 2007–2009 Av medlemskretsen 
utsedda representanter i sektioner

Neuvoston jäsenet, tarkkailijat ja kumppanuusjärjestöt voivat nimetä edus-
tajansa jaostoihin. Jaostot seuraavat oman aihepiirinsä koti- ja ulkomais-
ta keskustelua, työskentelevät eri projektien puitteissa sekä järjestävät eku-
meenisia seminaareja ja tilaisuuksia ajankohtaisista kysymyksistä.
Rådets medlemmar, observatörer och partnerorganisationer kan utse repre-
sentanter till sektionerna. Sektionerna följer med den nationella och inter-
nationella diskussionen rörande deras ansvarsområden, arbetar med olika 
projekt samt ordnar seminarier och samtal i aktuella frågor.

Eettisten kysymysten jaosto / Sektionen för etiska frågor
Suomen ev.-lut. kirkko
 Terv.huollon lehtori Helena Lauriala
 Ylilääkäri Liisa Maria Voipio-Pulkki
Suomen ortodoksinen kirkko
 LL Seppo Pesonen
 Kirjailija Janne Huttunen
Katolinen kirkko Suomessa
 LL Markku Vähätalo
Suomen Lähetysseura
 Pastori Janne Hassinen
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Suomen kristillinen rauhanliike
 Pääsihteeri Risto Pontela
Suomen Kristillinen Ylioppilasliito
 Teol. yo Eetu Kejonen
Suomen Pelastusarmeija
 Majuri Pirjo Vallinsalo

Kasvatusasiain jaosto / Sektionen för fostran
Suomen ev.-lut. kirkko
 Professori Arto Kallioniemi
 Lehtori Hannu Koskinen 
 Pastori Juha Luodeslampi  
 KM, diakoni Liisa Luukkonen
 KM Mirkka Torppa
Suomen ortodoksinen kirkko
 TM Sirpa Okulov  
 TM Marianne Kantonen
Katolinen kirkko Suomessa
 Isä Rafal Czernia
 Johtaja Riitta Laukama
Suomen Pelastusarmeija
 Opettaja Kati Kivestö
Suomen Lähetysseura
 Projektisihteeri Eeva Liesilinna
NNKY-liitto
 Nuorisotyönohjaaja Liisa Siikanen
Suomen Metodistikirkko
 Opettaja Kirsti Niemi

Naisjaosto / Kvinnosektionen
Suomen ev.-lut. kirkko
 Pastori Eija Kemppi
 Pastori Raila Mantere
Suomen ortodoksinen kirkko
 Hallintopäällikkö Marjatta Viirto
 Projektipäällikkö Riina Nguyen
Katolinen kirkko Suomessa
 FK Satu Lehtonen
Suomen Pelastusarmeija
 Majuri Sirkka Paukku
NNKY-liitto
 Teol. yo Monika Pensar-Granroth
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
 Teol. yo Niina Lehmusjärvi
Suomen kristillinen rauhanliike
 TM Anne Lagerstedt
Suomen Metodistikirkko
 FM Iris Rajamaa

Nuorisojaosto / Ungdomssektionen
Katolinen kirkko Suomessa
 Opettaja Marko Pitkäniemi
 Mus. opisk. Pilvi Listo-Tervaportti
Suomen Pelastusarmeija
 Opettaja Kati Kivestö
Suomen ev.-lut. kirkko
 Pastori Miika Ahola
 Sosionomi Meri Saarinen
 Työalasihteeri Pekka Tukeva
Suomen ortodoksinen kirkko
 Pastori Teemu Toivonen  
 Fil.yo Tuuli Lukkala
Kansan Raamattuseura
 Valt. yo Inka Lindroos
NNKY-liitto 
 VTM Johanna Maria Davies
Suomen NMKY-liitto
 Pastori Elina Ahola
Suomen Lähetysseura
 Kasvatussihteeri, teol. yo Hanna Oja-Nisula
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
 Valt. yo Hanna Kuisma
Suomen Vapaakirkko
 Pastori Sami Lehto
Suomen Helluntaikirkko
 Jani Valaranta

Kutsutut  jäsenet
Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistys
 Teol. yo Arto Nuutinen

Sihteeri ja koulutussihteeri (Helsinki): pastori Herni Järvinen
Koulutussihteerit Joensuussa:
teol. yo Riikka Hakulinen 
teol. yo Lidija Cederström 
Kv-sihteeri ja EYCE-yhdyshenkilö: teol. yo Maija Orsila

Opillisten kysymysten jaosto / Sektionen för lärofrågor 
Suomen ev.-lut. kirkko
 TT Anja Ghiselli

 Mediakehitysjohtaja Thorleif Johansson
 Pastori Päivi Jussila
 TT Tomi Karttunen
 Pastori Antti Saarelma
 TM Tapani Saarinen 
 TD Bernice Sundkvist
 Dosentti Timo Vasko
Suomen ortodoksinen kirkko
 Lehtori Pekka Metso 
 Pastori Mikael Sundkvist
Katolinen kirkko Suomessa
 Monsignore Marino Trevisini
Suomen Pelastusarmeija
 Majuri Antero Puotiniemi
Suomen Metodistikirkko
 Pastori Tapani Rajamaa
Suomen baptistikirkko
 Rehtori Lauri Kotkavuori
Kansan Raamattuseura 
 Pastori Erkki Taivainen
NNKY-liitto
 Pastori Tuuli Raamat
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
 Pastori Jussi Junni
Suomen Lähetysseura
 Teologisten asiain sihteeri, TT Risto Ahonen
Opiskelijoiden Lähetysliitto
 Pastori Matti Nikkanen

Paikallisen ekumenian jaosto / Sektionen för lokal ekumenik
Suomen ev.-lut. kirkko
 Kirkkoherra Martti Hirvonen
 Kirkkoherra Veli-Pekka Järvinen
 KM Kirsti Keltikangas
 TL Veijo Koivula
 Rovasti Marja Kosonen
 Rekisterinjohtaja Oiva Voutilainen
Suomen ortodoksinen kirkko
 Pastori Aleksander Roszczenko
 Pastori Matti Wallgrén
Katolinen kirkko Suomessa
 Isä Teemu Sippo �6.6. asti
 Isä Donbosco Thomas �6.6. alkaen
Suomen Pelastusarmeija
 Majuri Lasse Vallinsalo
NNKY-liitto
 Leenakaisa Harjanne
Suomen kristillinen rauhanliike
 Rovasti Nils Rönnholm
Suomen Vapaakirkko
 Pastori Arto Kortemaa
Suomen Lähetysseura
 Pastori Janne Hatakka

Sektionen för finlandssvensk ekumenik
Ev.-luth. kyrkan i Finland
 Sekreterare för vuxenarbete och kultur Maria Sten
 Pastor Bo-Göran Åstrand
Ortodoxa kyrkan i Finland 
 Utskottsråd Peter Saramo
Katolska kyrkan i Finland
 Översättare Sara Torvalds
Frälsningsarmén i Finland
 Socionom Gun-Viv Glad-Jungner
Finlands svenska baptistsamfund
 Pastor Jan Edström
Finlands kristliga fredsrörelse
 Utbildare Ulf Särs
Missionskyrkan i Finland
 Pastor Kaj Holtti



68
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

Hallitus / Styrelse 2007-2009
Puheenjohtaja / Ordförande
 Arkkipiispa Jukka Paarma, ev.-lut. (varajäsen piispa Simo Peura)
Varapuheenjohtajat / Viceordföranden
 Piispa Matti Repo
 TM Outi Vasko, ort. (varjäsen ylidiakoni Juha Lampinen)
 VTT Markus Österlund, Missionskyrkan i Finland 
 (varajäsen: pastori Soile Salorinne, Suomen Metodistikirkko)
Muut jäsenet / Övriga medlemmar
 Tiedottaja Mari Malkavaara (varajäsen: TT Päivi Jussila)
 Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki (varajäsen: TL Veijo Koivula, ev.-lut)
 Kirkkokunnanjohtaja Olavi Rintala, vap. 
 (varajäsen: päätoimittaja Hannu Lahtinen, vap.)
 Piispa Teemu Sippo, kat. 
 (varajäsen: kirkkoherra Kazimierz Lewandowski)

Toimisto / Kansli
Pääsihteeri / Generalsekreterare Heikki Huttunen, 
heikki.huttunen@ekumenia.fi
Toimistosihteeri / Byråsekreterare Sirpa-Maija Vuorinen, 
sirpa-maija.vuorinen@ekumenia.fi
Toimistovirkailija / Byråanställd Tiina-Mari Mällinen, 
tiina-mari.mallinen@ekumenia.fi
Projektisihteeri / Projektsekreterare Anna Hyvärinen, 
anna.hyvarinen@ekumenia.fi
Rahastonhoitaja / Skattmästare Perry Johansson, 
perry.johansson@ekumenia.fi

Lyhenteet / Förkortningar
CCME = Churches’ Commission for Migrants in Europe 
EFECW = Ecumenical Forum for European Christian Woman
EKD = Die Evankelische Kirche in Deutschland
EKK = Euroopan Kirkkojen Konferenssi
EKN = Eesti Kirkikude Noukogu
ERF = Ekumeniska Rådet i Finland
ETNO = Etnisten suhteiden neuvottelukunta
EU = Euroopan Unioni
EYCE = Ecumenical Youth Council in Europe
FN= Förenta nationerna
FS = Frikyrklig Samverkan
HNS= Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
HUS = Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
KCSA = Kyrkans central för det svenska arbetet
KDY = Kirkon diakonia- ja yhteiskunnallinen työ
KEK= Konferens för europeiska kyrkor
Ketko = Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelma
KMN = Kirkkojen Maailmanneuvosto
KT = Kirkon tiedotuskeskus
KV= Kyrkornas Världsråd
LML = Luterilainen Maailmanliitto
MESK = Maailmanevankelioimisen Suomen keskus
NEKK = Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté
NNKY = Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys
OOL = Ortodoksinen Opiskelijaliitto
OPH = Opetushallitus
Pafo = Paikallisekumeeninen foorumi
PEJ = Paikallisen ekumenian jaosto
SBS = Svenska Bibelsällskapet
SEN = Suomen Ekumeeninen Neuvosto
SINE = Suomen Islamilainen Neuvosto 
SKR = Sveriges Kristna Råd
SKY = Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
SLN = Suomen Lähetysneuvosto
SLS = Suomen Lähetysseura
SPR = Suomen Punainen Risti
SVKN = Suomen vapaakristillinen neuvosto
USKOT-RESA = Uskontojen yhteistyö Suomessa – 
 Religionernas samarbete i Finland
WCC = World Council of Churches
VESO= Virkaehtosopimuksen mukainen koulutus
WSCF = World Student Christian Federation
WWF = World Wildlife Fund
YK= Yhdistyneet kansakunnat
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