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Ekumeniska Rådet i Finland

1 Johdanto

1.1 Neuvoston itseymmärrys

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on sääntöjensä mu-
kaan niiden Suomessa toimivien kirkkojen, kristillisten yh-
teisöjen ja seurakuntien yhteys, jotka on hyväksytty sen jä-
seniksi sillä perusteella, että ne tunnustavat Herran Jeesuk-
sen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka 
sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumus-
ta yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

Neuvoston tarkoitus on kirkkojen ja kristillisten yhteisö-
jen yhteistyöelimenä
• edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää yk-

seyttä
• vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suo-

messa
• toimia kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kohtaamispaik-

kana
 

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

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

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

hin Suomessa ja ulkomailla

1.2 Toiminnan yleinen tavoite  
ja osa-alueet

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

SEN palvelee jäsenenä ja tarkkailijana olevia kirkkoja, 
kumppanuusjärjestöjään ja muita tahoja ekumenian asian-
tuntijaorganisaationa. Sen toiminnan kautta ekumeeninen 
asennoituminen – kristittyjen keskinäinen tuntemus ja su-
vaitsevaisuus – tulee tunnetuksi ja valtaa alaa kirkoissa ja 
voi vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. Toiminnan tavoit-
teena on, että kirkot ja kristilliset yhteisöt tukisivat entistä 
enemmän toisiaan, sekä pyrkimyksissään kristittyjen yksey-
teen että yhteisessä todistuksessaan ja palvelussaan yhteis-
kunnassa.  

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

• eettiset ja yhteiskunnalliset kysymykset, erityisesti ihmis-
arvo 

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

1.3 Jäsenkunta

Jäsenkirkot

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

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

Tarkkailijat / Observatörer

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

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

Kumppanuusjärjestöt / Partnerorganisationer

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

 

1.4 Lyhyesti kuluneesta vuodesta

Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsenkunta kasvoi, kun 
Herättäjä-Yhdistys liittyi sen kahdenneksikymmenneksi 
kumppanuusjärjestöksi. Perinteinen herätysliike on myös 
ekumeeninen toimija ja monet sen piirissä toimivat teolo-
git ja johtohenkilöt ovat pitkään tehneet yhteistyötä SEN:n 
kanssa. 

SEN vahvisti eurooppalaista verkostoaan, kun se liittyi 
jäseneksi Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissioon (Chur-
ches’ Commission for Migrants in Europe). Jäsenyys on jat-
koa läheiselle yhteistyölle siirtolaisuuteen liittyvissä kirk-
kojen haasteissa jo 1990-luvun puolivälistä alkaen. Samal-
la haluttiin vahvistaa neuvoston asemaa eurooppalaisen eku-
menian ytimessä, kun liitännäisjäsenyys Euroopan Kirkko-
jen Konferenssissa päättyi sen sääntömuutokseen vuoden 
2013 yleiskokouksessa.

Ekumeeninen vastuuviikko oli yhä keskeisempi osa 
SEN:n työtä, näkyvyyttä ja tulevaisuuden visiointia. Vastuu-
viikko tavoitti arviolta jopa 1,7 miljoonaa suomalaista, eri-
tyisesti seurakuntien järjestämien tilaisuuksien kautta. Vas-
tuuviikon kautta saatu asiantuntemus ihmisoikeustyöstä vai-
kutti neuvoston toimintaan myös muilla aloilla. Ihmisarvo ja 
ihmisoikeudet muodostivat kärjen, kun määriteltiin SEN:n 
tulevaisuuden painopisteitä ja päätettiin siltä pohjalta hakea 
rahoitusta hankkeeseen Uskonnon tai vakaumuksen vapaus 
ihmisoikeutena.

Neuvosto oli aktiivisesti mukana evankelisluterilai-
sen kirkon valmisteluissa, jotka suuntautuivat reformaation 
merkkivuoden 2017 viettoon. 

Pohjolan ja Baltian ekumenia menetti tehokkuudes-
sa, kun rahoitusta ei löydetty yhteistä koordinaatiota varten 
Ekumenik i Norden -ohjelman päätyttyä vuonna 2012. Toi-
mintavuonna nähtiin kuitenkin kaksi merkittävää aloitetta 
aikoinaan hyvin toimineiden hankkeiden uudeksi vaiheeksi. 
Norjan kristillinen neuvosto valmisteli Norjan valtion kehi-
tysyhteistyörahoituksen tuella Pohjolan ja Eteläisen Afrikan 
kirkkojen Nordic-FOCCISA-yhteistyön jatkoa, joka muo-
dostuisi hankkeeksi ihmisen seksuaalisuuden ja tasa-arvon 
kysymysten ympärillä. Visbyn piispan aloitteesta ryhdyttiin 
toimiin Itämeren rannikkovaltioiden kirkkojen Theobalt-yh-
teistyön elvyttämiseksi.

Suomalaisen ekumenian vahvuutta osoittava uusi ulot-
tuvuus vahvistui, kun SEN solmi yhteyksiä uuskarismaatti-
siin seurakuntiin, jotka eivät kuulu mihinkään kirkkokuntaan. 
Hallituksen kokous pidettiin 15.9. Suur-Helsingin seurakun-
nan vieraana Kalliossa. Pääsihteeri ja vastuuviikon projek-
tisihteeri edustivat neuvostoa keskusteluissa seurakuntaistu-
tuksesta, jota viriteltiin sekä vapaakristillisiin kirkkoihin kuu-
luvien että niiden ulkopuolella toimivien pastorien kanssa.

SEN:n näkemyksistä monikulttuurisuudesta ja suvaitse-
vaisuudesta oltiin kiinnostuneita eri tahoilla, kuten sisämi-
nisteriön kutsuseminaarissa 27.11. maamme sisäisestä tur-
vallisuudesta. Neuvoston taholta korostettiin uskontoluku-
taidon ja oman uskonnollisen ja kulttuurisen tradition tunte-
muksen merkitystä monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

SEN:n toimisto muutti heinäkuussa ev.lut. Kirkkohalli-
tuksen uuteen toimitaloon Eteläranta 8:aan Helsingin Kaar-
tinkaupungissa. Toimiston muutto oli ylimääräinen ponnis-
tus, joka vaati työntekijöiden voimia ja vaikutti jonkin ver-
ran neuvoston toimintaan syyskaudella. Muutto oli välttä-
mätön niiden teknisten etujen vuoksi, joita läheinen yhteys 
Kirkkohallitukseen tarjoaa. Läsnäolo samassa talossa vah-
vistaa yhteistyösuhteita ja luo tilanteita, joissa syntyy mah-
dollisuuksia kontakteihin ja verkostoitumiseen. Alkuvaiheen 
käytännön haasteiden jälkeen SEN:n toimisto on kotiutunut 
oman käytävänsä varrelle rakennuksen Unioninkadun puo-
leiseen osaan. Toimiston ekumeeninen siunaaminen tapah-
tui uudenvuoden puolella 2.2.2015. 

Neuvoston työn monipuolisuutta ja ajankohtaisuutta ku-
vaavat ne lausunnot ja kannanotot, joita sen hallitus antoi 
vuoden aikana. Näissä keskitytään asioihin, joista ekumee-
nisen asiantuntemuksen perusteella on mahdollista antaa 
lausunto ja jotka liittyvät neuvoston ja sen jäsenkirkkojen 
toimintaan. Lausuntojen ja kannanottojen valmistelu tapah-
tui hallituksessa, sen jäsenten muodostamissa työryhmissä, 
jaostoissa sekä toimistossa: 

• Lausunto ehdotukseen loppiaisen ja helatorstain siirtä-
misestä lauantaipäiviin 17.1.

• Lausunto Tulevaisuuden lukio – Valtakunnalliset tavoit-
teet ja tuntijako -työryhmän muistiosta 6.2. 
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• Ekopaasto: Raskaasta jalanjäljestä hyvään kädenjäl-
keen! 26.2.

• Lausunto ihmisoikeuspoliittiseen selontekoon 24.4.
• Lausunto hallituksen esityksestä muiden uskontojen 

kuin evankelisluterilaisen ja ortodoksisen uskonnon ope-
tusperusteiden tiukennuksesta perusopetuksessa ja lu-
kiokoulutuksessa 13.6.

• Lausunto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
15.10.

• Hautaan siunaamisen hyvä ekumeeninen käytäntö 8.12.
• Adventtiviesti ihmisoikeuspäivänä 10.12.

Ekumeenisen toimintaympäristön  
tapahtumia

Suomen ev.lut. kirkko teki merkittävän avauksen sekä kan-
sainvälisessä että kansallisessa ekumeniassa, kun se kutsui 
koolle kaikkien seitsemän lähetysjärjestönsä kansainväliset 
kumppanit. Your Kingdom Come -konferenssi pidettiin Jär-
venpäässä 31.3.–3.4. Lähetyskumppanuusneuvotteluihin oli 
kutsuttu 130 osallistujaa 37 maasta Euroopasta, Aasiasta ja 
Latinalaisesta Amerikasta. Puhujien joukossa olivat KMN:n 
pääsihteeri Olav Fykse Tveit ja LML:n pääsihteeri Mar-
tin Junge. Neuvottelun tarkoituksena oli vahvistaa Suomen 
ev.lut. kirkon ja sen kumppanuuskirkkojen välistä yhteistyö-
tä ja missionaarisuutta niin, että yhteinen tehtävä osana Kris-
tuksen maailmanlaajaa kirkkoa selkiintyy. Lähetyskumppa-
nuusneuvottelulla oli ekumeenista merkitystä laajana fooru-
mina eri yhteiskunnallisia tilanteita ja teologisia painotuksia 
edustavien kirkkojen ja järjestöjen kesken, sekä kansainväli-
sesti että kotimaan keskustelun kannalta. 

Arkkipiispa Kari Mäkinen, arkkipiispa Leo ja piispa 
Teemu Sippo SCJ tekivät perinteisen ekumeenisen vierai-
lun Roomaan pyhän Henrikin päivän yhteydessä. Vierai-
lun päätapahtumat olivat paavi Franciscuksen henkilökoh-
tainen audienssi ja ekumeeniset jumalanpalvelukset San-
ta Maria Sopra Minervan Suomi-kappelissa ja Pyhän Birgi-
tan sisarten kirkossa. Roomassa on vietetty vuodesta 1985 
lähtien suomalaista ekumeenista jumalanpalvelusta Santa 
Maria Sopra Minervan kappelissa Pyhän Henrikin päivänä 
19. tammikuuta. Ekumeeninen jumalanpalvelus toimitetaan 
vuorovuosina luterilaisena tai katolisena messuna. Vuoroit-
tain toisen kirkkokunnan piispa toimittaa liturgian ja toinen 
saarnaa.

Suomen ev.lut. kirkon 12. teologinen dialogi Suomen ort. 
kirkon kanssa järjestettiin 21.–22.10. Oulussa. Teemana oli 
Kansankirkko teologisena ja käytännöllisenä kysymyksenä. 

27.11. käynnistettiin suomalainen luterilais-roomalais-
katolinen teologinen dialogi. 

Suomen ev.lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon yli 
40-vuotinen virallinen teologinen vuoropuhelu keskeytyi. 

Syynä olivat erilaiset käsitykset syyskuulle suunnitellun teo-
logisen dialogin luonteesta ja tavoitteista. Päätöksen viralli-
sen dialogin keskeyttämisestä toistaiseksi teki Venäjän orto-
doksisen kirkon ulkoasiain osasto. Virallisen teologisen dia-
logiyhteyden keskeytyminen ei merkitse kirkkojen muiden 
yhteyksien katkeamista, mutta se vaikuttaa niihin ja tois-
taa Venäjän kirkon ekumeenisten suhteiden suuntaa laajem-
missa yhteyksissä. Tapahtuma ei liity erityisellä tavalla Suo-
meen, vaan heijastaa laajempaa kehitystä.

Aleksandrian paavin ja patriarkan titteliä kantavat kak-
si kirkonjohtajaa, koptilais-ortodoksisen kirkon päämies Ta-
wadros ja kreikkalais-ortodoksinen Aleksandrian ja koko 
Afrikan patriarkka Theodoros vierailivat juhannuksena sa-
manaikaisesti Suomessa, edellinen koptilaisen yhteisön ja 
jälkimmäinen ortodoksisen kirkon vieraana. Koptilais-orto-
doksinen kirkko on Lähi-idän suurin kristillinen kirkko, n. 
15 miljoonan uskovaisen muodostama vähemmistö Egyp-
tissä. Aleksandrian kreikkalais-ortodoksisen kirkon piiriin 
kuuluu kasvavia yhteisöjä lähes kaikissa Saharan eteläpuo-
leisen Afrikan maissa, joiden kanssa Suomen ort. kirkon 
kansainvälisen avun ja lähetyksen järjestö Filantropia tekee 
yhteistyötä.

Pelastusarmeijan Suomen ja Viron territorio viet-
ti 125-vuotisjuhlaansa 9.11. Tapahtumaa juhlistettiin mu-
siikkijuhlalla Temppeliaukion kirkossa. Tilaisuudessa pu-
hui kansainvälisen Pelastusarmeijan johtaja kenraali André 
Cox, joka toimi territorion johtajana vuosina 2005–2008. Ti-
laisuudessa julkistettiin uusi Pelastusarmeijan laulukirja ja 
eversti Eva Klemanin hartauskirja Omin silmin.
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2 Toiminnan kuvaus

2.1 Opilliset kysymykset ja spiritualiteetti

2.1.1 Yhteinen rukous

Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko 18.–25.1.
KMN:n Faith and Order -komissio ja katolisen kirkon kris-
tittyjen ykseyden edistämisen neuvosto julkaisivat perintei-
seen tapaan aineiston kristittyjen ykseyden ekumeeniselle 
rukousviikolle. Rukousviikon teema oli Onko Kristus jaet-
tu? Aineisto oli valmisteltu Kanadassa. Maalle on ominaista 
kielten, kulttuurien ja ilmaston moninaisuus. Monimuotoi-
suutta on myös kristillisen uskon ilmenemismuodoissa. Tä-
män moninaisuuden keskellä uskollisuus Kristuksen tahdol-
le, että hänen opetuslapsensa olisivat yhtä, on johtanut kana-
dalaiset pohtimaan apostoli Paavalin haastavaa – ja ekume-
nian kannalta erittäin keskeistä – kysymystä: ”Onko Kristus 
jaettu?” (1. Kor. 1:13). 

Vuonna 2014 tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Kristit-
tyjen ykseyden ekumeenista rukousviikkoa alettiin säännöl-
lisesti viettää Suomessa. Tapausta juhlistettiin yhteistyössä 
Helsingin ekumeenisen toimikunnan kanssa järjestetyn kirk-
kovaelluksen muodossa 25.1. Vaellus lähti Pyhän Kolminai-
suuden kirkolta ja jatkui Studium Catholicumin ja adventti-
kirkon kautta Vanhaan kirkkoon. Sieltä radioitiin valtakun-
nallinen juhlajumalanpalvelus, joka lähetettiin Yle Radio 
1:n välityksellä sunnuntaina 26.1. klo 18. Jumalanpalveluk-
sessa saarnasi piispa Teemu Sippo, piispa Irja Askola toi ter-
vehdyksensä ja 1960-luvun nuorisoekumenian pioneeri, ro-
vasti Liisa Tuovinen puhui. Musiikki edusti luterilaista, hel-
luntailaista ja ortodoksista perinnettä.

SEN:n verkkosivuilla vierailtiin ahkerasti rukousviikon 
aikana. Paikallisen ekumenian jaoston kokoamia ja muutoin 
saatuja tietoja sivuilla oli useilta paikkakunnalta. Aineisto 
oli sieltä saatavissa ja sitä haettiin sivuilta runsaasti. SEN:n 
edustajat olivat mukana rukousviikon tapahtumissa eri puo-
lilla maata. Pääkaupungissa evankelikaalisen liikkeen yh-
teiskristillistä rukousviikkoa vietettiin yhteistyössä ekumee-
nisen rukousviikon kanssa. 

Ihmisen Pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi
SEN edisti Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission (CC-
ME) esityksen mukaisesti rukoustilaisuuksien järjestämis-
tä maamme seurakunnissa EU:n ulkorajoille menehtynei-
den muistoksi. Helsingissä tilaisuus toteutettiin toista ker-
taa palmusunnuntain iltana. Se pidettiin 13.4. ortodoksises-
sa Uspenskin katedraalissa ja toteutettiin yhteistyössä Kalli-
on ev.lut. seurakunnan kanssa. Siinä käytettiin CCME:n val-
misteleman aineiston tekstejä sekä suuren ja hiljaisen vii-
kon veisuja ja rukouksia luterilaisesta ja ortodoksisesta tra-
ditiosta.

Kristittyjen yhteinen lähetyspyhä
Ekumeenista lähetyspyhää vietettiin lokakuun toisena vii-
konvaihteena 11.–12.10. Lähetyspyhän teema oli evankelis-
luterilaisen kirkon sunnuntaiaiheiden mukaisesti Kristityn 
vapaus. Aineisto muodostui kirjoituksista, jotka olivat laati-
neet Arto Antturi (ev.lut.), Grant S. White (ort.) ja Tino Var-
jola (SHK). Lähetyspyhä on SEN:n ja Suomen lähetysneu-
voston (SLN) yhteinen hanke, ja aineisto julkaistiin molem-
pien järjestöjen verkkosivuilla. 

Luomakunnan aika
SEN:n verkkosivuilla julkaistiin aineistoa luomakunnan juh-
lan ekumeenista viettoa varten. Sen nimitykseksi on kan-
sainvälisesti vakiintunut luomakunnan aika ja ajankohdaksi 
itäisen kirkkovuoden luomakunnan päivän (1.9.) ja läntisen 
kirkkovuoden Franciscus Assisilaisen muistopäivän (4.10.) 
välinen ajanjakso.

Rukouspäiväjulistus
SEN:n hallituksen asettama rukouspäivätyöryhmä valmisteli 
vuoden 2015 rukouspäiväjulistuksen ja siihen liittyvän litur-
gisen aineiston. Tasavallan presidentti hyväksyi tekstin ja al-
lekirjoitti julistuksen 28.11. Vuoden 2015 rukouspäiväjulis-
tus painottaa turvallisuutta. Turvallisuus pohjautuu ihmisar-
voon ja oikeudenmukaisuuteen. Se on ihmiskunnan ja maa-
pallon yhteinen asia. Turvallisuus syntyy luottamuksesta, jo-
ka ulottuu uhkakuvien ja erottavien muurien yli. Turvalli-
suus kasvaa avoimuudesta, jonka raamatullinen nimi on vie-
raanvaraisuus.

Ekumeeninen aamurukous
SEN:n toimisto on vuodesta 2009 ollut mukana järjestämäs-
sä viikoittaista ekumeenista aamurukousta Dominikaanien 
Studium Catholicum -keskuksen kappelissa Helsingin kes-
kustassa. Aamurukous toimitetaan vuoroviikoin katolisen, 
luterilaisen, ortodoksisen, anglikaanisen ja vapaakirkollisen 
perinteen mukaan ja siihen kuuluu toisen perinteen edusta-
jan pitämä puheenvuoro päivän lukukappaleesta. Hartaus 
ja kirkkokahvi kokosivat parikymmentä rukoilijaa eri kir-
kollisista taustoista. Aamurukous tarjosi neuvostolle hyvän 
mahdollisuuden viljellä kansallisen ja kansainvälisen työnsä 
ohessa konkreettista sidettä paikalliseen ekumeniaan ja eku-
meeniseen rukoukseen.

Suomenlahti-vuoden ekumeeninen  
tapahtuma 
Suomenlahti-vuosi 2014 oli Suomen, Viron ja Venäjän yh-
teinen teemavuosi, joka pyrki kokoamaan asiantuntijat, 
päättäjät ja kansalaiset yhteistyöhön terveemmän ja turval-
lisemman Suomenlahden puolesta. Teemavuoden suojelijoi-
na toimivat kolmen valtion presidentit. Suomen ympäristö-
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ministeriö johti Suomenlahti-vuoden järjestelyjä Suomes-
sa ja käytännön koordinoinnista vastasi Suomen ympäris-
tökeskuksessa toimiva sihteeristö. Teemavuoden verkosto 
koostui kaupunkien, kuntien, tutkimuslaitosten, järjestöjen, 
säätiöiden ja yksityisten yritysten edustajista. Suomenlahti-
vuoden ekumeeninen tapahtuma toteutettiin 25.5. Helsingin 
suomenkielisen Tuomasmessun yhteydessä. Messussa ru-
koiltiin koko luomakunnan ja erityisesti Itämeren puolesta. 
Messun jälkeen ristisaatto kulki Suomenlahden rantaan, jos-
sa toimitettiin vedenpyhitys ortodoksisen perinteen mukaan. 

Pyhiinvaellus Italiaan
SEN:n pyhiinvaellus Pohjois-Italiaan 5. – 11.11. loi yhteyk-
siä kristinuskon historiallisiin ja nykyisiin keskuksiin sekä 
vahvisti pyhiinvaeltajien keskinäistä yhteyttä ja antoi mah-
dollisuuksia luovaan ekumeeniseen ajatustenvaihtoon. Toi-
vioretken kohteina olivat Bosen ekumeeninen yhteisö Mi-
lanon lähellä, Milano ja sen eri kristilliset seurakunnat, Ve-
netsia ja varhaisen kirkkotaiteen Ravenna. Pyhiinvaelluksen 
ohjelmaan kuuluvat rukoushetket ja jumalanpalvelukset to-
teutettiin luterilaisen, ortodoksisen, vapaakristillisen ja kato-
lisen perinteen mukaan. Mielenkiintoinen ja monelle vaelta-
jalle uusi kohde oli Bosen ekumeeninen luostari. 

2.1.2 Opilliset kysymykset

Kirkko: yhteistä näkyä kohti
Kirkkojen Maailmanneuvoston (KMN) Faith and Order- ko-
mission Kirkko: yhteistä näkyä kohti -asiakirja (2012) jul-
kistettiin suomeksi neuvoston ja ev.lut. kirkkohallituksen ul-
koasiain osaston toimesta. Kyseessä on toinen lähentymis-
asiakirja, joka on syntynyt vuonna 1982 julkistetun Kaste, 
ehtoollinen ja virka -asiakirjan (Baptism, Eucharist and Mi-
nistry) reseption pohjalta. Julkaisujuhla pidettiin SEN:n toi-
mistossa 23.1. Kirja ilmestyi SEN:n julkaisusarjassa ja sen 
kustantaja on kirkkohallituksen ulkoasiain osasto. Sen on 
suomentanut TT Minna Hietamäki. Julkaisun ovat suomek-
si toimittaneet pääsihteeri Heikki Huttunen ja johtava asian-
tuntija Tomi Karttunen. Julkaisu pyrkii palvelemaan kirkko-
ja kolmella tavalla: 1) kokoamalla yhteen kirkkoa käsitte-
levän keskustelun tulokset viime vuosikymmeniltä, 2) an-
tamalla tilaisuuden kirkoille arvioida työn tuloksia sekä 3) 
auttamalla kirkkoja arvioimaan omaa käsitystään kasvusta 
kohti ykseyttä. Asiakirja on lähetetty kirkoille kommentoita-
vaksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Vastausten on määrä 
arvioida saavutettua teologisen lähentymisen tasoa sekä kir-
koissa ja niiden elämässä ilmenevän kirkko-opillisen yhteis-
ymmärryksen tasoa.

Kirkko-dokumentin reseptio Pohjolan kirkoissa
Helsingissä järjestettiin 2.–3.10. yhteistyössä Ev.lut. kir-
kon ulkoasiainosaston kanssa pohjoismaisen Faith and Or-
der -verkoston kokoontuminen. Kokouksen aiheena oli kon-
vergenssidokumentti Kirkko: yhteistä näkyä kohti ja sen re-
septio Pohjolan kirkoissa. Pääesitelmöitsijänä oli Kirkko-
jen Maailmanneuvoston Faith and Order -komission johta-
ja, professori John Gibaut. 

Hautaan siunaamisen hyvä ekumeeninen käytäntö
Hallitus hyväksyi 8.2. asiakirjan Hautaan siunaamisen hy-
vä ekumeeninen käytäntö. Paikallisen ekumenian jaoston 
valmistelemassa asiakirjassa esitetään periaatteita ja näkö-
kohtia, joita tulisi ottaa huomioon silloin, kun kirkkokun-
nat kohtaavat arkun äärellä. Asiakirja listaa kahdeksan tee-
siä, jotka auttavat hautaan siunaamisen järjestelyissä erityi-
sesti silloin, kun vainajan uskonvakaumus on toinen kuin 
omaisilla.

2.2 Eettiset ja yhteiskunnalliset  
kysymykset

2.2.1 Ekumeeninen ihmisoikeustyö 

SEN muodosti foorumin kirkkojen kotimaisen ihmisoike-
ustyön yhteydenpidolle ja seurasi kristillisten ja muiden us-
kontoperäisten kansainvälisten ihmisoikeusverkostojen toi-
mintaa. Erityisesti pidettiin esillä Suomea, sen lähialueita 
ja Euroopan unionia koskevia uskonnonvapauteen ja mui-
hin ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä ja kehitettiin niihin 
liittyvää vaikuttamistyötä. Huomion kohteena olivat erityi-
sesti kaikkia koskevaan uskonnonvapauteen, yhteiskunnal-
liseen osallisuuteen, vapaaseen liikkuvuuteen ja turvallisuu-
teen liittyvät tilanteet. 

Parisuhdelaki ja kirkot; SEN seurasi kotimaista ja kan-
sainvälistä keskustelua samaa sukupuolta olevien parisuhteis-
ta ja niiden juridisesta statuksesta kirkkojen kannalta. Asia-
kokonaisuuden merkitys korostui haasteena erityisesti eräi-
den kirkkojen kahdenvälisissä suhteissa, kuten Suomen evan-
kelisluterilaisen ja Venäjän ortodoksisen kirkon välillä. Ko-
timaisessa keskustelussa sukupuolineutraalista avioliittolais-
ta kirkkojen sisäinen erimielisyys aiheesta korostui enemmän 
kuin lakimuutoksen vaikutus ekumeenisiin suhteisiin.

Neuvoston toimisto jatkoi toimintasuunnitelman mu-
kaisesti ihmisoikeustyön hankesuunnitelman kehittämistä. 
Pääsihteerin johdolla on vuodesta 2011 käyty jäsenkunnan 
edustajien kanssa keskustelua, joka koskee neuvoston teh-
tävää suomalaisen ekumenian työvälineenä. Keskusteluissa 
olennaiseksi alueeksi SEN:n tehtävässä kirkkojen ja järjes-
töjen palveluksessa on todettu ihmisarvoon ja ihmisoikeuk-
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siin liittyvä työ. Tämän prosessin tuloksena jätettiin ulkomi-
nisteriölle uusi viestintä- ja globaalikasvatustuen hakemus 
vuodelle 2015. Tässä nimenomaisessa hankkeessa on sa-
manaikaisesti kyse Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka -selvi-
tyksestä alkaneen vaikuttamistyön jatkamisesta. Hankkeen 
otsikko on Uskonnon tai vakaumuksen vapaus ihmisoikeute-
na. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. uskonnonvapauden ja 
selvityksen toimeenpanemisen seurantaa, asian esillä pitä-
mistä, asiantuntija-avun antamista järjestöille ja viranomai-
sille ja mahdollisia muita tilanteen vaatimia toimenpiteitä.

Ekumeeninen vastuuviikko

Teemana oli Väkivallan markkinat: Kulutatko rauhaa? 
Kampanja tarkasteli luonnonvarojen ja oman kuluttamisem-
me yhteyttä maailman konflikteihin. Taistelu resursseista voi 
johtaa konflikteihin, ruokkia ja ylläpitää niitä. Toisinaan so-
tia ylläpidetään luonnonvaroilla. Miten käytämme luonnon-
varoja, on keskeinen kysymys, sillä luonnonvarojen väärin-
käyttö ja siihen liittyvät ihmisoikeusloukkaukset sekä luon-
non tuhoutuminen ovat siemeniä konflikteille.

Köyhissä ja epävakaissa valtioissa runsaitakaan luon-
nonvaroja ei aina onnistuta hyödyntämään maan kehityksen 
edistämiseksi. Epätasa-arvoiset olosuhteet ja huono hallinto 
poikivat luonnonvarojen riistokäyttöä, jolloin luonnonvaroja 
hallitsevat epäoikeudenmukaisesti maan hallitus, kapinallis-
ryhmät tai monikansalliset yhtiöt. 

Luonnonvaroja hyväksikäyttämällä on rahoitettu armei-
joita, kapinaliikkeitä ja aseellisia joukkoja, oikeutettu ih-
misoikeusrikkomuksia, ylläpidetty tai hankittu poliittista tu-
kea ja pönkitetty itsekeskeisiä egoja. Luonnonvarojen hal-
linta voimakeinoin on otollista maaperää väkivallalle, joka 
voi kiihtyä täysimittaiseksi sodaksi. Usein eri ryhmittymi-
en johtajat nauttivat sotatalouden tuomasta valtavasta varal-
lisuudesta muun kansan eläessä köyhyydessä. 

Halpojen raaka-aineiden, tuotteiden ja hyödykkeiden 
tuotanto tapahtuu aina jonkun kustannuksella ja luonnon-
varoja riistämällä. Me pohjoisessa elävät ihmiset kulutam-
me etelänkin varat. Kulutamme tietämättämme monia sota-
talouksia ylläpitäviä tuotteita ja sijoitamme rahastoihin, joi-
den kautta varat päätyvät sotateollisuuteen ja siten ylläpitä-
vät konflikteja. Voimme kuluttaa rauhaa kiinnittämällä huo-
miota ostoksiimme, sijoituksiimme ja siihen, mitä syömme. 
Rauhanrakentaminen alkaa arkisista valinnoista.

Päätavoitteet
1. Hankkia tietoa ja tiedottaa luonnonvarojen ja tuotteiden 
yhteyksistä konflikteihin ja niiden päätymisestä ostoslistoil-
lemme kansainvälisen kaupan kautta. 

Toteutuminen: Aineistoon koottiin tietoa eri luonnonva-
rojen yhteyksistä konflikteihin sekä konfliktien ratkaisemi-

seen pyrkivistä hankkeista. Tiedottaminen tapahtui aineis-
ton, nettisivujen, sosiaalisen median, videoiden, asiantunti-
javieraan, medianäkyvyyden ja radio-ohjelmien avulla. 

2. Etsiä vaihtoehtoja konfliktituotteille ja kannustaa koh-
deyleisöä eettiseen kuluttamiseen ja sijoittamiseen ja vas-
tuullisten valintojen tekemiseen. 

Toteutuminen: Yleisöä kehotettiin pitämään silmän-
sä auki kuluttamisensa suhteen ja kysymään tuotteiden al-
kuperistä. Kampanja kannusti valitsemaan oikeudenmukai-
sesti tuotettuja sekä kestävästi kasvatettuja luonnontuottei-
ta, välttämään halpatuotantoa, jättämään uhanalaiset eläimet 
rauhaan, osallistumaan luonnonsuojelua ja ihmisoikeuksia 
edistäviin kampanjoihin, tukemaan rauhaa edistävien järjes-
töjen toimintaa ja sijoittamaan rahat eettisiin kohteisiin.

Mitä tehtiin ja miten?
– Lehti: Kulutatko rauhaa? Artikkelit käsittelivät teemaa jon-
kin luonnonvaran ja siihen liittyvän hanke-esimerkin kautta. 
Käsiteltäviä luonnonvaroja olivat eläimet, metsät, maa ja ve-
si, energia, mineraalit ja huumekasvit. Näiden lisäksi aihees-
ta oli johdanto, teeman kohderyhmän kielelle tulkkaava ope-
tusteksti, UM:n Suomen kehityspolitiikkaa tutkiva teksti ja 
SaferGloben teksti mahdollisuuksista vaikuttaa oikeuden-
mukaiseen rauhaan. Lehteä painettiin 15 000 kpl ja se lähe-
tettiin kaikkiin Suomen 1 084 seurakuntaan.

– Rauhan Tuottajat -tempaus usean järjestön kesken. 
Mukana järjestämässä olivat Nuorisojaosto, SaferGlobe, 
Changemaker, Suomen kristillinen ylioppilasliitto ja YK-
nuoret. Tilat saatiin Helsingin tuomiokirkkoseurakunnalta. 
Osallistujat suunnistivat kaupungilla kauppakeskuksissa et-
sien eettisiä vaihtoehtoja konflikteja ylläpitäville tuotteille ja 
haastatellen kauppiaita tuotteiden alkuperän huomioimises-
ta. Päätteeksi kokoonnuttiin tuomiokirkon kryptaan iltagaa-
laan kuuman juoman ja iltapalan äärelle ja kuultiin musiik-
kiesitys, näyttelijä Hannu-Pekka Björkmanin puheenvuoro 
eettisestä kuluttamisesta ja kolumbialaisen ihmisoikeuspuo-
lustajan isä Sterlinin esitys. Osallistujat antoivat hyvin posi-
tiivista palautetta tilaisuuden sisällöstä, puhujista, teemasta 
ja laadukkuudesta.

– Vieraat: Isä Sterlin Londoño Palacios Kolumbiasta. Sii-
tä lähtien kun mittava kaivosteollisuus alkoi hyötyä Kolum-
bian Chocón alueesta, paikallisen väestön elinolot ovat huo-
nontuneet. Isä Sterlin tukee ihmisiä ja heidän tarpeidensa 
kokonaisvaltaista palvelemista. Hänen mukaansa rauha tar-
koittaa paljon muutakin kuin aseistetun väkivallan poissa-
oloa. Se tarkoittaa sitä, että ihmisten oikeuksista huolehdi-
taan, niin että he voivat elää turvassa ja arvolleen sopivalla 
tavalla. Isä Sterlin kutsuttiin hankkeen kumppanin Suomen 
Lähetysseuran kautta. Samalle viikolle SLS kutsui kolum-
bialaisen näyttelijä ja ihmisoikeusaktivisti Karent Hinestro-
zan, jonka tähdittämä dokumentaarinen ihmisoikeuselokuva 
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Chocó nähtiin Suomen ensi-illassa Cinemaissi-festivaaleilla. 
Helsingin Sanomat uutisoi aiheesta koko sivun artikkelilla.

– Videot: Oikeudenmukaisuus on rauhan nimi on haas-
tatteluvideo, jossa isä Sterlin kertoo luonnonvarojen väärin-
käytöstä ja kytkeytymisestä konfliktiin, sekä oikeudenmu-
kaisen rauhan saavuttamisesta. Arjen rauhanturvaajat -vi-
deossa kuvataan rauhanturvaamista arkisena lähimmäisen 
auttamisena. Video haastoi jokaisen pohtimaan omaa suh-
dettaan rauhanrakentamiseen. 

– Tarkistuslista: Edellisenä vuonna laadittua eettisen si-
joittamisen tarkistuslistaa hyödynnettiin myös vuonna 2014. 

– Virikemateriaali: Nuorten aineisto ja toiminnallinen ai-
neisto koottiin nettisivuille. Aineistoa mainostettiin seura-
kunnille lähetettävän materiaalin saatekirjeessä. Monet seu-
rakuntien työntekijät ja uskonnonopettajat seuraavat virike-
materiaalia oma-aloitteisesti. Sivuille oli koottu kouluaineis-
toa, pelejä, tehtäviä, lukemista, julisteita, videoita ja julis-
teisiin sekä videoihin liittyviä tehtäviä. Julisteina käytettiin 
vuoden 2013 julisteita ja niiden tehtäviä, koska ne liittyivät 
myös vuoden teemaan.

– Kyrkpressen-liite: Nelisivuinen liite Kyrkpressenin vä-
liin. Liitteessä oli ruotsinkielisenä samoja artikkeleita kuin 
kampanjan lehdessä. 

– Internet-sivut: www.vastuuviikko.fi, www.ansvars-
veckan.fi; sivuilta on löydettävissä kaikki kampanjamateri-
aali tulostettavassa muodossa. 

– Facebook-sivut: Suomen- ja ruotsinkieliset Facebook-
sivut. Tänne päivitettiin kampanjan uutisia ja sisältöä. Tie-
dotuksessa hyödynnettiin myös projektisihteerin ja kampan-
jan koordinaattorin Facebook-sivuja sekä Ekumenian ystä-
vät -Facebook-sivua.

Esimerkkejä tapahtumista: 
– Maailma kylässä -festivaali 23.–25.5. Vastuuviikon ai-

neistoa jaossa.
– Kristillisen rauhanliikkeen Loviisan rauhanfoorumi 

2.–3.8. ja 6.8, n. 1500 osallistujaa.
– 12.9. Paikallisekumeeninen foorumi Turussa, n. 60 

eri kirkkojen edustajaa, jotka veivät Vastuuviikon aineistoa 
omille tahoilleen.

– 24.9. Lapinlahden yhteyspäivät, paikalla ev.lut., hel-
luntai- ja ortodoksinen seurakunta sekä ev.lut. herätysliik-
keitä, n. 200 henkilöä.

– 19.10. Campaign Event at Saint Henry’s Catholic Cat-
hedral, around 100 participants.

– 19.10. Vastuuviikon tilaisuus Lakeuden Risti -kirkossa 
Seinäjoella, järjestäjinä paikkakunnan kirkkokunnat ja La-
puan piispa Simo Peura. Kirkossa n. 100 osallistujaa, tilai-
suus kuultiin Radio YLE 1:ltä, 56 000 kuulijaa. 

– 20.10. Vastuuviikon tempaus Helsingissä, paikalla n. 
50 henkilöä.

– 23.10. PEACE goes movie: Chocó, Tampereen yliopis-
to, järjestäjänä Tampereen rauhan- ja konfliktintutkimuskes-
kus TAPRI. Paikalla opiskelijoita ja tutkijoita.  

– 24.10. Rauha, ihmisoikeudet ja liiketoiminta Kolumbi-
assa – Kuinka kehittää vastuullisia käytäntöjä? Paneelikes-
kustelu Lähetysseuran Pihasalissa, n. 60 osallistujaa.

– 24.10. Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vas-
tuun rukouspäivän ja YK:n päivän jumalanpalvelusta vietet-
tiin perinteen mukaan Helsingin tuomiokirkossa. Mukana n. 
150 osallistujaa. Vastuuviikon aineistot jaossa.

– 25.10. Palkittu kolumbialaiselokuva Chocó Suomen 
ensi-illassa Andorrassa Helsingissä. Esityksen jälkeen elo-
kuvan päänäyttelijä Karent Hinestroza kertoi Kolumbi-
an tilanteesta ja vastasi kysymyksiin. Sali oli viimeistä si-
jaa myöten täynnä, tunnelma hyvin tunteikas. Paikalla oli n. 
200 henkilöä. Chocó-elokuvan 2 näytöstä yhteensä n. 400 
katsojaa. 

– 26.10. Vastuuviikon tilaisuus Helsingin tuomiokirkos-
sa, n. 55 osallistujaa.  

– 26.10. Kristityt rakentavat rauhaa -paneeli ja keskuste-
lutilaisuus Itä-Pasilan seurakuntakodissa, n. 30 osallistujaa.

– 26.10. Väkivallankumous — Rakkauden pesäpallotur-
naus Roihuvuoren Pesäpallokenttä, Helsinki. Roihuvuoren 
seurakunta piti tapahtumassa esittelykojua kirkkoherra Ti-
mo Pekka Kaskisen johdolla ja sitä kautta Vastuuviikon ai-
neisto oli esillä.

– 26.10.2014 Vastuuviikon tilaisuus, jossa ihmisoikeus-
puolustaja ja kampanjan vieras Sterlin piti vaikuttavan pu-
heen, Mikael Agricolan kirkko, Helsinki. Yleisössä n. 350 
henkilöä, n. 200 000 kuulijaa Radio Dein kautta.

– 3.10. Att mötas är att skapa fred. Festdag för äldre per-
soner som fyllt år i Matteusförsamling, Helsingfors. Ekume-
nik och samhällsansvar. 40 personer.

– 9.–11.10. Ekumeniska samlingar i Templet (Fräls-
ningsarmén), Helsingfors. Ansvarsveckans häften delades 
ut. 100 personer.

– 15.10. Ansvarsveckans seminarium Vad kostar freden? 
i Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi, Vasa. Målgrupp: 
Lärarstudenter och övriga intresserade. 30 personer

– 23.– 25.10. Ansvarsveckan på Helsingfors bokmässa. 
Material i Kyrkostyrelsens svenska monter. 300 personer.  

– Ekumenisk evenemang i Ansvarsveckan, Johannes 
kyrka, Helsingfors, med författaren Maria Küchen. 

– 26.10. Ansvarsveckans radioprogram med Helsingfors 
baptistförsamling. Medverkande: Fader Sterlin, Kolombia. 
Predikant: Jan Edström, Ekumeniska ansvarsveckan. 

– 28.10. Ansvarsveckans evenemang i Johanneskyrkan, 
Helsingfors. Predikant: Jan Edström, Ekumeniska ansvar-
sveckan. 

– 1.11. Höstdagar i Toijala. 600 personer
– 28.11. Seminarium med Patrik Hagman, Helsingfors 
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baptistförsamling. 25 personer.  
– 30.11. Ansvarsveckans evenemang i Andreaskyrkan. 

60 personer. 

Kampanja tavoitti kohderyhmänsä suunnitelman mukaises-
ti ja ylikin. Pääkohderyhmä eli seurakunnat tavoitettiin ai-
neiston, tiedotteiden, tilaisuuksien, median, vieraiden, yh-
teistyökumppaneiden ja sidosryhmien avulla. Vastuuviikon 
lehteä painettiin 15 000 kpl. Aineistoa lähetettiin SEN:n jä-
senkunnan ja yhteistyötahojen sekä kaikkien Suomen 1 084 
seurakunnan lisäksi 147 taholle. Ruotsinkielinen liite teh-
tiin Kyrkpressenin väliin. Lehti jaettiin jokaisen ruotsinkie-
lisen ev.lut. seurakunnan jäsenen kotiin (105 000 lehteä). 
Kampanjan videoita katsottiin yksittäin, nuorten ryhmissä ja 
kouluissa, yhteensä 971 kertaa. Vastuuviikon tapahtumat (63 
kpl) tavoittivat yhteensä ainakin n. 4 050 osallistujaa. Näi-
den lisäksi oli lukuisia tapahtumia seurakunnissa ja eri paik-
kakunnilla, joita paikallistahot järjestivät itsenäisesti mate-
riaalin pohjalta. Vastuuviikon lehtiartikkeleiden ja -uutisten 
levikki/lukijamäärä oli 1 721 690. Kampanjan radio-ohjel-
mia kuunteli 718 00 henkilöä. Internet-sivujen ja sosiaalisen 
median kautta kampanjauutisia luki tai kampanjan aineistoa 
haki 41 843 henkilöä.

Tilaisuudet ja vieraat tekivät moniin syvän vaikutuksen. 
Usein tilaisuuksien ilmapiiri oli käsinkosketeltavan tiivis, 
innostunut, tiedonhaluinen ja empaattinen. Vieraille osoitet-
tiin erityistä kunnioitusta, heidän sanomaansa arvostettiin ja 
heidän puheensa kohdattiin hyvin tärkeän ja koskettavan uu-
tisen tavoin. Yleisö otti kontaktia haluten tietää, miten me 
suomalaiset voimme vaikuttaa luonnonvarojen oikeudenmu-
kaiseen käyttöön ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.

2.2.2 Monikulttuurisuus

Kirkot ja siirtolaisuus 
SEN liittyi vuonna 2014 Euroopan kirkkojen siirtolaisko-
missioon (Churches’ Commission for Migrants in Europe 
CCME), kuten myös Suomen ortodoksinen kirkko. Evanke-
lisluterilainen kirkko on myös komission jäsen. Tämä vah-
vistaa neuvoston verkostoitumista siirtolaisuuteen liittyvis-
sä diakonisissa, pastoraalisissa, teologisissa ja yhteiskun-
nallisissa kysymyksissä. Neuvosto on jäsenkirkkojensa tar-
peiden mukaan toiminut maahanmuuttajuuteen ja pakolais-
uuteen liittyvissä kysymyksissä jo 1990-luvun puolesta vä-
listä asti. Vuodesta 1997 on yhteistyössä kirkkojen ja järjes-
töjen kanssa järjestetty kohtaamisia, neuvotteluja, koulutus-
ta ja tilannekohtaista tukea siirtolaisuuteen liittyvissä kysy-
myksissä. Olennaista on myös vuoropuhelu maahanmuut-
to- ja turvapaikka-asioita hoitavien valtion viranomaisten 
kanssa. 

Uskonnonvapaus vastaanottokeskuksissa
Hanke ohjeiksi uskonnonvapauden toteuttamisesta Maahan-
muuttoviraston alaisissa vastaanottokeskuksissa oli kesken. 
Ohjeissa käsitellään uskonnonvapautta ihmisoikeutena, eri 
uskonnollisista taustoista tulevien asukkaiden yhdenvertais-
ta kohtelua, yhteydenpitoa seurakuntiin ja uskonnollisiin yh-
teisöihin sekä keskustelumahdollisuuksia uskonnollisten yh-
teisöjen edustajien kanssa vastaanottokeskuksissa. Neuvot-
telut ohjeiden vahvistamiseksi Maahanmuuttovirastossa ei-
vät edenneet vuoden 2014 puolella. Yhteistyökumppanina 
oli ev.lut. Kirkkohallituksen maahanmuuttajatyö.

Kirkko turvapaikkana
Jäsenyys Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissiossa (Chur-
ches’ Commission for Migrants in Europe CCME) vahvis-
ti neuvoston verkostoitumista turvapaikkakysymyksissä. 
Toimisto ja jaostot seurasivat maamme ja Euroopan Unio-
nin turvapaikkapolitiikan kehitystä ihmisoikeuksien näkö-
kulmasta ja siitä nousevia haasteita kirkkojen diakoniselle 
tehtävälle. Kansainvälisenä kysymyksenä ajankohtainen oli 
edelleen Euroopan unioniin pyrkivien ihmisten kohtalo uni-
onin eteläisellä ulkorajalla ja heidän kohtelunsa vastaanot-
toleireillä. Vuoropuhelua käytiin Maahanmuuttoviraston ja 
muiden viranomaistahojen kanssa. Seurakuntien työnteki-
jöitä tuettiin turvapaikkatilanteissa, samoin kuin kirkkojen 
rajat ylittävää yhteistyötä ja koulutusta. 

Kirkkoturva-tapaaminen 
Seurakuntien ja järjestöjen edustajia kokoava tapaaminen 
järjestettiin yhteistyössä ev.lut. kirkon maahanmuuttaja-
työn kanssa Helsingissä 11.6. SEN:a edustivat hallituksen 
jäsen, ylidiakoni Juha Lampinen ja hallintosihteeri Sirpa-
Maija Vuorinen. Juha Lampinen piti alkuhartauden ja taus-
toitti Kirkko turvapaikkana -suositusten vaiheita. Kysymyk-
sessä on kirkkojen solidaarisuustyö, jossa asetutaan ihmisen 
puolelle, kuunnellaan häntä ja otetaan hänen hätänsä todes-
ta. Keskustelu oli vilkasta, ja vuosittaista kokoontumista asi-
an tiimoilta toivottiin.

Adventtiviesti
SEN:n hallitus antoi YK:n ihmisoikeuspäivänä 10.12. jul-
kilausuman otsikolla Adventtiviesti. Siinä kiinnitettiin huo-
miota tapauksiin, joissa täysin avusta riippuvaista vanhus-
ta ei ole päästetty maahan omaistensa luo, tai on jopa vie-
ty pois läheistensä luota maamme rajojen ulkopuolelle. Ad-
venttiviesti toteaa, että pahimmillaan nykyisen lain ankara 
tulkinta johtaa suomalaisten perheiden isovanhempien hyl-
käämiseen ja heitteillejättöön, kun heidät vastoin asianosais-
ten tahtoa poistetaan maasta. Eettisesti kestämätön lainkäyt-
tö ei rakenna yhteiskuntaa oikeaan suuntaan. Demokratiaan 
kuuluu läpinäkyvä viranomaistoiminta, sananvapaus, vel-
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vollisuus paljastaa epäoikeudenmukaisuus ja vastuu vaatia 
korjausta epäkohtiin laeissa ja niiden inhimillisesti kohtuut-
tomaan käyttöön ja tulkintaan.

Kolmannen kulttuurin kohtauspaikalla
Monikulttuurisen parisuhde- ja perhetyön teemoja seurattiin 
kirkoissa ja yhteiskunnassa, erityisesti lastensuojelun ja so-
siaalityön yhteydessä. Pantiin alulle Suomen ja Viron väli-
nen ekumeeninen yhteistyö siirtotyöläisten perheiden tuke-
miseksi. Koulutus- ja neuvottelupäivää parisuhteiden kysy-
myksistä ei toimintavuoden aikana järjestetty.

Monikulttuurisuustuki
SEN:n toimisto antoi jäsenkirkkojen seurakunnille ja muil-
le toimijoille tukea siirtolaisuuteen liittyvissä monissa kysy-
myksissä. Tärkeällä sijalla oli eri kirkkojen edustajien saat-
taminen yhteyteen keskenään. Monikulttuurisessa neuvon-
nassa läheisinä kumppaneina olivat ev.lut. Kirkkohallituk-
sen maahanmuuttajatyö, pääkaupunkiseudun ev.lut. seura-
kuntayhtymät ja eräät muut asiassa aktiiviset evankelislute-
rilaiset, helluntailaiset ja ortodoksiset seurakunnat ja muut 
toimijat. MOD-ohjelmasta (Mångfald och dialog Moninai-
suus, Oivallus, Dialogi, Ruotsissa kehitelty koulutusohjel-
ma, joka tarjoaa pedagogista mallistoa ja menetelmiä erilai-
suutta koskevien kysymysten selvittämiseen) saatuja oppeja 
sovellettiin kirkot ja maahanmuuttajat -työssä. 

2.2.3 Kirkot, ympäristöhaasteet ja kestävä kehitys

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

Ekopaasto
Valtakunnallinen Ekopaasto-kampanja toteutettiin paaston 
aikaan keväällä. Kampanja muodostui internet-teemasivus-
tosta, jossa on mm. tietoa kristillisestä paastosta ja elämän-
tavan ilmastovaikutuksista, paastokalenteri sekä aineistoja 
medialle. Paaston alkaessa annettiin SEN:n, Suomen Ym-
päristökeskuksen ja ev.lut. kirkon yhteinen julkilausuma. 
Se julkistettiin 26.2. Marttaliiton keittiössä. Arkkipiispa Ka-
ri Mäkinen, ympäristöministeri Ville Niinistö, SYKE:n pää-
johtaja Lea Kauppi ja ort. kirkollishallituksen jäsen nunna 
Elisabet leipoivat tilaisuudessa yhdessä pullaa ja ylittivät uu-

tiskynnyksen. Ekopaasto-kampanjan toteuttajina olivat ev.-
lut. kirkkohallitus, Suomen ympäristökeskus ja SEN. 

Viittaus: Luomakunnan aika, s. 10.
Viittaus: Suomenlahti-tapahtuma, s 10.

2.2.4 Eettiset kysymykset saattohoidossa

Vierellä loppuun asti oli teemana seminaarissa 25.3. Tapah-
tumassa kysyttiin: Mitä on hyvä saattohoito ja miten se to-
teutuu tämän päivän Suomessa? Hyvää saattohoitoa avattiin 
psykologisesta, hengellisestä, sielunhoidollisesta ja lääke-
tieteellisestä näkökulmasta. Ks. tarkemmin: Eettisten kysy-
mysten jaosto.
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3.1 Kristillinen kasvatus

Globalisaatio, uskonnot ja osaaminen 
Kasvatusasiain jaosto järjesti 25.1. seminaarin Educa-mes-
suilla, joka on valtakunnallinen koulutustapahtuma Helsin-
gin Messukeskuksessa. Tilaisuudessa lähdettiin toteamuk-
sesta, että uskontojen merkitys maailmassa on viime aikoi-
na korostunut ja kysyttiin miten koulu voi antaa nämä val-
miudet ja millaisia uskontojen ja katsomusten kohtaamisen 
taitoja koulun pitäisi antaa vuodelle 2030. Keskustelemassa 
olivat kansanedustaja, eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan 
puheenjohtaja Päivi Lipponen, arabian kielen ja islamin tut-
kimuksen professori Jaakko Hämeen-Anttila, FM, luokan-
lehtori Sirkku Myllyntausta ja fysiikan ja matematiikan leh-
tori, islamin opettaja Suaad Onniselkä. Keskustelua veti KT 
Saila Poulter. Tilaisuudessa oli paljon osanottajia, ja vilk-
kaassa keskustelussa uskonnonopetusta käsiteltiin myöntei-
sessä hengessä.

 
Uskonnonopetus
Kasvatusasiain jaosto, toimisto ja hallitus seurasivat aktii-
visesti julkista keskustelua koulun uskonnonopetuksesta ja 
osallistuivat siihen. Ks. tarkemmin: Kasvatusasiain jaosto.

Katekumenaatti 
SEN seurasi katekumenaattia aikuisia uskoon johdattava-
na toimintamallina eri kirkoissa. Aikuisten kasteoppilaiden 
ja muiden opetettavien perehdyttäminen kristinuskoon oli 
kirkkojen omaa toimintaa, mutta samalla ekumeenisten ja 
kansainvälisten vaikutteiden tarpeellisuus ja hyödyllisyys 
olivat havaittavissa.

3.2 Yhteinen todistus

Lähetyksen teemapäivä 
Lähetyksen teemapäivä 22.9. tarjosi keskustelufoorumin 
kristillisen lähetyksen eri toimijoille ja kutsui arvioimaan lä-
hetyksen tilannetta ja haasteita laajapohjaisesti. Jokavuoti-
nen teemapäivä antaa mahdollisuuden solmia yhteyksiä ja 
perehtyä kansainvälisen ja kotimaisen ekumenian lähetystä 
koskevaan keskusteluun. 

Yhdessä kohti elämää
Kirkkojen Maailmanneuvoston uuden lähetysasiakirjan Yh-
dessä kohti elämää: lähetys ja evankelioiminen muuttuvassa 
maailmassa tiimoilta järjestettiin 16.9. seminaari Uspenskin 
katedraalin kryptassa. Uuden lähetysasiakirjan mukaan aito 
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kristillinen lähetystyö tapahtuu reuna-alueilta keskukseen. 
Asiakirjassa otetaan kantaa myös uskontodialogin puoles-
ta ja nähdään se sopusoinnussa evankeliumin julistamisen 
kanssa. Alustajina olivat mm. piispa Simo Peura, metropo-
liitta Geevarghese Mor Coorilos, joka on Kirkkojen Maail-
manneuvoston Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen ko-
mission puheenjohtaja, Woolwichin piispa Michael Ipgrave 
Englannin kirkosta, PsM, teol. yo Eeva Eskola, dosentti Ris-
to Jukko ja dosentti Jaakko Rusama. Seminaarissa olivat kat-
tavasti edustettuina luterilaisen kirkon eri lähetysjärjestöt.

Seurakuntaistutus
Pääsihteeri osallistui 24.4. Helsingissä toimivien helluntai-
taustaisten pastorien tapaamiseen, jonka aiheena oli pääkau-
punkiseudulla toimivat uudet church-planting-liikkeet. Alet-
tiin suunnitella keväälle 2015 ekumeenista keskustelua ilmi-
östä.

Viittaus: Ekumeeninen lähetyspyhä, s. 10.
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4.1 Kristillinen uskontoteologia 

Toimisto seurasi suomalaista ja kansainvälistä keskustelua 
muiden uskontojen asemasta ja merkityksestä kristillisen us-
kon ja teologian valossa.

4.2 Uskontojen kohtaaminen 

SEN osallistui jäsenkirkkojensa valtuuttamana uskontokun-
tien yhteydenpidon ja yhteistyön kehittämiseen. Yhteistyö 
oli luonteeltaan yhteiskunnallista, suvaitsevaisuutta lisäävää 
ja yhteiskuntarauhaa rakentavaa. Loppuvuonna tapahtuneet 
terroriteot Pariisissa korostivat uskontoihin liittyvän tiedon 
ja kasvatustyön merkitystä

4.3 USKOT-foorumi 

SEN osallistui uskontokuntien yhteyksiä kehittävän fooru-
min toimintaan kristittyjen edustajana yhdessä Suomen ev.-
lut. kirkon kanssa. Foorumin muut jäsenyhteisöt ovat Suo-
men Islamilainen Neuvosto (SINE), Suomen Juutalaisten 
Seurakuntien Keskusneuvosto, Suomen Islam-seurakunta.

4.4 Kolmen uskonnon johtajien neuvottelut 

Juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia edustavat uskonto-
johtajat kokoontuivat 12.3. Suomen Islam-seurakunnassa ja 
18.8. Helsingin juutalaisessa seurakunnassa. Uskontojohta-
jat keskustelivat uskontojen näkyvyydestä julkisessa tilassa 
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ja ilmaisivat huolensa uskontolukutaidottomuuden lisäänty-
misestä ja siitä kuinka ns. uskonnottomuuden avulla halutaan 
siivota sekä kristillinen perinne että muut uskonnolliset tradi-
tiot näkyvistä. Yhteyksiä maan poliittiseen johtoon pidettiin 
tärkeinä. Uskontojohtajien kokouksiin osallistuvat evankelis-
luterilainen ja ortodoksinen arkkipiispa, katolinen piispa se-
kä Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry:n, 
Suomen Islamilaisen Neuvoston ja Suomen Islam-seurakun-
nan (tataariyhteisö) puheenjohtajat; SEN:n pääsihteeri toimi 
sihteerinä. Yhteisiä neuvotteluja pidetään tavallisesti kahdes-
ti vuodessa eri uskontokuntien vuorotellen isännöiminä.

4.5 Uskontojen ja vakaumusten välisen 
yhteisymmärryksen viikko 

Teemaviikkoa vietettiin helmikuun alussa (3.–9.2.) neljät-
tä kertaa. Vuoden 2010 lokakuussa YK:n yleiskokous hy-
väksyi päätöslauselman, joka julisti helmikuun ensimmäi-
sen viikon vuosittaiseksi maailmanlaajuisen uskontojenväli-
sen yhteisymmärryksen viikoksi (World Interfaith Harmony 
Week). Tilaisuuksia oli useilla paikkakunnilla. SEN:n pää-
sihteeri oli mukana paneelikeskustelussa viikon avajaistilai-
suudessa kulttuurikeskus Caisassa Helsingissä. SEN osallis-
tui myös keskusteluun imaamikoulutuksesta, jonka yhtey-
dessä tuotiin esiin myönteinen kokemus ortodoksisten us-
konnonopettajien pätevöitymisestä yliopistokoulutuksen tu-
loksena. Nuorisojaosto osallistui uskontojen nuorten tapah-
tumaan. Viikon järjestelyjä Suomessa koordinoi Fokus ry.

Julkaisutoiminta tapahtui yhteistyössä kumppanien kanssa. 
Tukea saatiin erityisesti ev.lut. kirkon ulkoasiain osastolta ja 
Päivä Osakeyhtiöltä. Toimisto hoiti ekumeenista viestintää 
verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa alan ainoana var-
sinaisena toimijana maassamme. SEN:n julkaisuja -sarjas-
sa ilmestyneiden lisäksi julkaistiin Ekumeenisen rukousvii-
kon ja Ekumeenisen vastuuviikon aineistoa, joista tarkem-
min kyseisissä osioissa.

Internet
www.ekumenia.fi
www.vastuuviikko.fi
www.nuortenekumenia.fi

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

Pääsihteeri puhui radioblogin kerran kahdessa viikossa 

5 Tiedotus ja julkaisutoiminta

Radio Dein kanavalla.

Painotuotteet
Kirkko: Yhteistä näkyä kohti, SEN:n julkaisuja CII, kustan-
taja: Kirkkohallitus, Ulkoasiain osasto

Toimintakertomus 2013 Verksamhetsberättelse, SEN:n 
julkaisuja CIII

Blogi
Kirkkoherra Arto Penttinen, teologi Pekka Leivo ja pääsih-
teeri pitivät blogia verkkosivuilla. 

Itä-Suomen yliopistossa läntisen teologian opiskelijoiden ai-
nejärjestö Fides Ostiensis ja ortodoksisen teologian opiske-
lijoiden ainejärjestö Pistis hankkivat opiskelijahaalarit yh-
dessä. SEN tuki hanketta ja näin oikoumene-tunnus tuli haa-
lareihin näkyvälle paikalle.
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SEN on assosioituneena jäsenenä (associated council) Kirk-
kojen Maailmanneuvostossa ja Euroopan kirkkojen siirto-
laiskomissiossa. Sillä on edustaja Svenska Bibelsällskapetin 
johtoelimessä. SEN on jäsenenä Koulutuskeskus Agricolas-
sa, joka on yhteistyökumppanina mm. KetkoTM-koulutuk-
sessa. SEN on perustajajäsen Uskontojen yhteistyö Suomes-
sa – USKOT-foorumi – Religionernas samarbete i Finland 
RESA-forumet ry:ssä.

6.1 Globaalit verkostot

Kirkkojen Maailmanneuvosto
Kirkkojen Maailmanneuvoston vuonna 2013 Busanissa Ete-
lä-Koreassa pidetystä X yleiskokouksesta alkoi järjestön uu-
si 7-vuotinen toimikausi. SEN:n toimistolla pidettiin 22.4. 
toimiston ja ev.lut. kirkon ulkoasiainosaston ja muiden kirk-
kojen työntekijöille tarkoitettu keskustelutilaisuus KMN:n 
X yleiskokouksesta ja sen päätöksistä.

 KMN:n X yleiskokouksen päättämä toimintakauden 
teema on Oikeudenmukaisuuden ja rauhan pyhiinvaellus. Se 
heijastuu kaikissa maailmanneuvoston ohjelmissa ja antaa 
teeman tärkeimmille ekumeenisille konferensseille. Uuden 
toimikauden työn suunnittelu tapahtuu pääasiassa KMN:n 
neljässä komissiossa: Kansainvälisten aisoiden komissio 
(Commission of Churches on International Affairs), Lähe-
tyskomissio (Commission on World Mission and Evange-
lism), Usko ja kirkkojärjestys -komissio (Faith and Order) 
sekä koulutuskomissio (Education and Ecumenical Forma-
tion). 

Vuoden alussa pyydettiin jäsenkirkkoja ja assosioitunei-
ta jäseniä esittämään henkilöitä KMN:n komissioihin. SEN 
esitti assosioituneen jäsenen ominaisuudessa lähetyskomis-
sioon TM, VTM Marjaana Toiviaista (ev.lut.). Keskusko-
mitea ei kuitenkaan valinnut häntä komissioon. Keskusko-
mitea esitti jäsenkirkoille ja assosioituneille jäsenille pyyn-
nön tehdä uusia esityksiä nuorista, alle 31-vuotiaista jäsenis-
tä komissioihin. Sen johdosta SEN:n hallitus teki esityksen 
13 KMN:n suomalaisiin jäsenkirkkoihin kuuluvasta nuores-
ta aikuisesta järjestön neljään komissioon. Näistä yksi valit-
tiin: student of international relations Maria Mountraki (ort.) 
Kansainvälisten asioiden komissioon. Muut ehdotetut olivat: 
Lähetyskomissioon FM Talvikki Ahonen (ort), teol.yo. Sa-
ra-Anna Latvus (ev.lut.) ja teol.yo. Joonas Vapaavuori (ev.-
lut.), usko ja kirkkojärjestys -komissioon TM, VTM Marjaa-
na Toiviainen (ev.lut.), teol.yo., sosionomi Suvi Korhonen 
(ev.lut.) ja TM Anna-Liisa Tolonen (ev.lut.), kansainvälisten 
asioiden komissioon TK Sini Tyvi (ev.lut.) ja ped.stud. Ka-
jsa Karlsson (ev.lut.), koulutuskomissioon TM Marjut Mula-
ri (ev.lut.), fil.yo. Vilja Helminen (ev.lut.), teol.yo. Saara Ny-
känen (ev.-lut) ja teol.yo. Artturi Hirvonen (ort.). Näin mo-

nen nuoren esittäminen komissioiden jäseniksi merkitsi sitä, 
että heidän nimensä ovat KMN:n käytettävissä myös muita 
tehtäviä ja tapahtumia varten. Se edistää suomalaisten mu-
kanaoloa kansainvälisen ekumenian verkostoissa.

KMN:n keskuskomitean nimittämät suomalaiset jäsenet 
KMN:n komissioissa ovat: Lähetyskomissiossa jäsenenä 
TM Aino Nenola (ort.) ja advisor-ominaisuudessa professori 
Mika Vähäkangas (ev.lut.) sekä kansainvälisten asioiden ko-
missiossa jäseninä professori Hanna Ojanen (ev.lut.) ja edel-
lä mainittu Maria Mountraki (ort.). KMN:n keskuskomitean 
suomalaisjäsenet ovat professori Pekka Metso (ort.) ja piispa 
Simo Peura (ev.lut.), joka on myös maailmanneuvoston ek-
sekutiivikomitean jäsen. 

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

Global Christian Forum
GCF rakentaa kristittyjen yhteyttä yli tavanomaisen ekume-
nian ja sitä palvelevien järjestöjen rajojen. Menetelmänä on 
kohtaaminen ja vuoropuhelu kristittyjen ja heidän hengel-
listen kokemustensa välillä. GCF:ssa ovat edustettuina sekä 
KMN:n jäsenkirkot, katolinen kirkko, evankelikaaliset ryh-
mät että kristilliset järjestöt. SEN:n jäsenkunta kattaa nämä 
tahot Suomen tilanteessa tyydyttävällä tavalla. SEN seura-
si GCF:n keskusteluja ja sen merkitystä kaikkien kristittyjen 
välisen yhteydenpidon kannalta.

6.2 Eurooppalaiset yhteydet

Euroopan ekumeeniset neuvostot 
SEN:n työn eri alueilla yhteyttä pidettiin eräiden Euroopan 
maiden neuvostoihin, Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi eri-
tyisesti Saksaan, Unkariin ja Belgiaan. Valmisteltiin saksa-
lais-suomalaista seminaaria kirkkojen välisestä kasteen vas-
tavuoroisesta tunnustamisesta vuonna 2015.

Euroopan kirkkojen kansallisten neuvostojen pääsihtee-
rit kokoontuivat vuosittaiseen kokoukseensa 20.–23.5 Eg-
mond aan Zee -lomakaupunkiin Alankomaihin. Kokousoh-
jelmaan liittyi päivä Antwerpenissa Belgiassa. Teemana oli 
talouskriisi ja kirkot, josta kuultiin mielenkiintoisia alustuk-
sia ja johon liittyvää toimintaa nähtiin St. Egidio -liikkeen 
keskuksessa Antwerpenissa. Olennaista on myös jakaminen 

6 Verkostoyhteistyö
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kirkkojen neuvostojen ajankohtaisesta toiminnasta ja kirk-
kojen yhteiskunnallisesta tilanteesta eri maissa.

Euroopan kirkkojen konferenssi
Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) toiminnassa al-
koi uusi aikakausi, kun vuonna 2013 Budapestissa pidetyn 
yleiskokouksen seurauksena EKK:n komissiot Kirkot dia-
logissa (Churches in dialogue, CiD) sekä Kirkko ja Yhteis-
kunta (Church and Society, CS) yhdistettiin ja niiden yhtei-
nen toimisto perustettiin Brysselin ekumeeniseen keskuk-
seen. Tämä merkitsi sitä, että EKK:n toimisto Geneven eku-
meenisessa keskuksessa lakkasi, mutta Strasbourgissa ole-
van toimiston työ jatkuu. EKK:n ja Euroopan kirkkojen siir-
tolaiskomission (Churches’ Commission for Migrants in 
Europe, CCME) yhdistymisprosessi on ollut pysähdyksis-
sä EKK:n sääntö- ja organisaatiouudistuksen takia. Nyt mo-
lempien järjestöjen toimistot kuitenkin sijaitsevat saman ka-
ton alla. EKK:n uudistusprosessia johtaa Budapestin yleis-
kokouksessa uusien sääntöjen mukaan valittu hallintoneu-
vosto (Board), jossa suomalaisena edustajana on professori 
Aila Lauha (ev.lut.) ja varajäsenenä rehtori Tapani Rantala.

Budapestin yleiskokouksessa hyväksytyn sääntöuudis-
tuksen myötä kirkkojen kansallisten neuvostojen, kuten 
SEN:n asema EKK:n assosioituneena jäsenenä lakkasi. 

EKK:n ihmisoikeus- ja ympäristöohjelmat tarjosivat 
SEN:n työlle välttämättömiä yhteyksiä Euroopan kirkkoi-
hin, ekumeenisiin järjestöihin ja EU:n elimiin. EKK tarjo-
si myös yhteistyökanavan EU:n katolisten piispainkokous-
ten neuvoston (COMECE) kanssa. 

EKK:n uudistettua rakennetta juhlistettiin kutsuseminaa-
rissa, joka pidettiin 4.12. Belgian yhdistyneen protestantti-
sen kirkon tiloissa Brysselissä. Seminaarissa oli satakunta 
edustajaa EKK:n jäsenkirkoista ja kirkkojen neuvostoista. 
Seminaarissa puhuivat Ruotsin ev.lut. emeritusarkkipiispa, 
KMN:n presidentti Anders Wejryd, Romanian ort. kirkon 
Länsi-Euroopan arkkipiispa Joseph ja Utrechtin vanhakato-
linen arkkipiispa Joos Vercammen. Kaikki kolme puhuivat 
maallistumisesta ja kirkkomaantieteen muutoksesta. Kris-
tittyjen on löydettävä uudelleen identiteettinsä ja hengelli-
syytensä, jotta heillä olisi annettavaa monikulttuurisessa ja 
monien katsomusten Euroopassa. Juhlatilaisuus päättyi Eu-
roopan unionin väistyvän presidentin Herman van Rompuyn 
puheeseen. Hän kuvaili itseään kristityksi ja totesi kirkko-
jen tehtävän olevan sorretuimpien ja unohdetuimpien ihmis-
ten auttaminen ja heidän asemansa esillä pitäminen yhteis-
kunnallisessa keskustelussa. Työ tasa-arvoisen ja avoimen 
Euroopan puolesta talouden kylmiä lainalaisuuksia vastaan 
on hänen mukaansa kristittyjen nimenomainen kutsumus, 
esikuvanaan Kristus, jonka voitto kuolemasta tapahtui sen 
kautta, että hän maailman silmissä menetti kaiken. 

Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio
SEN liittyi Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissioon (Chur-
ches’ Commission for Migrants in Europe, CCME) järjestön 
yleiskokouksessa, joka pidettiin 24.–29.6. Ruotsin Sigtunas-
sa. SEN:n jäsenyys siirtolaiskomissiossa on pitkään jatku-
neen merkittävän yhteistyön johdonmukainen tulos. Liitty-
mispäätökseen vaikutti tarve vahvistaa sidettä siirtolaisko-
mission työhön, kun sen yhdistymishanke EKK:n kanssa oli 
pysähdyksissä ja kirkkojen kansallisten neuvostojen asema 
EKK:ssa heikkeni. Samassa yleiskokouksessa jäseneksi tu-
li myös Suomen ortodoksinen kirkko. Evankelisluterilainen 
kirkko on jo pitkään ollut CCME:n aktiivinen jäsen.  

Euroopan ekumeeninen ympäristöverkosto
Euroopan ekumeeninen ympäristöverkosto (European 
Christian Environmental Network, ECEN) kokoaa ympä-
ristöasiantuntemusta ja ekoteologista pohdintaa sekä kirk-
kojen työntekijöiden että vapaaehtoistoimijoiden keskuu-
dessa. Se on tärkeä asiantuntijaelin SEN:n ja sen jäsenkun-
nan ympäristötoiminnan kannalta. ECEN:n yleiskokous pi-
dettiin 27.9.–1.10. Balatonszárszóssa Unkarissa. ECEN on 
verkosto, joka toimii ilman järjestörakennetta ja muodostuu 
kirkkojen ja kristillisten järjestöjen ympäristöasiantuntijois-
ta. Sen toimintaa koordinoi Euroopan kirkkojen konferens-
si. Yleiskokouksen teema oli Energia ja ilmastonmuutos – 
kirkkojen rooli ja ääni. ECEN on mukana Euroopan kirkko-
jen aloitteessa järjestää pyhiinvaelluksia ja ristisaattoja, jot-
ka kohdistuvat Pariisissa marras–joulukuussa 2015 pidettä-
vään hallitusten väliseen ilmastohuippukokoukseen. Tavoit-
teena on saada näkyvyyttä ja kuuluvuutta kirkkojen teologi-
selle ja eettiselle annille ilmastonmuutoksen aiheuttamassa 
globaalissa kriisissä. Kokoukseen osallistui lähes sata edus-
tajaa eri puolilta Eurooppaa. Suomesta osallistuivat pääsih-
teeri Heikki Huttunen, ev.lut. Kirkkohallituksen yhteiskun-
nan ja kestävän kehityksen asiantuntija, rovasti Ilkka Sipiläi-
nen sekä BBA-opiskelija Minea Kaartinen (ort.) ja teol. yo. 
Suvi Korhonen (ev.lut.). Nuorisoedustajat esittivät SEN:n ja 
Kirkkohallituksen puolesta yleiskokoukselle virallisen kut-
sun pitää ECEN:n seuraava yleiskokous Suomessa vuonna 
2016.

Euroopan ekumeeninen nuorisoneuvosto
SEN:n nuorisojaosto oli Euroopan ekumeenisen nuoriso-
neuvoston (Ecumenical Youth Council in Europe, EYCE) 
suomalainen jäsentaho. Nuorisojaosto valmisteli EYCE:n 
40. yleiskokousta, joka pidetään lokakuussa 2015. Tarkem-
min kohdassa: Nuorisojaosto.

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
Unkarin ekumeenisen neuvoston pääsihteeri Vilmos Fischl 
toi ev.lut. kirkkonsa ja neuvostonsa tervehdyksen Iljan 
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praasniekan päiväjuhlaan Ilomantsissa 20.7. Hän tapasi ark-
kipiispa Leon ja muita ort. ja evl. kirkon edustajia ja vierai-
li Piiroovestivaalilla. Heikki Huttunen teki Euroopan kris-
tillisen ympäristöverkoston yleiskokouksen yhteydessä lo-
kakuun alussa vierailun Unkarin ekumeeniseen neuvostoon. 
Ohjelmaan kuului mm. suomenkielinen rukous reformaati-
on juhlakuukauden televisioidussa avajaisjumalanpalveluk-
sessa Budapestin Calvin tér -aukion reformoidussa kirkossa 
ja Csövarin luterilaisen kirkon uudelleenvihkimisjuhla. Nä-
mä yhteydet tarjosivat mahdollisuuden neuvotella Euroopan 
ekumenian tilasta ja yhteistyöverkostoista. Unkarin, Viron ja 
Suomen kirkkojen neuvostojen yhteisenä hankkeena alettiin 
valmistella Euroopan kirkkojen ilmastopyhiinvaelluksiin 
liittyvää tapahtumaa elokuussa 2015 suomalais-ugrilaisten 
kansojen kulttuuripääkaupungissa Obinitsassa Setunmaalla.

6.3 Pohjoismaiset ja Baltian  
alueen yhteydet

Pohjolan ja Baltian ekumeeniset neuvostot
Pohjoismaisen ekumenian yhteydenpito jatkui toista vuot-
ta ilman yhteistä koordinaatiota Ekumenik i Norden -ohjel-
man päättymisen jälkeen. Norjan, Ruotsin, Suomen, Tans-
kan ja Viron ekumeenisten neuvostojen pääsihteerit huo-
lehtivat Pohjolan-Baltian ekumeenisten toimijoiden yhteis-
ten kokousten valmistelusta ja tukevat keskinäistä viestintää. 
Muutoin pohjoismaiset ekumeeniset verkostot hoitavat itse 
yhteydenpitoaan ja tiedotustaan. Huolenaiheena on pienten 
kirkkojen ja alueen pienimpien maiden mukanaolon varmis-
taminen.

Pohjolan ja Baltian ekumeenisten neuvostojen ja kirkko-
jen ekumeenisten toimijoiden vuosittainen kokous pidettiin 
28.–30.1. Tallinnan satamassa. Kokoukseen osallistuivat lu-
terilaisten kansankirkkojen, eräiden muiden kirkkojen sekä 
kirkkojen neuvostojen edustajat. Keskustelunaiheina olivat 
KMN:n ja EKK:n yleiskokoukset ja niiden seuranta. Kes-
kustelua käytiin edellisen osalta kahden pohjoismaisen lu-
terilaisen KMN:n keskuskomitean jäsenen, virolaisen Ur-
mas Viilman ja norjalaisen Beate Fagerlin johdolla, ja jäl-
kimmäisen osalta EKK:n pääsihteeri Guy Liagren johdol-
la. Toisena aiheena oli uskonnon asema ja näkyvyys yhteis-
kunnassa. Sitä käsiteltiin korkeatasoisten virolaisten alusta-
jien johdatuksella sekä kaikkia pohjoismaita edustavan pa-
neelikeskustelun keinoin. Keskusteltiin myös ajankohtaisis-
ta ekumeenisista aiheista, jotka olivat suureksi osaksi Poh-
joismaille yhteisiä. 

Pohjolan ja Baltian ekumeenisten neuvostojen vuosittai-
nen pääsihteerikokous pidettiin 8.10.  Helsingissä. Norjan, 
Ruotsin, Viron ja Suomen neuvostojen pääsihteerit kokoon-
tuivat ortodoksisen seurakunnan Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa ja sen Storoshka-salissa. Kokouksessa käsiteltiin ajan-

kohtaisia asioita, kuten Nordic-FOCCISA-yhteistyön uutta 
alkua ja KMN:n uutta toimikautta. Keskusteltiin Pohjolan 
ekumeenisten verkostojen tilanteesta ilman yhteistä koordi-
naatiota Ekumenik i Norden -ohjelman päätyttyä. Suunnitel-
tiin tammikuussa Oslossa pidettävää Pohjolan-Baltian eku-
meenisten toimijoiden vuosittaista kokousta.  

Etelä-Afrikan rotusortohallinnon aikana Pohjolan kirkot 
tekivät läheistä yhteistyötä Eteläisen Afrikan kirkkojen neu-
voston kanssa. Yhteistyöhanke kulki nimellä Nordic-FOC-
CISA (Fellowship of Christian Councils in Southern Afri-
ca). Etelä-Afrikan demokratian aikakaudella yhteistyö on 
jatkunut Norjan valtion rahoittaman kirkkojen HIV-AIDS-
työtä tukevan One Body -ohjelman muodossa. Nordic-FOC-
CISA-yhteistyötä viriteltiin uudestaan 25.–29.8. Johannes-
burgissa. Otsikkona oli Teologia ja ihmisoikeudet. Uutta yh-
teistyötä hahmoteltiin otsikolla Churches engaging in pro-
moting human rights. Sen tarkoituksena on tukea kirkon-
johtajia edistämään tasaveroista kunnioitusta miehiä ja nai-
sia kohtaan, riippumatta sukupuolesta, etnisyydestä tai su-
kupuolisesta suuntautumisesta. Tämä tapahtuisi paikallisel-
la, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, ja se perustuisi 
uskon mukaisiin teologisiin käsitteisiin. Uuden hankkeen 
päärahoitus tulisi Norjan valtion kehitysrahastolta NORAD, 
mutta periaatteellisesti on tärkeää, että kaikista mukana ole-
vista Pohjoismaista löydettäisiin oma osuus siihen.

 
Eesti Kirikute Nõukogu 
Viron kirkkojen neuvoston ja SEN:n yhteistyö oli tiivistä 
kahden Tallinnassa pidetyn Pohjolan ja Baltian ekumeeni-
sen kokouksen kohdalla, ekumeenisten toimijoiden kokouk-
sen ja kirkkojen siirtolaistyön neuvottelun. Sen lisäksi yh-
teyttä pidettiin EKN:n pääsihteerin vieraillessa SEN:n ke-
vät- ja syyskokouksessa ja SEN:n pääsihteerin osallistuessa 
eri tilaisuuksiin Virossa.

Pohjolan ja Baltian kirkkojen siirtolaistyön verkosto
Pohjoismaiden ja Baltian kirkkojen siirtolaistyötä tekevät 
työntekijät kokoontuivat vuosittaiseen kokoukseensa 17.–
19.9. Tallinnassa. Neuvosto osallistui kokouksen suunnit-
teluun ja isännöintiin Viron Kirkkojen Neuvoston kanssa 
(EKN). Kokous tutustui Viron siirtolais- ja pakolaistilantee-
seen sekä kirkkojen että viranomaisten kannalta. Keskuste-
lussa Viron ev.lut. kirkon edustajien kanssa nousivat esiin 
Suomeen ja muihin maihin lähteneiden ihmisten ja heidän 
perheenjäsentensä, ”euro-orpojen” pastoraaliset tarpeet. 
Tärkeä sijansa ohjelmassa oli myös Pohjolan kirkkojen ajan-
kohtaisilla siirtolais- ja pakolaistilanteilla.

Theobalt-yhteistyö
Itämeren rantavaltioiden evankelisluterilaisia, katolisia ja 
ortodoksisia kirkkoja yhdistävän Theobalt-verkoston tule-
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vaisuutta pohdittiin Visbyn hiippakunnan isännöimässä ko-
kouksessa 4.–5.9. Kokouksessa olivat mukana Ruotsin, Suo-
men ja Tanskan ev.lut. kirkkojen sekä Ruotsin ja Suomen 
kirkkojen neuvostojen edustajat. Todettiin, että kirkkojen 
yhteistyö poliittisen itä-länsi-eron yli on erityisen ajankoh-
taista poliittisen tilanteen takia. Keskustelujen tulisi lähteä 
teologian ja hengellisyyden määrittämältä perustalta. Ver-
koston omistajuutta päätettiin laajentaa tähänastisesta Vis-
byn hiippakunnan roolista käsittämään kaikki kolme tradi-
tiota. Kolmen esipaimenen allekirjoittama kutsu seuraavaan 
Theobalt-konferenssiin vuonna 2015 lähetetään Itämeren 
rannoilla toimiville evankelisluterilaisille, katolisille ja orto-
doksisille hiippakunnille. 

Pohjolan kirkkojen ympäristöverkosto 
Neuvosto tuki pohjoismaisten kirkkojen ympäristötoimijoi-
den yhteistyötä osana ECEN:n toimintaa. Pohjolan kirkko-
jen ympäristöverkostossa olivat mukana mm. Ruotsin kirk-
ko, Ruotsin kristillinen neuvosto, Norjan kirkko, Norjan Me-
todistinen kirkko, Pohjois-Saksan luterilainen kirkko, Tans-
kan ev.lut. kirkko, Katolinen kirkko Tanskassa ja Danchur-
chAid. Suomesta mukana olivat ev.lut. kirkko ja ort. kirkko.

Pohjolan ja Baltian Faith and Order -verkosto
Kulttuurikeskus Sofiassa Helsingissä järjestettiin 2. – 3.10. 
yhteistyössä Ev.lut. kirkon ulkoasiainosaston kanssa poh-
joismais-baltialaisen verkoston kokoontuminen. Kokouksen 
aiheena oli Faith and Order work and the renewal of chur-
ches. Pääesitelmöitsijänä oli Kirkkojen Maailmanneuvoston 
Faith and Order -komission johtaja, professori John Gibaut. 
Osanottajia oli Ruotsista, Norjasta ja Suomesta.

Pohjolan ekumeeninen naiskomitea
Pohjolan ekumenian verkostoista on toimintaansa aktiivises-
ti jatkanut Nordisk ekumenisk kvinnokommitté. Kansankir-
kot Islannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa sekä eku-
meeniset neuvostot Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa ovat 
tukeneet toimintaa. Myös Luterilaisen maailmanliiton WI-
CAS (Women in Church and Society) Pohjois-Euroopan 
toiminta on nivoutunut naiskomitean yhteyteen. Sirpa-Maija 
Vuorinen edustaa NEKK:ssa Suomen ev.lut. kirkkoa ja Eija 
Kemppi naisjaostoa. Lisää kohdassa Naisjaosto. 

Svenska Bibelsällskapet
Bibelsällskapetin yleisneuvoston kokous pidettiin 23.4. Upp-
salassa. Galatalaiskirjeen ja Luukkaan evankeliumin osan 
uusi käännös julkistetaan Ruotsin pipliaseuran 200-vuotis-
juhlan yhteydessä vuonna 2015. Käännös on ensimmäinen 
askel mahdollista koko UT:n käännöstä. Muutoin on kään-
nöstoimikunnalla riittänyt työtä Raamatun saamenkielisen 
käännöksen kanssa. 

8.–10.5.2015 juhlitaan Uppsalassa Svenska Bibelsäll-
skapetin kaksisataavuotisjuhlaa. Oikeastaan uuden yleisneu-
voston tulisi astua tehtäväänsä tuolloin, mutta tätä ei pidet-
ty hyvänä ja niin päätettiin, että yleisneuvoston toimiaikaa 
pidennetään syksyyn 2015. Pääsihteeri Krister Anderssonia 
kiitettiin. Hän siirtyy eläkkeelle. Uusi pääsihteeri on Andrer 
Blåberg, joka on evankelisen vapaakirkon lähetysjohtaja.

Toinen kokous pidettiin Uppsalassa 10.11. Kokous oli 
uuden pääsihteerin ensimmäinen. Eniten keskusteltiin tu-
levista Galatalaiskirjeen ja Luukkaan evankeliumin (9:51–
19:28) koekäännöksistä. Uuden testamentin uudelleenkään-
tämistä on siirretty, se olisi korvannut UT 81:n. Nyt esitel-
lään koekäännöksestä muutama osa. Tarkoitus on saada pa-
lautetta jäsenyhteisöiltä. 

Suomenruotsalaista kristillisyyttä Ruotsin pipliaseuras-
sa edustetaan Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta. Do-
sentti Risto Nurmela (ev.lut.) on varsinainen edustaja ja TT 
Leif-Göte Björklund (met.) on varaedustaja.

Sveriges Kristna Råd 
Ruotsin kristilliseen neuvostoon (Sveriges Kristna Råd, 
SKR) pidettiin yhteyttä lähes viikoittain. Vastuuviikon ja 
Kyrkornas globala veckan -kampanjan yhteisistä teemois-
ta pidettiin yhteistyöseminaari. Norjan kristillinen neuvos-
to aloittelee vastuuviikon kaltaista globaalin vastuun kam-
panjaa. 

6.4 Kotimaiset verkostot

Paikallisekumeeninen foorumi 
Foorumin teemana oli pyhiinvaellus, ja se toteutettiin Turun 
keskustan kirkkojen välillä 12.9. Pastori Miika Ahola toimit-
ti rukoushetken ja vaeltajien matkaansiunaamisen tuomio-
kirkossa. Toisella puolella jokea, tuomiokirkkoseurakun-
nan salissa, pidettiin paikallisten, kansallisten ja kansainvä-
listen kuulumisten jakamiskierros, jota luotsasi Paikallisen 
ekumenian jaoston sihteeri, rovasti Veijo Koivula. Ortodok-
sisessa pyhän Aleksandran kirkossa toimitettiin kirkkoherra 
Ion Duracin johdolla Pirkko ja Antti Lehtisen muistopalve-
lus. He tekivät merkittävän työn vanhojen pyhiinvaellusreit-
tien käyttöön ottamisessa ja ekumeenisten pyhiinvaellusten 
kehittämisessä. Riku Lehtinen pohti vanhempiensa jättämää 
henkistä ja hengellistä perintöä ja toi koskettavalla tavalla 
Pirkko ja Antti Lehtisen aatteet ja ajatukset eläväksi kuuli-
joiden keskuuteen. Lehtori Jouni Elomaa alusti pyhiinvael-
luksesta hengellisenä tehtävänä ja ilmiönä. Kirkkoherra Kal-
le Elonheimo esitteli erityisesti suomalaisia pyhiinvaelluk-
sia paikallisekumeenisena ilmiönä. Kommenttipuheenvuo-
rossaan pastori Jopi Pietiläinen korosti, että erityisen tärke-
ää on rukouksessa vaeltaminen, se että kaikki kristityt vael-
tavat yhdessä rukoillen. Vaellus jatkui keskustan kävelijöi-
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den vilinässä Betel-kirkolle, jonka ovella pastori Antti Ok-
sanen toivotti foorumin tervetulleeksi adventtiseurakunnan 
vieraiksi. Hän esitteli jugendtyylisen kauniin kirkon ja toi 
esille adventtiseurakunnan uskonnäkemyksiä ekumeenisesta 
näkökulmasta. Lopuksi siirryttiin Pyhän Birgitan ja Autuaan 
Hemmingin katolisen seurakunnan kirkkoon. Siellä birgit-
talaissisaret ottivat pyhiinvaeltajat laululla vastaan. Isä Zd-
zislaw Huber johti rukoushetken, joka oli samalla pyhiin-
vaelluksen päätössiunaus.  Osanottajia oli viitisenkymmentä 
henkeä. Paikallisekumeeninen foorumi toteutettiin kahdet-
tatoista kertaa.

Kumppanuusfoorumi 
SEN:n kumppanuusjärjestöjen toiminnanjohtajien tapaa-
minen siirtyi neuvoston toimiston muuton johdosta ev.lu.t 
Kirkkohallituksen uudessa toimitalossa vuoden 2015 tam-
mikuulle.

Ev.lut. kirkkopäivät
Neuvosto antoi asiantuntija-apua, kun Kirkkopalvelut Oy 
pani alulle vuoden 2017 ekumeenisten kirkkopäivien val-
mistelun. Kirkkopäivien ja SEN:n 100-vuotisjuhla on 2017, 
jolloin vietetään myös Suomen itsenäisyyden ja protestantti-
sen reformaation merkkivuotta.

Arvojen akatemia
Pääsihteeri toimi kirkkohistorian asiantuntijana ev.lut. ark-
kipiispan johtamalla Arvojen akatemian alumni-matkalla Is-
tanbuliin 12.–17.5. Matkan ohjelmaan kuului vierailu Kons-
tantinopolin ekumeeniseen patriarkaattiin sekä Halkin saa-
rella sijaitsevaan Pyhän Kolminaisuuden luostariin ja toistai-
seksi suljettuun teologiseen akatemiaan. Pyhiinvaellukseen 
osallistui 75 Arvojen akatemian jäsentä. 

Suomenruotsalainen ekumeeninen kokoontuminen
Porvoossa pidettiin 19.5. keskeinen suomenruotsalainen ko-
koontuminen. Piispa Björn Vikström oli yhteistyössä SEN:n 
ruotsinkielisen jaoston kanssa kutsunut Porvooseen maas-
samme ruotsinkielistä toimintaa ylläpitävien kirkkojen joh-
tajia ja muita edustajia. Johtaja Sixten Ekstrand esitteli Re-
formaation merkkivuoden 2017 ja samalla Suomen itsenäi-
syyden 100-vuotisjuhlien, viettoon liittyviä suunnitelmia. 
Tuona vuonna vietetään myös SEN:n 100-vuotisjuhlaa. Pii-
rikunnanjohtaja Mayvor Wärn-Rancken puhui teemasta Tur-
vallinen seurakunta lapsille ja aikuisille. Metodistikirkon 
kokemukset ovat arvokkaita kun kirkot työskentelevät ak-
tiivisesti lapsi- ja nuorisotyön parissa. Pastori Jan Edström 
ja piispa Björn Vikström puhuivat teemasta Avioliitto, vih-
kimisoikeus, tukea puolisoille vapaakirkollisesta ja luteri-
laisesta näkökulmasta. Uskontojen nykyinen paikallinen ja 
globaali näkyminen oli pastori Kenneth Grönroosin teema-

na. Seuraavat kirkot ja ekumeeniset järjestöt olivat mukana: 
Suomen ev.lut. kirkko, Finlands Svenska Adventkyrka, Fin-
lands svenska baptistsamfund, Finlands svenska metodis-
tkyrka, Finlands svenska pingströrelse, Ortodoksinen kirk-
ko, Katolinen kirkko, Missionskyrkan i Finland, SEN ja Fri-
kyrklig Samverkan FS.

Kirkkohallitus-SVKN-FS
Ev.lut. kirkkohallituksen, Suomen vapaakristillisen neuvos-
ton ja Frikyrklig samverkan rf:n vuosittainen neuvotteluta-
paaminen pidettiin Helsingissä Saalem-seurakunnan vieraa-
na 18.8. Neuvottelun aiheena oli Uskonpuhdistuksen perin-
tö kirkon elämässä ja opetuksessa tänään. Keskusteltiin vilk-
kaasti vuoden 2017 yhteisestä viettämisestä. Neuvottelussa 
esitettiin vapaan kristillisyyden ja ev.lut. kirkon yhteistä pal-
veluhanketta osaksi vuoden 2017 näkyvää viettämistä

Suomen ev.lut. kirkon kumppanuusneuvottelut
Ev.lut. kirkon konsultaatio 31.3.–3.4. Luterilaiset lähetys-
kumppanit, Järvenpää

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

Kristillinen rauhanliike
Perinteikäs rauhanfoorumi toteutettiin 2.–3.8. ja 6.8. Lovii-
sassa. Tapahtumissa olivat esillä tasokkaissa asiantuntija-
seminaareissa Syyrian ja Ukrainan tilanteet. Tapahtumaan 
kuului myös monipuolista musiikkiohjelmaa. Perinteinen 
Hiroshima-päivän kynttiläkulkue järjestettiin iltahämärässä 
6.8. Rauhanfoorumin järjestäjä on Suomen kristillinen rau-
hanliike. Pääsihteeri edustaa SEN:oa Rauhanliikkeen val-
tuuskunnassa.

Reformaation merkkivuosi 2017
SEN:n edustajat reformaation merkkivuoden kansalaisval-
tuuskunnassa ovat Teemu Sippo SCJ (kat.) ja pastori Mayvor 
Wärn-Rancken (met.), ja molempien varaedustajana kirkko-
kunnanjohtaja Hannu Vuorinen (SVK). Pääsihteeri on merk-
kivuoden päätoimikunnan jäsen. SEN:n ja sen jäsenkirkko-
jen edustajia on myös muissa työryhmissä.
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7.1 Ekumeeninen teko

Tunnustus Ekumeenisesta teosta jaettiin neljättä kertaa. Se 
annettiin Lapinlahden Yhteyspäivät -tapahtumalle ja sitä jär-
jestäville Lapinlahden ev.lut. seurakunnalle, Lapinlahden 
helluntaiseurakunnalle ja Iisalmen ortodoksiselle seurakun-
nalle. Kunniakirjat luovutettiin kevätkokouksen yhteydessä 
Espoon tuomiokirkossa 7.4. Huomionosoituksen perusteluis-
sa todettiin, että Lapinlahden Yhteyspäivät ovat tuoneet yh-
teen eri traditioita ja teologisia näkemyksiä edustavat seura-
kunnat. Yhteyspäivät ovat edistäneet kristittyjen keskinäistä 
kunnioitusta, luottamusta ja yhteistoimintaa. Ne ovat lähen-
täneet paikallisia seurakuntia ja niiden jäseniä toisiinsa, saa-
neet kristilliselle uskolle myönteistä julkisuutta ja koonneet 
vuosittain kasvavan määrän osallistujia. Yhteyspäivät edistä-
vät aitoa kristittyjen yhteyttä samalla paikkakunnalla ja ra-
kentavat maailmanlaajan Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä

7 Ekumeeniset huomionosoitukset

7.2 Vuoden kristillinen mediateko

Kristillisen medialiiton vuosittainen palkinto myönnet-
tiin vakiintuneen tavan mukaan ekumeenisen rukousviikon 
päättyessä, apostoli Paavalin kääntymyksen muistopäivänä 
25.1. Kristillinen medialiitto antoi vuosittaisen kristillinen 
mediateko -huomionosoituksensa Kallion ev.lut. seurakun-
nan kirkkoherra Teemu Laajasalolle. Palkinnon jakamisesta 
päätti tällä kertaa pastori ja kirjailija Teuvo V. Riikonen. Hän 
totesi valinnan perusteluissa, että Teemu Laajasalo on medi-
assa ja median kautta liikutellut suuria massoja. Hän astuu 
olohuoneisiin television ruudusta niin ajankohtaisohjelmissa 
kuin tiukoissa keskusteluissakin. Työympäristössään paikal-
lisseurakunnan kirkkoherrana Kallion ja Alppilan kaupun-
ginosissa hän tavoittaa seurakuntansa alueella asuvia mo-
nenlaisia ihmisiä.
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8.1 Eettisten kysymysten jaosto

Eettisten kysymysten jaosto tarjoaa eri kirkkokunnista tule-
ville kristityille mahdollisuuden keskinäiseen vuorovaiku-
tukseen eettisten kysymysten käsittelemiseksi. Jaosto käsit-
telee ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ekumeenisesta näkö-
kulmasta.

Puheenjohtajana toimi Risto Pontela (ev.lut.) ja varapu-
heenjohtajana Liisa-Maria Voipio-Pulkki (ev.lut.). Sihteerin 
tehtävistä vastasi Suvi Korhonen (ev.lut.). Jaosto kokoontui 
6 kertaa.

Saattohoitoa käsiteltiin Vierellä loppuun asti -seminaa-
rissa 25.3. Uspenskin katedraalin kryptassa. Tapahtuma to-
teutettiin kutsuperiaatteella ammattihenkilöille ja kirkko-
kuntien edustajille. Liisa-Maria Voipio-Pulkki nosti avaus-
sanoissaan esille saattohoidon ajankohtaisia kysymyksiä: 
Mitä on hyvä saattohoito ja miten se toteutuu tämän päivän 
Suomessa? Hyvää saattohoitoa avattiin psykologisesta, hen-
gellisestä, sielunhoidollisesta ja lääketieteellisestä näkökul-
masta. Ylilääkäri Riitta Aejmelaeus, sairaalapastori Virpi Si-
pola (ev.lut.), isä Teo Merras (ort.) ja ylilääkäri Tiina Tas-
muth käyttivät puheenvuorot.

Hengellisyyden huomioimista saattohoidossa pohdittiin. 
Potilaiden ja omaisten kohtaamisesta puhui vastaava lääkäri 
Markus Partanen. Katolisen näkökulman toi isä Raimo Go-
yorrola ja Adventtikirkon hengellisyydestä saattohoidossa 
puhui Ansku Jaakkola.

 Hengellinen ulottuvuus ja ETENE:n antama saattohoi-
don suositus olivat esillä. Aihetta valotti ETENE:n pääsih-
teeri, dosentti Ritva Halila. Puheenjohtaja Risto Pontela kä-
sitteli 2000-luvun eettisiä haasteita ja jäsen Minna Rasku 
esitteli jaoston tekemää kartoitusta saattohoidon käytännöis-
tä eri kirkkokunnissa. 

Puheenvuoroissa tuli esille, että monissa SEN:n jäsen- ja 
tarkkailijakirkoissa maallikkojäsenet hoitavat myös sielun-
hoidollisia tehtäviä ja vierailevat esimerkiksi saattohoidos-
sa olevien seurakuntalaisten luona. Heillä ei ole virka-ase-
maa tai vastaavaa statusta, ja hoitopaikkojen henkilökunta 
voi kieltää heidän vierailunsa. Tämä on ymmärrettävää tieto-
suojan, potilaiden yksityisyyden ja potilasturvallisuuden nä-
kökulmasta, mutta sen johdosta voi potilas jäädä ilman toi-
vomaansa yhteyttä kotikirkkoonsa ja seurakuntaansa. Kes-
kustelun tuloksena jaosto jätti syksyllä aloitteen SEN:n hal-
litukselle vapaaehtoisten roolin selvittämiseksi sairaalasie-
lunhoidossa.

Syyskaudella käynnistettiin uuden teeman työstäminen, 
jonka pohjana oli ajatus yhteistyöseminaarista kasvatusasi-
ain jaoston kanssa. Teemasta käytiin aktiivista keskustelua 
ja aihe suunnattiin uskonnon ja väkivallan suhteesta nouse-
viin ajankohtaisiin kysymyksiin. 

8.2 Kasvatusasiain jaosto

Kasvatusasiain jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jä-
senyhteisöille, tarkkailijakirkoille ja kumppanuusjärjestöil-
le mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen asioissa, 
jotka liittyvät ekumeeniseen kasvatukseen. Tavoitteena on 
edistää kasvatusta ekumeenisuuteen keskinäisen kunnioi-
tuksen ja tiedon lisäämiseksi kaikissa ikäryhmissä.

Puheenjohtajana toimi Jyri Komulainen (ev.lut.), varapu-
heenjohtajana Sirpa Okulov (ort.) sekä sihteerinä Marianne 
Kantonen (ort.). Kokouksia pidettiin kahdeksan: viisi kevät-
kaudella ja kolme syksyllä. 

Peruskoulun ja lukion uskonnonopetuksen sekä myös jä-
senyhteisöjen ja yhteiskunnan antaman muun uskontokasva-
tuksen toteutumisen seuraamista jatkettiin. Lukiokoulutuk-
sen virkamiestyönä laadittavan opetussuunnitelman valmis-
tumista on seurattu. Lukion opintoihin jää kaksi pakollista 
uskonnon kurssia sekä neljä valinnaista kurssia. Jaosto osal-
listui SEN:n hallituksen antaman lausunnon valmisteluihin.

Euroopan Neuvosto on havahtunut siihen, että uskonto-
jen ymmärtämiseen liittyvä tieto on tärkeää ja se on merkit-
tävä työväline konfliktien kohtaamisessa. Suomessa median 
mielipidemaailmassa dynaamiset tahot ovat saaneet yhä nä-
kyvämmin esille pienryhmäisten uskontojen opetukseen liit-
tyviä ongelmia ja esittävät ratkaisuna kaikille yhteistä oppi-
ainetta.  Jaostoa huolestutti erityisesti Kulosaaren yhteiskou-
lun toteuttama malli katsomusaineiden opetuksesta. Tilan-
teen kehittymistä seurattiin tiiviisti ja asiaa on kommentoitu. 

Johdonmukaisesti on korostettu oman uskonnon mal-
lin etuja ja kehitysmahdollisuuksia. Ekumeeniselta kannal-
ta erityisesti vähemmistöjen asema on huomioitava, sillä ny-
kyinen malli edistää nimenomaan uskonnollisten vähem-
mistöjen oikeuksien toteutumista. Oman uskonnon opetuk-
sen merkitys maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta on 
myös otettava huomioon.

Toiminnalla on pyritty vaikuttamaan positiivisesti us-
konnonopetuksen aseman ja katsomusaineiden opetuksen 
puolesta. Jaoston asiantuntemus on näkynyt mm. SEN:n 
lausuntojen laatimisessa. KAJ:n jäsenet ovat monella tapaa 
korkeatasoisia asiantuntijoita, jotka ovat hyvin verkottunei-
ta niin omaan yhteisöönsä kuin yhteiskuntaan yleensäkin. 
Työskentely uskonnon opetusasioissa on ylittänyt perintei-
sen ekumenian rajat. 

Jaosto tuotti Opetusalan valtakunnalliseen koulutusta-
pahtumaan Educaan paneelin Globalisaatio, uskonnot ja 
osaaminen 2030, joka pidettiin 25.1. Paneelin puheenjohta-
jana toimi KT Saila Poulter ja keskustelemassa olivat kan-
sanedustaja Päivi Lipponen, professori Jaakko Hämeen-
Anttila, FM Sirkku Myllyntausta ja FM Suaad Onniselkä. 
Paneeli oli menestys, sali täynnä myönteistä yleisöä. Oli ar-
vokasta päästä esille tämän tason tapahtumassa. Myös Edu-

8 Jaostot
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can Uskonnot Suomessa -osastolla oltiin mukana.
Lucian-päivän tilaisuus järjestettiin 12.12. yhteistyö-

kumppaneille ja ystäville Suomen ortodoksisen kirkon resi-
denssissä Helsingissä KP arkkipiispa Leon vieraana. Aluk-
si toimitettiin ekumeeninen hartaus Pyhien apostoli Jaako-
bin, Herran veljen ja suurmarttyyri Katariinan kirkossa. Hel-
singin ruotsinkielistä Steiner-koulua edustaneella Lucia-nei-
dolla ja hänen seurueellaan oli perinteiseen tapaan kump-
panuusjärjestö World Visionin keräyslippaat. Juhlava miljöö 
tarjosi arvokkaat puitteet runsaalle vierasjoukolle, joka sai 
nauttia onnistuneesta, iloisesta tilaisuudesta.

8.3 Naisjaosto

Naisjaosto jatkoi työskentelyään naisten tukemiseksi kir-
koissa ja yhteiskunnassa sekä yhteisen kristillisen identitee-
tin vahvistamiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi jaosto 
osallistui aktiivisesti sekä kotimaiseen että ulkomaiseen kes-
kusteluun naiskysymyksistä myös uskontojen välisissä yhte-
yksissä ja rohkaisi jäsen-, tarkkailija- ja kumppanuusyhtei-
söjen naisia aktiiviseen ekumeeniseen toimintaan.

Puheenjohtajana toimi Soili Juntumaa (Sinapinsiemen; 
ev.lut.), sihteerinä Eija Kemppi, (ev.lut.). Jaosto kokoontui 
taustayhteisöjensä toimipaikoissa viisi kertaa. Helsingin Pe-
lastusarmeijan Kallion toimipisteessä saatiin tietoisku Pe-
lastusarmeijan sosiaalisesta työstä. Jaostolla oli myös tilai-
suus tutustua Suomen ev.lut. kirkon Kirkkohallituksen uu-
teen Kirkon taloon Eteläranta 8:ssa.

Norjalaisten ja islantilaisten naisten kehittämästä Women 
Empowerment -koulutuksesta järjestettiin pilottikurssi Hel-
singissä 15.3. ja siitä saatiin myönteistä palautetta. Aineis-
ton on suomentanut Eija Kemppi. Koulutuksen järjestämi-
nen aloitetaan 2015.

Uskontodialogityöryhmän (Eija Kemppi, Katri Tenhu-
nen, Milena Parland, Riitta Latvio, Raili Lehtinen) organi-
soima vierailu Helsingin synagogaan oli 15.5. Oppaana toi-
mi Juutalaisen seurakunnan tiedottaja Harriet Haras. Juu-
talaisen naisjärjestön sosiaalisesta toiminnasta kertoi Boel 
Dondysh. Synagogavierailun yhteydessä syntyi ajatus, että 
järjestetään uskontojen välinen ruoka-aiheinen tapahtuma. 

Nordiskt Forum Malmössä 12.–15.6. – teemana New Ac-
tions on Women’s Rights – kokosi noin 20 000 osanottajaa 
35 maasta. Jaostoa edusti NEKK-yhteyshenkilö Eija Kemp-
pi. NEKK (Nordisk ekumenisk kvinnokommitté) oli jär-
jestänyt foorumiin kirkkojen ohjelmaa. Osuudet koostuivat 
ekumeenisista ja uskontojen välisistä keskusteluista, panee-
leista ja ekumeenisesta jumalanpalveluksesta. Pohjoismais-
ten naispiispojen paneeli saavutti suuren suosion. Suomes-
ta keskustelijana oli piispa Irja Askola. Piispat muun muassa 
kertoivat, miten naisten piispuus on muuttanut Pohjoismai-
den luterilaisia kirkkoja.

Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin 
(EFECW) kansallisena foorumina eli jäsenjärjestönä on ja-
ostolla kansallisen toimijan velvoitteet ja oikeudet, joista yk-
si on joka neljäs vuosi pidettävä yleiskokous. Outi Piiroi-
nen-Backman ja Marjut Mulari nuorisojaostosta osallistui-
vat Tinoksella Kreikassa 4.–10.8. järjestettyyn yleiskokouk-
seen, jossa oli 130 osanottajaa 28 Euroopan maasta. Teema-
na oli Vaimosta syntynyt (Gal. 4:4). Julkilausuma on luetta-
vissa SEN:n verkkosivuilla ja siellä on myös Outi Piiroinen-
Backmanin informatiivinen kokousraportti.

Naiset tunturissa -tapahtuma järjestettiin yhteistyössä 
NNKY-liiton kanssa 25.–30.8. Tunturikeimiöllä Muoniossa. 
Osanottajia oli 35 henkeä. Tapahtuman ohjaajina olivat Riit-
ta Räntilä NNKY-liitosta ja Soili Juntumaa jaostosta. Päivit-
täiset hartaudet, vaellukset tunturissa, tutustumiset Jerisjär-
ven kylän elämään ja hiljaisuuden viljelyyn perehtyminen 
siivittivät miellyttävää tunturitapahtumaa.  

Hengen voima, laulun voima, naisen voima oli teema-
na Tallinnassa 18.–19.10. järjestetyssä seminaarissa, jos-
sa perehdyttiin kirkolliseen lauluperinteeseen nimenomaan 
naisten välittämänä. Samalla luotiin yhteys Viron ja Suomen 
kirkkojen naisten välille myös Euroopan Kristittyjen Nais-
ten Ekumeenisen foorumin työmuotona. Seminaari onnistui 
erinomaisesti. Osallistujia oli Suomesta 22, Virosta 20 sekä 
Ruotsista 2. Kuusi kirkkokuntaa oli edustettuna.

NEKK piti syksyn kokouksensa Helsingissä 22.–24.10. 
ev.lut. kirkon, NNKY-liiton ja naisjaoston emännöimänä. Ei-
ja Kemppi osallistui jaoston edustajana ja Sirpa-Maija Vuo-
rinen ev.lut. kirkon edustajana. Kokouksessa mm. sovittiin, 
että Nordisk ekumenisk kvinnokonferens järjestetään Islan-
nin Hólarissa 10.–14.8.2016.

Vuoden toimintaa sävytti myös 20.–24.5.2015 järjes-
tettävä Itämeren maiden seminaari In Deeper Waters, jon-
ka suunnitteluryhmässä ovat Outi Piiroinen-Backman, Soi-
li Juntumaa, Eija Kemppi ja Arja Sigfrids. Seminaari on osa 
naisjaoston EFECW-yhteistyötä. Se järjestetään Espoon 
seurakuntien toimintakeskus Hvittorpissa. Seminaariin kut-
sutaan kaksi edustajaa kustakin Itämeren rantavaltiosta eli 
Ruotsista, Tanskasta, Norjasta, Saksasta, Suomesta, Latvias-
ta, Liettuasta, Puolasta, Virosta ja Venäjältä.

8.4 Nuorisojaosto

Nuorisojaoston tavoitteena on edistää ekumeenista nuoriso-
työtä, koulutusta ja kasvatusta Suomessa sekä tarjota nuoril-
le mahdollisuuksia osallistua kansalliseen ja kansainväliseen 
ekumeeniseen toimintaan.

Puheenjohtajana toimi Marjut Mulari (ev.lut.), varapu-
heenjohtajana Sami Lehto (vap.) ja sihteerinä Henri Järvi-
nen (ev.lut.). Uskontodialogisihteerinä toimi Kalle Kuusnie-
mi (ev.lut.). Helsingin koulutussihteereitä olivat Laura Tiitu 



26
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

(ev.lut.) ja Virpi Paulanto (ev.lut.). Joensuun koulutussihtee-
reinä: Tiina Kinnunen (ev.lut.), Annamari Muikku (ort.) ke-
vätkaudella sekä Noora Mattila (ev.lut.) ja Jenni Tabell (ev.
lut.) syyskaudella. Kv-asioiden sihteereinä toimivat Artturi 
Hirvonen (ort.) ja Virpi Paulanto. Tiedottajina toimivat Mir-
ta Martin (ev.lut.) ja Annariina Hakala (kat.). Kahdeksan ko-
kousta pidettiin.

Ketko™ 
Ketko on kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan kou-
lutusohjelma, jolla on rekisteröidyn tavaramerkin asema. 
Kurssi järjestettiin Helsingissä ja Joensuussa. Helsingin-
kurssi järjestettiin yhteistyössä Koulutuskeskus Agricolan ja 
Joensuun-kurssi Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton (SKY) 
ja Ortodoksisen Opiskelijaliiton (OOL) kanssa. Kurssin suo-
rittamisesta saa opintopisteitä Helsingin ja Itä-Suomen yli-
opistojen teologisissa tiedekunnissa ja Diakonia-ammatti-
korkeakouluissa.

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, perehdytään ekumeeniseen liik-
keeseen, kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksiin, kris-
tillisyyteen ja ajankohtaisiin kysymyksiin laajasti monesta 
eri näkökulmasta. Ketko-kurssin kesto on neljä viikonlop-
pua yhden lukuvuoden aikana. Keväällä päättyneelle kurs-
sille osallistui Helsingissä 7 ja Joensuussa 5 henkilöä. Hel-
singissä aloitti syksyllä 9 kurssilaista ja Joensuussa 12.

Toukokuussa Ketko-koulutukselle palkattiin koordinaat-
toriksi teol. yo. Annamari Muikku. Tehtävänä on edistää yh-
teistyötä eri Ketko-kurssien välillä sekä toimia sisältöjen ke-
hittämiseksi ja päivittämiseksi.

Kansainväliset yhteydet
Jaosto on yksi Euroopan ekumeenisen nuorisoneuvoston 
(Ecumenical Youth Council in Europe, EYCE) aktiivisim-
mista jäsenistä. Kansainvälisten asioiden sihteeri huolehti 
EYCE:n tapahtumien esittelystä jaoston verkkosivuilla se-
kä Facebookissa. EYCE:n hallituksessa edustajana oli Sini 
Tyvi (ev.lut.) Nuorisojaosto rekisteröityi EYCE:n kumppa-
nuusjärjestöksi Erasmus+-järjestelmään. Teemoina EYCE:n 
tapahtumissa olivat rauha, ihmisoikeudet sekä ympäristö- ja 
ilmasto-oikeudenmukaisuus.

Kalle Kuusniemi osallistui jaoston edustajana Euroo-
pan Kirkkojen Konferenssin kurssille Youth Employment 
in Europe – a Challenge for the Churches, Brysselissä 24.–
26.3. Virpi Paulanto osallistui jaoston edustajana Yad Vashe-
min Holokausti-konferenssiin Jerusalemissa 7.–10.7. Mar-
jut Mulari osallistui jaoston edustajana Euroopan Kristitty-
jen Naisten Ekumeenisen Foorumin yleiskokoukseen Tinok-
sella Kreikassa 4.–10.8. 

EYCE:n vuoden 2015 Espoossa pidettävää yleiskokousta 
valmisteltiin samoin kuin kokouksen yhteydessä järjestettävää 
nuorten ekumeenista tapahtumaa yhteistyössä Helsingin seu-
rakuntien (luterilainen ja ortodoksinen) nuorisotyön kanssa.

Viron Ekumeeniseen Nuorisoneuvostoon (EKNN) pidet-
tiin yhteyttä ja Ketko-koulutuksen ja ekumeenisen toimin-
nan edistämisestä on käyty alustavia keskusteluja yhteistyön 
käynnistämiseksi European Fellowship of Christian Youthin 
kanssa Baltiassa. World Student Christian Federationin pää-
sihteeri tavattiin hänen Suomen-vierailullaan. 

Ekumeenista opiskelijoiden opintomatkaa Venäjälle lo-
kakuussa 2015 valmisteltiin. Kv-sihteeri Virpi Paulanto ja 
pääsihteeri Heikki Huttunen vierailivat Pietarissa 13.–14.11. 
valmistelujen merkeissä. He tapasivat keskeisten yhteistyö-
kumppanien edustajia. Kirkko toivon merkkinä -seminaari-
matka on tarkoitus järjestää Pietarissa 1.–4.10.2015 yhteis-
työssä Pietarin Kristillisen Yliopiston, Inkerin kirkon Pyhän 
Marian seurakunnan, Feodorovskyn ortodoksisen seurakun-
nan ja Pietarin ortodoksisen kirkon hiippakunnan kanssa. 

Kansainvälisten asioiden sihteerit ovat osallistuneet ev.-
lut. kirkon kasvatuksen kansainvälisen toiminnan yhteis-
työryhmän toimintaan. Jaoston edustajat kutsuttiin Suomen 
evankelisluterilaisen kirkon Reformaation 2017 juhlavuo-
den valmistelutoimikuntiin.

Nuorten uskontodialogi
Uskontodialogisihteeri edustaa nuorisojaoston kautta kristit-
tyjä nuoria uskontodialogiverkostoissa ja ideoi tapahtumia 
muihin uskontokuntiin kuuluvien nuorten kanssa uskonto-
jen välisen vuoropuhelun edistämiseksi, ennakkoluulojen 
vähentämiseksi ja rauhan rakentamiseksi. Jaosto on mukana 
tärkeimmissä nuorten uskontodialogiverkostoissa.

Nuorten uskontodialogiryhmä, jossa jaoston lisäksi 
edustettuina olivat SKY, Suomen Islamilainen Neuvosto, 
Suomen Muslimiliitto sekä Suomen Bahá`í yhteisö, jatkoi 
säännöllisiä tapaamisiaan.

FOKUS ry:n järjestämään Kulttuurien juhla ja katso-
musten tori -tapahtumaan osallistuttiin 7.2. esittelemällä 
ekumeenista toimintaa. Tapahtumapaikkana oli nuorten toi-
mintakeskus HAPPI Helsingissä.

Maailma kylässä -festivaalilla toukokuussa oltiin muka-
na Uskontojen kylässä, joka järjestettiin toista kertaa tapah-
tuman historiassa. Uskontojen teemakylässä kristityt, musli-
mit, bahá’ít sekä uskontodialogitoimijat kohtasivat dialogin 
ja rauhan rakentamisen hengessä. Jaostolla oli tapahtumas-
sa SEN:n teltta. 

Vastuujärjestäjänä ja kylän toiminnan koordinaattorina 
toimi uskontodialogisihteeri. Teltassa jaettiin tietoa ekume-
niasta ja SEN:n toiminnasta. Viikonlopun aikana SEN:n tel-
talla kävi n. 450 henkilöä. Uskontojen teltalla vietettiin eri 
uskontojen mukaisia rukoushetkiä sekä käytiin keskustelua 
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eri katsomusten edustajien välillä ja kuultiin eri uskontojen 
tekstejä ja näkemyksiä ystävyydestä, rauhasta ja kestävästä 
elämäntavasta.

Tiedotus
Jaostossa laadittiin tiedotussuunnitelma ja sitä sovellettiin 
tiedotustoiminnassa. Toiminnasta tiedotettiin verkkosivuilla 
www.nuortenekumenia.fi. Tärkeänä tiedotuskanavana toimi 
myös Nuorten ekumeniaa -Facebook-sivu. Tiedotus oli ak-
tiivista sekä suomen että ruotsin kielellä. Tiedottaminen kes-
kittyi pääsääntöisesti Helsingin ja Turun ekumeenisiin ta-
pahtumiin.

Muu toiminta
Vuonna 2013 aloitettiin Viisitoistavuotiaat kirkoissa -pro-
jekti, jossa on tavoitteena koota toimijoita eri kirkoista, jot-
ka järjestävät rippikoulu- tai muuta kasteopetusta viisitois-
tavuotiaille jäsenilleen. Projektissa on perustettu Facebook-
ryhmä, jossa vastuuhenkilöt keskustelevat ja jakavat tietoa.

Ekumeenisella vastuuviikolla osallistuttiin 20.10. kau-
punkisuunnistukseen yhteistyössä Helsingin paikallisseura-
kuntien kanssa. 

8.5 Opillisten kysymysten jaosto

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

Puheenjohtajana toimi Minna Hietamäki (ev.lut.), vara-
puheenjohtajana Eeva Raunistola-Juutinen (ort.) ja sihteeri-
nä Arto Nuutinen (ev.lut.).

Neljä kokoontumista pidettiin. Ensimmäisessä koko-
uksessa 5.2. Helsingissä (Kansan Raamattuseura emännöi) 
keskusteltiin avioliitto-teemasta eri kristillisten kirkkojen 
näkökulmasta. Alkuperäisen suunnitelman mukaan aihees-
ta olisi pidetty avoin seminaari syyskaudella, mutta tämä ta-
pahtuma peruuntui aikataulusyistä.

KMN:n Kirkko-asiakirjaan syvennyttiin 8.5. NNKY-liit-
to emännöi kokousta. Tarkoitus on valmistella lausuntoluon-
nos asiakirjasta. Lausunto lähetetään KMN:lle vuoden 2015 
loppuun mennessä. Tehtiin vuoden 2015 toimintasuunnittelu.

Syksyn ensimmäinen kokous pidettiin pohjoismaisen 
Faith and Order -verkoston tapaamisen yhteydessä Helsin-
gissä 2.–3.10. Tapahtumassa kuultiin puheenvuoroja ja kes-

kusteltiin Pohjoismaiden kirkollisesta tilanteesta ja kirk-
ko-dokumentin vastaanotosta. Kansainvälisenä vieraana oli 
KMN:n Faith and Order -komission johtaja John Gibaut, jo-
ka puhui muun muassa siitä, miten Faith and Order -työ voi 
tukea kirkkojen uudistumista. Syksyyn suunniteltu seminaa-
ri peruttiin Faith and Order -tapaamisen johdosta.

Joulukuulle oli suunniteltu työskentelyretriitti Uuden 
Valamon luostariin. Tapaamispaikka jouduttiin kuitenkin 
vaihtamaan, sillä monet jaoston jäsenet kokivat etteivät pys-
ty irrottautumaan arkityöstään kahden päivän työpajaa var-
ten. Kokouksessa 5.12. Helsingissä jatkettiin keskustelua 
Kirkko-dokumentin teemoista. Sovittiin myös suuntaviivat 
ja aikataulu SEN:n lausunnon eteenpäin työstämiseksi 2015. 

Vuoden aikana kirkkojen ja yhteisöjen edustajissa tapah-
tui paljon muutoksia. Vaihtuvuus on sekä mahdollisuus uusi-
en toimintatapojen kehittämiseen että haaste toiminnan jat-
kuvuudelle. Muutokset edustajissa näkyivät muun muassa 
siinä, etteivät nykyiset edustajat pystyneetkään toteuttamaan 
kaikkia aikaisemman jaoston tekemiä suunnitelmia. Tä-
mä heijastuu esimerkiksi siinä, ettei yhtään jaoston kokous-
ta päästy pitämään pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Isom-
pia hankkeita, kuten esimerkiksi luonnosta SEN:n lausun-
noksi KMN:n Kirkko-dokumentista saatiin kuitenkin vietyä 
eteenpäin. 

8.6 Paikallisen ekumenian jaosto

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

Puheenjohtajana toimi Matti Wallgrén (ort.), varapu-
heenjohtajina Arto Penttinen (ev.lut.) ja Aimo Helminen 
(adv.). Sihteerinä toimi Veijo Koivula (ev.lut.).  

Kolme kokousta pidettiin. Niissä käsiteltiin ajankohtai-
sia ekumeenisia kysymyksiä ja paikallisekumeenista toimin-
taa. Keskeisesti olivat esillä kristittyjen ykseyden ekumeeni-
nen rukousviikko, ekumeeninen vastuuviikko, maailman ru-
kouspäivä ja Suomen Pipliaseuran aloitteesta toukokuussa 
pidettävä ekumeeninen raamattutapahtuma. Jaosto on pyr-
kinyt pitämään läheistä kosketusta paikalliseen ekumeniaan 
kaikkialla Suomessa.  

Hautaan siunaamisen hyvä ekumeeninen käytäntö työs-
tettiin. Hallitus nimesi työryhmän hiomaan tekstin ja hyväk-
syi sen lopullisessa muodossaan 8.12. Dokumentti lähetet-
tiin maamme kaikkiin kristillisiin seurakuntiin suomeksi ja 
ruotsiksi (God ekumenisk begravningspraxis).

Turussa järjestettiin 12.9. kahdestoista Paikalliseku-
meeninen foorumi, joka oli omistettu turkulaisten ekume-
niavaikuttajien Pirkko ja Antti Lehtisen muistolle. Myös Tu-
run seudun ekumeenisen piirin 60-vuotinen taival huomioi-
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tiin. Aamun rukoushetki pidettiin tuomiokirkossa, josta siir-
ryttiin pitämään kokousta tuomiokirkkoseurakunnan juhla-
saliin. Ekumeenisia kuulumisia kerrottiin erityisesti pyhiin-
vaellusteemaan liittyen eri puolilta Suomea sekä jaettiin tie-
toa kansainvälisistä ekumeenisista asioista, ekumeenisesta 
rukousviikosta 2015 sekä ekumeenisesta vastuuviikosta. 

Osanottajat siirtyivät pyhiinvaelluskulkueessa Eerikin-
kadulta kohti Pyhän marttyyrikeisarinna Aleksandran kirk-
koa. Kirkkoherra Ion Duracin johdolla toimitettiin Pirkko 
ja Antti Lehtisen muistolle panihida-rukouspalvelus. Seu-
rakuntasalissa nautitun lounaan jälkeen seminaariosuudessa 
Riku Lehtinen kertoi vanhempiensa jättämästä hengellisestä 
ja henkisestä perinnöstä. Lehtori Jouni Elomaa alusti pyhiin-
vaelluksesta hengellisenä tehtävänä ja ilmiönä. Kirkkoher-
ra Kalle Elonheimo puhui suomalaisista pyhiinvaelluksista 
paikallisekumeenisena ilmiönä. Kommenttipuheenvuoron 
käytti vapaaseurakunnan pastori Jopi Pietiläinen. Pyhiinva-
elluskulkueena siirryttiin adventtiseurakunnan Betel-kirk-
koon foorumin päätöshartauteen. 

8.7 Sektionen för finlandssvensk ekumenik

Jaosto on tarjonnut SEN:n ruotsinkielisille jäsenille, tark-
kailijoille ja kumppanuusjärjestöille mahdollisuuden syväl-
liseen kohtaamiseen ja on myös informoinut paikallisesta 
ekumeniasta. ”Herran armoa on se, että vielä elämme, hänen 
laupeutensa ei lopu koskaan. Joka aamu Herran armo on uu-
si, suuri on hänen uskollisuutensa.” (Valitusvirret 3:22–23)

Puheenjohtajana toimi Henrik Nymalm (Missionskyrkan 
i Finland) ja sihteerinä Monica Lundgren (Metodistkyrkan).

Jaosto myötävaikutti piispa Björn Vikströmin kutsu-
massa ekumeenisessa kokouksessa 17.5., jossa monia eku-
meenisia teemoja käsiteltiin. Näistä yksi oli avioliittokä-
sitys, reformaation merkkivuoden 2017 vietto sekä toivon 
ulottuvuus hengellisyydessä ja uskonnossa. Muun muassa 
pastori Jan Edström ja piispa Björn Vikström puhuivat ai-
heesta Avioliitto, vihkimisoikeus, tukea puolisoille.

Maria Sten osallistui ja myötävaikutti Nordiskt forumis-
sa Malmössä 12.–15.6. Pohjoismainen naiskomitea oli or-
ganisoinut tapahtumaan suosittua kirkollista ohjelmaa. Se-
minaarissa Våld och övergrepp i kyrkan oli Maria Sten yksi 
pohjoismaisista panelisteista ja hän vaikutti myös ekumeeni-
sessa jumalanpalveluksessa.

Uskoon ja kulttuuriin liittyvä satsaus johti ekumeeniseen 
iltajumalanpalvelukseen Helsingin Johanneksenkirkossa 
24.10. Tämä tapahtui Helsingin kirjamessujen yhteydessä. 
Siellä saarnasi kirjailija, kirjallisuuskriitikko Maria Küchen 
käsityksestä ”se toinen” ja tehtävästä puhua vastustuksesta 
huolimatta (teksti Hesekielistä). Järjestäjänä jaoston lisäk-
si olivat Johanneksen seurakunta, Betelseurakunta, vastuu-
viikko ja KCSA.

Tämän lisäksi jaosto oli mukana KCSA:n kanssa kes-
kustelussa Helsingin kirjamessuilla 25.10., jolloin Maria 
Küchen ja Jan Edström keskustelivat Agneta Aran kanssa 
siitä, että miten puhutaan hyvästä ilman että, siitä tulee ba-
naalia.

Toiminnassa nostettiin esiin useita vuosittaisia eku-
meenisia tapahtumia kuten Ekumeeninen rukousviiko, 
Maailman rukouspäivä ja ekumeeninen rukousviikko se-
kä SEN:n kevät- ja syyskokouksen aiheet ja seminaarit, esi-
merkiksi Uspenskin katedraalin kryptassa pidetty Kirkkojen 
Maailmanneuvoston uudesta lähetysdokumenteista.
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9.1 Kevätkokous 

Kevätkokous pidettiin 7.4. Espoossa. Edellisen vuoden toi-
minta- ja tilikertomusten käsittelyn lisäksi palkittiin Lapin-
lahden Yhteyspäivät Ekumeeninen teko -tunnustuksella se-
kä hyväksyttiin Herättäjä-Yhdistys kumppanuusjärjestöksi. 
Hyväksymisen myötä SEN:n kumppanuusjärjestöjen luku-
määrä on 20. Kevätkokouksessa päätettiin myös hakea Eu-
roopan kirkkojen siirtolaiskomission jäsenyyttä.

Kokous pidettiin Espoon tuomiokirkon seurakuntatalos-
sa Espoon ruotsinkielisen seurakunnan, Espoon seurakun-
tayhtymän maahanmuuttajatyön ja Espoon ekumeenisen 
toimikunnan isännyydessä. Kokous avattiin tuomiokirkossa, 
jossa puhuivat piispat Tapio Luoma ja Björn Vikström sekä 
kirkkoherra Roger Rönnberg ja SEN:n puheenjohtaja, piispa 
Teemu Sippo SCJ. Kanttorina oli Pia Bengts. 

Hiippakuntasihteeri Heli Aaltonen valittiin kokouksen 
puheenjohtajaksi toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja 
vastuuvapauspykälän käsittelyn ajaksi. Kokousväelle toivat 
tervehdyksensä edellisviikon kansainvälisiin lähetyskoko-
uksiin osallistuneet TT Evangelia Voulgaraki-Pissinas Krei-
kasta ja rehtori Reena Patrick Pakistanista. Kevätkokouspäi-
vä päätettiin seminaariin Juuret ja siivet. Pääalustajana oli 
Espoon perusturvajohtaja Juha Metso. Kommentaattorei-
na olivat Tapiolan ev.lut. seurakunnan kirkkoherra, TL Päi-
vi Linnoinen ja espoolainen lukiolainen Helen Kesete (ort.). 
Seminaarin juontajina olivat pastori Janne Tiainen (SHK) ja 
tiedottaja Sheila Liljeberg-Elgert (ev.lut.). Duo Maija Nuor-
teva ja Helen Kesete toivat tilaisuuteen viehättävän musiik-
kitervehdyksen.

9.2 Syyskokous 

Turun Mikaelinseurakunta isännöi neuvoston syyskokousta 
16.–17.10. yhteistyössä katolisen ja ortodoksisen seurakun-
nan kanssa. Syyskokousseminaari avasi ekumeenisen näkö-
kulman tulevaan reformaation merkkivuoteen 2017. Lute-
rilaisen Maailmanliiton apulaispääsihteeri Kaisamari Hin-
tikka tarkasteli protestanttisen reformaation liikkeelle pan-
neita teologisia kysymyksiä kirkkojen nykyisen teologisen 
vuoropuhelun ja ekumeenisen yhteistyön kannalta. Häntä 
kommentoivat isä Raimo Goyarrola (kat.), PhD Grant Whi-
te (ort.) ja TD Leif-Göte Björklund (met.). Euroopan kirk-
kojen siirtolaiskomission pääsihteeri Doris Peschke tarkas-
teli uskon ja tekojen suhdetta polttavan ajankohtaisten kris-
tittyjen todistusta ja palvelua haastavien tilanteiden valossa. 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto on tänä vuonna pitkän yh-
teistyön tiimoilta liittynyt siirtolaiskomission jäseneksi. Se-
minaarissa kuultiin myös Mikaelinseurakunnalta turvaa saa-
neitten henkilöiden kertomuksia. Juontajina toimivat pastori 
Kristiina Friman ja pastori Jonathan Westergård.

9 Hallinto

9.3 Hallitus

Hallitus piti viisi kokousta. 27.5. kokoonnuttiin Tampereen 
tuomiokapitulissa. Piispa Matti Repo kertoi hiippakunnan 
historiasta ja nykypäivästä. Samalla tutustuttiin piispanta-
loon ja Pyynikinharjun kansallismaisemaan. 

Puheenjohtaja / Ordförande
Piispa Teemu Sippo SCJ, kat (varajäsen yleisvikaari Rai-

mo Goyarrola)
Varapuheenjohtajat
Piispa Matti Repo, ev.lut. (varajäsen pastori Antti Kruus)
TM Outi Vasko, ort. (varajäsen ylidiakoni Juha Lampi-

nen)
VTT Markus Österlund, Missionskyrkan i Finland (vara-

jäsen TD Leif-Göte Björklund, met.)
Muut jäsenet
TT Tomi Karttunen, ev.lut. (varajäsen TT Päivi Jussila)
TT Minna Hietamäki, ev.lut. (varajäsen TL Veijo Koi-

vula)
Piispa Simo Peura, ev.lut. (varajäsen tuomiorovasti Mat-

ti Poutiainen)
Pastori Soile Salorinne, met. (varajäsen kirkkokunnan-

johtaja Hannu Vuorinen, vap.)

9.4 Talous

Tilikauden ylijäämä oli 7 432,86 euroa (edellisen tilikau-
den ylijäämä 112,26 euroa) ja oman pääoman määrä vuo-
den lopussa 44 183,99 euroa (36 751,13 euroa). Rahastojen 
pääoma vuoden lopussa oli yhteensä 20 306,81 euroa (20 
436,81 euroa). Yhdistyksen ja sen rahastojen varat on tal-
letettu matalan riskin välineitä käyttäen pääosin sijoitusva-
kuutukseen.

Tuotot
Tilikauden tuotot olivat 395 276,00 euroa (edellisellä tili-
kaudella 402 242,53 euroa), ja vähennys edelliseen vuoteen 
nähden oli 1,7 %. Seurakuntien tuen osuus kaikista tuotoista 
oli 43,8 % (43,9 %). Valtiolta saadun tuen osuus oli 13,4 % 
(13,7 %) ja jäsenyhteisöjen osuus 38,0 % (34,5 %). Kolehti-
en osuus kaikista tuotoista oli 43,4 % (42,5 %) ja jäsenmak-
sujen 31,4 % (30,7 %).

Virallisia kolehteja saatiin seurakunnilta 168 832,05 eu-
roa (168 056,77 euroa) ja vapaita kolehteja 2 596,61 euroa (2 
674,22 euroa) ja talousarviotukea 6 880,00 euroa (5 940,00 
euroa). Lahjoituksia saatiin 70,00 euroa (60,00 euroa).

Valtiolta saatu tuki oli yhteensä 53 000,00 euroa (50 
000,00 euroa). Jäsenyhteisöiltä saadut tuotot olivat 150 031,00 
euroa (159 038,23 euroa). Yhdistyksen sijoitus- ja rahoitustoi-
minnan korkotuotot olivat 2 881,07 euroa (2 730,02 euroa).
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Kulut
Tilikauden toimintakulut olivat 387 843,14 euroa (edelli-
sellä tilikaudella 402 130,27 euroa) ja ne alenivat edellises-
tä vuodesta 3,6 %. Palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat 
239 040,59 euroa (231 055,80 euroa) sisältäen myös muil-
le toiminta-alueille kirjatut palkat ja palkkiot sivukuluineen. 
Käyttöomaisuudesta tehdyt poistot olivat yhteensä 5043,30 
euroa (85,22 euroa).

Vastuuviikon kulut olivat 89 584,59 euroa (92 073,69 eu-
roa), ja ne alenivat edellisestä vuodesta 2,7 %. Muun varsi-
naisen toiminnan kulut olivat 21 775,54 euroa (37 895,16 
euroa), ja ne alenivat 42,5 %. Tukitoimintojen ja yleishal-
linnon kulut olivat 98 631,95 euroa (103 954,74 euroa), ja 
ne alenivat 5,1 %. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut olivat 
258,98 euroa (271,18 euroa).

9.5 Henkilöstö

SEN:n toimisto hoiti laajaa tehtäväkenttää. Sen työ on toi-
mintaa, jota ei useinkaan huomata ennen kuin sitä ei tehdä. 
Päivittäiseen työhön sisältyy neuvontaa, vastauksia tiedus-
teluihin ja ohjausta ekumeenisen tiedon lähteille. Henkilö-
kunta hoiti lukemattomia yhteyksiä sekä evankelisluterilai-
sen kirkkohallituksen osastoihin että muihin jäsenkirkkoihin 
ja edisti ekumeenista ajattelua ja yhteistyötä pienissä ja suu-

rissa asioissa. Jaostojensa kautta ja yhteistyössä useiden eri 
kumppanien kanssa järjestettiin pienistä henkilöresursseis-
ta huolimatta laajaa toimintaa, joka tarjosi ekumeenista asi-
antuntemusta monilla eri alueilla kirkkojen ja yhteiskunnan 
käyttöön.

Pääsihteerinä toimi Heikki Huttunen ja hallintosihtee-
rinä Sirpa-Maija Vuorinen. Osa-aikaisina työntekijöinä oli-
vat rahastonhoitaja Perry Johansson ja Vastuuviikon projek-
tisihteeri Anna Hyvärinen sekä määräaikaisena, osa-aikaise-
na Vastuuviikon ruotsinkielisenä projektisihteerinä Jan Ed-
ström. 

Teol. yo. Suvi Korhonen kävi viikoittain lukemassa leh-
det ja taltioimassa leikearkistoon ekumenian kannalta mer-
kittävimmät artikkelit. Toimisto jatkaa 1970-luvulla alka-
nutta lehtiarkistoperinnettä. Leikekirjat palvelevat hyväl-
lä tavalla ekumeenisen työn arkea. Suvi Korhonen suoritti 
myös muita teologisia tehtäviä. Peruskoulun yläasteen työ-
elämään tutustumisosion (TET) suoritti kahdeksannen luo-
kan oppilas Irina Huttunen Espoon Tapiolan koulusta.
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1.1 Rådets självförståelse

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

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

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

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

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

1.2 Verksamhetens allmänna  
mål och delområden

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

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

Rådets verksamhet kan delas in i följande delområden: 
• lärofrågor och spiritualitet
• etiska och samhälleliga frågor, i synnerhet människovärdet
• kristen fostran och gemensamt vittnesbörd
• ekumenik och religionsdialog
• ekumeniska nätverk

1 Inledning

1.3 Medlemskåren

Medlemskyrkor

Till medlemmar av rådet kan godkännas i Finland verksam-
ma kyrkor och kristna samfund som bekänner Herren Jesus 
Kristus som Gud och Frälsare enligt Bibeln, och därför till-
sammans strävar efter att tillsammans fullgöra sin gemen-
samma kallelse en enda Gud, Fadern och Sonen och den he-
liga Anden, till ära.

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

Observatörer

Som observatörer i rådet kan godkännas i Finland verksam-
ma kyrkor och kristna samfund, som bekänner Herren Jesus 
Kristus som Gud och Frälsare enligt Bibeln, och därför till-
sammans strävar efter att tillsammans fullgöra sin gemen-
samma kallelse en enda Gud, Fadern och Sonen och den he-
liga Anden, till ära.

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

Partnerorganisationer

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

• Herättäjä-Yhdistys
• Hiljaisuuden ystävät
• Kansan Raamattuseura
• Kyrkans Utlandshjälp
• Kultur- och religionsforumet FOKUS
• Medialähetys Sanansaattajat SANSA
• Opiskelijoiden Lähetysliitto
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• Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
• Sinapinsiemen
• Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus
• Finlands kristliga fredsrörelse
• Finlands Kristliga Studentförbund
• Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
• Finska Missionssällskapet
• Förbundet KFUK i Finland
• Förbundet KFUM i Finland
• Finska Bibelsällskapet
• Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus
• World Vision Finland
• Tuomasyhteisö

1.4 Kort om det gångna året

Ekumeniska Rådet i Finland kunde glädjas åt en växan-
de medlemskrets när Herättäjä-Yhdistys blev dess tjugon-
de partnerorganisation. Den traditionella väckelserörelsen är 
också en ekumenisk aktör och många teologer och ledande 
personer inom rörelsen har länge idkat samarbete med ERF. 

ERF stärkte sitt europeiska nätverksarbete genom att bli 
medlem i Ekumeniska kommissionen för migranter i Euro-
pa (Churches’ Commission for Migrants in Europe). Med-
lemskapet är en fortsättning på ett nära samarbete i migra-
tionsfrågor och kyrkligt samarbete sedan mitten av 1990-ta-
let. Samtidigt ville man också stärka rådets ställning i hjär-
tat av den europeiska ekumeniken i och med att en reform av 
Konferensen för europeiska kyrkor vid generalförsamlingen 
år 2013 innebar att rådet inte längre kunde vara en associe-
rad medlem i KEK. 

Ekumeniska ansvarsveckan blev en allt mer central del 
av ERF:s arbete, synlighet och framtidsvisioner. Ansvars-
veckan nådde uppskattningsvis ut till upp till 1,7 miljoner 
finländare, framför allt genom evenemang som församling-
ar ordnade. Den expertis om människorättsarbete som An-
svarsveckan har fört med sig påverkade rådets arbete även 
inom andra områden. Människovärdet och mänskliga rättig-
heter utgjorde ett spetsområde när man slog fast framtida 
tyngdpunktsområden för ERF och beslut fattades att på de 
grunderna ansöka om finansiering för ett projekt kring rätt-
en och friheten till övertygelse som en mänsklig rättighet. 

Rådet var aktivt involverat i evangelisk-lutherska kyr-
kans förberedelser inför reformationsmärkesåret 2017. 

Nordisk och Baltisk ekumenik blev mindre effektivt i 
och med att det inte gick att finna finansiering för en gemen-
sam koordinering efter att Ekumenik i Norden-programmet 
avslutades år 2012. Under verksamhetsåret kom två bety-
dande initiativ till nya skeden för projekt som i tiden har 
fungerat väl. Norges Kristne Råd beredde med utvecklings-
biståndsanslag från norska staten en fortsättning på Nordic-

FOCCISA-samarbetet mellan kyrkorna i Norden och södra 
Afrika. Samarbetet är tänkt som ett projekt kring frågor om 
mänsklig sexualitet och jämställdhet. På ett initiativ av bi-
skopen av Visby inleddes åtgärder för att återuppliva Theo-
balt-samarbetet mellan kyrkorna i länderna vid Östersjön. 

Styrkan i ekumeniken i Finland bekräftades i en ny di-
mension då ERF knöt kontakter till nykarismatiska försam-
lingar som inte tillhör något kyrkosamfund. Ett styrelsemö-
te hölls 15.9 hos församlingen Suur-Helsingin seurakunta 
i Berghäll i Helsingfors. Generalsekreteraren och Ansvars-
veckans projektsekreterare representerade rådet i samtal om 
församlingsplantering som fördes med pastorer både inom 
och utom den frikyrkliga traditionen.

På många håll fanns intresse för ERF:s syn på mång-
kultur och tolerans, bland annat vid ett seminarium om vårt 
lands interna säkerhet som inrikesministeriet bjöd in till 
27.11. Rådet betonade vikten av religiös läskunskap och av 
att känna till sin egen religiösa och kulturella tradition i ett 
mångkulturellt samhälle. 

ERF:s kansli flyttade i juli till evangelisk-lutherska Kyr-
kostyrelsens nya kontorshus vid Södra kajen 8 i Gardessta-
den i Helsingfors. Flyttningen var en extra ansträngning som 
krävde insatser av de anställda och därmed hade en viss in-
verkan på rådets verksamhet under hösten. Flytten var nöd-
vändig på grund av de tekniska fördelar som närheten till 
Kyrkostyrelsen erbjuder. Att finnas i samma byggnad gör 
också allt samarbete enklare samtidigt som det skapar tillfäl-
len för kontakter och nätverkande. Efter de praktiska utma-
ningarna i början har ERF:s kansli blivit hemmastadd i sin 
egen korridor i den del av byggnaden som vetter mot Uni-
onsgatan. Den ekumeniska välsignelsen av kansliet skedde 
efter nyår, 2.2.2015. 

Rådets arbetes mångsidighet och aktualitet illustreras av 
de utlåtanden och ställningstaganden som dess styrelse gav 
under verksamhetsåret. De tar fasta på sådant som man med 
ekumenisk sakkunskap kan ta ställning till och som är kopp-
lade till rådet och dess medlemskyrkors verksamhet. Bered-
ningen av uttalanden och ställningstaganden skedde i styrel-
sen, i arbetsgrupper bestående av medlemmar, i sektionerna 
samt på kansliet: 

• Utlåtande angående förslaget att flytta trettondedag och 
Kristi himmelsfärdsdag till lördagar 17.1

• Utlåtande om promemoria av arbetsgruppen Framtidens 
gymnasium – Riksomfattande mål och timfördelning 
6.2

• Ekofastan: Från tungt fotavtryck till gott handavtryck! 
26.2

• Utlåtande angående den människorättspolitiska redogö-
relse 24.4

• Utlåtande om regeringens förslag till skärpning av grun-
derna för tillgång till undervisning i andra religioner än 
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evangelisk-luthersk och ortodox religion13.6
• Utlåtande Grunderna för läroplanen för den grundläg-

gande utbildningen 15.10
• God ekumenisk begravningspraxis 8.12
• Adventsbudskap på människorättsdagen 10.12

Händelser i den ekumeniska verksamhetsmiljön

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland tog ett viktigt initia-
tiv inom ekumeniken internationellt och inom landet genom 
att bjuda in sina sju missionsorganisationers internationel-
la samarbetsparter. Your Kingdom Come-konferensen hölls 
i Träskända 31.3–3.4. Till missionskonsultation inbjöds 130 
deltagare från 37 länder i Europa, Asien och Latinameri-
ka. Bland talarna fanns KV:s generalsekreterare Olav Fykse 
Tveit och LVF:s generalsekreterare Martin Junge. Avsikten 
med konsultationen var att stärka samarbetet mellan ev.-luth. 
kyrkan i Finland och dess partnerkyrkor och deras missiona-
ritet så att deras gemensamma uppgift som en del av Kristi 
världsvida kyrka blir klarare. Missionskonsultationen var av 
ekumenisk betydelse som ett brett forum för kyrkor och or-
ganisationer som representerar olika samhälleliga situatio-
ner och teologiska betoningar, både internationellt och med 
tanke på debatten i hemlandet. 

Ärkebiskop Kari Mäkinen, ärkebiskop Leo och biskop 
Teemu Sippo SCJ gjorde det traditionella besöket i Rom i 
samband med S:t Henriksdagen. Huvudhändelserna under 
besöket var den personliga audiensen med påven Franciskus 
och de ekumeniska gudstjänsterna i Finlandskapellet i Santa 
Maria Sopra Minerva-kyrkan och i Birgittasystrarnas kyrka. 
Sedan år 1985 har en finländsk ekumenisk gudstjänst firats i 
ett kapell i Santa Maria Sopra Minerva på S:t Henriksdagen 
den 19 januari. Den ekumeniska gudstjänsten firas vartannat 
år som en luthersk mässa och vartannat år som katolsk mäss-
sa. Då den ena kyrkans biskop firar liturgin predikar den an-
dra kyrkans biskop och vice versa. 

Den tolfte ekumeniska dialogen mellan ev. luth. kyrkan 
i Finland och ortodoxa kyrkan i Finland fördes 21–22.10 i 
Uleåborg. Temat var Folkkyrkan som teologisk och praktisk 
fråga. 

27.11 inleddes en finländsk luthersk-romerskkatolsk teo-
logisk dialog. 

Den officiella dialogen mellan ev. luth. kyrkan i Finland 
och Rysslands ortodoxa kyrka avbröts efter mer än 40 år. Or-
saken var olika syner på hurdan natur och vilka mål den teo-
logiska dialog som hade planerats föras i september skul-
le ha. Beslutet om att tillsvidare avbryta den officiella dialo-
gen fattades av utrikesavdelningen inom Rysslands ortodoxa 
kyrka. Att den officiella teologiska dialogen avbryts inne-
bär inte att det övriga kontakterna mellan kyrkorna har bru-
tits, men beslutet påverkar dem och speglar utvecklingsrikt-

ningen i den ryska kyrkans ekumeniska relationer i ett större 
sammanhang. Händelsen är inte på något specifikt sätt kopp-
lad till just Finland, utan är ett led i en bredare utveckling. 

De två kyrkoledare som bär titlarna påve och patriark av 
Alexandria, den koptisk-ortodoxa kyrkans huvudman Ta-
wadros och den grekisk-ortodoxe patriarken av Alexandria 
och hela Afrika Theodoros, besökte samtidigt Finland vid 
midsommar, den förre som gäst hos det koptiska samfundet 
medan den senare gästade ortodoxa kyrkan. Koptisk-orto-
doxa kyrkan är den största kristna kyrkan i Mellanöstern och 
utgör en minoritet på cirka 15 miljoner i Egypten. Till den 
grekiska-ortodoxa kyrkan i Alexandria hör växande sam-
fund i så gott som alla afrikanska länder söder om Sahara. 
Finlands ortodoxa kyrkas organisation för internationellt bi-
stånd och mission, Filantropia, samarbetar med dem. 

Frälsningsarméns territorium i Finland och Estland fira-
de 125-årsjubileum 9.11. Händelsen firades med en musik-
fest i Tempelplatsens kyrka. Vid tillställningen talade Fräls-
ningsarméns internationella ledare, general André Cox, som 
ledde territoriet åren 2005-2008. Vid evenemanget publice-
rades Frälsningsarméns nya sångbok och överste Eva Kle-
mans andaktsbok Med mina ögon. 
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2.1 Lärofrågor och spiritualitet

2.1.1 Gemensam bön

Ekumeniska böneveckan för kristen enhet 18–25.1
Kyrkornas världsråds Faith and Order-kommission och ka-
tolska kyrkans Påvliga råd för främjande av kristen enhet pu-
blicerade på traditionellt vis material för Ekumeniska böne-
veckan för kristen enhet. Temat för böneveckan var Är Kris-
tus delad? Materialet hade förberetts i Kanada, ett land som 
präglas av en mångfald av språk, kulturer och klimat. Mång-
fald finns det också i de sätt på vilka den kristna tron kom-
mer till uttryck. Bland den mångfalden har en lojalitet gent-
emot Kristi vilja - viljan att hans lärjungar skulle vara ett - 
fått kanadensarna att fundera över aposteln Paulus utmanan-
de - och för ekumeniken väldigt centrala - fråga: ”Är Kristus 
delad?” (1 Kor. 1:13). 

År 2014 hade det gått 50 år sedan man regelbundet bör-
jade fira Ekumeniska böneveckan för kristen enhet i Finland. 
Det firades med en kyrkovandring den 25 januari i samar-
bete med den ekumeniska kommittén i Helsingfors. Vand-
ringen startade vid Treenighetskyrkan och fortsatte via Stu-
dium Catholicum och Adventskyrkan till Gamla kyrkan. Där 
bandades den nationella festgudstjänsten som sedan sändes 
i Yle Radio 1 följande dag, söndagen den 26 januari kl. 18. 
Vid festgudstjänsten predikade biskop Teemu Sippo SCJ, 
medan biskop Irja Askola framförde en hälsning och pro-
sten Liisa Tuovinen, en pionjär inom ungdomsekumeniken 
på 1960-talet, höll ett anförande. Musiken representerade 
traditionerna inom lutherska kyrkan, pingströrelsen och or-
todoxa kyrkan. 

Under böneveckan besöktes ERF:s webbplats flitigt. På 
sajten fanns uppgifter som hade samlats in av sektionen för 
lokalekumenik samt kommit in på annat sätt från ett flertal 
orter. Materialet fanns tillgängligt på webbplatsen och lad-
dades flitigt ned. Representanter för ERF deltog i böneveck-
ans evenemang på olika håll i landet. I huvudstaden firades 
den evangelikala rörelsens kristna bönevecka i samarbete 
med ekumeniska böneveckan. 

Människosonen har inget ställe där  
han kan vila sitt huvud
ERF främjade i enlighet med Ekumeniska kommissionen för 
migranter i Europa CCME:s rekommendation ordnandet av 
bönestunder i församlingarna i vårt land i åminnelse av dem 
som har dött vid EU:s yttre gränser. I Helsingfors genomför-
des bönestunden för andra gången under palmsöndagskväl-
len. Bönestunden hölls i den ortodoxa Uspenskijkatedralen 
13.4 och genomfördes i samarbete med den evangelisk-luth-
erska församlingen i Berghäll, Kallion seurakunta. Texter ur 
det material CCME hade förberett användes i kombination 

2 Verksamheten

med sånger och böner ur stora veckans ortodoxa tradition 
och stilla veckans lutherska tradition. 

Gemensam kristen missionshelg
Den ekumeniska missionshelgen firades det andra vecko-
slutet i oktober, 11–12.10. Missionshelgens tema var i en-
lighet med den evangelisk-lutherska kyrkans söndagsteman 
den kristnas frihet. Materialet bestod av texter av Arto Ant-
turi (ev.luth.), Grant S. White (ort.) och Tino Varjola (SHK). 
Missionshelgen är ERF:s och Finska missionsrådets (FMR) 
gemensamma projekt och materialet publicerades på båda 
organisationernas webbplatser. 

Skapelsens tid
På ERF:s webbplats publicerades material för att fira skapel-
sens tid som ett ekumeniskt evenemang. Internationellt har 
benämningen skapelsens tid etablerats och tidpunkten har 
blivit den tid som infaller mellan 1.9, då östkyrkans kyrko-
år firar skapelsen dag och 4.10, då det västliga kyrkoåret fi-
rar Franciskus av Assisi. 

Böndagsplakatet
Den bönedagsarbetsgrupp som ERF:s styrelse hade tillsatt 
förberedde böndagsplakatet för år 2015 samt det liturgiska 
material som hör till bönedagen. Republikens president god-
kände texten och undertecknade plakatet 28.11. Böndags-
plakatet för år 2015 betonar vikten av trygghet. Trygghet 
bygger på människovärde och rättvisa. Det är en gemensam 
angelägenhet för mänskligheten och jorden. Trygghet upp-
står av förtroende som sträcker sig över hotbilder och murar 
som skiljer oss åt. Trygghet växer ur en öppenhet vars bib-
liska namn är gästfrihet. 

Ekumenisk morgonbön
ERF:s kansli har sedan år 2009 varit med och organiserat 
den ekumeniska morgonbön som varje vecka hålls i domi-
nikancentret Studium Catholicums kapell i centrala Hel-
singfors. Morgonbönen följer turvis katolsk, luthersk, orto-
dox, anglikansk och frikyrklig tradition och i konceptet in-
går att en representant för en annan tradition håller ett anfö-
rande om dagens läsning. Andakten och det därpå följande 
kyrkkaffet samlade varje vecka ett tjugotal bedjande ur oli-
ka kyrkliga traditioner. Morgonbönen gav rådet ett fint till-
fälle att vid sidan om sitt nationella och internationella ar-
bete också odla en konkret koppling till lokal ekumenik och 
ekumenisk bön.

Finska vikens år: ekumeniska evenemang 
Finska vikens år 2014 var ett gemensamt temaår för Fin-
land, Estland och Ryssland. Avsikten var att föra samman 
experter, beslutsfattare och medborgare till ett samarbete för 
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en friskare och tryggare Finska viken. De tre staternas pre-
sidenter var temaårets beskyddare. Finlands miljöministeri-
um ledde Finska vikens år-arrangemangen i Finland och för 
den praktiska koordineringen ansvarade sekretariatet på Fin-
lands miljöcentral. Temaårets nätverk bestod av representan-
ter för städer, kommuner, forskningsinstitut, organisationer, 
stiftelser och privatföretag. Finska vikens års ekumeniska 
evenemang genomfördes 25.5 i samband med den finska To-
masmässan i Helsingfors. I mässan bad man för hela skapel-
sen och i synnerhet Östersjön. Efter mässan gick ett korståg 
till Finska vikens strand, där en vattenvälsignelse förrättades 
enligt ortodox tradition. 

Pilgrimsfärd till Italien 
ERF:s pilgrimsfärd skapade kopplingar till kristenhetens his-
toriska och moderna centra samt stärkte gemenskapen mel-
lan pilgrimerna samtidigt som den möjliggjorde kreativt eku-
meniskt tankeutbyte. Pilgrimsfärden gick till norra Italien 5 – 
11.11 och besökte den ekumeniska gemenskapen i Bose nä-
ra Milano, staden Milano och dess olika kristna församling-
ar, Venedig samt den tidiga kyrkokonstens Ravenna. De bö-
nestunder och gudstjänster som ingick i vallfartsprogrammet 
följde luthersk, ortodox, frikyrklig respektive katolsk tradi-
tionen. Det ekumeniska klostret i Bose var ett intressant be-
söksmål som också var nytt för många av deltagarna. 

2.1.2 Lärofrågor

Kyrkan – på väg mot en gemensam vision
Kyrkornas världsråds (KV:s) Faith and Order-kommissions 
dokument Kyrkan – på väg mot en gemensam vision (2012) 
publicerades på finska av rådet och ev.-luth. Kyrkostyrel-
sens utrikesavdelning. Dokumentet är ett andra konvergens-
dokument som bygger vidare på mottagandet av dokumen-
tet Dop, nattvard och ämbete (Baptism, Eucharist and Mi-
nistry) som publicerades 1982. Utgivningsfestligheterna äg-
de rum på ERF:s kansli 23.1. Boken publicerades i ERF:s 
publikationsserie och utgivare är Kyrkostyrelsens utrikesav-
delning. Dokumentet har översatts till finska av TD Minna 
Hietamäki. Redaktörer för den finska upplagan är general-
sekreterare Heikki Huttunen och ledande sakkunnige Tomi 
Karttunen. Publikationen strävar efter att tjäna kyrkorna på 
tre sätt: 1) genom att samla resultatet av de senaste decen-
niernas samtal som har förts om kyrkan, 2) ge kyrkorna till-
fälle att utvärdera resultatet av arbetet, samt 3) hjälpa kyr-
korna att utvärdera sin egen bild av hur tillväxten mot enhet 
löper. Dokumentet har skickats till kyrkorna för kommenta-
rer före slutet av år 2015. Svaren ska bedöma den uppnåd-
da nivå av teologiskt närmande inom kyrkorna samt nivån på 
det samförstånd i fråga om kyrkoläran som kommer till ut-
tryck inom kyrkorna.

Kyrkan-dokumentets mottagande i kyrkorna i Norden
I Helsingfors ordnades 2–3.10 i samarbete med ev.luth. kyr-
kans utrikesavdelning ett möte för det nordiska Faith and 
Order-nätverket. Temat för mötet var konvergensdokumen-
tet Kyrkan – på väg mot en gemensam vision. Huvudtalare 
var ledaren för Kyrkornas Världsråds Faith and Order-kom-
mission, professor John Gibaut.

God ekumenisk begravningspraxis
Den 8 februari godkände styrelsen dokumentet God ekume-
nisk begravningspraxis. Dokumentet, som hade beretts av 
sektionen för lokalekumenik, presenterar principer och syn-
punkter att beakta när samfund möts för att ta farväl av en 
avliden. Dokumentet listar åtta teser som hjälper vid arrang-
emangen i samband med en jordfästning i synnerhet när den 
avlidnes övertygelse är en annan än de anhörigas.

2.2 Etiska och samhälleliga frågor

2.2.1 Ekumeniskt människorättsarbete 

ERF utgjorde ett kontaktforum för kyrkornas inhemska 
människorättsarbete och följde med verksamheten inom 
kristna och andra internationella människorättsnätverk som 
bygger på religiös grund. Särskilt koncentrerade man sig på 
Finland och dess närområden liksom på frågor kring religi-
onsfrihet och andra mänskliga rättigheter i Europeiska unio-
nen, och utvecklade former av påverkansarbete som hänför 
sig till dessa frågor. Man fokuserade särskilt på situationer 
som anknyter till den religionsfrihet, samhälleliga delaktig-
het, fria rörlighet och trygghet som alla har rätt till. 

Partnerskapslagen och kyrkorna; ERF följde med den in-
hemska och internationella debatten kring samkönade part-
nerskap och deras juridiska status sedd ur kyrkornas syn-
vinkel. Frågans innebörd accentuerades särskilt i form av 
motsättningar i relationerna mellan vissa kyrkor, till exem-
pel mellan Finlands evangelisk-lutherska och Rysslands or-
todoxa kyrka. I den inhemska debatten om den könsneutra-
la äktenskapslagen betonades kyrkornas inre oenighet i frå-
gan mer än lagändringens inverkan på de ekumeniska rela-
tionerna. 

Rådets kansli fortsatte att utveckla projektplanen för 
människorättsarbetet i enlighet med verksamhetsplanen. 
Under generalsekreterarens ledning har man sedan år 2011 
med medlemsrepresentanter diskuterat rådets uppgift som 
redskap för finländsk ekumenik. Under diskussionerna har 
man konstaterat att det arbete som anknyter till människo-
värde och mänskliga rättigheter är en väsentlig del av ERF:s 
uppdrag i kyrkornas och organisationernas tjänst. Som ett 
resultat av denna process lämnade man in en ny ansökan 
till utrikesministeriet om understöd för kommunikation och 



36
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

global fostran år 2015. I just detta projekt handlar det sam-
tidigt också om att fortsätta det påverkansarbete som inled-
des med utredningen Religionsfrihet och utrikespolitik. Pro-
jektet har rubriken Religions- eller övertygelsefrihet som 
mänsklig rättighet. I praktiken innebär detta bland annat att 
man följer med hur religionsfriheten och utredningen beak-
tas och hur ärendet synliggörs, ger organisationer och myn-
digheter experthjälp och vidtar eventuella andra åtgärder 
som situationen kräver.

Ekumeniska ansvarsveckan

Temat var Våldets marknad: Vad kostar freden? Inom ramen 
för kampanjen granskade man vilket samband naturresurser-
na och vår konsumtion har med konflikterna i världen. Kam-
pen om resurserna kan leda till konflikter, ge dem näring och 
vidmakthålla dem. Det händer att krig upprätthålls med na-
turresurser. Hur vi använder naturtillgångar är en central frå-
ga, för missbruk av naturens resurser med åtföljande kränk-
ningar av mänskliga rättigheter är liksom skövling av natu-
ren frön till konflikter.

I fattiga och instabila stater lyckas man inte alltid an-
vända ens de rikaste naturtillgångar för att främja landets 
utveckling. Ojämlika förhållanden och dålig administration 
resulterar i exploatering av naturtillgångarna, då landets re-
gering, rebellgrupper eller multinationella bolag på ett orätt-
vist sätt förfogar över naturresurserna. 

Genom utnyttjande av naturtillgångar har man finansie-
rat arméer, motståndsrörelser och väpnade trupper, rättfärdi-
gat brott mot mänskliga rättigheter, upprätthållit eller skaf-
fat politiskt stöd och stärkt självcentrerade egon. Förvaltar 
man naturtillgångar med kraftmedel skapas en fruktbar jord-
mån för våld som kan eskalera till fullskaligt krig. På grund 
av krigsekonomin kommer grupperingarnas ledare ofta i åt-
njutande av enorma förmögenheter medan folket lever i fat-
tigdom.

Produktion av billiga råvaror, produkter och nyttighe-
ter sker alltid på någons bekostnad och innebär exploatering 
av naturtillgångar. Vi som lever i norr konsumerar också sö-
derns resurser. Utan att veta det konsumerar vi många pro-
dukter som upprätthåller krigsekonomier och placerar våra 
pengar i fonder därifrån tillgångarna går till krigsindustrin, 
och vidmakthåller på så sätt konflikter. Vi kan konsumera 
fred genom att ge akt på vad vi köper, hur vi placerar och vad 
vi äter. Fredsbyggnad börjar med enkla vardagsval.

Huvudsakliga mål
1. Att skaffa information om och informera om naturresur-
sers och produkters samband med konflikter och hur de via 
den internationella handeln hamnar på våra inköpslistor. 

Förverkligande: Information samlades in till ett materi-

al om olika naturtillgångars samband med konflikter och om 
projekt för att försöka lösa konflikterna. Informerandet sked-
de via själva materialet, webbsidor, sociala medier, videofil-
mer, en gästande expert, mediesynlighet och radioprogram. 

2. Att söka alternativ till konfliktprodukter och uppmunt-
ra målgruppen till etisk konsumtion, etiska placeringar och 
ansvarsfulla val. 

Förverkligande: Man uppmanade till att hålla ögonen 
öppna när det gäller konsumtion och att fråga efter produk-
ternas ursprung. Kampanjen uppmuntrade till att välja rätt-
vist producerade naturprodukter som odlats på ett hållbart 
sätt, att undvika billigproduktion, lämna utrotningshotade 
djur i fred, delta i kampanjer som främjar naturskydd och 
mänskliga rättigheter, stöda verksamheten i organisationer 
som arbetar för fred och att göra etiska penningplaceringar.

Vad gjorde man och på vilket sätt?
– Materialhäftet Vad kostar freden? Artiklarna behandlade 
temat utgående från en naturresurs och ett exempel på ett 
projekt som anknyter till den. De resurser som behandlades 
var djur, skogar, land och vatten, energi, mineraler och nar-
kotiska växter. Dessutom innehöll häftet en introduktion till 
temat, en lärotext som tolkar temat till målgruppens språk, 
en text som granskar Finlands utrikesministeriums utveck-
lingspolitik och en text från SaferGlobe om möjligheterna 
att bidra till en rättvis fred. Häftet trycktes i 15 000 exemplar 
och skickades till alla Finlands 1 084 församlingar.

– Evenemanget Rauhan Tuottajat 20.10 (Fredsproducen-
terna) där flera organisationer samarbetade. Medarrangörer 
var Ungdomssektionen, SaferGlobe, Changemaker, Finlands 
Kristliga Studentförbund och Finlands FN-Ungdom. Hel-
singfors domkyrkoförsamling tillhandahöll utrymmen. Del-
tagarna rörde sig i köpcentren i staden på jakt efter etiska 
alternativ till sådana produkter som upprätthåller konflikter 
och intervjuade handelsmännen om hur man beaktar produk-
ternas ursprung. Som avslutning samlades man till kvällsga-
la med varm dryck och kvällsmåltid i domkyrkans krypta, 
lyssnade på ett musikframträdande, skådespelaren Hannu-
Pekka Björkmans inlägg om etisk konsumtion och den co-
lombianske människorättsaktören, fader Sterlins framföran-
de. Deltagarna gav mycket positiv respons på evenemangets 
innehåll, talare och tema och på den höga kvaliteten överlag.

– Gäster: Fader Sterlin Londoño Palacios från Colombia. 
Sedan den storskaliga gruvindustrin började utnyttja om-
rådet Chocón i Colombia har lokalbefolkningens levnads-
förhållanden försämrats. Fader Sterlin arbetar för att på ett 
övergripande sätt hjälpa människor och tillgodose deras be-
hov. Enligt honom betyder fred mycket mer än frånvaro av 
väpnat våld. Den innebär att man sörjer för människors rät-
tigheter så att de kan leva i trygghet och på ett sätt som an-
står deras värdighet. Fader Sterlin inbjöds via Finska Mis-
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sionssällskapet som är en samarbetspartner i projektet. Till 
samma vecka inbjöd FMS den colombianska skådespelaren 
och människorättsaktivisten Karent Hinestroza som spela-
de huvudrollen i den verklighetsbaserade människorättsfil-
men Chocó, vars Finlandspremiär kunde ses under filmfes-
tivalen Cinemaissi. Helsingin Sanomat skrev en helsidesar-
tikel om temat.

– Videofilmer: Rättvisa är fredens namn är en intervju-
video där fader Sterlin berättar om missbruk av naturresur-
ser, deras kopplingar till konflikter och om hur man kan upp-
nå en rättvis fred. I videofilmen Vardagens fredsbevarare be-
skrivs fredsbevarande som vardaglig hjälp till en medmän-
niska. I filmen uppmanades var och en att fundera på sin re-
lation till fredsbyggnad. 

– Checklista: Den checklista för etisk placering som ut-
arbetades året innan användes också år 2014. 

– Inspirationsmaterial: Ett material för ungdomar och ett 
aktivitetsmaterial lades ut på webbsajten. I ett brev som följ-
de med material som skickades till församlingarna gjorde 
man reklam för webbmaterialet. Många församlingsarbetare 
och religionslärare använder inspirationsmaterialet på eget 
initiativ. På webbsajten hade man lagt ut skolmaterial, spel, 
uppgifter, texter, affischer, videofilmer och uppgifter som 
hänförde sig till affischerna och videofilmerna. Man använ-
de affischerna med tillhörande uppgifter från år 2013 efter-
som de anknöt också till årets tema.

– Kyrkpressen-bilaga: En fyrsidig bilaga med Kyrkpres-
sen. Den innehöll samma artiklar som i kampanjens materi-
alhäfte men på svenska. 

– Webbsidor: på sajterna www.vastuuviikko.fi, www.an-
svarsveckan.fi finns allt kampanjmaterial i utskriftsvänligt 
format. 

– Facebook-sidor: Finsk- och svenskspråkiga Facebook-
sidor. Här lade man ut kampanjnyheter och innehåll. För in-
formationen användes också projektsekreterarens och kam-
panjkoordinatorns Facebook-sidor liksom också Facebook-
sidan Ekumenian Ystävät.

Exempel på evenemang: 
– Festivalen Världen i byn 23–25.5. Ansvarsveckans mate-
rial delades ut.

– Kristliga fredsrörelsens fredsforum i Lovisa 2–3.8. och 
6.8, cirka 1500 deltagare.

– 12.9 Lokalekumeniskt forum i Åbo, omkring 60 del-
tagare, som tog med sig av Ansvarsveckans material till si-
na församlingar.

– 24.9 Lapinlahden yhteyspäivät, där omkring 200 per-
soner samlades: den evangelisk-lutherska och den ortodoxa 
församlingen, pingstförsamlingen samt evangelisk-luther-
ska väckelserörelser.

– 19.10 Kampanjevenemang i katolska S:t Henrikskate-

dralen med cirka 100 deltagare.
– 19.10 Ansvarsveckans evenemang i kyrkan Lakeuden 

Risti i Seinäjoki, arrangörer var ortens kyrkor och biskopen 
i Lappo stift, Simo Peura. Omkring 100 deltagare, evene-
manget sändes i Radio YLE 1, 56 000 lyssnare. 

– 20.10 Ansvarsveckans jippo i Helsingfors, cirka 50 
deltagare.

– 23.10 PEACE goes movie: Chocó, Tammerfors univer-
sitet, arrangör Tampereen rauhan- ja konfliktintutkimuskes-
kus TAPRI. Deltagarna var studerande och forskare. 

– 24.10 Fred, mänskliga rättigheter och affärsverksamhet 
i Colombia – Hur kan vi utveckla ansvarsfulla strategier? Pa-
neldebatt i Missionssällskapets Gårdssal, cirka 60 deltagare.

– 24.10 För freden, de mänskliga rättigheterna och med 
anledning av böndagen för internationellt ansvar och FN-da-
gen firades traditionsenligt en gudstjänst i Helsingfors dom-
kyrka. Omkring 150 personer deltog. Ansvarsveckans mate-
rial delades ut.

– 25.10 Den prisbelönta colombianska filmen Chocó ha-
de Finlandspremiär på Andorra i Helsingfors. Efter före-
ställningen berättade huvudrollsinnehavaren Karent Hinest-
roza om situationen i Colombia och svarade på frågor. Sa-
len var fylld till sista plats och stämningen var mycket käns-
lomättad. Omkring 200 personer var på plats. De två före-
ställningarna av filmen Chocó sågs av sammanlagt omkring 
400 åskådare. 

– 26.10 Ansvarsveckans evenemang i Helsingfors dom-
kyrka, ungefär 55 deltagare. 

– 26.10 En paneldebatt med temat Kristna bygger fred i 
församlingshemmet i Östra Böle, cirka 30 deltagare.

– 26.10 Väkivallankumous - Rakkauden pesäpallotur-
naus, Kasbergets Bobollsplan, Helsingfors. Under evene-
manget höll Kasbergets församling under kyrkoherde Timo 
Pekka Kaskinens ledning ett stånd där Ansvarsveckans ma-
terial var framlagt.

– 26.10 Ansvarsveckans evenemang, där försvararen av 
mänskliga rättigheter och kampanjens gäst fader Sterlin höll 
ett gripande tal, Mikael Agricolakyrkan, Helsingfors. Eve-
nemanget hade ungefär 350 deltagare, och cirka 200 000 
lyssnare via Radio Dei.

– 3.10 Att mötas är att skapa fred. Festdag för äldre per-
soner som fyllt år i Matteus församling, Helsingfors. Eku-
menik och samhällsansvar. 40 personer.

– 9– 11.10 Ekumeniska samlingar i Templet (Frälsnings-
armén), Helsingfors. Ansvarsveckans häften delades ut. 100 
personer.

– 15.10 Seminarium i Ansvarsveckan: Vad kostar freden? 
Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi, Vasa. Målgrupp: Lä-
rarstudenter och övriga intresserade. 30 personer

– 23– 25.10 Ansvarsveckan på Helsingfors bokmässa. 
Material i Kyrkostyrelsens svenska monter. 300 personer. 
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– Ekumeniskt evenemang i Ansvarsveckan, Johannes-
kyrkan, Helsingfors, med författaren Maria Küchen. 

– 26.10 Ansvarsveckans radioprogram med Helsingfors 
baptistförsamling. Medverkande: Fader Sterlin, Colombia. 
Predikant: Jan Edström, Ekumeniska ansvarsveckan. 

– 28.10 Ansvarsveckans evenemang i Johanneskyrkan, 
Helsingfors. Predikant: Jan Edström, Ekumeniska ansvars-
veckan. 

– 1.11 Höstdagar i Toijala. 600 personer
– 28.11 Seminarium med Patrik Hagman, Helsingfors 

baptistförsamling. 25 personer. 
– 30.11 Ansvarsveckans evenemang i Andreaskyrkan. 60 

personer. 

Kampanjen nådde planenligt sin målgrupp och även männ-
iskor utanför den. Huvudmålgruppen, det vill säga för-
samlingarna nådde man via materialet, nyhetsbrev, evene-
mang, medier, gäster, samarbetsparterners och intressen-
ter. Ansvarsveckans materialhäfte trycktes i 15 000 exem-
plar. Materialet skickades till ERF:s medlemmar och samar-
betspartners, till Finlands alla 1 084 församlingar och dess-
utom till 147 andra mottagare. Med Kyrkpressen skickades 
en svenskspråkig bilaga. Tidningen skickades hem till alla 
medlemmar av svenskspråkiga evangelisk-lutherska försam-
lingar (105 000 tidningar). Kampanjens videofilmer sågs 
enskilt, av ungdomsgrupper och i skolor, sammanlagt 971 
gånger. Ansvarsveckans evenemang (63 st.) nådde samman-
lagt ut till minst omkring 4 050 personer. I församlingarna 
och på olika orter arrangerades utöver dessa många evene-
mang som lokala arrangörer självständigt ordnade utgående 
från materialet. Ansvarsveckans tidningsartiklar och nyhe-
ter lästes av 1 721 690 personer. Kampanjens radioprogram 
hördes av 718 00 personer. Via webbsidorna och de sociala 
medierna sökte 41 843 personer nyheter om kampanjen eller 
läste kampanjmaterialet.

Evenemangen och gästerna gjorde djupt intryck på 
många. Ofta var stämningen mycket tät, påtagligt engage-
rad, vetgirig och medkännande. Gentemot gästerna visade 
man stor respekt, man uppskattade deras budskap och det de 
berättade mottogs som en oerhört viktig och berörande ny-
het. Publiken tog kontakt och ville veta hur vi finländare kan 
bidra till att naturresurserna nyttjas rättvist och de mänskli-
ga rättigheterna beaktas.

2.2.2 Mångkultur

Kyrkorna och migrationen
ERF anslöt sig år 2014 till Ekumeniska kommissionen för 
migranter i Europa (Churches’ Commission for Migrants 
in Europe CCME), liksom också Finlands ortodoxa kyrka. 

Evangelisk-lutherska kyrkan är likaså medlem av kommis-
sionen. Detta stärker rådets nätverksbyggande i diakonis-
ka, pastorala, teologiska och samhälleliga frågor som gäller 
migration. Rådet har ända sedan mitten av 1990-talet, i en-
lighet med sina medlemskyrkors behov, agerat i frågor som 
gällt invandrarskap och flyktingskap. Från och med år 1997 
har man i samarbete med kyrkor och organisationer ordnat 
möten, förhandlingar, utbildning och situationsanpassat stöd 
i frågor som gäller migration. Av stor betydelse är också di-
alogen med de statliga myndigheter som sköter invandrings- 
och asylärenden. 

Religionsfrihet på mottagningscentraler
Under året hann man inte slutföra ett projekt för utarbetan-
de av regler gällande införande av religionsfrihet på Mig-
rationsverkets förläggningar. I reglerna behandlas religi-
onsfrihet som mänsklig rättighet, jämlik behandling av in-
vånare med varierande religiös bakgrund, kontakt med för-
samlingar och religiösa samfund och möjligheter att samta-
la med representanter för religiösa samfund i förläggningar-
na. Förhandlingarna om att stadfästa reglerna framskred inte 
inom Migrationsverket under år 2014. Samarbetspartner var 
evangelisk-lutherska Kyrkostyrelsens invandrararbete.

Kyrkoasyl
Medlemskapet i Ekumeniska kommissionen för migranter i 
Europa (Churches’ Commission for Migrants in Europe CC-
ME) stärkte rådets nätverk i asylfrågor. Kansliet och sektio-
nerna följde med asylpolitikens utveckling i vårt land och 
Europeiska Unionen ur ett människorättsperspektiv och de 
utmaningar detta innebar för kyrkornas diakonala uppdrag. 
En aktuell internationell fråga var alltjämt det öde som mö-
ter människor som försöker ta sig in i Europeiska Unionen 
söderifrån liksom behandlingen av dem vid mottagningslä-
gren. Dialoger fördes med Migrationsverket och andra myn-
digheter. Anställda vid församlingar gavs stöd i olika asyl-
situationer och ERF stödde även samarbete och utbildning 
över samfundsgränserna. 

Kyrkoasyl-träffen
Träffen som samlar representanter för församlingar och or-
ganisationer ordnades i Helsingfors den 11 juni i samarbe-
te med evangelisk-lutherska kyrkans migrantarbete. ERF 
representerades av styrelsemedlemmen, överdiakon Juha 
Lampinen och administrativ sekreterare Sirpa-Maija Vuori-
nen. Juha Lampinen höll en inledande andakt och berättade 
om hur Kyrkan som fristad-rekommendationerna kom till. 
Det är fråga om ett solidaritetsarbete som kyrkorna utför, 
ett arbete där man ställer sig på människans sida, lyssnar på 
henne och tar hennes nöd på allvar. Diskussionen var livlig 
och man önskade årliga möten kring temat.
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Adventsbudskapet
På FN:s människorättsdag den 10 december gav ERF:s sty-
relse en resolution under rubriken Adventsbudskapet. Där 
fäste man uppmärksamhet vid fall där en gammal, totalt 
hjälpberoende människa inte släppts in i landet till sina när-
stående, eller som rentav har förts ut ur landet, bort från si-
na närstående. I Adventsbudskapet konstaterar man att den 
stränga tolkningen av den nuvarande lagen i värsta fall leder 
till att mor- och farföräldrar i finländska familjer överges och 
försummas, då de utvisas ur landet mot de inblandades vil-
ja. Ett etiskt sett ohållbart bruk av lagen utvecklar inte sam-
hället i rätt riktning. I demokrati ingår genomskinlig myn-
dighetsverksamhet, yttrandefrihet och skyldighet att avslö-
ja orättvisor och kräva tillrättaläggande av brister i lagarna 
och av humant sett oskälig tillämpning och tolkning av dem.

Mötesplats för en tredje kultur
I kyrkor och församlingar följde man med frågor inom det 
mångkulturella partnerskaps- och familjearbetet, särskilt 
i anslutning till barnskyddet och socialarbetet. Man inled-
de ett ekumeniskt samarbete mellan Finland och Estland för 
att stöda gästarbetares familjer. Under verksamhetsåret ord-
nades ingen utbildnings- och rådplägningsdag om partner-
skapsfrågor.

Mångkulturstöd
ERF:s kansli hjälpte medlemskyrkornas församlingar och 
andra aktörer i många frågor som gällde migration. Man 
såg det som viktigt att sammanföra representanter för de 
olika samfunden. Inom mångkulturarbetet hade ERF nära 
samarbete med evangelisk-lutherska kyrkans Kyrkostyrel-
ses mångkulturella arbete, huvudstadsregionens evangelisk-
lutherska kyrkliga samfälligheter och vissa andra aktiva för-
samlingar inom den evangelisk-lutherska kyrkan, pingströ-
relsen och ortodoxa kyrkan samt övriga aktörer. Lärdomar-
na från programmet MOD (Mångfald och dialog, ett i Sveri-
ge utvecklat utbildningsprogram som erbjuder pedagogiska 
modeller och metoder för arbete med mångfaldsfrågor) till-
lämpades inom programmet Kyrkor och invandrare. 

2.2.3 Kyrkorna, miljön och hållbar utveckling

Uppföljning
FN:s generalförsamling har utnämnt 2014–2024 till årtion-
det för hållbar energi. ERF följde med frågan med avseende 
på ekumeniska miljöinitiativ, informerade sina medlemmar 
om sådana och främjade verksamhet där man utgick från 
dem. Målet med ekumeniskt miljötänkande är en på kristen 
skapelsetro och människosyn byggd övergripande uppfatt-
ning om rättvis samhällsekonomi, minskad fattigdom, håll-
bar konsumtion av naturresurser och skydd av ekosystemen. 

Ekofastan
Den riksomfattande kampanjen Ekofastan genomfördes un-
der fastan på våren. Kampanjen byggde på en webbsajt kring 
temat med information bl.a. om den kristna fastan och en 
given livstils klimatinverkan, en fastekalender och material 
för massmedia. När fastan inleddes gav ERF, Finlands mil-
jöcentral och evangelisk-lutherska kyrkan ett gemensamt ut-
talande som offentliggjordes 26.2 i Marttaliittos kök. Ärke-
biskop Kari Mäkinen, miljöminister Ville Niinistö, general-
direktören för SYKE, Lea Kauppi, och medlemmen av orto-
doxa kyrkostyrelsen, nunnan Elisabet bakade bullar tillsam-
mans och tog sig över nyhetströskeln. Ekofastakampanjen 
genomfördes av evangelisk-lutherska Kyrkostyrelsen, Fin-
lands miljöcentral och ERF. 

Referens: Skapelsens tid, s. 34.
Referens: Finska vikens år, s. 34.

2.2.4 Etiska frågor i vården i livets slutskede

Vierellä loppuun asti (Nära ända till slutet) var temat för ett 
seminarium som ordnades den 25 mars. Man ställde sig frå-
gan: Hurdan är en god vård i livets slutskede och hur lyck-
as man genomföra en sådan i dagens Finland? En god vård 
i livets slutskede beskrevs ur en psykologisk, andlig, själa-
vårdsmässig och medicinsk synvinkel. Läs mer under rubri-
ken: Sektionen för etiska frågor.
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3.1 Kristen fostran

Globalisering, religioner och kunskap
Sektionen för fostran ordnade den 25 januari ett seminarium 
på Educa-mässan som är ett riksomfattande utbildningseve-
nemang i Mässcentrum i Helsingfors. Vid seminariet utgick 
man från konstaterandet att religionernas betydelse i världen 
på senare tid har accentuerats och frågade sig hur skolan kan 
ge sådan färdighet och vilken beredskap för religions- och 
livsåskådningsmöten skolan borde ge fram till år 2030. I dis-
kussionen deltog riksdagsledamoten, ordföranden för riks-
dagens framtidsutskott Päivi Lipponen, professorn i arabis-
ka och islamforskning Jaakko Hämeen-Anttila, FM, klasslä-
rare, lektor Sirkku Myllyntausta och lektorn i fysik och ma-
tematik, islamläraren Suaad Onniselkä. Diskussionen leddes 
av PeD Saila Poulter. Seminariet hade många deltagare och i 
den livliga diskussionen behandlades religionsundervisning-
en i en positiv anda.

Religionsundervisning
Sektionen för fostran, kansliet och styrelsen följde aktivt 
med den offentliga debatten om religionsundervisningen i 
skolan och deltog i den. Läs mer under rubriken: Sektionen 
för fostran.

Katekumenatet
ERF följde med olika kyrkors katekumenat som verksam-
hetsmodell för att leda vuxna till tro. Det ingick i kyrkornas 
eget arbete att introducera vuxna som skall döpas och andra 
katekumener i kristendomen, men samtidigt kunde man ob-
servera nödvändigheten och nyttan av ekumeniska och inter-
nationella influenser.

3.2 Gemensamt vittnesbörd

Temadag om mission
Temadagen om mission erbjuder ett diskussionsforum för 
olika aktörer inom kristen mission och inbjuder till samtal 
på bred bas om missionens situation och utmaningar. Den 
årliga temadagen ger möjlighet att knyta kontakter och be-
kanta sig med den diskussion som förs om internationell och 
finländsk ekumenisk mission. 

Tillsammans för livet
Kring Kyrkornas Världsråds nya missionsdokument Till-
sammans för livet (fi. Yhdessä kohti elämää): mission och 
evangelisation i en föränderlig värld ordnades den 16 sep-
tember ett seminarium i Uspenskijkatedralens krypta. Enligt 
det nya missionsdokumentet görs ett äkta kristet missions-
arbete i riktningen från randområdena mot centrum. I doku-

3 Kristen fostran och gemensamt vittnesbörd

mentet tar man också ställning för religionsdialog och anser 
att den harmonierar med förkunnandet av evangelium. Inle-
dare var bl.a. biskop Simo Peura, metropoliten Geevarghese 
Mor Coorilos som är ordförande för Kyrkornas Världsråds 
världsmission och evangelisationskommitténs ordförande, 
biskopen av Woolwich, Michael Ipgrave från Engelska kyr-
kan, PsM, teol. stud Eeva Eskola, docent Risto Jukko och 
docent Jaakko Rusama. Den lutherska kyrkans olika mis-
sionsorganisationer var talrikt representerade på seminariet.

Församlingsplantering
Generalsekreteraren deltog den 24 april i ett möte för Hel-
singforsbaserade pastorer med bakgrund i pingströrelsen. 
Temat var de nya församlingsplanteringsrörelserna i huvud-
stadsregionen. Man började planera en ekumenisk diskus-
sion om företeelsen våren 2015.

Hänvisning: Ekumenisk missionshelg, s. 34.
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4.1 Kristen religionsteologi 

Kansliet följde med debatten i Finland och på annat håll om 
andra religioners ställning och betydelse i ljuset av den krist-
na tron och teologin.

4.2 Religionsmöten 

Befullmäktigad av sina medlemskyrkor deltog ERF i ut-
vecklandet av kontakterna och samarbetet mellan trossam-
funden. Det var ett samhällsinriktat samarbete som ökar to-
leransen och bygger samhällsfred. Terrordåden i Paris i slu-
tet av året gjorde att vikten av kunskap om och fostran i frå-
ga om religion betonades.

4.3 RESA-forumet 

Som representant för de kristna deltog ERF tillsammans med 
Finlands evangelisk-lutherska kyrka i ett forum som utveck-
lar kontakterna mellan trossamfunden. De övriga medlems-
organisationerna var Finlands islamska råd (SINE), Central-
rådet för de judiska församlingarna i Finland rf, Suomen Is-
lam-seurakunta.

4.4 Samtal mellan ledarna för tre religioner 

Judiska, kristna och islamiska religiösa ledare samlades för 
samtal den 12 mars hos Suomen Islam-seurakunta och den 
18 augusti hos Helsingfors judiska församling. Religions-

4 Ekumenik och religionsdialog

ledarna diskuterade religionernas synlighet i det offentliga 
rummet och uttryckte sin oro för den tilltagande religions-
analfebetismen och för hur man med konfessionslösheten vill 
sopa undan både den kristna traditionen och andra religiösa 
traditioner. Man ansåg det viktigt att upprätthålla kontakter 
med landets politiska ledning. I religionsledarnas möten del-
tog den evangelisk-lutherska och den ortodoxa ärkebiskopen, 
den katolska biskopen liksom ordförandena för Centralrådet 
för de judiska församlingarna i Finland rf , Finlands mus-
limska råd och Suomen Islam-seurakunta (tatarernas försam-
ling); ERF:s generalsekreterare fungerade som sekreterare. 
Religionsledarna samlas i vanliga fall till samtal två gånger 
per år så att olika samfund turvis står värd för mötena. 

4.5 World Interfaith Harmony Week 

Temaveckan World Interfaith Harmony Week firades i början 
av februari (3-9.2) för fjärde gången. I oktober 2010 godkän-
de FN:s generalförsamling en resolution om att markera den 
första veckan i februari som World Interfaith Harmony Week, 
veckan för samförstånd mellan religioner. På flera orter ordna-
des evenemang. ERF:s generalsekreterare deltog i den panel-
debatt som ordnades när veckan öppnades i kulturcentret Cai-
sa i Helsingfors. ERF deltog också i diskussionen om imamut-
bildning. I det sammanhanget lyfte man fram de positiva erfa-
renheter man fått då ortodoxa religionslärare kunnat göra sig 
behöriga genom en universitetsutbildning. Ungdomssektionen 
deltog i ett religionsevenemang för ungdomar. Arrangemang-
en under veckan koordineras i Finland av Fokus ry.

Publikationsverksamheten sköttes i samarbete med partner-
organ. Stöd fick man särskilt av evangelisk-lutherska kyrkans 
utrikesavdelning och Päivä Osakeyhtiö. Som enda egentlig 
aktör inom fältet i vårt land skötte kansliet informationsarbe-
te inom den ekumeniska sfären på webbsajten och de sociala 
medierna. Utöver det som kom ut i serien ERF:s publikatio-
ner gav man också ut material för Ekumeniska böneveckan 
och Ekumeniska ansvarsveckan. Läs mera i avsnitten i fråga.

Internet
www.ekumenia.fi
www.vastuuviikko.fi
www.nuortenekumenia.fi

Sociala medier och radio
Facebook: Ekumenian ystävät, Ekumenik i Finland, Nuor-
ten ekumeniaa.
Generalsekreteraren höll en radioblogg varannan vecka på 

5 Information och publikationer

Radio Deis kanal.

Trycksaker
Kirkko: Kohti yhteistä näkyä (på svenska Kyrkan: På väg 
mot en gemensam vision), ERF:s publikationer CII, förlag: 
Kyrkostyrelsen, Utrikesavdelningen

Toimintakertomus 2013 Verksamhetsberättelse, ERF:s 
publikationer CIII

Blogg
Kyrkoherde Arto Penttinen, teologen Pekka Leivo och gene-
ralsekreteraren höll blogg på webbsajten. 

Ämnesföreningarna för studerande vid Östra Finlands uni-
versitets institution för västlig teologi, Fides Ostiensis, och 
institutionen för ortodox teologi, Pistis, skaffade tillsam-
mans studentoveraller. ERF understödde projektet och där-
för fick oikoumene-symbolen en synlig plats på overallerna.
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ERF är observatör (associated council) i Kyrkornas Världs-
råd och Europas kyrkors migrationskommission. Rådet har 
en representant i Svenska Bibelsällskapets huvudmannaråd. 
ERF är medlem i utbildningscentret Agricola, som är sam-
arbetspart i bl.a. utbildningsprogrammet KetkoTM. ERF är 
stiftande medlem i Uskontojen yhteistyö Suomessa – US-
KOT-foorumi – Religionernas samarbete i Finland RESA-
forumet ry.

6.1 Globala nätverk

Kyrkornas världsråd
Med Kyrkornas Världsråds X generalförsamling i Busan i 
Syd-Korea år 2013 inleddes en ny 7-årig verksamhetsperiod. 
På ERF:s kansli hölls den 22 april en rådplägning om KV:s 
X generalförsamling och de beslut som fattades där för de 
anställda på kansliet, på evangelisk-lutherska kyrkans utri-
kesavdelning och inom de andra trossamfunden.

 KV:s X generalförsamling bestämde att verksamhetspe-
riodens tema är En rättvisans och fredens pilgrimsfärd. Det 
avspeglar sig i världsrådets alla program och anger temat för 
de viktigaste ekumeniska konferenserna. Planeringen av ar-
betet under den nya verksamhetsperioden sker huvudsakli-
gen inom KV:s fyra kommissioner: Kommissionen för inter-
nationella ärenden (Commission of Churches on Internatio-
nal Affairs), Missionskommissionen (Commission on World 
Mission and Evangelism), Faith and Order och utbildnings-
kommissionen (Education and Ecumenical Formation). 

I början av året bad man medlemskyrkorna och de asso-
cierade medlemmarna att föreslå personer till KV:s kommis-
sioner. ERF föreslog i egenskap av observatör TM, PM Mar-
jaana Toiviainen (ev.luth) till missionskommissionen, men 
centralkommittén valde inte henne. Centralkommittén bad 
då medlemskyrkorna och de associerade medlemmarna att 
komma med nya förslag på unga, under 31 år gamla med-
lemmar till kommissionerna. Då föreslog ERF:s styrelse 13 
unga vuxna från KV:s finländska medlemskyrkor för organi-
sationens fyra kommissioner. Av dem blev en vald: student 
of international relations Maria Mountraki (ort.) till kom-
missionen för internationella ärenden. De övriga föreslagna 
var: till missionskommissionen FM Talvikki Ahonen (ort), 
teol.stud. Sara-Anna Latvus (ev.luth), och teol.stud. Joonas 
Vapaavuori (ev.luth), till Faith and Order-komissionen TM, 
PM Marjaana Toiviainen (ev.luth), teol.stud., socionom Su-
vi Korhonen (ev.luth) och TM Anna-Liisa Tolonen (ev.luth), 
till kommissionen för internationella ärenden TK Sini Ty-
vi (ev.luth) och ped.stud. Kajsa Karlsson (ev.luth), till ut-
bildningskommissionen TM Marjut Mulari (ev.luth), fil.
stud. Vilja Helminen (ev.luth), teol.stud. Saara Nykänen (ev.
luth) och teol.stud. Artturi Hirvonen (ort.). Att man föreslog 
så många unga personer till kommissionsmedlemmar inne-

bar att de stod till KV:s förfogande också för andra uppgif-
ter och evenemang. Det skapar gynnsamma förutsättning-
ar för finländares medverkan i de internationella ekumenis-
ka nätverken.

De av KV:s centralkommitté utnämnda finländska med-
lemmarna i KV:s kommissioner är: i missionskommissionen, 
som medlem TM Aino Nenola (ort.) och i egenskap av advi-
sor professor Mika Vähäkangas (ev.luth) och medlemmar i 
kommissionen för internationella ärenden professor Hanna 
Ojanen (ev.luth) och ovan nämnda Maria Mountraki (ort.). 
De finländska medlemmarna i KV:s centralkommitté är pro-
fessor Pekka Metso (ort.) och biskop Simo Peura (ev.luth), 
som också är medlem i världsrådets exekutivkommitté. 

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

Global Christian Forum
Global Christian Forum (GCF) bygger kontakter mellan 
kristna över gränserna för den vanliga ekumeniken och de 
organisationer som tjänar den. Metoden är möte och dia-
log mellan kristna och deras andliga upplevelser. Såväl KV:s 
medlemskyrkor och katolska kyrkan som evangelikala grup-
per och kristna organisationer är representerade i GCF. För 
Finlands del täcker ERF:s medlemskår dessa samfund och 
organisationer på ett tillfredsställande sätt. ERF följde med 
diskussionen inom GCF och forumets betydelse för kontak-
ten mellan alla kristna. 

6.2 Kontakter i Europa

Ekumeniska råd i Europa
Inom sina olika arbetsområden höll ERF kontakt med vissa 
råd i Europa, förutom i Norden och Baltikum främst Tysk-
land, Ungern och Belgien. ERF beredde ett tysk-finländskt 
seminarium år 2015 om ömsesidigt erkännande av dopet i 
kyrkorna.

Generalsekreterarna för de europeiska kyrkornas natio-
nella råd samlades till sitt årliga möte som hölls den 20–23 
maj i semesterstaden Egmond aan Zee i Nederländerna. I 
mötesprogrammet ingick en dag i Antwerpen i Belgien. Te-
mat var den ekonomiska krisen och kyrkorna. Om det fick 
man höra intressanta inledningar och se anknytande verk-

6 Nätverk och samarbete
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samhet i St. Egidiorörelsens center i Antwerpen. Viktigt är 
också att utbyta information om aktuell verksamhet inom rå-
den och om kyrkornas samhälleliga situation i olika länder.

Konferensen för europeiska kyrkor
Inom Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) inleddes en 
ny verksamhetsera sedan KEK:s kommissioner Kyrkor i di-
alog (Churches in dialogue, CiD) och Kyrka och Samhäl-
le (Church adn Society, CS) gått samman som ett resultat av 
generalförsamlingen år 2013 i Budapest, och deras gemen-
samma kontor förlagts till det ekumeniska centret i Bryssel. 
Det innebar att KEK:s kontor i det ekumeniska centret i Ge-
nève lades ner medan arbetet i Strasbourgkontoret fortgår. 
Processen för att förena KEK och Kyrkornas kommission 
för migranter i Europa (Churches’ Commission for Migrants 
in Europe, CCME) har stått stilla på grund av en regel- och 
organisationsreform inom KEK. Nu finns båda organisatio-
nernas kanslier i alla fall under samma tak. Förnyelseproces-
sen inom KEK leds av en styrelse (Board) som är vald enligt 
nya regler vid generalförsamlingen i Budapest och där pro-
fessor Aila Lauha (ev.luth) representerar Finland.

I och med den regelreform som godkändes vid generalför-
samlingen i Budapest upphörde kyrkornas nationella råds, 
bl.a. ERF:s, ställning som associerade medlemmar av KEK. 

För arbetet inom ERF gav KEK:s människorätts- och 
miljöprogram nödvändiga kontakter till Europas kyrkor, 
ekumeniska organisationer och EU-organ. KEK erbjöd ock-
så en samarbetskanal till kommissionen för katolska bi-
skopskonferenser i EU (COMECE). 

Man firade KEK:s förnyade struktur med ett seminari-
um den 4 december för inbjudna gäster i den belgiska för-
enade protestantiska kyrkans utrymmen i Bryssel. I semina-
riet deltog ett hundratal representanter för KEK:s medlems-
kyrkor och deras råd. Vid seminariet talade evangelisk-luth-
erska biskop emeritus, KV:s president Anders Wejryd från 
Sverige, ärkebiskop Joseph från den rumänska ortodoxa kyr-
kan i Västeuropa och den gammalkatolska ärkebiskopen av 
Utrecht, Joos Vercammen. Alla tre talade om sekularisering-
en och om den förändrade kyrkogeografin. De kristna måste 
återfinna sin identitet och sin andlighet för att ha något att ge 
i det mångkulturella och multikonfessionella Europa. Fest-
ligheterna avslutades med ett tal av Europeiska unionens av-
gående president, Herman van Rompuy. Han beskrev sig 
själv som kristen och konstaterade att kyrkornas uppgift är 
att hjälpa de mest förtryckta och bortglömda människorna 
och att föra fram deras situation i samhällsdebatten. Enligt 
honom är arbetet för ett jämlikt och öppet Europa, mot eko-
nomins kalla lagbundenheter, de kristnas uttryckliga kallel-
se, med förebilden Kristus som segrade över döden då han i 
världens ögon förlorade allting. 

Ekumeniska kommissionen för migranter i Europa
ERF anslöt sig till Ekumeniska kommissionen för migran-
ter i Europa (Churches’ Commission for Migrants in Eu-
rope, CCME) vid organisationens generalförsamling som 
hölls den 24–29 juni i Sigtuna i Sverige. ERF:s medlem-
skap i kommissionen är ett följdriktigt resultat av ett långva-
rigt betydande samarbete. Beslutet att gå med påverkades av 
behovet att stärka banden till det arbete som kommissionen 
utför, då CCME:s projekt för att gå samman med KEK stod 
stilla och kyrkornas nationella råds ställning inom KEK för-
svagades. Under samma generalförsamling anslöt sig också 
Finlands ortodoxa kyrka som medlem. Den evangelisk-luth-
erska kyrkan har redan länge varit en aktiv medlem i CCME. 

Europeiska kyrkornas miljönätverk
Europeiska kyrkornas miljönätverk (European Christian En-
vironmental Network, ECEN) samlar miljökunnande och 
ekoteologiska funderingar bland både anställda och bland 
frivilliga aktörer. För ERF och dess medlemskår är ECEN 
ett viktigt expertorgan. ECEN:s generalförsamling hölls 
27.9–1.10 i Balatonszárszó i Ungern. ECEN är ett nätverk 
som fungerar utan organisationsstruktur och som består av 
miljöexperter inom kyrkor och kristna organisationer. Dess 
verksamhet koordineras av Konferensen för europeiska kyr-
kor. Temat för generalförsamlingen var Energi och klimat-
förändring – kyrkornas roll och röst. ECEN är med i de eu-
ropeiska kyrkornas initiativ att ordna vallfärder och korståg 
vars mål är regeringarnas klimattoppmöte som hålls i Paris 
i november-december 2015. Avsikten är att synliggöra kyr-
kornas teologiska och etiska insats i den globala kris som 
orsakas av klimatförändringen. I generalförsamlingen del-
tog närmare hundra personer från olika håll i Europa. De 
finländska deltagarna var generalsekreterare Heikki Huttu-
nen, evangelisk-lutherska Kyrkostyrelsens expert på sam-
hälle och hållbar utveckling, prosten Ilkka Sipiläinen samt 
BBA-studerande Minea Kaartinen (ort.) och teol. stud Su-
vi Korhonen (ev.luth). Ungdomsrepresentanterna framförde 
på ERF:s och Kyrkostyrelsens vägnar en officiell inbjudan 
att hålla ECEN:s nästa generalförsamling i Finland år 2016.

Ekumeniska ungdomsrådet i Europa
ERF:s ungdomssektion var finländsk medlemsorganisation 
i Ekumeniska ungdomsrådet i Europa (Ecumenical Youth 
Council in Europe, EYCE). Ungdomssektionen beredde 
EYCE:s 40:e generalförsamling som hålls i oktober 2015. 
Läs mera under rubriken Ungdomssektionen.

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
Generalsekreteraren för ekumeniska rådet i Ungern, Vilmos 
Fischl, framförde hälsningar från sin evangelisk-lutherska 
kyrka och dess råd vid dagsfesten under Iljan praasniekka 
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i Ilomants den 20 juli. Han träffade ärkebiskop Leo och an-
dra representanter för den ortodoxa och den evangelisk-luth-
erska kyrkan och besökte Piiroovestivaali. I samband med 
Europeiska kyrkornas miljönätverks generalförsamling be-
sökte Heikki Huttunen i början av oktober ekumeniska rådet 
i Ungern. I programmet ingick bl.a. en bön på finska under 
en televiserad gudstjänst då reformationens festmånad inled-
des i den reformerta kyrkan vid Calvin tér-torget i Budapest 
och vid en fest då Csövars lutherska kyrka återinvigdes. De 
här kontakterna gav möjlighet att samtala om den europeiska 
ekumenikens situation och samarbetsnätverk. Kyrkornas råd 
i Ungern, Estland och Finland började som gemensamt pro-
jekt förbereda ett evenemang i augusti 2015 i de finsk-ugris-
ka folkens kulturhuvudstad Obinitsa i Setomaa, i anslutning 
till de europeiska kyrkornas klimatvallfärder.

6.3 Nordiska och baltiska kontakter

Ekumeniska råd i Norden och Baltikum
Sedan programmet Ekumenik i Norden hade avslutats fort-
satte kontakterna inom den nordiska ekumeniken för andra 
året utan gemensam koordinering. Generalsekreterarna från 
de ekumeniska råden i Norge, Sverige, Finland, Danmark 
och Estland sköter beredningen inför de nordiska och baltis-
ka ekumeniska aktörernas gemensamma möten och stöder 
inbördes kommunikation. I övrigt sköter de nordiska ekume-
niska nätverken själva sina kontakter och sitt informations-
arbete. I den situationen finns en viss oro i fråga om hur man 
kan trygga att mindre kyrkor och de mindre länderna i regi-
onen också deltar i samarbetet. 

Aktörerna från de ekumeniska råden och kyrkorna i Nor-
den och Baltikum samlades till sitt årliga möte den 28–30 
januari i Tallinns hamn. I mötet deltog representanter för de 
lutherska folkkyrkorna, vissa andra kyrkor och de ekumenis-
ka råden. Samtalsämnena var KV:s och KEK:s generalför-
samlingar och uppföljningen av dem. I fråga om KV fördes 
diskussionen under ledning av två nordiska lutherska med-
lemmar av KV:s centralkommitté, estniska Urmas Viilma 
och norska Beate Fagerli, och i fråga om KEK av dess gene-
ralsekreterare Guy Liagre. Det andra ämnet var religionens 
ställning och synlighet i samhället. Det behandlades under 
ledning av högklassiga estniska inledare och med en panel-
debatt med företrädare för alla nordiska länder. Man disku-
terade också aktuella ekumeniska frågor som till stor del var 
gemensamma för de nordiska länderna. 

De nordiska och baltiska ekumeniska rådens årliga ge-
neralsekreterarmöte hölls i Helsingfors 8.10. Generalsekre-
terarna för Norges, Sveriges, Estlands och Finlands råd sam-
lades i ortodoxa församlingens Heliga Treenighetskyrka och 
Starosjka-salen där. Under mötet behandlades aktuella frå-
gor, bl.a. Nordic-FOCCISA-samarbetets nystart och KV:s 

nya verksamhetsperiod. Man diskuterade också de nordiska 
ekumeniska nätverkens belägenhet i avsaknad av gemensam 
koordinering sedan programmet Ekumenik i Norden avslu-
tats. Dessutom planerade man de nordiska och baltiska eku-
meniska aktörernas årliga möte som hålls i Oslo i januari. 

Under den sydafrikanska apartheidregimens tid hade 
Nordens kyrkor ett nära samarbete med södra Afrikas eku-
meniska råd. Samarbetsprojektet gick under namnet Nord-
ic-FOCCISA (Fellowship of Christian Councils in Southern 
Africa). Under den demokratiska eran i Sydafrika har sam-
arbetet fortsatt i form av programmet One Body som stöder 
kyrkornas HIV-AIDS-arbete och finansieras av norska sta-
ten. Nordic-FOCCISA-samarbetet återuppväcktes den 25–
29 augusti i Johannesburg med temat Teologi och mänskliga 
rättigheter. Det nya samarbetet skisserades upp under rubri-
ken Churches engaging in promoting human rights. Avsik-
ten med det är att hjälpa kyrkoledare att främja jämlik re-
spekt gentemot män och kvinnor, oberoende av kön, etnici-
tet eller sexuell läggning. Det är meningen att detta ska ge-
nomföras på nationell och internationell nivå och bygga på 
religionsenliga teologiska begrepp. Det nya projektet skul-
le huvudsakligen finansieras av norska statens utvecklings-
fond NORAD, men det är av principiell betydelse att alla 
medverkande nordiska länder hittar ett sätt att bidra med en 
egen andel.

 
Eesti Kirikute Nõukogu 
Estlands ekumeniska råd och ERF samarbetade intensivt 
kring två nordisk-baltiska ekumeniska möten som hölls i 
Tallinn, ett möte för ekumeniska aktörer och en konferens 
om kyrkornas migrantarbete. Därutöver höll de två råden 
kontakt genom att EKN:s generalsekreterare besökte ERF:s 
vår- och höstmöten, medan ERF:s generalsekreterare deltog 
i olika evenemang i Estland.

Nordisk-baltiskt nätverk för kyrkornas migrantarbete
Kyrkligt anställda i Norden och Baltikum som sysslar med 
migrantarbete samlades i Tallinn 17-19.9 till sitt årliga mö-
te. ERF deltog tillsammans med det ekumeniska rådet i Est-
land (EKN) i planeringen av mötet och delade även värdska-
pet. Mötet bekantade sig med migrant- och flyktingläget i 
Estland, både ur kyrkornas och myndigheternas perspektiv. 
En fråga som kom upp i diskussionen med representanter 
för Estlands evangelisk-lutherska kyrka var de pastorala be-
hoven bland dem som åkt till Finland och andra länder och 
bland deras familjemedlemmar, de ”euro-föräldralösa”. Det 
aktuella migrant- och flyktingläget hos de nordiska kyrkor-
na intog också en viktig plats i programmet.

Theobalt-samarbetet
Under ett möte som Visby stift stod värd för den 4-5 septem-
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ber dryftades framtiden för Theobalt-nätverket som förenar 
Östersjöländernas evangelisk-lutherska, katolska och orto-
doxa kyrkor. I mötet deltog representanter för Sveriges, Fin-
lands och Danmarks evangelisk-lutherska kyrkor och repre-
sentanter för Sveriges och Finlands ekumeniska råd. Man 
konstaterade att samarbetet kyrkorna emellan över den poli-
tiska öst-väst-gränsen är särskilt aktuellt på grund av den po-
litiska situationen. Samtalen borde utgå från en grund som 
bygger på teologi och andlighet. Man beslutade bredda ägar-
skapet så att det omfattar all tre traditionerna. Hittills har 
Visby stift haft ett särskilt samordningsansvar. Inbjudan till 
nästa Theobald-konferens år 2015 är undertecknad av tre bi-
skopar och skickas till evangelisk-lutherska, katolska och 
ortodoxa stift vid Östersjön. 

Nordiska kyrkornas miljönätverk
Rådet stöttade ett samarbete mellan de nordiska kyrkornas 
som ett led i ECEN:s arbete. I de nordiska kyrkornas mil-
jönätverk deltog bl.a. Svenska kyrkan, Sveriges kristna råd, 
Norska kyrkan, Metodistkyrkan i Norge, den tyska lutherska 
Nordelbiska kyrkan, Danska kyrkan, Katolska kyrkan i Dan-
mark och DanchurchAid. Finland representeras av Evange-
lisk-lutherska kyrkan och Ortodoxa kyrkan. 

Nordens och Baltikums Faith and Order-nätverk
I kulturcentret Sofia i Helsingfors arrangerades 2 – 3.10 i 
samarbete med evangelisk-lutherska kyrkans utrikesavdel-
ning ett nordiskt-baltiskt nätverksmöte. Mötets tema var 
Faith and Order work and the renewal of churches. Huvud-
talare var ledaren för Kyrkornas Världsråds Faith and Order-
komission, professor John Gibaut. Deltagarna var från Sve-
rige, Norge och Finland.

Nordisk ekumenisk kvinnokommitté
Bland de ekumeniska nätverken i Norden har Nordisk eku-
menisk kvinnokommitté aktivt fortsatt sin verksamhet. Folk-
kyrkorna i Island, Norge, Sverige och Finland samt de Eku-
meniska råden i Norge, Sverige och Finland har stöttat verk-
samheten. Även Lutherska världsförbundets WICAS-verk-
samhet (Women in Church and Society) i norra Europa har 
kopplingar till kvinnokommittén. I NEKK representerar Sir-
pa-Maija Vuorinen Finlands evangelisk-lutherska kyrka och 
Eija Kemppi ERF:s kvinnosektion. Läs mer under rubriken 
Kvinnosektionen. 

Svenska Bibelsällskapet
Huvudmannarådsmöte hölls 23 april i Uppsala. Nyöversätt-
ningen av Galaterbrevet och mittpartiet av Lukasevangeliet 
kommer att publiceras till Svenska Bibelsällskapets 200-års-
jubileum nästa år. Översättningen är ett första steg inför en 
eventuell nyöversättning av hela Nya Testamentet. I övrigt 

har Översättningsenheten till stor del varit sysselsatt med sa-
miska översättningar av bibeln.

I 8-10 maj 2015 firas Svenska Bibelsällskapets 200-års-
jubileum i Uppsala. Egentligen skulle ett nytt huvudmanna-
råd tillträda då, men då detta ansågs olämpligt beslöt huvud-
mannarådet att förlänga sitt mandat till hösten 2015. Gene-
ralsekreterare Krister Andersson avtackades vid mötet. Han 
avgår med pension. Ny generalsekreterare är Anders Blå-
berg, f.n. missionsdirektor för Evangeliska frikyrkan.

Årets andra sammanträde hölls i Uppsala 10 novem-
ber. Mötet var det första med den nya generalsekreteraren. 
Den fråga som diskuterades mest var den kommande prov-
översättningen av Galaterbrevet och Lukasevangeliet 9:51–
19:28. Efter att en sondering beträffande en eventuell ny 
översättning av Nya testamentet som skulle ersätta NT 81, 
kom man till att man skulle presentera en provöversättning 
av några avsnitt, vilket alltså sker nu. Meningen är att samla 
respons från medlemssamfunden. 

Den finlandssvenska kristenheten representeras i Svens-
ka bibelsällskapet (SBS) genom Ekumeniska Rådet. Docent 
Risto Nurmela (ev.-luth.) representerar, och TD Leif-Göte 
Björklund (meth.) som hans suppleant.

Sveriges Kristna Råd 
ERF hade kontakter med Sveriges Kristna Råd så gott som 
varje vecka under året. Råden träffades vid ett samarbetsse-
minarium kring gemensamma teman i Ansvarsveckan och 
Kyrkornas globala vecka. Norges kristna råd kommer att in-
leda en kampanj i stil med Ansvarsveckan, med temat glo-
balt ansvar. 

6.4 Inhemska kontakter

Lokalekumeniskt forum
Temat för forumet var vallfart, och man samlades 12.9 i fle-
ra kyrkor i centrum av Åbo. I Domkyrkan höll pastor Mii-
ka Ahola en bönestund och välsignade vandrarna innan de 
gav sig av. På andra sidan ån, i domkyrkoförsamlingens sal, 
fick man höra lokala, inhemska och internationella nyhe-
ter under ledning av den lokala ekumeniska sektionens se-
kreterare, prosten Veijo Koivula. I heliga Alexandras orto-
doxa kyrka förrättades under kyrkoherde Ion Duracs ledning 
en gudstjänst till minne av Pirkko och Antti Lehtinen. Paret 
gjorde ett viktigt arbete då de tog i bruk gamla pilgrimsleder 
och utvecklade ekumeniska vallfärder. Riku Lehtinen tala-
de om det andliga arv hans föräldrar lämnade och gjorde på 
ett berörande sätt Pirkko och Antti Lehtinens idéer och tan-
kar levande för åhörarna Lektor Jouni Elomaa höll ett inled-
ningsanförande om vallfart som andlig uppgift och företeel-
se. Kyrkoherde Kalle Elonheimo presenterade speciellt fin-
ländska vallfärder som lokalekumenisk företeelse. I en kom-
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mentar betonade pastor Jopi Pietiläinen vikten av att vall-
färda i bön, av att alla kristna vandrar tillsammans i bön. 
I vimlet av människor fortsatte vallfärden till Betelkyrkan, 
där pastor Antti Oksanen mötte vid dörren och önskade del-
tagarna välkomna som adventskyrkans gäster. Han förevisa-
de den vackra kyrkan i jugendstil och förde fram adventsför-
samlingens trosuppfattningar ur ett ekumeniskt perspektiv. 
Till sist vandrade man till Sankta Birgittas och salige Hem-
mings katolska församlings kyrka. Där togs vandrarna emot 
av sjungande birgittinersystrar. Fader Zdzislaw Huber ledde 
en bönestund som samtidigt var vallfärdens avslutande väl-
signelse. Omkring femtio personer deltog. Detta lokaleku-
meniska forum var det tolfte i ordningen.

Partnerskapsforum
Det årliga mötet mellan verksamhetsledarna för ERF:s part-
nerskapsorganisationer hölls först i januari 2015 på grund 
av kansliets flyttning till evangelisk-lutherska kyrkostyrel-
sens nya hus.

Evangelisk-lutherska kyrkodagarna
Rådet gav experthjälp när Kyrktjänst (Kirkkopalvelut Oy) 
inledde förberedelserna inför de ekumeniska kyrkodagar-
na år 2017. Kyrkodagarna och ERF firar 100-årsjubileum år 
2017, då Finlands självständighet och den protestantiska re-
formationens märkesår också infaller. 

Arvojen akatemia
Generalsekreteraren deltog som kyrkohistorisk expert i 
Arvojen akatemias alumniresa till Istanbul 12–17.5 som led-
des av den evangelisk-lutherska ärkebiskopen. I resepro-
grammet ingick ett besök hos Konstantinopels ekumeniska 
patriarkat, Den heliga treenighetens kloster på ön Halki och 
i en tillsvidare sluten teologisk akademi. I vallfärden deltog 
75 medlemmar av Arvojen akatemia. 

Finlandssvensk ekumenisk samling
En unik finlandssvensk ekumenisk samling hölls i Borgå 
19.5. på inbjudan av biskop Björn Vikström och i samar-
bete med Sektionen för finlandssvensk ekumenik. Inbjudna 
var ledare och representanter för kyrkor och samfund som 
har verksamhet på svenska i Finland. Direktor Sixten Ek-
strand presenterade planerna inför Reformationens märkes-
år 2017 som sammanfaller med firandet av Finlands 100-åri-
ga självständighet. Samma år firar också Ekumeniska Rå-
det i Finland sina hundra år. Distriktsföreståndare Mayvor 
Wärn-Rancken talade om En trygg församling för barn och 
unga. Metodistkyrkans erfarenheter är värdefulla att note-
ra när kyrkorna arbetar proaktivt med riktlinjer för sitt barn- 
och ungdomsarbete. Pastor Jan Edström och biskop Björn 
Vikström talade om Äktenskap, vigselrätt, stöd åt makar från 

ett frikyrkligt och lutherskt perspektiv. Religionens nya syn-
lighet globalt och lokalt var temat för pastor Kenneth Grön-
roos avslutande presentation. Följande kyrkor, samfund och 
ekumeniska organ var representerade vid mötet: Evange-
lisk-lutherska kyrkan i Finland, Finlands Svenska Advent-
kyrka, Finlands svenska baptistsamfund, Finlands svenska 
metodistkyrka, Finlands svenska pingströrelse, Finlands or-
todoxa kyrka, Katolska kyrkan i Finland, Missionskyrkan i 
Finland, Ekumeniska Rådet i Finland, Frikyrklig Samver-
kan FS

Kyrkostyrelsen-SVKN-FS
Evangelisk-lutherska Kyrkostyrelsens, Suomen vapaakri-
stillisen neuvostos och Frikyrklig samverkan rf:s årliga råd-
plägning hölls 18.8 i Helsingfors hos Saalem-församlingen. 
Temat var Reformationens arv i kyrkans liv och lära i dag. 
Det gemensamma firandet av år 2017 diskuterades livligt. 
Under mötet föreslogs att frikyrkorna och evangelisk-luther-
ska kyrkan tillsammans genomför ett serviceprojekt som en 
del av det synliga firandet av år 2017.

Evangelisk-lutherska kyrkans partnerkonsultation
Ev.luth. kyrkans konsultation 31.3–3.4 med lutherska mis-
sionspartners, Träskända

Daliternas solidaritetsnätverk
ERF följde med det internationella solidaritetsnätverket In-
ternational Dalit Solidarity Network och dess finländska 
stödorganisations verksamhet. 

Kristliga fredsrörelsen
Det traditionella fredsforumet hölls 2–3.8 och 6.8 i Lovisa. 
Under forumets högklassiga expertseminarier dryftades si-
tuationen i Syrien och Ukraina. Evenemanget bjöd också på 
ett mångsidigt musikprogram. Hiroshima-dagens traditio-
nella ljuståg ordnades i skymningen den 6 augusti. Fredsfo-
rumets arrangör är Finlands kristliga fredsrörelse. General-
sekreteraren representerar ERF i Fredsrörelsens delegation.

Reformationens märkesår 2017
ERF:s representanter i medborgardelegationen för refor-
mationens märkesår är Teemu Sippo SCJ (kat.) och pastor 
Mayvor Wärn-Rancken (met.) och bådas suppleant är kyr-
kosamfundsledare Hannu Vuorinen (SVK). Generalsekrete-
raren är medlem av märkesårets huvudkommitté. Represen-
tanter för ERF och dess medlemskyrkor sitter också i de öv-
riga arbetsgrupperna.
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7.1 Den ekumeniska gärningen

Utmärkelsen Den ekumeniska gärningen delades ut för fjär-
de gången. Den gavs till evenemanget Lapinlahden Yhtey-
späivät och till arrangörerna, den evangelisk-lutherska för-
samlingen i Lapinlahti, pingstförsamlingen i Lapinlahti och 
den ortodoxa församlingen i Idensalmi. Diplomen överläm-
nades i samband med vårmötet 7.4 i Esbo domkyrka. I moti-
veringen för utmärkelsen konstaterades att Lapinlahden Yh-
teyspäivät har sammanfört församlingar med olika traditio-
ner och teologiska uppfattningar. Evenemanget har främjat 
ömsesidig respekt, tillit och samverkan bland kristna männ-
iskor. Det har fört församlingarna på orten och deras med-
lemmar närmare varandra, gett den kristna tron positiv pu-
blicitet och samlat en varje år allt större skara deltagare. 
Evenemanget främjar äkta växelverkan mellan kristna på 
samma ort och skapar synlig enhet i Kristi världsomspän-
nande kyrka.

7 Ekumeniska utmärkelser

7.2 Årets kristna mediegärning

Kristna medieförbundets årliga utmärkelse delades enligt 
hävdvunnen praxis ut i slutet av ekumeniska böneveckan, på 
minnesdagen för aposteln Paulus omvändelse 25.1. Utmär-
kelsen Årets kristliga mediegärning gavs till kyrkoherden i 
den evangelisk-lutherska församlingen i Berghäll, Teemu 
Laajasalo. Mottagaren valdes i år av pastorn och författaren 
Teuvo V. Riikonen. I motiveringen konstaterar han att Tee-
mu Laajasalo har berört massor av människor i och via me-
dier. Genom tv-rutan kliver han in i vardagsrummen, såväl i 
aktualitetsprogram som i hetsiga debatter. I sin arbetsmiljö 
som kyrkoherde i lokalförsamlingen i stadsdelarna Berghäll 
och Alphyddan når han många olika slags människor som 
bor i hans församlings område.
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8.1 Sektionen för etiska frågor

Sektionen för etiska frågor erbjuder kristna från olika kyrko-
samfund möjlighet till interaktion när det gäller behandling-
en av etiska frågeställningar. Sektionen tar upp aktuella etis-
ka frågor ur ett ekumeniskt perspektiv.

Ordförande var Risto Pontela (ev.luth) och vice ordfö-
rande Liisa-Maria Voipio-Pulkki (ev.luth). Sekreterarens 
uppgifter sköttes av Suvi Korhonen (ev.luth). Sektionen 
samlades 6 gånger.

Under seminariet Vierellä loppuun asti (ung. Nära ända 
till slutet) 25.3 i Uspenskijkatedralens krypta behandlades 
vård i livets slutskede. Seminariet var avsett för inbjudna, 
yrkesfolk och representanter för kyrkosamfunden. I sitt öpp-
ningsanförande tog Liisa-Maria Voipio-Pulkki upp frågor 
som är aktuella inom vården i livets slutskede: Hurdan är en 
god vård i livets slutskede och hur genomförs den i Finland 
i dag? En god terminalvård beskrevs ur en psykologisk, and-
lig, själavårdsmässig och medicinsk synvinkel. Överläkare 
Riitta Aejmelaeus, sjukhuspastor Virpi Sipola (ev. luth), fa-
der Teo Merras (ort.) och överläkare Tiina Tasmuth höll an-
föranden.

Man funderade över hur den andliga aspekten beaktas i 
vården i livets slutskede. Ansvariga läkaren Markus Parta-
nen talade om mötet mellan patienten och de anhöriga. Fa-
der Raimo Goyorrola förde fram den katolska synvinkeln 
och Ansku Jaakkola talade om hur Adventkyrkan sköter det 
andliga i vården i livets slutskede.

 Den andliga dimensionen och ETENE:s rekommenda-
tion om vård i livets slutskede togs upp. Temat belystes av 
ETENE:s generalsekreterare, docent Ritva Halila. Ordfö-
rande Risto Pontela talade om 2000-talets etiska utmaningar 
och medlemmen Minna Rasku presenterade sektionens kart-
läggning av hur vården i livets slutskede genomförs inom de 
olika kyrkosamfunden. 

Av inläggen framgick att i många av ERF:s medlems- 
och observatörskyrkor sköter lekmän också själavårdan-
de uppgifter och besöker till exempel församlingsmedlem-
mar som vårdas i livets slutskede. De har ingen tjänsteställ-
ning eller motsvarande status och vårdinrättningarnas per-
sonal kan hindra dem att besöka patienter. Det är förståeligt 
med tanke på dataskyddet, patienternas privatliv och patient-
säkerheten, men kan leda till att patienten inte får den kon-
takt med sin hemkyrka och församling som hen önskar. Dis-
kussionen resulterade i att sektionen på hösten föreslog för 
ERF:s styrelse att man skulle utreda de frivilligas roll i sjä-
lavården på sjukhus.

Under hösten började sektionen arbeta med ett nytt tema, 
med sikte på ett seminarium i samarbete med sektionen för 
fostran. Temat diskuterades aktivt och inriktades på aktuella 
frågor kring förhållandet mellan religion och våld. 

8.2 Sektionen för fostran

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

Sektionens ordförande var Jyri Komulainen (ev.luth), vi-
ce ordförande Sirpa Okulov (ort.) och sekreterare var Mari-
anne Kantonen (ort.). Antalet möten var åtta: fem under vå-
ren och tre under hösten. 

Sektionen fortsatte att följa med religionsundervisningen 
i grundskolan och gymnasiet samt den övriga religiösa fost-
ran som medlemssamfunden och samhället erbjuder. Den 
följde också med hur gymnasiets läroplan arbetades fram av 
tjänstemän. Två obligatoriska och fyra valbara kurser i reli-
gion blir kvar i gymnasiets undervisning. Sektionen deltog i 
beredningen av ERF:s styrelses utlåtande.

Europarådet har vaknat till insikt om att kunskap som 
hjälper oss att förstå religioner är viktig och att den också är 
ett betydelsefullt redskap vid konflikter. I Finland lyfte dyna-
miska aktörer i den massmediala opinionsvärlden allt kraf-
tigare fram problem i samband med religionsundervisning-
en i smågrupper och föreslog ett ämne som är gemensamt 
för alla som lösning på dem. Sektionen oroade sig i synner-
het över den modell som Kulosaaren yhteiskoulu i Brändö i 
Helsingfors använder i sin undervisning i livsåskådningslä-
ra. Sektionen följde noga med hur situationen utvecklade sig 
och har kommenterat saken. 

Man har konsekvent betonat fördelarna med och möjlig-
heterna att utveckla modellen med undervisning i den egna 
religionen. Ur ekumenisk synvinkel bör man beakta i syn-
nerhet minoriteternas ställning, eftersom den nuvarande mo-
dellen uttryckligen bidrar till att religiösa minoriteters rät-
tigheter förverkligas. Man bör också ge akt på den betydel-
se undervisningen i den egna religionen har för invandrar-
nas integration.

Med sina insatser har sektionen strävat efter att positivt 
påverka religionsundervisningens ställning och undervis-
ningen i åskådningsämnen. Sektionens sakkunskap har åter-
speglat sig i bl.a. beredning av utlåtanden från ERF. Med-
lemmarna i Sektionen för fostran är på många sätt experter 
på hög nivå och har goda nätverk både inom sina samfund 
och i samhället i allmänhet. Sektionens arbete gällande re-
ligionsundervisningsfrågor har spritt sig utanför de traditio-
nella gränserna för ekumeniken. 

Till undervisningssektorns riksomfattande utbildningse-
venemang Educa producerade sektionen en paneldebatt som 
hölls 25.1 med temat Globalisering, religion och kunnande 
2030 (fi. Globalisaatio, uskonnot ja osaaminen 2030). Ord-

8 Sektionerna
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förande var KT Saila Poulter och debattörer var riksdagsle-
damoten Päivi Lipponen, professor Jaakko Hämeen-Anttila, 
FM Sirkku Myllyntausta och FM Suaad Onniselkä. Debat-
ten var en succé och drog salen full med positiva människ-
or. Det var värdefullt att få medverka i ett evenemang på den 
här nivån. Sektionen var också med i Educas avdelning Re-
ligionerna i Finland (fi. Uskonnot Suomessa).

Den 12 december ordnades Luciafest för samarbetspart-
ners och vänner i Finlands ortodoxa kyrkas residens i Hel-
singfors med HV ärkebiskop Leo som värd. Evenemanget 
inleddes med en ekumenisk andakt i Heliga aposteln Jakob, 
Herrens broder och stormartyr Katarinas kyrka. Lucia, som 
kom från Steinerskolan i Helsingfors, och hennes följe hade 
de traditionella insamlingsbössorna för partnerskapsorgani-
sationen World Vision. Den högtidliga miljön gav en värdig 
inramning åt den månghövdade skaran av gäster som fick 
njuta av ett lyckat evenemang med god stämning.

8.3 Kvinnosektionen

Kvinnosektionen fortsatte arbetet med att stöda kvinnor i 
kyrka och samhälle och förstärka den gemensamma kristna 
identiteten. För att uppnå sitt syfte deltog sektionen aktivt, 
både hemma och utomlands, i diskussioner om kvinnofrågor 
även i interreligiösa sammanhang. Sektionen uppmuntrade 
medlems- och observatörssamfundens och partnerorganisa-
tionernas kvinnor till aktiv ekumenisk verksamhet.

Ordförande var Soili Juntumaa (Sinapinsiemen; ev.luth) 
och sekreterare Eija Kemppi, (ev.luth). Sektionen samla-
des fem gånger i sina bakgrundsorganisationers lokaliteter. 
I Frälsningsarméns hus i Berghäll i Helsingfors bjöds man 
på ett informationsinslag om Frälsningsarméns sociala arbe-
te. Sektionen hade också möjlighet att bekanta sig med Kyr-
kans hus, evangelisk-lutherska kyrkans Kyrkostyrelses nya 
byggnad vid Södra kajen 8.

En pilotutbildning som bygger på materialet Women 
Empowerment som utvecklats av norska och isländska kvin-
nor ordnades 15.3 i Helsingfors och fick positiv respons. 
Materialet har översatts till finska av Eija Kemppi och he-
ter Naisenergiaa. Man kommer att börja ordna utbildning-
ar år 2015.

Ett besök i synagogan i Helsingfors gjordes 15.5, organi-
serat av arbetsgruppen för religionsdialog (Eija Kemppi, Ka-
tri Tenhunen, Milena Parland, Riitta Latvio, Raili Lehtinen). 
Guide var judiska församlingens informatör Harriet Haras. 
Boel Dondysh berättade om den judiska kvinnoorganisatio-
nens sociala verksamhet. I samband med besöket i synago-
gan väcktes tanken på att ordna ett interreligiöst evenemang 
med temat mat. 

Nordiskt Forum i Malmö 12 – 15.6 med temat New Ac-
tions on Women’s Rights samlade omkring 20 000 delta-

gare från 35 länder. Sektionen representerades av NEKK-
kontaktpersonen Eija Kemppi. NEKK (Nordisk ekumenisk 
kvinnokommitté) hade arrangerat kyrkornas program un-
der forumet. Det bestod av ekumeniska och interreligiösa 
diskussioner och paneldebatter och av en ekumenisk guds-
tjänst. En panel bestående av nordiska kvinnliga biskopar 
blev mäkta populär. Från Finland deltog biskop Irja Asko-
la. Biskoparna berättade bland annat hur det att kvinnor kan 
väljas till biskopar har förändrat Nordens lutherska kyrkor.

Som nationellt forum för och medlemsorganisation i Eu-
ropeiska Ekumeniska Kvinnoforumet (EFECW) har sektio-
nen den nationella aktörens plikter och rättigheter. Till dem 
hör att närvara vid generalförsamlingen som hålls vart fjär-
de år. Outi Piiroinen-Backman och Marjut Mulari från ung-
domssektionen deltog i generalförsamlingen 4–10.8 på ön 
Tinos i Grekland. Den samlade 130 deltagare från 28 euro-
peiska länder. Temat var Född av en kvinna (Gal. 4:4). En 
kommuniké finns att läsa på ERF:s webbsajt och där finns 
också Outi Piiroinen-Backmans informativa rapport från 
mötet.

Evenemanget Naiset tunturissa (ung. Kvinnor drar till 
fjälls) arrangerades i samarbete med förbundet KFUK 25–
30.8 i Tunturikeimiö i Muonio. Deltagarna var 35. Det led-
des av Riitta Räntilä från förbundet KFUK och Soili Juntu-
maa från sektionen. De dagliga andakterna och fjällvand-
ringarna, möjligheten att bekanta sig med livet i byn Jerisjär-
vi och med tyst retreat gav fjällevenemanget ett angenämt 
innehåll. 

Hengen voima, laulun voima, naisen voima ( ung. An-
dens kraft, sångens kraft, kvinnokraft) var temat för ett se-
minarium som hölls 18–19.10 i Tallinn. Där bekantade sig 
deltagarna med den kyrkliga sångtraditionen, förmedlad ut-
tryckligen av kvinnor. Samtidigt upprättades kontakt mel-
lan kvinnor i Estlands och Finlands kyrkor, nu också som ar-
betsform inom Europeiska Ekumeniska Kvinnoforumet. Se-
minariet var utomordentligt lyckat. Från Finland deltog 22 
personer, från Estland 20 och från Sverige 2. Sex kyrkosam-
fund var representerade.

NEKK höll sitt höstmöte 22–24.10 i Helsingfors, med 
evangelisk-lutherska kyrkan, förbundet KFUK och kvinno-
sektionen som värdar. Eija Kemppi deltog som representant 
för sektionen och Sirpa-Maija Vuorinen som representant 
för evangelisk-lutherska kyrkan. Vid mötet kom man bl.a. 
överens om att Nordisk ekumenisk kvinnokonferens ordnas 
10-14.8.2016 i Hólar på Island.

Årets verksamhet präglades också av det seminarium 
för ekumeniska kvinnor i Östersjöländerna, In Deeper Wa-
ters, som hålls 20–24.5.2015. Outi Piiroinen-Backman, Soi-
li Juntumaa, Eija Kemppi och Arja Sigfrids är med i pla-
neringsgruppen. Seminariet ingår som en del i kvinnosek-
tionens EFECW-samarbete och hålls i Esboförsamlingarnas 
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verksamhetscenter Hvittorp. Till seminariet inbjuds två re-
presentanter från varje Östersjöland, det vill säga från Sve-
rige, Danmark, Norge, Tyskland, Finland, Lettland, Litauen, 
Polen, Estland och Ryssland.

8.4 Ungdomssektionen

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

Ordförande var Marjut Mulari (ev.luth.), vice ordföran-
de Sami Lehto (fri.) och sekreterare var Henri Järvinen (ev.
luth.). Kalle Kuusniemi (ev.luth) var sektionens sekreterare 
för religionsdialog. Utbildningssekreterare för Helsingfors 
var Laura Tiitu (ev.luth.) och Virpi Paulanto (ev.luth.). Ut-
bildningssekreterare för Joensuu: Tiina Kinnunen (ev.luth.), 
Annamari Muikku (ort.) under vårperioden och Noora Mat-
tila (ev.luth.) och Jenni Tabell (ev.luth.) under hösten. Se-
kreterare för internationella ärenden var Artturi Hirvonen 
(ort.) och Virpi Paulanto. Informatörer var Mirta Martin (ev.
luth.) och Annariina Hakala (kat.). Sektionen samlades till 
åtta möten.

Ketko™ 
Ketko är ett utbildningsprogram för internationell och eku-
menisk verksamhet som är ett skyddat varumärke. Ketko-ut-
bildning ordnades i Helsingfors och Joensuu. Kursen i Hel-
singfors ordnades i samarbete med Utbildningscentret Agri-
cola och i Joensuu med Finlands Kristliga Studentförbund 
(FKS) och Ortodoxa studentförbundet (OOL). För avlagd 
kurs får man studiepoäng vid de teologiska fakulteterna vid 
Helsingfors och Joensuus universitet samt Diakonia-yrkes-
högskolorna. 

Ketko erbjuder en god kunskaps- och erfarenhetsgrund 
och hjälper unga att bli ekumeniskt aktiva. Under utbild-
ningen bekantar de sig med olika kyrkor och samfund i bå-
de teori och praktik. Kursdeltagarna får ingående insikter i 
den ekumeniska rörelsen, i förutsättningarna för internatio-
nell verksamhet, kristet liv och aktuella frågor, samtliga be-
lysta ur många olika synvinklar. Ketko genomförs under fy-
ra veckoslut under ett läsår. I den kurs som avslutades på vå-
ren deltog 7 personer i Helsingfors och 5 i Joensuu. På hös-
ten inledde 9 personer kursen i Helsingfors och 12 i Joensuu. 

I maj anställdes teol.stud Annamari Muikku som koor-
dinator för Ketko-utbildningen. Hennes uppgift är att främ-
ja samarbete mellan de olika Ketko-kurserna och att utveck-
la och uppdatera innehållet.

Internationella kontakter
Sektionen är en av de mest aktiva medlemmarna i Ekume-
niska ungdomsrådet i Europa (Ecumenical Youth Council in 
Europe, EYCE). Sektionens sekreterare för internationella 
ärenden skötte om informeringen kring EYCE:s evenemang 
på sektionens webbsida och på Facebook. Sektionen repre-
senteras i EYCE:s styrelse av Sini Tyvi (ev.luth.)

Ungdomssektionen registrerade sig som EYCE:s partner-
organisation i Erasmus+-programmet. Teman vid EYCE:s 
evenemang var fred, mänskliga rättigheter samt miljö- och 
klimaträttvisa.

Som representant för sektionen deltog Kalle Kuusniemi i 
KEK:s kurs Youth Employment in Europe – a Challenge for 
the Churches 24–26.3 i Bryssel. Virpi Paulanto deltog som 
sektionens representant i Yad Vashems Holokaustkonferens 
7-10.7 i Jerusalem. Vid Europeiska Ekumeniska Kvinnofo-
rumets generalförsamling 4-10.8 på ön Tinos i Grekland re-
presenterades sektionen av Marjut Mulari. 

Sektionen beredde EYCE:s generalförsamling år 2015 i 
Esbo liksom även det ekumeniska ungdomsevenemang som 
ordnas i anslutning till mötet, i samarbete med Helsingfors-
församlingarnas (de lutherska och ortodoxa) ungdomsarbete.

Sektionen hade kontakt med Estlands ekumeniska ung-
domsråd (EKNN) och preliminära samtal fördes med Euro-
pean Fellowship of Christian Youth i Baltikum om inledande 
av samarbete för att främja Ketko och ekumenisk verksam-
het. Sektionen träffade generalsekreteraren för World Stu-
dent Christian Federation under hennes Finlandsbesök. 

En ekumenisk studieresa för studerande till Ryssland i 
oktober 2015 förbereddes. I det ärendet besökte sekretera-
ren för internationella ärenden Virpi Paulanto och generalse-
kreterare Heikki Huttunen S:t Petersburg den 13–14 novem-
ber. De träffade representanter för de centrala samarbetspar-
terna. Seminarieresan Kirkko toivon merkkinä (ung. Kyrkan 
som symbol för hoppet) till S:t Petersburg ska enligt planen 
göras 1–4.10.2015 i samarbete med det kristna universitetet 
i S:t Petersburg, S:ta Maria församling i Ingermanlands kyr-
ka, Feodorovskijs ortodoxa församling och S:t Petersburgs 
ortodoxa stift. 

Sekreterarna för internationella ärenden har deltagit i 
verksamheten i evangelisk-lutherska kyrkans samarbets-
grupp för internationell verksamhet inom fostran. Represen-
tanter för sektionen inbjöds till Finlands evangelisk-luther-
ska kyrkas kommittéer för planering av Reformationens ju-
bileumsår 2017.

Religionsdialog för unga
Sekreteraren för religionsdialog representerar å sektionens 
vägnar unga kristna i nätverk för religionsdialog och kom-
mer med idéer för evenemang tillsammans med unga från 
andra religiösa samfund för att främja en interreligiös dia-
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log, motarbeta fördomar och bygga fred. Sektionen deltar i 
de viktigaste nätverken för religionsdialog för unga. 

Religionsdialoggruppen för unga fortsatte att hålla regel-
bundna möten. I gruppen ingår sektionen, Finska kristliga 
studentförbundet, Finlands muslimska råd, muslimförbun-
det Suomen Muslimiliitto samt Bahá`í-samfundet i Finland.

Sektionen deltog i det av FOKUS rf arrangerade evene-
manget Kulturernas fest och Åskådningarnas torg 7.2. och 
presenterade där sin ekumeniska verksamhet. Det skedde i 
ungdomsaktivitetscentret HAPPI i Helsingfors.

Under festivalen Världen i byn var sektionen med i Reli-
gionernas by som ordnades för andra gången i evenemang-
ets historia. I temabyn för religioner möttes kristna, musli-
mer, bahá’í-troende samt religionsdialogsaktörer för dialog 
och fredsbyggande. Under evenemanget använde sektionen 
ERF:s tält. 

Ansvarig arrangör och koordinator för verksamheten i 
byn var sekreteraren för religionsdialog. I tältet delade man 
ut information om ekumenik och ERF:s verksamhet. Under 
veckoslutet besökte ungefär 450 personer ERF:s tält. Vid re-
ligionernas tält firades bönestunder enligt olika traditioner 
samt fördes debatt mellan representanter för olika samfund 
och man lyssnade till olika religioners texter om och syner 
på vänskap, fred och ett hållbar levnadssätt.

Informationsarbete
Sektionen utarbetade en informationsplan som tillämpades i 
informationsarbetet. Man informerade om verksamheten på 
webbplatsen www.nuortenekumenia.fi. En viktig informa-
tionskanal var också Facebook-sidan Nuorten ekumeniaa. 
Informationsarbetet var aktivt både på finska och på svens-
ka. Det fokuserade i huvudsak på ekumeniska evenemang i 
Helsingfors och Åbo.

Övrig verksamhet
Projektet Viisitoista vuotiaat kirkoissa (ung. Femtonåringar 
i kyrkan) som inleddes år 2013 och till vilket man vill samla 
aktörer i kyrkor som ordnar skriftskole- eller annan dopun-
dervisning för sina medlemmar när de är 15 år. Projektet har 
fått en Facebook-grupp, där de ansvariga personerna samta-
lar och ger information.

Under ekumeniska ansvarsveckan 20.10 deltog sektio-
nen i Fredsproducenterna stadsorientering i samarbete med 
lokalförsamlingarna i Helsingfors. 

8.5 Sektionen för lärofrågor

Syftet med sektionen för lärofrågor är att erbjuda ERF:s 
medlemskrets möjlighet till interaktion för att främja läro-
frågor. Sektionens uppgift är att hjälpa kyrkor och kristna 
samfund att lära känna varandra, främja enhet dem emellan 

och avlägsna fördomar. För att uppfylla sitt syfte följer sek-
tionen med den ekumeniska diskussionen hemma och utom-
lands och särskilt Faith and Order-kommissionens verksam-
het och arrangerar ekumeniska seminarier och evenemang 
om aktuella lärofrågor.

Ordförande var Minna Hietamäki (ev.luth), vice ordfö-
rande Eeva Raunistola-Juutinen (ort.) och sekreterare var 
Arto Nuutinen (ev.luth).

Sektionen samlades till fyra möten. Vid det första mö-
tet 5.2. i Helsingfors (som Kansan Raamattuseura stod värd 
för) diskuterade man äktenskapstemat ur olika kristna kyr-
kors synvinkel. Enligt den ursprungliga planen skulle man 
ha hållit ett öppet seminarium om temat under höstperioden, 
men av tidtabellsskäl måste man inställa det.

Den 8 maj fördjupade sig sektionen i KV:s kyrkodoku-
ment. Förbundet KFUK stod värd för mötet. Syftet var att 
bereda ett utkast till utlåtande om dokumentet. Utlåtandet 
sänds till KV före utgången av år 2015. Sektionen utarbeta-
de en verksamhetsplan för år 2015.

Höstens första möte hölls i samband med det nordiska 
Faith and Order-nätverkets träff 2–3.10 i Helsingfors. Man 
hörde på anföranden, diskuterade den kyrkliga situationen i 
de nordiska länderna och hur kyrkodokumentet har motta-
gits. Internationell gäst var ledaren för KV:s Faith and Or-
der-kommission, John Gibaut, som bland annat talade om 
hur Faith and Order-arbetet kan stötta förnyandet av kyrkor-
na. Det seminarium man planerat hålla på hösten inställdes 
på grund av Faith and Order-mötet.

Man hade planerat att hålla en arbetsretreat i Valamo nya 
kloster i december, men tvingades byta mötesplats då flera 
av sektionens medlemmar upplevde att det inte kunde lös-
göra sig från sina arbeten för en tvådagars workshop. Vid 
mötet 5.12. i Helsingfors fortsatte diskussionen om kyrko-
dokumentets teman. Man kom också överens om riktlinjer 
och tidtabell för arbetet med ERF:s utlåtande under år 2015.

Under året skedde många byten av representanter för 
kyrkor och samfund. En sådan omsättning ger å ena sidan 
möjlighet att utveckla nya strategier men är å andra sidan 
en utmaning för verksamhetens kontinuitet. Förändringarna 
märktes bland annat på att de nuvarande representanterna in-
te klarade av att genomföra alla planer som den tidigare sek-
tionen hade gjort upp. Det återspeglades bland annat i att 
man inte kunde hålla ett enda möte utanför huvudstadsregi-
onen. Större projekt, som exempelvis utkastet till ERF:s ut-
låtande om KV:s kyrkodokument lyckades man ändå gå vi-
dare med. 

8.6 Sektionen för lokalekumenik

Sektionens syfte är att erbjuda ERF:s medlemskrets och 
kristna i olika kyrkor och samfund möjlighet till interaktion 
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för att främja den lokala ekumeniken.
Ordförande var Matti Wallgrén (ort.), vice ordförande 

Arto Penttinen (ev. luth) och Aimo Helminen (adv.). Sekre-
terare var Veijo Koivula (ev.luth). 

Sektionen samlades till tre möten och vid dem diskute-
rades aktuella ekumeniska frågor och lokalekumenisk verk-
samhet. Centrala teman var ekumeniska böneveckan för 
kristen enhet, ekumeniska ansvarsveckan och världsbönda-
gen samt det ekumeniska bibelevenemang som hålls i maj 
på initiativ av Finska Bibelsällskapet. Sektionen har strävat 
efter att stå i nära kontakt med den lokala ekumeniken över-
allt i Finland. 

Sektionen arbetade med att utforma en god ekumenisk 
praxis för jordfästning. Styrelsen utsåg en arbetsgrupp för 
att finslipa texten och godkände den i slutlig form 8.12. Do-
kumentet skickades på finska och svenska (God ekumenisk 
begravningspraxis) till alla kristna församlingar i landet.

Det tolfte Lokalekumeniska forumet ordnades 12.9 i 
Åbo, tillägnat minnet av de ekumeniska aktörerna Pirkko 
och Antti Lehtinen som var verksamma i Åbo. Man upp-
märksammade också Åbonejdens ekumeniska krets som har 
verkat i 60 år. Morgonens bönestund hölls i domkyrkan, där-
ifrån man gick till domkyrkoförsamlingens festsal för att 
hålla möte. Där fick man höra ekumeniska nyheter, särskilt 
om hur vallfartstemat uppmärksammats på olika håll i Fin-
land. Man informerade också om internationella ekumenis-
ka frågor, om ekumeniska böneveckan 2015 samt om eku-
meniska ansvarsveckan. 

Deltagarna gick i pilgrimståg från Eriksgatan mot den 
Heliga martyrkejsarinnan Alexandras kyrka. Under kyrko-
herde Ion Duracs ledning förrättades en panihida till Pirk-
ko och Antti Lehtinens minne. Vid seminariet efter lunchen 
i församlingssalen berättade Riku Lehtinen om det andliga 
arv hans föräldrar lämnade. Lektor Jouni Elomaa höll ett in-
ledningsanförande om vallfart som andlig uppgift och fö-
reteelse. Kyrkoherde Kalle Elonheimo talade om finländ-
ska vallfärder som lokalekumenisk företeelse. Frikyrkopas-
tor Jopi Pietiläinen kommenterade. I pilgrimståg förflytta-
de deltagarna sig till adventförsamlingens Betelkyrka för att 
fira forumets avslutningsandakt. Läs mer om ämnet: www.
ekumenia.fi

8.7 Sektionen för finlandssvensk ekumenik

Sektionen har under året erbjudit ERF:s svenskspråkiga 
medlemmar, observatörer och partnerorganisationer möjlig-
het till fördjupad interaktion, samt informerat om och stöttat 
lokal ekumenik. ”Herrens nåd är det att det inte är slut med 
oss. Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var 
morgon ny, ja stor är din trofasthet.” (Klagovisorna 3: 22-23)

Som ordförande fungerade Henrik Nymalm (Missions-

kyrkan i Finland) och som sekreterare Monica Lundgren 
(Metodistkyrkan).

Sektionen medverkade i en bred ekumenisk samling hos 
biskop Björn Vikström 17 maj då flera viktiga teman togs 
fram. Bland dem synen på äktenskap, erfarenheter av över-
grepp i kyrkans mitt, visioner kring hur uppmärksamma re-
formationens mäerkesår 2017, samt en hoppets dimension 
på andlighet och religion. Bl.a. pastor Jan Edström och bi-
skop Björn Vikström talade om Äktenskap, vigselrätt, stöd åt 
makar från ett frikyrkligt och lutherskt perspektiv.

Maria Sten deltog och medverkade i Nordiskt forum i 
Malmö 12–15 juni. Nordisk ekumenisk kvinnokommitté ha-
de organiserat välbesökt kyrkligt program till forumet. I se-
minariet Våld och övergrepp i kyrkan var Maria Sten en av 
nordiska panelister och hon medverkade också i den ekume-
niska gudstjänsten. 

En satsning kring tro och kultur ledde till en ekumenisk 
kvällsgudstjänst i Helsingfors Johanneskyrka 24 oktober i 
samband med Helsingfors bokmässa. Där predikade för-
fattaren, litteraturkritikern och samhällspåverkaren Maria 
Küchen om inställningen till ”den andre” och uppdraget att 
tala ut oberoende av motstånd (Text ur profeten Hesekiel). 
Arrangörer var Sektionen, Johannes församling, Betelför-
samlingen. Ekumeniska ansvarsveckan och KCSA.

Dessutom samverkade sektionen med KSCA i ett samtal 
på bokmässan i Helsingfors 25.10 då Maria Küchen och Jan 
Edström samtalade med Agneta Ara om hur man kan tala om 
det goda utan att det blir banalt. 

I verksamheten lyfte vi fram ett flertal årliga ekumeniska 
evenemang såsom den Ekumeniska böneveckan, Världsbön-
dagen och den Ekumeniska ansvarsveckan samt ERF:s vår- 
höstmöten. Därutöver också olika seminarier, bland dem ett 
seminarium i kryptan av Uspenskijkatedralen om Kyrkornas 
Världsråds färskaste missionsdokument.
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9.1 Vårmötet 

Vårmötet hölls 7. I Esbo. Man behandlade föregående års 
verksamhetsberättelse och bokslut, belönade Lapinlahden 
Yhteyspäivät med utmärkelsen Den ekumeniska gärningen 
och godkände Herättäjä-Yhdistys som partnerorganisation. 
Det innebär att ERF nu har 20 partnerorganisationer. Vid 
vårmötet beslutade man också att söka medlemskap i Eku-
meniska kommissionen för migranter i Europa.

Mötet hölls i Esbo domkyrkas församlingshus och vär-
dar var Esbo svenska församling, migrantarbetet vid Esbo 
kyrkliga samfällighet och den ekumeniska kommittén i Es-
bo. Mötet öppnades i domkyrkan och talare var biskoparna 
Tapio Luoma och Björn Vikström samt kyrkoherde Roger 
Rönnberg och ERF:s ordförande, biskop Teemu Sippo SCJ. 
Kantor var Pia Bengts. 

Stiftssekreterare Heli Aaltonen valdes att vara mötesord-
förande medan man behandlade verksamhetsberättelsen, 
bokslutet och paragrafen om ansvarsfrihet. Mötesdeltagarna 
fick ta emot hälsningar från internationella missionsmöten 
som hållits veckan innan, av TT Evangelia Voulgaraki-Pissi-
nas som varit i Grekland och rektor Reena Patrick som hade 
besökt Pakistan. Vårmötesdagen avslutades med seminariet 
Juuret ja siivet (ung. Rötter och vingar). Huvudinledare var 
Esbo stads grundtrygghetschef Juha Metso. Kommentatorer 
var kyrkoherden i Hagalunds evangelisk-lutherska försam-
ling TL Päivi Linnoinen och Esbogymnasisten Helen Kese-
te (ort.). Seminariets konferencier var pastor Janne Tiainen 
(SHK) och informatör var Sheila Liljeberg-Elgert (ev.luth). 
Duon Maija Nuorteva och Helen Kesete bidrog med en char-
merande musikalisk hälsning.

9.2 Höstmötet 

Mikaelsförsamlingen, den katolska och den ortodoxa för-
samlingen i Åbo stod tillsammans värdar för rådets höst-
möte 16–17.10. Höstmötets seminarium öppnade ett eku-
meniskt perspektiv på reformationens märkesår 2017. Luth-
erska Världsförbundets vice generalsekreterare Kaisamari 
Hintikka granskade de teologiska frågor som en gång sat-
te igång den protestantiska reformationen ur en synvinkel 
som beaktar kyrkornas teologiska dialog och ekumeniska 
samarbete idag. Hennes anförande kommenterades av Rai-
mo Goyarrola (kat.), PhD Grant White (ort.) och TD Leif-
Göte Björklund (met.). Ordföranden för Ekumeniska kom-
missionen för migranter i Europa, Doris Peschke granskade 
förhållandet mellan tro och gärning i ljuset av de brännan-
de aktuella situationer som utmanar de kristnas kraft att vitt-
na och tjäna. Ekumeniska Rådet i Finland har i år efter lång-
varigt samarbete blivit medlem i kommissionen för migran-
ter. Vid seminariet fick man också höra berättelser av perso-

9 Förvaltning

ner som fått asyl hos Mikaelsförsamlingen. Konferencierer 
var pastor Kristiina Friman och pastor Jonathan Westergård.

9.3 Styrelsen

Styrelsen samlades till fem möten. Den 27 maj samlades 
man i domkapitlet i Tammerfors. Biskop Matti Repo berät-
tade om stiftets historia och om verksamheten idag. Samti-
digt bekantade deltagarna sig med biskopsgården och natio-
nallandskapet på Pyynikkiåsen. 

Ordförande
Biskop Teemu Sippo SCJ, kat (suppleant generalvikarie Rai-
mo Goyarrola)

Vice ordföranden
Biskop Matti Repo, ev.luth. (suppleant: pastor Antti 

Kruus)
TM Outi Vasko, ort. (suppleant överdiakon Juha Lam-

pinen)
VTT Markus Österlund, Missionskyrkan i Finland 

(suppleant: TD Leif-Göte Björklund, met.)
Övriga medlemmar
TD Tomi Karttunen, ev.luth. (suppleant: TD Päivi Jus-

sila)
TD Minna Hietamäki, ev.luth. (suppleant: TL Veijo Koi-

vula)
Biskop Simo Peura, ev.luth. (suppleant: domprost Mat-

ti Poutiainen)
Pastor Soile Salorinne, met. (suppleant kyrkoledare Han-

nu Vuorinen, frik.)

9.4 Ekonomi

Överskottet för perioden var 7 432,86 euro (överskottet från 
föregående räkenskapsperiod var 112,26 euro) och det eg-
na kapitalet uppgick i slutet av året till 44 183,99 euro (36 
751,13 euro). Fondkapitalet i slutet av året var sammanlagt 
20 306,81 euro (20 436,81 euro). Föreningens och dess fon-
ders medel har i huvudsak deponerats i en placeringsförsäk-
ring med låg risk.

Inkomster
Räkenskapsperiodens intäkter var 395 276,00 euro (402 
242,53 euro under föregående period), och nedgången jäm-
fört med året innan var 1,7 %. Församlingarnas andel av al-
la intäkter var 43,8 % (43,9 %). Statsbidragsandelen uppgick 
till 13,4 % (13,7 %) och medlemssamfundens andel till 38,0 
% (34,5 %). Kollekternas andel av alla intäkter var 43,4 % 
(42,5 %) medan medlemsavgifterna utgjorde 31,4 % (30,7 
%).

Officiella kollekter från församlingarna uppgick till 168 
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832,05 euro (168 056,77 euro) medan de fria kollektmed-
len var 2 596,61 euro (2 674,22 euro) och budgetstödet 6 
880,00 euro (5 940,00 euro). Donationer uppgick till 70,00 
euro (60,00 euro).

Statsstödet uppgick sammanlagt till 53 000,00 euro (50 
000,00 euro). Intäkterna från medlemssamfunden var 150 
031,00 euro (159 038,23 euro). Föreningens ränteinkomster 
från placerings- och finansieringsverksamhet var 2 881,07 
euro (2 730,02 euro).

Utgifter
Verksamhetsutgifterna för räkenskapsperioden var 387 
843,14 euro (402 130,27 euro under föregående räkenskaps-
period) vilket innebar en nedgång med 3,6 % jämfört med 
året innan. Löner och arvoden med biutgifter uppgick till 
239 040,59 euro (231 055,80 euro) inklusive löner och arv-
oden samt biutgifter för övriga verksamhetsområden. Av-
skrivningarna på anläggningstillgångar uppgick samman-
lagt till 5 043,30 euro (85,22 euro).

Ansvarsveckans utgifter var 89 584,59 euro (92 073,69 
euro), en nedgång på 2,7 % jämfört med året innan. Utgif-
terna för övrig egentlig verksamhet var 21 775,54 euro (37 
895,16 euro), en nedgång på 42,5 %. Kostnaderna för stöd-
funktioner och allmän förvaltning var 98 631,95 euro (103 
954,74 euro), en nedgång på 5,1 %. Utgifterna för place-
rings- och finansieringsverksamhet var 258,98 euro (271,18 
euro).

9.5 Personal

ERF:s kansli sköter ett stort arbetsfält. Kansliets insatser är 
ett arbete som ofta inte märks innan det blir ogjort. Det dag-
liga arbetet består av konsultation, information och ekume-
nisk källhandledning. ERF:s kansli skötte otaliga kontakter 
till såväl evangelisk-lutherska kyrkans Kyrkostyrelses oli-
ka avdelningar som andra medlemskyrkor och främjade ett 
ekumeniskt tänkande och det ekumeniska samarbetet i stort 
som smått. ERF bedrev genom sina sektioner och i samarbe-

te med sina samarbetsparter trots små personresurser en bred 
verksamhet som erbjöd ekumenisk expertis på många områ-
den till nytta för kyrkor och samhället.

Generalsekreterare var Heikki Huttunen medan Sirpa-
Maija Vuorinen var förvaltningssekreterare. Perry Johans-
son var deltidsanställd ekonom, projektsekreterare för An-
svarsveckan på deltid var Anna Hyvärinen medan Jan Ed-
ström var visstids- och deltidsanställd projektsekreterare på 
svenska för Ansvarsveckan.

Teol. Stud. Suvi Korhonen kom till kansliet varje vecka 
och läste tidningarna och sparade de för ekumeniken vik-
tigaste artiklarna i ERF:s urklippsarkiv. Kansliet fortsätter 
urklippsarkivtraditionen från 1970-talet. Urklippsböckerna 
tjänar på ett fungerande sätt det ekumeniska vardagsarbe-
tet. Suvi Korhonen utförde också andra teologiska uppgif-
ter. Åttondeklassaren Irina Huttunen från Tapiolan koulu i 
Esbo arbetade en PRAO-period (Praktisk yrkeslivsoriente-
ring) på kansliet. 
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TULOSLASKELMA    
  
 
        1.1.–31.12.2014  1.1.–31.12.2013
      
VARSINAINEN TOIMINTA    
 
TIEDOTUS     
 
TUOTOT     
 3000 JULKAISUTULOT 419,00 1 281,00
TUOTOT  419,00 1 281,00
KULUT     
 4031 JULKAISUJEN PAINATUS -1 063,92 -1 650,00
 4032 JULKAISUT MYYNTIIN 0,00 -722,47
 4033 INTERNET KOTISIVU -967,20 -930,00
 4034 KÄÄNNÖSTYÖT -2 358,67 -2 280,98
KULUT  -4 389,79 -5 583,45
TIEDOTUS YHTEENSÄ -3 970,79 -4 302,45
      
 
VASTUUVIIKKO    
TUOTOT  
 3050 VALTIONAVUSTUS 48 000,00 45 000,00
TUOTOT  48 000,00 45 000,00
KULUT     
HENKILÖSTÖKULUT 
 4100 PALKKA- JA SOSIAALIKULUT -53 044,11 -52 738,87
 4101 MATKA- JA MAJOITUSKULUT -724,70 -1 210,86
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -53 768,81 -53 949,73
      
 
OSTETUT PALVELUT    
 
 4120 PALKKIO- JA SOSIAALIKULUT -4 028,50 -4 728,83
 4121 MATKA- JA MAJOITUSKULUT -3 335,77 -4 342,25
 4123 PÄIVÄRAHAT -351,00 -380,00
OSTETUT PALVELUT YHTEENSÄ -7 715,27 -9 451,08
      
 
HALLINTOKULUT    
 4131 PUHELIN -630,00 -900,00
 4132 ATK -252,00 -120,00
 4133 PANKKIKULUT -48,00 -72,00
 4134 KIRJALLISUUS JA LEHDET 0,00 -90,00
 4135 TOIMISTOKULUT -1 608,00 -1 416,00
 4136 SISÄINEN VUOKRA -2 460,00 -2 400,00
HALLINTOKULUT YHTEENSÄ -4 998,00 -4 998,00
 
MATERIAALIT JA MUUT HANKINNAT   



57
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

 4140 MONISTUS JA KOPIOINTI -1 293,82 -304,86
 4141 POSTITUS JA RAHTI -6 905,06 -4 192,23
 4142 PAINATUKSET -8 997,44 -8 272,04
 4143 VIDEO -4 960,00 0,00
MATERIAALIT JA MUUT HANKINNAT YHTEENSÄ -22 156,32 -12 769,13
MUUT KULUT    
  
       4150 SEMINAARIT -161,00 -709,04
 4151 VASTUUVIIKON TYÖRYHMÄ -225,60 -109,12
 4152 MEDIAYHTEISTYÖ 0,00 -1 366,65
 4153 VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÄT 0,00 -443,09
 4154 INTERNET -KOTISIVU -453,66 -6 600,28
 4155 TAPAHTUMAT -105,93 -1 677,57
MUUT KULUT YHTEENSÄ -946,19 -10 905,75
      
KULUT  -89 584,59 -92 073,69
VASTUUVIIKKO YHTEENSÄ -41 584,59 -47 073,69
 
USKONNONVAPAUS SUOMEN ULKOPOLITIIK.   
TUOTOT     
 3150 ULKOASIAINMINISTERIÖ 0,00 11 361,06
 3160 AVUSTUKSET 0,00 700,00
TUOTOT  0,00 12 061,06
KULUT    
 
HENKILÖSTÖKULUT    
 
 4300 PALKAT SOSIAALIKULUINEEN 0,00 -1 500,00
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 0,00 -1 500,00
MUUT KULUT    
 4331 KÄÄNNÖSTYÖT 0,00 -6 096,71
 4332 KANNEN SUUNNITTELU 0,00 -150,00
 4333 PAINATUS 0,00 -9 052,00
 4334 JULKISTAMISTILAISUUS 0,00 -2 469,30
 4335 VIERAAN MATKA- JA MAJOITUSKULUT 0,00 -1 200,76
MUUT KULUT YHTEENSÄ 0,00 -18 968,77
USKONNONVAPAUS SUOMEN ULKOPOL. YHT. 0,00 -8 407,71
      
JAOSTOT     
TUOTOT     
 3210 NAISJAOSTO 6 350,00 2 200,00
TUOTOT  6 350,00 2 200,00
KULUT     
 4431 OPILLISTEN KYSYMYSTEN JAOSTO -278,10 -63,50
 4432 KASVATUSASIAIN JAOSTO -4 421,50 -1 030,12
 4433 PAIKALLISEN EKUMENIAN JAOSTO -817,01 -66,72
 4434 NAISJAOSTO -6 694,22 -3 235,72
 4435 EETTISTEN KYSYMYSTEN JAOSTO -149,03 -34,10
 4436 SEKTIONEN FÖR FINLANDSSVENSK 0,00 -178,55
KULUT  -12 359,86 -4 608,71
JAOSTOT YHTEENSÄ -6 009,86 -2 408,71
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NUORISOJAOSTO    
 
TUOTOT     
 3250 VALTIONAVUSTUS 5 000,00 5 000,00
 3260 AVUSTUKSET 0,00 1 000,00
TUOTOT  5 000,00 6 000,00
KULUT     
HENKILÖSTÖKULUT    
 4500 KOULUTUSSIHTEERIN PALKKIO -450,00 -450,00
 4501 SIHTEERIN PALKKIO -450,00 -450,00
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -900,00 -900,00

MUUT KULUT    
 4531 KETKO -150,80 -477,79
 4532 TIEDOTUS 0,00 -572,17
 4533 EKUMEENINEN TYÖRYHMÄ -237,69 -242,14
 4534 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA -1 545,50 -291,38
 4535 JÄSENMAKSUT -1 333,00 -1 333,00
 4537 USKONTODIALOGI -338,00 -486,00
 4538 HISTORIIKKIPROJEKTI -520,90 -2 931,75
 4549 MUUT KULUT -4 998,00 -4 998,00
MUUT KULUT YHTEENSÄ -9 123,89 -11 332,23
NUORISOJAOSTO YHTEENSÄ -5 023,89 -6 232,23
      
KESKUSTOIMISTO    
TUOTOT     
 3900 MUUT TUOTOT 16 366,27 16 834,46
 3901 SISÄISET KULUKORVAUKSET 9 996,00 9 996,00
TUOTOT  26 362,27 26 830,46
      
HENKILÖSTÖKULUT    
 5800 PALKAT -193 000,03 -187 000,00
 5801 SISÄISET PALKAT 56 450,61 58 122,30
 5802 PALKKIOT -6 733,94 -6 315,33
 5803 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT -32 341,48 -31 910,80
 5804 HENKILÖVAKUUTUKSET -2 625,89 -1 763,89
 5805 SOSIAALIKULUT -4 130,22 -3 814,81
 5806 LOMAPALKKAVARAUS -209,03 -250,97

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -182 589,98 -172 933,50
      
TOIMISTOKULUT    
 5820 KALUSTON POISTO -5 043,30 -85,22
 5830 VUOKRAKULUT -17 567,13 -15 995,16
 5831 POSTITUS -26,55 -1 744,00
 5832 PUHELIN -4 110,24 -6 178,40
 5833 ATK-KULUT -1 954,94 -1 601,58
 5836 KOPIOKONELEASING -10 378,53 -10 327,75
 5837 PANKKIKULUT -608,02 -547,72
 5838 KIRJALLISUUS JA LEHDET -989,42 -726,06
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 5839 MATKAKULUT -13 875,78 -17 803,26
 5840 KILOMETRIKORVAUKSET -3 292,08 -3 928,50
 5841 PÄIVÄRAHAT -4 443,00 -6 854,00
 5842 KOKOUSKULUT -4 897,70 -2 572,72
 5843 SEMINAARIT -238,66 -2 455,57
 5844 JÄSENMAKSUT -1 724,00 -1 481,00
 5845 SUHDETOIMINTAKULUT 0,00 -857,15
 5846 TILINTARKASTUSKULUT -2 083,20 -1 996,40
 5847 TYÖTERVEYDENHUOLTO -52,68 -2 401,32
 5848 HENKILÖSTÖKOULUTUS -372,00 -159,24
 5889 MUUT TOIMISTOKULUT -12 115,92 -9 494,90
MUUT YHTEISET MENOT YHTEENSÄ -83 773,15 -87 209,95
KESKUSTOIMISTO YHTEENSÄ -240 000,86 -233 312,99

HALLINTO     
TUOTOT     
 3950 OSALLISTUMISMAKSUT 11 916,00 15 965,00
 3960 AVUSTUKSET 2 000,00 0,00
TUOTOT  13 916,00 15 965,00
KULUT     
 5930 MATKAKULUT -2 260,01 -6 634,83
 5931 RUOKA/MAJOITUSKULUT -6 467,28 -6 599,13
 5989 MUUT KULUT -6 131,51 -3 510,83
KULUT  -14 858,80 -16 744,79
HALLINTO YHTEENSÄ -942,80 -779,79
      
KULUJÄÄMÄ -297 532,79 -302 517,57
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VARAINHANKINTA    
TUOTOT     
 6000 JÄSENMAKSUTULOT 123 965,00 123 440,00
 6100 LUTERILAISEN KIRKON KOLEHTI 168 832,05 168 056,77
 6110 MUUT KOLEHDIT 2 596,61 2 674,22
 6120 LAHJOITUKSET 70,00 60,00
TUOTOT  295 463,66 294 230,99
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 295 463,66 294 230,99
      
KULUJÄÄMÄ -2 069,13 -8 286,58
      
SIJOITUSTOIMINTA    
TUOTOT     
 7000 KORKOTUOTOT 2 881,07 2 730,02
TUOTOT  2 881,07 2 730,02
KULUT     
 7490 MUUT SIJOITUS- JA RAHOITUSKULUT -259,08 -271,18
KULUT  -259,08 -271,18
SIJOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 2 621,99 2 458,84
      
KULUJÄÄMÄ 552,86 -5 827,74
 
YLEISAVUSTUKSET    
TUOTOT     
 8590 YLEISAVUSTUKSET 6 880,00 5 940,00
TUOTOT  6 880,00 5 940,00
YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ 6 880,00 5 940,00
      
TILIKAUDEN TULOS 7 432,86 112,26
      
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 7 432,86 112,26
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TASE      
 
VASTAAVAA  
      
PYSYVÄT VASTAAVAT 31.12.2014 31.12.2013  
AINEELLISET HYÖDYKKEET     
KONEET JA KALUSTO     
1160 KONEET JA KALUSTO 219,63      304,85
 1246 KALUSTON LISÄYS 19 294,67 0,00
 1247 KALUSTON VÄHENNYS -219,63 0,00
 1248 KALUSTON POISTO -4 823,67 -85,22
        KONEET JA KALUSTO 14 471,00 219,63
AINEELLISET HYÖDYKKEET 14 471,00 219,63
      
SIJOITUKSET     
 MUUT SAAMISET    
 1470 KALEVA SIJOIT.OPTIMI 801-84265 66 183,05 63 376,04
        MUUT SAAMISET 66 183,05 63 376,04
      
SIJOITUKSET  66 183,05 63 376,04
     
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 80 654,05 63 595,67
      
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
 
SAAMISET     
 
LYHYTAIKAISET    
  SIIRTOSAAMISET    
 1800 MUUT SIIRTOSAAMISET 6 874,82 11 510,55
SAAMISET YHTEENSÄ 6 874,82 11 510,55
      
RAHAT JA PANKKISAAMISET    
 1910 NORDEA FI8510183000074403 11 901,89 16 560,07
RAHAT JA PANKKISAAMISET 11 901,89 16 560,07
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 18 776,71 28 070,62
VASTAAVAA 99 430,76 91 666,29
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VASTATTAVAA    
  
   31.12.2014 31.12.2013
OMA PÄÄOMA    
RAHASTOT     
ERITYISMÄÄRÄYKSIN RAJOITETUT RAHASTOT  
 2100 STIPENDIRAHASTO 20 018,02 20 018,02
 2101 INGA-BRITA CASTRENIN RAHASTO 0,00 130,00
        ERITYISMÄÄRÄYKSIN RAJOITETUT RAHASTOT 20 018,02 20 148,02
      
MUUT RAHASTOT    
 2150 ISÄ ROBERTIN RAHASTO 288,79 288,79
MUUT RAHASTOT 288,79 288,79
      
RAHASTOT  20 306,81 20 436,81
      
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)   
 2251 YLIJÄÄMÄ-/ALIJÄÄMÄJÄÄNNÖS 36 751,13 36 638,87
      
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ    
 2370 TILIKAUDEN TULOS 7 432,86 112,26
      
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 64 490,80 57 187,94
      
VIERAS PÄÄOMA    
LYHYTAIKAINEN    
 SIIRTOVELAT    
 2950 LOMAPALKKAVELAT 26 933,71 26 724,68
 2978 MUUT SIIRTOVELAT 8 006,25 7 753,67
LYHYTAIKAINEN 34 939,96 34 478,35
      
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 34 939,96 34 478,35
      
VASTATTAVAA 99 430,76 91 666,29
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Tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2014, liitetiedot 
   
Kokonaistuotot -ja kulut 2014 2013 
kokonaistuotot 395 276,00 402 242,53
kokonaiskulut 387 843,14 402 130,27
yli/alijäämä 7 432,86 112,26
     
Henkilöstökulut   
palkka- ja palkkiokulut 199 733,97 193 315,33
eläkevakuutusmaksut 32 341,48 31 910,80
muut sosiaalikulut 6 756,11 5 578,70
lomapalkkavarauksen muutos sosiaalikuluineen 209,03 250,97
    
Henkilöstökulut yhteensä 239 040,59 231 055,80
     
Tase 31.12.2014, liitetiedot:  
     
Suunnitelmanmukaisina poistoina toteutetaan kalustossa 25 %:n
menojäännöspoistoa.   
     
Sijoitukset on arvostettu välittömään hankintamenoon.
   2014 2013
Sijoitukset   
Muut sijoitukset 66 183,05 63 376,04
Markkina-arvo 66 183,05 63 376,04
     
Sijoitussopimus päättyy vuoden 2015 alussa. 
Tilille on maksettu tilinpäätöspäivän jälkeen 127.560,28.
        
Vastuusitoumukset 2014 2013
Leasingvastuut   
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 10 460,76 9 406,92
Myöhemmin maksettavat 47 073,42 28 220,74
Vastuusitoumukset yhteensä 57 534,18 37 627,66
 
Tilinpäätöksen allekirjoitus    
   
Helsinki 9.2.2015    
  
 Teemu Sippo  Matti Repo  
 puheenjohtaja     varapuheenjohtaja  
 
 Minna Hietamäki  Tomi Karttunen Soile Salorinne  
 
Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä    
 
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.    
Helsinki 31.3.2015
 
 Frej Lobbas, KHT  Juhani Loukusa, KHT   
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LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA
Varsinaiset kirjanpitokirjat:    
 Sidottu tasekirja    
 Päiväkirja    
 Pääkirja    
Kirjanpitomateriaali ja tositteet ovat paperimuodossa.    
  
Yleisavustukset        2014 2013  
 Helsingin ortodoksinen seurakunta 1 500,00 1 500,00 
 Lahden seurakuntayhtymä 500,00 0,00 
 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 400,00 500,00 
 Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä 1 000,00 1 000,00 
 Vaasan seurakuntayhtymä 580,00 640,00 
 Espoon seurakuntayhtymä 700,00 500,00 
 Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä 500,00 0,00 
 Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä 600,00 0,00 
 Forssan seurakunta 100,00 100,00 
 Jyväskylän seurakunta 400,00 400,00 
 Tampereen ortodoksinen seurakunta 300,00 500,00 
 Jyväskylän ortodoksinen seurakunta 300,00 500,00 
 Taipaleen ortodoksinen seurakunta 0,00 300,00 
Yleisavustukset yhteensä 6 880,00 5 940,00 
      
Syyskokous Turku 16.–17.10.2014  2014 2013 
 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2 000,00 0,00 
Yhteensä  2 000,00 0,00 
      
Valtion erityisavustukset 2014 2013 
 Opetus- ja kultTuuriministeriö, nuorisojaosto 5 000,00 5 000,00 
Yhteensä  5 000,00 5 000,00 
      
Projektit  2014 2013 
Vastuuviikko    
   
Ulkoasiainministeriön tiedotustuki 48 000,00 45 000,00 
 Yhteensä 48 000,00 45 000,00 
Uskonnonvapaus vastaanottokeskuksissa -projekti   
 Kirkon Ulkomaanavun Säätiö 0,00 0,00 
 ed.vuodelta tuloutettu 3 495,55 3 495,55 
  käyttämättä -3 495,55 -3 495,55 
  yhteensä 0,00 0,00 
      
Projektit yhteensä    
 Myönnetty projektirahoitus 53 000,00 50 000,00 
 Tuloutettu edelliseltä vuodelta 3 495,55 9 856,61 
 Projektirahoituksesta käyttämättä -3 495,55 -3 495,55 
 Yhteensä 53 000,00 56 361,06 
     
SEN kolehtitulot 2011-2014 2014 2013 2012 2011
 Ev. lut. kirkon viralliset kolehdit 168 832,05 168 056,77 165 367,92 163 991,64
 Muut kolehdit 2 596,61 2 674,22 4 108,41 6 479,81
Yhteensä  171 428,66 170 730,99 169 476,33 170 471,45



65
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

Lausunto ehdotukseen loppiaisen ja helatorstain 
siirtämisestä lauantaipäiviin 17.1.2014

SEN:n hallitus sai Ev.lut. Kirkkohallituksen kansliapäälli-
költä, kirkkoneuvos Jukka Keskitalolta 9.1.2014 pyynnön 
antaa lausunto ns. arkipyhien asemasta kirkkovuodessa työ-
markkinajärjestöjen kanssa käytäviä neuvotteluja varten. 
17.1. SEN antoi seuraavan lausunnon:

Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) hallitus katsoo, 
ettei esitetty loppiaisen ja helatorstain siirtäminen pois pai-
kaltaan kirkkovuoden kierrossa ole perusteltua. Juhlapyhien 
viettämisellä tuhatvuotisilla paikoillaan on selkeät historial-
liset, kulttuuriset ja teologiset perusteet. Pyhäpäivien siirte-
ly ei myöskään tukisi Euroopan unionin pyrkimyksiä työn ja 
perhe-elämän tasapainoon eikä edistäisi yleiseurooppalai-
sia työelämän tavoitteita – terveyttä, turvallisuutta ja ihmis-
arvoa. Kirkkovuoden aikojen määrittely ei SEN:n käsityksen 
mukaan kuulu työmarkkinaneuvottelujen piiriin.

 Viikon, kuukauden ja vuoden rytmillä on olennainen 
merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Arjen, paaston ja juhlan 
tasapaino edistää henkistä ja fyysistä terveyttä ja luo edel-
lytykset luovuudelle, työkyvylle ja yhteiskunnalliselle aktii-
visuudelle. Kirkkovuoden juhlat antavat toimivan kehyksen 
tälle rytmille, joka nousee juutalaisuuden, kristinuskon ja is-
lamin yhteisestä kulttuuritaustasta. Kirkkovuoden juhlien ja 
paastojen toteutuksessa on käytännön eroja katolisen, orto-
doksisen ja protestanttisten kirkkojen kesken, mutta perusta-
na on yhteinen raamatullinen näkemys ajasta ja ikuisuudes-
ta. Yhteisen hengellisen vuodenkierron noudattaminen on 
tärkeä ulottuvuus siinä kuinka kirkot ovat läsnä yhteiskun-
nassa ja palvelevat sen kulttuurista jatkuvuutta. Se osoittaa 
suomalaisen identiteetin sisäisen rungon ja sen kuulumisen 
eurooppalaiseen perheeseen. Vuoden kiertoon liittyvien juh-
lien merkitys ei riipu siitä miten suhtaudutaan niiden varsi-
naiseen uskonnolliseen sisältöön.

 Helatorstai eli Kristuksen taivaaseen astumisen juh-
la on keskeinen pääsiäiskierrossa, joka muodostaa kirkko-
vuoden ytimen. Sitä vietetään 40. päivänä pääsiäisestä. Lop-
piainen eli epifania-teofania tammikuun 6. päivänä kuuluu 
myös kristinuskon varhaisimpien juhlien joukkoon. Sen juu-
ret juontavat 100-luvun Egyptiin, jonka vanhan uskonnon 
juhla-aikoja se heijastaa. Ortodoksisessa traditiossa 6.1. on 
Kristuksen kasteen ja läntisessä traditiossa kolmen itämaan 
tietäjäkuninkaan juhla. Helatorstai ja loppiainen kuuluvat 
eurooppalaista kulttuuria muovaavan ajattelu- ja elämänta-
van ytimeen.

 Kaikissa Euroopan unionin maissa huomioidaan tär-
keimmät kristillisen kirkkovuoden juhlat yleisinä vapaapäi-
vinä. Täyttä yhtenäisyyttä ei kuitenkaan ole. Ainoastaan gre-
goriaanisen kalenterin joulu (25.12.) on kaikkialla vapaapäi-
vä. Myös pääsiäinen, jonka ajankohta riippuu kuunkierrosta, 
on kaikissa EU-maissa yhteiskunnallinen juhlapäivä – kato-
lis- ja protestanttisenemmistöisissä gregoriaanisen kalente-
rin mukaan ja ortodoksienemmistöisissä juliaanisen kalente-
rin mukaan. Muita juhlia huomioidaan vaihtelevasti.

 
Loppiainen on vapaapäivä yhdeksässä EU-maassa (Es-

panja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Puola, Ruotsi, Suo-
mi, Slovakia) ja helatorstai kahdeksassa (Belgia, Itävalta, 
Luxemburg, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska). Suo-
messa pois jätetty toinen helluntaipäivä huomioidaan yhdes-
sätoista EU-maassa ja luterilaisesta kirkkovuodesta sivussa 
oleva jälki-Maria 15.8. (Katolisessa kirkossa Neitsyt Mari-
an taivaaseen ottaminen, ortodoksisessa Jumalansynnyttä-
jän kuolonuneen nukkuminen) on vapaapäivä viidessätoista 
EU-maassa. Eri maissa on yleinen vapaapäivä monina kris-
tillisen kirkkovuoden pienempinä juhlina – kaikkien pyhi-
en juhla, Johannes Kastajan syntymäpäivä, Neitsyt Marian 
sikiämisen päivä, Corpus Christi, slaavien apostolien päivä, 
reformaation juhla — yleisimpiä mainitaksemme.

Loppiainen ja helatorstai ovat suuria kristillisen kirkko-
vuoden juhlia. Ne kuuluvat suomalaisen ja eurooppalaisen 
kulttuurin ja identiteetin ytimeen. Myös perinteinen suoma-
lainen kristinusko on osa uudistuvaa, monikulttuurista elä-
mänmuotoa. Tämä on hyvä lähtökohta uskontojen ja kult-
tuurien väliseen suvaitsevaisuuteen ja tasavertaisuuteen. Us-
kontodialogin ja ekumenian kannalta olisi epäviisasta ohen-
taa vuoden kiertoon liittyviä suomalaisia ja eurooppalaisia 
traditioita talouden lyhyen aikavälin perustein.

 
Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallituksen puolesta
Heikki Huttunen
pääsihteeri

Lausunto Tulevaisuuden lukio –  
Valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako -työ- 

ryhmän muistiosta (OKM 2013:14) 6.2.2014

Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle
 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) kannattaa ehdotusta 
säilyttää lukiokoulutus 75 kurssin laajuisena yleissivistävä-
nä koulutuksena. SEN pitää erityisen hyvänä Tulevaisuuden 
lukio -selvityksen kattavaa käsitystä yleissivistyksestä, joka 
perustuu laajojen kokonaisuuksien hallinnalle ja ankkuroi-
tuu paitsi tulevaisuuden työelämän ja kulttuuristen muutos-
ten myös henkilökohtaisen kasvun alueelle. Yleissivistyksen 
ajatuksessa korostuu laajojen kokonaisuuksien hallinta. Tä-
hän sisältyvät myös uskonnolliset, eettiset ja moraaliset tai-
dot. Samalla SEN ilmaisee huolensa eräiden lukion tavoit-
teet ja tuntijako -työryhmän muistiossa esitettyjen muutos-
ten johdosta. Ehdotetussa mallissa useiden oppiaineiden pa-
kolliset kurssit on korvattu yhdellä yhteisellä kurssilla. Kat-
somusaineissa pakolliset kurssit on ehdotettu vähennettä-
väksi kolmesta yhteen. Laajan yleissivistyksen sijaan malli 
johtaa opiskelijaa keskittymään vain yksittäisiin oppiainei-
siin. Temaattiset kokoavat kurssit eivät voi toimia ymmär-
rystä syventävinä, jos perustiedot oppiaineesta puuttuvat.
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Näkemyksemme perusteluiksi toteamme seuraavaa:

Reaaliaineiden jakaminen oppiainekoreihin sekä pakollis-
ten kurssien radikaali vähentäminen ja syventävien kurssi-
en karsiminen mahdollistavat Tulevaisuuden lukio -muisti-
on hengen vastaisesti keskittymisen vain muutamiin oppi-
aineisiin, mikä kaventaa opiskelijan mahdollisuuksia raken-
taa laaja-alaista yleissivistystä. Yhteiset temaattiset kurssit 
eivät voi rakentua peruskursseilla opitun varaan, kun opiske-
lijat ovat jo varhaisessa vaiheessa erikoistuneet tiettyihin op-
piaineisiin. Opiskelijoiden hajanaisella yleissivistyksellä on 
seurauksia myös opiskelijan mahdollisuuksiin menestyä yli-
opisto- ja korkeakouluopinnoissa. Ne eivät voisi rakentua lu-
kio-opintojen varaan, vaan opiskelijoiden yleissivistystä pi-
täisi täydentää.

 Muistiossa todetaan nykyisen lukion yhdeksi haasteeksi 
opiskelijoiden kokemat ongelmat opintojen suunnittelussa. 
Esitetty malli pakottaa kuitenkin lukio-opiskelijat tekemään 
myöhempien opintojensa ja tulevan työelämänsä kannalta 
suuria valintoja hyvin varhain. Malli on hyvin herkkä yk-
silöllisten, sattumanvaraisten tekijöiden vaikutuksille. Näitä 
ovat esimerkiksi lukioikäisen kasvun haasteet sekä yksittäis-
ten opettajien vaikutus opiskelijan ainevalintoihin. Laajempi 
määrä kaikille pakollisia kursseja antaisi opiskelijalle oike-
amman kuvan oppiaineiden luonteesta ja sisällöistä sekä pa-
remmat perusteet omien valintojen tekemiselle.

 Yhteisten temaattisten kurssien toteuttamistapoja tuli-
si eritellä yksityiskohtaisemmin, jotta niiden vaikutusta lu-
kio-opintoihin voitaisiin arvioida tarkemmin. Nykyinen esi-
tys herättää ainakin kaksi kysymystä, joista toinen liittyy 
nykyisten oppiaineiden tiedon tuottamisen tapoihin ja toi-
nen opettajan pätevyyksiin. Ensimmäisellä kysymyksellä on 
seurauksia siihen miten oppiaineet jaotellaan eri ”koreihin”, 
toisella puolestaan siihen kuka kursseja opettaa. Yksi suo-
malaisen lukiokoulutuksen korkean tason taustatekijöistä on 
korkeasti koulutettu opettajakunta. Esitetty malli voi helpos-
ti johtaa siihen, että moniin aiheisiin on vaikea löytää asian-
mukaisesti koulutettua opettajaa. Ehdotus vaarantaa lukio-
opiskelijoiden alueellisen ja koulutuksellisen yhdenvertai-
suuden. Erityisesti pienissä ja keskisuurissa lukioissa olisi 
mahdotonta tarjota monipuolista ja pätevää opetusta, koska 
nyt ehdotettu suuri valinnaisuus tekisi hankalaksi ennakoi-
da eri aineiden opetuksen määrää ja pätevien opettajien saa-
tavuutta. Muistio nimeää yhdeksi tulevaisuuden keskeiseksi 
osaamisalueeksi uskonnolliset, eettiset ja moraaliset taidot. 
Erilaiset katsomukset huomioon ottava kyky vuorovaiku-
tukseen on entistä tärkeämpää, kun lukio-opiskelijat tulevat 
enenevässä määrin eri uskonnollis-kulttuurisista taustoista ja 
kohtaavat arkielämässä, opinnoissa ja työssä ihmisiä, joilla 
on erilaiset vakaumukset ja uskonnolliset viitekehykset. Eet-
tinen pohdintataito ja valmius vastuun ottamiseen pohjautu-
vat suurelta osin katsomusopetuksen (uskonto ja elämänkat-
somustieto) antamiin valmiuksiin. Myös oman uskonnon ja 
kulttuurin ymmärtäminen ja niiden kriittinen tarkastelu on 
olennaista ja perustuu laadukkaaseen ja riittävään uskonnon 
ja muuhun katsomusopetukseen.

 Vaikka uskonnossa oppiaineena on osioita, jotka voi-
daan opiskella yhdessä (esimerkiksi maailmanuskonnot), 
katsomme, että uskonnonopetuksen ja muun katsomusope-
tuksen tulee perustua malliin, joka huomioi opiskelijan us-
konnollisen ja katsomuksellisen taustan. Uskonnot ja kat-
somukset nousevat syvistä kulttuuritaustoista, jotka mää-
rittävät koko ihmisenä olemisen idean ja käsityksen todelli-
suudesta. Siksi juuri nykyinen omasta katsomuksesta lähte-
vä opiskelu avaa tien oman uskonnollisen äidinkielen kaut-
ta ymmärtämään myös erilaisuutta, joka myös on pyhää ja 
arvokasta.

 Uskonnollisten vähemmistöjen riittävä huomioonotta-
minen uskonnonopetuksessa edistää kotoutumista. Uskon-
nonopetus vähentää uskonnollista radikalisoitumista ja edis-
tää yhteiskuntarauhaa. On tärkeää, että uskontoa opettavat 
tiedepohjaisesti koulutetut ja pätevät opettajat. Mikäli us-
konnonopetuksen tuntimäärää vähennetään ehdotetulla ta-
valla, eivät edellä mainitut seikat voi toteutua.

Tuntijakotyöryhmä ehdottaa uskonnon pakollisten kurs-
sien pudottamista kolmesta yhteen sekä valtakunnallisten 
syventävien kurssien vähentämistä. Ehdotettu tuntiresurssi 
ei anna mahdollisuuksia tarjota lukio-opiskelijoille riittävää 
uskontoja ja katsomuksia koskevaa yleissivistystä niin, et-
tä heillä olisi edes välttävät tiedot ja taidot uskontojen edus-
tamasta kulttuurikentästä jatko-opinnoissa tai työelämässä.

 Lukion tulee olla jatkossakin vähintään 75 kurssin laa-
juinen. On tärkeää, että lukion voi käydä myös neljässä vuo-
dessa. Yhtenäinen yleissivistyksen runko turvataan sillä, että 
valtakunnallisesti tarjottavia pakollisia ja syventäviä kursse-
ja on riittävä määrä. Valinnaisuuden lisääminen nyt esitetyllä 
tavalla johtaa laajan yleissivistyksen murenemiseen.

 Uskonnon ja muun katsomusopetuksen osalta edelly-
tämme kolmea pakollista ja vähintään kahta syventävää val-
takunnallista kurssia.

 
Kunnioittaen
Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallituksen puolesta
Heikki Huttunen, pääsihteeri

Lausunto ihmisoikeuspoliittiseen  
selontekoon 24.4.2014 

 Viite: Pol-40; Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko; kutsu 
kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen 15.4.2014 sekä lausun-
topyyntö HEL7M0031-9

Arvoisa ulkoasiainministeriö. Rauhan ja turvallisuuden, yh-
teiskuntien kehityksen, sananvapauden, ihmisoikeuksien, de-
mokratian ja kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen edellyt-
tävät, että yksilöt ja yhteisöt voivat turvallisesti harjoittaa 
uskontoaan ja vakaumustaan tai jättäytyä näiden ulkopuo-
lelle. Jos uskonnon ja vakaumuksen vapautta rajoitetaan, 
rajoitetaan usein myös muita ihmisoikeuksia sekä oikeute-
taan joko valtion, viranomaisten tai siviilien tekemiä väki-
valtarikoksia.

 Uuden ihmisoikeuspoliittisen selonteon yhtenä paino-
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pisteenä on sananvapaus. Sananvapaus linkittyy keskeisesti 
uskonnonvapauteen, koska sananvapauden rajoitukset ja vi-
hapuhe kohtaavat usein uskonnollisiin tai vakaumuksellisiin 
ryhmiin kuuluvia, erityisesti vähemmistöjä ja heikoimmassa 
asemassa olevia, mutta myös enemmistöjä. Toisaalta taas sa-
nanvapauden rajoittamista tai vihapuhetta voidaan harjoittaa 
näiden ryhmien sisällä. Haasteita on myös Suomessa.

 Kansainväliset ihmisoikeussopimukset määrittävät us-
konnonvapauden yksiselitteisesti yksilön vapaudeksi. Us-
konnoilla tai yhteisöillä ei ole ihmisoikeuksia. Suomen hal-
litus on sitoutunut voimassa olevan hallitusohjelman tavoit-
teiden mukaisesti kestävän kehityksen edistämiseen ja eriar-
voisuuden ehkäisemiseen ihmisoikeus-, turvallisuus- ja ke-
hityspolitiikan keinoin. Toimenpiteistä on kuitenkin puuttu-
nut uskonnonvapauden johdonmukainen edistäminen laa-
jemman ihmisoikeusagendan yhteydessä. Ulkoasiainminis-
teriön ensimmäisessä ihmisoikeusstrategiassa (2013) uskon-
nonvapaudelle on annettu enemmän painoarvoa kuin aiem-
min, mutta Suomen on myös uudistettava suhtautumistaan 
politiikan ja uskonnon välisiin suhteisiin.

 Suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa on perinteises-
ti erotettu julkinen ja yksityinen, uskonto ja politiikka. Suu-
rimmassa osassa maailman valtioita uskonto tai vakaumus ei 
kuitenkaan kuulu pelkästään yksityisyyden piiriin, vaan se 
on julkista. Varovainen suhtautuminen uskonnonvapauteen 
marginalisoi vakavat ihmisoikeusongelmat, joiden ratkaise-
minen vaatii proaktiivista lähestymistapaa. Uskontojen kun-
nioittamisen sijasta Suomen tulee ottaa uskonnonvapauden 
suhteen aloitteellinen rooli kansainvälisessä yhteisössä. Jot-
ta Suomi voisi aktivoitua, on laadittava konkreettiset tavoit-
teet, toimintatavat ja seurantajärjestelmä uskonnonvapauden 
edistämiseksi.

 Uskonnon- ja vakaumuksenvapaus linkittyy merkittä-
västi muihin ihmisoikeuksiin ja edistää niiden toteutumis-
ta. Siksi Suomen ihmisoikeuspoliittisen selonteon tulisi ot-
taa uskonnonvapaus huomioon. Tärkeä ja oivallinen edistä-
miskeino on uskonnon- ja vakaumuksenvapauden sisällyttä-
minen osaksi globaalikasvatusta.

 
Kunnioittaen
Anna Hyvärinen                                                             
Suomen Ekumeeninen Neuvosto
Kristiina Rintakoski                                 
Suomen Lähetysseura

Lausunto hallituksen esityksestä muiden uskon-
tojen kuin evankelisluterilaisen ja ortodoksisen 
uskonnon opetusperusteiden tiukennuksesta pe-
rusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 13.6.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) hallitus esittää lau-
suntonaan, ettei uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus-

perusteita tule tiukentaa, eli opetusryhmien vähimmäisko-
koa ei tule nostaa.
 Hallituksen esitys eduskunnalle perusopetuslain 13 § ja lu-
kiolain 9 § muuttamisesta.

 
SEN:n jäsenkuntaan kuuluvat maamme kaikki kristilliset 
kirkkokunnat ja 20 ekumeenisesti toimivaa järjestöä. SEN 
tekee läheistä yhteistyötä USKOT-foorumin, Suomen Isla-
milaisen Neuvoston (SINE) ja Suomen Juutalaisten Seura-
kuntien Keskusneuvoston sekä kansainvälisten ekumeenis-
ten ja uskontopohjaisten verkostojen kanssa.

 SEN:n hallitus kiinnittää huomiota esitetyn uskonnon 
opetusperusteiden tiukennuksen ongelmallisuuteen vähem-
mistöjen oikeuksien toteutumisen kannalta. Se kohdistuisi 
selektiivisesti tiettyihin väestöryhmiin – katolilaisiin, musli-
meihin ja juutalaisiin. Se antaisi väärän vähemmistöpoliitti-
sen signaalin, kun maahanmuuttajataustainen väestö kasvaa 
ja yhteiskunta muuttuu monikulttuurisemmaksi ja monius-
kontoisemmaksi. Islamin, juutalaisuuden ja katolisen kirkon 
maailmanlaajan merkityksen valossa on myös kysyttävä, 
minkälaisia päätelmiä kansainvälisissä yhteyksissä sen va-
lossa tehtäisiin Suomen uskonto- ja vähemmistöpolitiikas-
ta. Perusteena esitetty pätevien opettajien vaikea saatavuus 
ja järjestelyjen hankaluus väistyvät, kun väestöryhmät kas-
vavat, kuten pääkaupunkiseudun kunnissa on jo nähty. Ta-
voitteena olevat säästöt jäisivät häviävän pieniksi, koska ns. 
pienryhmäisten uskontojen opetus kaikkinensa edustaa mer-
kityksettömän pientä menoerää koulutuksen kustannuksista. 
On myös selvitettävä, kuinka ongelmallinen juutalaisiin, ka-
tolilaisiin ja muslimeihin kohdistuva toimenpide olisi perus-
tuslain ja yhdenvertaisuuslain sekä Lapsen oikeuksien sopi-
muksen kannalta.

 Uskonnonopetuksen merkitys osana yleissivistystä glo-
balisoituvassa maailmassa on olennainen. Se on myös tärkeä 
väline, kun eritaustaiset nuoret muodostavat eheää nykysuo-
malaista ja eurooppalaista identiteettiään. Nykyistä monius-
kontoista katsomusopetuksen mallia tulee kehittää uskonto-
jen ja vakaumusten yhteistyötä edistävään suuntaan. Eri us-
konnoille ja vakaumuksille kuuluu luonteva ja tunnustettu 
paikkansa kouluyhteisössä, osana moniarvoista suomalai-
suutta.

 Uskonnonopetuksella on ainutlaatuinen yhteiskunnalli-
nen merkitys, koska siinä maamme vanhat ja uudet vakau-
musperinteet ovat tasavertaisessa asemassa. Esitetty laki-
muutos vähentäisi uskontojen tasa-arvoa koulussa ja veisi 
kehitystä väärään suuntaan. Erityisen räikeänä se kohdistui-
si kolmeen vähemmistöryhmään – juutalaisiin, katolilaisiin 
ja muslimeihin. Katolinen uskonnonopetus lakkaisi lähes 
koko maasta. Islamin opetus katkeaisi kasvukeskusten ul-
kopuolella ja ruotsinkielisissä kouluissa. Juutalainen uskon-
nonopetus lakkaisi käytännöllisesti katsoen kaikkialla Hel-
singin Juutalaisen koulun ulkopuolella. Erityisesti katolilais-
ten ja muslimien määrä kuitenkin kasvaa kaikkialla maassa, 
myös ruotsinkielisen väestön keskuudessa, eikä olisi tarkoi-
tuksenmukaista keskeyttää uskonnonopetuksen kehittämistä 
näissä konteksteissa.
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 Esityksessä on perusteltu evankelisluterilaisen ja orto-
doksisen uskonnon erityisasemaa näiden kirkkojen julkis-
oikeudellisella asemalla. Siinä yhteydessä on käytetty ar-
kaaista termiä valtionkirkko, jonka voi katsoa vanhentuneen 
jo vuoden 1869 kirkkolain myötä. Sen sijaan elämänkatso-
mustiedon opetuksen erityisasemaa ei ole perusteltu. Esityk-
sen perusteluissa oletetaan, että ne oppilaat, jotka eivät voi-
si osallistua oman uskontonsa opetukseen, siirtyisivät auto-
maattisesti elämänkatsomustiedon opetukseen. Käytännön 
kokemuksen valossa näin ei kuitenkaan käy, vaan osa lap-
sista jää kokonaan katsomusopetuksen ulkopuolelle, eikä 
heidän kohdallaan toteudu mikään opetussuunnitelma. SEN 
ja sen yhteistyökumppanit Suomen Islamilainen Neuvosto 
ja Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ovat mones-
sa yhteydessä todenneet, että uskonnonopetuksen siirtymi-
nen kokonaan koulun ulkopuolelle vaarantaisi suvaitsevai-
suuden ja dialogisuuden tavoitteet, jotka ovat kouluopetuk-
sessa keskeisiä.

 Vastikään Helsingin yliopistossa tarkastettu väitöstut-
kimus (Inkeri Rissanen 2014) osoittaa, että islamin opetus 
tarjoaa tilan, jossa tapahtuu vuorovaikutus monikulttuuri-
sen yhteiskunnan järjestäytymisen kannalta olennaisissa ky-
symyksissä. Tutkimuksen mukaan vähemmistön uskonnon-
opetus asemoi opettajat tärkeiksi monikulttuurisuuspolitii-
kan toimijoiksi.

 Perusteluissa viitataan vaikeuksiin löytää päteviä opet-
tajia ns. pienryhmäisten uskontojen opetukseen. On muistet-
tava, että vielä 1990-luvun alussa sama ongelma koski or-
todoksista uskonnonopetusta, huolimatta sen pitkästä his-
toriasta koululaitoksessamme. Itä-Suomen yliopistossa jär-
jestetyn koulutuksen tuloksena tämä ongelma on käytännös-
sä kokonaan poistunut. Sama myönteinen kehitys on mah-
dollista myös islamin kohdalla, joka yleensä nähdään tässä 
suhteessa haastavimpana alueena. Suomalaisen peruskoulun 
käyneiden, yliopistoissa opiskelevien musliminuorten mää-
rän kasvaessa mahdollisuudet kouluttaa muodollisesti päte-
viä islamin opettajia kasvavat koko ajan. Yliopistollinen is-
lamin opettajien koulutus synnyttäisi samalla nykyistä laa-
jempaa asiantuntemusta islamin teologiasta ja sen eettis-
yhteiskunnallisesta soveltamisesta suomalaisessa elämäs-
sä. Tällä olisi suuri merkitys suomalaisen ja eurooppalaisen 
kulttuuris-yhteiskunnallisen kehityksen kannalta.

 
Kunnioittaen
Suomen Ekumeeninen Neuvosto, hallitus



26.2.2014
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Lausunto Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet 15.10.2014

Arvoisa Opetushallitus, Suomen Ekumeeninen Neuvosto pi-
tää perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita tärkeänä 
asiakirjana. Se on huolellisesti valmisteltu, ja koulun eri yh-
teistyötahoja on laaja-alaisesti kuultu. Tämä näkyy myös us-
konnon eri oppimäärien yhteisissä tavoitteissa ja keskeisis-
sä sisältöalueissa.

 Pidämme tärkeänä, että asiakirja heijastaa Uskonnon-
vapauslain mukaisesti positiivista uskonnonvapautta, ja sii-
nä hengessä viittaa kirkkoihin, uskonnollisiin yhdyskuntiin 
ja muihin maailmankatsomusyhteisöihin osana laajaa op-
pimisympäristöä. Näin on tehty esimerkiksi luvun 2.2. Pe-
rusopetuksen arvoperusta alaluvussa Oppilaan ainutlaatui-
suus ja oikeus hyvään opetukseen, jossa todetaan seuraavas-
ti: ”Henkilöstön avoin ja kunnioittava suhtautuminen kotien 
erilaisiin uskontoihin, katsomuksiin, perinteisiin ja kasva-
tusnäkemyksiin on rakentavan vuorovaikutuksen perusta.”

 Myönteisen kokonaisvaikutelman sisällä nostamme kui-
tenkin esille yhden kohdan, johon esitämme korjausta. Ope-
tussuunnitelmien perusteiden yleisessä osiossa perusopetus 
määritellään sekä pedagogisesti että juridisesti ongelmalli-
sella tavalla.

Luvun 2.2. Perusopetuksen arvoperusta alaluvussa Ihmi-
syys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia todetaan seuraavasti: 
”Opetus on oppilaita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja 
puoluepoliittisesti sitouttamatonta.”

 Kun voimassa olevaa uskonnonvapauslakia säädettiin, 
eduskunnan sivistysvaliokunta totesi omassa lausunnossaan 
(SiVL 14/2002 vp) uskonnonopetuksen tehtäväksi muun 
muassa tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, jois-
ta hän saa aineksia identiteettinsä ja maailmankatsomuksen-
sa rakentamiseen. Perustuslakivaliokunta yhtyi mietinnös-
sään (PeVM 10/2002 vp) sivistysvaliokunnan käsityksiin 
uskonnon opetuksen tarkoituksesta. Näiden linjausten valos-
sa on ongelmallista määritellä perusopetusta nimenomaan 
termillä ”sitouttamaton”.

 Katsomusaineiden opetuksen nimenomaisena tavoittee-
na on antaa oppilaalle aineksia oman identiteettinsä hahmot-
tamiseen ja maailmankatsomuksensa rakentamiseen. Tämä 
voi tapahtua vain avoimessa ilmapiirissä: koulun tulee hy-
väksyä (affirm) eritaustaisten oppilaiden kulttuuriset ja us-
konnolliset identiteetit, mutta opetuksen ei pidä ohjata tai 
määritellä sitä, millaiseksi oppilas oman katsomuksensa 
hahmottaa opetuksessa saamiensa tietojen, taitojen sekä elä-
mysten ja muun elämänkokemuksensa perusteella.

 Tältä kannalta on todettava, että opetuksen luonnehtimi-
nen ”sitouttamattomaksi” synnyttää osin virheellisen mie-
likuvan: uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen le-
gitiiminä tavoitteena on nimenomaan oppilaan motivoimi-
nen ja sitouttaminen oman identiteetin määrittelyyn ja maa-
ilmankatsomuksen rakentamiseen suomalaisen yhteiskun-
nan kontekstissa.

 Tämä vastaa myös Lapsen oikeuksien sopimuksen 
(1989) säädöksiä siitä, kuinka koulutuksen tulee edistää lap-

sen omaa sivistyksellistä identiteettiä ja uskonnollisten yh-
teisöjen välistä suvaitsevaisuutta (artikla 29). Sopimus sää-
tää myös etniseen, uskonnolliseen tai kielelliseen vähem-
mistöön kuuluvan lapsen oikeudesta nauttia yhdessä ryh-
män muiden jäsenten kanssa omasta kulttuuristaan, tunnus-
taa ja harjoittaa omaa uskontoaan ja käyttää omaa kieltään 
(artikla 30).

 Uskonnon ja katsomuksen rinnastaminen puoluepoli-
tiikkaan on vähintäänkin ongelmallista. Se luo vähättelevän 
vaikutelman. Poliittisten ideologioitten merkitys ihmisten 
identiteetin kannalta on vähentynyt, mutta uskonnon mer-
kitys globaalina valtavirtana kasvaa. Tässä valossa uskon-
to on nähtävä osana kulttuuri-identiteettiä ja sen voi rinnas-
taa äidinkieleen. Tämä koskee uskontoa osana monien maa-
hanmuuttajaryhmien identiteettiä, mutta myös luterilaisuut-
ta ja muita Suomeen kotiutuneita traditioita ja ei-uskonnol-
lisia katsomuksia sekulaarin nykysuomalaisen elämäntavan 
sisällä.

 Oman uskonnon opetus on tärkeä osa suomalaisen yh-
teiskunnan identiteetti- ja vähemmistöpolitiikkaa: ajanmu-
kaisten näkemysten mukaan moniarvoisen yhteiskunnan po-
liittisena päämääränä tulee olla erilaisten yhteisöjen ja tra-
ditioiden tunnustaminen (recognition). Nykyinen sanavalin-
ta ei tätä tue.

Lausunnon keskeinen sisältö
Edellä mainituista syistä toteamme, että perusopetusta, jo-
hon kuuluu oman uskonnon ja elämänkatsomustiedon ope-
tus, ei voi määritellä sitouttamattomaksi. Sen sijaan tulee 
puhua uskonnollisesta ja katsomuksellisesta moniarvoisuu-
desta. 

 Luvun 2.2. mainittu kohta tulee muuttaa muotoon: Ope-
tus on [---] puoluepoliittisesti sitouttamatonta sekä uskon-
nollisesti ja katsomuksellisesti moniarvoista.

 Tämä muotoilu tekisi oikeutta oman uskonnon ope-
tukselle, joka on järjestetty positiivisen uskonnonvapauden 
hengessä ja lähtee oppilaan identiteetin pohjalta. Se myös 
ilmaisisi, että perusopetus on aidosti moniarvoista ja kun-
nioittaa kaikkiin väestöryhmiin, vähemmistöihin ja enem-
mistöön, kuuluvien oikeuksia. Se rohkaisisi laatimaan kou-
lukohtaiset opetussuunnitelmat niin, että kulttuurinen ja us-
konnollinen moniarvoisuus heijastuisi niissä. Oman uskon-
non opetusta tulee kehittää nykyiseltä pohjalta koulun kai-
kessa toiminnassa tapahtuvaa kulttuurista vuoropuhelua ja 
yhteistoimintaa edistävällä tavalla. Uskontojen ja sivilisaa-
tioiden dialogin edistäminen on jatkuvasti vaiko: yhä tär-
keämpää maamme yhteiskuntarauhan vahvistamiseksi ny-
kyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa.

 
Kunnioittaen
Suomen Ekumeeninen Neuvosto, hallitus
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Julistus kahdesta ekumeenisesta  
rukouspäivästä vuonna 2015

Turvallisuus on kaikkien perustarve ja vesi on elämän edel-
lytys. Ekumeenisen rukousviikon kansainvälinen teema pe-
rustuu tänä vuonna kertomukseen Jeesuksen ja samarialai-
sen naisen kohtaamisesta kaivolla. Ekumeeninen vastuu-
viikko kiinnittää huomiota oikeudenmukaisuuteen ja siirto-
laisuuteen.

Turvallisuus pohjautuu ihmisarvoon ja oikeudenmukai-
suuteen. Ihmisoikeudet ja kansalaisten vapaus, vastuu ja tasa-
vertaisuus muiden kanssa luovat turvallisuutta. Turvallisuu-
teen kuuluvat oikeus ruokaan, puhtaaseen veteen ja terveelli-
seen ympäristöön, samoin kuin mahdollisuus käydä koulua, 
tehdä työtä ja virkistäytyä. Turvallisuus on ihmiskunnan ja 
maapallon yhteinen asia. Sodat, terroriteot, talouden epäva-
kaus ja luonnonympäristön riisto aiheuttavat turvattomuutta. 
Suomessa emme ole turvassa, jos toivottomuus, levottomuus 
ja väkivalta vellovat Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa tai 
missä tahansa yhteisellä maapallollamme. Oma turva ei kes-
tä, jos se perustuu toisten turvattomuuteen.

Turvallisuus syntyy luottamuksesta, joka ulottuu uhka-
kuvien ja erottavien muurien yli. Turvallisuus kasvaa avoi-
muudesta, jonka raamatullinen nimi on vieraanvaraisuus. Se 
tarkoittaa suvaitsevaisuutta, kunnioitusta ja vastavuoroisuut-
ta ihmisten välillä, yli rajojen: rikkaiden ja köyhien välillä, 
nuorten ja vanhojen kesken, eri kielten ja kulttuurien välil-
lä, eri uskontojen kesken, yli pelkojen ja viholliskuvien. Si-
tä tarvitaan omassa lähiympäristössämme, kotimaassamme, 
koko ihmiskunnassa ja suhteessamme kaikkeen luotuun. 

Luonnonvarat ovat ihmiskunnan yhteistä hyvää. Turval-
lisuuden vakavimmat uhkat liittyvät usein niiden omistuk-
seen ja hyödyntämiseen. Monta sotaa on käyty vedestä ja 
muista luonnonvaroista. Veden ja muiden luonnonvarojen 
oikeudenmukainen jakaminen ja kestävä käyttö ovat ehdot-
tomia edellytyksiä ihmiskunnan turvallisuudelle ja tulevai-
suudelle. Meille puhdas vesi on luonnon lahja, jota emme 
aina osaa arvostaa. 

Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesus 
kuumana iltapäivän hetkenä istuutui kaivolle Samarian kau-
pungin laidalla. Yllättäen Jeesus pyysi samarialaista naista 
ammentamaan hänelle vettä. Juutalaisen miehen ja opettajan 
ei olisi pitänyt puhua vierasheimoisen ja vääräuskoisen nai-
sen kanssa, eikä varsinkaan juoda samasta vesiastiasta. Nai-
nen ymmärsi, että tilanne oli mieletön ja mullistava, ja hän 
pyysikin Jeesukselta elämän vettä. Jeesus kertoi naiselle ole-
vansa Messias, Vapahtaja. Evankeliumi tulee esiin veden ää-
rellä, vieraanvaraisuuden kautta, kun ylitetään ihmisiä erot-
tavat kuilut. Vesi on yhdistävä elämän perusaine ja uudistu-
van elämän merkki.

Saman veden äärellä meidän on kohdattava toisemme ta-
saveroisina ihmiskunnan jäseninä. Meillä on eri lähtökoh-
dat, eri taustat kulttuureissamme ja uskonnoissamme, mut-
ta sama oikeus veteen ja ihmisarvoiseen elämään. Voimme 
löytää toisemme sisarina ja veljinä, joilla on annettavaa toi-
silleen ja vastaanotettavaa toisiltaan. Jaamme elämän vettä 
sekä tämänhetkistä että ikuista tarvetta varten. Ihmiskunnan 

yhteinen jano pakottaa meidät jakamaan vesilähteet oikeu-
denmukaisesti. Vieraanvaraisuus ja kunnioitus luovat välil-
lemme todellista turvallisuutta.

Helsingissä 28. marraskuuta 2014
Tasavallan presidentti
Sauli Niinistö
 

Plakat om två ekumeniska  
böndagar år 2015

Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov och vatten 
är en förutsättning för liv. I år handlar Ekumeniska böne-
veckans internationella tema om berättelsen om Jesus och 
den samariska kvinnan. Ekumeniska ansvarsveckan fäster i 
sin tur uppmärksamhet på rättvisa och migration. 

Trygghet förutsätter respekt för människovärde och rätt-
visa. Trygghet skapas av mänskliga rättigheter, medborgar-
nas frihet och inbördes likvärdighet. Till tryggheten hör för-
utom rätten till mat, rent vatten och en hälsosam miljö ock-
så möjlighet att gå i skola, arbeta och koppla av. Trygghet 
är en gemensam angelägenhet för mänskligheten och jor-
den. Krig, terrorism, ekonomisk osäkerhet och exploatering-
en av naturen skapar otrygghet. Inte ens i Finland är vi tryg-
ga om hopplöshet, oroligheter och våld breder ut sig i Euro-
pa, Mellanöstern, Afrika eller någon annanstans på vår jord. 
Vår egen trygghet är inte hållbar om den grundar sig på an-
dra människors otrygghet. 

Trygghet skapas genom förtroende som bryter ner hot-
bilder och skiljemurar. Trygghet växer genom öppenhet, 
vars bibliska namn är gästfrihet. Gästfrihet innebär tolerans, 
respekt och dialog mellan människor och över gränser; mel-
lan rika och fattiga, mellan unga och gamla, mellan språk 
och kulturer, mellan olika religioner, och den besegrar räds-
la och fiendebilder. Vi behöver gästfrihet i vår närmiljö, i 
vårt land, bland alla människor och i relation till allt skapat. 

Naturresurserna är mänsklighetens gemensamma go-
da. De största hoten mot tryggheten beror ofta på vem som 
äger och utnyttjar naturresurserna. Många krig har förts om 
vatten och andra naturresurser. En rättvis fördelning och ett 
hållbart utnyttjande av vatten och andra naturresurser är för-
utsättningar för vår trygghet och framtid. Vatten är naturens 
gåva till oss, en gåva vi inte alltid värdesätter.

I Johannes evangelium berättas om hur Jesus en het ef-
termiddagsstund satte sig vid en brunn utanför staden Sam-
aria. Överraskande nog bad Jesus en samarisk kvinna att 
hämta vatten åt honom.  En judisk man och lärare skulle in-
te tala med en kvinna från ett annat folk med annan tro, och 
särskilt inte dricka från samma vattenkärl. Kvinnan förstod 
att situationen var osannolik och omvälvande och hon bad 
Jesus om livets vatten. Jesus berättade för kvinnan att han 
var Messias, Frälsaren. Evangeliet uppenbarar sig vid vatt-
net, genom gästfriheten, när vi sträcker oss över människo-
gjorda klyftor. Vattnet är ett grundelement som förenar allt 
liv och är ett tecken på nytt liv. 

Invid samma vatten måste vi möta varandra som likvär-
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diga delar av samma mänsklighet. Vi har olika utgångspunk-
ter, olika kulturell och religiös bakgrund, men vi har samma 
rätt till vatten och ett människovärdigt liv. Vi kan finna var-
andra som systrar och bröder när vi delar med oss till varan-
dra och tar emot av varandra. Vi delar livets vatten både för 
dagens behov och för de eviga. Mänsklighetens gemensam-
ma törst tvingar oss att dela vattenkällorna rättvist. Gästfri-
het och respekt skapar verklig trygghet mellan oss. 
 

Helsingfors 28 november 2014
 

Republikens president
Sauli Niinistö

Hautaan siunaamisen  
hyvä ekumeeninen käytäntö

Hautaan siunaamisen hyvä ekumeeninen käytäntö on Suo-
men Ekumeenisen Neuvoston hallituksen 8.2.2014 hyväksy-
mä asiakirja. Siinä esitetään periaatteita ja näkökohtia, joi-
ta tulisi ottaa huomioon silloin, kun kirkkokunnat kohtaavat 
arkun äärellä. Asiakirja listaa kahdeksan teesiä, jotka aut-
tavat hautaan siunaamisen järjestelyissä erityisesti silloin, 
kun vainajan uskonvakaumus on toinen kuin omaisilla.

1. Hautaaminen tulee hoitaa vainajaa, hänen katsomustaan 
ja toivomuksiaan kunnioittavalla tavalla (Hautaustoimila-
ki, 1 luku, 2 §, 3 mom.).

 
2. Vainajan jäsenyys kristillisessä seurakunnassa on eku-

meeniselta kannalta riittävä osoitus katsomuksesta ja toi-
vomus hautaan siunaamisen toimittamisen tavasta. Kris-
tityille hautaan siunaaminen on tärkeää vainajan, omais-
ten ja seurakunnan kannalta.

 
3. Hautaan siunaamisen toimittajan on hyvä ottaa toimituk-

sessa huomioon myös hautaukseen kokoontuneen saatto-
väen katsomus.

 
4. Milloin vainaja on seurakunnan jäsenyyden rinnalla ollut 

mukana toisen kristillisen yhteisön elämässä, näiden seu-
rakuntien on suotavaa toimia yhteistyössä. Milloin mah-
dollista, hautaan siunaaminen voidaan toimittaa useam-
man perinteen yhteistyönä. Hyvään yhteistyöhön kuu-
luu, että kristilliset seurakunnat antavat tilojaan toistensa 
käyttöön.

 
5. Vainajan vakaumuksen kunnioittaminen on olennais-

ta myös silloin, kun vainajan uskonvakaumus on toinen 
kuin omaisilla. Omaiset voivat varsinaisen hautaan siu-
naamisen lisäksi järjestää omaan perinteeseensä kuulu-
van rukoushetken tai vastaavan, joka ei kuitenkaan ole 
vaihtoehtoinen varsinaisen hautaan siunaamisen kanssa.

 
 6. Milloin vainaja ei ole kuulunut kristilliseen seurakun-

taan, mutta omaiset perustellusti toivovat kristillistä hau-
taan siunaamista, asiasta on sovittava omaisten ja seura-
kunnan kesken vainajan tahtoa ja kyseessä olevan kirkko-
kunnan periaatteita noudattaen.

7.  Kuolemasta ja hautausjärjestelyistä on hyvä keskustella 
jo elinaikana. Jokainen voi kirjata oman tahtonsa asiasta 
ja kertoa siitä läheisilleen.

 
8. Jos hautausjärjestelyistä sovitaan jossain muualla kuin 

vainajan omassa seurakunnassa, kuolemasta ja hautaus-
järjestelyistä on hyvissä ajoin oltava yhteydessä hänen 
omaan seurakuntaansa tai uskonnolliseen yhteisöönsä.

 
8.12.2014
Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus

God ekumenisk begravningspraxis

1. Vid en begravning skall den avlidnes åskådning och öns-
kemål respekteras (Begravningslagen, 1 kap, 2 §, 3 mom).

 
2. Medlemskap i en kristen församling är ur ekumenisk syn-

vinkel en tillräcklig grund för att definiera den avlidnes 
övertygelse och önskemål om på vilket sätt begravningen 
ska förrättas. För kristna är begravningsakten viktig både 
med tanke på den avlidne, de anhöriga och församlingen.

 
3. Det är önskvärt att begravningsförrättaren också tar hän-

syn till begravningsgästernas åskådning. 
 
4. Den avlidne kan varit medlem i en församling och samti-

digt varit med i en annan kristen gemenskap. I sådana fall 
är det viktigt att båda församlingarna kan samarbeta. Om 
möjligt kan begravningsakten förrättas som ett samarbete 
mellan olika traditioner. Till gott samarbete hör att krist-
na församlingar ger varandra tillgång till sina utrymmen.

 
5. Det är viktigt att följa den avlidnes önskan också då den 

avlidnes trosövertygelse känns främmande för de anhö-
riga. De anhöriga kan utöver begravningsakten ordna en 
andakt eller motsvarande enligt den egna traditionen, vil-
ket dock inte ersätter den egentliga begravningsakten.

 
6. I fall den avlidne inte har tillhört någon kristen försam-

ling, men de anhöriga ändå önskar en kristen begravning, 
är det viktigt att de anhöriga och församlingen kommer 
överens om saken och följer den avlidnes vilja och det be-
rörda kyrkosamfundets bestämmelser.

 
7. Det är önskvärt att diskutera begravningsarrangemangen 

medan man ännu lever. Var och en kan formulera sin öns-
kan skriftligt och för sina anhöriga berätta hur man vill ha 
det.

 
8. Ifall de anhöriga kommer överens om begravningsar-

rangemangen i någon annan församling än i den avlidnes 
hemförsamling är det viktigt att de i god tid före begrav-
ningen meddelar om dödsfallet och begravningsarrang-
emangen till den avlidnes hemförsamling eller religiösa 
samfund.
 
8 december 2014
Styrelsen för Ekumeniska Rådet i Finland
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Adventtiviesti ihmisoikeuspäivänä

Adventin aikana kristityt odottavat Kristusta, joka tulee. Hän 
syntyi eläinten suojassa, koska ihmisten luona hänelle ei ol-
lut tilaa. Raamattu käskee ottamaan muukalaisen vastaan 
tasaveroisena oman kansan jäsenten kanssa. Näin opettavat 
sekä Vanha että Uusi testamentti. Lähimmäisenrakkaus ulot-
tuu kaikkiin ihmisiin. Jumalan silmissä ei ole olemassa omia 
ja vieraita. Ihmisarvo ja ihmisoikeudet ovat yhteiset, synty-
perästä ja kansalaisuudesta riippumatta.

 Kristinusko on suomalaisen yhteiskunnan arvojen taus-
talla. Se ei kuitenkaan aina näy toiminnassamme eikä sää-
döksissämme. Joskus lain kirjain ja viranomaisten toimet 
sotivat yleistä oikeustajua vastaan. Polttava ajankohtainen 
kysymys nousee perhekäsitteen ahtaasta tulkinnasta. Se joh-
taa ristiriitoihin erityisesti viranomaisten ja perhekeskeisis-
tä kulttuureista peräisin olevien ihmisten välillä.

 Viime vuosina on nähty liian monta kuohuttavaa tapa-
usta, joissa täysin avusta riippuvaista vanhusta ei ole pääs-
tetty maahan omaistensa luo, tai on jopa viety pois läheis-
tensä luota maamme rajojen ulkopuolelle. Pahimmillaan ny-
kyisen lain ankara tulkinta johtaa suomalaisten perheiden 
isovanhempien hylkäämiseen ja heitteillejättöön, kun hei-
dät vastoin asianosaisten tahtoa poistetaan maasta. Vaikkei 
vanhus itse päätyisikään välittömään hengenvaaraan, Suo-
messa olevat perheenjäsenet joutuvat henkisesti kohtuutto-
maan tilanteeseen.

 Eettisesti kestämätön lainkäyttö ei rakenna yhteiskun-
taa oikeaan suuntaan. Se turhentaa lain arvoa kansalaisten 
silmissä ja horjuttaa lainkuuliaisuutta. Demokratiaan kuu-
luu läpinäkyvä viranomaistoiminta, sananvapaus, velvolli-
suus paljastaa epäoikeudenmukaisuus ja vastuu vaatia kor-
jausta epäkohtiin laeissa ja niiden inhimillisesti kohtuutto-
maan käyttöön ja tulkintaan.

 Kristillinen etiikka velvoittaa meitä ryhtymään toimiin 
säädösten ja niiden tulkinnan sellaiseen korjaamiseen, jo-
ka antaa tasaveroisen aseman kaikkien suomalaisten van-
hemmille ja isovanhemmille, riippumatta siitä ovatko he nyt 
Suomen kansalaisia vai eivät. Heidän kasvattamansa lapset 
ja lapsenlapset rakentavat maatamme, ja heille kuuluu oi-
keus inhimilliseen kohteluun, arvokkaaseen elämään ja hoi-
vaan.

 Jouluun liitetään usein perheen idylli. Se ei aina toteudu 
eikä kerro kaikkea Kristuksen syntymästä. Vapahtaja syntyy 
ihmisten asumusten ulkopuolella. Hän tulee kaikkien, erityi-
sesti niiden luo, jotka ovat hyvinvoinnin ja turvallisuuden ul-
kopuolella, pimeässä ja kylmässä. Oikea valmistautuminen 
Vapahtajan syntymäjuhlaan adventin ja joulupaaston aika-
na avaa silmämme näkemään Kristuksen turvaa tarvitsevan 
lähimmäisen hahmossa. Meidät haastetaan avaamaan sy-
dämemme, kotimme ja yhteiskuntamme, ja ottamaan Hänet 
vastaan.

 
Ihmisoikeuspäivänä 10.12.2014
Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus

 

 Adventsbudskap på människorättsdagen 
 

Advent är väntan på Kristus som kommer. Han föddes bland 
djuren, under deras beskydd, eftersom människorna inte gav 
honom plats. Bibeln uppmanar oss att ta emot främlingen på 
samma sätt som vi tar emot medlemmar av vårt eget folk. Så 
lär både Gamla och Nya testamentet. Nästankärleken gäl-
ler alla människor. I Guds ögon finns inga ”vi” eller ”de”. 
Människovärdet och de mänskliga rättigheterna är gemen-
samma och universella, och oberoende av etnisk tillhörighet 
medborgarskap.

 Den kristna tron utgör ett underlag för det finländska 
samhällets värderingar. Detta märks dock inte alltid i vå-
ra handlingar eller i vår lagstiftning. Ibland strider både 
lagens bokstav och myndigheternas åtgärder mot det all-
männa rättsmedvetandet. En brännande fråga är den snä-
va tolkningen av familjebegreppet. Detta leder till konflikt, 
särskilt mellan myndigheter och personer från familjecen-
trerade kulturer.

 De senaste åren har vi sett alltför många upprörande 
händelser då äldre personer som varit helt beroende av dag-
lig hjälp inte har tillåtits komma till Finland för att leva med 
sina närmaste. En del personer har till och med avvisats 
från vårt land och hindrats att vara med sin familj. I värsta 
fall leder denna stränga tolkning av lagen till att finländares 
far- och morföräldrar överges och lämnas vind för våg när 
de mot sin vilja tvingas lämna landet. Även om de äldre inte 
skulle utsättas för direkt livsfara hamnar de familjemedlem-
mar som bor i Finland i en orimligt svår situation.

 En etiskt ohållbar lagtolkning ger inte rätt signaler för 
samhällsbygget. Den urholkar lagens betydelse och riskerar 
att minska medborgarnas laglydighet. Till demokrati hör ge-
nomskinlighet i förvaltningen, yttrandefrihet, skyldighet att 
avslöja orättvisor och ansvar att kräva rättelse av missför-
hållanden i lagen och av omänskliga, orimliga tolkningar 
och tillämpningar av lagen.

 Den kristna etiken förpliktar oss att försöka rätta till 
regler och hur de tolkas så att alla finländska föräldrar, far- 
och morföräldrar behandlas lika, oberoende om de har finskt 
medborgarskap eller inte. De har fostrat barn och barnbarn 
som bygger vårt land och de har rätt till medmänskligt be-
mötande, omsorg och ett värdigt liv.

 Julen förknippas ofta med familjeidyll. Den blir inte all-
tid verklighet och berättar inte allt om Kristi födelse. Befri-
aren föds utanför den mänskliga bosättningen och kommer 
särskilt till dem som lämnas utanför välfärden och trygghe-
ten, i mörkret och kylan. När vi förbereder oss på rätt sätt 
för Frälsarens födelse i advent och julfastan öppnas våra 
ögon att se Kristus i varje medmänniska som söker trygghet. 
Vi utmanas att öppna våra ögon, våra hem och vårt samhäl-
le och ta emot honom.

 
Människorättsdagen 10 december 2014
Styrelsen för Ekumeniska Rådet i Finland
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Työryhmät / Arbetsgrupper

Rukouspäivätyöryhmä / Böndagsarbetsgruppen
Kappalainen Taina Manninen, Suomen ev.lut. kirkko
Toimittaja, TM Stig Kankkonen, Suomen ev.lut. kirkko, 
puheenjohtaja
Toimittaja Saila Keskiaho, Suomen ortodoksinen kirkko
Rehtori Taina Karhu, Suomen vapaakristillinen neuvosto
Pääsihteeri Heikki Huttunen, sihteeri

Lähetyspyhän valmistelutyöryhmä
SEN:n edustajat: Isä Frans Voss (kat.) ja Aino Nenola (ort.)
Muut edustajat: Brita Jern (SLN, SLEF, lut.), Jari Portaan-
korva (SVKN, bapt.), Aimo Helminen (SVKN, adv.)

Uskontojen yhteistyö Suomessa — USKOT-foorumi ry/ 
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf
SEN:n edustajat
Foorumin hallituksessa:
Varsinainen jäsen Jan Edström (sv. bapt.), 
henkilökohtainen varajäsen Ilari Rantakari (ev.lut.)
Varsinainen jäsen Milena Parland (ort.), 
henkilökohtainen varajäsen Jari Portaankorva (bapt.)
SEN:n edustajat vuosikokouksessa:
Heikki Huttunen (ort.)
Suvi Korhonen (ev.lut.)
Minna Rasku (ort.)
Nora Repo (ev.lut.)
Katri Tenhunen (kat.)

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

Nordisk ekumenisk kvinnokommitté (NEKK)
Pastori Eija Kemppi, naisjaosto 

Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO),
Sisäasiainministeriön koordinoima
Asiantuntijajäsen: pääsihteeri Heikki Huttunen

Uskonnollinen ja kulttuurinen vuoropuhelu -työryhmä 
(Sisäasiainministeriön koordinoima)
Yleisvikaari Raimo Goyarrola (kat)

Vastuuviikko / Ansvarsveckan
Valtuuskunta
SEN:n kumppanuusjärjestöjen edustajat, kirkkokuntien 
edustajat, muut SEN:n kutsumat asiantuntijat. Valtuuskun-
nassa ei ole nimettyjä edustajia. Valtuuskunta kutsutaan ko-
koon kahden vuoden välein ja järjestöt ja kirkkokunnat lä-
hettävät halutessaan kokoukseen valitsemansa henkilön.

Ohjausryhmä 
Marja Kantanen (Kirkkohalliuts)
Tuula Vinko (Kirkkohallitus)

Sini Tyvi (KUA ja Changemaker)
Timo Virtala (Suomen kristillinen rauhanliike),
Jan Edström
Anna Hyvärinen
Heikki Huttunen

Jäsenkirkot ja edustajat / Medlemskyrkor  
och representanter 2012–2014

Anglican Church in Finland
Rev. Tuomas Mäkipää
Finlands svenska baptistsamfund
Pastor Jan Edström
Samfundsföreståndare Peter Sjöblom
Finlands svenska metodistkyrka
Pastor Leif-Göte Björklund
Distriktsföreståndare Mayvor Wärn-Rancken
International Evangelical Church in Finland 
Pastor Giordani de Garvalho
Senior pastor Samuel Vogel
Katolinen kirkko Suomessa 
Piispa Teemu Sippo SCJ
Yleisvikaari Raimo Goyarrola
Missionskyrkan i Finland 
Samfundsledare Håkan Björklund 
Pol. dr Markus Österlund
Suomen evankelisluterilainen kirkko
Arkkipiispa Kari Mäkinen 
Piispa Simo Peura
Piispa Matti Repo
Hiippakuntasihteeri Heli Aaltonen
Pastori Emilia Helavuo
TT Minna Hietamäki
Pastori Leena Huovinen
TT Päivi Jussila
TT Tomi Karttunen
TL Veijo Koivula
Pastori Antti Kruus
Kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen
Rovasti Anders Laxell
Lehtori Virpi Loikkanen
TT Juha Meriläinen
Lehtori Eija Peura
Tuomiorovasti Matti Poutiainen
Apulaisjohtaja Juha Rajamäki
Tuomiorovasti Ilpo Rannankari
Diakoni Luisa Tast
Suomen Metodistikirkko
Pastori Jori Brander
Pastori Soile Salorinne
Suomen ortodoksinen kirkko
Arkkipiispa Leo
Piispa Arseni
Pastori Timo Hirvonen
Ylitarkastaja Mika Hänninen
TM, lehtori Marianne Kantonen
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Ylidiakoni Juha Lampinen
Kirkkoherra Marko Patronen
Sosionomi Simona Savin-Gardberg
TT Maria Takala-Roszcenko
TM Outi Vasko
Suomen Pelastusarmeija 
Eversti Johnny Kleman
Ylisihteeri, everstiluutnantti Petter Kornilow
Suomen Vapaakirkko 
Päätoimittaja Hannu Lahtinen
Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen

Tarkkailijakirkot ja edustajat / Observatörskyrkor  
och representanter 2012–2014

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

Kumppanuusjärjestöt ja edustajat /  
Partnerorganisationer och representanter 2012–2014

Herättäjä-Yhdistys
Toiminnanjohtaja Simo Juntunen
Hiljaisuuden ystävät
Toiminnanjohtaja Sirkka-Liisa Raunio
Kansan Raamattuseura
Toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma
Kirkon Ulkomaanapu
TT Petri Merenlahti
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
Ulkoasiainneuvos Ilari Rantakari
Medialähetys Sanansaattajat
Lähetysjohtaja Juha Auvinen
Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto
Pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen
Opiskelijoiden Lähetysliitto
Pastori Heikki Repo
Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
Lehtori Jouni Elomaa
Sinapinsiemen
Pastori Leena Kairavuo
Suomen Ev. lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus
Pääsihteeri Lasse Halme
Suomen kristillinen rauhanliike
FM Timo Virtala
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
Pääsihteeri Marjo Salmela
Pääsihteeri Minna Mannert 28.7. alkaen

Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
Toiminnanjohtaja Erkki Haarala 
Suomen Lähetysseura
Toiminnanjohtaja Seppo Rissanen
Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto
Pääsihteeri Jaakko Koikkalainen
Suomen Pipliaseura
Kenttäpiispa Pekka Särkiö
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus
Toiminnanjohtaja Eero Jokela
Suomen World Vision
Varatoiminnanjohtaja Anne Pönni
Tuomasyhteisö
Pastori Pirjo Kantala

Jäsenkunnan edustajat jaostoissa 2013–2015 Av med-
lemskretsen utsedda representanter i sektioner

Neuvoston jäsenet, tarkkailijat ja kumppanuusjärjestöt voi-
vat nimetä edustajansa jaostoihin. Jaostot seuraavat oman ai-
hepiirinsä koti- ja ulkomaista keskustelua, työskentelevät eri 
projektien puitteissa sekä järjestävät ekumeenisia seminaa-
reja ja tilaisuuksia ajankohtaisista kysymyksistä.

Rådets medlemmar, observatörer och partnerorganisa-
tioner kan utse representanter till sektionerna. Sektionerna 
följer med den nationella och internationella diskussionen 
rörande deras ansvars-områden, arbetar med olika projekt 
samt ordnar seminarier och samtal i aktuella frågor.

Eettisten kysymysten jaosto / Sektionen för etiska frågor
Suomen ev.lut. kirkko
Erikoislääkäri, johtaja Tarja Holi
Terv.huollon lehtori Helena Lauriala
Ylilääkäri Liisa-Maria Voipio-Pulkki
Suomen ortodoksinen kirkko
Nunna Elisabet
YTT Minna Rasku
Katolinen kirkko Suomessa
LL, TT, isä Raimo Goyarrola
Suomen kristillinen rauhanliike
Pääsihteeri Risto Pontela
Suomen Pelastusarmeija
Majuri Eija Kornilow
Suomen Adventtikirkko
Kirkonjohtaja Kalervo Aromäki
Suomen NNKY-liitto
Rovasti Eevakaarina Launis
Suomen Lähetysseura
Pastori Janne Hassinen
Sinapinsiemen 
Pastori Satu-Elina Ansas
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS 
Lehtori Jouni Elomaa
Sihteeri: Teol. yo. Suvi Korhonen
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Kasvatusasiain jaosto / Sektionen för fostran
Suomen ev.lut. kirkko
Lapsi- ja perhetyön kouluttaja Tiina Haapsalo
Dosentti Jyri Komulainen
TM Hannu Koskinen         
Pastori Juha Luodeslampi                             
KT Saila Poulter
TL Tuula Vinko
Suomen ortodoksinen kirkko
TM Marianne Kantonen
TM Sirpa Okulov
Katolinen kirkko Suomessa
TL, isä Ryszard Mis SCJ
Suomen Pelastusarmeija
Luutnantti Kati Kivestö
Suomen Lähetysseura
Kasvatussihteeri Suvimarja Rannankari-Norjanen
FM, kasvatussihteeri Annamari Tuomela
Suomen NNKY-liitto
TM Maiju Roininen
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus
Kouluttaja, päätoimittaja Juha Kinanen
Suomen Adventtikirkko
Rehtori Merja Kinnunen
Varajäsen: Marle Himberg
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
Ulkoasiainneuvos Ilari Rantakari
Sinapinsiemen
KM, erityisopettaja Timo Ruotsalainen

Naisjaosto / Kvinnosektionen
Suomen ev.lut. kirkko
Pastori Pauliina Järvinen
Pastori Eija Kemppi 
Suomen ortodoksinen kirkko
FM Milena Parland
Psykologi Arja Sigrids
Katolinen kirkko Suomessa
OTM Miira Kuhlberg
Suomen Pelastusarmeija
Majuri Tella Puotiniemi
Suomen NNKY-liitto
Seurakuntasihteeri Tarja Juntunen
Varajäsen: Toimittaja Anne Lagerstedt
Suomen kristillinen rauhanliike
YTM Piretta Pietilä
Finlands svenska metodistkyrka
Annika Carlsen
Suomen Adventtikirkko
Naistyön johtaja Anne Vrcelj
Sinapinsiemen
Rovasti Soili Juntumaa
Rovasti Raili Lehtinen
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS 
Vs. toiminnanjohtaja Riitta Latvio

Kansan Raamattuseura
Ekonomi Marjatta Viirto

Asiantuntijajäsen, EFECF-yhdyshenkilö:  
Yrittäjä Outi Piiroinen-Backman (ort.)

Nuorisojaosto / Ungdomssektionen
Suomen ev.lut. kirkko
Pastori Henri Järvinen
Nuorisotyönohjaaja Susan Louhema
Pastori Marjut Mulari
Sosionomi Meri Saloila
Suomen ortodoksinen kirkko
Teol. yo. Artturi Hirvonen
Pastori Teemu Toivonen                       
Katolinen kirkko Suomessa
TM Anna-Riina Hakala
Suomen Metodistikirkko
Päätoimittaja Säde Loponen
Opiskelija Matti Sälli
Medialähetys Sanansaattajat
Koordinaattori Mirta Martin
Missionskyrkan i Finland
Jenna Romberg 
Suomen Pelastusarmeija
Kapteeni Natalia Penttinen
Suomen Vapaakirkko
Pastori Sami Lehto 
Suomen Helluntaikirkko
Nuorisoasiain koordinaattori Henna Lehtonen
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus
Kasvatussihteeri Suvielise Nurmi
Suomen Lähetysseura
Janne Keränen
Suomen Adventtikirkko
Nuorisotyöntekijä Jani Virolainen
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
Pastori Isto Peltomäki
Pääsihteeri Marjo Salmela
Pääsihteeri Minna Mannert 28.7. alkaen
Suomen NNKY-liitto
Tuula Ylänne
Kansan Raamattuseura
Pastori Arto Nuutinen
Herättäjä-Yhdistys
Pastori Raisa Jarkkola
 

Kutsutut jäsenet
Ortodoksisten Nuorten Liitto
Teol. yo. Anna-Leena Sääksi

Koulutussihteerit, Helsinki 
Diakoni Virpi Paulanto
TK Laura Tiitu
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Koulutussihteerit, Joensuu
Teol. yo. Annamari Muikku
Teol. yo. Tiina Kinnunen
Teol. yo. Noora Mattila 
Teol. yo. Jenni Tabell
Kv-sihteeri
Teol. yo Artturi Hirvonen
Diakoni Virpi Paulanto
Uskontodialogisihteeri 
Pastori Kalle Kuusniemi
Tiedottajat
TM Anna-Riina Hakala
Mirta Martin
EYCE-yhdyshenkilö
Pastori Marjut Mulari

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

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

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

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

Toimisto / Kansli
Pääsihteeri / Generalsekreterare Heikki Huttunen, 
heikki.huttunen@ekumenia.fi
Hallintosihteeri / Administrativ sekreterare Sirpa-Maija 
Vuorinen, 
sirpa-maija.vuorinen@ekumenia.fi
Vastuuviikon koordinaattori Anna Hyvärinen, 
anna.hyvarinen@ekumenia.fi
Projektsekreterare för Ansvarsveckan Jan Edström, 
jan.edstrom@ekumenia.fi
Rahastonhoitaja / Skattmästare Perry Johansson, 
perry.johansson@ekumenia.fi
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