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1 Tiivistetty toimintakertomus

1.1 Suomen Ekumeeninen Neuvosto

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

seyttä
• vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suo-

messa
• vahvistaa kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen ääntä yhteis-

kunnassa
• 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 pohjalta
• voi perustaa jaostoja, joihin jäsenet, tarkkailijat ja kump-

panuusjärjestöt nimeävät edustajia ja muita asiantuntijoita
• voi perustaa työryhmiä, joihin hallitus kutsuu harkintansa 

mukaan jäsenten, tarkkailijoiden ja kumppanuusjärjestö-
jen edustajia sekä muita asiantuntijoita

• harjoittaa julkaisutoimintaa
• pitää yhteyttä jäsenkuntaansa sekä ekumeenisiin järjestöi-

hin Suomessa ja ulkomailla

1.2 Toiminnan yleinen tavoite  
ja osa-alueet

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

SEN palvelee jäseninä ja tarkkailijoina olevia kirkkoja, 
kumppanuusjärjestöjään ja muita tahoja ekumenian asian-
tuntijaorganisaationa. Sen toiminnan kautta ekumenia ja 
kirkkojen ykseyden vahvistaminen tulevat näkyväksi yhtei-
senä todistuksena ja palveluna yhteiskunnan heikompiosais-
ten puolesta. Toiminnan tavoitteena on, että kirkot ja kristil-

liset yhteisöt tukisivat entistä enemmän toisiaan sekä pyrki-
myksissään kristittyjen ykseyteen, että yhteisen äänen vah-
vistamisessa yhteiskunnassa.  

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

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

1.3 Jäsenkunta

Jäsenkirkot / Medlemskyrkor

Neuvoston varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Suo-
men evankelis-luterilainen kirkko, Suomen ortodoksinen 
kirkko sekä ne Suomessa rekisteröidyt uskonnolliset yhdys-
kunnat, yhdistykset ja säätiöt, jotka tunnustavat Herran Jee-
suksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mu-
kaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteis-
tä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hen-
gen kunniaksi. 
• Suomen evankelis-luterilainen kirkko 
• Suomen ortodoksinen kirkko
• Suomen Vapaakirkko 
• Katolinen kirkko Suomessa
• Finlands svenska baptistsamfund
• Finlands svenska metodistkyrka
• Suomen Metodistikirkko
• Suomen Pelastusarmeija
• Missionskyrkan i Finland
• The Anglican Church in Finland
• International Evangelical Church in Finland

Tarkkailijat / Observatörer

Neuvoston tarkkailijoiksi voidaan hyväksyä Suomessa re-
kisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat, yhdistykset ja sääti-
öt, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi 
ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrki-
vät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Juma-
lan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi. 
• Suomen Adventtikirkko
• Suomen Baptistikirkko
• Suomen Helluntaikirkko
• Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
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• Finlands Svenska Pingstmission

Kumppanuusjärjestöt / Partnerorganisationer

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

1.4 Toimintakertomus ja toimintavuoden kuvaus

Vuosi 2018 oli maailmanlaajuisesti hieman rauhallisempi ja 
toiveikkaampi kuin edellinen vuosi. Syyrian sota alkoi hil-
jalleen laantua ja turvapaikan hakijoiden määrä sotien ja le-
vottomuuksien vuoksi väheni myös Euroopassa. Uskonnol-
lista vainoa oli kuitenkin enemmän maailmassa kuin kos-
kaan ennen, samoin etnisten vähemmistöjen syrjintä ja ra-
sismi kärjistyivät useissa maissa. Euroopan kirkkojen konfe-
renssin yleiskokouksessa puhunut arkkipiispa Antje Jackelé-
nin määritteli aikakauden polarisaation, projektionismin, po-
pulismin ja totuudellisuuden jälkeisenä aikana. Määritelmä 
tuntui osuvan oikeaan rasismin ja vihapuheen voimistues-
sa. Poliittisen polarisaation lisäksi taloudellinen polarisaatio 
kasvatti kuilua rikkaiden ja köyhien välillä useissa maissa. 
Euroopan pääsihteeritapaamisessa keskusteltiin epävakau-
desta Britanniassa sekä nationalistisesta liikehdinnästä eri-

tyisesti itäisessä ja eteläisessä Euroopassa sekä Välimerellä 
hukkuvien turvapaikanhakijoiden avustamisen lakkauttami-
sesta. Arvojen koveneminen suhteessa hädänalaisiin huoles-
tutti kirkkoja eri puolilla Eurooppaa.

Suomessa vuosi 2018 oli sisällissodan muistovuosi, jota 
myös kirkollisilla tahoilla muistettiin. Juuri itsenäistynees-
sä maassa kansa oli jakautunut kahteen leiriin sata vuotta ai-
emmin. Samalla merkittäväksi koettiin ne ponnistelut, joilla 
yhtenäisyyttä oli jakautumisen jälkeen kyetty rakentamaan. 
Ehkä enemmän kuin ennen kyettiin yhdessä myös sanoitta-
maan aiempien sukupolvien kipua ja itsenäisyyden jälkeis-
tä aikaa. Huomattavaa on, että muistaminen ja myös edel-
lisen vuoden satavuotisjuhlallisuudet olivat menneet yhtei-
söllisessä ja rauhallisessa hengessä. Vain yksittäistapaukse-
na hakaristilippuja jouduttiin poistamaan kulkueista vuoden 
lopulla, mikä muistutti Suomea uusnatsismin noususta Eu-
roopassa ja asenteiden kovenemisesta myös omassa yhteis-
kunnassamme. Arvojohtamista ja kirkkojen yhteistä ääntä 
toivon ja ihmisrakkauden ylläpitämiseksi todella tarvitaan.

Samaan aikaan yhteiskunnallisen epävakauden kanssa 
vuosi 2018 oli globaalin ekumeenisen yhteistyön juhla-
vuosi. Kirkkojen maailmanneuvosto juhli 70-vuotista taival-
taan. Paavi Franciscus juhlapuheessaan Keskuskomitean ko-
kouksessa onnitteli Kirkkojen maailmanneuvostoa ja samal-
la rohkeasti toi esiin, että katsoessamme sisäänpäin kirkko-
jen tulee myös suuntautua ulospäin maailmaan. Hän koros-
ti ekumenian ja mission yhteenkuuluvuutta. Sama näkökul-
ma oli ollut esillä Kirkkojen maailmanneuvoston maaliskui-
sessa maailmalähetyksen konferenssissa Arushassa Tansa-
niassa. Konferenssin teema Moving in the Spirit: Called to 
Transforming Discipleship kutsui kaikkia kristittyjä yhdes-
sä muuttavaan opetuslapseuteen polarisaation ja ”pelon po-
litiikan” aikakautena. Konferenssin vahva anti oli toivon ja 
rakkauden sanoma, jonka muutosvoima on Hengen yksey-
dessä ja Kristuksen seuraamisessa. Arusha oli hyvä valin-
ta konferenssin järjestämiseksi siinäkin mielessä, että kris-
tinuskon painopiste oli vuoden aikana siirtynyt globaaliin 
etelään, jossa kristittyjä on nyt suhteellisesti enemmän kuin 
Euroopassa. Suomen Ekumeeninen Neuvosto oli noteerattu 
konferenssin yhteistyöorganisaatioksi.

Arushan konferenssin antia ja KMN:n juhlavuotta vie-
tettiin Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksen seminaaris-
sa Jyväskylässä. Seminaarissa oli ensimmäistä kertaa muka-
na myös saamelaisnäkökulma Arushan konferenssin tapaan. 
Sisällöllisesti ekumeenista seminaaria kritisoitiin asiantunti-
joiden tulemisesta vain luterilaisesta kirkosta. Pääpuhujaksi 
lupautunut KMN:n Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen 
komission syyrialaisortodoksinen puheenjohtaja joutui pe-
ruuttamaan tulonsa, eivätkä Arushassa olleet ei-luterilaiset 
osallistujat onnistuneet pääsemään seminaariin. 

Verkostoyhteistyö oli yksi vuoden 2018 painopisteistä. 
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Kirkkojen maailmanneuvoston konferenssin ja juhlavuoden 
lisäksi kesäkuussa 2018 järjestettiin myös Euroopan kirkko-
jen konferenssin yleiskokous Novi Sadissa, Serbiassa. Ko-
kouksen yleisteema oli You shall be my witnesses, jonka alla 
keskusteltiin kristillisestä todistuksesta, vieraanvaraisuudes-
ta, oikeudenmukaisuudesta ja toivosta polarisoituneessa eu-
rooppalaisessa todellisuudessa. EKK:n yleiskokous, samalla 
tavoin kuin Arushan konferenssi, kokosi ja vahvisti ykseyttä 
ja puhui kristillisestä todistuksesta tässä ajassa. Konferens-
sissa suomalaisten stuerttien edustuksellinen määrä ja osaa-
va työskentely saivat julkisuutta.

EKK:n yhteistyö jäsenkirkkojen kanssa näyttää olevan 
vahvistumassa ja kansallisten neuvostojen asema EKK:n yh-
teistyökumppaneina selkiintymässä. Yleiskokouksessa huol-
ta synnytti kuitenkin Venäjän ortodoksisen kirkon poissaolo. 
Lokakuussa Moskovan patriarkaatti myös katkaisi välinsä 
Konstantinopolin patriarkaattiin Ukrainan tilanteen vuoksi. 
Suomen autonomisella ortodoksisella kirkolla on hyvä kes-
kusteluyhteys molempien patriarkaattien kanssa. 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston tavoite oli vuoden 
2018 aikana lisätä ykseyttä ja vahvistaa ekumeenista 
identiteettiä. Neuvosto kutsui ensimmäistä kertaa koolle 
kirkonjohtajat yhteiseen neuvonpitoon, jossa kuultiin toinen 
toistensa haasteita ja iloja. Tapaamisen tavoitteena oli pait-
si jakaminen, myös synergian etsiminen ja toinen toisten-
sa tukeminen. Tätä neuvotteluyhteyttä haluttiin jatkaa. Vuo-
den lopulla syyskokouksessa tehtiin myös sääntömuutos, 
jolla varmistettiin jäsenyhteisöjen paikallisuus ja vahvistet-
tiin Neuvoston tehtävää kirkkojen yhteisenä äänenä yhteis-
kunnassa. Myös Vuoden Ekumeeninen teko jaettiin yhtey-
den rakentamisen näkökulmasta Kuopion seudun pääsiäis-
vaellukselle.

Ykseyden ja yhteisen identiteetin vahvistamiseen kuului 
myös yhteinen spiritualiteetti. Hengellinen ekumeeninen 
yhteys toteutui paitsi ekumeenisissa kohtaamisissa ja pai-
kallistasoilla, myös yhteisen rukouksen muodossa. Rukous-
viikon teema oli Herran käsi on voimallinen. Rukousviik-
ko onnistui saamaan enemmän tilaa kirkollisessa mediassa 
kuin useina menneinä vuosina. Rukouspäiväjumalanpalve-
lus pidettiin Lahdessa ja se lähetettiin radiojumalanpalve-
luksena 21.1.

Tasavallan presidentin allekirjoittama rukouspäiväjulis-
tus sai myös näkyvyyttä ja ekumeeninen rukouspäivätyöryh-
mä yhdessä hallituksen kanssa työsti seuraavan rukouspäi-
väjulistuksen presidentin allekirjoitettavaksi vuodelle 2019. 
Vuoden 2019 rukousviikon suomenkieliseksi teemaksi ase-
tettiin Olkaa rehellisiä ja oikeudenmukaisia. Vuodelle 2019 
päädyttiin myös tekemään hieman laajempi rukousviikon 
ohjelma, johon sisällytettiin myös yhteinen rukouspalve-
luskaava kirkkojen käyttöön. Rukouspäivätyöryhmä myös 
keskusteli rukouspäivän nostamisesta seuraavan vuoden ru-

kousviikolla näkyvämmäksi yhteisen ison rukoustapahtu-
man muodossa.

Ekumeenisen aamurukouksen ja luomakunnan ajan pal-
velusten toimittaminen olivat myös oleellinen osa ekumee-
nista rukouselämää. Toisena rukouspäivänä vietettiin YK:n 
juhlajumalanpalvelusta Helsingissä ja rukouspäivän juma-
lanpalvelusta Oulussa, joka radioitiin, sekä Tuomasmessua 
Helsingissä.

Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto teki ensim-
mäisen version kirkkojen yhteisestä todistuksesta kas-
teesta, jota edelleen muokataan. Tämä asiakirja, jota halli-
tus oli pyytänyt jaostoa valmistelemaan, olisi ensimmäinen 
kaikkien kirkkojen yhteinen opillinen asiakirja ja todistus 
suomalaisessa kontekstissa. Sen lisävalmistelu ja keskuste-
lu seminaareineen jäivät vuoden 2019 haasteiksi. Lapsi- ja 
nuorisotyön jaosto jatkoi Ketko-koulutuksen järjestämis-
tä, joka vahvistaa ekumeenista identiteettiä opiskelijatasol-
la. Paikallisekumenian jaosto taas työsti ekumeenisen avio-
liiton näkökulmia Paikallisekumeenisessa foorumissa Joen-
suussa. Joensuun paikalliset seurakunnat varustautuvat edel-
leen vastaanottamaan koko Neuvoston seuraavassa syysko-
kouksessa. 

Vuoden 2018 syyskokous nosti esiin mahdollisuuden 
keskustella myös vaikeista teemoista yhdessä, kun on jo to-
tuttu yhteiseen työskentelyyn. Vapaakristillisessä työryh-
mässä esiin on noussut haasteellisena vähemmistökirkko-
jen asema ja yhdenvertaisuus, ja ruotsinkielisessä jaostos-
sa, Sektionen för finlandssvensk ekumenik, kielellinen yh-
denvertaisuus. Näitä näkökulmia pitäisi edelleen yhdessä 
työstää.

Ekumeeninen spiritualiteetti sisältää myös eettisen nä-
kökulman jokaisen ihmisen yhdenvertaisesta ihmisarvos-
ta. Kevätkokouksen seminaari keskittyi arvojen muutok-
seen suomalaisessa yhteiskunnassa sekä kirkkojen arvojoh-
tamiseen. Yhdenvertaisuusjaosto piti seminaarin uskonnon- 
tai vakaumuksen vapaudesta, jonka puheenvuorot lähti-
vät lain oikeasta tulkinnasta ja siirtyivät yhteiskunnalliseen 
ja kirkolliseen keskusteluun uskonnon- tai vakaumuksen va-
paudesta. Yhteiskunnallisen keskustelun jaosto järjesti semi-
naarin vihapuheesta sekä suunnitteli projektin vihapuheen 
kitkemiseksi myös kirkoista, sekä sen korvaamisen hyvän 
puhumisena ja toisten ihmisarvon vaalimisena.

Edelleen myös turvapaikanhakijoiden asema huoles-
tutti kirkkojen toimijoita. Ekumeeninen turvapaikkatyö-
tä tekevien asiantuntijatyöryhmä työskenteli vuoden aika-
na tiiviisti kristityiksi kääntyneiden kirkkojen jäsenten us-
konnonvapauden puolesta. Puheenjohtaja Kari Mäkinen ja 
pääsihteeri Mari-Anna Auvinen neuvottelivat keväällä Maa-
hanmuuttovirastossa kirkkojen huolesta jäsentensä puhutte-
lujen suhteen. Sovittiin pyöreän pöydän asiantuntijakeskus-
telu kesän alkuun. Juuri ennen aiottua keskustelua Maahan-
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muuttovirasto aloitti kristityiksi kääntyneiden vanhempien 
lasten kuulemiskäytänteet. Pyöreän pöydän keskustelussa 
kirkkojen asiantuntijat ja lakimies esittivät suuren huolensa 
jäsentensä uskonnonvapaudesta ja erityisesti lasten hanka-
lasta asemasta haastatteluissa. Keskustelu ja kirkkojen näkö-
kulma olivat varsin kriittisiä, mutta yhteistyötä päätettiin jat-
kaa. Sovittiin, että epäoikeudenmukaisina pidettyjä päätök-
siä nostettaisiin Maahanmuuttoviraston uudelleen tutkitta-
vaksi. Vaikeutena on kuitenkin turvapaikanhakijoiden luot-
tamuspula viranomaisia kohtaan, jolloin on lähes mahdoton-
ta saada sisäiseen tutkimiseen tarvittavia asiakasnumeroita. 
Maahanmuuttoviraston pyynnöstä työryhmä lähetti dele-
gaation käymään läpi lapsille suunnattuja kysymyksiä, jot-
ta niitä voitaisiin pitää oikeudenmukaisina ja lasten oikeuk-
sia kunnioittavina. Samoin lasten puhutteluihin tehtiin ohje 
avustajille. Marraskuussa työryhmä päätyi pitämään myös 
avoimen seminaarin, jossa kirkkojen huoli puhuttelukäytän-
nöistä sekä turvapaikanhakijoiden turvattomuus puhutteluis-
sa tulisivat näkyviin. Seminaariin pyydettiin mukaan Maa-
hanmuuttoviraston edustajia. Myös Kirkko turvapaikkana 
-ohjeistusta ryhdyttiin ajanmukaistamaan.

Vastuuviikon hanke liittyi naisten taloudelliseen itse-
määräämisoikeuteen. Vastuuviikko työskenteli toista vuot-
taan naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta. Edellisenä vuo-
tena painopiste oli fyysisen ja seksuaalisen itsemääräämis-
oikeuden näkökulma. Vaikka projektin pääpaino on kan-
sainvälisessä näkökulmassa, oli äärimmäisen tärkeää pu-
hua naisten ja tyttöjen oikeuksista myös Suomessa, jossa se-
kä seksuaalirikokset että perheväkivalta ovat puhututtaneet 
suomalaisia. Rikokset naisia ja tyttöjä kohtaan, samoin kuin 
perheväkivalta, jäävät usein hiljaisuuden muurin taakse, joka 
estää asioiden käsittelyä ja oikeuden toteutumista.

Vuonna 2018 Vastuuviikko panosti hankesuunnitelman 
fokusoimiseen, tavoitteiden saavuttamiseen, kantavien toi-
mintojen toteuttamiseen laadukkaasti sekä näkyvyyteen. 
Eniten työtä tehtiin lähettilästoiminnan vireyttämiseksi, ta-
pahtumien generoimiseksi, medianäkyvyyden aikaansaami-
seksi ja seurakuntien tukemiseksi Vastuuviikon esillä pitä-
misessä aineiston, seurakunnille lähetetyn toimintapaketin 
ja seurakuntiin suunnatun suoran tiedottamisen ja tehostetun 
yhteydenpidon avulla.

Samoin kuin aiempina vuosina kirkkojen ja uskonnollis-
ten yhteisöjen huoli on ollut negatiivisen uskonnonvapauden 
vahvistuminen. Tämä on vaikuttanut sekä uskontokasva-
tuksen heikkenemiseen, että uskonnonopetuksen puut-
teellinen järjestäminen. Ongelmat ovat näkyneet kuntien 
tasolla, kun uskonnonopetus saatetaan jättää toteuttamatta 
erityisesti vähemmistöuskontojen osalta. Tämä kehitys on 
ollut yhteiskunnassa vahvaa ja Neuvosto on jo vuosikym-
menen ajan kantanut erityisesti huolta uskonnonopetuksen 
ja uskontolukutaidon osaamisen näkökulmista.

Kasvatusasioiden jaosto keskittyi vuoden aikana uskon-
tokasvatuksen ja uskonnonopetuksen kysymyksiin. SEN te-
ki yhteistyötä muiden uskontojen kanssa uskonnonopetuk-
sen näkökulmista. Jaoston jäseniä on työskennellyt USKOT-
foorumin uskonnonopetusjaostossa ja pääsihteeri on ollut 
jaoston puheenjohtaja kaksivuotiskauden ajan. SEN:n panos 
uskonnonopetuksen alueella on ollut vahva ja sitä edelleen 
tarvitaan. On äärimmäisen tärkeää, että uskonnonlukutaito 
säilyy yhteiskunnassamme. Myös vuoropuhelu uskontojen 
välillä on yhteiskuntarauhan kannalta välttämätöntä ja vuo-
den aikana SEN toimi sekä Suomen uskontojohtajien piiris-
sä, että USKOT-foorumissa, jonka perustajajäsen SEN on.

Vuoden 2018 aikana kansainväliset konferenssit ovat vä-
rittäneet verkostoyhteistyötä niin KMN:n kuin EKK:n osal-
ta. Kansainvälisellä tasolla myös Euroopan pääsihteeritapaa-
minen, Pohjoismaiden ja Baltian ekumeenisten toimijoiden 
tapaaminen sekä Pohjoismaiden ja Baltian pääsihteeritapaa-
minen ovat vahvistaneet kansallista työtä. Pohjoismaissa ja 
Euroopassa olemme hyvin samansuuntaisessa yhteiskun-
nallisessa kehityskulussa. Pääsihteeritasolla näkökulmien ja 
kokemusten jakaminen sekä yhteistyö ovat olleet aktiivista. 
Vuoden aikana hallitus myös päätti jatkaa yhteistyötä saksa-
laisen kansallisen neuvoston kanssa teologisen konsultaati-
on muodossa, joka toteutuikin Frankfurtissa.

Kirkkojen välinen yhteistyö ja identiteetti ovat olleet pai-
nopisteitä vuoden 2018 aikana ja tätä työtä täytyy jatkaa. Ta-
pahtumien ja seminaarien osalta vuosi oli suunnittelua ja 
yhteistyön työstämistä seuraavaa vuotta varten. Jaostojen ja 
työryhmien työskentely on ollut vilkasta, mutta kahden ja-
ostojen osalta osallistuminen kokouksiin on ollut vähäistä ja 
muutosta tähän täytyy miettiä jaostojen uudelleen asettami-
sessa vuoden 2019 syyskokouksessa.

Syyskokous valitsi hallituksen ja uuden puheenjoh-
tajan. Arkkipiispa emeritus Kari Mäkistä kiitettiin sitoutu-
neesta ja vakaasta puheenjohtajakaudesta, joka päättyi vuo-
den lopulla. Yleiskokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi 
arkkipiispa Tapio Luoman seuraavaksi kolmivuotiskaudek-
si. Näin haluttiin vakauttaa kirkkojen asemaa suhteessa yh-
teiskunnalliseen keskusteluun. Varapuheenjohtajiksi valit-
tiin metropoliitta Arseni, piispa Matti Repo ja pastori Soile 
Salorinne. Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Jä-
senkuntaan otettiin kolme uutta kumppanuusjärjestöä.

Toimiston osalta hallintosihteeri Sirpa-Maija Vuori-
nen jäi eläkkeelle vuoden alusta ja häntä kiitettiin juhlalli-
suuksin pitkästä urasta Neuvoston piirissä. Uutena työnte-
kijänä Neuvostossa aloitti viestintä- ja toimintakoordinaat-
tori Suvi-Tuulia Vaara tammikuun alussa. Työhön ja haastei-
siin nähden toimiston resurssit ovat pienet. Siksi työryhmi-
en, jaostojen ja kirkkojen asiantuntijoiden aktiivinen yhteis-
työ olivat SEN:n kannalta tärkeää.
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2 Toiminnan yksityiskohtaisempi kuvaus

2.1 Spiritualiteetti ja opilliset kysymykset

Suomen Ekumeenisen Neuvoston toiminnan keskiössä on 
ekumeeninen spiritualiteetti ykseydessä Kolmiyhteiseen Ju-
malaan. Tästä nousee myös opillinen työskentely ja monen-
keskiset neuvottelut. Ekumeeninen spiritualiteetti ja yhtei-
nen rukous näkyvät erityisesti kahden ekumeenisen rukous-
päivän yhteisessä rukouksessa ja tapahtumissa. 

Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko 18.–
25.1.
Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -komissio ja 
katolisen kirkon kristittyjen ykseyden edistämisen neuvos-
to julkaisivat Kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousvii-
kon aineiston. Karibian alueella valmistellun englanninkie-
lisen aineiston suomensi Mika K.T. Pajunen. Ruotsinkieli-
nen teksti saatiin käyttöön Ruotsin kristillisestä neuvostos-
ta. Kaksikielisen aineiston toimituskuntaan kuuluivat Mari-
Anna Auvinen, Veijo Koivula ja Sirpa-Maija Vuorinen. Ai-
neisto jaettiin maamme 1024 seurakuntaan. Teema oli Her-
ran käsi on voimallinen / Guds hand leder oss. Tapahtuma-
tietoja rukousviikon vietosta eri paikkakunnilla oli kootusti 
nähtävillä SEN:n verkkosivustolla. Muun muassa Kotimaa-
lehti, Kirkko ja kaupunki sekä Radio Dei tekivät haastattelu-
ja rukousviikon tiimoilta.

Rukousviikon valtakunnallinen radiojumalanpalve-
lus toteutettiin Lahden kristillisten seurakuntien yhteistyö-
nä 17.1. ja se lähetettiin Yle Radio1 -kanavalla 21.1. Lah-
den Ristinkirkossa jumalanpalveluksen toteutukseen osallis-
tuivat Lahden ev.lut. seurakunnat, metodistiseurakunta, va-
paaseurakunta, Kääntöpiiri-seurakunta ja ortodoksinen seu-
rakunta. Liturgina toimi Keski-Lahden ev.lut. seurakunnan 
pastori Pauli Pietiläinen ja Henry Elfving vapaaseurakun-
nasta saarnasi. Johdantosanat lausui Jukka Hiltunen meto-
distiseurakunnasta. Svengaavaa ylistysmusiikkia tarjosivat 
gospelkuoro Appelsiini ja bändi.

Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun ru-
kouspäivä
Rukouspäivän 24.10. jumalanpalveluksissa muistettiin eri-
tyisesti naisten ja tyttöjen asemaa niin kansainvälisessä ken-
tässä kuin suomalaisessakin yhteiskunnassa. Rauhan, ih-
misoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivän ju-
malanpalvelus toimitettiin ekumeenisesti Oulun tuomiokir-
kossa 14.10.2018 ja lähetettiin YLE Radio 1:ltä sunnuntai-
na 21.10.2018. Jumalanpalveluksessa saarnasi Pelastusar-
meijan kapteeni Kaisa Mäkelä-Tulander, liturgina toimi ro-
vasti Veijo Koivula (ev.lut.) ja avustavina pastoreina Oulun 
ekumeenisen työryhmän jäseniä eri seurakunnista. Kuoro-
ja oli paikalla kaksi: Oulun ortodoksinen katedraalikuoro, 
joht. Juhani Matsi ja Lauluryhmä Hetki, joht. Riitta Piippo. 

Kitaramusiikista vastasi muusikko Vesa Nurminen. Vastuu-
viikon lähettiläs Luz Peltoniemi piti puheenvuoron kirkko-
kahveilla.

Toisen rukouspäivän Tuomasmessua vietettiin Mikael 
Agricolan kirkossa Helsingissä 28.10.2018. Tuomasmessu 
kuultiin suorana lähetyksenä Radio Deiltä. Messussa saar-
nasi SEN:n pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, liturgina toimi 
Jaana Räntilä. Tilaisuudessa kuultiin Vastuuviikon lähetti-
lästä Dora Puhakkaa. Musiikista vastasivat Tuuli Malve ja 
Maksetut Viulut sekä Tuomaskuoro Inna Vintturin johdolla. 
Tuomasmessu oli nähtävissä ja kuultavissa viikon ajan You-
tubessa Tuomasmessu Live-kanavalla.

Rukouspäivänä vietettiin YK:n päivää ja Helsingin tuo-
miokirkossa YK:n päivän jumalanpalveluksen järjestivät 
Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, Suomen YK-liitto, Kris-
tillinen rauhanliike ja Helsingin YK-nuoret. Puheen piti kan-
sanedustaja, ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustaja 
Jutta Urpilainen. Mukana jumalanpalveluksessa ovat kirk-
koherra, tuomiorovasti Marja Heltelä ja aluekappalainen Su-
vi-Päivi Koski. Jumalanpalveluksessa kanttorina toimi Har-
ri Viitanen ja musiikissa avustivat Lähde-kuoro Matti Turu-
sen johdolla sekä Cantores Minores -musiikkiluokat 3C ja 
6C opettajien Kirsi Penttisen ja Niina Mannisen johdolla.

Rukouspäiväjulistus
Tasavallan presidentin hyväksymä ja allekirjoittama rukous-
päiväjulistus luettiin seurakunnissa kristittyjen ykseyden ru-
kouspäivänä 18.1. tai sitä lähimpänä sunnuntaina. SEN:n 
hallituksen asettama rukouspäivätyöryhmä valmisteli vuo-
den 2019 rukouspäiväjulistuksen ja rukouspäiviin 18.1. ja 
24.10. liittyvät raamatunlukukohdat. Tasavallan presidentti 
hyväksyi hallituksen esittämän tekstin ja allekirjoitti julis-
tuksen vuodeksi 2019. Tämän julistuksen keskeinen teema 
on Olkaa rehellisiä ja oikeudenmukaisia. Julistus nosti esiin, 
kuinka oikeudenmukaisuus perustuu jokaisen ihmisen arvon 
tunnustamiseen, heikomman puolustamiseen ja rohkeuteen 
toimia oikein. Rukouspäivätyöryhmään kuuluivat pääsihtee-
rin lisäksi Elena Gorschkow-Salonranta (ort), Taina Manni-
nen (ev.lut.), Esko Matikainen (SHK) ja Tomas Ray (ev.lut.). 
Rukouspäiväjulistus 2019 ks. liite.  

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

Ekumeeninen aamurukous
SEN:n toimisto on vuodesta 2008 ollut mukana järjestämäs-
sä viikoittaista ekumeenista aamurukousta Dominikaanien 
Studium Catholicum -keskuksen kappelissa Helsingin kes-
kustassa. Aamurukous toimitetaan vuoroviikoin katolisen, 
luterilaisen, ortodoksisen, anglikaanisen ja vapaakirkollisen 
perinteen mukaan ja siihen kuuluu toisen perinteen edusta-
jan pitämä puheenvuoro päivän lukukappaleesta. Aamuruko-
us tarjoaa Neuvostolle hyvän mahdollisuuden viljellä kan-
sallisen ja kansainvälisen työnsä ohessa konkreettista sidettä 
paikalliseen ekumeniaan ja ekumeeniseen rukoukseen. Eku-
meenisen aamurukouksen 10-vuotista taivalta juhlittiin 4.10.

Kristittyjen yhteinen lähetyspyhä
Ekumeenista lähetyspyhää vietettiin lokakuun toisessa vii-
konvaihteessa 13.–14.10. Sen teema oli Jeesuksen lähetti-
läät. Aineisto muodostui kirjoituksista, jotka eri kirkkoja 
edustavat kirjoittajat laativat. Lähetyspyhä on SEN:n, Suo-
men lähetysneuvoston (SLN) ja Suomen vapaakristillisen 
neuvoston (SVKN) yhteinen hanke, ja työryhmässä SEN:a 
edustivat toimittaja Maria Hattunen (ort) ja isä Nguyen Tri 
(kat). Aineisto julkaistiin järjestöjen verkkosivuilla. Ks. 
www.ekumenia.fi

Lähetysteologinen seminaari
Syyskokouksen seminaari pidettiin Jyväskylän Kuokka-
lan kirkossa 13.11. ja se huomioi Kirkkojen maailmanneu-
voston 70-vuotismerkkivuotta. Seminaarin keskiössä oli 
KMN:n missiologisen maailmankonferenssin sanoma. Se-
minaarin Yhteyteen ja oikeudenmukaisuuteen – kirkkojen 
maailmanneuvosto 70-vuotta avauspuheen piti piispa Simo 
Peura otsikolla Kirkkojen maailmanneuvosto 70 vuotta. Pää-
sihteeri Mari-Anna Auvinen puhui teemasta Arushan maa-
ilmanlähetyksen konferenssi: Kutsu muutoksen opetuslap-
seuteen Hengen kuljettamina ja piispa Matti Repo teemas-
ta Kutsu transformaatioon, muutokseen. Dosentti Jyri Ko-
mulainen puhui otsikolla Lähetysparadigman muutos. Saa-
melaisten näkökulman seminaariin toi TM Helga West pu-
heenvuorollaan Ristin ja rummun kamppailujen jälkipyyk-
ki luterilaisissa sovintoprosesseissa. Puhujat olivat Arushan 
maailmanlähetyskonferenssin delegaatteja sekä oman alan-
sa asiantuntijoita. Tavoite oli tuoda näkyviin Arushan kon-

ferenssin keskeisiä teologisia ja missiologisia näkökulmia. 
Arkkipiispa Kari Mäkinen piti seminaarin päätöspuheen-
vuoron, joka nivoi Arushan keskeistä ristinteologista sano-
maa omaan ekumeeniseen kontekstiimme.

Pääsihteeri oli kutsuttu myös puhumaan Arushan kon-
ferenssin ekumeenisista sisällöistä Lundiin Nordic Institute 
for Missiological and Ecumenical Research:n (NIME) jär-
jestämään akateemiseen seminaariin 20.–21.3.

KMN:n Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen komis-
sion jäsen, katolinen professori Stephen Bevans, jonka vai-
kutus Arushan konferenssiin on ilmeinen, vieraili Suomessa 
24.5. ja piti yhdessä pääsihteerin kanssa Helsingin kirkko-
herroille luennot ekumeniasta. Professori Bevans on vierail-
lut SEN:ssa luennoitsijana myös vuonna 2016.

Teologinen konsultaatio kirkko-opista
Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja Saksan Kirkkojen Neu-
vosto (ACK) järjestivät toisen konsultaation kirkko-opista, 
Consultation on Ecclesiology, Frankfurtissa Saksassa 29.–
30.10. Neuvostojen väliset konsultaatiot on nähty hedelmäl-
lisiksi nimenomaan teologisista lähtökohdista katsoen: mo-
lempien maiden neuvostot hyötyvät toistensa näkökulmista 
ja ratkaisumalleista. Konsultaatiossa käsiteltiin Communi-
on in Growth –asiakirjaa sekä Porvoon julkilausumaa, joita 
saksalaiset voivat hyödyntää omissa keskusteluissaan. Vas-
taavasti he kertoivat kasteen vastavuoroisen tunnustamisen, 
ns. Magdeburgin sopimuksen tämän hetken tilasta ja hah-
mottelivat uutta ekumeenista ajattelua sekulaarissa yhteis-
kunnassa, mistä syntyi vahva yhteinen keskustelu.

Teologisten ja opillisten kysymysten jaosto
Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto jatkoi Suomen 
ekumeenisen neuvoston hallituksen antaman tehtävän pa-
rissa ja työskenteli pohjaesityksen laatimiseksi yhteiseksi ja 
vastavuoroiseksi tunnustukseksi kasteesta. Jaosto kokoontui 
neljä kertaa vuoden aikana keskustelemaan aiheesta. Teolo-
gisen ja opillisen keskustelun jaoston työskentelystä vuon-
na 2018 voi nostaa esille erityisesti laajan edustuksen vapaa-
kristillisistä kirkoista. Toiminnan tarkempi kuvaus liitteessä 
Jaostojen toimintakertomukset.

Paikallisekumenian jaosto
Jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jäsenkunnalle sekä 
eri kirkoissa ja yhteisöissä toimiville kristityille mahdolli-
suus keskinäiseen vuorovaikutukseen paikallisen ekumeni-
an edistämiseksi. Jaosto kokoontui kolmeen kokoukseen, 
joissa käsiteltiin ajankohtaisia ekumeenisia kysymyksiä ja 
paikallisekumeenista toimintaa eri puolilla maatamme. Kuu-
destoista Paikallisekumeeninen foorumi järjestettiin Joen-
suussa 5.10.2018.  Toiminnan tarkempi kuvaus liitteessä Ja-
ostojen toimintakertomukset.



11
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

Sektionen för finlandssvensk ekumenik
Jaosto kokoontui kaksi kertaa, kerran maaliskuussa ja kerran 
syyskuussa. Kevään kokouksessa valmisteltiin kehotus suo-
menruotsalaisille kirkoille koskien sitä, miten maahanmuut-
toviranomaiset kohtelevat kristityksi kääntyneitä turvapai-
kanhakijoita.  Keväällä perustettiin suljettu Facebook-ryh-
mä, joka täydentää sivua ”Ekumenik i Finland” (facebook.
com/EkumenikIFinland/), ryhmä on nyt nimeltään ”Kristen 
i Finland - En ekumenisk FB-grupp”. Syksyn aikana paran-
nettiin ruotsinkielisen sisällön näkyvyyttä SEN:n verkkosi-
vustolla lisäten ruotsinkielistä materiaalia.

Vapaakristillinen työryhmä
Vapaakristillinen työryhmä pohti ekumenian merkitystä va-
paakristillisille kirkoille. Käytännön ekumenia ja yhteistyö 
sekä kirkkojen välinen yhdenvertaisuus olivat keskustelu-
jen keskiössä. Tätä yhdenvertaisuutta haluttiin lisätä ja vie-
dä eteenpäin Neuvostossa. Työryhmä kokoontui kaksi ker-
taa. Työryhmän puheenjohtajana toimi Esko Matikainen 
(SVKN, hel), muut jäsenet ovat Jan Edström (FS, bapt), Jari 
Portaankorva (SVKN, bapt), Hannu Vuorinen (SVKN, vap) 
ja pääsihteeri Mari-Anna Auvinen (SEN).

2.2 Eettiset ja yhteiskunnalliset  
kysymykset

Eettisten ja yhteiskunnallisten kysymysten alueeseen kuuluu 
toiminta, joka nousee kristillisestä uskosta ja korostaa ihmi-
sen ja luomakunnan arvoa Jumalan rakkauden kohteina sekä 
peilaa niitä yhteiskuntaan ja sen toimintaan. Työn luonne on 
SEN:ssa vaikuttamistoimintaa, konsultaatioita, koulutusta ja 
seminaareja ekumeenisessa hengessä. Tähän osa-alueeseen 
kuuluvat Ekumeeninen vastuuviikko, Ekumeenisen turva-
paikanhakijatyötä tekevien työryhmän, Yhdenvertaisuusja-
oston ja Yhteiskunnallisten asioiden jaoston työskentely, sa-
moin kuin yksittäiset neuvottelut ja seminaarit. Ekumeeni-
nen vastuuviikko on erillinen hanke ja selkeyden vuoksi sik-
si omana alalukunaan.

Ekumeeninen turvapaikanhakijatyötä tekevien asian-
tuntijatyöryhmä ja neuvottelut Maahanmuuttoviraston 
kanssa
Ekumeeninen turvapaikanhakijatyötä tekevien asiantuntija-
työryhmä on hallituksen asettama työryhmä, jonka kokoon-
pano vaihtelee pienemmästä ekumeenisesta työryhmästä 
laajempaan asiantuntijaverkostoon. Työryhmä kutsuu ver-
koston jäseniä yhteistyöhön tarvittaessa. Työryhmän tavoi-
te on sekä vahvistaa kirkkojen yhteistyötä, että tavoitteelli-
sesti toimia yhdessä turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien 
ja ihmisarvon tunnistamiseksi yhteiskunnassa. Vuoden 2018 
aikana työryhmä keskittyi erityisesti uskonnon- tai vakau-

muksen vapauden näkökulmiin ja kristityiksi kääntyneiden 
turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuskysymyksiin. Työryhmä 
kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa.  Sen puheenjohta-
jana toimii pääsihteeri ja viestintä- ja toimintakoordinaatto-
ri toimii sihteerinä.

Työryhmä sai tehtäväkseen järjestää Pyöreän pöydän 
konsultaation Maahanmuuttoviraston edustajien kanssa. 
Konsultaatiosta sovittiin puheenjohtaja Kari Mäkisen ja pää-
sihteerin tavatessa Maahanmuuttoviraston johtoa 19.3. Ta-
paamisessa keskusteltiin erityisesti kristityiksi kääntynei-
den turvapaikanhakijoiden asemasta haastatteluissa ja pyrit-
tiin etsimään ratkaisuja epäkohtien näkyväksi tekemiseen ja 
ratkaisemiseen. 

Pyöreän pöydän konsultaatio järjestettiin Maahanmuut-
tovirastossa 13.6. SEN:n puolelta keskustelussa oli kym-
menen hengen asiantuntijatyöryhmä, jonka edustajissa oli 
kirkkojen erityisasiantuntijoita, kulttuuri-, kieli- ja uskon-
to-osaajia, kirkkojen kansainvälisen työn osaajia sekä pit-
kään turvapaikanhakijoiden ja heidän lastensa kanssa edus-
tajana toiminut lakimies. Maahanmuuttoviraston edustajis-
sa olivat uskontoasioista vastaavat viraston työntekijät sekä 
lasten haastatteluiden asiantuntija. Keskusteluaiheina olivat 
erityisesti kristityiksi kääntyneiden lasten haastattelut, kään-
tymisten aitouden tutkinta sekä viraston käyttämä maatieto 
ja tulkkien merkitys haastatteluissa.

Työryhmä laati ohjeistuksen Avustajana lapsen puhutte-
lussa Maahanmuuttovirastossa, johon Maahanmuuttoviras-
to teki lisäehdotuksia ja joka julkaistiin tueksi seurakuntien 
työntekijöille ja vapaaehtoisille. Ohjeisto ks. www.ekume-
nia.fi

Työryhmä järjesti myös seminaarin Uskon aitouden ar-
viointi – puheenvuoroja eri kirkkokunnista 22.11. Helsingin 
ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalilla. Seminaarin ta-
voite oli tuoda esiin uskon aitouden arvioinnin epäkohtia ja 
kirkkojen näkökulmaa jäsentensä uskon arvioinnin tekemi-
seen. Seminaariin oli kutsuttu sekä kirkkojen asiantuntijoi-
ta, että Maahanmuuttoviraston edustajia. Seminaarissa pu-
hui myös kristityksi kääntynyt turvapaikanhakija.

Suomen kirkon pappisliitto ja Maahanmuuttovirasto 
järjestivät yhteispaneelin Mainekriisien konkarit kirkko ja 
Maahanmuuttovirasto – mustavalkoisesta värikuvaan Suo-
miAreenassa Porissa 19.7. Pääsihteeri osallistui paneelikes-
kusteluun ja tapasi sen jälkeen Maahanmuuttoviraston vä-
keä Porissa.

Yhdenvertaisuusjaosto 
Yhdenvertaisuusjaosto koostuu jäsenkunnan nimeämistä 
kirkollisista ja lainopillisista asiantuntijoista. Jaoston tehtä-
vä on nostaa esiin ja keskustella suomalaisessa yhteiskun-
nassa olevista ja erityisesti kirkkoja koskettavista yhdenver-
taisuuteen liittyvistä asioista. Jaosto kokoontui vuoden aika-
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na viisi kertaa. Jaosto järjesti lauantaina 27.10. seminaarin 
uskonnon- tai vakaumuksenvapaudesta, otsikkona oli Usko-
vainen, toisen luokan kansalainen? Usko, erillinen saareke 
vai yhdenvertainen mahdollisuus?  Toiminnan tarkempi ku-
vaus liitteessä Jaostojen toimintakertomukset.

Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto
Yhteiskunnallisten kysymysten jaoston tehtävänä on seura-
ta yhteiskunnallista keskustelua ja nostaa esiin kirkkoja kos-
kettavia ajankohtaisia asioita. Jaoston tavoitteena on yhtääl-
tä olla kirkollinen keskustelufoorumi, toisaalta toimia yh-
teiskunnallisena vaikuttajana kristillisen etiikan pohjalta. Ja-
osto kokoontui vuoden 2018 aikana seitsemän kertaa jatkaen 
vihapuhe- ja ympäristöteemojen käsittelyä, joka oli aloitettu 
edellisenä vuonna. Jaosto aloitti vuoden toimintansa järjes-
tämällä 22.1. asiantuntijakeskustelun otsikolla Lapset, nuo-
ret ja vihapuhe.  Ympäristöaiheen ympärille perustettu pie-
nempi työryhmä toi jaostolle esityksen ympäristöteemaisen 
retriitin järjestämisestä Enonkosken luostariyhteisössä. Ret-
riitti toteutetaan huhtikuussa 2019. Toiminnan tarkempi ku-
vaus liitteessä Jaostojen toimintakertomukset.

Arvot muutoksessa -seminaari
SEN:n kevätkokouksen seminaari Arvot muutoksessa – Ih-
misarvo, kirkot ja yhteiskunta kokosi ekumeenisen yleisön 
Helsingin ruotsinkielisen metodistiseurakunnan Kristuskyr-
kaniin 12.4.2018. Seminaarin avauspuheenvuoron piti pää-
sihteeri Mari-Anna Auvinen. Keskusteluun ajankohtaisista 
haasteista johdatteli emeritusprofessori Sixten Korkman, jo-
ka tarkasteli globalisaation merkitystä, nationalismin nou-
sua ja ihmisoikeuksia, joiden puolesta kamppailun hän nä-
kee ajassamme tärkeänä. Seminaarin toisessa osiossa arkki-
piispa Kari Mäkinen johti keskustelua ihmisyydestä ja kirk-
kojen arvopohjasta tässä ajassa. Keskustelijoina olivat vas-
taava tiedottaja Maria Hattunen (ort), professori Antti Rau-
nio Itä-Suomen yliopistosta, Veli Gabriel Salmela OP (kat.) 
ja pastori Soile Salorinne (met).

2.3 Ekumeeninen vastuuviikko

Ekumeeninen vastuuviikko oli kaksivuotinen hanke 2017-
2018, jolla oli koko hankekauden kattava suunnitelma ta-
voitteineen. Vuonna 2018 Ekumeenista vastuuviikkoa vie-
tettiin 21.-28.10. teemalla Ihmisarvoinen työ on jokaisen 
naisen oikeus! Hankkeessa oli viestinnällisenä osiona Eku-
meenisen vastuuviikon kampanja ja pedagogisena osiona Fi-
lantropian organisoimia oppilaitosvierailuja ja Filantropian 
sekä Caritaksen yhteistyössä tuottama sähköinen oppima-
teriaali. Hanke sai ulkoministeriön myöntämää viestintä- ja 
globaalikasvatustukea.

Vastuuviikon 2018 viestin mukaisesti: ”Jokaisella on oi-

keus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmu-
kaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyt-
tä vastaan.” (YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien ju-
listus, 23. artikla, kappale 1.) Maailmanlaajuisesti yli mil-
jardi ihmistä elää sietämättömässä köyhyydessä, heistä val-
taosa on naisia. Naisista vain 49 prosenttia lukeutuu työvoi-
maan. Työttömyys koettelee eniten köyhissä yhteisöissä elä-
viä tyttöjä ja naisia.

Vuosi 2018 alkoi haastavissa merkeissä, koska selvisi, 
ettei vuoden 2017 Vastuuviikko ollut toteumaltaan odote-
tun kaltainen. Tavoitettavuus oli laskenut huolestuttavasti, ja 
iso osa toiminnoista oli jäänyt pääosin tai kokonaan toisel-
le hankevuodelle. Sen takia vuonna 2018 panostettiin han-
kesuunnitelman fokusoimiseen, suunniteltujen tavoitteiden 
saavuttamiseen, kantavien toimintojen toteuttamiseen mah-
dollisimman laadukkaasti ja hankkeen näkyvyyteen seura-
kunnissa ja mediassa. 

Tiedotus uudistettiin onnistuneesti EU:n uuden tietosuo-
ja-asetuksen myötä yhä tehokkaammin kampanjan kohde-
ryhmää tavoittavaksi. Viestintä tapahtui kirkkojen keskus-
johtojen, työalakohtaisten uutiskirjeiden ja seurakuntien 
sähköpostilistojen kautta, jolloin tavoitettiin yhä kohdenne-
tummin kaikki Suomen 1024 seurakuntaa ja seurakuntien 
työntekijöitä.

Ekumeenisella vastuuviikolla oli kolme kohderyhmää: 
kristillisten seurakuntien jäsenet ja työntekijät, koulutuksiin 
osallistuvat opiskelijat ja ryhmä lähettiläiksi koulutettavia 
kokemusasiantuntijoita.

Ekumeenisen vastuuviikon tavoitteiden toteutuminen
Vastuuviikolle oli asetettu vuosille 2017-2018 neljä koko-
naistavoitetta seuraavasti:

Tavoite 1.: 70 % hankkeen tilaisuuksissa tavoitetuista 
seurakuntalaisista ja seurakuntien työntekijöistä arvioi, että 
heidän tietonsa hankkeen käsittelemistä teemoista ovat pa-
rantuneet.

Toteuma: Palautteen perusteella 86 % tilaisuuksissa ta-
voitetuista seurakuntalaisista ja seurakuntien työntekijöistä 
arvioi, että heidän tietonsa hankkeen teemoista ovat paran-
tuneet.

Tavoite 2.: 50 % koulutuksiin osallistuneista opiskeli-
joista arvioi kykynsä ymmärtää ja analysoida ajankohtaisia 
rauhan- ja globaalin kehityksen kysymyksiä gender-näkö-
kulmasta parantuneen kurssin aikana.

Toteuma: Oppilaitosvierailujen koulutuksiin osallistu-
neista 50 % arvioi kykynsä ymmärtää ja analysoida globaa-
leja kehityskysymyksiä gender-näkökulmasta parantuneen.

Tavoite 3.: 50 % kokemusasiantuntijoista kokee käsityk-
sensä mahdollisuuksistaan vaikuttaa globaalin oikeudenmu-
kaisuuden toteutumiseksi muuttuneen hankkeen aikana po-
sitiivisemmaksi. 
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Toteuma: Kokemusasiantuntijoille tehdyn kyselyn pe-
rusteella 100 % kokemusasiantuntijoista koki mahdollisuu-
tensa vaikuttaa globaalin oikeudenmukaisuuden toteutumi-
seksi parantuneen. 

Tavoite 4.: Vähintään 2000 henkilöä on ryhtynyt aktii-
vista kansalaisuutta osoittavaan tekoon, kuten allekirjoitta-
nut vetoomuksen tai osallistunut keskusteluun sosiaalises-
sa mediassa.

Toteuma: Sosiaalisen median kampanjan ja digitarinoi-
den avulla aktivoitiin 43 515 henkilöä.

Toiminnot ja niiden tulokset
Ekumeenisella vastuuviikolla oli vuosille 2017-2018 kah-
deksan toiminnallista tavoitetta, jotka ohjasivat hankkeen 
toimintojen tarkempaa suunnittelua ja toteutusta.

Toiminnallinen tavoite 1.: Tuotetaan viestintäaineisto-
ja seuraavin levikein: suomen- ja ruotsinkielinen aineisto, 
verkkosivuilla 50 000 kävijää, digitarinat 6000 katsojaa.

Toteuma: Vastuuviikolle tuotettiin helposti käytettävää 
aineistoa, joka sisälsi asiantuntija-artikkeleita, president-
ti Tarja Halosen kannustusartikkelin Tehdään yhdessä tasa-
arvotekoja! sekä osallistumisohjeet ja nuorten virikeaineis-
ton. Kokemusasiantuntijoiden kanssa tuotettiin digitarinoita, 
verkkokertomuksia ja valokuvanäyttely. Vastuuviikon verk-
kosivujen (www.vastuuviikko.fi) ja SEN:n sivujen välityk-
sellä vuonna 2018 aineisto tavoitti 42 452 henkilöä. Vuon-
na 2017 Vastuuviikon uudet verkkosivut ja viestintäaineistot 
tavoittivat 16 966 henkilöä, koko kahden vuoden hankekau-
tena yhteensä 59 418 henkilöä. Vuonna 2018 tuotettuja kah-
deksaa digitarinaa katsottiin 13 516 kertaa, joista osa ker-
roista erilaisissa tapahtumissa ja ryhmissä. 

Toiminnallinen tavoite 2.: Kampanja saa näkyvyyttä leh-
dissä, radiossa ja sosiaalisessa mediassa tavoittaen jopa 2 
miljoonaa suomalaista.

Toteuma: Mediayhteistyöhön panostettiin kontaktoimal-
la toimittajia suoraan, tarjoamalla heille juttuaihioita, aineis-
toja ja kartoittamalla heille sopivia lähestymiskulmia. Ko-
konaisuudessaan vuonna 2018 kampanja tavoitti median, eli 
lehtien, radion, verkkouutisten, tiedotteiden, uutiskirjeiden, 
digitarinoiden ja sosiaalisen median kautta 2 323 543 henki-
löä. Vuonna 2017 median välityksellä tavoitettiin 1 375 145 
henkilöä. 

Toiminnallinen tavoite 3.: Järjestetään noin 150 tilaisuut-
ta seurakunnissa sekä osana suurempia yleisötapahtumia.

Toteuma: Vuonna 2018 oli tiettävästi 101 Vastuuviikon 
tilaisuutta seurakunnissa, kouluissa ja osana suurempia ylei-
sötapahtumia. Tapahtumat tavoittivat 48 242 henkilöä. Vas-
tuuviikko oli esillä kaikissa 400:ssa evankelis-luterilaisessa 
seurakunnassa tavoittaen n. 51 000 henkilöä. Radiosta ta-
pahtumia kuunteli 318 000. Näiden ohella seurakunnat jär-
jestävät tilaisuuksia itsenäisesti. Vuonna 2017 tietoon tullei-

ta tilaisuuksia oli yhteensä 67, eli koko hankekautena tilai-
suuksia oli yhteensä 168. 

Toiminnallinen tavoite 4.: Pidetään pilottikoulutus ja 6 
muuta koulutusta ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa 
eri paikkakunnilla.

Toteuma: Oppilaitosvierailujen järjestämisessä koettiin 
haasteita, koska oppilaitosten kanssa suunnitteluvaihees-
sa sovitut vierailut eivät enää pitäneetkään paikkaansa op-
pilaitosten henkilöstövaihdosten takia. Tästä huolimatta Fi-
lantropia järjesti pidemmän luentosarjan Jyväskylän ammat-
tikorkeakoulussa sekä yksittäisen luennon Itä-Suomen yli-
opistolla syksyllä 2018. Lisäksi aineistoa hyödynnettiin or-
todoksisella nuortenleirillä Pyhäkankaalla ja Ivalossa pide-
tyssä ortodoksisen seurakunnan illassa.

Toiminnallinen tavoite 5.: Tuotetaan koulutusmateriaali, 
jota voi soveltuvin osin käyttää oppilaitoksissa hankkeen lo-
puttua.

Toteuma: Hankkeen aikana Filantropia ja Caritas tuotti-
vat Vastuuviikon teemasta luentopaketin. 

Toiminnallinen tavoite 6.: Löydetään 20 sopivaa lähetti-
lästä ja koulutetaan heidät lähettiläsvierailuja varten.

Toteuma: Vuonna 2017 lähettiläitä oli 10. Vuonna 2018 
aktiivisia lähettiläitä oli 19. Lähettiläät ovat tulleet Suomeen 
seuraavista maista: Kosovo, Irak, Syyria, Iran, Etiopia, So-
malia, Nigeria, Namibia, Sudan, Etelä-Sudan, Kongon De-
mokraattinen Tasavalta, Tansania, Kenia, Meksiko, Peru ja 
Filippiinit. Lähettiläille järjestettiin vuonna 2018 kaksi eri 
koulutusta.

Toiminnallinen tavoite 7.: Lähettiläät vierailevat n. 80 
koulussa, seurakunnassa ja muussa tilaisuudessa eri paikka-
kunnilla.

Toteuma: Vuonna 2018 Lähettiläät vierailivat 68 eri tilai-
suudessa. Vuonna 2017 lähettiläät vierailivat 12 tilaisuudes-
sa. Koko hankekauden aikana lähettiläät vierailivat 80 eri ti-
laisuudessa.

Toiminnallinen tavoite 8.: Vähintään 2000 henkilöä osal-
listuu vaikuttamiskampanjoihin tai keskusteluun sosiaalises-
sa mediassa.

Suunnitelmana oli tehdä kaksi vetoomuskampanjaa, joi-
den oli tarkoitus aktivoida 2000 henkilöä. Suunniteltujen ve-
toomuskampanjoiden osoittautuessa epärealistiseksi kohde-
ryhmäläisiä aktivoitiin korvaavasti lähettiläiden digitarinoi-
den ja Naisjärjestöjen keskusliiton kanssa toteutetun Teh-
dään yhdessä tasa-arvotekoja! -vaikuttamiskampanjan avul-
la. Kampanjassa presidentti Tarja Halonen ja eri kirkkokun-
tien johtajat haastoivat seurakuntia tekemään tasa-arvoteko-
ja. Kampanjan aineistoa ja kirkkojen johtajien motivointiku-
via jaettiin ahkerasti sosiaalisessa mediassa. Kampanjan ja 
digitarinoiden avulla aktivoitiin onnistuneesti 43 515 hen-
kilöä.

Lähettiläistä laadittiin valokuvanäyttely, joka oli esil-
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lä seurakunnissa, kirkoissa, nuorisotiloissa, vapaa-ajankes-
kuksessa, monikulttuurisuuskeskuksessa, ostoskeskukses-
sa, messuilla ja Maailma Kylässä -festivaaleilla tavoittaen 
yhteensä 20 700 katsojaa. Caritas toi Suomeen Viivakoodi-
vankilat – Satiirisia piirroksia pakkotyöstä -näyttelyn, joka 
oli esillä Helsingissä kulttuurikeskus STOA:ssa ja Jyväsky-
lässä ortodoksisen seurakunnan tiloissa tavoittaen yhteensä 
2245 henkilöä. Helsingissä näyttelyn avasi yhdenvertaisuus-
valtuutettu Kirsi Pimiä, Jyväskylässä Kehityspoliittisen toi-
mikunnan puheenjohtaja kansanedustaja Aila Paloniemi.

Yhteenveto tuloksista
Hankkeen tulosten perusteella voidaan sanoa, että Eku-
meeninen vastuuviikko onnistui vuoden 2017 haasteista 
huolimatta erinomaisesti ja edisti menestyksellisesti pitkän 
aikavälin tavoitteita ja tulosten kestävyyttä. Saatu palaute 
oli lähes yksinomaan kiittävää, kohdeyleisö piti sukupuol-
ten välistä tasa-arvoa merkittävänä tekijänä kestävän kehi-
tyksen saavuttamisessa, koki globaalia kumppanuutta ja ak-
tivoitui viemään hankkeen viestejä eteenpäin. Hanke lisäsi 
lähettiläiden osallistumismahdollisuuksia ja motivoi kohde-
ryhmää tasa-arvotekoihin. Oppilaitosvierailuissa aihe kiin-
nostaa kuulijoita valtavasti ja luennoille oli selkeä tarve. Se-
kä opiskelijat että järjestävä taho olivat palautteissaan tyyty-
väisiä vierailuun ja vastaavaa toivottiin jatkossa.

Hanke teemoineen oli laajasti esillä, niin tapahtumissa 
kuin mediassakin. Kokonaisuudessaan Ekumeeninen vas-
tuuviikko tavoitti vuonna 2018 yhteensä 2 445 730 suoma-
laista – enemmän kuin kertaakaan aiemmin koko 40-vuoti-
sen historiansa aikana! 

2.4 Kristillinen kasvatus

Lapsi- ja nuorisotyön jaosto
Lapsi- ja nuorisotyön jaosto on kristillisten kirkkojen lapsi- 
ja nuorisotyön keskustelufoorumi, jonka tehtävä on järjestää 
kokoontumisia ja koulutustapahtumia sekä osallistua eku-
meenisiin ja yhteiskunnallisiin tapahtumiin. Jaoston tavoite 
on vahvistaa ekumeenista kasvatusta kirkkojen lapsi- ja nuo-
risotyössä. Jaoston yhteydessä toimiva, syksyllä 2017 Face-
bookiin perustettu Kirkkokaverit-ryhmä on 15–30-vuotiaille 
nuorille tarkoitettu verkosto ruohonjuuritason ekumeenisen 
nuorisotoiminnan vahvistamiseksi.

Toimintavuoden aikana jaoston kokoontui 7 kertaa. Jaos-
ton yhteydessä toimii nuorille aikuisille suunnattu Kansain-
välisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelma (Ketko). 
Ketkon suoritti 9 henkilöä, kaikki heistä Helsingissä. Syk-
syllä 2018 alkaneelle kurssille osallistui Helsingissä 16 ja 
Joensuussa 5 kurssilaista. Toiminnan tarkempi kuvaus liit-
teessä Jaostojen toimintakertomukset.

Kasvatusasioiden jaosto
Kasvatusasioiden jaosto tarjoaa SEN:n jäsenyhteisöille, 
tarkkailijakirkoille ja kumppanuusjärjestöille mahdollisuu-
den keskinäiseen vuorovaikutukseen asioissa, jotka liitty-
vät ekumeeniseen kasvatukseen ja myös koulun uskonnon-
opetukseen. Tavoitteena on edistää kasvatusta ekumeenisuu-
teen Suomessa keskinäisen kunnioituksen ja tiedon lisäämi-
seksi kaikissa ikäryhmissä. Varsinaisia kokouksia jaosto piti 
kuusi. Toimintavuoden 2018 kohokohdiksi nousivat seuraa-
vat tapahtumat, joista tarkemmin liitteessä (ks. liite Jaosto-
jen toimintakertomukset):
• Jaoston vetäytyminen Lärkkullaan Karjaalle
• SEN:n pyhiinvaellus- ja opintomatka Wieniin
• Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen tapaa-

minen
• Toimintakauden päättänyt ja yhteistyökumppaneita koon-

nut perinteinen Lucia-juhla.

2.5 Yhteinen todistus ja uskontodialogi

Ekumeeninen yhteys todistaa maailmassa Kristuksesta. 
SEN:n toiminta on osa kristittyjen yhteistä todistusta. SEN 
myös osallistui jäsenkirkkojensa valtuuttamana uskontokun-
tien yhteydenpidon ja yhteistyön kehittämiseen. Yhteistyö 
oli luonteeltaan yhteiskunnallista, suvaitsevaisuutta lisäävää 
ja yhteiskuntarauhaa rakentavaa. 

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

Missiologinen työryhmä
Missiologinen työryhmä kokoontui vuoden aikana neljä ker-
taa. Se keskittyi Arushan konferenssin jalkauttamisen suun-
nitteluun, ekumeenisen missiologisen kirjan tuottamiseen 
yhteistyössä Kirkon tutkimuskeskuksen kanssa sekä semi-
naarin suunnitteluun seuraavan vuoden ajaksi. Työryhmä 
osallistui KMN:n missiologiseen maailmankonferenssiin. 
Työryhmän tapaamisissa olivat mukana professori Mika Vä-
häkangas, dosentti Jyri Komulainen ja pääsihteeri Mari-An-
na Auvinen. Työryhmä on luonteeltaan akateeminen.

Uskontojohtajat
Kolmea Abrahamin uskontoa eli juutalaisuutta, kristinus-
koa ja islamia edustavat uskontojohtajat kokoontuivat 19.3. 
Kirkkohallituksen tiloissa USKOT-foorumin puheenjohta-
jan, piispa Kaarlo Kallialan vieraina. Kokouksessa puhuttiin 
ajankohtaisista haasteista ja lopuksi kiitettiin kahta poisjää-
vää uskontojohtajaa, Atik Alia Suomen Islam-seurakunnas-
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ta ja arkkipiispa Kari Mäkistä hyvästä monivuotisesta yh-
teistyöstä uskontojohtajien parissa. Toinen kokous pidettiin 
28.9. Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvoston puheen-
johtajan Yaron Nadbornikin vieraina synagogan tiloissa. 
Kokouksessa puhuttiin kotimaisista haasteista ja tutustuttiin 
juutalaisen seurakunnan tiloihin ja käytäntöihin. Samoin toi-
votettiin tervetulleiksi Suomen Islam-seurakunnan uusi pu-
heenjohtaja Gölten Bedretdin ja Suomen evankelis-luterilai-
sen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma.

USKOT-foorumi 
SEN osallistui foorumin toimintaan kristittyjen edustaja-
na yhdessä Suomen ev.lut. kirkon kanssa. Foorumin muut 
jäsenyhteisöt ovat Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE), 
Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry, Suo-
men Islam-seurakunta. USKOT-foorumin puheenjohtajana 
toimi piispa Kaarlo Kalliala, varapuheenjohtajina Suomen 
Islam-seurakunnan puheenjohtaja Atik Ali ja juutalaisten 
seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Yaron Nad-
bornik. SEN:a foorumin hallituksessa edustivat Jan Edström 
(bapt), henkilökohtainen varajäsen Jari Portaankorva (bapt) 
ja pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, henkilökohtainen vara-
jäsen Milena Parland (ort). Foorumin vuosikokous järjestet-
tiin Helsingin Islamseurakunnan tiloissa 12.4. Vuosikokouk-
sessa SEN:n edustajiksi hallitukseen valittiin samat henki-
löt seuraavaksi vuodeksi. Pääsihteeri toimi myös USKOT-
foorumin uskonnonopetusjaoston puheenjohtajana, Milena 
Parland jaoston jäsenenä, sekä Jan Edström ja Anna Hyvä-
rinen ihmisoikeusjaoston jäseninä. USKOT-foorumin halli-
tus kokoontui yhteensä seitsemän kertaa. Samoin uskonnon-
opetusjaosto kokoontui seitsemän kertaa vuoden aikana. Us-
konnonopetusjaoston selkeä visio oli oman uskonnon ope-
tuksen vahvistaminen. Sen tiimoilta tehtiin mm. blogisarja 
ja jaostoon kutsuttiin vieraita uskonnonopetuksen näkökul-
mista. USKOT-foorumi sai vuoden aikana hakemansa rahoi-
tuksen ja pystyi palkkaamaan toiminnanjohtajan, mikä hel-
potti järjestön työtä. USKOT-foorumista ks. www.uskot.fi

Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen viikko 
Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen teemaviik-
koa vietettiin 28.1.– 4.2. teemana vieraanvaraisuus. Vuoden 
2010 lokakuussa YK:n yleiskokous hyväksyi päätöslausel-
man, joka julisti helmikuun ensimmäisen viikon vuosittai-
seksi maailmanlaajuisen uskontojenvälisen yhteisymmär-
ryksen viikoksi (World Interfaith Harmony Week). Viikon 
suojelijana toimi vuonna 2018 Helsingin apulaispormesta-
ri Nasima Razmyar. Järjestelyjä Suomessa koordinoi SEN:n 
kumppanuusjärjestö Fokus ry. 

2.6 Julkaisutoiminta ja viestintä
Julkaisutoiminta tapahtui yhteistyössä kumppanien kanssa. 
Tukea saatiin erityisesti ev.lut. kirkon ulkoasiain osastolta ja 
Päivä Osakeyhtiöltä. Toimisto hoiti ekumeenista viestintää 
verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Ekumeenisen ru-
kousviikon ja Ekumeenisen vastuuviikon aineistoa julkais-
tiin, tarkemmin kyseisissä osioissa.

Ekumeenisen Neuvoston viestinnän ensisijainen kohde-
ryhmä ovat jäsenkirkkojen edustajat, ekumeniasta kiinnos-
tuneet kirkkojen työntekijät ja jäsenet. Sisäinen viestintä ta-
voittaa jäsen- ja tarkkailijakirkkojen ja kumppanuusjärjestö-
jen edustajat ja työryhmien jäsenet. Tapahtumatiedottamis-
ta pyrittiin tehostamaan vuonna 2018 tarjoamalla ilmoituk-
sia kirkkojen viestintäkanaviin, kuten uutiskirjeisiin ja verk-
kosivustoille. SEN:n tietosuojakäytänteet päivitettiin tou-
kokuussa 2018 voimaan astuneen EU-tietosuoja-asetuksen 
mukaisesti.

Ulkoiseen viestintään kuuluivat medialle lähetettävät tie-
dotteet ja kutsut. Eniten huomiota mediassa vuonna 2018 
saivat Uskon aitouden arviointi -seminaari ja Vuoden eku-
meeninen teko -tunnustus.

Internet
Verkkosivustoa uudistettiin siltä osin, että  luotiin ruotsin-
kielinen osio, johon kaikki ruotsinkielinen sisältö on keski-
tetty aiempaa helpommin saavutettavaan muotoon.

www.ekumenia.fi 
www.vastuuviikko.fi

Sosiaalinen media
Sosiaalisen median osalta otettiin käyttöön Facebookin ta-
pahtumamainostaminen ja pienimuotoinen maksullinen 
kohdennettu mainostaminen, jolla saatiin näkyvyyttä Face-
book-päivityksille. Nuorten Ekumeniaa-sivustoa päivitettiin 
harvakseltaan, koska se tavoittaa heikosti seuraajiaan vuo-
den 2018 alusta voimaan tulleiden Facebookin uudistunei-
den käytäntöjen takia. Nuoria tavoitettiin Lapsi- ja nuoriso-
jaoston ylläpitämän Kirkkokaverit-facebookryhmän kautta.

Facebook: Ekumenian ystävät, Ekumenik i Finland – en 
ekumenisk FB-grupp, Kirkkokaverit.

Painotuotteet
Toimintakertomus 2017 Verksamhetsberättelse, SEN:n jul-
kaisuja CIX.

Blogit
Blogissa julkaistiin vuonna 2017 aloitetun Uskonnonvapa-
us-sarjan viimeiset tekstit.
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3 Verkostoyhteistyö

3.1 Globaalit verkostot

Kirkkojen maailmanneuvosto
Kirkkojen maailmanneuvoston missiologinen konferenssi 
pidettiin Arushassa, Tansaniassa 8.–13.3. Konferenssi keräsi 
1024 delegaattia eri puolilta maailmaa. KMN:n Maailman-
lähetyksen ja evankelioimisen komission teema konferens-
sille oli Moving in the Spirit: Called to Transforming Discip-
leship, Kutsu muutoksen opetuslapseuteen Hengen kuljetta-
mina. Konferenssi, samoin kuin Yhdessä kohti Elämää -asia-
kirja vuodelta 2012, ovat tietoisesti rakentaneet ekumeenista 
missiologiaa, joka liittyy KMN:n muuhun työskentelyyn ja 
samalla nostaneet globaalin etelän näkökulmista kirkon pro-
feetallisen äänen esiin. Konferenssiin osallistui 23 suoma-
laista sekä työskentelyihin osallistuneet Tansaniassa asuvat 
suomalaiset. SEN:n hallituksesta olivat mukana piispa Matti 
Repo sekä kanttori Jooa Sotejeff-Wilson. Pääsihteerin lisäk-
si missiologisesta työryhmästä olivat edustettuina TT Jyri 
Komulainen ja TT Mika Vähäkangas. (Julkilausuma ”Hen-
gessä eläen: Kutsu muuttavaan opetuslapseuteen”, ks. liite).

Kirkkojen maailmanneuvoston Keskuskomitean kokous 
järjestettiin Genevessä 15.–21.6. KMN juhli 70-vuotiasta 
historiaansa ja tätä päivää. Myös paavi Franciscus kunnioit-
ti juhlaa läsnäolollaan ja piti puheen ykseydestä. Suomesta 
KMN:n keskuskomitean jäseniä ovat piispa Simo Peura (ev.
lut.) ja professori Pekka Metso (ort), varajäsenenä VTM Tal-
vikki Ahonen. Keskuskomitean kokouksiin kutsutaan myös 
kansallisten Neuvostojen pääsihteerit neuvonantajan omi-
naisuudessa. Suomalaiset jäsenet muissa komissioissa olivat 
vuonna 2018: Lähetyskomissiossa TM Aino Nenola (ort) ja 
neuvonantajana professori Mika Vähäkangas (ev.lut.). Kan-
sainvälisten asioiden komissiossa jäseninä ovat professori 
Hanna Ojanen (ev.lut.) ja Maria Mountraki (ort).

3.2 Eurooppalaiset yhteydet

Euroopan kansallisten ekumeenisten neuvostojen pää-
sihteerikokoontuminen
Euroopan kansallisten ekumeenisten neuvostojen pääsihtee-
rit tapasivat Wienissä 24.–27.9.2018. Kokouksen otsikko oli 
uskontojen välinen yhteistyö ja uskonnollinen toleranssi Eu-
roopassa, mihin Wien antoi vahvat puitteet raskaan histori-
ansa vuoksi. Kokouksessa myös pohdittiin tämän hetken ti-
lannetta niin Britanniassa ja Irlannissa kuin Italiassa sekä 
Unkarissa ja Puolassakin. Edellisissä rauhaa rikkoo epävar-
muus brexitin vuoksi ja jälkimmäisissä turvapaikanhakijoi-
den heikko tilanne. Euroopan tilanteesta oli keskustelemas-
sa edustajia 12 eri maasta.  

 
Euroopan kirkkojen konferenssi
Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) yleiskokous pidet-

tiin 31.5.–6.6. Novi Sadissa Serbiassa. Kokouksen yleistee-
ma oli You shall be my witnesses, jonka alla keskusteltiin 
vieraanvaraisuudesta, oikeudenmukaisuudesta, todistukses-
ta ja toivosta polarisoituneessa eurooppalaisessa todellisuu-
dessa. Kokoukseen osallistui yli 500 edustajaa eri puolilta 
Eurooppaa. Edustajia oli kaikista kirkkokunnista ja useis-
ta yhteistyöorganisaatioista, niin delegaatteja kuin neuvon-
antajiakin. Suomesta edustajia oli noin 30. Virallisia dele-
gaatteja oli evankelis-luterilaisesta, ortodoksisesta ja meto-
distikirkosta. Pääsihteeri oli kutsuttu Neuvoston edustaja-
na. Suomalaisten nuorten stuerttien näkyvyys konferenssis-
sa herätti erityistä positiivista huomiota. Yleiskokous valit-
si sekä uuden hallituksen että uuden puheenjohtajan piispa 
Christopher Hillin jättäessä tehtävän. Uudeksi puheenjohta-
jaksi valittiin ranskalainen pastori Christian Krieger. Halli-
tukseen varsinaisiksi jäseniksi ei tullut tällä kertaa suomalai-
sia Aila Lauhan jäädessä pois hallituksesta. Sen sijaan vara-
jäseniksi valittiin Maria Mountraki (ort) ja Tuomo Mäkelä 
(ev.lut.). (Julkilausuma, ks. liite).

Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio
Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio Churches’ Commis-
sion for Migrants in Europe (CCME) piti pohjoismaisen ko-
kouksensa Suomen Turussa 10.–11.9. CCME:n hallitukses-
sa Suomea edustaa väitöskirjaansa valmisteleva VTM Tal-
vikki Ahonen (ort). Suomesta CCME:n jäseniä ovat ev.lut. 
kirkko, ortodoksinen kirkko ja SEN.  

Euroopan kristittyjen naisten ekumeeninen foorumi 
(EFECW)
Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin kym-
menes yleiskokous kokoontui Serbiassa, Soko Gradissa si-
jaitsevassa Pyhän Nikolaoksen luostarissa 7.–12.8. teemal-
la Jos sinä nyt tässä tilanteessa pysyt hiljaa (Est. 4:14). Suo-
mesta seminaariin osallistui Outi Piiroinen-Backman.

Euroopan ekumeeninen nuorisoneuvosto (EYCE) 
Ecumenical Youth Council in Europen (EYCE) järjestää 
yleiskokouksen joka toinen vuosi ja sitä ei järjestetty kulu-
neena vuonna. Toimeenpanevassa komiteassa on Suomesta 
mukana Satu Koikkalainen evankelis-luterilaisesta kirkosta 
ja Antti Putila ortodoksisesta kirkosta.

Yhteistyö Saksan kirkkojen neuvoston kanssa
Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja Saksan kirkkojen Neu-
voston yhteistyö on ollut kahdenvälistä teologista yhteistyötä. 
Viime vuoden konsultaatio pidettiin Frankfurtissa ja edelli-
nen konsultaatio Suomessa. Yhteistyö neuvostojen välillä on 
alkanut kolme vuotta sitten, kun Helsingin Sofiassa pohdit-
tiin kasteen vastavuoroista tunnustamista. Yhteistyö on koet-
tu hyvänä ja sitä päätettiin alustavasti jatkaa vuonna 2020.
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3.3 Pohjoismaiset ja  
Baltian alueen yhteydet

Pohjoismaiden ja Baltian ekumeeniset toimijat
Pohjoismaiden ja Baltian ekumeenisten toimijoiden ko-
kous pidettiin historiallisessa Sigtunassa 27.2.–1.3. Kokouk-
sen keskeinen teema oli ekumeeninen dialogi, jota peilat-
tiin reseptiiviseen dialogimalliin, Vastakkainasettelusta yh-
teyteen työskentelyyn sekä sekularismin antamiin haastei-
siin. Eri maiden raporttien käsittelyssä keskityttiin myös tar-
kastelemaan kansallista työskentelyä nimenomaan dialogin 
viitekehyksestä käsin. Kokouksen isäntänä toimi pääsihtee-
ri Karin Wiborn ja moderaattoreina pohjoismaiset pääsihtee-
rit. Ekumeenisten toimijoiden kokouksen jälkeen Sigtunas-
tiftelsenissä pidettiin kaksipäiväinen Pohjoismaiden ja Bal-
tian alueen Euroopan kirkkojen konferenssin valmisteluko-
kous, jossa suomalaisia edustivat Aila Lauha, Pamela Slotte, 
Tapani Rantala, Teemu Toivonen, Tuomo Mäkelä sekä Tomi 
Karttunen, Lena Kumlin, Kimmo Kääriäinen ja Mari-Anna 
Auvinen. 

Pohjoismaisten pääsihteerien kokoontuminen
Pohjoismaisten kansallisten neuvostojen pääsihteerit ko-
koontuivat Tallinnassa 10.–11.10. Kokouksessa kuultiin Vi-
ron kansallisen neuvoston työstä ja ortodoksikirkkojen suh-
teesta Virossa sekä suunniteltiin Pohjoismaiden ja Baltian 
ekumeenisten toimijoiden kokousta seuraavaksi vuodeksi 
Tanskaan.

Pohjoismainen Faith and Order -verkosto
Pohjoismainen Faith and Order -verkosto pidettiin Uppsa-
lassa 2.10. historiallisen Uppsalan yleiskokouksen (1968) 
jälkimainingeista. Suomesta kokouksessa olivat mukana do-
sentti Tomi Karttunen ja pääsihteeri Mari-Anna Auvinen.

Pohjolan ekumeeninen naiskomitea 
Nordisk ekumenisk kvinnokommitté (NEKK) ja Luterilai-
sen maailmanliiton pohjoismainen WICAS-ryhmä kokoon-
tuivat lokakuun lopulla 25.−27.10. Uppsalassa Ruotsissa. 
Kokoukseen osallistuivat Suomesta Hanne von Weissenberg 
(ev.lut.), teologian opiskelija Saija Kainulainen (ev.lut.) ja 
Sara Torvalds (SEN).

Sveriges Kristna Råd ja Norges Kristne Råd
Ekumeenisen vastuuviikon koordinaattori tapasi vastaavien 
kampanjoiden pohjoismaisia kollegoitaan Oslossa 13.6. Pai-
kalla olivat edustajat Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Nor-
jan ja Tanskan kampanjatyö on vielä alkuvaiheessa, Ruot-
sissa taas SKR päätti lakkauttaa Globala Veckanin toimin-
tavuoden 2018 jälkeen. Kokouksessa vaihdettiin hyviä käy-
tänteitä ja ideoita ja suunniteltiin tulevaa yhteistyötä. 

Svenska Bibelsällskapet
Suomenruotsalaista kristillisyyttä Svenska Bibelsällskape-
tissa edustaa SEN. Dosentti Risto Nurmela (ev.lut.) on hal-
lituksen varsinainen jäsen ja TT Leif-Göte Björklund (met) 
varajäsen. Svenska Bibelsällskapetin huvudmannaråd ko-
koontui Tukholmassa 20.4. ja Uppsalassa 3.12.  SBS on 
aloittamassa projektia Sehwi-kansan parissa Ghanan län-
siosassa, koko Raamattu lanseerataan paikallisella esahien 
kiellellä ensi vuonna. Huomioitavaa on myös, että selkokie-
linen Uusi testamentti ruotsiksi on julkaistu. 

Työ Uuden testamentin uudistetun käännöksen parissa 
etenee. Markuksen evankeliumin, Filippiläiskirjeen ja 1. Jo-
hanneksen kirjeen käännöstyötä on jatkettu. Koekäännök-
set on tarkoitus julkaista vuonna 2020. Käännösperiaatteita 
ja organisaatiorakennetta koskeva ohjausasiakirja on päivi-
tetty. Ei ole vielä päätetty, julkaistaanko koekäännökset pa-
periversiona, ensisijainen julkaisumuoto on kuitenkin digi-
taalinen. Risto Nurminen tiedusteli, otetaanko mahdollises-
sa UT:n käännöstyössä huomioon myös suomenruotsalainen 
lukijakunta. Aiemmassa raamattukomissiossa on ollut usei-
ta suomenruotsalaisia asiantuntijoita. Käännöstyötä johtava 
Mikael Winninge vastasi, että asia otetaan huomioon, kun 
koko UT:n käännöstyö aloitetaan.

Eesti Kirikute Nôukogu
Viron kirkkojen neuvoston ja SEN:n yhteistyössä EKN:n 
pääsihteeri vieraili SEN:n kevät- ja syyskokouksessa.

3.4 Kotimaiset verkostot

Kirkonjohtajien yhteisneuvottelu
SEN:n kutsui jäsenkirkkojensa johtajat laatuaan ensimmäi-
seen yhteisneuvotteluun 16.8. Kulttuurikeskus Sofiaan. Kir-
konjohtajien yhteisneuvottelussa käsiteltiin kirkkojen kuu-
lumisia ja ajankohtaisia haasteita sekä pohdittiin yhteistyön 
näkökulmia.

SEN, SVKN ja FS
Suomen Vapaakristillinen Neuvosto, FS ja Ekumeeninen 
Neuvosto ovat edustettuina hallituksen perustamassa vapaa-
kristillisessä työryhmässä. Ks. 2.1.2. SEN on myös kutsut-
tuna vuosittaiseen kolmikantatapaamiseen Suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon, SVKN:n ja FS:n kanssa.

Kumppanuusfoorumi
Kumppanuusjärjestöjen johtotason ja SEN:n henkilökun-
nan tapaaminen järjestettiin 12.6. Allergiatalossa, Helsingis-
sä. Tapaamisessa vaihdettiin kumppanuusjärjestöjen kuulu-
miset ja SEN:n ajankohtaiset uutiset ja verkostoiduttiin lou-
naan merkeissä. 
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Paikallisekumeeninen foorumi
Kuudestoista Paikallisekumeeninen foorumi järjestettiin Jo-
ensuussa 5.10. Ks. 2.1.1.

Jaostotapaaminen
Suomen Ekumeenisen Neuvoston jaostopäivää vietettiin hil-
jaisen viikon maanantaina 26.3.2018 kulttuurikeskus Sofias-

sa. Neuvoston jaostotoiminta järjestäytyi osittain uusiin uo-
miin vuonna 2017. Kokouksessa tutustuttiin toisten jaosto-
jen työskentelyyn, jaettiin tietoa ja kokemuksia sekä mietit-
tiin yhteistyön mahdollisuuksia.

4 Ekumeeniset huomionosoitukset

Ekumeeninen teko
Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksessa vuoden 
ekumeenisena tekona 12.11. palkittiin Kuopion alueella jär-
jestetty ekumeeninen pääsiäisvaellus. Kunniakirjat luovut-
tivat puheenjohtaja, arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen ja 
pääsihteeri Mari-Anna Auvinen. Kunniakirjat ottivat vastaan 
Kuopion kristillisten seurakuntien yhteistyöelimen hallituk-
sen puheenjohtaja isä Harri Peiponen  ja Tuomo Tuovinen 
Kuopion ortodoksisesta seurakunnasta; pastori Johanna Por-
kola ja Sisko Laitinen Kallaveden seurakunnasta; Ilpo Tolo-
nen ja Erkki Taarasti Syvänniemen kyläyhdistyksestä; Eeva 
Partanen Eevantalosta ja pastori Kaarina Hoffrén Karttulan 
vapaaseurakunnasta.

SEN:n hallitus toteaa perusteluissaan ekumeenisen pää-
siäisvaelluksen olevan hieno perinne, joka yhdistää kristityt 
ylösnousemusilossa. Vaelluksen ja sen valmisteluiden aika-
na solmitut tuttavuudet ovat arvokkaita askeleita ekumeenis-
ten paikallisyhteyksien ylläpitämisessä. Yhteinen jumalan-
palvelus ja pääsiäisateria tuovat kristityt Jumalan eteen ja 
yhteisen pöydän ympärille ja mahdollistavat aidot kohtaa-
miset.

Ekumenia-standaarit
Ekumenia-standaari ojennettiin 9.2. hallintosihteeri Sirpa-
Maija Vuoriselle, jonka eläkkeelle siirtymistä juhlittiin laa-

jalla ekumeenisella joukolla Helsingissä. Syyskokouksen il-
tajuhlassa arkkipiispa Leo piti puheen arkkipiispa emeritus 
Kari Mäkiselle ja ojensi yhdessä pääsihteeri Mari-Anna Au-
visen kanssa hänelle standaarin kiitoksena hyvästä kolme-
vuotiskaudesta SEN:n puheenjohtajana. Neuvoston asian-
tuntijana usein toimineelle professori Antti Rauniolle ojen-
nettiin standaari Joensuussa 21.11.

Yhteistyökumppaneiden juhlat
Suomen Lähetysseuran uusi toiminnanjohtaja Rolf Steffans-
son siunattiin tehtäväänsä 18.1.2018 Kristittyjen ykseyden 
rukouspäivänä. 

Fransiskaanimaallikot OFS juhlivat 70. toimintavuottaan 
Suomessa Helsingissä 28.8. Pyhän Marian kirkossa. Veli 
Gabriel Salmela OP vei SEN:n onnittelut juhlaan.

Ekumeeninen aamurukous vietti 10-vuotisjuhlaansa 
4.10. Studium Catholicumissa. Ekumeenisen rukoushetken 
sananselityksen piti piispa Teemu Sippo. Rukousta johti pas-
tori Sami Lehto (vap), yhteiseen esirukoukseen johdattelivat 
veli Gabriel Salmela OP (kat), kirkonjohtaja Jari Portaan-
korva (bapt) ja pääsihteeri Mari-Anna Auvinen (SEN). 
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5 Hallinto ja talous

5.1 Yleiskokoukset

Kevätkokous pidettiin Helsingin Kristuskyrkanissa 12.4. 
Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2017 toimintakertomus sekä 
tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille ja hyväksyttiin kolme uutta kumppanuus-
järjestöä. Kevätkokouksen seminaarista Arvot muutoksessa - 
Ihmisarvo, kirkot ja yhteiskunta ks. 2.2.1. Syyskokous pidet-
tiin 12.11. Jyväskylän ortodoksisessa seurakuntakeskukses-
sa. Kokouksessa päätettiin sääntömuutoksista, vahvistettiin 
vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valit-
tiin hallitus kaudelle 2019–2021. Syysseminaarissa Yhtey-
teen ja oikeudenmukaisuuteen – kirkkojen maailmanneuvos-
to 70 vuotta Jyväskylän Kuokkalan kirkossa 13.11. huomi-
oitiin Kirkkojen maailmanneuvoston 70-vuotismerkkivuosi. 
Ks. 2.1.2. 

5.2 Hallitus

Hallitus kokoontui viisi kertaa. Hallitukseen ovat toiminta-
vuonna kuuluneet puheenjohtajana emeritus arkkipiispa Ka-
ri Mäkinen (ev.lut.), varapuheenjohtajina piispa Matti Repo 
(ev.lut.), piispa Arseni (ort) ja pastori Soile Salorinne (met) 
sekä muina varsinaisina jäseninä TT Tomi Karttunen (ev.
lut.), lehtori Eija Peura (ev.lut.), TM Jooa Sotejeff-Wilson 
(ort.), yleisvikaari Raimo Goyarrola (kat) ja pastor Jan Ed-
ström (Finlands svenska baptistsamfund). Varajäseninä hal-
lituksessa ovat toimineet TL Veijo Koivula (ev.lut.), TT Min-
namari Helaseppä, väliaikainen kirkkoherra Päivi Aikasalo 
(ev.lut.), tuomiorovasti Matti Poutiainen (ev.lut.), ylidiako-
ni Juha Lampinen (ort), YTT Minna Rasku (ort), veli Gab-
riel Salmela OP (kat.), pastor Mayvor Wärn-Rancken (Me-
todistkyrkan) ja kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen (Va-
paakirkko).

Hallitus kokoontui kesäkokoukseensa 11.6. Turun orto-
doksisen seurakunnan tiloissa ja Pyhän Henrikin ekumeeni-
sella taidekappelilla. Kokoukseen kutsuttiin jäsenten lisäksi 
hallituksen varajäsenet.

5.3 Jaostot ja työryhmät

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

katyötä tekevien asiantuntijaverkoston työryhmä, Missiolo-
ginen työryhmä, Rukouspäivätyöryhmä ja Vapaakristillisten 
kirkkojen työryhmä. Vastuuviikolla oli oma ohjausryhmän-
sä. 

5.4 Henkilöstö

Henkilöstön vahvuus oli vuoden 2018 lopussa 5 henkilöä (6 
henkilöä). 3 henkilöä oli toistaiseksi voimassa olevassa työ-
suhteessa (4 henkilöä) ja 2 henkilöä määräaikaisessa työsuh-
teessa (2 henkilöä).

Pääsihteerinä toimi pastori, TT Mari-Anna Auvinen, ja 
viestintä- ja toimintakoordinaattorina TM Suvi-Tuulia Vaa-
ra. Osa-aikaisina työntekijöinä toimivat rahastohoitaja Per-
ry Johansson, vastuuviikon koordinaattori, VTM Anna Hy-
värinen sekä vastuuviikon ruotsinkielisenä projektisihteeri-
nä pastori Jan Edström.

5.5 Talous

Tilikauden ylijäämä oli 10 315 euroa (edellisen tilikauden 
alijäämä 16 305 euroa) ja oman pääoman määrä vuoden lo-
pussa 79 444 euroa (66 891 euroa). Rahastojen pääoma vuo-
den lopussa oli 10 018 euroa (15 018 euro). Yhdistyksen ja 
sen rahastojen varat on talletettu pankkitilille.

Tuotot
Tilikauden tuotot olivat 379 714 euroa (edellisellä tilikau-
della 448 415 euroa) ja vähennys edelliseen vuoteen oli 15 
%. Seurakuntien tuen osuus kaikista tuotoista oli 47 % (39 
%). Valtiolta saadun tuen osuus oli 8 % (9 %) ja jäsenyhtei-
söjen osuus 42 % (52 %). Kolehtien osuus kaikista tuotoista 
oli 46% (37 %) ja jäsenmaksujen 35 % (29 %).

Virallisia kolehteja saatiin seurakunnilta 170 191 euroa 
(164 714 euroa) ja vapaita kolehteja 3 381 euroa (1 610 eu-
roa) ja talousarviotukea 6 650 euroa (6 450 euroa). Valtiol-
ta saatu tuki oli yhteensä 30 500 euroa (40 000 euroa). Jä-
senyhteisöiltä saadut tuotot olivat 158 959 euroa (234 833 
euroa).

Kulut
Tilikauden toimintakulut olivat 369 399 euroa (edellisellä ti-
likaudella 464 720 euroa) ja ne vähenivät edellisestä vuodes-
ta 21 %. Palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat 239 561 eu-
roa (319 950 euroa) sisältäen myös muille toiminta-alueille 
kirjatut palkat ja palkkiot sivukuluineen. Käyttöomaisuudes-
ta tehdyt poistot olivat 1 526 euroa (2 035 euroa). Vastuuvii-
kon kulut olivat 65 283 euroa (67 862 euroa) ja ne alenivat 
edellisestä vuodesta 4 %.
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1 Komprimerad verksamhetsberättelse

1.1 Ekumeniska Rådet i Finland

Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) är enligt rådets stadgar 
ett samarbetsorgan för i Finland verksamma kyrkor, krist-
na samfund och församlingar, vilka blivit antagna som med-
lemmar på basis av att de bekänner Herren Jesus Kristus 
som Gud och Frälsare enligt Bibeln, och därför tillsammans 
strävar efter att fullgöra sin gemensamma kallelse den ende 
Guden, Fadern, Sonen och den heliga Anden, till ära.

Rådets syfte är att som ett samarbetsorgan för kyrkor och 
kristna samfund
• främja strävanden mot Kristi kyrkas synliga enhet
• stärka de kristnas, enhet, tjänst och vittnesbörd i Finland
• stärka kyrkornas och de kristna samfundens röst i samhäl-

let
• 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 på basis av kristen etik 
• tillsätta sektioner till vilka medlemmar, observatörer och 

partnerorganisationer utser representanter samt övriga ex-
perter

• tillsätta arbetsgrupper till vilka styrelsen inbjuder repre-
sentanter för medlemmar, observatörer och partnerorgani-
sationer samt övriga experter

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

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

1.2 Verksamhetens allmänna mål  
och delområden

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

ERF betjänar sina medlemmar, observatörer, partneror-
ganisationer och övriga aktörer som en ekumenisk expertor-
ganisation. Rådets insatser synliggör ekumeniken och arbe-
tet för kyrkornas enhet genom sitt gemensamma vittnesbörd 
och i sin tjänst för de utsatta i samhället. Målet för verk-
samheten är att kyrkor och kristna samfund bättre ska kunna 
stödja varandra, såväl i sin strävan efter kristen enhet som i 
att tala med en gemensam och allt starkare röst i samhället.

Rådets verksamhet styrs av två grundläggande principer: 
kristet vittnesbörd i kärlek och gemenskap samt ett gemen-
samt arbete för skapelsen och människovärde. De här princi-
perna påverkar verksamhetens olika delområden:
• Spiritualitet och lärofrågor
• Etiska och samhälleliga frågor
• Kristen fostran
• Gemensamt vittnesbörd och religionsdialog

ERF idkar också informations- och publikationsverk-
samhet och delar årligen ut ekumeniska utmärkelser. ERF 
verkar som forum för medlemskåren i ekumeniska nätverk. 

1.3 Medlemskåren

Medlemskyrkor
Som medlemmar i Ekumeniska Rådet i Finland kan antas 
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Finlands ortodoxa 
kyrka samt de i Finland verksamma kristna samfund, fören-
ingar och stiftelser som bekänner Herren Jesus Kristus som 
Gud och Frälsare enligt Bibeln, och därför tillsammans strä-
var efter att fullgöra sin gemensamma kallelse den ende Gu-
den, Fadern, Sonen och den heliga Anden, till ära. 
• Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 
• Finlands ortodoxa kyrka
• Suomen Vapaakirkko 
• Katolska kyrkan i Finland
• Finlands svenska baptistsamfund
• Finlands svenska baptistsamfund
• Suomen Metodistikirkko
• Suomen Pelastusarmeija
• Missionskyrkan i Finland
• The Anglican Church in Finland
• International Evangelical Church in Finland

Observatörer
Som observatörer i Ekumeniska Rådet i Finland kan antas i 
Finland registrerade religiösa samfund, föreningar och stif-
telser som bekänner Herren Jesus Kristus som Gud och Fräl-
sare enligt Bibeln, och därför tillsammans strävar efter att 
fullgöra sin gemensamma kallelse den ende Guden, Fadern, 
Sonen och den heliga Anden, till ära.
• Adventkyrkan i Finland
• Suomen Baptistikirkko
• Suomen Helluntaikirkko
• Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
• Finlands Svenska Pingstmission

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

1.4 Verksamhetsberättelse och  
en beskrivning av verksamhetsåret

Globalt sett var året 2018 något lugnare och mer hoppfullt 
än året innan. Kriget i Syrien började trappas av och anta-
let personer som sökte asyl i Europa på grund av krig och 
oroligheter minskade också. Religiös förföljelse förekom 
det däremot mer av än någonsin tidigare i världen, medan 
rasism och diskriminering av etniska minoriteter förvärra-
des i många länder. Ärkebiskop Antje Jackelén talade vid 
generalförsamlingen för den Europeiska kyrkokonferensen 
och konstaterade att vi lever i en polariserad, projektionis-
tisk, populistisk och postfaktisk tid. Den definitionen verka-
de träffa rätt i takt med att rasism och hatprat tog mer plats. 
Förutom politisk polarisering har den ekonomiska polarise-
ringen ökat klyftan mellan rika och fattiga i flera länder. Vid 
den europeiska generalsekreterarträffen diskuterades bristen 
på stabilitet i Storbritannien samt nationalistiska tongång-
ar i synnerhet i östra och södra Europa samt besluten att in-
te längre bistå asylsökande som drunknar i Medelhavet. Hår-
dare värderingar i förhållande till nödlidande väckte oro in-
om kyrkorna på olika håll i Europa.

I Finland markerade året 2018 100 år sedan inbördeskri-
get och det mindes man även på kyrkligt håll. Ett sekel tidi-

gare hade ett land som nyss blivit självständigt delats i två 
läger. Samtidigt såg man vikten av de ansträngningar som 
hade gjorts efteråt för att bygga enhet i stället för splittring. 
Kanske mer än tidigare förmådde man också tillsammans 
i ord uttrycka tidigare generationers smärta och tiden efter 
självständigheten. Det är anmärkningsvärt att både hågkom-
sten och det föregående årets nationella hundraårsjubileum 
hade präglats av gemenskap och lugn. Endast i enskilda fall 
tvingades man i slutet av året avlägsna fanor med hakkors 
ur demonstrationståg, vilket påminde Finland om nynazis-
mens frammarsch i Europa och om att attityderna hårdnar 
även i vårt eget samhälle. Värdeledarskap och kyrkornas ge-
mensamma röst för att försvara hopp och medmänsklighet 
behövs verkligen.

Samtidigt som året 2018 var ett år av samhällelig instabi-
litet var det ett märkesår för det globala ekumeniska sam-
arbetet. Kyrkornas världsråd firade 70-årsjubileum. I sitt 
festtal till Centralkommitténs möte gratulerade påve Fran-
ciskus Kyrkornas världsråd och förde samtidigt modigt fram 
att kyrkorna när de ser inåt också måste rikta sig utåt till 
omvärlden. Påven betonade kopplingen mellan ekumenik 
och mission. Samma syn hade förts fram även vid Kyrkor-
nas världsråds missionsmöte i Arusha i Tanzania i mars. Te-
mat för konferensen Moving in the Spirit: Called to Trans-
forming Discipleship kallade alla kristna tillsammans till 
ett lärjungaskap som förändrar i en tid av polarisering och 
“skrämselpolitik”. Hopp och kärlek genom Andens enhet 
och Kristi efterföljande var konferensens starka budskap. 
Arusha var ett gott val som konferensplats med tanke på att 
kristendomens tyngdpunkt under året hade flyttat till det glo-
bala syd, där det nu finns relativt sett fler kristna än i Europa. 
Ekumeniska Rådet i Finland var en av konferensens samar-
betsorganisationer.

Ekumeniska Rådets höstmötesseminarium i Jyväskylä 
gav tillfälle att återkomma till mötet i Arusha och Kyrkor-
nas världsråds jubileum. Nytt i samband med seminariet var 
att man för första gången också hörde en samisk röst i sam-
manhanget, vilket stämde överens med Arushamötet. Inne-
hållsligt fick det ekumeniska seminariet ändå kritik för att 
de experter som ingick i programmet endast representerade 
den lutherska kyrkan. Det var meningen att den syriskorto-
doxe ordföranden för Kyrkornas världsförbunds kommissi-
on för mission och evangelisation skulle vara huvudtalare på 
seminariet, men han fick förhinder, och dessvärre kunde in-
te de icke-lutherska deltagarna i Arusha vara på plats på se-
minariet. 

Nätverkssamarbete var en av tyngdpunkterna under 
året 2018. Kyrkornas världsråds möte och jubileum var in-
te det enda stora ekumeniska evenemanget, i juni 2018 sam-
manträdde också Europeiska kyrkokonferensens general-
församling i Novi Sad i Serbien. Temat för generalförsam-
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lingen var You Shall Be My Witnesses och under den rubri-
ken diskuterade man kristet vittnesbörd, gästfrihet, rättvisa 
och hopp i en polariserad europeisk verklighet. Europeiska 
kyrkokonferensens generalförsamling, liksom konferensen i 
Arusha, samlade och stärkte enheten och talade om kristet 
vittnesbörd i vår tid. Vid konferensen fick det representati-
va antalet finländska stuertar och deras kunniga insatser po-
sitiv publicitet.

Europeiska kyrkokonferensens samarbete med medlem-
skyrkorna verkar vara på väg att starkas och de nationella 
rådens ställning som samarbetsparter för kyrkokonferensen 
blir klarare. Vid generalförsamlingen väckte Rysslands orto-
doxa kyrkas frånvaro däremot oro. I oktober bröt Moskvas 
patriarkat också med Konstantinopels patriarkat på grund av 
situationen i Ukraina. Finlands ortodoxa kyrka är autonom 
och har goda samtalsförbindelser med båda patriarkaten. 

Ekumeniska Rådet i Finland hade som mål att under år 
2018 bidra till ökad enhet och stärka den ekumeniska 
identiteten. Rådet kallade för första gången samman kyrko-
ledare till ett gemensamt samtal där alla parter fick dela med 
sig av sina utmaningar och glädjeämnen. Avsikten med träf-
fen var också att skapa synergi och ge varandra stöd. Den 
samtalsgemenskapen fanns det vilja att fortsätta med. Vid 
höstmötet i slutet av året genomfördes också en regeländring 
som tryggar medlemssamfundens lokala karaktär och stärk-
te Rådets uppgift som kyrkornas gemensamma röst i sam-
hället. Utmärkelsen Årets ekumeniska gärning delades ut till 
påskvandringen i Kuopiotrakten, vilket också stärkte arbe-
tet för ökad enhet.

Inom ramen för ökad enhet och stärkt gemensam iden-
titet faller också gemensam spiritualitet. Den andliga eku-
meniska enheten uttrycktes inte bara i ekumeniska möten 
och på lokal nivå, utan också i den gemensamma bönen. Te-
mat för böneveckan var Guds hand leder oss. Böneveckan 
tick mer utrymme i det kyrkliga mediefältet än under flera 
tidigare år. Böndagsgudstjänsten firades i Lahtis och sändes 
som radiogudstjänst i YLE Radio 1 21.1. 

Böndagsplakatet som republikens president hade under-
tecknat fick också synlighet och den ekumeniska böndagsar-
betsgruppen utarbetade tillsammans med styrelsen följande 
böndagsplakat för presidenten att underteckna för år 2019. 
På svenska var temat för böneveckan år 2019 Var ärliga och 
rättvisa. För år 2019 gjorde man upp ett lite mer omfattande 
program för böneveckan med ett gemensamt formulär för en 
böngudstjänst som kyrkorna kan använda. Böndagsarbets-
gruppen diskuterade också möjligheten att göra böndagen 
mer synlig under följande års bönevecka genom ett större 
gemensamt bönevenemang.

Den ekumeniska morgonbönen och bönerna i samband 
med skapelsens tid var också en väsentlig del av det ekume-
niska bönelivet. I samband med den andra bönedagen firades 

FN:s festgudstjänst i Helsingfors medan bönedagens guds-
tjänst i Uleåborg sändes i radio. Dessutom firades Tomas-
mässa på finska i Helsingfors.

Sektionen för teologi och lärosamtal gjorde upp en första 
version av ett dokument som sammanfattar kyrkornas ge-
mensamma vittnesbörd om dopet och arbetet med att for-
mulera dokumentet fortsätter. Styrelsen hade bett sektionen 
bereda dokumentet, som om och när det blir klart är det för-
sta lärodokumentet och vittnesbördet som är gemensamt för 
samtliga kyrkor i en finländsk kontext. Det fortsatta arbe-
tet med dokumentet, diskussioner och tillhörande seminari-
um hör till utmaningarna under år 2019. Sektionen för barn- 
och ungdomsarbete fortsatte att ordna Ketko-utbildning för 
att stärka den ekumeniska identiteten bland studerande. Sek-
tionen för lokalekumenik arbetade i sin tur med synpunk-
ter kring ekumeniska äktenskap vid Lokalekumeniskt fo-
rum i Joensuu. De lokala församlingarna i Joensuu fortsätter 
sitt arbete och välkomnar hela Ekumeniska Rådet till höst-
möte där år 2019. 

Höstmötet år 2018 lyfte fram möjligheten att diskutera 
även svåra teman tillsammans, eftersom Rådets medlemmar 
redan är vana att arbeta tillsammans. I den frikyrkliga arbets-
gruppen har man lyft fram den utmaning som utgörs av frå-
gan om minoritetskyrkornas ställning och jämlikhet, med-
an Sektionen för finlandssvensk ekumenik har lyft upp frå-
gan om språklig jämlikhet. De här frågorna bör vi arbe-
ta vidare på.

Ekumenisk spiritualitet omfattar också en etisk synvin-
kel om alla människors lika värde. Vårmötets seminarium 
tog fasta på de förändrade värderingarna i det finländska 
samhället och på kyrkornas roll som värdeledare. Sektio-
nen för jämställdhet höll ett seminarium om religions- el-
ler åskådningsfrihet där inläggen handlade om allt från rätt 
tolkning av lagen till den samhälleliga och kyrkliga debat-
ten om religions- eller åskådningsfrihet. Sektionen för sam-
hällsfrågor ordnade ett seminarium om hatprat samt plane-
rade ett projekt för att utrota hatprat ur kyrkorna och i stället 
tala gott om varandra och värna om andra människors män-
niskovärde.

Fortsättningsvis uttryckte aktörer inom kyrkorna oro 
över asylsökandes ställning. Ekumeniska expertnätverket 
för personer som arbetar med asylsökande fortsatte under 
året att arbeta för religionsfriheten bland personer som kon-
verterat till kristendom och blivit kyrkomedlemmar. Ordfö-
rande Kari Mäkinen och generalsekreterare Mari-Anna Au-
vinen diskuterade under våren kyrkornas oro angående sam-
talen med deras medlemmar med Migrationsverket. Man 
kom överens om att föra rundabordssamtal i frågan i bör-
jan av sommaren. Strax före de planerade samtalen börja-
de Migrationsverket höra barn till föräldrar som konverte-
rat till kristendom. Vid rundabordssamtalen framförde kyr-
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kornas experter och jurist sin stora oro i fråga om sina med-
lemmars religionsfrihet och i synnerhet angående barnens 
obekväma situation vid intervjuerna. Samtalet och kyrkor-
nas ståndpunkt var rätt så kritiska, men man kom överens 
om att fortsätta samarbetet. Man kom överens om att be-
slut som upplevdes orättvisa skulle tas upp på nytt för utred-
ning hos Migrationsverket. Ett problem är ändå asylsökan-
des bristande förtroende för myndigheterna, vilket gör att 
det är nästan omöjligt att få tag på de klientnummer som be-
hövs för en intern utredning. På anmodan av Migrationsver-
ket skickade arbetsgruppen en delegation för att gå igenom 
de frågor som ställs till barn så att de kan anses vara rättvi-
sa och visa respekt för barnets rättigheter. Anvisningar gjor-
de också upp för biträden som deltar i asylsamtal med barn. 
I november bestämde man sig för att hålla ett öppet semina-
rium för att ge uttryck för kyrkornas oro kring samtalsför-
farandena och de asylsökandenas bristande trygghet under 
asylsamtalen. Man bad representanter för Migrationsverket 
att delta i seminariet. Man började också uppdatera rekom-
mendationerna för dokumentet Kyrkan som fristad.

Ansvarsveckans projekt år 2018 tog fasta på kvinnors 
rätt till ekonomiskt självbestämmande. För andra året i 
rad handlade Ansvarsveckan om kvinnors och flickors rät-
tigheter. Under det föregående året hade tyngdpunkten legat 
på rätten till fysiskt och sexuellt självbestämmande. Trots att 
projektets huvudsakliga fokus låg på det internationella var 
det ytterst viktigt att också tala om kvinnors och flickors rät-
tigheter i Finland, där både sexualbrott och familjevåld har 
väckt debatt. Brott mot kvinnor och flickor hamnar, precis 
som familjevåld, ofta bakom en mur av tystnad, vilket förhin-
drar att man tar itu med det som har hänt och rättvisans gång.

År 2018 satsade Ansvarsveckan på att fokusera sin pro-
jektplan, uppnå mål, genomföra bärande insatser högklas-
sigt och ge kampanjen synlighet. Mest arbetade man med att 
få fart på ambassadörsverksamheten, generera evenemang, 
öka synligheten i massmedier och stöda församlingarna att 
hålla Ansvarsveckan framme genom materialproduktion, 
skicka ut ett verksamhetspaket till församlingarna samt öka 
den direkta kontakten till församlingarna.

Precis som under tidigare år har kyrkor och religiösa 
samfund känt oro över en ökning i negativ religionsfrihet. 
Här har såväl sämre religiös fostran som bristfälliga ar-
rangemang kring religionsundervisningen påverkat situa-
tionen. Problemen har synts på kommunnivå, där religions-
undervisningen kan utebli i synnerhet när det gäller minori-
tetsreligioner. Utvecklingen i samhället har varit kraftig på 
det här området och Rådet har redan i ett decennium uttryckt 
speciell oro för religionsundervisningen och den religiösa 
läskunskapen.

Sektionen för fostran fokuserade under året på frågor 
kring religionsfostran och religionsundervisning. ERF sam-

arbetade med andra religioner kring religionsundervisnings-
frågor. Sektionens medlemmar har verkat i RESA-forum-
ets sektion för religionsundervisning och generalsekretera-
ren har varit ordförande för sektionen under en tvåårsperiod. 
ERF har gjort en stark insats i fråga om religionsundervis-
ning och insatser behövs även i fortsättningen. Det är ytterst 
viktigt att den religiösa läskunskapen bibehålls i samhället. 
Även dialog mellan religioner är oumbärligt för samhälls-
freden och under året var ERF verksam både bland Finlands 
religionsledare och inom RESA-forumet, till vars grundare 
ERF också hör.

De internationella konferenser som ägde rum under år 
2018 har påverkat nätverkssamarbetet både inom Kyrkor-
nas världsråd och Europeiska kyrkokonferensen. På interna-
tionell nivå har samarbetet också stärkts av den europeiska 
generalsekreterarträffen, möten mellan nordiska och baltis-
ka ekumeniska aktörer samt Nordens och Baltikums gene-
ralsekreterarträff. I Norden och Europa överlag är den sam-
hälleliga utvecklingen på många sätt väldigt lika. På general-
sekreterarnivå har man aktivt utbytt synpunkter och erfaren-
heter samt samarbetat. Under året bestämde styrelsen ock-
så att ERF fortsätter sitt samarbete med det nationella rådet i 
Tyskland i form av teologiska konsultationer och en konsul-
tation genomfördes i Frankfurt.

Samarbetet mellan kyrkorna och deras identitet har va-
rit tyngdpunktsområden under år 2018 och det arbetet mås-
te fortsätta. I fråga om evenemang och seminarier präglades 
år 2018 av planering och samarbete inför följande år. Sek-
tionerna och arbetsgrupperna har arbetat flitigt, men för två 
sektioners del har engagemanget i mötena varit begränsat 
och det gäller att fundera på en eventuell ändring då sektio-
nerna tillsätts på nytt vid höstmötet 2019.

Höstmötet valde styrelse och en ny ordförande. Ärke-
biskop emeritus Kari Mäkinen avtackades för en engage-
rad och stabil ordförandeperiod som avslutades vid årsskif-
tet. Till ny ordförande för nästa treårsperiod valde höstmö-
tet ärkebiskop Tapio Luoma. Avsikten var att på så sätt bidra 
till att ge kyrkorna en etablerad ställning i samhällsdebatten. 
Till vice ordförande valdes metropolit Arseni, biskop Mat-
ti Repo och pastor Soile Salorinne. Styrelsen sammanträdde 
fem gånger under året. Medlemskretsen utvidgades med tre 
nya partnerorganisationer.

På byrån gick administrativa sekreteraren Sirpa-Maija 
Vuorinen i pension från början av året och hon avtackades 
högtidligt för sin långa karriär inom Rådet. Som ny anställd 
på Rådet började informations- och verksamhetskoordinator 
Suvi-Tuulia Vaara i början av januari. Med tanke på arbets-
mångd och utmaningar är byråns resurser små. Därför är ett 
aktiv samarbete inom arbetsgrupper, sektioner och med kyr-
kornas experter viktigt för ERF.
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2 En mer detaljerad beskrivning av verksamheten

2.1 Spiritualitet och lärofrågor

Den ekumeniska spiritualiteten i enhet med Treenige Gud 
står i centrum för Ekumeniska Rådet i Finlands verksam-
het. Ur det växer också Rådets läroarbete och multilatera-
la samtal. Den ekumeniska spiritualiteten och gemensam-
ma bönen syntes i synnerhet i den gemensamma bön och de 
evenemang som ordnades i samband med de två ekumenis-
ka böndagarna.

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 material för Ekumeniska böneveckan för kristen 
enhet. Årets material togs fram på engelska i Karibien och 
översattes till finska av Mika K.T. Pajunen. Sveriges kristna 
råd gjorde den svenska texten tillgänglig. I redaktionskom-
mittén för det tvåspråkiga materialet satt Mari-Anna Auvi-
nen, Veijo Koivula och Sirpa-Maija Vuorinen. Materialet de-
lades ut till 1 024 församlingar i vårt land. Temat var Her-
ran käsi on voimallinen / Guds hand leder oss. Information 
om böneveckans evenemang på olika orter fanns samlade på 
ERF:s webbplats. Bland annat tidningen Kotimaa, försam-
lingsbladet Kirkko ja kaupunki och Radio Dei gjorde inter-
vjuer med avstamp i böneveckan.

Böneveckans riksomfattande radiogudstjänst var ett 
samarbete mellan de kristna församlingarna i Lahtis och fi-
rades 17.1. Gudstjänsten sändes i Yle-kanalen Radio1 21.1. 
I förverkligandet av gudstjänsten i Ristinkirkko deltog de 
evangelisk-lutherska församlingarna i Lahtis tillsammans 
med de lokala metodist- och friförsamlingarna, församling-
en Kääntöpiiri och ortodoxa församlingen. Liturg var pastor 
Pauli Pietiläinen från Keski-Lahden seurakunta (luth) med-
an Henry Elfving från friförsamlingen Lahden vapaaseura-
kunta predikade. Inledningsorden framfördes av Jukka Hil-
tonen från Lahden Metodistiseurakunta. Gospelkören Ap-
pelsiini med band bjöd på svängig lovsångsmusik.

Böndagen för fred, mänskliga rättigheter och internatio-
nellt ansvar
I gudstjänsterna i samband med böndagen 24.10 lyfte man 
i synnerhet fram kvinnors och flickors ställning både inter-
nationellt och i det finländska samhället. Den finska guds-
tjänsten på böndagen för fred, mänskliga rättigheter och in-
ternationellt ansvar firades ekumeniskt i Uleåborgs dom-
kyrka 14.10.2018 och den sändes i YLE Radio 1 söndag-
en 21.10.2018. I gudstjänsten predikade Frälsningsarméns 
kapten Kaisa Mäkelä-Tulander, liturg var prost Veijo Koivu-
la (luth) och assisterande pastorer medlemmar ur den eku-
meniska arbetsgruppen i Uleåborg från olika församlingar. 
Två körer var på plats: Uleåborgs ortodoxa katedralkör un-

der ledning av  Juhani Matsi och Lauluryhmä Hetki under 
ledning av Riitta Piippo. För gitarrmusiken ansvarade musi-
kern Vesa Nurminen. Ansvarsveckans ambassadör Luz Pel-
toniemi höll ett anförande i samband med kyrkkaffet.

Den andra böndagens Tomasmässa firades i Mikael Ag-
ricola-kyrkan i Helsingfors 28.10.2018. Den finska Tomas-
mässan söndes direkt i Radio Dei. I gudstjänsten predika-
de ERF:s generalsekreterare Mari-Anna Auvinen, liturg var 
Jaana Räntilä. I samband med gudstjänsten talade Ansvars-
veckans ambassadör Dora Puhakka. För musiken svarade 
Tuuli Malve och Maksetut Viulut samt Tuomaskuoro ledd 
av Inna Vintturi. I en veckas tid kunde Tomasmässan kun-
de ses och höras på YouTube på kanalen Tuomasmessu Live.

FN-dagen firades på böndagen och i Helsingfors dom-
kyrka ordnades FN-dagens gudstjänst av Helsingfors dom-
kyrkoförsamling, Finlands FN-förbund, Kristliga fredsrörel-
sen och Helsingfors FN-ungdom. Riksdagsledamot och ut-
rikesministerns särskilda representant för fredsmedling Jut-
ta Urpilainen höll ett tal. I gudstjänsten deltog kyrkoherde 
och domprost Marja Heltelä och kaplan Suvi-Päivi Koski. 
I gudstjänsten var Harri Viitanen kantor. Med musik bidrog 
kören Lähde under ledning av Matti Turunen samt Cantores 
Minores-musikklasserna 3C och 6C under leding av sina lä-
rare Kirsi Penttinen och Niina Manninen.

Böndagsplakatet
Böndagsplakatet som hade godkänts och undertecknats av 
Republikens president lästes upp i församlingarna på bön-
dagen för kristen enhet 18.1 eller söndagen intill. Den bön-
dagsarbetsgrupp som ERF:s styrelse hade tillsatt bered-
de böndagsplakatet för år 2019 och de bibelställen som var 
förknippade med böndagarna 18.1 och 24.10. Republikens 
president godkände texten som styrelsen presenterade och 
undertecknade plakatet för år 2019. Det centrala temat i pla-
katet är Var ärliga och rättvisa. Plakatet lyfte upp att rättvi-
sa bygger på att vi erkänner varje människas värde, försvarar 
dem som är svagare och har mod att handla rätt. I böndagsar-
betsgruppen ingick förutom generalsekreteraren också Ele-
na Gorschkow-Salonranta (ort), Taina Manninen (luth), Es-
ko Matikainen (SHK) och Tomas Ray (luth). Böndagsplaka-
tet 2019 se bilaga.

Skapelsens tid 1.9–4.10
På ERF:s webbplats publicerades material för att fira skapel-
sens tid som ett ekumeniskt evenemang. Det är frågan om 
en internationell ekumenisk rekommendation om en böndag 
för skapelsen och skydd av skapelsen inom kyrkorna. Första 
septembers betydelse stärktes ytterligare när påven Francis-
kus år 2015 bestämde att det är en böndag även inom katols-
ka kyrkan, efter ortodox förebild. Ekumeniska patriarken av 
Konstantinopel Demetrios I utlyste år 1989 den första dagen 
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i det östliga kyrkoåret, indiktionens dag 1.9 till en böndag 
för skapelsen. Vid den tredje europeiska ekumeniska sam-
lingen (EEA3) i Sibiu i Rumänien år 2007 framfördes förs-
laget att kyrkorna i Europa skulle fira skapelsens tid. Följan-
de år inbjöd Kyrkornas Världsråds centralkommitté kyrkor-
na att fira skapelsens tid med böner och handling under peri-
oden mellan skapelsens dag (1.9) och den dag västkyrkan fi-
rar Franciskus av Assisis minnesdag (4.10). 

Ekumenisk morgonbön
ERF:s byrå har sedan år 2008 varit med och organiserat den 
ekumeniska morgonbön som varje vecka hålls i det domini-
kanska centret 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 an-
förande om dagens läsning. Morgonbönen ger Ekumeniska 
Rådet ett fint tillfälle att vid sidan om sitt nationella och in-
ternationella arbete också odla en konkret koppling till lokal 
ekumenik och ekumenisk bön. Tio år av ekumenisk morgon-
bön firades på Studium 4.10.

Gemensam kristen missionshelg
Den ekumeniska missionshelgen firades det andra veckos-
lutet i oktober, 13–14.10 med temat Jesu sändebud. Mate-
rialet bestod av texter av representanter från olika kyrkor. 
Missionshelgen är ett gemensamt projekt för ERF, Finska 
Missionsrådet (FMR) och Suomen vapaakristillinen neuvos-
to (SVKN) och i arbetsgruppen representerades ERF av re-
daktör Maria Hattunen (ort) och fader Tri Nguyen (kat). Ma-
terialet publicerades på organisationernas webbplatser. Se 
www.ekumenia.fi

Missionsteologiskt seminarium
Höstmötesseminariet hölls i Kuokkala kyrka i Jyväskylä 
13.11 och det tog fasta på Kyrkornas världsråds 70-årsjubi-
leum. Fokus i seminariet låg på budskapet i KV:s missiolo-
giska världskonferens. Seminariets rubrik var Till gemens-
kap och rättvisa – Kyrkornas världsråd 70 år och öppning-
sanförandet hölls av biskop Simo Peura, som talade under 
rubriken Kyrkornas världsråd 70 år. Generalsekreterare Ma-
ri-Anna Auvinen talade kring temat Missionskonferensen i 
Arusha: Ledda av Anden: Kallade till ett lärjungaskap som 
förändrar och biskop Matti Repo talade kring temat Kalla-
de till förändring, transformation. Docent Jyri Komulainen 
talade under rubriken Förändring i missionsparadigmen. En 
samisk synvinkel i seminariet bjöd TM Helga West på med 
sitt anförande Efter kampen mellan korset och trumman – 
om lutherska försoningsprocesser. Talarna var delegater vid 
missionsmötet i Arusha och experter inom sina egna områ-
den. Avsikten var att lyfta fram centrala teologiska och mis-

siologiska synpunkter efter Arusha. Ärkebiskop Kari Mäki-
nen höll seminariets avslutande anförande och förde in det 
centrala korsteologiska budskapet i Arusha i vår egen eku-
meniska kontext.

Generalsekreteraren var också inbjuden att tala om de 
ekumeniska innehållen i mötet i Arusha vid Nordic Institute 
for Missiological and Ecumenical Research NIME:s akade-
miska seminarium i Lund 20–21.3.

Den katolske professorn Stephen Bevans, som är med-
lem i KV:s kommission för global mission och evangelise-
ring och vars inflytande på konferensen i Arusha var uppen-
bar, besökte Finland 24.5 och han och generalsekreteraren 
talade till kyrkoherdarna i Helsingfors. Professor Bevans har 
också föreläst för ERF år 2016.

Teologisk konsultation om kyrkolära
Ekumeniska Rådet i Finland och det tyska ekumeniska sa-
marbetsorganet ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen in Deutschland) ordnade sin andra konsultation om 
kyrkolära, Consultation on Ecclesiology, i tyska Frankfurt 
29–30.10. Konsultationerna mellan ekumeniska organ har 
ansetts vara ett fruktbart sätt att arbeta i synnerhet med ut-
gångspunkt i teologin: råden i båda länderna lär sig av varan-
dras syn på frågan och av varandras lösningsmodeller. Kon-
sultationen behandlade dokumentet Communion in Growth 
samt Borgådeklarationen, som tyskarna kan utnyttja i sina 
egna samtal. I gengäld berättade de om nuläget i det så kalla-
de Magdeburgöverenskommelsen om ett ömsesidigt erkän-
nande av dopet och talade om hur man kan greppa ett nytt 
ekumeniskt sätt att tänka i ett sekulärt samhälle, vilket ledde 
till ett kraftfullt gemensamt samtal.

Sektionen för teologi och lärofrågor
Sektionen för teologi och lärofrågor fortsatte arbeta med 
den uppgift sektionen har fått av Ekumeniska Rådets sty-
relse i avsikt att producera ett utkast till ett gemensamt och 
ömsesidigt erkännande av dopet. Sektionen sammanträdde 
fyra gånger under året för att diskutera frågan. Inom arbetet 
i sektionen för teologi och lärofrågor under år 2018 kan man 
speciellt lyfta fram den breda frikyrkliga representationen. 
En närmare beskrivning av verksamheten återfinns i bilagan 
Sektionernas verksamhetsberättelser.

Sektionen för lokalekumenik
Sektionens syfte är att erbjuda ERF:s medlemskrets och 
kristna i olika kyrkor och samfund möjlighet till interaktion 
för att främja den lokala ekumeniken. Sektionen samlades 
till tre möten under året och vid dem diskuterades aktuella 
ekumeniska frågor och lokalekumenisk verksamhet på oli-
ka håll i landet. Det sextonde lokalekumeniska forumet ord-
nades i Joensuu 5.10.2018. En närmare beskrivning av verk-
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samheten återfinns i bilagan Sektionernas verksamhetsberät-
telser.

Sektionen för finlandssvensk ekumenik
Sektionen har haft två möten, ett i mars och ett i september. 
Vid vårens möte gjordes ett upprop till kyrkorna i Svensk-
finland gällande immigrationsmyndighetens behandling av 
asylsökande som konverterat till kristendomen. Under vå-
ren grundades en sluten Facebookgrupp som komplement 
till Facebooksidan Ekumenik i Finland (facebook.com/Eku-
menikIFinland/) som nu har namnet ”Kristen i Finland – 
En ekumenisk FB-grupp”. Under hösten förbättrades den 
svenska synligheten på det Ekumeniska Rådets sidor gen-
om utökat material på svenska. En närmare beskrivning av 
verksamheten återfinns i bilagan Sektionernas verksamhets-
berättelser.

Frikyrkliga arbetsgruppen
Frikyrkliga arbetsgruppen funderade över ekumenikens be-
tydelse för de fria kyrkorna. Praktisk ekumenik och samar-
bete samt kyrkornas lika värde låg i centrum under samtalen. 
Den jämlikheten ville man öka och föra vidare genom Rå-
det. Arbetsgruppen sammanträdde två gånger. Arbetsgrup-
pens ordförande var Esko Matikainen (SVKN, hel) och de 
övriga medlemmarna är Jani Edström (FS, bapt), Jari Por-
taankorva (SVKN, bapt), Hannu Vuorinen (SVKN, vap) och 
generalsekreterare Mari-Anna Auvinen (ERF).

2.2 Etiska och samhälleliga frågor

Inom området etiska och samhälleliga frågor faller verk-
samhet som utgår ur den kristna tron och som betonar män-
niskans och skapelsens värde som mål för Guds kärlek och 
som speglar dessa i samhället och det som händer i sam-
hället. Arbetet inom ERF är påverkansarbete, konsultatio-
ner, utbildning och seminarier i ekumenisk anda. Inom det 
här delområdet finns Ekumeniska ansvarsveckan, arbetet in-
om Ekumeniska expertarbetsgruppen i arbetet med asylsö-
kande, inom Sektionen för jämställdhet, liksom enskilda för-
handlingar och seminarier. Ekumeniska ansvarsveckan är ett 
skilt projekt och presenteras för tydlighetens skull i ett skilt 
underkapitel.

Ekumeniska expertarbetsgruppen i arbetet med asylsö-
kande och förhandlingarna med Migrationsverket
Ekumeniska arbetsgruppen av experter som arbetar med 
asylsökande är en arbetsgrupp som styrelsen har tillsatt och 
vars sammansättning varierar från en mindre ekumenisk ar-
betsgrupp till ett mer omfattande expertnätverk av personer 
som arbetar med asylfrågor. Arbetsgruppen bjuder vid be-
hov in medlemmar i nätverket för samarbete. Arbetsgrup-

pens mål är både att stärka samarbetet mellan kyrkorna och 
att målinriktat verka tillsammans för att asylsökandes mäns-
kliga rättigheter och människovärde ska erkännas i vårt sam-
hälle. Under år 2018 fokuserade arbetsgruppen i synnerhet 
på frågor kring religions- och åskådningsfrihet och på män-
niskorättsfrågor i samband med asylsökande som har kon-
verterat till kristendom. Arbetgruppen sammanträdde sex 
gånger under året.  Generalsekreteraren var ordförande för 
arbetsgruppen och informations- och verksamhetskoordina-
torn dess sekreterare.

Arbetsgruppen fick i uppgift att ordna en rundabords-
konsultation med representanter för Migrationsverket. Man 
kom överens om konsultationen då ordförande Kari Mäki-
nen och generalsekreteraren träffade Migrationsverkets led-
ning 19.3. Vid mötet diskuterade man i synnerhet situatio-
nen vid asylsamtal med asylsökande som har konverterat till 
kristendom och strävade efter att hitta lösningar för att syn-
liggöra missförhållanden och åtgärda dem. 

Rundabordskonsultationen ordnades på Migrationsver-
ket 13.6. För ERF:s del deltog expertarbetsgruppen på tio 
personer i konsultationen. I arbetsgruppen fanns kyrkornas 
specialsakkunniga samt experter på kultur, språk och religi-
on och internationellt arbete samt en jurist som länge arbe-
tat med asylsökande och deras barn. Bland Migrationsver-
kets representanter fanns anställda med ansvar för verkets 
religionsfrågor samt en expert på asylsamtal med barn. Un-
der konsultationen tog man upp samtalen med barn till krist-
na konvertiter, utredningen av hur äkta en konversion är, den 
landsinformation som verket använder sig av samt tolkarnas 
betydelse under asylsamtalen.

Arbetsgruppen gjorde upp anvisningar för biträden vid 
migrationsverkets förhör med barn, som Migrationsverket 
kommenterade och som sedan publicerades som stöd för 
församlingsanställda och volontärer. Se anvisningarna på 
www.ekumenia.fi.

Den 22.11 ordnade arbetsgruppen också ett seminarium 
om bedömningen av äkta tro med kommentarer från olika 
kyrkosamfund (Uskon aitouden arviointi – puheenvuoroja 
eri kirkkokunnista) i Helsingfors ortodoxa församlings för-
samlingssal. Syftet med seminariet var att lyfta fram miss-
förhållanden i bedömningen av hur äkta någons tro är och 
kyrkornas syn på hur man utvärderar deras medlemmars tro. 
Till seminariet hade man bjudit in både kyrkornas egna ex-
perter och representanter för Migrationsverket. En asylsö-
kande som hade konverterat till kristendom talade också un-
der seminariet.

Finlands kyrkas prästförbund och Migrationsvekret ord-
nade en gemensam paneldiskussion i samband med Finland-
sArenan i Björneborg 19.7 under rubriken Mainekriisien 
konkarit kirkko ja Maahanmuuttovirasto – mustavalkoisesta 
värikuvaan (ung. Kyrkan och Migrationsverket, experter-
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na på anseendekriser). Generalsekreteraren deltog i panel-
debatten och träffade därefter representanter för Migrations-
verket i Björneborg.

Sektionen för jämställdhet
Sektionen för jämställdhet är en expertsektion som består 
av kyrkliga och juridiska experter som medlemskåren utser. 
Sektionens uppgift är att lyfta fram och diskutera frågor i 
anknytning till jämställdhet som är aktuella i det finländska 
samhället och i synnerhet sådana frågor som berör kyrkor-
na. Sektionen sammanträdde fem gånger under året. Lörda-
gen 27.10 ordnade sektionen ett seminarium om religions- 
eller åskådningsfrihet under rubriken Uskovainen, toisen 
luokan kansalainen? Usko, erillinen saareke vai yhdenver-
tainen mahdollisuus? (Troende, andra klassens medborga-
re? Är tron en avskild ö eller en likvärd möjlighet?) En när-
mare beskrivning av verksamheten återfinns i bilagan Sek-
tionernas verksamhetsberättelser.

Sektionen för samhällsfrågor
Sektionen för samhällsfrågor har som uppgift att följa med 
samhällsdebatten och ta upp aktuella frågor som berör kyr-
korna. Sektionens mål är å ena sidan att vara ett kyrkligt 
samtalsforum, å andra sidan att påverka samhället på kristen 
grund. Sektionen sammanträdde sju gånger under året 2018 
och fortsatte att bearbeta frågor kring hatprat och miljö, te-
man man hade börjat arbeta med redan året innan. Sektionen 
inledde året med att 22.1 ordna en expertdebatt under rubri-
ken Lapset, nuoret ja vihapuhe (Barn, unga och hatprat). En 
mindre arbetsgrupp som tillsattes för att ta upp miljöfrågan 
föreslog för den övriga sektionen att en reträtt med miljöte-
ma skulle ordnas i samband med Enonkoski klostergemens-
kap. Reträtten förverkligas i april 2019. En närmare beskriv-
ning av verksamheten återfinns i bilagan Sektionernas verk-
samhetsberättelser.

Seminarium om ändrade värderingar
ERF:s vårmötesseminarium Förändrade värderingar – 
Människovärde, kyrkor och samhälle samlade 12.4.2018 en 
ekumenisk publik till Kristuskyrkan, hem för den svenska 
metodistförsamlingen i Helsingfors. Seminariets öppning-
sanförande hölls av generalsekreterare Mari-Anna Auvinen. 
Professor emeritus Sixten Korkman ledde in samtalet på ak-
tuella utmaningar genom att tala om globaliseringens bety-
delse, ökad nationalism och de mänskliga rättigheterna. En-
ligt Korkman är en kamp för de mänskliga rättigheterna av 
stor betydelse i vår tid. I seminariets andra del ledde ärkebis-
kop Kari Mäkinen ordet när diskussionen gällde medmäns-
klighet och kyrkornas värdegrund i dagens värld. I pane-
len deltog informatör Maria Hattunen (ort), professor Antti 
Raunio från Östra Finlands universitet, pater Gabriel Salme-

la OP (kat.) och pastor Soile Salorinne (met).

2.3 Ekumeniska ansvarsveckan

Åren 2017–18 var Ekumeniska ansvarsveckan ett tvåårigt 
projekt och hade en projektplan med tillhörande mål som om-
fattade båda åren. År 2018 firades Ekumeniska ansvarsveckan 
21–28.10 kring temat Varje kvinna har rätt till ett människo-
värdigt arbete! I projektet ingick en kommunikationsdel med 
Ekumeniska ansvarsveckans kampanj och en pedagogisk del 
med skolbesök som Filantropia organiserade samt ett elektro-
niskt undervisningsmaterial som Filantropia och Caritas pro-
ducerade tillsammans. Projektet beviljades utrikesministe-
riets understöd för kommunikation och global fostran.

Enligt Ansvarsveckans budskap år 2018: ”Var och en har 
rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och till-
fredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbets-
löshet.” (FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ar-
tikel 23, stycke 1) Globalt lever över en miljard människor 
i outhärdlig fattigdom och av dem är största delen kvinnor. 
Av världens kvinnor räknas bara 49 procent till arbetskraf-
ten. Flickor och kvinnor i fattiga samhällen lider mest av ar-
betslöshet.

Början på året 2018 var utmanande, eftersom det visa-
de sig att utfallet av Ansvarsveckan år 2017 inte var det vän-
tade. Ansvarsveckan hade nått betydligt färre människor än 
planerat och en stor del av insatserna hade till stor del eller 
helt och hållet skjutits fram till det andra projektåret. Där-
för satsade man under år 2918 på att fokusera projektplanen, 
uppnå de planerade målen, genomföra bärande verksamhe-
ter så högklassigt som möjligt och göra projektet synligt i 
församlingar och medier. 

Informationsarbetet förnyades framgångsrikt i samband 
med EU:s nya dataskyddsförordning så att kampanjen nådde 
ut till sin målgrupp mer effektivt. Kommunikationen sked-
de genom kyrkornas centrala ledning, branschvisa nyhets-
brev och församlingarnas e-postlistor, vilket gav ett mer fo-
kuserat sätt att nå alla 1024 församlingar i Finland och de 
församlingsanställda.

Ekumeniska ansvarsveckan hade tre målgrupper: med-
lemmar och anställda i kristna församlingar, de studerande 
som deltog i utbildningar samt den grupp erfarenhetsexper-
ter som utbildades till ambassadörer.

Förverkligandet av Ekumeniska ansvarsveckans mål
För åren 2017–2018 hade fyra helhetsmål ställts upp för 
Ansvarsveckan enligt följande:

Mål 1: 70 % av de församlingsmedlemmar och -anställ-
da som Ansvarsveckan når vid sina evenemang bedömer att 
deras kunskap om de teman som projektet tar upp har bli-
vit bättre.
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Utfall: På basis av responsen bedömde 86 % av de för-
samlingsmedlemmar och -anställda som Ansvarsveckan 
nådde vid sina evenemang att deras kunskap om de teman 
som projektet tog upp hade blivit bättre.

Mål 2: 50 % av de studerande som deltar i utbildningar-
na bedömer att deras förmåga att förstå och analysera aktu-
ella frågor inom freds- och global utveckling ur genderper-
spektiv har förbättrats under kursens lopp.

Utfall: 50 % av deltagarna i skolbesöken bedömde att 
deras förmåga att förstå och analysera aktuella frågor inom 
freds- och global utveckling ur genderperspektiv hade för-
bättrats.

Mål 3: 50 % av erfarenhetsexperterna upplever att deras 
syn på sina möjligheter att bidra till global rättvisa har blivit 
mer positiva under projektets gång.

Utfall: På basis av en enkät bland erfarenhetsexperter-
na upplevde 100 % av dem att deras möjligheter att bidra till 
global rättvisa hade förbättrats.

Mål 4.: Minst 2000 personer har gjort något som signa-
lerar aktivt medborgarskap, till exempel undertecknat en ap-
pell eller deltagit i en debatt på sociala medier.

Utfall: Genom kampanjen på sociala medier och digitala 
berättelser aktiverades 43 515 personer.

Aktiviteter och utfall
För åren 2017–2018 hade Ekumeniska ansvarsveckan åtta 
aktivitetsmål som styrde planeringen och genomförandet av 
aktiviteterna inom projektet.

Aktivitetsmål 1: Producera kommunikationsmaterial 
med följande spridning: material på finska och svenska, 50 
000 besökare på webbplatsen, 6000 tittare för projektets di-
gitala berättelser.

Utfall: För Ansvarsveckan producerades lättanvänt ma-
terial inklusive expertartiklar, en uppmuntrande text av pre-
sident Tarja Halonen, Tillsammans gör vi  Jämställdhets-
gärningar! samt anvisningar för hur man deltar i kampan-
jen och ett materialpaket för unga. Tillsammans med erfa-
renhetsexperterna producerades ett antal digitala berättelser, 
webberättelser och en fotoutställning. Via Ansvarsveckans 
webbplats (www.vastuuviikko.fi/sv) och ERF:s webbplats 
nådde materialet år 2018 42 452 personer. År 2017 nådde 
Ansvarsveckans förnyade webbplats och kommunikations-
material 16 966 personer och under den tvååriga projektpe-
rioden nådde man hela 59 418 personer. De åtta digitala be-
rättelser som producerades år 2018 sågs 13 516 gånger, av 
vilka en del var visningar vid olika evenemang och grupper.

Aktivitetsmål 2: Kampanjen får synlighet i tidningar, ra-
dio och sociala medier och når upp till 2 miljoner finländare.

Utfall: Man satsade på samarbete med medierna genom 
att kontakta redaktörer direkt, erbjuda dem uppslag till ar-
tiklar och inslag samt material och genom att erbjuda dem 

lämpliga infallsvinklar. I sin helhet nådde kampanjen år 
2018 genom medierna, alltså tidningar, radio, webbnyheter, 
pressmeddelanden, nyhetsbrev, digitala berättelser och so-
ciala medier 2 323 543 personer. År 2017 nådde man 1 375 
145 personer via medierna.

Aktivitetsmål 3: Ordna cirka 150 evenemang i försam-
lingar och i samband med större publikevenemang.

Utfall: År 2018 torde det ha ordnats 101 Ansvarsveck-
an-evenemang i församlingar, skolor och i samband med 
större publikevenemang. Evenemangen nådde 48 242 per-
soner. Ansvarsveckan var framme i samtliga 400 evange-
lisk-lutherska församlingar och nådde den vägen cirka 51 
000 personer. På radio lyssnade 318 000 personer på våra 
evenemang. Utöver dessa evenemang ordnade församling-
arna också självständigt egna evenemang. År 2017 informe-
rades Ansvarsveckan om sammanlagt 67 evenemang, så un-
der hela projektperioden var antalet evenemang totalt 168. 

Aktivitetsmål 4: Vi ordnar en pilotutbildning och 6 andra 
utbildningar i yrkeshögskolor och universitet på olika orter.

Utfall: I ordnandet av skolbesöken mötte projektet utma-
ningar, eftersom de besök som man i planeringsskedet ha-
de kommit överens med skolorna inte gick att förverkliga 
på grund av personalbyten. Trots det ordnade Filantropia en 
längre föreläsningsserie vid Jyväskylä yrkeshögskola och 
en enskild föreläsning vid Östra Finlands universitet hösten 
2018. Materialet utnyttjades också på ett ortodoxt ungdoms-
läger i Pyhäkangas och en ortodox församlingsafton i Ivalo.

Aktivitetsmål 5: Producera utbildningsmaterial som till 
tillämpliga delar kan användas i skolor efter projektperio-
den.

Utfall: Under projektet producerade Filantropia och Ca-
ritas ett föreläsningspaket om Ansvarsveckans tema. 

Aktivitetsmål 6: Hitta 20 lämpliga ambassadörer och ut-
bilda dem för ambassadörsbesök.

Utfall: År 2017 var antalet ambassadörer 10. År 2018 var 
antalet aktiva ambassadörer 19. Ambassadörerna har kom-
mit till Finland från följande länder: Kosovo, Irak, Syri-
en, Iran, Etiopien, Somalia, Nigeria, Namibia, Sudan, Syd-
sudan, Demokratiska republiken Kongo, Tanzania, Kenya, 
Mexiko, Peru och Filippinerna. Två olika utbildningar ord-
nades för ambassadörerna under år 2018.

Aktivitetsmål 7: Ambassadörerna besöker cirka 80 sko-
lor, församlingar och andra evenemang på olika orter.

Utfall: År 2018 besökte ambassadörerna 68 olika eve-
nemang. År 2017 besökte ambassadörerna 12 olika evene-
mang. Under hela projektperioden besökte ambassadörerna 
80 olika evenemang.

Aktivitetsmål 8: Minst 2000 personer deltar i påverkan-
skampanjer eller diskussion på sociala medier.

Planen var att göra två uppropskampanjer och genom 
dem aktivera 2 000 personer. När de planerade appellerna 
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inte visade sig vara realistiska aktiverades målgrupperna i 
stället genom ambassadörernas digitala berättelser och ge-
nom en påverkanskampanj för jämställdhetsgärningar som 
genomfördes tillsammans med Kvinnoorganisationernas 
Centralförbund. I kampanjen utmanade president Tarja Ha-
lonen och ledarna för olika kyrkosamfund och församling-
ar till jämställdhetsgärningar. Kampanjmaterial och motive-
ringsbilder av kyrkoledarna delades flitigt på sociala medi-
er. Genom kampanjen och de digitala berättelserna aktivera-
de man framgångsrikt 43 515 personer.

En fotografiutställning gjordes av ambassadörerna och 
den visades i församlingar, kyrkor, ungdomslokaler, fritids-
gårdar, mångkulturcenter, köpcenter, mässor och festivalen 
Världen i byn. Utställningen sågs av sammanlagt 20 700 
personer. Caritas organiserade ett Finlandsbesök för utställ-
ningen ”Behind the barcode” (fi. Viivakoodivankilat) med 
skämtteckningar kring temat tvångsarbete . Utställningen 
visades i Helsingfors på kulturcentret STOA och i Jyväs-
kylä i ortodoxa församlingens lokaler och nådde samman-
lagt 2245 personer. I Helsingfors öppnades utställningen av 
diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä, i Jyväskylä av Ut-
vecklingspolitiska kommissionens ordförande riksdagsleda-
mot Aila Paloniemi.

Sammanfattning av resultatet
Projektets resultat visar att man kan säga att Ekumenis-
ka ansvarsveckan lyckades ypperligt trots utmaningarna år 
2017 och att kampanjen framgångsrikt främjade de långsik-
tiga mål som hade uppställts och hållbara resultat. Respon-
sen var nästan enbart positiv, målpubliken ansåg att jäms-
tälldhet var en betydande faktor i arbetet för att uppnå håll-
bar utveckling, upplevde global samhörighet och aktivera-
des att föra projektbudskapet vidare. Projektet ökade ambas-
sadörernas möjligheter att delta och motiverade målgruppen 
till jämställdhetsgärningar. Under skolbesök intresserar äm-
net åhörarna väldigt mycket och det fanns ett tydligt behov 
av de föreläsningar som ordnades. Både studerande och den 
organiserande parten var i sin respons nöjda med besök och 
mer liknande satsningar välkomnades i framtiden.

Projektet och dess tema fick stor synlighet både genom 
evenemang och i medierna. Som helhet nådde Ekumenis-
ka ansvarsveckan år 2018 sammanlagt 2 445 730 finländare 
– mer än någonsin tidigare under hela sin 40-åriga historia!

2.4 Kristen fostran

Sektionen för barn- och ungdomsarbete
Sektionen för barn- och ungdomsarbete är ett diskussionsfo-
rum för dem som arbetar med barn- och ungdomsarbete in-
om kyrkorna. Sektionens uppgift är att ordna träffar och ut-
bildningar samt delta i ekumeniska och samhälleliga evene-

mang. Sektionens mål är att stärka den ekumeniska fostran 
inom kyrkornas barn- och ungdomsarbete. I samband med 
sektionen finns Facebook-gruppen Kirkkokaverit som grun-
dades hösten 2017. Gruppen är tänkt som ett nätverk för un-
ga i åldern 15–30 för att stärka ekumenisk ungdomsverk-
samhet på gräsrotsnivå.

Under verksamhetsåret sammanträdde sektionen sju 
gånger. I samband med sektionen finns ett utbildningspro-
gram för internationell och ekumenisk verksamhet för unga 
vuxna (Ketko). Nio personer gick Ketko-kursen, samtliga 
från Helsingfors. Den kurs som inleddes hösten 2018 del-
tog 16 i Helsingfors och 5 i Joensuu. En närmare beskriv-
ning av verksamheten återfinns i bilagan Sektionernas verk-
samhetsberättelser.

Sektionen för fostran
Sektionen för fostran erbjuder ERF:s medlemskrets, obser-
vatörskyrkor och partnerorganisationer möjlighet till inter-
aktion när det gäller ekumenisk fostran och religionsunder-
visningen i skolan. Syftet är att främja utvecklandet av eku-
menisk fostran i Finland samt inbördes respekt och ökad 
kännedom om ekumenik i alla åldersklasser. Sektionen ha-
de sex egentliga möten. Höjdpunkterna under verksamhetså-
ret 2018 blev följande händelser, som närmare presenteras i 
en bilaga (se bilagan Sektionernas verksamhetsberättelser):
• Sektionen höll en samling på Lärkkulla i Karis
• ERF:s vallfärds- och studieresa till Wien
• Mötet med Utbildningsstyrelsens generaldirektör Ol-

li-Pekka Heinonen
• Den traditionella Lucia-fest som avslutade verksamhets-

perioden och samlade sektionens samarbetspartners.

2.5 Gemensamt vittnesbörd  
och religionsdialog

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

Kyrkornas missionshelg
ERF samarbetar med Finska missionsrådet och Suomen va-
paakristillinen neuvosto kring förberedelserna för den årliga 
ekumeniska missionshelgen (närmare under punkt 2.1.1). 

Missiologisk arbetsgrupp
Den missiologiska arbetsgruppen sammanträdde fyra gån-
ger under året. Arbetsgruppen fokuserade på att planera 
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hur arvet efter Arushamötet skulle kunna spridas, produk-
tionen av en ekumenisk missiologisk bok i samarbete med 
Kyrkans forskningscentral samt planeringen av ett semina-
rium för följande år. Arbetsgruppen deltog i KV:s missiolo-
giska världskonferens. I arbetsgruppens möten deltog pro-
fessor Mika Vähäkangas, docent Jyri Komulainen och gene-
ralsekreterare Mari-Anna Auvinen. Arbetsgruppen är akade-
misk till sin natur.

Religionsledare
Den 19 mars samlades ledarna för de tre abrahamitiska reli-
gionerna, alltså judendom, kristendom och islam, till möte i 
Kyrkostyrelsens lokaliteter med RESA-forumets ordförande 
biskop Kaarlo Kalliala som värd. Vid mötet diskuterade man 
aktuella utmaningar och avtackade till slut två avgående re-
ligionsledare, Atik Ali från Finländska muslimska försam-
lingen och ärkebiskop Kari Mäkinen från evangelisk-luther-
ska kyrkan. Båda fick tack för ett gott och mångårigt samar-
bete med de övriga religionsledarna. Ett andra möte hölls i 
synagogan 28.9 med Yaron Nadbornik, ordförande för Cen-
tralrådet för de judiska församlingarna i Finland, som värd. 
Vid mötet diskuterades inhemska utmaningar och man be-
kantade sig med judiska församlingens lokaliteter och prax-
is. På samma gång välkomnade man Finländska muslimska 
församlingens nya ordförande Gölten Bedretdin och Evang-
elisk-lutherska kyrkas nya ärkebiskop Tapio Luoma.

RESA-forumet
ERF deltog i RESA-forumets arbete som representant för de 
kristna tillsammans med Evangelisk-lutherska kyrkan i Fin-
land. De övriga medlemssamfunden i forumet är Finlands 
muslimska råd (SINE), Centralrådet för de judiska försam-
lingarna i Finland rf och Finländska muslimska församlin-
gen. Ordförande för RESA-forumet var biskop Kaarlo Kal-
liala medan Finländska muslimska församlingens ordföran-
de Atik Ali och Yaron Nadbornik, ordförande för Centralrå-
det för de Judiska Församlingarna i Finland, var vice ordfö-
rande. ERF representerades i forumets styrelse av Jani Ed-
ström (bapt), med Jari Portaankorva (bapt) som suppleant, 
och generalsekreterare Mari-Anna Avuinen, med Milena 
Parland (ort) som suppleant. Forumets årsmöte ordnades 
hos Helsingin Islamseurakunta 12.4. Vid årsmötet återval-
des ERF:s representanter i styrelsen för följande år. General-
sekreteraren var också ordförande för RESA-forumets sekti-
on för religionsundervisning och Milena Parland är medlem 
i sektionen. Jani Edström och Anna Hyvärinen är medlem-
mar i forumets människorättssektion. RESA-forumets sty-
relse sammanträdde sammanlagt sju gånger. Sektionen för 
religionsundervisning sammanträdde också sju gånger un-
der året. Sektionen för religionsundervisning hade en tyd-
lig vision att stärka undervisningen i elevens egen religion. 

På basis av det producerades bland annat en serie bloggtex-
ter och sektionen inbjöd gäster att tala om olika aspekter av 
religionsundervisning. RESA-forumet fick under året den fi-
nansiering man hade ansökt om och kunde anställda en verk-
samhetsledare, vilket underlättade organisationens arbete. 
För mer information om RESA-forumet se uskot.fi/sv/

World Interfaith Harmony Week
Temaveckan World Interfaith Harmony Week firades 28.1–
4.2 och temat var gästfrihet. I oktober 2010 godkände FN:s 
generalförsamling en resolution om att markera den för-
sta veckan i februari som World Interfaith Harmony Week, 
veckan för samförstånd mellan religioner. Veckans beskyd-
dare år 2018 var Helsingfors biträdande borgmästare Nasi-
ma Razmyar. Arrangemangen i Finland koordinerades av 
ERF:s partnerorganisation Fokus ry. 

2.6 Publikationsverksamhet  
och kommunikation

ERF:s publikationsverksamhet skedde i samarbete med 
samarbetsparter. I synnerhet ev.luth. kyrkans utrikesavdel-
ning och förlaget Päivä Osakeyhtiö gav ERF stöd. Kansliet 
skötte ekumenisk kommunikation på webben och på sociala 
medier. Ekumeniska böneveckans och Ekumeniska ansvars-
veckans material publicerades, för närmare uppgifter se de 
avsnitten.

Den främste målgruppen för Ekumeniska Rådets kom-
munikationsarbete är medlemskyrkornas representanter 
samt kyrkligt anställda och medlemmar som är intressera-
de av ekumenik. Den interna kommunikationen når med-
lems- och observatörskyrkornas och partnerorganisationer-
nas representanter och arbetsgruppernas medlemmar. Under 
år 2018 strävade man efter att effektivera evenemangsinfor-
mationen genom att erbjuda annonser för kyrkornas kom-
munikationskanaler som nyhetsbrev och webbplatser. ERF:s 
datasekretesspraxis uppdaterades i enlighet med EU:s data-
sekretessförordning som trädde i kraft i maj 2018.

Till ERF:s externa kommunikation hörde pressmedde-
landen och inbjudningar som skickades till medierna. Mest 
massmedial uppmärksamhet år 2018 fick seminariet om hur 
man bedömer äkta tro och utmärkelsen Årets ekumeniska 
gärning.

Internet
Webbplatsen förnyades såtillvida att sajten fick en svensk 
del, där allt det svenskspråkiga materialet är lättare att hitta.

www.ekumenia.fi 
www.vastuuviikko.fi
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3 Nätverkssamarbete

Sosiala medier
Inom sociala medier tog Rådet i bruk Facebooks evene-
mangsreklam och betalade för småskalig riktad reklam för 
att ge Facebook-uppdateringar större synlighet. Sidan Nuor-
ten Ekumeniaa uppdaterades sällan, eftersom den når sina 
följare svagt i och med de förändringar som Facebook lanse-
rade i början av år 2018. Ungdomar nåddes genom FB-grup-
pen Kirkkokaverit som barn- och ungdomssektionen upp-
rätthåller.

Facebook: Ekumenian ystävät, Ekumenik i Finland – en 
ekumenisk FB-grupp, Kirkkokaverit.

3.1 Globala nätverk

Kyrkornas världsråd
Kyrkornas världsråds missiologiska världskonferens hölls 
i Arusha i Tanzania 8–13.3. Mötet samlade 1024 delega-
ter från olika delar av världen. KV:s Kommission för glo-
bal mission och evangeliserings tema för konferensen var 
Moving in the Spirit: Called to Transforming Discipleship, 
ung. Ledda av Anden: Kallade till ett lärjungaskap som för-
ändrar. Konferensen har, precis som dokumentet Tillsam-
mans för livet från år 2012, medvetet byggt upp en ekume-
nisk missiologi som går hand i hand med KV:s övriga arbete 
och samtidigt lyft upp kyrkans profetiska röst ur det globa-
la syd. I konferensen deltog 23 finländare samt de finländare 
som är bosatta i Tanzania och deltog i arbetet. Av ERF:s sty-
relsemedlemmar deltog biskop Matti Repo och kantor Jooa 
Sotejeff-Wilson. På plats ur ERF:s missiologiska arbets-
grupp fanns förutom generalsekreteraren TD Jyri Komula-
inen och TD Mika Vähäkangas. (Uttalandet ”Hengessä elä-
en: Kutsu muuttavaan opetuslapseuteen”  ung. Ledda av An-
den: Kallade till ett lärjungaskap som förändrar, se bilaga).

Kyrkornas Världsråds Centralkommitté sammanträdde 
i Genève 15–21.6. KV firade sin 70-åriga historia och da-
gen. Påve Franciskus hedrade festligheterna med sin närva-
ro och höll ett tal om enhet. De finländska representanterna i 
Kyrkornas Världsråds centralkommitté är biskop Simo Peu-
ra (luth) och professor Pekka Metso (ort), medan pol.mag. 
Talvikki Ahonen är suppleant. Till Centralkommitténs mö-
ten inbjuds också de nationella Rådens generalsekreterare 
i rådgivande kapacitet. De finländska medlemmarna i övri-

ga KV-kommissioner år 2018 var: I missionskommissionen 
sitter teol.mag. Aino Nenola (ort) och som rådgivare profes-
sor Mika Vähäkangas (luth). I kommissionen för internatio-
nella frågor sitter professor Hanna Ojanen (luth) och Maria 
Mountraki (ort).

3.2 Kontakter i Europa

Europeiska ekumeniska rådens generalsekreterarmöte
De europeiska nationella ekumeniska rådens generalsekre-
terare sammanträdde i Wien 24–27.9.2018. Mötesrubriken 
var samarbete mellan religioner och religiös tolerans i Euro-
pa, vilket Wien med sin tunga historia gav en kraftfull platt-
form för. Vid mötet diskuterades också nuläget i Storbritan-
nien och Irland, samt läget i Italien, Ungern och Polen. I de 
två första länderna hotas friden av osäkerhet på grund av 
Brexit och i de senare den svaga situationen för asylsökan-
de. Situationen i Europa diskuterades av representanter för 
12 olika länder.  

 
Konferensen för europeiska kyrkor
Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) höll sin general-
församling i Novi Sad i Serbien 31.5–6.6. Temat för gene-
ralförsamlingen var You Shall Be My Witnesses och under 
den rubriken diskuterade man gästfrihet, rättvisa, vittnes-
börd och hopp i en polariserad europeisk verklighet. I mö-
tet deltog över 500 representanter från olika delar av Europa. 
Representanter fanns från samtliga kyrkosamfund och flera 
samarbetsorganisationer, såväl delegater som rådgivare. Fin-
land representerades av cirka 30 personer. Officiella delega-

Trycksaker
Toimintakertomus 2017 Verksamhetsberättelse, ERF:s pu-
blikationer CIX.

Bloggar
På ERF:s blogg publicerades de sista texterna av en serie om 
religionsfrihet som inleddes år 2017.
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ter deltog från evangelisk-lutherska, ortodoxa och metodist-
kyrkan. Generalsekreteraren var inbjuden som Rådets repre-
sentant. De unga finländska stuertarnas fick mycket posi-
tiv uppmärksamhet under konferensen. Generalförsamling-
en valde både en ny styrelse och en ny ordförande då biskop 
Christopher Hill lämnade uppdraget. Till ny ordförande val-
des den franske pastorn Christian Krieger. Bland de ordina-
rie medlemmarna i den nya styrelsen fanns den här gången 
inga finländare efter att Aila Lauha lämnade sin plats. Till 
suppleanter valdes däremot Maria Mountraki (ort) och Tuo-
mo Mäkelä (luth). (Kommuniké, se bilaga).

Ekumeniska kommissionen för migranter i Europa
Ekumeniska kommissionen för migranter i Europa, Chur-
ches’ Commission for Migrants in Europe (CCME), höll sitt 
nordiska möte i Åbo i Finland 10–11.9. Finland represente-
ras i CCME:s styrelse av doktorand, pol.mag. Talvikki Aho-
nen (ort). Finländska medlemmar i CCME är lutherska kyr-
kan, ortodoxa kyrkan och ERF.  

Ecumenical Forum for European Christian Women 
(EFECW)
Ecumenical Forum for European Christian Women 
(EFECW) höll sin tionde generalförsamling i Serbien, i 
Sankt Nikolaos kloster i Soko Grad 7–12.8. Mötestemat var 
Tiger du i detta ögonblick (Est. 4:14). Från Finland deltog 
Outi Piiroinen-Backman.

Ekumeniska ungdomsrådet i Europa (EYCE)  
Ekumeniska ungdomsrådet i Europa (Ecumenical Youth 
Council in Europe, EYCE) samlas till generalförsamling 
vartannat år och år 2017 var ett mellanår. I exekutiva kom-
mittén är Satu Koikkalainen (luth) och Antti Putila (ort) 
medlemmar från Finland.

Samarbete med tyska ekumeniska rådet ACK
Ekumeniska Rådet i Finland och det tyska ekumeniska 
samarbetsorganet ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen in Deutschland) idkade bilateralt teologiskt samar-
bete. Årets konsultation hölls i Frankfurt efter att den före-
gående konsultationen hölls i Finland. Samarbetet mellan de 
två råden inleddes för tre år sedan då man diskuterade ett 
ömsesidigt erkännande av dopet i Sofia. Samarbetet har an-
setts vara positivt och man har preliminärt kommit överens 
om att fortsätta konsultationerna år 2020.

3.3 Nordiska och baltiska kontakter

Ekumeniska aktörer i Norden och Baltikum
Ekumeniska aktörer i Norden och Baltikum samlades till 
möte i historiska Sigtuna 27.2–1.3. Mötets centrala tema var 

den ekumeniska dialogen som speglades i en receptiv dia-
logmodell, i arbetet med Från konflikt till gemenskap och 
i de utmaningar som sekularismen innebär. I diskussionen 
om rapporterna från de olika deltagarländerna tog man ock-
så upp det nationella arbetet med just dialog som referens-
ram. Värd för mötet var Karin Wiborn, generalsekreterare 
för Sveriges kristna råd, och de övriga nordiska generalse-
kreterarna var moderatorer. Efter de ekumeniska aktörernas 
möte hölls ett två dagar långt förberedande möte för Konfe-
rensen för europeiska kyrkor i Norden och Baltikum på Sig-
tunastiftelsen. Finland representerades av Aila Lauha, Pame-
la Slotte, Tapani Rantala, Teemu Toivonen, Tuomo Mäkelä 
samt Tomi Karttunen, Lena Kumlin, Kimmo Kääriäinen och 
Mari-Anna Auvinen.

Nordiska generalsekreterarnas möte
De nordiska nationella rådens generalsekreterare höll mö-
te i Tallinn 10–11.10. Vid mötet informerades deltagarna om 
Estlands ekumeniska råds arbete och de ortodoxa kyrkornas 
relationer i Estland. Dessutom planerade man följande års 
möte för nordiska och baltiska ekumeniska aktörer som ska 
hållas i Danmark.

Nordiska Faith and Order-nätverket
Nordiska Faith and Order-nätverket samlades i Uppsala 2.10 
med fokus på arvet efter Kyrkornas Världsråds historiska ge-
neralförsamling i Uppsala (1968). Finland representerades 
vid mötet av docent Tomi Karttunen och generalsekreterare 
Mari-Anna Auvinen.

Nordisk ekumenisk kvinnokommitté
Nordisk ekumenisk kvinnokommitté (NEKK) och Luther-
ska Världsförbundets kvinnonätverk Women in Church and 
Society (WICAS) sammanträdde i Uppsala i 25−27.10. I 
mötet deltog Hanne von Weissenberg (luth), teol. stud. Sai-
ja Kainulainen (luth) och Sara Torvalds (ERF) från Finland.

Sveriges Kristna Råd och Norges Kristne Råd
Ekumeniska ansvarsveckans koordinator träffade sina kol-
leger för de motsvarande nordiska kampanjerna i Oslo 13.6. 
På plats fanns representanter för Sverige, Norge och Dan-
mark. I Norge och Danmark har kampanjarbetet bara in-
letts, i Sverige har SKR beslutat av lägga ned Globala Veck-
an efter verksamhetsåret 2018. Vid mötet utbytte man tips 
om god praxis och idéer samt planerade framtida samarbete.

Svenska Bibelsällskapet
Den finlandssvenska kristenheten representeras i Svenska 
Bibelsällskapet genom ERF. Docent Risto Nurmela (luth) 
är medlem i Bibelsällskapets huvudmannaråd och teol.dr. 
Leif-Göte Björklund (met) är suppleant. Svenska Bibelsäll-
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skapets huvudmannaråd sammanträdde i Stockholm den 
20.4 och Uppsala den 3.12.  SBS är på väg att engagera sig 
i ett alfabetiseringsprojekt bland Sehwi-folket i västra delen 
av Ghana, på vars språk esahie hela Bibeln kommer att lan-
seras nästa år. Vidare kan noteras att en utgåva av Nya testa-
mentet på lättläst svenska har utkommit.

Frågan om nyöversättning av Nya testamentet går vida-
re. Provöversättningarna av Markusevangeliet, Filipperbre-
vet och Första Johannesbrevet avancerar vidare. Utifrån re-
missvaren på provöversättningen från 2015 har man kom-
mit till att det är en sk. centrumöversättning som efterfrågas 
istället för en sk. nischöversättning. Planen är att publicera 
provöversättningarna år 2020. Styrdokumentet om översätt-
ningsprinciper och organisationsstruktur har uppdaterats. 
Det nämndes att det denna gång är öppet om provöversätt-
ningarna kommer att ges ut på papper; i första hand sker ut-
givningen digitalt. Risto Nurminen frågade om man tänkt på 
att beakta att en eventuell nyöversättning av hela Nya testa-
mentet också riktar sig till en finlandssvensk läsekrets. För-
ra bibelkommissionen hade flera finlandssvenska referenter. 
Översättningsdirektör Mikael Winninge svarade att denna 
aspekt kommer att beaktas när och om en nyöversättning av 
hela Nya testamentet sätts igång.

Eesti Kirikute Nôukogu
Inom samarbetet mellan Estlands ekumeniska råd Eesti Ki-
rikute Nõukogu (EKN) och ERF var EKN:s generalsekrete-
rare gäst på ERF:s vår- och höstmöten.

3.4 Inhemska nätverk

Kyrkoledarnas rundabordssamtal
ERF inbjöd ledarna för sina medlemskyrkor till en allra för-
sta gemensam ledarträff på kulturcentret Sofia 16.8. Vid kyr-

koledarnas rundabordssamtal diskuterades situationen i kyr-
korna, aktuella utmaningar och olika aspekter av samarbete 
mellan kyrkorna.

ERF , SVKN och FS
Suomen Vapaakristillinen Neuvosto (SVKN), Frikyrklig 
Samverkan (FS) och Ekumeniska Rådet är representerade i 
den frikyrkliga arbetsgrupp som ERF:s styrelse har tillsatt. 
Se 2.1.2. ERF är också inbjuden till det trepartsmöte som år-
ligen hålls mellan Evangelisk-lutherska kyrkan, SVKN och 
FS.

Partnerskapsforum
 Ett möte mellan ledarna för ERF:s partnerskapsorganisa-
tioner och ERF:s personal hölls i Allergihuset i Helsingfor 
12.6. Vid träffen rapporterade partnerskapsorganisationerna 
och ERF om senaste nytt och nätverkade över en lunch. 

Lokalekumeniskt forum
Det sextonde lokalekumeniska forumet ordnades i Joensuu 
5.10. Se 2.1.1.

Sektionsdag
Ekumeniska Rådets i Finland samlades till sektionsdag på 
kulturcentret Sofia måndagen i stilla veckan, 26.3.2018. Rå-
dets sektionsarbete omstrukturerades delvis år 2017. Under 
sektionsdagen hade medlemmarna i de olika sektionerna till-
fälle att bekanta sig med varandras arbete, utbyta informa-
tion och diskutera möjligheter till samarbete.
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4 Ekumeniska utmärkelser

Den ekumeniska gärningen
Vid Ekumeniska Rådets höstmöte överräcktes 12.11 ut-
märkelsen Årets ekumeniska gärning till den ekumeniska 
påskvandring som ordnas i Kuopioområdet. Diplomen över-
räcktes av ordförande, ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen 
och generalsekreterare Mari-Anna Auvinen. Diplomen togs 
emot av styrelsens ordförande för Kuopio kristna försam-
lingars samarbetsorgan, fader Harri Peiponen och Tuomo 
Tuovinen från Kuopio ortodoxa församling; pastor Johan-
na Porkola och Sisko Laitinen från Kallaveden seurakunta; 
Ilpo Tolonen och Erkki Taarasti från byaföreningen Syvän-
niemen kyläyhdistys; Eeva Partanen från Eevantalo och pas-
tor Kaarina Hoffrén från friförsamlingen Karttulan vapaa-
seurakunta.

ERF:s styrelse konstaterar i motiveringen till utmärkel-
sen att den ekumeniska påskvandringen är en fin tradition 
som förenar kristna i uppståndelsens glädje. De bekantska-
per som har uppstått under vandringen och i arbetet med 
att förbereda den är värdefulla för upprätthållandet av lo-
kala ekumeniska kopplingar. I en gemensam gudstjänst och 
påskmåltid ställer sig de kristna framför Gud och kring ett 
gemensamt bord, vilket möjliggör äkta möten.

ERF:s bordsstandard
ERF:s Oikoumene-bordsstandard överräcktes till adminis-
trativa sekreteraren Sirpa-Maija Vuorinen, som avtackades 

med stor ekumenisk bredd i samband med hennes pensio-
nering i Helsingfors 9.2. Vid höstmötets kvällsfest höll ärke-
biskop Leo ett tal till ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen och 
överräckte tillsammans med generalsekreterare Mari-An-
na Auvinen ERF:s standard som tack för en fin treårsperi-
od som ERF:s ordförande. Professor Antti Raunio, som of-
ta ställt upp som expert för ERF, fick motta ERF-standardet 
i Joensuu 21.11.

Samarbetsparters fester
Finska Missionssällskapets nya verksamhetsledare Rolf St-
effansson välsignades till sin uppgift i samband med bön-
dagen för kristen enhet 18.1.2018. 

Den 28.8 firade sekularfranciskanerna (OFS) 70 år i Fin-
land i S:ta Maria kyrka i Helsingfors. Pater Gabriel Salmela 
OP framförde ERF:s gratulationer.

Den ekumeniska morgonbönen på Studium Catholicum 
firade 10-årsjubileum 4.10. Den ekumeniska bönestundens 
textutläggning hölls av biskop Teemu Sippo SCJ. Bönen 
leddes av pastor Sami Lehto (vap) medan de gemensamma 
förbönerna leddes av pater Gabriel Salmela OP (kat), sam-
fundsledare Jari Portaankorva (bapt) och generalsekreterare 
Mari-Anna Auvinen (ERF).
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5 Förvaltning och ekonomi

5.1 Vår- och höstmöte

Vårmötet hölls i Kristuskyrkan i Helsingfors 12.4. Vid mötet 
behandlades verksamhetsberättelse och bokslut för år 2017 
och styrelsen samt övriga ansvariga beviljades ansvarsfrihet. 
Tre nya partnerorganisationer godkändes. För uppgifter om 
vårmötets seminarium Förändrade värderingar - Människo-
värde, kyrkor och samhälle se 2.2.1. Höstmötet hölls 12.11 i 
det ortodoxa församlingscentret i Jyväskylä. Vid mötet fatta-
de ERF beslut om stadgeändringar, verksamhetsplanen och 
budgeten för år 2019 slogs fast och en ny styrelse valdes för 
perioden 2019–2021. Vid höstmötesseminariet Till gemens-
kap och rättvisa – Kyrkornas världsråd 70 år i Kuokkala 
kyrka i Jyväskylä 13.11 låg fokus på Kyrkornas världsråds 
70-årsjubileum. Se 2.1.2. 

5.2 Styrelsen

Styrelsen sammanträdde fem gånger. Medlemmar i styrel-
sen under verksamhetsåret var ordförande ärkebiskop eme-
ritus Kari Mäkinen (luth), vice ordförande biskop Matti Re-
po (luth), vice ordförande biskop Arseni (ort) och vice ord-
förande pastor Soile Salorinne (met) och som medlemmar 
TD Tomi Karttunen (luth), lektor Eija Peura (luth), TM Jooa 
Sotejeff-Wilson (ort), generalvikarie Raimo Goyarrola (kat) 
och pastor Jan Edström (Finlands svenska baptistsamfund). 
Styrelsens suppleanter har varit TL Veijo Koivula (luth), TD 
Minnamari Helaseppä, tillfälliga kyrkoherden Päivi Aikasa-
lo (luth), domprost Matti Poutiainen (luth), överdiakon Ju-
ha Lampinen (ort), pol.dr. Minna Rasku (ort), pater Gabriel 
Salmela OP (kat), pastor Mayvor Wärn-Rancken (met) och 
samfundsledare Hannu Vuorinen (Vapaakirkko).

Den 11 juni samlades styrelsen samlades till sitt som-
marmöte i Åbo ortodoxa församlings lokaliteter samt i Sankt 
Henriks ekumeniska konstkapell. Till mötet inbjöds förutom 
medlemmarna också styrelsens suppleanter.

5.3 Sektioner och arbetsgrupper

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

för det ekumeniska expertnätverket för personer som arbe-
tar med asylsökande, en missiologisk arbetsgrupp, en bön-

dagsarbetsgrupp och en frikyrklig arbetsgrupp. Ansvar-
sveckan hade en skild styrgrupp. 

5.4 Personal

Personalstyrkan var i slutet av år 2018 5 personer (6 perso-
ner). 3 personer var tillsvidareanställda (4 personer) och 2 
personer visstidsanställda (2 personer).

Generalsekreterare var pastor, teol. dr. Mari-Anna Auvi-
nen och informations- och verksamhetskoordinator var teol. 
mag. Suvi-Tuulia Vaara. Deltidsanställda var kassör Perry 
Johansson, koordinatorn för Ansvarsveckan pol. mag. An-
na Hyvärinen och pastor Jan Edström som projektsekretera-
re på svenska för Ansvarsveckan.

5.5 Ekonomi

Räkenskapsperioden visade ett överskott på 10 315 euro (fö-
regående räkenskapsperiod uppvisade ett underskott på 16 
305 euro) och det egna kapitalet uppgick i slutet av året till 
79 444 euro (66 891 euro). Fondkapitalet uppgick i slutet 
av året till 10 018 euro (15 018 euro). Föreningens och dess 
fondmedel har deponerats på ett bankkonto.

Inkomster
Räkenskapsperiodens intäkter var 379 714 euro (448 415 
euro under föregående period), och nedgången jämfört med 
året innan var 15 %. Församlingarnas andel av alla intäkter 
uppgick till 47 % (39 %). Statsbidragsandelen uppgick till 
8 % (9 %) och medlemssamfundens andel till 42 % (52 %). 
Kollekternas andel av alla intäkter var 46% (37 %) och med-
lemsavgifternas andel var 35 % (29 %).

Officiella kollekter från församlingarna uppgick till 170 
191 euro (164 714 euro) medan de fria kollektmedlen var 3 
381 euro (1 610 euro) och budgetstödet 6 650 euro (6 450 
euro). Statsstödet uppgick sammanlagt till 30 500,00 euro 
(40 000,00 euro). Intäkterna från medlemssamfunden upp-
gick till 158 959 euro (234 833 euro).

Utgifter
Verksamhetsutgifterna för räkenskapsperioden var 369 399 
euro (464 720 euro under föregående räkenskapsperiod), vil-
ket innebar en nedgång på 21 % jämfört med året innan. Lö-
ner och arvoden med biutgifter uppgick till 369 399 euro 
(319 950 euro) inklusive löner och arvoden samt biutgifter 
för övriga verksamhetsområden. Avskrivningar för anlägg-
ningstillgångar uppgick till 1 526 euro (2 035 euro). Ansvar-
sveckans utgifter var 65 283 euro (67 862 euro), en nedgång 
på 4 % jämfört med året innan.
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JULISTUS KAHDESTA EKUMEENISESTA  
RUKOUSPÄIVÄSTÄ VUONNA 2019

Olkaa rehellisiä ja oikeudenmukaisia (5. Moos. 16:11–20)

Vuoden 2019 rukousviikon teema Olkaa rehellisiä ja oikeu-
denmukaisia muistuttaa meitä kristillisistä arvoista ja nii-
den mukaan toimimisesta. Rehellisyys ja oikeudenmukai-
suus kuuluvat yhteen ja luovat perustan kansakuntien hyvin-
voinnille.

Ihmiskunnan elämää uhkaavat ilmaston lämpeneminen 
ja epäsopu erilaisten ihmisryhmien välillä. Rehellisyys ja oi-
keudenmukaisuus suhteessa luomakuntaan vaikuttavat elin-
tapojemme muutokseen. Samoin ne ehkäisevät epäoikeu-
denmukaisia rakenteita ja uhkakuvien syntymistä eri ihmis-
ryhmien välille. Yhteisten asioiden hoitaminen vaatii kykyä 
erilaisten näkemysten kuulemiseen ja epäkohtien tunnista-
miseen sekä rohkeutta toimia oikeudenmukaisuuden hen-
gessä. Siltojen rakentaminen ja yhteistyö ovat avainasemas-
sa myös oman kansakuntamme tulevaisuuden kehittämi- 
sessä. 

Rukouspäivän Vanhan testamentin teksti Jesajan kirjassa 
puhuu viisauden ja ymmärryksen hengestä, taidon ja voiman 
hengestä sekä totuuden tuntemisen hengestä. Jesajan kirja 
jatkaa: ”Hän ei tuomitse silmämitalla eikä jaa oikeutta kor-
vakuulolta, vaan antaa heikoille oikean tuomion ja ajaa va-
kaasti maan köyhien asiaa.” Vakaata tahtoa toimia heikom-
man puolesta, oikeaa ymmärrystä ja taitoa pyydämme – 
paitsi kansakuntana myös yksilötasolla omaan elämäämme. 

Totuuden tuntemisen henki kuvaa pyrkimyksiä tunnistaa 
ja nähdä asioita oikein. Se haastaa aikakauttamme, jossa rin-
nakkaistotuudet ja erilaiset tulkintamallit usein hämärtävät 
ajatteluamme. Mielikuvat ja pyrkimykset vaikeuttavat oike-
aa ymmärtämistä ja oman edun tavoittelu estää näkemästä 
lähimmäisen hyvää.

Oikeudenmukaisuus perustuu jokaisen ihmisen arvon 
tunnustamiseen, heikomman puolustamiseen ja rohkeuteen 
toimia oikein. Avoimuus ja rehellisyys auttavat näkemään 
ympäröivän todellisuuden keskellä ne ihmiset, jotka tarvit-
sevat tukeamme ja apuamme eniten. Totuuden valossa nä-
emme itsemme puutteinemme ja pystymme armahtamaan 
toisia. Vanha suomalainen sananlasku, rehellisyys maan pe-
rii, on edelleen ajankohtainen.

Rukouspäivät ekumeenisella rukousviikolla 18. tammi-
kuuta ja ekumeenisella vastuuviikolla 24. lokakuuta tarjoa-
vat mahdollisuuden itsetutkisteluun sekä totuuden ja oikeu-
denmukaisuuden etsimiseen. Rukouspäivien raamatunteks-
tit puhuvat paitsi totuuden tunnistamisesta, rehellisyydes-
tä ja oikeudenmukaisuudesta, myös rauhasta. Jesajan kir-
jan teksti Jumalan oikeudenmukaisuudesta päättyy kaunii-
seen kuvaan rauhasta, jossa susi ja karitsa kulkevat yhdessä, 
ja pantteri laskeutuu levolle vohlan viereen. Kuvaus kertoo 
maailmasta, jossa kukaan ei tee pahaa toiselleen.

Rukouspäivänä kirkot rukoilevat oikeudenmukaisuutta 
ja rauhaa maailmaan, sovintoa ihmisten välille ja varjelus-
ta koko luomakuntaan. Rauha syntyy rehellisyydestä, oikeu-
denmukaisuudesta ja armahtavaisuudesta. Rukoillessamme 

rauhaa jätämme elämämme ja koko maailman Korkeimman 
suojaan: “Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.”

 Helsingissä 28. marraskuuta 2018
Tasavallan presidentti
Sauli Niinistö
 

PLAKAT OM TVÅ EKUMENISKA  
BÖNEDAGAR 2019

Var ärliga och rättvisa (5 Mos. 16:11–20)

Temat för böneveckan år 2019 Var ärliga och rättvisa på-
minner oss om kristna värderingar och vikten av att följa 
dem. Ärlighet och rättvisa hör samman och utgör en grund 
för nationers välfärd.

Mänskligheten hotas av klimatuppvärmning och osäm-
ja mellan olika människogrupper. Ärlighet och rättvisa i för-
hållande till skapelsen innebär en förändring av vår livsstil. 
Samtidigt förebygger rättvisa och ärlighet orättvisa struk-
turer och att hotbilder uppstår mellan olika människogrup-
per. Att sköta gemensamma frågor kräver förmåga att lyssna 
till olika synsätt och identifiera missförhållanden, men ock-
så mod att agera i den anda som rättvisan kräver. Att bygga 
broar och samarbeta får en nyckelroll även när det gäller att 
utveckla vårt lands framtid.

Böndagens gammaltestamentliga text ur Jesajas bok ta-
lar om vishetens och insiktens ande, om klokhetens, kraftens 
och kunskapens ande. Texten i Jesaja fortsätter: ”Han dömer 
inte efter skenet, skipar inte rätt efter rykten. Rättvist dömer 
han de svaga, med oväld skipar han rätt åt de fattiga i lan-
det.” Vi ber om en fast vilja att verka för dem som är utsatta, 
om insikt och förmåga – det ber vi inte bara som nation utan 
också på individnivå i våra egna liv.

Klokhetens och kunskapens ande pekar på en strävan att 
identifiera och se saker så som de verkligen är. Det är en 
utmaning i vår tid, där parallella sanningar och olika tolk-
ningsmodeller ofta fördunklar våra tankar. Tendentiösa at-
tityder försvårar en äkta förståelse medan en strävan efter 
egen vinning förhindrar oss att se det som är det goda för 
vår nästa.

Rättvisa bygger på att vi erkänner varje människas vär-
de, försvarar dem som är svagare och har mod att handla rätt. 
Öppenhet och ärlighet hjälper oss att se de människor som 
allra mest behöver vårt stöd och vår hjälp i den verklighet 
som omger oss. I sanningens ljus ser vi våra egna brister och 
kan förbarma oss över andra. Det gamla ordstävet om att är-
lighet varar längst är fortfarande aktuellt.

Böndagarna under ekumeniska böneveckan den 18 ja-
nuari och under ekumeniska ansvarsveckan den 24 oktober 
ger oss tillfälle till självrannsakan och att söka sanning och 
rättvisa. Böndagarnas bibeltexter tar inte bara upp sanning, 
ärlighet och rättvisa, utan också fred. Avsnittet ur Jesajas 
bok om Guds rättvisa avslutas med en vacker bild av fred: 
vargen bor med lammet och pantern ligger vid killingens si-



50
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

da. Det är en beskrivning av en värld där ingen gör någon 
annan illa.

Under böndagen ber kyrkorna om rättvisa och fred i vår 
värld, om försoning mellan människor och beskydd för hela 
skapelsen. Fred föds ur ärlighet, rättvisa och förbarmande. I 
vår bön om fred lägger vi våra liv och hela världen under den 
Högstes beskydd: “Känn ingen oro och tappa inte modet.” 

Helsingfors, den 28 november 2018
Republikens president
Sauli Niinistö

 

HENGESSÄ ELÄEN: KUTSU MUUTTAVAAN 
OPETUSLAPSEUTEEN
Kirkkojen maailmanneuvosto

Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen konferenssi

Kirkkojen maailmanneuvoston järjestämä Maailmanlähe-
tyksen ja evankelioimisen konferenssi järjestettiin Arushas-
sa, Tansaniassa 8.–13.3.2018. Konferenssiin osallistui yli 
1000 lähetyksessä ja evankelioimistyössä mukana olevaa 
osanottajaa. He edustivat eri kristillisiä perinteitä kaikkial-
ta maailmasta.

Juhlimme ilolla sitä, että Jumalan Pyhän Henki on elä-
mää antava liike ajassamme. Erityistä innostusta saimme 
afrikkalaisesta kontekstista ja hengellisyydestä. Raamattu-
työskentelyn, rukouksen, jumalanpalveluselämän ja omien 
kertomusten jakamisen kautta rohkaistuimme Jumalan val-
takunnan todistajina. Sen tehtävän olemme saaneet Herram-
me Jeesuksen Kristuksen elämän, ristinkuoleman ja ylös-
nousemuksen kautta.

Vaikka näimme toivon pilkahduksia, meidän on tiedos-
tettava kuolemaa kylvävät voimat. Ne ravistavat maailman-
järjestystä ja aiheuttavat monille kärsimystä. Me havaitsem-
me vaurauden järkyttävän kasautumisen maailmanlaajan ta-
lousjärjestelmän johdosta. Se rikastuttaa harvoja ja köyhdyt-
tää monia. Tässä on monien tämän hetken sotien, konflikti-
en, luonnonkatastrofien ja kärsimysten perussyy. Tiedostam-
me sen, että yhteiskunnan reuna-alueilla elävät ihmiset kan-
tavat raskaimman taakan. Maailmanlaaja järjestys on teh-
nyt taloudellisista markkinoista yhden aikamme epäjumalis-
ta. Se on vahvistanut valtaa ja syrjintää harjoittavia kulttuu-
reita. Miljoonien ihmisten marginalisointi ja syrjäytyminen 
jatkuvat edelleen. Nämä ihmiset jäävät silloin olosuhteisiin, 
joissa he ovat alttiita haavoittumiselle ja hyväksikäytölle.

Nämä kysymykset eivät ole uusia vuonna 2018. Pyhä 
Henki jatkaa työtään ajassamme. Meidän kiireellisen vas-
tauksemme tulee olla henkilökohtainen ja yhteisöllinen 
kääntymys sekä muuttuva ja muuttava opetuslapseus.

Opetuslapseus on sekä lahja että kutsu. Se kutsuu mei-
tä olemaan aktiivisia Jumalan työtovereita maailman muut-
tamiseksi. Kirkon varhaiset teologit ovat käyttäneet käsittei-
tä ”theosis” tai jumalallistuminen. Siinä me jaamme Juma-
lan armon osallistumalla Jumalan lähetykseen. Opetuslap-
seuden matka johtaa meidät jakamaan ja elämään todeksi 

Jumalan rakkautta Jeesuksessa Kristuksessa. Se tapahtuu et-
simällä oikeudenmukaisuutta ja rauhaa tavoilla, jotka ovat 
toisenlaisia kuin ne, mitä maailma tarjoaa (Joh 14.27). Sik-
si me vastaamme Jeesuksen kutsuun seurata häntä maailman 
reuna-alueilla.

Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina sekä yksilöinä että 
yhteisöinä: Meidät on kutsuttu kasteen kautta muuttuvaan ja 
muuttavaan opetuslapseuteen, Kristus-keskeiseen elämänta-
paan maailmassa, jossa monet ihmiset kohtaavat epätoivoa, 
torjuntaa, yksinäisyyttä ja arvottomuutta.

Meidät on kutsuttu palvelemaan yhtä kolmiyhteistä Ju-
malaa, Isää ja Poikaa ja Pyhää Henkeä, oikeudenmukaisuu-
den, rakkauden ja armon Jumalaa aikana, jolloin monet pal-
vovat markkinajärjestelmänväärää jumalaa.

Meidät on kutsuttu julistamaan hyvää sanomaa Jeesuk-
sesta Kristuksesta, elämän täyteydestä, syntien tunnustami-
sesta sekä julistamaan anteeksiantoa ja lupausta iankaikki-
sesta elämästä. Tätä teemme sanoin ja teoin väkivaltaisessa 
maailmassa, jossa monia uhrataan kuoleman voimille ja jos-
sa monet eivät ole vielä saaneet kuulla evankeliumia.

Meidät on kutsuttu sitoutumaan iloisin sydämin Pyhän 
Hengen työhön. Henki vahvistaa reuna-alueilla eläviä ih-
misiä heidän oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon etsinnäs-
sään. Meidät on kutsuttu erottamaan selkeästi Jumalan sana 
maailmassa, jossa välitetään monia vastakkaisia, valheellisia 
ja hämmentäviä viestejä.

Meidät on kutsuttu pitämään huolta Jumalan luomakun-
nasta ja osoittamaan solidaarisuutta niille maille, jotka kärsi-
vät vakavasti ilmastonmuutoksesta. Tämän kärsimyksen ai-
heuttaa raaka ihmiskeskeinen ympäristön riisto, ahneus ja 
kaupallisuus. Meidät on opetuslapsina kutsuttu olemaan oi-
keudenmukainen ja vastaanottava yhteisö. Me etsimme yk-
seyttä ekumeenisella matkallamme maailmassa, joka perus-
tuu marginalisointiin ja ulkopuolelle jättämiseen.

Meidät on kutsuttu todistamaan uskollisesti Jumalan 
muuttavasta rakkaudesta. Käymme vuoropuhelua muiden 
uskontojen edustajien kanssa maailmassa, jossa uskonnol-
listen identiteettien käyttäminen politiikan välineenä aiheut-
taa konflikteja. Meidät on kutsuttu olemaan palvelevia joh-
tajia ja osoittamaan Kristuksen tapaa maailmassa, joka antaa 
etusijan voimalle, vauraudelle ja rahan kulttuurille.

Meidät on kutsuttu murtamaan muureja ja etsimään oi-
keudenmukaisuutta yhdessä niiden ihmisten kanssa, joilta 
on viety heidän maansa ja asuinpaikkansa, kuten maahan-
muuttajat, pakolaiset ja turvapaikanhakijat. Vastustamme 
uusien rintamien ja raja-aitojen luomista, koska ne erottavat 
ihmisiä toisistaan ja aiheuttavat kuolemaa. Meidät on kutsut-
tu seuraamaan ristin tietä, joka haastaa elitismin, etuoikeu-
tetun elämän sekä henkilökohtaisen ja rakenteellisen vallan.

Meidät on kutsuttu elämään ylösnousemuksen valossa, 
mikä tarjoaa toivon täyteisiä mahdollisuuksia muutokseen.

Tämä on kutsu muuttuvaan ja muuttavaan opetuslapseu-
teen.

Tähän kutsuun emme voi vastata omin voimin. Siksi tä-
mä kutsu on lopulta kutsu rukoukseen:

Rakastava Jumala. Me kiitämme sinua elämän lahjasta 
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kaikessa sen moninaisuudessa ja kauneudessa. Herra Jeesus 
Kristus, ristiinnaulittu ja ylösnoussut, me ylistämme sinua, 
koska tulit etsimään kadonneita, vapauttamaan vangittuja, 
parantamaan sairaita ja käännyttämään itsekeskeisiä. Pyhä 
Henki, me iloitsemme siitä, että hengität maailman elämäs-
sä ja tulet sydämiimme. Kun me elämme Hengessä, saamme 
myös vaeltaa Hengessä. Anna meille uskoa ja rohkeutta ot-
taa ristimme ja seurata Jeesusta, että tulisimme oikeuden-
mukaisuuden ja rauhan pyhiinvaeltajiksi omana aikanam-
me. Auta, että olisimme siunaukseksi kansallesi, varjelisim-
me luomakuntaa ja antaisimme kunnian sinun nimellesi. Tä-
tä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. 

Aamen.

 

EKK:N YLEISKOKOUKSEN  
JULKILAUSUMA

From the Assembly of the Conference of European  
Churches to the churches and peoples of Europe

You shall be my witnesses: Acts 1:8
From east, west, north and south the member churches of 

the Conference of European Churches travelled to the cros-
sroads of Europe. We came with vision and hope for the fu-
ture of Europe. 1 

We came together in Serbia, thankful for and blessed 
with the hospitality of our host churches and acknowledging 
their challenges. We gathered at a time of uncertainty for Eu-
rope where many experience a loss of dignity, exploitation, 
destitution and the abuse of power.

By the banks of the Danube in Novi Sad, where bridges 
were destroyed in conflict and rebuilt in peace, we united in 
prayer. We brought our thirst for justice; our deep concern 
for people, our continent and our world. We came to sha-
re the Gospel of our Lord Jesus Christ the bringer of healing 
and peace. We proclaim that we have heard Christ´s com-
mand to be His witnesses and we choose to live in hope. 
Following Christ Himself, we pledge to be bridge builders 
through the transformational power of faith. As a living testi-
mony of faith, we respond to Christ’s call and declare:

We shall witness to Christ
• By coming together to enjoy our ecumenical fellowship 

and to receive its richness
• By affirming that each person is created in the image and 

likeness of God and has inherent dignity as a result.
• By being an inclusive community, committed to the flou-

rishing of women and men, welcoming people and protec-
ting the human dignity of all.

• By being an intergenerational community, valuing the voi-
ces of young people who are our present and not only our 
future.

• By practising solidarity with our brothers and sisters in 

Christ in Europe and beyond.
We shall serve Christ by seeking and practising justice
• By urging individuals, institutions and churches to work 

for the end of violence, persecution and discrimination, 
upholding freedom of religion or belief.

• By seeking reconciliation and the peaceful resolution of 
conflicts.

• By standing with, empowering and listening to those who 
find themselves silenced or in the margins of our churches, 
our communities and our world.

• sustainable future for our planet.

We shall serve Christ by offering and accepting hospitality
• By offering a generous welcome to refugees and strangers 

of all faiths or beliefs.
• By engaging in dialogue, sharing our Christian faith and 

learning from each other.
• By raising our voices to overcome division, exclusion and 

marginalisation and advocating human rights and socio-
economic justice for all.

• By recognising the hospitality given to us by God in the 
created world and by working towards the integrity of cre-
ation.

We call on our member churches and all people to join us in 
shaping a Europe where we build bridges for the good of all 
in our continent and world.

Let us proclaim together  ”we shall be your witnesses”

 

JAOSTOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET

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

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

Varsinaisia kokouksia jaosto piti kuusi: kolme kevätkaudella 
ja kolme syksyllä. Toimintavuoden 2018 kohokohdiksi nou-
sivat seuraavat tapahtumat, joista tarkemmin tuonnempana: 
• Jaoston vetäytyminen Lärkkullaan Karjaalle
• SEN:n pyhiinvaellus- ja opintomatka Wieniin
• Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen tapaa-

minen
• Toimintakauden päättänyt ja yhteistyökumppaneita koon-

nut perinteinen Lucia-juhla.
Choosing Hope at the Crossroads of Europe – Conference of European 
Churches 2018
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Jaosto jatkoi peruskoulun ja lukion uskonnonopetuksen 
mutta myös jäsenyhteisöjen ja yhteiskunnan antaman muun 
uskontokasvatuksen toteutumisen seuraamista. Toiminnassa 
on noudatettu SEN:n linjaa koulun uskonnonopetuksen suh-
teen: johdonmukaisesti on korostettu oman uskonnon mallin 
etuja ja kehitysmahdollisuuksia. Kuluneena vuonna jaostoa 
ovat edelleen puhututtaneet luvattomat opetusjärjestelyt kat-
somusaineiden toteuttamisessa sekä uuteen varhaiskasvatus-
suunnitelmaan (Vasu 2017) liittyneet uskontokielteiset tul-
kinnat. Enenevässä määrin koulujen katsomusaineiden to-
teutus ei noudata voimassa olevia lakeja ja muokkaa valta-
kunnallista opetussuunnitelmaa vähemmistöjen kustannuk-
sella. Erityisen kiinnostunut jaosto oli siitä, miten Vasua on 
sovellettu päiväkodeissa. Monissa kunnissa on tehty ohjeis-
tuksessa olleen sanamuodon ”uskonnollisesti sitouttamaton-
ta” perusteella vääriä linjauksia ja jopa lopetettu kokonaan 
pitkä yhteistyö seurakuntien ja päiväkotien välillä.  

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

Jaosto on pyrkinyt omalla toiminnallaan vaikuttamaan 
positiivisesti uskonnonopetuksen aseman ja katsomusainei-
den opetuksen puolesta. KAJ:n jäsenet ovat monella tavalla 
korkeatasoisia asiantuntijoita, jotka ovat hyvin verkostoitu-
neita sekä omaan yhteisöönsä ja yhteiskuntaan kuin kansain-
välisestikin. KAJ:n työskentely uskonnon opetusasioissa 
ylittää edelleen perinteiset ekumenian rajat. Tuttuun tapaan 
jaosto on työskentelyssään ollut ajan hermolla. Useat jaos-
ton jäsenistä toimivat myös USKOT-foorumi ry:n puolella, 
jonne omaa uskonnonopetusta puolustavan työskentely on 
yhä enemmän siirtynyt. Yhteistyötä koordinoidaan aktiivi-
sesti hyvässä hengessä. Tämä mahdollistaa sen, että KAJ on 
voinut keskittyä enemmän myös muihin kysymyksiin.

Maaliskuussa jaosto vetäytyi Lärkkullaan Karjaal-
le. Kaksipäiväisen (5.‒6.3.) kokoontumisen aluksi johtaja 
Björn Wallén esitteli Lärkkullaa ja sen toimintaa. Yhtenä ve-
täytymisen tavoitteena oli innovoida uusia hankkeita jaoston 
resurssien hyödyntämiseksi. Tällaisiksi nousivat mm. eku-
meenisen koululaisjumalanpalveluksen sekä uskonnonope-
tuskeskusteluissa käytettävää terminologiaa selventävän sa-
naston laatiminen. Ohjelmaan kuului myös alustuksia, jot-
ka käsittelivät eri kirkkojen näkökulmia ekumeniaan ja eku-
meeniseen kasvatukseen. Jälkimmäisen päivän työskente-
lyyn osallistui myös KETKO-koordinaattori Vilma Saari-
nen. Konkreettisena jatkona Lärkkullan ideoille toteutettiin 
pilottihankkeina 30.11. ekumeeninen adventtihartaus Kuo-
piossa ja 21.12. jouluhartaus Lappeenrannassa.

 Huhtikuussa jaoston järjestämän SEN:n pyhiinvaellus- 
ja opintomatkan (16.‒19.4.) kohteena oli keväinen Wien. 
Matkanjohtajana toimi jaoston puheenjohtaja, dosentti Jyri 
Komulainen. Hänen johdollaan pitkälti kasvatusalan asian-

tuntijoista muodostunut ryhmä tapasi matkan aluksi suurlä-
hettiläs Hannu Kyröläisen ja suomalaistyön papin Ella Bo-
ban. Monipuolisen ohjelman vierailukohteina olivat myös 
mm. Stadttempel-synagoga, dominikaanikonventti, kirkko-
herra Nikolai Duran esittelemä Romanian ortodoksiselle kir-
kolle kuuluva Pyhän Ylösnousemuksen kirkko sekä Kons-
tantinopolin ekumeenisen patriarkaatin alainen Pyhän Kol-
minaisuuden kirkko, jonne ryhmämme pääsi vieraillessaan 
metropoliitta Arsenioksen luona. Johtaja Branislav Djukaric 
kertoi uskonnon opetuksen nykytilasta ja haasteista ortodok-
sisen kirkon näkökulmasta. Matkan kolmantena päivänä tu-
tustuimme islamin opetukseen eri oppilaitoksissa. Yliopis-
tonlehtori Sule Dursunin johdolla teimme tutustumiskäyn-
nin islamilaiseen opettajankoulutuslaitokseen. Päivän aika-
na pääsimme myös seuraamaan katolisen uskonnon ja isla-
min opetuksen yhteistunteja sekä peruskoulussa että luki-
ossa. Läsnä olivat molempien uskontojen opettajat ja kak-
si yhdistettyä ryhmää. Opettajat tekivät saumattomasti yh-
teistyötä toisiaan arvostaen. Viimeisten vuosikymmenten ai-
kana Itävallassa on panostettu oman uskonnon aineenopetta-
jien yliopistolliseen koulutukseen. Uskonnon opettajia kou-
lutetaan Wienin yliopiston yhteydessä toimivassa kirkollis-
pedagogisessa korkeakoulussa, johon ryhmä tutustui opinto-
matkan viimeisenä aamupäivänä. Uskonnon opetukseen liit-
tyvässä keskusteluilmapiirissä heijastuvat Itävallassa pitkät 
monikulttuuriset perinteet. Uskonnon opetus on tunnustuk-
sellista ja sen näkökulma on kirkollisempi kuin Suomessa.

Huhtikuun 25. päivänä jaoston varapuheenjohtaja Sir-
pa Okulov, Raili Keränen-Pantsu ja Saila Poulter tapasi-
vat Opetushallituksen pääjohtajan Olli-Pekka Heinosen se-
kä lakimies Matti Lahtisen. Tapaamisen aiheena olivat uu-
den varhaiskasvatussuunnitelman ongelmat sekä Opetushal-
lituksen ohjeistuksen tulkinnan haasteet.

Toimintavuoden päätteeksi jaosto järjesti yhteiskump-
paneilleen ja ystävilleen Lucianpäivän tilaisuuden 14.12. 
Rukouspalveluksen Pyhien apostoli Jaakobin, Herran vel-
jen ja suurmarttyyri Katariinan kirkossa (pappilantalon ko-
tikirkko) toimittivat pastori Mikko Leistola ja ylidiakoni Ju-
ha Lampinen kanttorinaan Joakim Pietarinen. Palveluksessa 
avustivat SEN:n pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, viestintä- 
ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara sekä opetusneu-
vos Pekka Iivonen. Lucia-neitona toimi Venla Sarlin, jonka 
kaunis kynttiläkruunu toi vuoden pimeimpiin päiviin valoa 
herkistäen vieraiden mielet kohti joulun odotusta. Tunnel-
mallisen juhlan kolehti kannettiin SEN:n kumppanuusjärjes-
tölle Suomen Caritakselle.

Lapsi- ja nuorisotyönjaosto
Lapsi- ja nuorisotyön jaosto on kristillisten kirkkojen lap-
si- ja nuorisotyön keskustelufoorumi, jonka tehtävä on jär-
jestää kokoontumisia ja koulutustapahtumia sekä osallistua 
ekumeenisiin ja yhteiskunnallisiin tapahtumiin. Jaoston ta-
voite on vahvistaa ekumeenista kasvatusta kirkkojen lapsi- 
ja nuorisotyössä. Jaoston yhteydessä toimii nuorille aikuisil-
le suunnattu Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan kou-
lutusohjelma (Ketko).
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Jaoston jäsenistö koostuu SEN:n jäsen- ja tarkkailija-
kirkkojen sekä kumppanuusjärjestöjen edustajista ja vali-
taan kolmeksi toimintavuodeksi kerrallaan. Vuonna 2018 ja-
oston puheenjohtajana toimi Sirpa Syrjä (ev.lut.), varapu-
heenjohtajana Sami Lehto (vap) ja sihteerinä Vilma Saari-
nen (ev.lut.). 

Toimintavuoden aikana jaoston kokoontui 7 kertaa. En-
simmäisessä kokouksessaan jaosto perusti johtoryhmän, 
jonka tehtävänä on valmistella kokouksiin tulevat asiat, 
mahdolliset päätösesitykset ja esityslistat. Johtoryhmäksi 
valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. 

Jaostot kokoukset pyrittiin pitämään mahdollisuuksien 
mukaan eri kirkkokuntien toimintatiloissa, joissa kokouksen 
ohella tutustuttiin paikalliseen toimintaan. Kevätkauden vii-
meisessä kokouksessa jaosto linjasi, että seuraavalle toimin-
takaudelle 2020–2023 asiantuntijaedustajien lisäksi tulisi ja-
ostoon valita myös kirkkokuntien nuoria edustajia. Kirkko-
kaverit haluaisivat päästä vaikuttamaan jaoston toimintaan 
ja jaosto puolestaan tarvitsisi motivoituneita henkilöitä to-
teuttamaan toimintaa. Jaosto näkee itsensä myös merkittävä-
nä kasvualustana kirkkojen tulevaisuuden asiantuntijaedus-
tajille.

Jaosto linjasi myös, että lapsi- ja perhetyö on integroita-
va entistä paremmin osaksi jaoston toimintaa. Tässä tavoit-
teessa ei onnistuttu vielä vuonna 2018. Suunnitteilla ollut 
”Turvallinen kristillinen yhteisö lapselle ja nuorelle” -semi-
naari peruttiin aika- ja henkilöresurssien puutteen vuoksi.

Jaoston yhteydessä toimiva, syksyllä 2017 Facebookiin 
perustettu Kirkkokaverit-ryhmä on 15–30-vuotiaille nuorille 
tarkoitettu verkosto ruohonjuuritason ekumeenisen nuoriso-
toiminnan vahvistamiseksi. Se kokoaa yhteen eri kirkkokun-
nista ja kristillisistä yhteisöistä kiinnostuneita nuoria. Ryh-
mä on tarjonnut kanavan uskontodialogiselle keskustelulle, 
ekumeenisista toimintamahdollisuuksista tiedottamiselle se-
kä ekumeenisten tapahtumien ja kirkkovierailujen suunnit-
telulle. Toimintavuoden aikana Lapsi- ja nuorisotyön jaosto 
on mainostanut ryhmää aktiivisesti ja kannustanut sen jäse-
niä osallistumaan ja järjestämään paikallista toimintaa. Ryh-
mä on kaikille avoin ja sinne on jokaisen jäsenen mahdol-
lista julkaista sisältöä. Kirkkokaverit-ryhmää varten on va-
littu eri tunnustuskuntiin kuuluvista nuorista moderaattori-
ryhmä, jota koordinoi Vilma Saarinen. Sen tehtävänä on ol-
lut valvoa verkoston keskustelua, mutta myös mainostaa eri-
laisia paikallisekumeenisia toimintamuotoja. Jaosto on tu-
kenut ylläpitäjiä tässä. Verkoston moderaattoriryhmä on sa-
malla myöskin linkki Suomen ekumeeniseen neuvostoon ja 
toimii SEN:n valtuuttamana. 

Toimintavuoden aikana jaoston jäsenien sitoutuminen 
kokouksiin ja toimintoihin osallistuminen on ollut vähäis-
tä. Lähes kaikissa kokouksissa poissaolijoiden määrä on ol-
lut suurempi kuin läsnä olevien. Toiminnan tavoitteiden saa-
vuttamisen ja yhteisen keskustelun kannalta on tärkeää kiin-
nittää asiaan huomiota, kartoittaa poissaolojen taustatekijöi-
tä ja pohtia kehittämistoimenpiteitä. 

Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusoh-
jelma (Ketko) kuului jaoston toimintaan. Sen koordinaatto-

rina toimi Vilma Saarinen. Helsingin koulutussihteerinä toi-
mivat kevätkaudella Vilma Saarinen sekä Lasse Lindberg 
(ev.-lut.) ja syyskaudella Lasse Lindberg ja Viljami Haavisto 
(kat.). Joensuun koulutussihteereinä toimivat kevätkaudella 
Hanna Möttönen (ev.-lut.), Netta Lamminmäki (ev.lut.) sekä 
Tuomo Mäkelä (ev.lut.) ja syyskaudella Netta Lamminmäki, 
Tuomo Mäkelä sekä Sanni Frisk (ev.lut.).

Lukuvuonna 2017–2018 Ketkon suoritti 9 henkilöä, 
kaikki heistä Helsingissä. Syksyllä 2018 alkaneelle kurssille 
osallistui Helsingissä 16 ja Joensuussa 5 kurssilaista.

Kansainvälinen Be1-kurssi järjestettiin 18.–21.1. Tallin-
nassa yhteistyössä kansainvälisten ekumeenisten järjestöjen 
kanssa. Työryhmässä jaostoa edustivat Juhana Malme ja Vir-
pi Paulanto (ev.-lut.). Kurssin osallistujamäärä kasvoi vuo-
desta 2017. Paikallisten kirkkojen toimijat kertoivat kirkko-
jensa toiminnasta herättäen samalla hyviä keskusteluja eri 
aihepiireistä. Kurssi osallistui myös eri kirkkokuntien juma-
lanpalveluselämään. Jaosto piti yhteyttä erityisesti Ecume-
nical Youth Council in Europeen (EYCE) ja mainosti heidän 
kansainvälisiä tapahtumiaan. EYCE:n koulutuksiin osallis-
tui suomalaisia nuoria ev.-lut. kirkon lähettäminä.

Lapsi ja nuorisotyön jaoston edustukselliseen toimintaan 
kuuluivat vuoden aikana:
• Maailma kylässä- festivaalit 26.–27.5. Jaosto osallistui 

festivaalin Uskontojen kylään yhteistyössä eri kirkkokun-
tien kanssa. 

• Paavi Franciscus vieraili Tallinnassa 25.9. Paavi tapasi 
nuoria ja piti messun Tallinnassa. 18 jaoston lähettämää 
Kirkkokaverit-nuorta osallistui molempiin yhdessä Hel-
singin Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan nuorten 
kanssa. Vilma Saarinen vastasi järjestelyistä ja yhteyden-
pidosta kirkkoherra Marco Pasinatoon.

• Ekumeeninen vastuuviikko 21.–28.10. Jaosto oli mukana 
toteuttamassa Vastuuviikkoa.  Ketkokurssilaiset suorittivat 
yhden kotitehtävistään osallistumalla Vastuuviikon tapah-
tumien järjestämiseen.

• Maata näkyvissä- festivaalit 16.–18.11.  Jaosto osallistui 
tapahtumaan yhteistyössä Suomen ev.-lut. kirkon kirkko-
hallituksen Kasvatus ja perheasiat -yksikön kanssa. Esitte-
lyosastolla markkinoitiin Kirkkokaverit-ryhmää ja rauha-
teemaisessa kanavassa yksi kiertopistetyöskentelyn tehtä-
vistä käsitteli ekumeniaa.

Syyskaudelle suunniteltua ”Turvallinen kristillinen yh-
teisö lapselle ja nuorelle” -seminaaria ei järjestetty. Sen si-
jaan markkinoitiin Lapsen oikeuksien päivänä 20.10.2018 
pidettyä ”Kasvatuksen maanantai” -tapahtumaa, jossa 
SEN:n kasvatusasiain jaosto oli yhtenä järjestäjätahona.

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

Jaoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Arto Pent-
tinen (ev.lut.), varapuheenjohtajina Soili Penttonen (ort) ja 
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pastori Kimmo Ilola (adv.) sekä sihteerinä rovasti Veijo Koi-
vula (ev.lut.). Jaosto kokoontui kolmeen kokoukseen, joissa 
käsiteltiin ajankohtaisia ekumeenisia kysymyksiä ja paikal-
lisekumeenista toimintaa eri puolilla maatamme. Keskeises-
ti olivat esillä Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukous-
viikko, Ekumeeninen vastuuviikko, Maailman rukouspäi-
vä ja Suomen Pipliaseuran aloitteesta toukokuussa pidettä-
vä ekumeeninen raamattutapahtuma. Jaosto on pyrkinyt pi-
tämään läheistä kosketusta paikalliseen ekumeniaan kaik-
kialla Suomessa.  

Kuudestoista Paikallisekumeeninen foorumi järjestettiin 
Joensuussa 5.10.2018. Foorumi aloitettiin kirkkoherra Tuo-
mas Järvelinin johtamalla rukoushetkellä Pyhän Nikolaok-
sen kirkossa, josta siirryttiin ortodoksiseen seurakuntasaliin. 
Seminaarin aiheena oli ekumeeninen avioliitto sekä avio-
liittoon vihkimisen edellytykset eri kirkoissa. Aamupäiväl-
lä teemasta alusti apulaisprofessori Pekka Metso (ort) sekä 
iltapäivällä luterilaisessa seurakuntakeskuksessa yliopiston-
lehtori Jouko Kiiski (ev.lut.). Osallistujat esittäytyivät ja ker-
toivat ekumeenisia kuulumisia eri puolilta Suomea. Pääsih-
teeri Mari-Anna Auvinen kertoi kotimaisia ja kansainvälisiä 
ajankohtaisia asioita ja Suvi-Tuulia Vaara esitteli ekumeeni-
sen rukousviikon ja Anna Hyvärinen ekumeenisen vastuu-
viikon teemoja. Foorumi päättyi kirkkoherra Petri Raskin 
(ev.lut.) toimittamaan päätöshartauteen. Seuraava paikal-
lisekumeeninen foorumi päätettiin pitää syksyllä 2019 Es-
poossa.

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

Jaoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Arto Pent-
tinen (ev.lut.), varapuheenjohtajina Soili Penttonen (ort) ja 
pastori Kimmo Ilola (adv.) sekä sihteerinä rovasti Veijo Koi-
vula (ev.lut.). Jaosto kokoontui kolmeen kokoukseen, joissa 
käsiteltiin ajankohtaisia ekumeenisia kysymyksiä ja paikal-
lisekumeenista toimintaa eri puolilla maatamme. Keskeises-
ti olivat esillä Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukous-
viikko, Ekumeeninen vastuuviikko, Maailman rukouspäi-
vä ja Suomen Pipliaseuran aloitteesta toukokuussa pidettä-
vä ekumeeninen raamattutapahtuma. Jaosto on pyrkinyt pi-
tämään läheistä kosketusta paikalliseen ekumeniaan kaik-
kialla Suomessa.  

Kuudestoista Paikallisekumeeninen foorumi järjestettiin 
Joensuussa 5.10.2018. Foorumi aloitettiin kirkkoherra Tuo-
mas Järvelinin johtamalla rukoushetkellä Pyhän Nikolaok-
sen kirkossa, josta siirryttiin ortodoksiseen seurakuntasaliin. 
Seminaarin aiheena oli ekumeeninen avioliitto sekä avio-
liittoon vihkimisen edellytykset eri kirkoissa. Aamupäiväl-
lä teemasta alusti apulaisprofessori Pekka Metso (ort) sekä 
iltapäivällä luterilaisessa seurakuntakeskuksessa yliopiston-
lehtori Jouko Kiiski (ev.lut.). Osallistujat esittäytyivät ja ker-
toivat ekumeenisia kuulumisia eri puolilta Suomea. Pääsih-
teeri Mari-Anna Auvinen kertoi kotimaisia ja kansainvälisiä 
ajankohtaisia asioita ja Suvi-Tuulia Vaara esitteli ekumeeni-
sen rukousviikon ja Anna Hyvärinen ekumeenisen vastuu-

viikon teemoja. Foorumi päättyi kirkkoherra Petri Raskin 
(ev.lut.) toimittamaan päätöshartauteen. Seuraava paikal-
lisekumeeninen foorumi päätettiin pitää syksyllä 2019 Es-
poossa.

Sektionen för finlandssvensk ekumenik
Sektionen har arbetat enligt de nya principer för sektionsar-
betet som utstakades under föregående år, vilket innebär att 
antalet möten har minskats till hälften. Sektionen har alltså 
haft två möten, ett i mars och ett i september, och däremel-
lan har sektionen hållit kontakt enligt behov per e-post. Vid 
vårens möte gjordes ett upprop till kyrkorna i Svenskfinland 
gällande immigrationsmyndighetens behandling av asylsö-
kande som konverterat till kristendomen.

Under våren grundades en sluten Facebookgrupp som 
komplement till Facebooksidan Ekumenik i Finland (face-
book.com/EkumenikIFinland/) som nu har namnet ”Kristen 
i Finland - En ekumenisk FB-grupp”. Som huvudsaklig mo-
derator fungerar Sara Torvalds (kat.). Tanken är att gruppen 
skall fungera som diskussions- och kontaktforum, där grup-
pens medlemmar informellt kan sprida information om hän-
delser av allmänkristet och ekumeniskt intresse.

Under hösten förbättrades den svenska synligheten på det 
Ekumeniska Rådets sidor genom utökat material på svenska. 
Den svenska sektionen tackar för det stöd som getts av kans-
liet. För att stärka den svenska närvaron på nätet har sektio-
nen beslutat försöka se till att det regelbundet kommer blog-
ginlägg eller informativa artiklar på svenska som kan publi-
ceras på webben.

Under hösten deltog sektionen i planeringen av och för-
beredelserna för ett seminarium om hur den rikssvenska 
Equmeniakyrkan blev till och vilka erfarenheter man hittills 
har fått. Seminariet förverkligades i januari 2019 med Runar 
Eldebo som huvudtalare.

Till sektionens ordförande för år 2018 valdes Pär Silén 
(ort. diakon) medan Jani Edström (bapt.) har varit mötes-
sekreterare.

Teologisten ja opillisten kysymysten jaosto
Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto jatkoi vuonna 
2018 Suomen ekumeenisen neuvoston hallituksen antaman 
tehtävän parissa ja työskenteli pohjaesityksen laatimiseksi 
yhteiseksi ja vastavuoroiseksi tunnustukseksi kasteesta. Ja-
osto kokoontui neljä kertaa vuoden aikana keskustelemaan 
aiheesta (6.2.; 23.4.; 23.10.; 27.11.).

Jaoston puheenjohtajana jatkoi Tuomas Mäkipää (angl.), 
joka jaoston järjestäytyessä vuonna 2017 oli lupautunut pu-
heenjohtajaksi alustavasti vain vuodeksi. Sihteerinä toimi 
Tapio Leinonen (ev.lut.). Sihteeri pyysi vapaata tehtävästään 
syyskuun lopusta alkaen, jolloin hän aloitti Merimieskirkon 
palveluksessa Rotterdamissa. Merja Merras (ort) toimi vuo-
den viimeisen kokouksen sihteerinä. 

Jaoston alkuvuoden työskentely keskittyi muotoilemaan 
kaste-dokumenttia tuoreella otteella. Yhteiseksi ja vastavuo-
roiseksi tunnustukseksi kasteesta tarkoitettu dokumentti sai 
nimen ”Yhteinen todistus kasteesta”. Määrittäväksi tekijöik-
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si tuli tekstin helppolukuisuus ja napakkuus. Sen tulisi toi-
mia ennen kaikkea yhteisenä todistuksena laajemmalle yh-
teiskunnalle, jossa ymmärrys kasteen merkityksestä on yk-
sipuolistunut ja ohentunut. Dokumentin kantavana ajatukse-
na on puhua kasteesta ymmärtäen sen arvo ja tärkeys kuiten-
kaan vähättelemättä tai sivuuttamatta sellaista uskonkäsitys-
tä, jossa kastetta ei nähdä ensisijaisen tärkeänä elementtinä 
ihmisen pelastumiselle ohi henkilökohtaisen uskon Jeesuk-
seen Kristukseen. Kristillisten kirkkojen opetustehtävän ja 
tradition nähdään olevan tärkeässä asemassa, kun vastaam-
me kysymykseen siitä, kuka on kristitty. 

SEN:n hallitus keskusteli ”Yhteisestä todistuksesta kas-
teesta” ja lähetti asiakirjan kiitoksin ja kommentein takaisin 
jaostolle jatkotyöskentelyä varten. Toivomuksena jaostolle 
hallitus esitti seminaarin järjestämistä aiheesta. 

Jaoston loppuvuoden työskentely keskittyi seminaa-
rin teeman ja rakenteen järjestelyyn. Seminaari suunnitel-
tiin järjestettäväksi kevään 2019 aikana pääkaupunkiseudul-
la. Lisäksi jatkettiin työskentelyä, hallituksen toiveen mu-
kaisesti, kasteasiakirjan parissa. 

Teologisen ja opillisen keskustelun jaoston työskentelys-
tä vuonna 2018 voi nostaa esille erityisesti laajan edustuksen 
vapaakristillisistä kirkoista.

Yhdenvertaisuusjaosto
Yhdenvertaisuusjaosto on asetettu ensimmäistä kertaa kau-
deksi 2017–2019. Yhdenvertaisuusjaosto koostuu jäsenkun-
nan nimeämistä kirkollisista ja lainopillisista asiantuntijois-
ta. Jaoston tehtävä on nostaa esiin ja keskustella suomalai-
sessa yhteiskunnassa olevista ja erityisesti kirkkoja kosketta-
vista yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista.  Tavoitteena on 
järjestää keskustelulle foorumi ja palvella kirkkoja vaikeis-
sa ajankohtaisissa kysymyksissä asiantuntijatasolta. Yhden-
vertaisuusjaoston agendaan kuuluvat osaksi ne kysymykset, 
jotka kuuluivat aikaisemmalle naisjaostolle.

Vuoden 2018 puheenjohtajana toimi Sari Anetjärvi, va-
rapuheenjohtajana Katarina Finnilä ja sihteerinä Sanna-Kai-
sa Haapasaari. Jaosto kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. 
Vierailijoina kokouksissa kävivät dosentti, TT Johan Bastu-
backa, SEN:n viestintä- ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuu-
lia Vaara ja vastuuviikon koordinaattori Anna Hyvärinen.

Jaosto järjesti lauantaina 27.10. seminaarin, jonka otsik-
kona oli Uskovainen, toisen luokan kansalainen? Usko, eril-
linen saareke vai yhdenvertainen mahdollisuus. Seminaaris-
sa pohdittiin, miten positiivisen ja negatiivisen uskonnonva-
pauden välinen jännite kohdistuu kristillisiin kirkkoihin, ra-
joitetaanko uskonnon harjoittamista liikaa sillä perusteella, 
että pelätään loukattavan vapautta olla osallistumatta siihen 
sekä missä ja miten kristillisyydellä on oikeus näkyä ja kuu-
lua. Seminaari oli suunnattu kristillisissä kirkoissa ja yhtei-
söissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. 
Seminaarissa vierailevina puhujina olivat YiRan Chen, Jo-
han Bastubacka ja TT, HM, Lempäälän ev.lut. seurakunnan 
pastori Leena Sorsa. Paneelikeskustelussa oli jaoston jäseni-
en lisäksi mukana kirkkoherra Laura Maria Latikka.

Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto
Yhteiskunnallisten kysymysten jaoston tehtävänä on seura-
ta yhteiskunnallista keskustelua ja nostaa esiin kirkkoja kos-
kettavia ajankohtaisia asioita. Jaoston tavoitteena on yhtääl-
tä olla kirkollinen keskustelufoorumi, toisaalta toimia yh-
teiskunnallisena vaikuttajana kristillisen etiikan pohjalta. 
Jaoston puheenjohtajana kaudella 2017–2019 toimii Ris-
to Pontela, varapuheenjohtajana Soile Salorinne ja jaoston 
sihteerinä teol. kand. Saara Murto. Jaosto kokoontui vuoden 
2018 aikana seitsemän kertaa.

Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto valitsi vuonna 
2017 jaostossa käsiteltäviksi teemoiksi vihapuheen ja ym-
päristöasiat. Näiden teemojen käsittelyä jatkettiin vuonna 
2018. Jaosto aloitti vuoden 2018 toimintansa järjestämällä 
22.1. asiantuntijakeskustelun otsikolla ”Lapset, nuoret ja vi-
hapuhe”. Keskusteluun oli kutsuttu mukaan eri kirkkokunti-
en, median, koulutuksen ja kasvatuksen sekä lapsi- ja nuori-
sotyön edustajia keskustelemaan vihapuheesta ja erityisesti 
sen vaikutuksesta lapsiin ja nuoriin. Asiantuntijakeskustelu 
sai kiitosta asiantuntijaverkoston luomisesta, joka tähtää vi-
hapuheen vastaiseen toimintaan.

Jaosto jatkoi vihapuheteeman käsittelyä kokouksissaan 
pohtien, millä tavoin Suomen ekumeeninen neuvosto voi-
si ekumeenisena toimijana olla esimerkkinä vihapuheen vä-
hentämisessä. Asiasta keskusteltiin arkkipiispa Kari Mäki-
sen kanssa, joka jakoi jaoston huolen vihapuheen leviämi-
sestä. Arkkipiispan kanssa käydyn keskustelun perusteella 
jaosto teki esitykset Suomen ekumeenisen neuvoston halli-
tukselle Hyvä puhe -palkinnon perustamisesta sekä Sisäinen 
siivous -projektista, jonka tarkoituksena on käynnistää sisäi-
nen siivous SEN:n jäsenjärjestöissä tapahtuvan vihapuneen 
kitkemiseksi.

Edellisenä vuonna aloitettua ympäristöteeman käsitte-
lyä jatkettiin tiiviisti jaoston kokouksissa. Aiheen ympäril-
le perustettu pienempi työryhmä toi jaostolle esityksen ym-
päristöteemaisen retriitin järjestämisestä Enonkosken luos-
tariyhteisössä. Retriitti toteutetaan huhtikuussa 2019. Jaos-
ton kokouksessa vieraili lokakuussa luterilaisen kirkon ym-
päristöasiantuntija Ilkka Sipiläinen, joka perehdytti jaostoa 
luterilaisen kirkon tekemään ympäristötyöhön sekä ajan-
kohtaiseen kirkon ilmastostrategiaan. Jaosto pyrki keskuste-
luissaan nostamaan esille keinoja, joilla ekumeeninen yhtei-
sö voisi ammentaa toistensa perinteistä sekä tehdystä työs-
tä ympäristöasioiden käsittelyssä. Jaosto jatkaa asian käsit-
telyä vuonna 2019.



56
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

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

Työryhmät / Arbetsgrupper

Ekumeeninen turvapaikkatyötä
tekevien asiantuntijaverkoston työryhmä
Toiminnanjohtaja Esko Matikainen,
Suomen Helluntaikirkko
Monikulttuurisen työn pappi Teemu Toivonen,
Suomen ortodoksinen kirkko
Asiantuntija Marja-Liisa Laihia, ev.lut. Kirkkohallitus
Pastori Timo Keskitalo, Patmos lähetyssäätiö
Kirkkoturvatutkija Talvikki Ahonen, Itä-Suomen yliopisto

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

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

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

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

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

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

Vastuuviikko /Ansvarsveckan
Ohjausryhmä
Vastuuviikon ruotsinkielinen projektisihteeri Jani Edström,
Kyrkans central för det svenska arbetet
Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, SEN
Järjestökoordinaattori Adriana Saarialho, Suomen Caritas
Toiminnanjohtaja Riina Nguyen, Filantropia
Projektipäällikkö Minna Rasku, Filantropia

Toiminnanjohtaja Tiina Antturi, World Vision
Järjestöasiantuntija Paula Antell, Kirkon Alat
Toiminnanjohtaja Pirjo Kantala, Tuomasyhteisö
Vt. Toiminnanjohtaja Virpi Paulanto,
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
Uskontodialogiasiantuntija Heidi Rautionmaa,
Helsingin seurakuntayhtymä
Vanhempi asiantuntija Eva-Marita Rinne-Koistinen,
Kirkon Ulkomaanapu
Projektipäällikkö Minna Saarnivaara,
Suomen Lähetysseura
Toimittaja Anne Lagerstedt, NNKY
Risto Pontela, Suomen Kristillinen Rauhanliike
Asiantuntija Kari Latvus, asiantuntija, Toiminnallinen osas-
to, Jumalanpalvelus ja yhteiskunta, ev.lut. Kirkkohallitus

Jäsenkunnan edustajat jaostoissa 2017–2019 Av 
medlemskretsen utsedda representanter i sektioner

Neuvoston jäsenet, tarkkailijat ja kumppanuusjärjestöt
voivat nimetä edustajansa jaostoihin. Jaostot seuraavat
oman aihepiirinsä koti- ja ulkomaista keskustelua, työsken-
televät eri projektien puitteissa sekä järjestävät ekumeenisia
seminaareja ja tilaisuuksia ajankohtasista kysymyksistä.
Rådets medlemmar, observatörer och partnerorganisationer
an utse representanter till sektionerna. Sektionerna följen
med den nationella och internationella diskussionen rörande
deras ansvarsområden, arbetar med olika projekt och
ordnar seminarier och samtal i aktuella frågor.

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

Kasvatusasioiden jaosto
Suomen ev.lut. kirkko
Dosentti Jyri Komulainen
LO, KM Raili Keränen-Pantsu
KT Saila Poulter
KM Elina Siukonen
TL Tuula Vinko
Suomen ortodoksinen kirkko
TM Marianne Kantonen
TM Sirpa Okulov
Katolinen kirkko Suomessa
Johtaja Juho Kyntäjä (28.2.2018 saakka)
Opetusjohtaja Osmo Vartiainen (1.3.2018 alkaen)
Suomen Pelastusarmeija
Luutnantti Kaisu Leino
Suomen Adventtikirkko
Rehtori Merja Kinnunen
Suomen Metodistikirkko
Pastori Mika Partanen
Suomen Nuorten Naisten Kristillisten
Yhdistysten Liitto (NNKY-liitto)
TM Maiju Roininen
Nuori kirkko ry
Vs. viestintäjohtaja Jukka Jylhä (31.8.2018 asti)
Vs. kouluttaja Eila Musikka (edellä mainitun sijainen 
1.9.2018 alkaen)
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
Opetusneuvos Pekka Iivonen

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

Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
Pääsihteeri Katri Jussila

Ketkokoordinaattori, jaoston sihteeri
Vilma Saarinen

Koulutussihteerit
Helsinki:
Viljami Haavisto
Lasse Lindberg
Joensuu:
Sanni Frisk
Netta Lamminmäki
Tuomo Mäkelä

Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto
Suomen ev.lut. kirkko
Dosentti, TT Tomi Karttunen
TT Jussi Koivisto
Pastori Tarja Meijer
Pastori Arto Nuutinen
Pastori Heikki Repo
TM Siiri Toiviainen
Suomen ortodoksinen kirkko
TM, pastori Tuomas Kallonen, FT Merja Merras
Katolinen kirkko Suomessa
TT, isä Toan Tri Nguyen
Suomen Metodistikirkko
Piirikunnanjohtaja Jori Brander
Anglican Church in Finland
Kirkkoherra Tuomas Mäkipää
Finlands svenska baptistsamfund
Pastor Jan Edström
International Evangelical Church
Senior pastor Samuel Vogel
Suomen Adventtikirkko
Päätoimittaja, TT Timo Flink
Suomen baptistikirkko
Kirkonjohtaja Jari Portaankorva
Suomen Pelastusarmeija
Kapteeni Kati Kivestö

Yhdenvertaisuusjaosto
Suomen ev.-lut. kirkko
Lakimiesasessori Sari Anetjärvi, puheenjohtaja
Suomen ortodoksinen kirkko
TM, pastori Ioannis Lampropoulos
Katolinen kirkko Suomessa
Katarina Finnilä
Suomen Metodistikirkko
Toimittaja Säde Loponen
Suomen NNKY-liitto
Fil. yo Sanna-Kaisa Haapasaari, sihteeri
Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus
FM Nina Maskulin
Suomen Lähetysseura
Hallintojohtaja Tarja Larmasuo
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Suomen Adventtikirkko
Kirkonjohtaja Kalervo Aromäki
Sinapinsiemen
Katri Kuusikallio

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

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

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

Tarkkailijakirkot ja edustajat / 
Observatörskyrkor och representanter
Suomen Adventtikirkko
Kirkonjohtaja Kalervo Aromäki
Suomen Helluntaikirkko
Toiminnanjohtaja Esko Matikainen
Suomen Baptistikirkko
Rehtori Lauri Kotkavuori
Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
Leena Lampela
Finlands svenska pingstmission
Pastor Stefan Sigfrids

Kumppanuusjärjestöt ja edustajat / 
Partnerorganisationer och representanter
Filantropia
Toiminnanjohtaja Riina Nguyen
Filoksenia
Pääsihteeri Raisa Lindroos
Herättäjä-Yhdistys
Toiminnanjohtaja Simo Juntunen
Hiljaisuuden ystävät
Toiminnanjohtaja Sirkka-Liisa Raunio
Kansan Raamattuseura
Toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma
Kirkon alat
Toiminnanjohtaja Paula Aaltonen
Kirkon Ulkomaanapu
Sidosryhmäpäällikkö Asta Turtiainen
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
Ulkoasiainneuvos Ilari Rantakari
Medialähetys Sanansaattajat
Johtaja Juha Auvinen
Nuori kirkko
OCM-Suomen Konstantinus Yhdistys
Teollisuusneuvos Erkko Kajander
Opiskelijoiden Lähetysliitto
Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
Lehtori Jouni Elomaa
San Damianon osuuskunta
Dosentti Pauli Annala
Sinapinsiemen
Rovasti Soili Juntumaa
Suomen Caritas
Toiminnanjohtaja Adriana Saarialho
Suomen kristillinen rauhanliike
Rovasti Risto Pontela
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
Pääsihteeri Katri Jussila
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
Toiminnanjohtaja Erkki Haarala

Suomen Lähetysseura
Toiminnanjohtaja Rolf Steffansson
Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto
Pääsihteeri Juha Virtanen
Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto
Pääsihteeri Anne Pönni
Suomen Pipliaseura
Kenttäpiispa Pekka Särkiö
Suomen World Vision
Toiminnanjohtaja Tiina Antturi
Temppeliherrain Ritarikunta
Kirkkoherra Pertti Ruotsalo
Tuomasyhteisö
Pastori Pirjo Kantala

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

Toimisto
Pääsihteeri / Generalsekreterare Mari-Anna Auvinen, 
mari-anna.auvinen@ekumenia.fi
Viestintä- ja toimintakoordinaattori / Informations- 
och verksamhetskoordinator Suvi-Tuulia Vaara, 
suvi-tuulia.vaara@ekumenia.fi
Vastuuviikon koordinaattori / Ansvarsveckans koordinator 
Anna Hyvärinen, anna.hyvarinen@ekumenia.fi
Taloudenhoitaja / Kassör Perry Johansson, 
perry.johansson@ekumenia.fi
Projektsekreterare för Ansvarsveckan Jan Edström, 
jan.edstrom@ekumenia.fi
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