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1 Johdanto

1.1 Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on sääntöjensä mu-
kaan niiden Suomessa toimivien kirkkojen, kristillisten yh-
teisöjen ja seurakuntien yhteistyöelin, jotka on hyväksyt-
ty sen jäseniksi sillä perusteella, että ne tunnustavat Herran 
Jeesuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja 
jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsu-
musta yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kun-
niaksi.
Neuvoston tarkoitus on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen 
yhteistyöelimenä
• edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää yk- 
 seyttä
• vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suo- 
 messa
• toimia kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen 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
• perustaa jaostoja ja työryhmiä, joihin hallitus kutsuu jä- 
 senten, tarkkailijoiden sekä kumppanuusjärjestöjen edus- 
 tajia ja muita asiantuntijoita
• tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä kristillisen etii- 
 kan pohjalta 
• harjoittaa julkaisutoimintaa
• pitää yhteyttä jäsenkuntaansa sekä ekumeenisiin järjestöi- 
 hin Suomessa ja ulkomailla

1.2 Toiminnan yleinen tavoite  
ja osa-alueet

SEN on sekä keskustelufoorumi, toimeenpaneva järjestö et-
tä asiantuntijaelin. Neuvoston olemassaolo on sinänsä merk-
ki jäsenkirkkojen ja -yhteisöjen pyrkimyksistä ykseyteen ja 
yhteiseen todistukseen. 
 SEN palvelee jäseninä ja tarkkailijoina olevia kirkkoja, 
kumppanuusjärjestöjään ja muita tahoja ekumenian asian-
tuntijaorganisaationa. Sen toiminnan kautta ekumenia ja 
kirkkojen ykseyden vahvistaminen tulevat näkyväksi yhtei-
senä todistuksena ja palveluna yhteiskunnan heikompiosais-
ten puolesta. Toiminnan tavoitteena on, että kirkot ja kristil-
liset yhteisöt tukisivat entistä enemmän toisiaan, sekä pyrki-
myksissään kristittyjen ykseyteen että yhteisen äänen vah-
vistamisessa yhteiskunnassa.  
 Neuvoston toimintaa ohjaavat kaksi perusprinsiippiä: kris-

tillinen todistus rakkautena ja kristittyjen yhteytenä sekä yh-
teinen työskentely luomakunnan ja ihmisarvon puolesta. 
Nämä vaikuttavat toiminnan eri osa-alueisiin:
• Spiritualiteetti ja opilliset kysymykset
• Eettiset ja yhteiskunnalliset kysymykset
• Kristillinen kasvatus
• Yhteinen todistus ja uskontodialogi
SEN harjoittaa myös tiedotus ja julkaisutoimintaa ja jakaa 
vuosittain ekumeenisia huomionosoituksia. SEN toimii jä-
senkuntansa foorumina ekumeenisissa verkostoissa. 

1.3 Jäsenkunta

Jäsenkirkot / Medlemskyrkor

Neuvoston jäseniksi voidaan hyväksyä Suomessa toimivat 
kirkot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat Herran Jee-
suksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mu-
kaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteis-
tä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hen-
gen kunniaksi.
 Till medlemmar av rådet kan godkännas i Finland verk-
samma kyrkor och kristna samfund som bekänner Herren 
Jesus Kristus som Gud och Frälsare enligt Bibeln, och där-
för tillsammans strävar efter att tillsammans fullgöra sin ge-
mensamma kallelse en enda Gud, Fadern och Sonen och den 
heliga Anden, till ära.

• Suomen evankelis-luterilainen kirkko / Evangelisk-lut-
herska kyrkan i Finland

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

Tarkkailijat / Observatörer

Neuvoston tarkkailijoiksi voidaan hyväksyä Suomessa toi-
mivat kirkot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat Herran 
Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun 
mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yh-
teistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen kunniaksi.
Som observatörer i rådet kan godkännas i Finland verksam-
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ma kyrkor och kristna samfund, som bekänner Herren Jesus 
Kristus som Gud och Frälsare enligt Bibeln, och därför till-
sammans strävar efter att tillsammans fullgöra sin gemen-
samma kallelse en enda Gud, Fadern och Sonen och den he-
liga Anden, till ära.
• Suomen Adventtikirkko
• Suomen Baptistikirkko
• Suomen Helluntaikirkko
• Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
• Finlands Svenska Pingstmission

Kumppanuusjärjestöt / Partnerorganisationer

Neuvoston kumppanuusjärjestöiksi voidaan hyväksyä Suo-
messa toimivat kristittyjen yhteyttä edistävät rekisteröidyt 
yhdistykset ja säätiöt.

Som partnerorganisationer till rådet kan godkännas i Fin-
land verkande registrerade föreningar och stiftelser som ver-
kar för främjande av kristen enhet.

• Filantropia 
• Herättäjä-Yhdistys
• Hiljaisuuden ystävät
• Kansan Raamattuseura
• Kirkon alat
• Kirkon Ulkomaanapu
• Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
• Medialähetys Sanansaattajat SANSA
• Opiskelijoiden Lähetysliitto
• Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
• San Damianon Osuuskunta
• Sinapinsiemen
• Suomen Caritas
• Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus
• Suomen kristillinen rauhanliike
• Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
• Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
• Suomen Lähetysseura
• Suomen NNKY-liitto
• Suomen NMKY:n liitto
• Suomen Pipliaseura
• Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus
• Suomen World Vision
• Tuomasyhteisö

 

1.4 Toimintavuoden kuvaus  
ja lyhyt toimintakertomus

Vuotta 2016 leimasivat suuret muutokset niin Euroopas-
sa kuin muuallakin maailmassa. Syyrian sota ja terrori-is-

kut myös Euroopassa loivat pohjaa epävarmuudelle ja arvo-
maailman muutokselle. Nationalistiset liikehdinnät käyttivät 
epävarmuutta uhkakuvien luomiseen toiseudesta kaikkialla 
maailmassa. Länsimainen demokratia ja ihmisten yhdenver-
taisuus tulivat vahvasti haastetuiksi.

Myös Suomessa käytiin kiivasta keskustelua, joka liit-
tyi turvapaikanhakijoiden suureen määrään sodan ja väkival-
lan repimiltä alueilta ja heidän oikeuksiinsa. Edellisen vuo-
den aikana n. 32 000 turvapaikanhakijaa oli saapunut maa-
hamme. Kirkot olivat erityisen huolissaan asenteiden koven-
tumisesta Suomessa. Tämä näkyi niin sosiaalisessa medias-
sa kuin maamme lainsäädännössä ja viranomaistoiminnassa 
suhteessa turvapaikanhakijoihin, joiden oikeudet ja asema 
heikkenivät suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirkkojen sano-
ma lähimmäisen rakkaudesta ja jokaisen ihmisen mittaamat-
tomasta arvosta nousi yhä tärkeämmäksi.

SEN oli antanut julkilausuman koskien turvapaikanha-
kijoita ja perheenyhdistämistä vuoden 2015 joulukuussa. 
Toinen julkilausuma annettiin keväällä yhteistyössä uskon-
tojohtajien kanssa. Viimemainittu julkilausuma, joka niin 
ikään keskittyi perheenyhdistämisen vaikeutumiseen, sai 
palstatilaa Helsingin Sanomissa. Sen tiimoilta tehtiin yh-
teistyötä Kirkon tiedotuskeskuksen kanssa, jolloin medianä-
kyvyys oli kattavampi kuin vuoden 2015 julkilausumalla. 
Myös Kirkko turvapaikkana -ohjeistusta uudistettiin ja se sai 
osakseen julkista keskustelua median piirissä. Julkinen kes-
kustelu ja kirkkojen huolenilmaisut eivät kuitenkaan vaikut-
taneet viranomaispäätöksiin.

Vuoden aikana SEN:n Ekumeeninen turvapaikanhaki-
jatyötä tekevien asiantuntijaverkosto aloitti työnsä. SEN:n 
hallitus lähetti delegaation Maahanmuuttovirastoon syys-
kuussa ja työskentely viraston kanssa leimasi syksyä myös 
toimiston osalta. Neuvottelun tuloksena sovittiin turvapaik-
kapuhuttelua hoitavien haastattelijoiden avuksi voitavan an-
taa kirkon/seurakuntien lausunto kristityksi kääntynees-
tä turvapaikanhakijasta. Samalla sovittiin koulutuksen jär-
jestämisestä Maahanmuuttovirastossa.  Sopimusta lausun-
non antamisesta voidaan pitää yhtenä pienenä, mutta tärkeä-
nä kirkkojen yhteistyön edistysaskeleena kovenevaa arvo-
pohjaa vastaan, missä viranomaisyhteistyön tärkeys on tur-
vapaikanhakijoiden kannalta ratkaisevaa. Vastuuviikon tee-
ma Turvassa? luotasi samaa keskustelua ja tuki seurakuntia 
työssään lähimmäisenrakkauden harjoittamisessa silloinkin, 
kun kyse on kulttuurisesti ja uskonnollisesti erilaisista läh-
tökohdista tulevista ihmisistä. Ekumeeninen yhteistyö Neu-
voston piirissä oli saumatonta yhteisen huolen vuoksi ihmis-
arvon puolesta. Tässä tehtävässä kukin toi oman osuutensa 
työn kokonaisuuteen ja työstä tuli aidosti yhteistä ja eku-
meenista.

Uusi ihmisoikeushanke käynnistyi vuoden alussa. Hank-
keen puitteissa SEN sai yhden kokopäiväisen työntekijän li-



7
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

sää pieneen toimistoonsa, jossa aiemmin oli vain kaksi ko-
kopäiväistä työntekijää ja kolme osa-aikaista. Tämä mahdol-
listi panostamisen uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen, 
jota SEN:n jäsenkirkot yleiskokousten keskusteluissa pai-
nottivat kärkiteemana. Teemaan kuuluvat sekä globaalin us-
konnonvapauden että Suomessa olevien turvapaikanhakijoi-
den uskonnonvapauden edistäminen. Hankkeen ensimmäi-
sen vuoden aikana kasvatettiin asiantuntemusta, edistettiin 
kirkkojen yhteiskunnallista ääntä ja luotiin verkostoja. Hen-
kilöresurssi vahvisti huomattavasti Ekumeenisen Neuvoston 
ihmisoikeustyötä kirkkojen hyväksi. 

Yhteiskunnallisen vastuun osalta SEN:n työ oli vuoden 
kuluessa näkyvää. Ulkoasiainministeriön, Kirkon Ulkomaa-
navun ja katolisen kirkon kanssa järjestettiin seminaari us-
konnollisista vähemmistöistä ja yhteiskuntarauhasta. Semi-
naarin ja myös SEN:n vieraana oli kardinaali Peter Turkson. 
Ihmisoikeushankkeessa tehtävä yhteistyö ulkoasiainministe-
riön kanssa oli onnistunutta. Maahanmuuttoviraston kans-
sa saatiin aikaan sopimus ja pyritään jatkamaan yhteistyötä 
luottamuksen synnyttyä. Kasvatusasiain jaoston delegaatio 
yhdessä pääsihteerin kanssa vieraili opetusministerin luona 
keskustellen vähemmistökirkkojen sekä myös vähemmistö-
uskontojen uskonnonopetuksesta kouluissa. Uskonnonope-
tuksen tason ylläpitäminen ja sen yhdenvertaisuus nähdään 
Neuvoston piirissä tärkeänä.

Kevätkokouksen seminaari pohti kirkkojen vastuuta ja il-
mastonmuutosta. Seminaarin pääpuhuja oli kansanedustaja 
Ville Niinistö. Seminaari liittyi kesäkuussa Kulttuurikeskus 
Sofiassa pidettyyn Euroopan kristillisen ympäristöverkoston 
(ECEN) yleiskokoukseen ja konferenssiin, jota SEN järjes-
ti yhteistyössä Euroopan kirkkojen konferenssin ja ev.-lut. 
Kirkkohallituksen kanssa. Syyskokouksen seminaari pohti 
reformaatiota kirkkojen yhteiskunnallisena haasteena ja sii-
hen oli kutsuttu myös Sisäministeriön edustaja puhumaan 
turvapaikanhakijoiden tilanteesta. Niin Naisjaosto kuin Kas-
vatusasiain jaosto järjestivät ajankohtaiset seminaarit, jotka 
keskittyivät kotoutumiseen, yhteiskuntarauhaan, uskonnon 
merkitykseen ja uskontokasvatukseen. SEN myös osallistui 
Sisäministeriön ja USKOT-Foorumin pyöreän pöydän kes-
kusteluun vähemmistöuskonnoista ja yhteiskuntarauhasta.

Vuoden toinen painopiste oli organisaation ja yhteis-
toiminnan kehittämisessä. Yhteistyöneuvottelut Suomen 
Vapaakristillisen Neuvoston (SVKN) ja Frikyrklig Samver-
kanin (FS) kanssa aloitettiin ja niiden mahdollisesta yhdisty-
misestä SEN:on keskusteltiin. Keskustelut käynnistyivät hy-
vässä yhteisymmärryksessä ja niitä jatketaan toimintasuun-
nitelman mukaisesti vuonna 2017.

Edellisen vuoden syyskokous oli antanut tehtäväksi 
suunnitella ja kehittää jaostotyöskentelyä. Tämä kehittämis-
työ käynnistettiin yhdessä jaostojen kanssa ja suunnitelman 
tultua hyväksytyksi hallituksessa tuotiin se syyskokouksen 

käsittelyyn. Kokous päätti asettaa seuraavat jaostot kaudelle 
2017–2019: Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto, Yh-
teiskunnallisten kysymysten jaosto, Paikallisekumenian ja-
osto, Kasvatusasioiden jaosto, Lapsi- ja nuorisotyön jaosto 
ja Yhdenvertaisuusjaosto. Ensin mainittuun kirkot valitsivat 
edustajansa ja muihin koko jäsenkunta. Teologisen ja opil-
lisen keskustelun jaoston toiminta mahdollistaa valmistelu-
työn monenkeskeisille sopimuksille opillisista kysymyksis-
tä. Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto mahdollistaa laa-
jan näkökulman yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja kirkkojen 
yhteisen äänen vahvistumisen. Nuorisojaosto muuttui Lap-
si- ja nuorisotyön jaostoksi, jolloin ammatillinen näkökulma 
saa enemmän sijaa. Uusiutunut nuorisoverkosto on mukana 
jaoston toiminnassa. Myös Ketko asetettiin uudistuneen ja-
oston yhteyteen. Yhdenvertaisuusjaostossa keskustelu avau-
tuu laajalle tasolle yhdenvertaisuuskysymyksistä. Paikalli-
sekumenian jaosto jatkaa paikallisen ekumenian esillä pi-
tämistä kirkoissa ja Kasvatusasioiden jaosto uskonnonope-
tuksen ja varhaiskasvatuksen piirissä tapahtuvaa asiantun-
tija-työskentelyä. Jaostouudistuksessa päädyttiin myös sel-
keämmin luomaan yhteyttä jaostojen, toimiston ja hallituk-
sen kanssa, jotta jaostojen työ ei jäisi irralleen SEN:n muus-
ta toiminnasta. Näin jäsenkunnan asiantuntemus tukee Eku-
meenisen Neuvoston työskentelyä yhteisten päämäärien hy-
väksi.

Kolmas painopiste oli opillisten ja hengellisten asioi-
den painopiste. Kristillinen usko ja yhteys on kaiken eku-
meenisen toiminnan perusta. Ekumeenisen rukousviikon 
aineisto oli koottu Latvian kirkkojen toimesta ja se toimi-
tettiin suomeksi ja ruotsiksi. Radioitu ekumeeninen juma-
lanpalvelus toteutettiin Pielavedellä. Rukouspäivätyöryh-
mä työsti rukouspäiväjulistuksen, joka hallituksen käsitte-
lyn jälkeen siirtyi Tasavallan Presidentille. Hän allekirjoit-
ti sen marraskuun alussa. Brysselin terrori-iskujen jälkeen 
pidettiin kiirastorstaina Uspenskin katedraalissa ekumeeni-
nen rukoushetki. Paikallisekumeeninen foorumi järjestettiin 
Lahdessa ja Vääksyssä. Vastuuviikon jumalanpalvelus pidet-
tiin Tuomasmessussa Mikael Agricolan kirkossa Helsingis-
sä ja radioitu ekumeeninen jumalanpalvelus Jyväskylässä. 
Ekumeeninen teko -tunnustus luovutettiin syyskokoukses-
sa Studium Catholicumille, mikä vahvistaa yhteisen rukouk-
sen merkitystä ekumeenisessa kentässä. Yhteisen rukouselä-
män lisäksi Opillisten kysymysten jaosto oli tehnyt pohja-
työn Kirkko: Yhteistä näkyä kohti -asiakirjasta KMN:lle an-
nettuun hallituksen lausuntoon. 

Yhteistyö kansainvälisissä ekumeenisissa verkostois-
sa oli vilkasta. Varsinkin yhteistyö pohjoismaisten neuvosto-
jen kanssa oli kiinteää. Suomessa oli myös kaksi kansainvä-
listä konferenssia, joiden yhtenä järjestäjätahona SEN toimi. 
Euroopan kristillisen ympäristöverkoston yleiskokouksen li-
säksi vuoden alussa kokoontui Helsingissä Pohjoismaiden ja 
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Baltian ekumeenisten asiantuntijoiden verkosto. Tähän osal-
listui myös Euroopan kirkkojen konferenssin edustus. Kirk-
kojen maailmanneuvoston keskuskomitean kokous pidet-
tiin Trondheimissa, jossa Neuvostolla oli edustus. Euroopan 
kansallisten neuvostojen pääsihteerikokous pidettiin Lissa-
bonissa.

International Association for Mission Studies (IAMS) 
yleiskokous pidettiin Soulissa ja sen piirissä tunnettu kato-
linen kontekstuaalisen teologian ja missiologian professori 
Stephen Bevans oli Ekumeenisen Neuvoston vieraana tou-
kokuussa samaan aikaan kardinaali Peter Turksonin kans-
sa. Bevans oli mukana toimittamassa paavi Franciscuksen 
Evangelii Gaudiumia koskevaa julkaisua, johon pääsihtee-
ri oli kirjoittanut artikkelin. Julkaisu luovutettiin kardinaa-

li Turksonille. Lokakuussa vietettiin Lundissa katolisten ja 
luterilaisten yhteistä reformaation merkkivuoden aloitus-
tapahtumaa, Vastakkainasettelusta yhteyteen, joka oli eku-
meenisesti merkittävä tapahtuma. Myös siellä oli Neuvoston 
edustus. Suomalaisen Luther-tutkimuksen jälki teologisessa 
työskentelyssä kirkkojen välillä on ollut historiallisesti mer-
kittävää. Vuoden aikana sekä katolinen että luterilainen teo-
logia oli esillä SEN:n toiminnassa kuin myös reformaation 
merkkivuoteen valmistautuminen.

Hallitus kokoontui viisi kertaa. Yleiskokoukset pidettiin 
keväällä Helsingissä ja syksyllä Kuopiossa. SEN:sta tuli So-
cietas Oecumenican jäsen. Jäsenkunta pysyi samana.

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

Tässä luvussa käsitellään yksityiskohtaisemmin vuoden 
2016 keskeisiä toiminnan osa-alueita, jotka on mainittu koh-
dassa 1.4. Ensimmäinen toiminnan osa-alue on spirituali-
teetti ja opilliset kysymykset.

2.1.1 Spiritualiteetti ja yhteinen rukous

Kristittyjen ykseyden ekumeeninen  
rukousviikko 18.–25.1.

KMN:n Faith and Order -komissio ja katolisen kirkon kris-
tittyjen ykseyden edistämisen neuvosto julkaisivat Kristitty-
jen ykseyden ekumeenisen rukousviikon aineiston. Latvias-
sa valmistellun englanninkielisen aineiston suomensi Mika 
K.T. Pajunen. Ruotsinkielinen teksti saatiin käyttöön Ruot-
sin kristillisestä neuvostosta. Kaksikielisen aineiston toimi-
tuskuntaan kuuluivat Heikki Huttunen, Veijo Koivula ja Sir-
pa-Maija Vuorinen. Aineisto jaettiin maamme 1 100 seura-
kuntaan. Teema oli Kutsuttu julistamaan Jumalan suuria te-
koja / Kallade att förkunna Guds storverk. SEN:n verkkosi-
vut tarjosivat tukea seurakunnille ja tapahtumatietoja rukous-
viikon vietosta eri paikkakunnilla oli kootusti nähtävillä.

Rukousviikon valtakunnallinen radiojumalanpalvelus to-
teutettiin Pielaveden kristillisten seurakuntien yhteistyönä ja 
se lähetettiin Yle Radio1 -kanavalla 24.1. Lämminhenkinen 
jumalanpalvelus oli aidosti ekumeeninen ja keräsi eri kirk-
kojen toimijat ja seurakuntalaiset yhteiseen jumalanpalve-
lukseen. Saarnaajana oli piispa Teemu Sippo SCJ. Kirkko-
herra Arto Penttinen toimitti liturgian yhdessä eri kirkko-
kuntien pappien ja laulajien kanssa.

Rukouspäiväjulistus
Tasavallan presidentin hyväksymä ja allekirjoittama rukous-
päiväjulistus luettiin seurakunnissa ensimmäisenä rukouspäi-
vänä 18.1. tai sitä lähimpänä sunnuntaina. SEN:n hallituksen 
asettama uusi rukouspäivätyöryhmä valmisteli vuoden 2017 
rukouspäiväjulistuksen ja rukouspäiviin 18.1. ja 24.10. liitty-
vät raamatunlukukohdat. Tasavallan presidentti hyväksyi hal-
lituksen esittämän tekstin ja allekirjoitti julistuksen vuodek-
si 2017. Tämän julistuksen keskeinen teema on Kristuksen 
rakkaus johtaa meidät sovintoon. Teemaa peilattiin ajankoh-
taisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja nostettiin vastuu so-
vinnon tielle lähtemisestä kaikkien kristittyjen tehtävänä. Sa-
moin huomioitiin tuleva Suomen itsenäisyyden 100-vuotis-
juhlavuosi että reformaation merkkivuosi. Rukouspäivätyö-
ryhmään kuuluvat pääsihteerin lisäksi Elena Gorschkow-Sa-
lonranta (ort), Taina Manninen (lut), Esko Matikainen (SHK) 
ja Tomas Ray (lut). Rukouspäiväjulistus 2017 ks. liite.  

Kristittyjen yhteinen lähetyspyhä
Ekumeenista lähetyspyhää vietettiin lokakuun toisena vii-
konvaihteena 8.-9.10. Sen teema oli Jeesuksen lähettiläät. 
Aineisto muodostui kirjoituksista, jotka eri kirkkoja edus-
tavat kirjoittajat laativat. Lähetyspyhä on SEN:n ja Suo-
men lähetysneuvoston (SLN) yhteinen hanke, ja työryh-
mässä SEN:a edustivat toimittaja Maria Hattunen (ort) ja isä 
Nguyen Tri (kat). Aineisto julkaistiin molempien järjestöjen 
verkkosivuilla.

Luomakunnan aika 1.9.–4.10.
SEN:n verkkosivuilla julkaistiin aineistoa luomakunnan juh-
lan ekumeenista viettoa varten. Kyseessä on kansainvälinen 
ekumeeninen aloite kirkkojen rukouspäivästä luomakunnan 
ja sen varjelemisen puolesta. Syyskuun ensimmäisen päivän 
merkitys vahvistui, kun paavi Franciscus asetti sen vuonna 
2015 rukouspäiväksi myös katolisessa kirkossa ortodoksi-
sen esikuvan mukaan. Konstantinopolin ekumeeninen pat-
riarkka Demetrios I oli julistanut vuonna 1989 itäisen kirk-
kovuoden alun eli indiktion päivän 1.9. rukouspäiväksi luo-
makunnan puolesta. Ehdotus Euroopan kirkoille viettää luo-
makunnan aikaa tehtiin Kolmannessa Euroopan Ekumeeni-
sessa Yleiskokouksessa (EEA3) Sibulissa Romaniassa vuon-
na 2007. Seuraavana vuonna KMN:n keskuskomitea kutsui 
kirkkoja viettämään luomakunnan aikaa rukouksin ja teoin 
luomakunnan päivän (1.9.) ja läntisen kirkkovuoden Francis-
cus Assisilaisen muistopäivän (4.10.) välisenä 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. Aamuru-
kous tarjoaa neuvostolle hyvän mahdollisuuden viljellä kan-
sallisen ja kansainvälisen työnsä ohessa konkreettista sidettä 
paikalliseen ekumeniaan ja ekumeeniseen rukoukseen.

Ekumeenisen vastuuviikon jumalanpalvelukset
Vastuuviikon ekumeenista jumalanpalvelusta vietettiin 
30.10. Jyväskylässä Huhtasuon kirkossa. Jumalanpalvelus 
radioitiin ja siinä saarnasi piispa Simo Peura. Vastuuviikon 
koordinaattori Katariina Väisänen esitti kolehtivetoomuk-
sen. Liturgiasta vastasi ekumeeninen työryhmä pastori Päi-
vi Kärkkäisen johdolla. Toinen vastuuviikon teemajumalan-
palvelus toteutettiin Mikael Agricolan kirkossa Tuomasmes-
sussa 24.10. Messussa saarnasi pääsihteeri Mari-Anna Pön-
tinen. Vastuuviikon koordinaattori Katariina Väisänen esitti 
kolehtivetoomuksen.

2 Toiminnan kuvaus
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Rukous Brysselin terroristi-iskuissa menehtyneiden 
muistamiseksi
Uspenskin katedraalissa vietettiin 24.3. Suuren torstain (kii-
rastorstain) jalkojenpesupalveluksen jälkeen ekumeeninen 
rukoushetki Brysselin terroritekojen uhrien muistamiseksi. 
Rukoushetken toimittivat metropoliitta Ambrosius ja pää-
sihteeri Mari-Anna Pöntinen sekä Uspenskin katedraalin 
kuoro.

Joint Catholic-Lutheran Commemoration of the Refor-
mation Lund/Malmö
31.10.–1.11. Lundissa ja Malmössä vietettiin Joint Catho-
lic-Lutheran Commemoration of the Reformation -tapahtu-
maa. Lundin Katedraalissa vietetty ekumeeninen rukoushet-
ki oli historiallinen tapahtuma ja symboloi kirkkojen välis-
tä pitkäaikaista ekumeenista työtä ja lähentymispyrkimystä. 
Paavi Franciscus, LML:n presidentti Munib Yonan, LML:n 
pääsihteeri Martin Junge ja kardinaali Kurt Koch tunnusti-
vat kirkkojen puolesta syyllisyyden taakan erilleen joutu-
misesta, kivusta ja rakkaudettomuudesta. Syyllisyyden tun-
nustamisesta ja anteeksiantamisesta seurasivat rauhantoivo-
tukset, paavi Franciscuksen ja pääsihteeri Jungen saarna se-
kä From Conflict to Communion -asiakirjan allekirjoittami-
nen. Suomea edusti tilaisuudessa arkkipiispa Kari Mäkinen. 
SEN:n puolesta tilaisuuteen oli kutsuttu pääsihteeri Mari-
Anna Pöntinen.

Paikallisen ekumenian jaosto
Jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jäsenkunnalle sekä 
eri kirkoissa ja yhteisöissä toimiville kristityille mahdolli-
suus keskinäiseen vuorovaikutukseen paikallisen ekumeni-
an edistämiseksi. Puheenjohtajana toimi kirkkoherra Arto 
Penttinen (ev.-lut.), varapuheenjohtajina isä Matthew Azzo-
pardi (kat) ja pastori Kai Almgren (vap) sekä sihteerinä ro-
vasti Veijo Koivula (ev-lut).

Jaosto kokoontui kolmeen kokoukseen, joissa käsitel-
tiin ajankohtaisia ekumeenisia kysymyksiä ja paikalliseku-
meenista toimintaa eri puolilla maatamme. Keskeisesti oli-
vat esillä kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko, 
ekumeeninen vastuuviikko, maailman rukouspäivä ja Suo-
men Pipliaseuran aloitteesta toukokuussa pidettävä eku-
meeninen raamattutapahtuma. Jaosto on pyrkinyt pitämään 
läheistä kosketusta paikalliseen ekumeniaan kaikkialla Suo-
messa. Paikallisekumeeninen foorumi järjestettiin Lahdessa 
ja Vääksyssä 7.10. (ks. 3.4). Seuraava paikallisekumeeninen 
foorumi päätettiin pitää syksyllä 2017.

2.1.2 Opilliset ja teologiset kysymykset

Opillisten kysymysten jaosto
Opillisten kysymysten jaosto tapasi vuoden aikana kaksi 

kertaa. Jaostojen tapaamista väritti jaostouudistuksen tuoma 
epävarmuus tulevaisuudesta sekä resurssien vähyys. Jaostol-
la ei ollut myöskään sihteeriä, mikä oli hankaloittanut jaos-
ton toimintaa.

Helmikuun kokouksessa Pyhän Henrikin katedraalilla 
oli paikalla neljä jäsentä. Keskusteltiin jaostotyöskentelyn 
luonteesta ja relevanssista sekä jaostoissa tapahtuvan työs-
kentelyn suhteesta kirkkojen väliseen ekumeeniseen toimin-
taan.  Vireillä olevasta Hyvät satamat-julkaisun uudistus-
työstä keskusteltiin. Työ oli edennyt, vaikkakaan ei toivo-
tulla tavalla. 

Toukokuun kokouksessa Ev.-lut. kirkon talossa oli pai-
kalla kuusi jäsentä sekä pääsihteeri. Pääsihteerin kanssa 
käytiin keskustelua jaostotyöskentelyn tulevaisuudesta. To-
dettiin, että samansuuntainen työskentely ei näyttäydy enää 
monissa yhteisöissä mielekkäältä ja toivotaan uudenlaisia 
toiminnan malleja. Julkaisuhanke eteni hitaasti, kustantajaa 
ei ollut vielä löytynyt.

Opillisten kysymysten jaosto oli myös tehnyt pohjatyön 
lausuntoon Kirkkodokumentista Faith and Order -komissi-
olle. Hallitus hyväksyi lausunnon toivomiensa muutosten 
kera ja se lähetettiin joulukuussa (ks. liite). 

Teologitapaaminen kardinaali Peter Turksonin vie-
railun yhteydessä
Paavillisen oikeudenmukaisuuden ja rauhan neuvoston 
johtaja, kardinaali Peter Turkson Vatikaanista vierai-
li teologitapaamisessa lauantai-iltana 21.5. pääsihtee-
rin kotona. Kansainvälisenä vieraana oli myös katoli-
nen professori Stephen Bevans Chicagosta. Kardinaa-
lille luovutettiin Kirkkojen maailmanneuvoston missio-
logisen aikakauskirjan International Review of Mission 
(IRM) numero November 2015, volume 104, joka oli 
luovutettu myös paavi Franciscukselle 24.2. IRM analy-
soi Pyhän isän missiologista asiakirjaa Evangelii Gau-
dium (Evankeliumin ilo) ja sen näkökulmia suhteessa 
KMN:n Together towards Life -asiakirjaan ja Lausanne 
liikkeen asiakirjaan The Cape Town Commitment. Ai-
kakauskirjan on toimittanut TT Jooseop Keum yhteis-
työssä professori Stephen Bevansin kanssa. Artikkelin-
kirjoittajissa oli suomalaisista mukana professori Mika 
Vähäkangas ja pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen.

Laupeuden riemuvuoden seminaari
Professori Stephen Bevans, SVD Chicagon katoli-
sesta seminaarista luennoi 23.5. paavi Franciscuksen 
esiin nostamista teologisista näkökulmista liittyen lau-
peuden teemaan. Keskustelutilaisuus pidettiin 23.5. 
Suomen Lähetysseurassa. Paavi Franciscuksen julis-
tama laupeuden ylimääräisen riemuvuodeksi alkoi 
8.12.2015 ja päättyi 20.11.2016.
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Syyskokouksen seminaari
Seminaari Kuopion helluntaiseurakunnan Elim-temp-
pelissä 11.10. käsitteli aihetta Reformaatio, yhteisö ja 
yhteiskunta. Siinä pohdittiin reformaation keskeistä si-
sältöä Jumalan itsensä antavasta rakkaudesta ja kristit-
tyjen kutsumuksesta yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Sa-
moin kuultiin uutta teologista sanoitusta suhteessa re-
formaation jumalakäsitykseen ja yhteiskuntaan. Semi-
naari pohti myös paavi Franciscuksen uudistusajatte-
lua sekä otti tämän päivän yhteiskunnallisista haasteis-
ta esille turvapaikanhakijoiden tilanteet ja kristittyjen 
suhteen kärsiviin lähimmäisiin. Seminaarin alkoi pas-
tori Heimo Enbuskan aamuhartaudella ja avauspuheen 
piti pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen. Alustajina olivat 
piispa Jari Jolkkonen, professori Antti Raunio, tutkija 
Emil Anton ja maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärin-
ne Sisäministeriöstä. Arkkipiispa Kari Mäkinen kokosi 
keskustelun antia päätöspuheessaan.

Pohjoismainen systemaattisen teologian konferenssi
Helsingissä järjestettiin 7.-10.1. pohjoismainen sys-
temaattisen teologian konferenssi, jonka teemana oli 
Ecumenical and Interreligious Challenges ja tapahtu-
ma keräsi noin sata osanottajaa eri puolilta pohjoismai-
ta. Ohjelmassa pohdittiin reformaatiota niin ekumeeni-
sesta, tämän ajan eurooppalaisesta kuin kansainväli-
sestäkin näkökulmasta. Samalla keskeinen teema oli-
vat uskontojen väliset suhteet ja pakolaisuus. Puhujina 
olivat mm KMN:n pääsihteeri Olav Tvykse Tveit se-
kä Ruotsin arkkipiispa Antje Jackelén. Pääsihteeri oli 
kutsuttu paneliin. Järjestelytoimikunnassa suomalaisia 
edustivat apulaisprofessori Ville Päivänsalo, dosentti 
Pamela Slotte ja TT Heta Hurskainen.

Societas Oecumenican konferenssi Helsingissä
Kulttuurikeskus Sofiassa järjestettiin 25.–30.8. So-
cietas Oecumenican konferenssi teemalla Just Do It? 
– Recognition and Reception in Ecumenical Relations. 
Kokouksen suomalaisina organisoijina olivat professo-
ri Risto Saarinen ja hallituksen jäsen, TT Minna Hie-
tamäki sekä TT Elina Hellqvist. Vierailevana puhujana 
oli mm pääsihteeri Heikki Huttunen. Pääsihteeri Ma-
ri-Anna Pöntinen piti avajaisjuhlassa puheen. Hallituk-
sen päätöksestä SEN liittyi Societas Oecumenian jä-
seneksi.

International Association for Mission Studies 
(IAMS) -konferenssi
International Association for Mission Studies (IAMS) 
järjesti ajankohtaisen teologisen konferenssin käänty-

misestä teemalla Conversions and Transformations: 
Missiological Approaches to Religious Change. Kon-
ferenssi järjestettiin Soulissa, Etelä-Koreassa 11.–17.8. 
Suomalaiset osanottajat olivat IAMS:n puheenjohta-
ja, professori Mika Vähäkangas, professori Auli Vähä-
kangas, professori Miikka Ruokanen, pääsihteeri Jyri 
Komulainen, KLK:n johtaja Risto Jukko, lähetysteolo-
gi Jaakko Rusama, TT Jukka Kääriäinen, tutkija Lotta 
Gammelin. SEN:a edusti pääsihteeri Mari-Anna Pön-
tinen. Konferenssissa juhlittiin uutta kirjasarjaa, jonka 
pääeditori on professori Kirsteen Kim, muita editorei-
ta ovat professori Stephen Bevans Chicagosta (CTU) 
ja professori Miikka Ruokanen Helsingin yliopistosta. 
Samalla juhlittiin sarjan ensimmäistä julkaisua Mission 
and Money; Christian Mission in the Context of Glo-
bal Inequalities (Leiden: Brill 2016), jonka ovat toimit-
taneet pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen ja NIME:n pu-
heenjohtaja Jonas Jörgensen Tanskasta. IAMS kokoon-
tuu joka neljäs vuosi. Uudeksi puheenjohtajaksi neli-
vuotiskaudeksi valittiin Chicagon Notre Damin kato-
linen professori Paul Kollmann. IAMS on akateemi-
nen, ekumeeninen yhdistys, jonka tavoite on akateemi-
nen keskustelu kirkkojen missiosta muuttuvassa ajassa.

2.2 Eettiset ja yhteiskunnalliset  
kysymykset

Eettisten ja yhteiskunnallisten kysymysten alueeseen kuu-
luu toiminta, joka korostaa kristillistä käsitystä ihmisen ja 
luomakunnan arvosta ja peilaa niitä yhteiskuntaan ja sen toi-
mintaan. Työn luonne on SEN:ssa vaikuttamistoimintaa, se-
minaareja, lobbausta ja neuvotteluja. Tähän osa-alueeseen 
kuuluvat sekä ekumeeninen ihmisoikeustyö että ympäris-
tökysymykset. Ensimmäiseen kategoriaan sisältyvät Eettis-
ten kysymysten jaoston, Naisjaoston ja Ekumeenisen turva-
paikanhakijatyötä tekevien asiantuntijaverkoston työskente-
ly, samoin kuin yksittäiset neuvottelut ja seminaarit. Siihen 
kuuluvat myös Ekumeeninen ihmisoikeushanke ja Vastuu-
viikon toiminta.

2.2.1. Ekumeeninen ihmisoikeustyö

Ekumeeninen turvapaikanhakijatyötä tekevien asian-
tuntijaverkosto 
Ekumeeninen turvapaikanhakijatyötä tekevien asiantuntija-
verkosto kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Verkoston ta-
voite on vaikuttaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohte-
lun takaamiseksi Suomessa, etsiä yhteisiä keinoja auttaa hä-
dänalaisia ja jakaa eri kirkkojen toimijoiden yhteisiä huo-
lia. Vuoden aikana pääsihteeri vei verkostosta nousseita asi-
oita hallituksen käsiteltäväksi. Puheenjohtajana toimi pää-
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sihteeri. Verkoston oli kutsunut koolle ihmisoikeusasiantun-
tija Anna Hyvärinen elokuussa. Vastuuviikon koordinaatto-
ri Katariina Väisänen toimi työryhmän sihteerinä. Asiantun-
temuksensa vahvistamiseksi pääsihteeri kävi opintomatkal-
la Berliinissä 23.–25.11. Matka oli Diakin järjestämä pää-
sihteereille ja toiminnanjohtajille Berliinin turvapaikkatilan-
teen ja -politiikan sekä kirkkojen työn kartoittamiseksi.

Neuvottelut Maahanmuuttoviraston kanssa
Kesäkuun kokouksessaan hallitus käsitteli Maahanmuutto-
viraston puhuttelukäytäntöä ja päätti lähettää delegaation 
vierailemaan Maahanmuuttovirastossa. Vierailun tavoite oli 
keskustella turvapaikkapuhuttelun ihmisoikeusperustaisuu-
desta ja uskonnonvapaudesta, asioista, joista hallituksella oli 
syvä huoli. Delegaatio vieraili Maahanmuuttovirastossa 2.9. 
Sitä johti arkkipiispa Kari Mäkinen. Mukana olivat pääsih-
teeri Mari-Anna Pöntinen sekä ihmisoikeusasiantuntija An-
na Hyvärinen. Kirkkoja edustivat ylidiakoni Juha Lampi-
nen (ort), kirkonjohtaja Esko Matikainen (SHK), asiantunti-
ja Marja-Liisa Laihia (lut) ja asiantuntija Janne Marno (kat). 
Delegaation ottivat vastaan johtaja Jaana Vuorio, Turvapaik-
kayksikön johtaja Esko Repo, Oikeus- ja maatietoyksikön 
johtaja Hanna Helinko sekä kolme lakimiestä. Neuvotteluis-
sa sovittiin ns. uskontoavustajan mukanaolosta puhutteluis-
sa, jotka koskivat kristityiksi kääntyneitä. Näin haluttiin tur-
vata kirkkojen jäsenten saama kohtelu ja vahvistaa viraston 
uskonnonlukutaitoa uskonto-osaajien avulla.

Turvapaikkapuhuttelut eivät kuitenkaan toimineet sovi-
tulla tavalla, kun uskontoavustajat eivät saaneet puheoike-
utta puhuttelussa. SEN lähetti toisen, pienemmän jatkode-
legaation keskustelemaan asiasta 5.12. Mukana olivat pää-
sihteeri Mari-Anna Pöntinen ja kirkonjohtaja Esko Matikai-
nen. Delegaation otti vastaan johtaja Hanna Helinko kahden 
avustajan kanssa. Neuvottelun tuloksena sovittiin kirkko-
jen/seurakuntien lausunnosta turvapaikkapuhutteluun haas-
tattelijoiden avuksi. Samoin sovittiin Migrin henkilökunnan 
kouluttamisesta sekä Migrin mahdollisuudesta ottaa yhteyt-
tä SEN:on epäselvissä tapauksissa. Yhteistyön toivottiin jat-
kuvan hyvässä yhteishengessä siten, että yhteiskunnan us-
konto-osaajien tietotaito tulisi Migrin käyttöön turvapaikan-
hakijoiden hyväksi.   

Ekumeenisen ihmisoikeustyön hanke
Kirkkojen toiveen mukaisesti käynnistyi vuoden alusta Eku-
meenisen ihmisoikeustyön hanke, joka fokusoituu SEN:n 
yleiskokouksissa määriteltyjen prioriteettialueiden mukai-
sesti uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen liittyviin ihmis-
oikeus- ja rauhanteemoihin, kirkkojen ja uskontojen ääneen 
Suomen yhteiskunnassa uskonnonvapauteen liittyvissä ky-
symyksissä ja pakolaisuuteen liittyviin uskonnonvapausky-
symyksiin. 

Kuluneena vuonna hanke oli paljolti pilottivaiheessa ja 
siinä työskenneltiin toimintojen käynnistämiseksi. Ihmisoi-
keusasiantuntijana aloitti VTM Anna Hyvärinen, joka aikai-
semmin työskenteli Vastuuviikon koordinaattorina. Asete-
tun ohjausryhmän tehtävä on ohjata toimintaa ja luoda hank-
keelle ekumeeninen omistajuus. Ryhmään kuuluivat pää-
sihteeri Mari Pöntinen, MA, TK Kati Jääskeläinen, ev.-lut. 
kirkkohallituksesta asiantuntija, TT Kari Latvus ja erityis-
avustaja TT Petri Merenlahti, Filantropiasta Riina Nguyen, 
Suomen Lähetysseurasta Kristiina Rintakoski, Kirkon Ulko-
maanavusta Aaro Rytkönen sekä Caritaksesta Adriana Saa-
rialho ja FIDAsta Anne Haverinen. Yhteistyötä tehtiin US-
KOT-foorumin kanssa. 

Asiantuntemuksen kasvattamiseksi luotiin ihmisoike-
ustoiminnoille alasivut SEN:n verkkosivuille, suunniteltiin 
uskonnonvapauskoulutusaineistoa (usean vuoden projekti), 
järjestettiin tilaisuuksia, vahvistettiin kirkkojen kapasiteettia 
koulutusten ja esitysten avulla, käytiin tapaamassa kotimai-
sia ja kansainvälisiä kristillispohjaisia uskonnonvapaustoi-
mijoita kirkollisissa ja ekumeenisissa elimissä ja järjestettiin 
avoin luento Helsingin yliopistossa yhteistyössä teologisen 
tiedekunnan kanssa. Luennoimassa oli Kanadan entinen us-
konnonvapaussuurlähettiläs ja think tank Cardusin vanhem-
pi tutkija Andrew Bennett teemalla Religious Freedom and 
the Pitfalls of Secularism. Hyvää palautetta saaneelle luen-
nolle osallistui opiskelijoita, professoreita, yliopiston henki-
lökuntaa, eri järjestöjen ja uskonto- sekä vakaumusyhteisö-
jen edustajia sekä ulkoasiainministeriön edustajia. Tämän li-
säksi ihmisoikeusasiantuntija on kasvattanut omaa asiantun-
temustaan mm. kuulemalla alan asiantuntijoita, hankkimal-
la julkaisuja ja osallistumalla seuraaviin kansainvälisiin kor-
keantason tapaamisiin ja tapahtumiin: Politicization of Free-
dom of Religion or Belief – For Better and Worse -konfe-
renssi Oslossa 26.–28.10. ja Opintomatka Yhdysvaltoihin 
15.–22.11.

Kirkkojen yhteiskunnallista ääntä edistettiin viranomais-
vaikuttamisen keinoin. Pääasiallisesti vaikuttamistyö koh-
distui ulkoasiainministeriöön ja Maahanmuuttovirastoon. 
Ulkoasiainministeriön (UM) virkamiesten kanssa oli usei-
ta tapaamisia ja konsultaatioita, ja UM:n pyynnöstä järjes-
tettiin ministeriön sisäinen koulutusseminaari Religion and 
Foreign Policy from the Perspective of Freedom of Religi-
on or Belief 14.9. Seminaarin pääpuhujana oli Andrew Ben-
nett. Bennett tapasi UM:n suurlähettiläitä ja henkilökuntaa 
vierailunsa yhteydessä. UM haluaa jatkaa menestyksekästä 
koulutusyhteistyötä SEN:n kanssa. Koulutus järjestettiin yh-
teistyössä Suomen Lähetysseuran kanssa. 

Maahanmuuttoviraston kanssa tehtiin yhteistyötä Us-
konnonvapaus vastaanottokeskuksissa -ohjeistuksen lop-
puunsaattamiseksi. Ihmisoikeusasiantuntija osallistui kirk-
kojen delegaation Maahanmuuttoviraston (Migri) johdon ta-
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paamiseen (lue lisää s. 16). Migrin alkuvuodelle 2017 tilaa-
maan koulutuksen aineiston valmistelut aloitettiin ekumee-
nisena yhteistyönä loppuvuodesta.

Turvapaikanhakijoiden uskonnonvapaustilanteeseen py-
rittiin vaikuttamaan myös mm. kääntämällä uskontojohtaji-
en lausunto uskonnonvapaudesta (2011) arabiaksi, tukemal-
la kirkkojen työntekijöitä turvapaikkakysymyksissä ja kirk-
koturvassa neuvonnan avulla ja osallistumalla evankelis-lu-
terilaisen kirkon Kirkkohallituksen Pakolaistyöryhmään.

Yhteistyötä tehtiin YK:n kanssa järjestämällä YK:n ih-
misoikeusneuvoston 33. istunnon yhteyteen korkeantason 
workshop Religion and Religious Freedom 22.9. yhdessä 
Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) ja YK:n uskonnon-
vapauserityisraportoija Heiner Bielefeldtin kanssa. Tapah-
tumaan kutsuttiin Suomen ulkoasiainministeriöstä edusta-
ja. Anna Hyvärinen puhui tapahtuman aloituspaneelissa. Ta-
pahtuman teemana oli uskontolukutaito ja uskonnonvapa-
us. Seuraavana päivänä 23.9 erityisraportoija, KMN ja EU:n 
YK-edustusto Genevessä järjestivät workshopin pohjalta 
YK:lla julkisen tilaisuuden Religion and Religious Freedom, 
jonne saapui useampi sata kuulijaa. Yhteistyö YK:n uuden 
erityisraportoijan, Ahmed Shaheedin, ja hänen toimistonsa 
kanssa on aloitettu.

Eduskunnassa järjestettiin aamupäiväseminaari uskon-
non- tai vakaumuksen vapaudesta Bennettin vierailun yhte-
ydessä. Tilaisuudessa olleisiin kansanedustajiin on pidetty 
pienimuotoisesti yhteyttä. 

Näiden toimintojen lisäksi kirkkojen yhteiskunnallista 
ääntä on pidetty esillä lausuntojen ja osallistumisen keinoin. 
Ihmisoikeusasiantuntija on SEN:n edustaja Yhdenvertai-
suusasioiden neuvottelukunnassa. Suomen ihmisoikeuspo-
liittinen toimenpideohjelmaan lausuttiin yhdessä USKOT-
foorumin kanssa. Ulkoasiainministeriö kutsui SEN:n lau-
sumaan YK:n määräaikaiseen ihmisoikeuksien tarkasteluun 
(UPR) Suomen ihmisoikeustilanteesta. Varsinainen lausunto 
siirtyi alkuvuoteen 2017.

Useita ekumeenisia ihmisoikeustyön verkostoja on syn-
tynyt. Ihmisoikeusasiantuntija on verkostoitunut kansainvä-
listen uskonnonvapausasiantuntijoiden kanssa. Pohjoismai-
nen uskonnonvapaustoimijoiden ekumeeninen yhteistyöver-
kosto perustettiin 14.11. Tukholmassa tiivistämään Pohjois-
maista yhteistyötä. Ekumeeninen turvapaikanhakijatyötä te-
kevien asiantuntijaverkosto on ollut SEN:ssa pitkäaikaisena 
haaveena ja se perustettiin vihdoin osana ekumeenisen ih-
misoikeustyön toimintoja. Sittemmin verkosto on mukautu-
nut osaksi SEN:n laajempaa työtä (ks. s. 16).

Hankkeen voidaan sanoa vuodessa kasvattaneen SEN:on 
uskonnonvapausasiantuntijuutta luoden näin kirkoille ja jär-
jestöille luontevan vaikuttamistyön asiantuntijatahon, joka 
on profiloitunut myös viranomaisille yhteistyötahoksi. Us-
konnon- tai vakaumuksenvapautta on hankkeen kautta jal-

kautettu osaksi kirkkojen näkyvää yhteiskunnallista ääntä 
ja teeman käsittelyä on vahvistettu myös muissa uskonto-
kunnissa osallistamalla heitä USKOT-foorumin kanssa. Yh-
teistyötahojen määrää on tarkoitus laajentaa hankkeen jat-
kuessa. 

Asiantuntijapalveluja on luotu kirkoille jakamalla hank-
keen tuotoksia verkkosivuilla, kutsumalla kumppaneita ja 
jäseniä yliopistossa järjestetylle luennolle ja olemalla avuk-
si koulutuksissa sekä muissa asiantuntijuutta vaativissa ti-
lanteissa.

Ulkopolitiikan osalta on saatu onnistuneita tuloksia. Us-
konnonvapauskysymyksille on selvästi tarvetiedostettua 
pyyntiä, nostetta ja liikehdintää. Paljon on tapahtunut sit-
ten vuoden 2011 uskonnon- tai vakaumuksenvapautta kä-
sittelevän Vastuuviikon. Voidaankin sanoa SEN:on työn ol-
leen avainasemassa uskonnonvapauden nostamisessa Suo-
men ulkopolitiikan agendalle viime vuosina. Virkamies-
ten osaaminen ja kiinnostus ovat lisääntyneet, uskonnonva-
pauskysymyksille on nimitetty UM:n vastuuvirkamies ja si-
ten työskentely on vakiintunut osaksi UM:n ihmisoikeuspo-
litiikan yksikön agendaa. Virkamiehet ovat suoraan pyytä-
neet apua SEN:lta uskonnonvapauden edistämiseksi. SEN:n 
osaaminen koetaan välttämättömäksi ja tärkeäksi. Kiitolli-
suus avusta on suurta. Ihmisoikeustyönhanke mahdollistaa 
vaikuttamistyön tehokkaan tekemisen.

Vaikuttamistyön tilaisuuksiin ja tapaamisiin on saa-
tu mukaan yhä uusia vaikuttavassa asemassa olevia viran-
omaistahoja, asiantuntijatahoja, akateemisissa keskeisissä 
viroissa olevia henkilöitä ja sekulaareja järjestöjä. On sel-
vää, että uskonnon- tai vakaumuksenvapauden osaamiselle 
on tilausta, työ on lähtenyt kantamaan ja SEN on ollut oike-
aan aikaan juuri oikealla paikalla.

Viranomaisia valveuttamalla, auttamalla ja kannustamal-
la voimme suoraan vaikuttaa uskonnonvapausloukkauksista 
kärsivien elämään niin Suomessa kuin maailmallakin luo-
den tilaa uskonnon harjoittamiselle ja henkilön vapaudelle 
itse valita, mihin uskontoon tai vakaumukseen kuuluu tai ei 
halua kuulua. Tämä jos mikä on kirkkojen missiota, rauhan-
rakentamista ja lähimmäisenrakkautta ihmisarvon toteutu-
miseksi. 

Ekumeeninen vastuuviikko
Ihmisoikeuskampanja Ekumeeninen vastuuviikko jatkoi 
vuonna 2015 teemana olleen pakolaisuuden käsittelemistä. 
Iskulauseella Turvassa? kampanja kiinnitti huomiota epäin-
himillisiin olosuhteisiin pakolaisten lähtömaissa, pakorei-
teillä ja myös Suomessa. Kirkot halusivat nostaa Vastuuvii-
kolla esiin huolensa karkotuspäätöksen saaneiden haavoittu-
vasta asemasta ja kiristyneen turvapaikkapolitiikan luomas-
ta uhasta hakijoiden oikeusturvan toteutumiselle. Kampan-
jan tärkein kohderyhmä oli seurakuntien ja muiden kristil-
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listen yhteisöjen jäsenet ja työntekijät.
Vuonna 2016 Vastuuviikko toteutettiin kokonaisuudes-

saan omarahoituksella, koska ulkoasiainministeriö ei järjes-
tänyt viestintä- ja globaalikasvatustuen hakukierrosta. Vas-
tuuviikon koordinaattorina aloitti 1.2. TM Katariina Väi-
sänen, joka työskenteli hankkeessa 59  % viikkotyöajalla. 
Ruotsinkielisen projektisihteerin pastori Jan Edströmin viik-
kotyöaika oli 8 %.

Vastuuviikolle tuotettiin teemasta tiedottava ja pohdin-
taan kannustava aineisto. 20-sivuista lehteä painettiin suo-
men- ja ruotsinkielisenä yhteensä 10 000 kappaletta. Näy-
tekappaleet lähetettiin kaikkiin Suomen seurakuntiin sekä 
SEN:n kumppanuusjärjestöihin ja monet seurakunnat tilasi-
vat lisää lehtiä maksua vastaan. Lisäksi lehteä jaettiin eri ti-
laisuuksissa yhteistyökumppaneille Suomessa ja ulkomailla.

Lehti julkaistiin digitaalisena versiona Vastuuviikon 
verkkosivuilla osoitteessa www.vastuuviikko.fi ja www.ans-
varsveckan.fi. Verkkosivuilla julkaistiin lisäksi kattavam-
pi aineisto, johon kuului asiantuntija-artikkeleita, turvapai-
kanhakijoiden kertomuksia, seurakuntien työntekijöiden ko-
kemuksia turvapaikanhakijoiden tukemisesta, hartausaineis-
to, toimintavinkkejä ja valmiita mainospohjia Vastuuviikon 
tilaisuuksien järjestämisen tueksi. Verkkosivuilla vierailtiin 
vuoden aikana 30 211 kertaa.

Vastuuviikon ja SEN:n Facebook-sivuilla jaettiin kam-
panjaan ja kirkkojen globaaliin vastuuseen liittyviä linkke-
jä. Parhaimmillaan Vastuuviikkoa koskevien julkaisujen ta-
voittavuus kipusi 1700 osumaan. Suosituimpiin julkaisuihin 
lukeutuivat kaksi Vastuuviikolle tuotettua videota, joissa pa-
kolaistaustaiset henkilöt kertovat tarinansa. SEN:n ja Vas-
tuuviikon Facebook-sivuilla on yhteensä 2233 tykkääjää, ja 
määrä on jatkuvassa kasvussa.

Kampanjaviikolla 23.–30.10. SEN järjesti yhteistyös-
sä eteläisen Helsingin seurakuntien kanssa Kahvilakaravaa-
nin eli sarjan tilaisuuksia, joihin kutsuttiin turvapaikanhaki-
joita ja maahanmuuttajia kertomaan kokemuksistaan ja koh-
taamaan kantasuomalaisia. Mukana yhteistyössä olivat An-
dreaskyrkan, Caritas Suomi ry, Filantropia ry, Elävä Sana 
-seurakunta, Johannes församlingen, Paavalin seurakunta, 
Tuomiokirkkoseurakunta ja Töölön seurakunta. Karavaani-
kahviloita järjestettiin viikon aikana yhteensä yhdeksän, ja 
niihin osallistui kaikkiaan noin 550 henkeä. Päätöstilaisuu-
dessa Andreaskyrkanilla vietettiin myös ekumeenista, mo-
nikielistä jumalanpalvelusta. Palaute tilaisuuksista oli kiit-
tävää.

Ekumeenisen vastuuviikon ohjelmaan kuului kaksi muu-
ta jumalanpalvelusta, viisi radiohartautta ja kaksi Kirkon ta-
lossa järjestettyä hartautta. Vastuuviikon Tuomasmessua 
vietettiin Agricolan kirkossa Helsingissä 23.10. ja ekumee-
nista radiojumalanpalvelusta Huhtasuon kirkossa Jyväsky-
lässä 30.10. Jumalanpalveluksiin osallistui paikan päällä yh-

teensä noin 700 henkeä. Radion välityksellä jumalanpalve-
lukset ja hartaudet tavoittivat noin 520 000 kuuntelijaa.

Vuoden aikana SEN järjesti Vastuuviikon teemasta kak-
si keskustelutilaisuutta. Seminaari Lähi-Idän pakolaiset ja 
Suomi järjestettiin Kirkon talossa 28.1 yhteistyössä ev.-lut. 
kirkkohallituksen ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kans-
sa. Karkotettavat kirkossa -keskustelutilaisuus järjestet-
tiin Helsingin Tennispalatsissa 21.9. yhteistyössä Karkote-
tut-työryhmän kanssa. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 
340 henkeä joko paikan päällä tai verkon välityksellä. Saa-
dun palautteen perusteella osallistujat pitivät molempia tilai-
suuksia hyödyllisinä ja kiinnostavina.

Todellisuudessa Vastuuviikko tavoitti yleisöä huomatta-
vasti tilastoitua enemmän. Vastuuviikko saavutti näkyvyyttä 
useissa lehdissä kuten Kirkko ja Kaupungissa, ja seurakun-
nat ja yhteistyökumppanit järjestivät Vastuuviikon tapahtu-
mia itsenäisesti eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Mikke-
lin seurakuntakeskuksessa järjestettiin Vastuuviikolla koh-
taamiskahvila ja Turun tuomiokirkossa vietettiin rauhanru-
kousten päivää yhdessä turvapaikanhakijoiden kanssa. Hel-
singin Tuomiokirkossa Vastuuviikko oli esillä YK:n päivän 
jumalanpalveluksessa 24.10. Koordinaattori ja projektisih-
teeri kertoivat Vastuuviikosta monissa yleisötilaisuuksissa, 
Yle:n radiouutisissa ja Helsingin lähiradiossa.

Kardinaali Turksonin vierailu ja Religious Freedom – 
Protecting Religious Minorities -seminaari
Yhteistyössä ulkoasiainministeriön ja Kirkon Ulkomaa-
navun kanssa järjestettiin Paavillisen oikeudenmukaisuu-
den ja rauhan neuvoston johtaja kardinaali Peter Turkso-
nin vierailu Suomeen. Sen yhteydessä pidettiin myös semi-
naari Religious Freedom – Protecting Religious Minorities, 
jonka pääpuhuja oli kardinaali Peter Turkson. Avauspuheen 
seminaarissa piti ulkoministeri Timo Soini. Muina puhujina 
olivat mm. arkkipiispa Kari Mäkinen ja suurlähettiläs Pek-
ka Metso. Piispa Teemu Sippo, piispa Irja Askola, profes-
sori Jaakko Hämeen-Anttila, USKOT-foorumin puheenjoh-
taja Atik Ali ja yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä osal-
listuivat Pekka Haaviston luotsaamaan paneliin. Seminaa-
ri oli kutsuseminaari ja siihen osallistui noin 80 henkilöä. 
Pääsihteeri hoiti SEN:n puolelta kardinaalin vierailun yh-
teistyössä UM:n ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Vierailu 
oli valtiovierailu, jonka aloitteentekijänä oli kansanedusta-
ja Pekka Haavisto. Sitä isännöi myös Katolinen kirkko Suo-
messa. Vierailu oli kaiken kaikkiaan onnistunut. Kardinaa-
li nautti myös keväisestä teologitapaamisesta pääsihteerin 
kodissa. Kardinaali Turksonin sanoma liittyi jokaisen ihmi-
syyden yhteiseen arvoon, yhdenvertaisuuteen ja uskonnon-
vapauteen. Hän on pitänyt vahvasti esillä myös ympäristö-
asioita.
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Eettisten kysymysten jaosto
Eettisten kysymysten jaosto tarjoaa eri kirkkokunnista tule-
ville kristityille mahdollisuuden keskinäiseen vuorovaiku-
tukseen eettisten kysymysten käsittelemiseksi. Jaosto käsit-
telee ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ekumeenisesta nä-
kökulmasta. Puheenjohtajana toimi Risto Pontela (ev-lut) 
ja varapuheenjohtajana Liisa-Maria Voipio-Pulkki (ev-lut). 
Sihteerin tehtävistä vastasi Suvi Korhonen (ev-lut).) Eettis-
ten kysymysten jaosto kokoontui 4 kertaa. 

  Jaostossa keskustelua herätti se, miten pakolaistilan-
ne on tehnyt vieraista kulttuureista ja uskonnoista herkän 
ja pinnalla olevan aiheen. Kysymystä pohdittiin erityisesti 
kirkkojen näkökulmasta: miten kirkot voisivat jakaa hyviä 
käytäntöjä ja tehdä yhteistyötä maahanmuuttajien integroi-
miseksi. Teemasta suunniteltiin ensin seminaaria syksylle. 
Kävi kuitenkin ilmi, että Naisjaostolla oli hyvin samankal-
tainen suunnitelma, jonka toteuttamiseksi oli jo tehty töitä. 
Päällekkäisyyden välttämiseksi jaoston seminaarisuunnitel-
ma hylättiin.

Jaosto keskittyi kokouksissaan uuden jaostorakenteen 
pohtimiseen. Se toivoi uuden jaoston nimeksi Yhteiskunnal-
listen kysymysten jaostoa. Perusteluna tälle oli se, että ja-
oston toiminta suuntautuu yhteiskuntaeettisiin kysymyksiin, 
joissa kirkkojen ääntä tarvitaan. Jaoston nimenmuutos hy-
väksyttiin syyskokouksessa.

Vuoden lopuksi Jaosto pohti suuntaa uudelle yhteiskun-
nallisten kysymysten jaostolle. Todettiin, että keskustelu 
diakoniasta ja kristinuskon näkymisestä yhteiskunnassa on 
erittäin ajankohtainen. Näihin kysymyksiin toivottiin uuden 
jaoston tarttuvan.

Naisjaosto
Naisjaosto jatkoi työskentelyään naisten tukemiseksi kir-
koissa ja yhteiskunnassa sekä yhteisen kristillisen identi-
teetin vahvistamiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi jaos-
to osallistui aktiivisesti sekä kotimaiseen että ulkomaiseen 
keskusteluun naiskysymyksistä myös uskontojen välisissä 
yhteyksissä ja rohkaisi jäsen-, tarkkailija- ja kumppanuus-
yhteisöjen naisia aktiiviseen ekumeeniseen toimintaan. Pu-
heenjohtajana toimi Soili Juntumaa (Sinapinsiemen; ev-lut), 
sihteerinä Eija Kemppi, (ev-lut). Varapuheenjohtaja oli Ar-
ja Sigfrids (ort). 

Viisi kokousta pidettiin. Tammikuussa tutustuttiin Fokus 
ry:n toimintaan uskontojen ja katsomusten parissa ja Yhteis-
ymmärryksen viikon järjestäjänä. Huhtikuussa tutustuttiin 
Helsingin ortodoksisen seurakunnan kotikirkkoon ja kirjas-
toon, jota esitteli Christina Kontkanen ja kirkon mielenkiin-
toista historiaa isä Timo Lehmuskoski. NNKY-liitto emän-
nöi kaksi kokousta, toinen jaoston päätöspäivällinen. Mii-
ra Kuhlberg katolisesta kirkosta emännöi yhden kokouksen. 

Juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon vuoropuhelua 

jatkettiin Abrahamin tyttäret -ohjelman puitteissa. Helsingin 
tataariyhteisön moskeijassa vierailtiin 5.5. Mukana oli nel-
jä juutalaisen seurakunnan edustajaa ja viisi jaoston jäsen-
tä. Moskeijan historiasta ja tataarien uskonnollisista tavoista 
kertoivat imaami Ramil Belyayev ja Abrahamin tyttäret -toi-
mintaan vuosien varrella aktiivisesti osallistuneet Feride Ni-
sametdin ja Derya Samaletdin, jotka huolehtivat myös vie-
raanvaraisesta tarjoilusta.

Tulevaisuudesta käytiin neuvotteluja pääsihteerin kans-
sa. Jaoston jäsenet kannattivat muutosta, koska jaoston laaja 
edustuksellisuus ei ole toiminut. Syyskokous päätti asettaa 
Yhdenvertaisuusjaoston, jonka tehtäviin sisällytetään nais-
kysymykset. 

Kirkot ja uskonnolliset yhteisöt kotouttamisen edistäjinä 
seminaari järjestettiin Pyhän Henrikin katedraaliseurakun-
nassa Helsingissä 17.9. Tutkimuskoordinaattori Jussi Sohl-
berg valotti maahanmuuttajien asemaa kirkkojen ja seura-
kuntien sisällä ja kertoi maahanmuuttajien kirkoista. Idän 
assyrialaiseen kirkkoon kuuluva Juliana Antolainen, Vietna-
mista muuttanut katolinen Pham Mai Huong ja Internatio-
nal Evangelical Churchin diakoni Vida Kessey kertoivat ko-
kemuksistaan. Puheenvuorojen ja keskustelun lisäksi semi-
naarin antia olivat taide-esitykset: Swalihi Group otti yleisön 
mukaan lauluun ja tanssiin ja Lydilla Padilla-Rinne Thai-
maasta esitti koskettavan valon tanssin. Alustajien mukaan 
kirkko oli tarjonnut heille kodin ja he olivat kiitollisia vie-
raanvaraisesta vastaanotosta. Seurakuntien sisälle oli vähin 
erin muodostunut myös omakielistä toimintaa kuten kuoro-
ja, mikä tuki identiteettiä ja itseilmaisua. 

Muonion Tunturikeimiöllä järjestettiin yhteistyössä NN-
KY-liiton kanssa 27.8.- 2.9. Naiset tunturissa -tapahtuma, 
joka oli myös osa NNKY-liiton 120-juhlavuoden ohjelmaa. 
Isä Rauno Pietarinen ja kanttori Anneli Pietarinen toimittivat 
ortodoksisen ehtoopalveluksen Olostunturin rinteellä. Rai-
li Lehtinen toimi liturgina pihapiirissä järjestetyssä kalakir-
kossa. Ortodoksisen kirkkovuoden alun, luomakunnan ajan 
alkamispäivänä ja luomakunnan rukouspäivänä 1.9. Sirpa-
Maija Vuorinen alusti teemasta Luomakunnan aika. Tapah-
tumaan sisältyi myös retki Lars Leevi Laestadiuksen kirk-
koon ja pappilamuseoon Ruotsin Pajalaan. Runsaat 30 hen-
kilöä osallistui onnistuneeseen tapahtumaan.

Kvinnoenergi – våga vara Guds underbara skapelse jul-
kaistiin pdf-muodossa SEN:n verkkosivuilla ja KCSA:n si-
vuilla. Alkuperäinen aineisto Islannista, toimittajina Eija 
Kemppi, Malena Björkgren, Maria Sten ja Sirpa-Maija Vuo-
rinen.

Sektionen för finlandssvensk ekumenik
Kevään aikana Outi Laukkanen (SLS) toimi puheenjohtaja-
na, mutta hänen jätettyään jaostotyöskentelyn, ei puheenjoh-
tajaa valittu. Osanottajamäärä kokouksissa oli vähäinen ja 
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Pär Silen (ort.), Sara Torvalds (kat.) ja Marika Björkgren-
Thylin (ev.-lut.) olivat vuoroon puheenjohtajina ja sihtee- 
reinä.

Kaksi kokousta pidettiin (20.4. ja 4.10.). eri kirkkokunti-
en tiloissa ja samalla näillä oli mahdollisuus esitellä toimin-
taansa. Muutoin keskusteltiin jaoston toiminnasta ja tulevai-
suudesta. Samoin jaettiin tietoa keskeisistä tapahtumista. 

Syyskokous päätti, että jaostoa ei enää aseteta tuleval-
le kolmivuotiskaudelle. Siitä jäntevöityivät keskustelut eku-
menian tulevaisuudesta suomenruotsalaisessa kontekstis-
sa. Yhteisöjen kantaa asiaan kyseltiin. Yhdyskuntiin, joi-
den jäseniä ei ollut osallistunut kokouksiin, otettiin yhteyt-
tä. Myöhäissyksyllä kokoontui ryhmä keskustelemaan tule-
vaisuudesta. Edustus oli ortodoksisesta, katolisesta ja evan-
kelis-luterilaisesta kirkosta sekä missionskyrkanista, meto-
distikirkosta, helluntaiherätyksestä, baptistikirkosta ja Suo-
men Lähetysseurasta. Tuolloin päätettiin ehdotuksesta jaos-
ton asettamisesta SEN:n hallitukselle ja sitä kautta kevätko-
koukselle.

2.2.2 Ympäristökysymykset  
ja ekologinen vastuu

Ilmasto, ihmiset, ympäristö
Kevätkokous käsitteli ilmastokysymyksiä seminaarissaan 
8.5. Pääpuhuja oli kansanedustaja Ville Niinistö aiheenaan 
Miten muutamme taloutemme kestäväksi pitäen mieles-
sä niin talouden kuin ihmisetkin? Niinistö rohkaisi kirkko-
ja työssä ympäristön hyväksi, koska juuri niiden arvopoh-
jassa on kunnioitus kaikkea luotua kohtaan. Juuri nyt tarvi-
taan  uskonnollista puhetta,  jotta muutos saataisiin aikaan, 
hän kiteytti. Apulaisjohtaja, rovasti Ilkka Sipiläisen aiheena 
oli Maailma Pariisin ilmastokokouksen jälkeen – mitä kir-
kot voivat tehdä? TT Pauliina Kainulainen puhui aiheesta: 
Luonto ja spiritualiteetti – millainen kristinusko kestää ro-
mahduksen? Veli Gabriel Salmela OP valotti paavin kierto-
kirjettä Laudato Si’ ja sitä kautta katolisen kirkon globaalia 
ympäristötoimintaa. Yhteisen keskustelun jälkeen päätöspu-
heenvuorossaan arkkipiispa Kari Mäkinen korosti toivon nä-
kökulmaa ja ekumeenisen lähtökohdan tärkeyttä. Pääsihtee-
ri Mari-Anna Pöntinen avasi seminaarin ja toimi seminaarin 
moderaattorina.

Water in a Sustainable Future: Let justice roll down like 
waters ECEN Assembly
Euroopan kristillisen ympäristöverkoston (ECEN) kokoon-
tumisen teemana Helsingissä 11.–15.6. oli Water in sustai-
nable future. ECEN:n 11. yleiskokous kokoontui kulttuu-
rikeskus Sofiassa ja mukana oli runsaat 80 osanottajaa eri 
puolilta Eurooppaa. Kokous sisälsi luentoja, seminaarityös-
kentelyä, rukousta, kuuntelua ja keskustelua ja verkostoitu-

mista. Kokouksen kieli oli englanti ja päätteeksi annettiin 
yhteinen julkilausuma (ks. liite). 

Suomalaisina alustajina kuultiin TT Pauliina Kainulais-
ta, TT Panu Pihkalaa, UNFCCC:n johtaja Jukka Uosukaista, 
professori Markku Kulmalaa. Myös arkkipiispa Kari Mäki-
nen sekä piispa Irja Askola ja metropoliitta Ambrosius käyt-
tivät puheenvuorot. Tukholman kansainvälisen vesi-instituu-
tin johtaja Karin Lexén esitelmöi pääteemasta Water in as 
sustainable future. Piispa Graham Usher esitelmöi suoma-
laisten Kainulaisen ja Pihkalan ohella ekoteologiasta. Eu-
roopan kirkkojen konferenssin pääsihteeri Heikki Huttunen 
loi katsauksen kirkkojen työn tulevaisuuden haasteisin luo-
makunnan viljelemistä ja varjelemista silmälläpitäen. Kon-
ferenssin puheenjohtajuudesta vastasivat ECEN:n johtaja 
Peter Pavlovic, pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen ja apulais-
johtaja Ilkka Sipiläinen (Kirkkohallitus).

2.3 Kristillinen kasvatus

Nuorisojaosto
Nuorisojaoston tavoitteena on edistää ekumeenista nuoriso-
työtä, koulutusta ja kasvatusta Suomessa sekä tarjota nuo-
rille mahdollisuuksia osallistua kansalliseen ja kansainväli-
seen ekumeeniseen toimintaan. Jaoston puheenjohtajana toi-
mi Marjut Mulari (ev-lut), varapuheenjohtajan Sami Lehto 
(vap) ja sihteerinä Henri Järvinen (ev-lut). Helsingin kou-
lutussihteereitä olivat kevätkaudella Virpi Paulanto (ev-lut) 
ja Anne Heikkinen (ev-lut) ja syyskaudella Vilma Saarinen 
(ev-lut) ja Anne Heikkinen (ev-lut). Joensuun koulutussih-
teereinä kevätkaudella Noora Mattila (ev-lut) ja Jenni Ta-
bell (ev-lut) ja syyskaudella Noora Mattila (ev-lut) ja Hanna 
Möttönen (ev-lut). Ketkokoordinaattorina toimi Virpi Pau-
lanto (ev-lut), joka myös edusti jaostoa Allianssi ry:n vuosi-
kokouksessa 21.4.

Jaoston sihteeri Henri Järvinen osallistui kirkkonsa edus-
tajana 11.–15.7. Australiassa järjestettyyn International As-
sociation of Chaplains in Higher Education -konferenssiin, 
joka keskittyi moniuskontoiseen, eri kirkkojen ja uskonnol-
listen yhteisöjen ylläpitämään hengelliseen työhön yliopis-
toissa ja korkeakouluissa. Konferenssin teemat peilasivat 
laajasti monikulttuuristuvan ja monimuotoistuvan yhteis-
kunnan kysymyksiä erityisesti Australiassa. 

Viron kirkkojen nuorisojaosto oli kutsunut suomalaisia 
nuoria ekumeeniselle pyhiinvaellukselle Viron neljänneksi 
suurimmalle saarelle, Vormsille12.-14.8. Vaellukseen osal-
listui vajaat kymmenen suomalaista. Ekumeenisuus ja yhtei-
söllinen hengellisen elämän vaaliminen toteutuivat pyhiin-
vaelluksessa.
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Ketko
Kansainvälisen ekumeenisen toiminnan koulutusohjelman 
(Ketko) kurssilta todistuksen sai keväällä 17 henkilöä, jois-
ta Joensuussa koulutukseen osallistui 11 ja Helsingissä 6. 
Syksyllä alkoi uusi kurssi ja kurssilaisia oli 13 Helsingissä 
ja 7 Joensuussa. Koordinaattorin tehtävissä painottuivat Ket-
kon ohjausryhmän kokoukset, kurssisihteerien tukeminen, 
osallistuminen Ev.-lut. kirkon globaalikasvatuksen työryh-
män työskentelyyn, hallinnolliset tehtävät ja Riikassa tam-
mikuussa 2017 pilotoitavan ekumeenisen BE1-kurssin suun-
nittelun ohjaaminen tuomalla kurssin sisältöön ekumeenisen 
kasvatuksen substanssiosaamista. 

Keväällä järjestettiin Helsingin ja Joensuun kurssien yh-
teinen viikonvaihde Helsingissä. Koordinaattori loi Face-
bookiin suljetun ryhmän kurssisihteerien keskinäiseen yhte-
ydenpitoon ja kokosi ryhmäsivulle tiedostoja kurssin suun-
nittelun ja toteutuksen tueksi. 

Virpi Paulanto osallistui yhteistyötapaamiseen Riikas-
sa 29.–31.1. Tapaamisessa ideoitiin ekumeeninen kurssi Be 
One Baltian ja laajemminkin eurooppalaisia nuoria yhteen 
kokoavaksi ekumeeniseksi tapahtumaksi. Be1-ekumeeninen 
kurssi on tarkoitus järjestää Kristittyjen ykseyden rukousvii-
kolla 18.–22.1.2017 Riikassa, Latviassa. Kurssin toteutuk-
sesta vastaa European Fellowship of Christian Youth yhteis-
työssä ketkokoordinaattorin, Latvian luterilaisen kirkon ja 
Viron luterilaisen kirkon edustajien kanssa.  EFCY vuosi-
kokous pidettiin Lontoossa 20.–22.5. Virpi Paulanto esitte-
li siellä BE1-kurssin ekumeenista kasvatusta tukevat tavoit-
teet ja sisällöt. BE1-kurssista keskusteltiin Kirkon Globaali-
kasvatuksen työryhmän kokouksissa sekä informoitiin Kir-
kon Ulkoasiainosastoa.

Ketkon ohjausryhmään kuuluivat Minna Hietamäki (pj.), 
Sirpa Okulov, Pekka Iivonen, Jan Edström ja Virpi Paulanto. 
Ryhmä kokoontui neljä kertaa. 

Kasvatusasiain jaosto
Kasvatusasiain jaosto tarjoaa SEN:n jäsenyhteisöille, tark-
kailijakirkoille ja kumppanuusjärjestöille mahdollisuuden 
keskinäiseen vuorovaikutukseen asioissa, jotka liittyvät eku-
meeniseen kasvatukseen ja myös koulun uskonnonopetuk-
seen. Tavoitteena on edistää kasvatusta ekumeenisuuteen 
Suomessa keskinäisen kunnioituksen ja tiedon lisäämisek-
si kaikissa ikäryhmissä. Puheenjohtajana toimi Jyri Komu-
lainen (ev-lut), varapuheenjohtajana Sirpa Okulov (ort) se-
kä sihteerinä Marianne Kantonen (ort). Kokouksia pidettiin 
neljä: kaksi kevätkaudella ja kaksi syksyllä.

Peruskoulun ja lukion uskonnonopetuksen ja myös jä-
senyhteisöjen ja yhteiskunnan antaman muun uskontokas-
vatuksen toteutumisen seuraamista jatkettiin. Johdonmu-
kaisesti on korostettu oman uskonnon mallin etuja ja kehi-
tysmahdollisuuksia. Jaostoa ovat puhututtaneet lisääntyneet 

väärinkäytökset koulujen uskonnonopetuksessa. Kulosaa-
ren-malliin vedoten rehtorit laittavat vähemmistöjen edus-
tajat väkisin yleiseen opetukseen tai opetusta antaa muodol-
lisesti epäpätevä henkilö. Tarve dialogiin ja opetusryhmi-
en yhteistyöhön on noussut esille, mutta lähtökohta tälle on 
omaan uskontoon perehtymisessä. Ekumeenisesta näkökul-
masta katsoen erityisesti vähemmistöjen asema on huomi-
oitava, sillä nykyinen malli toteuttaa uskonnollisten vähem-
mistöjen oikeuksia. KAJ:n työskentely uskonnonopetusasi-
oissa on ylittänyt aiempia vuosia enemmän perinteiset eku-
menian rajat. 

 Jaosto järjesti seminaarin Toteutuuko lapsen oikeus kat-
somukseen? Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa 30.9. 
Siinä paneuduttiin varhaiskasvatuksen näkökulmasta uusi-
en Varhaiskasvatussuunnitelman (VASU2017) ja esiopetuk-
sen opetussuunnitelman (EOPS) haasteisiin koskien uskon-
to- ja kulttuurikasvatusta. Seminaari rakentui alustuksista ja 
paneelista. Ajankohtainen teema keräsi runsaasti opetusalan 
varhaiskasvatuksen ammattilaisia myös pääkaupunkiseudun 
ulkopuolelta. Seminaarissa puhui opetusneuvos Heli Neder-
ström Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Lehtori, KM Syl-
via Tastin aiheena oli lapsen oikeus uskontoa ja katsomuksia 
koskevaan kasvatukseen. TM, KK Silja Lamminmäki-Var-
tian mukaan VASU2017 haastaa sekä varhaiskasvatuksen 
henkilöstön kuin johtajuuden. Hänen mukaansa katsomus-
kasvatuksella rakennetaan yhteiskuntarauhaa ja suvaitsevai-
suutta moninaisuudessa. Alustuksia kommentoivassa panee-
lissa keskustelivat FM, TM Kaarina Lyhykäinen ortodoksi-
sesta kirkosta, opettaja FM Nurit Steinbock-Vatka Helsingin 
juutalaisesta seurakunnasta ja erityisopettaja Satu Lindgren 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkos-
ta.  Keskusteluosuuden juonsi Saila Poulter. Puheenjohtaja 
Jyri Komulainen piti avauspuheenvuoron ja pääsihteeri Ma-
ri-Anna Pöntinen seminaarin koonnin ja päätöspuheen. Se-
minaari sai hyvää palautetta.

Pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen, puheenjohtaja Jyri Ko-
mulainen ja varapuheenjohtaja Sirpa Okulov tapasivat 13.12. 
opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen. Läsnä 
oli myös ministerin erityisavustaja, TM Heikki Kuutti Uusi-
talo. SEN:n edustajat esittivät näkemyksen oman uskonnon 
tärkeydestä etenkin vähemmistöjen näkökulmasta.  He ilmai-
sivat huolensa kokeiluista, joissa ohitetaan voimassa olevat 
säädökset ja dialogin nimissä ajetaan ratkaisuja, jotka eivät 
tosiasiassa edistä uskontodialogia. Keskustelussa nousi esiin 
yhteinen ymmärrys laadukkaan uskonnonopetuksen merki-
tyksestä osana uskontodialogin ja yhteiskuntarauhan edistä-
mistä. Keskusteluissa pohdittiinkin aihepiiriä paitsi kristillis-
ten kirkkojen myös muiden uskontojen näkökulmasta, min-
kä myötä kosketeltiin SEN:n roolia uskontojohtajien tapaa-
misissa. Kokonaisuudessaan tapaaminen oli yhteiskunnalli-
sen vaikuttamisen kannalta rohkaiseva ja tärkeä. 



18
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

Lucian-päivän tilaisuus järjestettiin 16.12. Isä Jyrki Pent-
tonen toimitti rukouspalveluksella Pyhien apostoli Jaakobin, 
Herran veljen ja suurmarttyyri Katariinan kirkossa (pappi-
lantalon kotikirkko).  Palveluksen päätteeksi Lucia-neito 
Vasilisa Parland ja tärna Matilda Söderholm saapuivat kirk-
koon. Kitaran säestyksellä laulanut ja kynttiläkruunua kan-
tanut Lucia toi vuoden pimeimpiin päiviin valoa herkistäen 
vieraiden mielet kohti joulun viettoa. Tunnelmallisen juhlan 
kolehti kerättiin perinteeksi muodostuneeseen tapaan SEN:n 
kumppanuusjärjestön World Visionille.

2.4 Yhteinen todistus ja uskontodialogi

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

Kirkkojen lähetyspyhä
SEN tekee yhteistyötä Suomen lähetysneuvoston ja Suomen 
vapaakristillisen neuvoston kanssa vuosittaisen ekumeeni-
sen lähetyspyhän (tarkemmin kohdassa 2.1.1) valmistelun 
puitteissa. 
International Associason for Missiological Studies 
(IAMS)
IAMS konfererenssi pidettiin Soulissa 11.–17.8. ks. 2.1.2. 

Missiologinen työryhmä
Missiologinen työryhmä kokoontui kaksi kertaa. Se keskit-
tyi kartoittamaan suomalaista missiologista kenttää ja kult-
tuuri- sekä uskonto-osaamista. Työryhmän tapaamisissa oli-
vat mukana professori Mika Vähäkangas, dosentti Jyri Ko-
mulainen ja pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen. Työryhmä on 
luonteeltaan akateeminen. Sen tavoite on vahvistaa kirkko-
jen osaamista.

Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen viikko 
Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen teemaviik-
koa vietettiin 1.–7.2. Vuoden 2010 lokakuussa YK:n yleis-
kokous hyväksyi päätöslauselman, joka julisti helmikuun 
ensimmäisen viikon vuosittaiseksi maailmanlaajuisen us-
kontojenvälisen yhteisymmärryksen viikoksi (World Inter-
faith Harmony Week). Teemaviikon avajaisseminaari oli Ta-
rinoita Kampin ja Punavuoren vaiheilta -Suomen juutalaiset 
ja tataarit kertovat. Seminaarissa tehtiin tarinoiden kautta 
eläväksi se, millaisten vaiheiden ja kokemusten kautta tän-
ne tulleet ”eriuskoiset” vähitellen asettuivat maahamme, mi-
tä ennakkoluuloja he kohtasivat, miten he menestyivät ja mi-
ten heistä tuli osa tätä kansaa. Viikon järjestelyjä Suomessa 

koordinoi SEN:n kumppanuusjärjestö Fokus ry. 

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 puheenjohtaja-
na toimi Suomen Islam-seurakunnan puheenjohtaja Atik 
Ali. Varanpuheenjohtajina toimivat piispa Kaarlo Kalliala 
ja juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohta-
ja Yaron Nadbornik. SEN:a foorumin hallituksessa edustivat 
Jan Edström (bapt), henkilökohtainen varajäsen Ilari Ranta-
kari (ev-lut) ja Milena Parland (ort), henkilökohtainen vara-
jäsen: Jari Portaankorva (bapt). Foorumin vuosikokous jär-
jestettiin Helsingin Islamseurakunnan tiloissa 5.4. 

USKOT-foorumi järjesti yhdessä Sisäministeriön kanssa 
pyöreän pöydän keskustelun 27.9. Säätytalolla. Keskustelun 
teema oli Uskonnot yhteiskunnan vastakkainasettelua ja po-
larisaatiota vastaan. Pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen osal-
listui tilaisuuteen. Sen yhteydessä allekirjoitettiin yhteinen 
julkilausuma (ks. liite).

Uskontojohtajat
Kolmea Abrahamin uskontoa eli juutalaisuutta, kristinuskoa 
ja islamia edustavat uskontojohtajat kokoontuivat 10.2. ev.-
lut. Kirkkohallituksessa arkkipiispan vieraana. Toinen ko-
kous pidettiin 29.9. Helsingissä ortodoksisen kirkon ark-
kipiispan isännöimänä. Kokouksissa jaettiin ajankohtaisia 
kuulumisia ja keskusteltiin tärkeistä kotimaisista ja kansain-
välisistä teemoista. Ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, 
että USKOT-foorumin puheenjohtaja osallistuu uskontojoh-
tajien kokouksiin. Sovittiin myös yhteisestä julkilausumas-
ta turvapaikanhakijoiden puolesta etenkin perheenyhdistä-
misen puolesta. Lausunto Suomen uskontojohtajat: Pakolai-
sella on yhtäläinen oikeus perheeseen laadittiin yhteistyössä 
Kirkon tiedotuskeskuksen kanssa ja se julkaistiin Helsingin 
Sanomissa 10.4. (ks. liite). 

Toisessa kokouksessa käsiteltiin mahdollisuutta järjestää 
tulevaisuudessa myös Suomessa islamin teologista opetus-
ta. Tähän kokoukseen oli pyydetty mukaan Teologisen tie-
dekunnan dekaani Ismo Dundenberg.

2.5 Tiedotus ja julkaisutoiminta

Julkaisutoiminta on tapahtunut yhteistyössä kumppanien 
kanssa. Toimisto on hoitanut ekumeenista viestintää verk-
kosivuilla ja sosiaalisessa mediassa alan ainoana varsinaise-
na toimijana maassamme. SEN:n julkaisuja -sarjassa ilmes-
tyivät: Kutsu dialogiin – Uskontojen välinen ja kristittyjen 
keskinäinen vuoropuhelu, Toimintakertomus 2015 Verksam-
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hetsberättelse ja Kvinnoenergi – Våga vara Guds underbara 
skapelse. Näiden lisäksi julkaistiin Ekumeenisen rukousvii-
kon ja Ekumeenisen vastuuviikon aineistoa, joista tarkem-
min kyseisissä osioissa.

Internet
www.ekumenia.fi
www.vastuuviikko.fi
www.ansvarsveckan.fi
Sosiaalinen media
Facebook: 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumenik i Finland
Nuorten ekumeniaa
Blogi
Pääsihteeri on pitänyt blogisarjaa Muukalaisuudesta. 

Sarjassa ovat pääsihteerin lisäksi kirjoittaneet piispa Tee-
mu Sippo SCJ, TT, isä Mikael Sundkvist ja väitöskirjatutki-
ja Talvikki Ahonen. 

Blogisteista Pekka Leivo ja Arto Penttinen ovat julkais-
seet muutaman kirjoituksen.

3.1 Globaalit verkostot

Kirkkojen maailmanneuvosto
Kirkkojen maailmanneuvoston keskuskomitean kokouksen 
22.–28.6. teema oli Pilgrimage of justice and peace in chan-
ging landscapes. Viikon mittainen kokous järjestettiin Trond-
heimissa ja se keskusteli oikeudenmukaisuudesta ja rauhasta 
valottaen tämän päivän vihollisuuksia ja kirkkojen mahdolli-
suutta puuttua niihin rauhan ja sovinnon kautta. KMN:n kes-
kuskomitea kokoontuu kahden vuoden välein ja on kahdek-
san vuoden välien kokoontuvan yleiskokouksen välikaudella 
järjestön korkein päättävä elin. Komiteaan kuuluu 154 jäsen-
tä. Suomesta jäseninä ovat piispa Simo Peura, Suomen ev.-
lut. kirkko ja professori Pekka Metso, Suomen ortodoksinen 
kirkko, VTM Talvikki Ahonen on varajäsen. Neuvonantajis-
sa on kaksi suomalaista: toiminnanjohtaja Seppo Rissanen ja 
pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen, jotka osallistuivat kokouk-
seen yhdessä piispa Simo Peuran ja Talvikki Ahosen kanssa.

Suomalaiset jäsenet muissa komissioissa ovat: Lähetys-
komissiossa TM Aino Nenola (ort) ja advisor-ominaisuu-
dessa professori Mika Vähäkangas (ev-lut). Kansainvälisten 
asioiden komissiossa jäseninä ovat professori Hanna Ojanen 
(ev-lut) ja Maria Mountraki (ort). 

Amerikan ortodoksisen kirkon delegaatio 
vieraili 22.2. ev.-lut. ev.-lut. kirkon talossa ja SEN:ssa. Kes-
kusteluissa sivuttiin ekumeenisen yhteistyön historiaa ja tä-
män päivän haasteita sekä amerikkalaisen uskonnollisen 
pluralismin näköaloja. Delegaatiota johti metropoliitta Tik-
hon. Seurueeseen kuuluivat: Arkkipiispa Melchisedek, isä 

3 Verkostoyhteistyö

John Jillions, arkkidiakoni Joseph Matusiak, professori Paul 
Meyendorff ja Mr Jeremy Pletnikoff. Suomesta tapaamises-
sa olivat: metropoliitta Ambrosius, arkkipiispa Kari Mäki-
nen, rovasti Rauno Pietarinen, Mari-Anna Pöntinen, TT Mi-
ka Pajunen, Anna Hyvärinen, Katariina Väisänen, Jan Ed-
ström ja Sirpa-Maija Vuorinen. Suomen ekumeenista kent-
tää valotti pääsihteeri ja vapaakirkkojen sekä ruotsinkielis-
ten kirkkojen asemaa ekumeenisessa yhteistyössä pastori 
Jan Edström.

Katolisen kirkon Paavillinen oikeudenmukaisuuden ja 
rauhan neuvosto
Paavillisen oikeudenmukaisuuden ja rauhan neuvoston joh-
taja, kardinaali Peter Turkson Vatikaanista vieraili Suomes-
sa 20.–22.5. SEN teki yhteistyötä vierailun järjestämiseksi 
ulkoasiainministeriön ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Vie-
railusta ks. 2.1.2 ja 2.2.1.

International Association for Missiological Studies 
(IAMS)

IAMS konferenssi Soulissa, ks. 2.1.2.

3.2 Eurooppalaiset yhteydet

Euroopan kansallisten ekumeenisten neuvostojen pää-
sihteerikokoontuminen
Euroopan kansallisten ekumeenisten neuvostojen pääsihtee-
rit kokoontuivat Lissaboniin 31.5.–3.6. Kokous pidettiin Lu-
sitanian kirkon (The Lusitanian Catholic Apostolic Evan-
gelical Church) upeissa historiallisissa tiloissa. Tämä ang-
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likaaniyhteisö isännöi kokousta suurella vieraanvaraisuu-
della. Kokousvieraat saivat paitsi tutustua Portugalin eku-
meeniseen tilanteeseen myös nauttia kaupungin erityislaa-
tuisesta kauneudesta. Kokouksen tavoite oli keskustella yh-
teisistä ajankohtaisista haasteista. Ajankohtaisista haasteista 
päällimmäisin oli turvapaikkaa hakevien ihmisarvon kunni-
oittaminen ja kirkkojen suhde pakolaisiin heidän vaikeassa 
elämäntilanteessaan. Kardinaali D. Manuel Clemente, Lis-
sabonin patriarkka, oli kokouksen pääpuhuja.

Euroopan kirkkojen konferenssi 
Euroopan kirkkojen konferenssin uusi pääsihteeri Heik-
ki Huttunen aloitti toimessaan tammikuussa. Hän osallistui 
aktiivisesti sekä Euroopan kansallisten ekumeenisten neu-
vostojen pääsihteerikokoukseen sekä Pohjolan ja Baltian 
ekumeenisten toimijoiden kokoukseen. Euroopan kirkko-
jen konferenssi pyrki etsimään uudelleen selkeitä suhteita 
kansallisiin neuvostoihin oman työnsä eteenpäin viemisek-
si ja yhteistyön vahvistamiseksi. EKK:n hallintoneuvostos-
sa Suomea edustaa professori Aila Lauha. Hallintoneuvos-
ton kokous järjestettiin Brysselissä 24.–26.11.   

Euroopan kirkkojen konferenssin alla toimivat myös Eu-
roopan kirkkojen siirtolaiskomissio sekä Euroopan kris-
tillinen ympäristöverkosto. Euroopan kirkkojen siirtolais-
komission asiantuntija Doris Peschke vieraili Suomessa 
Pohjolan ja Baltian ekumeenisten toimijoiden kokouksessa. 
Euroopan kristillinen ympäristöverkosto (ECEN) piti yleis-
kokouksen Helsingissä 11.–15.6. (ks. 2.2.2).

Euroopan kristittyjen naisten ekumeeninen foorumi 
(EFECW)
Oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymä-
tön puro oli Euroopan kristittyjen naisten ekumeenisen foo-
rumin (EFECW) kansallisten koordinaattoreiden kokouk-
sen teemana Kyproksen Larnacassa 29.6.–3.7. Outi Piiroi-
nen-Backman edusti jaostoa. Osallistuja oli noin 60 naista 
23 maasta. Foorumi laati julkilausuman teemalla Euroopan 
naiset toimivat rakkaudesta (ks. liite). Foorumin seuraava 
yleiskokous on päätetty pitää Serbiassa 2018.

Euroopan ekumeeninen nuorisoneuvosto (EYCE) 
Ecumenical Youth Council in Europen (EYCE) kansalli-
set yhteyshenkilöt ja hallitus kokoontuivat Wieniin 21.–
23.10. Ajankohtaisista teemoista keskusteltiin ja pohdittiin 
jäsenjärjestöjen ja EYCEn yhteisiä tulevaisuuden suunnitel-
mia. Keskeinen aihe oli EYCEn kampanjatoiminta. Meneil-
lään oleva Break the chains -kampanja on päättymässä ja uu-
si #WeareEurope alkamassa. Oli aika tarkastella mennyttä ja 
suuntautua tulevaan. Suomalaisina edustajina oli EYCEn hal-
lituksen jäsen Sini Tyvi ja jaoston edustajana Salla Hyrkäs.

Unkarin helluntaikirkon johtavat toimijat 
vierailivat SEN:ssa 19.2. Valtuuskunta vieraili maassamme 
ja tutustuu muun muassa koulujen uskonnonopetukseen ja 
kirkkokuntien ja koulujen yhteistyöhön. Valtuuskunnan jä-
senet olivat: Jánosi Ferenc, Szabó Iván ja Bálint Miklós. 
Tulkkina toimi Jussi Lukacs. Helluntaiseurakuntien koulu-
palvelun johtaja Leevi Ahopelto, Pekka Iivonen OPH:sta ja 
Tuula Vinko ev.-lut. kirkkohallituksesta osallistuivat myös 
vierailuun. Pääsihteeri kertoi vieraille SEN:n toiminnasta ja 
ajankohtaisista ekumeenisista hankkeista.

3.3 Pohjoismaiset ja Baltian  
alueen yhteydet

Pohjolan ja Baltian ekumeeniset neuvostot
Vuosittainen Pohjolan ja Baltian kirkkojen ja ekumeenis-
ten asiantuntijoiden kokous pidettiin 26.–28.1. Helsingis-
sä. Teemana oli Oikeudenmukaisuuden ja rauhan pyhiin-
vaellus (Pilgrimage of Justice and Peace). Osanottajina oli 
eri kirkkojen ja ekumeenisten neuvostojen toimijoita kah-
deksasta maasta, kaikkiaan 38 henkilöä. Kokouksen yleis-
teemaa lähestyttiin käsittelemällä muun muassa Euroopan 
siirtolaisuustilannetta. Samalla kysyttiin, eletäänkö Pohjo-
lassa ja Baltiassa uutta kylmän sodan aikaa. Kokouspaik-
kana oli NNKY:n hotelli Helka. Kokousta isännöi SEN yh-
dessä Kirkkohallituksen ja NNKY:n kanssa. Pohjoismaiset 
pääsihteerit toimivat kokouksen puheenjohtajina pääsihteeri 
Mari-Anna Pöntinen isännöidessä ensimmäistä aamupäivää. 
NNKY:n pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen toivotti vieraat 
tervetulleiksi. Koko SEN:n toimisto samoin kuin Kirkko-
hallituksen ekumeeniset toimijat osallistuivat kokoukseen. 
Myös Euroopan kirkkojen konferenssin pääsihteeri Heikki 
Huttunen oli kokouksessa mukana.

Pohjoismaisten pääsihteerien kokoontuminen
Pohjoismaisten kansallisten neuvostojen pääsihteerit ko-
koontuivat Kööpenhaminassa 7.10. Kokouksessa suunnitel-
tiin Pohjolan ja Baltian ekumeenisten neuvostojen kokousta 
seuraavaksi vuodeksi Islantiin. 

Pohjolan ekumeeninen naiskomitea 
Nordisk ekumenisk kvinnokommitté (NEKK) kokoontui 
Uppsalassa 3.-4.3. Kokoukseen osallistuivat Outi Piiroinen-
Backman Naisjaostosta ja Sirpa-Maija Vuorinen evankelis-
luterilaisen kirkon edustajana. Kokoontumisessa suunnitel-
tiin Islannin Hólarissa elokuussa pidettyä ekumeenista nais-
ten konferenssia. 10.–13.8. järjestetyn konferenssin teema 
oli Visdom, Växt, Vandring. Suomesta konferenssiin osal-
listui kymmenen naista, Naisjaostosta Outi Piiroinen-Back-
manin lisäksi Eija Kemppi. Päivi Salmesvuori esitelmöi tee-
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masta Finnish Women Making Religion. Between Ancestors 
and Angels. Anna Hyvärinen alusti aiheesta: Freedom of Re-
ligion or Belief as a Human Right. Outi Piiroinen-Backman 
vastasi ortodoksisesta iltahartaudesta. 

NEKK kokoontui Oslossa 26.–28.10. Kokouksessa kes-
kusteltiin Islannin konferenssin kokemuksista ja palauttees-
ta ja suunniteltiin tulevaa toimintaa sekä käsiteltiin Refor-
maation merkkivuoden antia eri Pohjoismaissa. Naisjaoston 
edustajana Outi Piiroinen-Backman osallistui myös Sigtu-
nassa 4.-5.3. järjestettyyn uskontojen seminaariin pyhyydes-
tä Helig-Qadosh-Moqaddas.

Sveriges Kristna Råd
Vuosittainen yhteistyöseminaari Vastuuviikon ja Kyrkornas 
Globala Veckanin kanssa pidetiin Sveriges Kristna Rådetis-
sa Alviikissa 28.4. Kokouksessa keskusteltiin laajasti yhteis-
työstä ekumeenisten neuvostojen kesken ja tarkasteltiin Vas-
tuuviikon teemoja ja näkökulmia. Vuoden aikana pääsihtee-
rit tapasivat toisiaan ja keskustelivat yhteistyöstä ja ajankoh-
taisista haasteista.

Svenska Bibelsällskapet
Suomenruotsalaista kristillisyyttä Svenska Bibelsällskape-
tissa edustaa SEN. Dosentti Risto Nurmela (ev.-lut.) on var-
sinainen jäsen ja TT Leif-Göte Björklund (met.) varajäsen. 
Huvudmannarådet kokoontui 4.4. ja 14.11. Uppsalassa. Ris-
to Nurmela osallistui kokouksiin. SBS on ruotsintanut Rans-
ka raamattuseuran kirjan Sur le Chemin nimellä Bibel och 
migration. LL-kustantamo, joka on osa Mediaa kaikille -vi-
rastoa, on ehdottanut yhteistyötä helppolukuisen Uuden tes-
tamentin jukaisemiseksi ja työ on jo lähetnyt käyntiin. Kol-
men hengen ryhmä tarkistaa syksyn aikana työstetyt tekstit 
teologiselta pohjalta, mutta aikaa tarvitaan lisää erityisesti 
siksi, että Raamatuntekstejä on lyhennetty. 

Livets ord on ollut ensimmäistä vuottaan huvudman-
narådetissa. Huhtikuun kokous hyväksyi Pyhän Ignatioksen 
säätiön jäseneksi. Säätiö on ortodoksisten kirkkoja kokoava 
yhteisö. Selvitystyö Uuden testamentin uudesta käännökses-
tä jatkuu. Porvoon hiippakunnan työryhmä kirjoittaa asias-
ta lausunnon, joka valmistuu jouluun mennessä. Myös Fri-
kyrklig Samverkanille on tullut lausuntopyyntö. Käännös-
johtaja Mikael Winninge raportoi, että valtaosa lausunnois-
ta on kannalla, että uutta käännöstä ei tarvita. Yksi mahdolli-
suus on nykyisen käännöksen uudistaminen. Puheenjohtaja, 
piispa Åke Bonnier ehdotti, että tähdätään vuoteen 2026, jol-
loin tulee kuluneeksi 500 vuotta siitä kun ensimmäinen UT-
käännös ilmestyi ruotskiksi. Vuoden raamattupalkinto jaet-
tiin kirjailija Tomas Sjödinille.

Eesti Kirikute Nôukogu
Viron kirkkojen neuvoston ja SEN:n yhteistyössä EKN:n 

pääsihteeri vieraili SEN:n kevät- ja syyskokouksessa. Pää-
sihteeri kävi vierailulla EKN:ssa tutustuen sen toimintaan 
professori Stephen Bevansin kanssa 26.5.

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

3.4 Kotimaiset verkostot

Kumppanuusfoorumi
Kumppanuusjärjestöjen johtotason ja SEN:n henkilökunnan 
tapaaminen oli 26.4. Helsingissä. Kaikista 24 kumppanuus-
järjestöstä 17 osallistui lounaskokoontumiseen, jossa käsi-
teltiin eri järjestöjen kuulumisia ja keskusteltiin yhteistyös-
tä Neuvoston sisällä.

Paikallisekumeeninen foorumi
Neljästoista Paikallisekumeeninen foorumi järjestettiin Lah-
dessa ja Vääksyssä 7.10. Foorumi aloitettiin rukoushetkel-
lä Lahden NNKY:n tiloissa. Foorumiin kokoontuneet sai-
vat kuulla NNKY:n juhlavuoteen liittyen sekä NNKY-liik-
keen että erityisesti Vääksyn NNKY:n historiasta. Osallistu-
jat esittäytyivät ja kertoivat ekumeenisia kuulumisia eri puo-
lilta Suomea. Foorumia jatkettiin Lahden ristinkirkossa, jos-
sa kirkkoherra Miikka Hämäläinen (ev-lut) alusti vieraanva-
raisuuden teemasta. Hänen alustustaan kommentoivat rehto-
ri Jarkko Koponen sekä kirkkoherra Jonas Bergenstad (ort). 
Tematiikan käsittelyssä korostui erityisesti vuoden takai-
nen turvapaikanhakijoiden tilanne sekä muuttuneen tilanteen 
kohtaaminen seurakunnissa ja koulumaailmassa. Kokousväki 
siirtyi bussilla Vääksyyn – bussimatkan aikana annettiin in-
formaatiota ekumeenisesta rukousviikosta, vastuuviikosta se-
kä ihmisoikeushankkeesta. Aurinkovuoren koululla nautitun 
lounaan jälkeen toimitettiin koulun ekumeeninen siunaami-
nen, jonka yhteydessä jaoston jäsenet vastailivat oppilaiden 
kysymyksiin. Foorumiin sisältyi myös tutustuminen Aurinko-
vuoren kouluun rehtori Petri Haapasen sekä arkkitehti Kari 
Järvisen opastuksella. Foorumi päättyi kirkkoherra Petri Ter-
von (ev-lut) toimittamaan päätöshartauteen koulun aulassa. 

Reformaation merkkivuosi
SEN:n edustaja reformaation merkkivuoden kansalaisval-
tuuskunnassa oli piispa Teemu Sippo SCJ (kat). Pastori 
Mayvor Wärn-Rancken (met) edusti Suomen vapaakristillis-
tä neuvostoa. Molempien varaedustaja on kirkkokunnanjoh-
taja Hannu Vuorinen (SVKN). Pääsihteeri oli merkkivuoden 
päätoimikunnan jäsen sekä merkkivuoden ekumeenisen toi-
mikunnan jäsen.
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Turun ekumeeniset kirkkopäivät
Turun ekumeenisten kirkkopäivien päätoimikunnan jäsen 
oli pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen. Kirkkopäivien ohjel-
matoimikunnan jäsen oli kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuo-
rinen (SVKN).

SEN, SVKN ja FS
Vuoden aikana neuvoteltiin Ekumeenisen Neuvoston, Suo-
men vapaakristillisen neuvoston ja Frikyrklig Samverkanin 

Vuoden kristillinen mediateko
Kristillisen Medialiiton vuosittainen tunnustuspalkinto 
myönnettiin ekumeenisen rukousviikon päättyessä 25.1. Yle 
Teeman sarjalle Tapahtukoon sinun tahtosi. Perusteluissa to-
dettiin, että Yle Teema on tällä ohjelmavalinnalla vahvista-
nut avointa keskustelua uskontojen ja katsomuksen syvä-
merkityksistä sekä puhunut positiivisen uskonnonvapauden 
puolesta. Tunnustuksen jakoi päätoimittaja Heli Karhumä-
ki ja sen otti vastaan Yle Teeman ohjelmapäällikkö Marika 
Kecskeméti sekä ohjelmahankkija Mari Koivuhovi. Tunnus-
tuksen taustalla ovat Kristillinen Medialiitto, Verkkoviestin, 
Sana-lehti ja SEN.

4 Ekumeeniset huomionosoitukset

Ekumeeninen teko
Studium Catholicum palkittiin vuoden 2016 Ekumeeninen 
teko -tunnustuksella. Palkitseminen tapahtui Kuopion tuo-
miokirkossa 10.10. syyskokouksen yhteydessä. Perusteluis-
sa SEN:n hallitus toteaa, että tunnustus annetaan ainutlaatui-
sesta ja pitkäjänteisestä ekumeenisesta toiminnasta. Domi-
nikaanien sääntökunta vietti kuluneena vuonna perustami-
sensa 800-vuotisjuhlavuotta. Tunnustuksen luovuttivat ark-
kipiispa Kari Mäkinen ja pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen. 
Sen otti vastaan veli Gabriel Salmela OP.

yhteistyöstä ja organisaatioista. Neuvotteluissa olivat pää-
sihteerin lisäksi mukana SVKN:n puheenjohtaja Jari Por-
taankorva, varapuheenjohtaja Hannu Vuorinen, Hellun-
taikirkon johtaja Esko Matikainen ja FS:n puheenjohtaja Jan 
Edström.



23
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

5.1 Yleiskokoukset

Kevätkokous pidettiin Helsingissä 8.4. vapaakirkossa. Ko-
kouksessa käsiteltiin vuoden 2015 toimintakertomus sekä ti-
linpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille. Samoin keskusteltiin yleiskokouksen vi-
sioista SEN:n tulevaisuutta varten.

Kevätkokouksen seminaari käsitteli ilmastonmuutosta. 
Sisällöstä ks. 2.2.2.

Syyskokous pidettiin Kuopiossa 10.–11.10. Siellä kä-
siteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017. 
Syyskokous käsitteli myös jaostouudistusta ja päätti asettaa 
seuraavat jaostot vuosille 2017–2019:

1) Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto
2) Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto
3) Paikallisekumenian jaosto
4) Kasvatusasioiden jaosto
5) Lapsi- ja nuorisotyön jaosto
6) Yhdenvertaisuusjaosto. Näistä ensimmäiseen kirkot 

valitsivat edustajansa ja muihin jäsenkunta.
Syyskokouksen seminaari käsitteli reformaatiota, yhtei-

söä ja yhteiskuntaa. Sisällöistä ks. 2.1.2.
 

5.2. Hallitus

Hallitus kokoontui viisi kertaa. Edellisen vuoden syyskokous 
oli valinnut uuden hallituksen, joka aloitti toimintansa vuo-
den alussa. Sen puheenjohtaja on arkkipiispa Kari Mäkinen 
(varajäsen tuomiorovasti Matti Poutiainen), varapuheenjoh-
tajat piispa Matti Repo (varajäsen: TL Veijo Koivula), piis-
pa Arseni (varajäsen: ylidiakoni Juha Lampinen) sekä pas-
tori Soile Salorinne (varajäsen: kirkkokunnanjohtaja Han-
nu Vuorinen). Hallituksen muut jäsenet ovat yleisvikaari, TT 
Raimo Goyarrola (veli Gabriel Salmela), TT Minna Hieta-
mäki (lehtori Eija Peura), dosentti, TT Tomi Karttunen (pas-
tori Päivi Aikasalo), TM Jooa Sotejeff-Wilson (YTT Minna 
Rasku), Pastor Jan Edström (pastor Mayvor-Wärn-Rancken).

Hallitus kokoontui kesäkokoukseensa 8.6. Turussa ark-
kipiispan residenssissä. Kokoukseen kutsuttiin jäsenten li-
säksi hallituksen varajäsenet.

5.3 Jaostot ja työryhmät

Vuoden aikana seuraavat jaostot olivat toiminnassa:
Eettisten kysymysten jaosto
Kasvatusasiain jaosto
Naisjaosto
Nuorisojaosto
Opillisten kysymysten jaosto
Paikallisen ekumenian jaosto
Sektionen för finlandssvensk ekumenik

Lisäksi syksystä lähtien toimivat Turvapaikka-asiantun-
tijoiden työryhmä ja missiologinen työryhmä. Hallitus aset-
ti myös joulukuun kokouksessaan ruotsinkielisen työn mää-
räaikaisen työryhmän. Ihmisoikeusprojektilla ja vastuuvii-
kolla sekä Ketko-koulutuksella olivat omat ohjausryhmänsä. 

5.4 Henkilöstö

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

5.5 Talous

Tilikauden ylijäämä oli 2 716 euroa (edellisen tilikauden yli-
jäämä 36 296 euroa) ja oman  pääoman määrä vuo-
den lopussa 83 196 euroa (80 480 euroa). Rahastojen pää-
oma vuodenlopussa oli yhteensä 20 307 euroa (20 307 eu-
roa). Yhdistyksen ja sen rahastojen varat on talletettu pank-
kitilille.

Tuotot
Tilikauden tuotot olivat 423 553 euroa (edellisellä tilikau-
della 496 443 euroa), ja vähennys edelliseen vuoteen nähden 
oli 15 %. Seurakuntien tuen osuus kaikista tuotoista oli 42 % 
(37 %). Valtiolta saadun tuen osuus oli 1 % (11 %) ja jäsen-
yhteisöjen osuus 56 % (35 %). Kolehtien osuus kaikista tuo-
toista oli 40 % (35 %) ja jäsenmaksujen 31 % (26 %). Viral-
lisia kolehteja saatiin seurakunnilta 166 212 euroa (170 675 
euroa) ja vapaita kolehteja 2 637 euroa (3 512 euroa) ja ta-
lousarviotukea 6 550 euroa (7 580 euroa). Valtiolta saatu tu-
ki oli yhteensä 5 000 euroa (56 000 euroa). Jäsenyhteisöiltä 
saadut tuotot olivat 237 822 euroa (171 754 euroa).

Kulut
Tilikauden toimintakulut olivat 420 837 euroa (edellisellä ti-
likaudella 460 147 euroa) ja ne alenivat edellisestä vuodesta 
9 %. Palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat 297 948 euroa 
(258 323 euroa) sisältäen myös muille toiminta-alueille kir-
jatut palkat ja palkkiot sivukuluineen. Käyttöomaisuudesta 
tehdyt poistot olivat yhteensä 2 713 euroa (3 618 euroa).

Vastuuviikon kulut olivat 40 654 euroa (75 519 euroa), ja 
ne alenivat edellisestä vuodesta 46 %.

Ekumeenisen ihmisoikeustyön kulut olivat 71 773 euroa.
Muun varsinaisen toiminnan kulut olivat 26 922 euroa 

(56 987 euroa), ja ne alenivat 53 %.
Tukitoimintojen ja yleishallinnon kulut olivat 86 384 eu-

roa (126 943 euroa), ja ne alenivat 32 %.

5 Hallinto ja talous
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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
• 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
• tillsätta sektioner och arbetsgrupper till vilka styrelsen  
 inbjuder representanter för medlemmar, observatörer och  
 partnerorganisationer samt övriga experter
• idka samhälleligt påverkansarbete på basis av kristen etik 
• idka publikationsverksamhet
• upprätthålla kontakter till sina medlemskyrkor och obser- 
 vatörer samt med andra ekumeniska organisationer i Fin- 
 land och utomlands

1.2 Verksamhetens allmänna mål  
och delområden

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

ERF betjänar sina medlemmar, observatörer, partneror-
ganisationer och övriga aktörer som en ekumenisk expertor-
ganisation. 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 verksam-
heten är att kyrkor och kristna samfund bättre ska kunna stö-
da 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 publikationsverksamhet och delar år-
ligen 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 i 
Finland verksamma kyrkor, kristna samfund och församlin-
gar som bekänner Herren Jesus Kristus som Gud och Frälsa-
re enligt Bibeln, och därför tillsammans strävar efter att full-
göra sin gemensamma kallelse den ende Guden, Fadern, So-
nen och den heliga Anden, till ära.

Till medlemmar av rådet kan godkännas i Finland verk-
samma kyrkor och kristna samfund som bekänner Herren 
Jesus Kristus som Gud och Frälsare enligt Bibeln, och där-
för tillsammans strävar efter att tillsammans fullgöra sin ge-
mensamma kallelse en enda Gud, Fadern och 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 metodistkyrka
• Suomen Metodistikirkko
• Frälsningsarmén i Finland
• Missionskyrkan i Finland
• The Anglican Church in Finland
• International Evangelical Church in Finland

Observatörer
Som observatörer i rådet kan godkännas i Finland verksam-
ma kyrkor och kristna samfund, som bekänner Herren Jesus 
Kristus som Gud och Frälsare enligt Bibeln, och därför till-
sammans strävar efter att tillsammans fullgöra sin gemen-
samma kallelse en enda Gud, Fadern och Sonen och den he-
liga Anden, till ära.
• Suomen Adventtikirkko
• Suomen Baptistikirkko
• Suomen Helluntaikirkko
• Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
• Finlands Svenska Pingstmission

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

1 Inledning
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• Filantropia
• Finlands kristliga fredsrörelse
• Finlands Kristliga Studentförbund 
• Finska Bibelsällskapet
• Finska Missionsförbundet
• Förbundet KFUK i Finland
• Förbundet KFUM i Finland
• Herättäjä-Yhdistys
• Hiljaisuuden ystävät
• Kansan Raamattuseura
• Kyrkliga sektorn
• Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
• Kyrkans Utlandshjälp
• Medialähetys Sanansaattajat SANSA
• Opiskelijoiden Lähetysliitto
• Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
• San Damianon osuuskunta
• Sinapinsiemen
• Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus
• Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
• Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus
• Tuomasyhteisö
• World Vision Finland

1.4 Beskrivning av verksamhetsåret  
och en kort verksamhetsberättelse

Året 2016 präglades av stora förändringar både i Europa och 
på andra håll i världen. Kriget i Syrien och terrordåd i Eu-
ropa gav upphov till osäkerhet och orsakade ändrade värde-
ringar. Nationalistiska rörelser utnyttjade osäkerheten till att 
skapa hotbilder om «det andra» överallt i världen. Västvärl-
dens demokratiska ideal och människors lika värde utmana-
des kraftigt.

Även i Finland fördes en livlig debatt om det stora anta-
let asylsökande från krigs- och våldshärjade områden samt 
deras rättigheter. Året innan hade cirka 32 000 asylsökande 
anlänt till vårt land. Kyrkorna var speciellt oroliga över det 
allt hårdare attitydklimatet i Finland, något som syntes såväl 
på sociala medier som i lagstiftningen i vårt land och i myn-
digheternas agerande gentemot asylsökande; de asylsökan-
des rättigheter och ställning i det finländska samhället för-
svagades. Kyrkornas budskap om kärlek till nästan och varje 
människas oändliga värde blev allt viktigare.

ERF hade kommit med ett utlåtande om asylsökande och 
återförening av familjer i december 2015. Ett andra ställ-
ningstagande gavs på våren i samarbete med religionsledar-
na. Det senare uttalandet, som också tog fasta på svårighe-
terna med återförening av familjer, uppmärksammades av 
Helsingin Sanomat. Kring utlåtandet samarbetade ERF med 

Kyrkans informationscentral, vilket gav mer synlighet i me-
dierna än utlåtandet år 2015. Även anvisningarna för Kyrkan 
som fristad förnyades och föranledde offentlig debatt i me-
dierna. Den offentliga debatten och kyrkornas oro påverka-
de ändå inte myndigheternas beslut.

Under åren inledde ERF:s ekumeniska nätverk av exper-
ter som arbetar med asylsökande sitt arbete. ERF:s styrelse 
skickade en delegation till Migrationsverket i september och 
arbetet med ämbetsverket präglade hösten även för kansliet 
del. Förhandlingar resulterade i att man för att bistå handläg-
garna som för asylsamtal kan ge ett uttalande från kyrka/för-
samling om att en asylsökande har konverterat till kristen-
dom. Samtidigt kom man överens om att ordna utbildning på 
Migrationsverket. Avtalet om att ge ett utlåtande kan ses som 
ett litet, men viktigt framsteg för samarbetet mellan kyrkor-
na mot de allt hårdare attityderna i en situation där samarbetet 
med myndigheterna är av avgörande betydelse för de asylsö-
kande. Ansvarsveckans tema Trygg? tog fasta på samma de-
batt och stödde församlingarna i arbetet för att utöva nästank-
ärlek även i situationer där det handlar om människor som 
kommer från andra utgångspunkter såväl kulturellt som reli-
giöst sett. Det ekumeniska samarbetet inom Rådet var smidigt 
på grund av den gemensamma omsorgen om människovärdet. 
I det här sammanhanget kom var och en med sitt bidrag till 
helheten och arbetet var genuint gemensamt och ekumeniskt.

Ett nytt människorättsprojekt inleddes i början av året. In-
om ramen för projektet fick ERF:s lilla kansli en heltidsan-
ställd till efter att tidigare bara ha haft två heltids- och tre del-
tidsanställda. Det här möjliggjorde en satsning på religions- 
eller trosfrihet, något som ERF:s medlemskyrkor vid samta-
len under höst- och vårmötet hade betonat som ett spetstema. 
I temat ingår främjande av såväl global religionsfrihet som 
religionsfriheten bland de asylsökande i Finland. Under pro-
jektets första år utökades expertisen inom området samtidigt 
som man främjade kyrkornas röst i samhället och skapade 
nätverk. Personresursen stärkte på ett betydande sätt Ekume-
niska Rådets människorättsarbete till förmån för kyrkorna.

Samhällsansvar var för ERF:s del en synlig del av arbe-
tet under året. I samarbete med utrikesministeriet, Kyrkans 
Utlandshjälp och katolska kyrkan ordnades ett seminarium 
om religiösa minoriteter och samhällsfred. Gäst på seminari-
et och hos ERF var kardinal Peter Turkson. Samarbetet med 
utrikesministeriet i samband med människorättsprojektet var 
lyckat. Ett avtal uppnåddes med Migrationsverket och efter 
att förtroende har skapats är avsikten att fortsätta samarbetet. 
En delegation från sektionen för fostran besökte tillsammans 
med generalsekreteraren undervisningsministern för att dis-
kutera minoritetskyrkornas och minoritetsreligionernas reli-
gionsundervisning i skolorna. Att upprätthålla nivån på re-
ligionsundervisningen och att den ses som likvärdig anser 
man inom Rådet vara viktigt.
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Vårmötets seminarium tog upp frågan om kyrkornas an-
svar och klimatförändringen. Huvudtalare under seminariet 
var riksdagsledamot Ville Niinistö. Seminariet var kopplat 
till Europeiska kyrkornas miljönätverks (European Christi-
an Environmental Network, ECEN) generalförsamling och 
konferens som hölls på Kulturcentret Sofia i juni. ERF var 
arrangör tillsammans med Konferensen för europeiska kyr-
kor och lutherska Kyrkostyrelsen. Höstmötesseminariet tog 
upp frågan om reformationen som samhällelig utmaning för 
kyrkorna och bland talarna fanns en representant för Inrikes-
ministeriet som talade om de asylsökandes situation. Såväl 
Kvinnosektionen som Sektionen för fostran ordnade aktu-
ella seminarier med fokus på integration, samhällsfred, re-
ligionens betydelse och religionsfostran. ERF deltog också 
i rundabordssamtal med Inrikesministeriet och RESA-Fo-
rumet om minoritetsreligioner och samhällsfred.

Årets andra tyngdpunktsområde var att utveckla orga-
nisation och samarbete. Förhandlingar om samarbete inled-
des med Suomen Vapaakristillisen Neuvosto (SVKN) och 
Frikyrklig Samverkan (FS) och diskussioner fördes om en 
eventuell samgång med ERF. Samtalen inleddes i gott sam-
förstånd och de fortsätter i enlighet med verksamhetsplanen 
under år 2017.

Höstmötet år 2016 hade gett i uppgift att planera och ut-
veckla sektionsarbetet. Det här utvecklingsarbetet inleddes 
i samarbete med sektionerna och efter att planen hade god-
känts av styrelsen behandlades den av höstmötet. Mötet be-
slöt att tillsätta följande sektioner för perioden 2017–2019: 
Sektionen för teologi och lärofrågor, Sektionen för samhälls-
frågor, Sektionen för lokalekumenik, Sektionen för fostran, 
Sektionen för barn- och ungdomsarbete och Sektionen för 
jämställdhet. Till den förstnämnda sektionen utsåg kyrkor-
na sina representanter, medan hela medlemskåren utser re-
presentanter till de övriga sektionerna. Sektionen för teolo-
gi och lärofrågor möjliggör genom sitt arbete beredning av 
multilaterala överenskommelser i lärofrågor. Sektionen för 
samhällsfrågor möjliggör en bred syn på samhällsfrågor och 
kan ge kyrkorna en starkare gemensam röst. Ungdomssek-
tionen omvandlades till Sektionen för barn- och ungdomsar-
bete, vilket ger mer plats för en yrkesmässig syn. Det förny-
ade ungdomsnätverket deltar i sektionens arbete. Även Ket-
ko opererar i samband med den förnyade sektionen. Sektio-
nen för jämställdhet öppnar för bred debatt i frågor i anknyt-
ning till jämställdhet. Sektionen för lokalekumenik fortsätter 
att hålla den lokala ekumeniken framme i kyrkorna medan 
Sektionen för fostran handhar expertarbete inom religions-
undervisning och småbarnspedagogik. I sektionsreformen 
arbetade man också för att skapa tydligare kontakter mellan 
sektionerna, kansliet och styrelsen, så att sektionsarbetet in-
te sker åtskilt från ERF:s övriga verksamhet. På så sätt stö-
der den sakkunskap som finns inom medlemskåren Ekume-

niska Rådets arbete för våra gemensamma mål.
Det tredje tyngdpunktsområdet var andliga och lärofrå-

gor. Den kristna tron och gemenskapen utgör grunden för 
all ekumenisk verksamhet. Materialet för Ekumeniska bö-
neveckan hade sammanställts av kyrkorna i Lettland och fö-
relåg på finska och svenska. Böneveckans radierade ekume-
niska gudstjänst firades i Pielavesi. Bönedagsarbetsgruppen 
arbetade fram ett böndagsplakat som efter behandling i sty-
relsen skickades till Republikens president. Han underteck-
nade plakatet i början av november. Efter terrordåden i Brys-
sel hölls en ekumenisk bönestund på skärtorsdagen i Uspen-
skijkatedralen. Lokalekumeniska forum ordnades i Lahtis 
och Vääksy. Ansvarsveckans gudstjänst var en Tomasmässa 
i Mikael Agricola-kyrkan i Helsingfors och den ekumeniska 
gudstjänsten som sändes i radio firades i Jyväskylä. Utmär-
kelsen Den ekumeniska gärningen överräcktes vid höstmö-
tet till Studium Catholicum, som stärker betydelsen av ge-
mensam bön i det ekumeniska fältet. Vid sidan av gemen-
samt böneliv hade Sektionen för lärofrågor förberett styrel-
sens utlåtande till Kyrkornas Världsråd om dokumentet Kyr-
kan - På väg mot en gemensam vision.

Samarbetet i internationella ekumeniska nätverk var liv-
ligt. I synnerhet samarbetet med de kristna råden i Norden 
var tätt. Två internationella konferenser ordnades också i 
Finland med ERF som en av arrangörerna. Förutom Euro-
peiska kyrkornas miljönätverks generalförsamling samman-
trädde representanter för nätverket av nordiska och baltiska 
ekumeniska experter i Helsingfors i början av året. I mötet 
deltog också representanter för Konferensen för europeiska 
kyrkor. Kyrkornas Världsråds centralkommitté sammanträd-
de i Trondheim, där Rådet var representerat. De europeis-
ka nationella rådens generalsekreterarmöte hölls i Lissabon.

International Association for Mission Studies (IAMS) 
samlades till generalförsamling i Soul och den i samman-
hanget kände katolske professorn i kontextuell teologi och 
missiologi Stephen Bevans besökte Ekumeniska Rådet i maj 
samtidigt med kardinal Peter Turkson. Bevans var redaktör 
för en publikation om påve Franciskus’ Evangelii Gaudium 
som generalsekreteraren bidrog till med en artikel. Publika-
tionen överräcktes till kardinal Turkson. I oktober markera-
des början på reformationens märkesår gemensamt av kato-
liker och lutheraner i Lund genom evenemanget Från kon-
flikt till gemenskap, en ekumeniskt viktig händelse. Även där 
var Rådet representerat. Spåren av finländsk Luther-forsk-
ning i det teologiska arbetet mellan kyrkorna har varit histo-
riskt signifikant. Under året var både katolsk och luthersk re-
formationsteologi framme i ERF:s verksamhet, liksom ock-
så förberedelserna inför märkesåret.

Styrelsen sammanträdde fem gånger. Rådets möten hölls 
på våren i Helsingfors och på hösten i Kuopio. ERF blev med-
lem i Societas Oecumenica. Medlemskåren förändrades inte. 
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2.1 Spiritualitet och lärofrågor

Det här avsnittet tar i större detalj upp de centrala delområ-
den i verksamheten under år 2016 som räknades upp i punkt 
1.4. Det första delområdet i verksamheten är spiritualitet och 
lärofrågor.

2.1.1 Spiritualitet och gemensam bön

Ekumeniska böneveckan för kristen enhet 18–25.1
Kyrkornas världsråds Faith and Order-kommission och ka-
tolska kyrkans Påvliga råd för främjande av kristen enhet pu-
blicerade material för Ekumeniska böneveckan för kristen 
enhet. Årets material togs fram på engelska i Lettland 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 Heikki Huttunen, 
Veijo Koivula och Sirpa-Maija Vuorinen. Materialet delades 
ut till 1 100 församlingar i vårt land. Temat var Kallade att 
förkunna Guds storverk / Kutsuttu julistamaan Jumalan suu-
ria tekoja. ERF:s webbplats erbjöd församlingarna stöd och 
samlade information om böneveckans evenemang på olika 
håll på ett ställe.

Böneveckans riksomfattande radiogudstjänst var ett sam-
arbete mellan de kristna församlingarna i Pielavesi och sän-
des i Yle-kanalen Radio1 24.1. Gudstjänsten förde samman 
aktörer från olika kyrkor och församlingsbor på ett fint sätt 
och stämningen var varm och genuint ekumenisk. Predika-
de gjorde biskop Teemu Sippo SCJ. Kyrkherde Arto Pentti-
nen firade liturgin tillsammans med präster och sångare från 
olika kyrkosamfund.

Böndagsplakatet
Böndagsplakatet som hade godkänts och undertecknats av 
Republikens president lästes upp i församlingarna den för-
sta böndagen 18.1 eller söndagen intill. Den nya böndags-
arbetsgrupp som ERF:s styrelse tillsatte beredde böndags-
plakatet för år 2017 och de bibelställen som var förknip-
pade med böndagarna 18.1 och 24.10. Republikens presi-
dent godkände texten som styrelsen presenterade och un-
dertecknade plakatet för år 2017. Plakatets centrala tema 
är att Kristi kärlek leder oss till försoning. Temat koppla-
des till aktuella samhällsfrågor och ansvaret för att gå för-
soningens väg presenterades som alla kristnas uppgift. Pla-
katet noterade också Finlands självständighets 100-års-
jubileum och reformationens märkesår. I böndagsarbets-
gruppen ingick förutom generalsekreteraren också Elena 
Gorschkow-Salonranta (ort), Taina Manninen (luth), Esko 
Matikainen (SHK) och Tomas Ray (luth). Böndagsplaka-
tet 2017 se. bilaga.  

Gemensam kristen missionshelg
Den ekumeniska missionshelgen firades det andra vecko-
slutet i oktober, 8–9.10. Temat för helgen var Jesu sände-
bud. Materialet bestod av texter av representanter från oli-
ka kyrkor. Missionshelgen är ett gemensamt projekt för ERF 
och Finska Missionsrådet (FMR) och i arbetsgruppen repre-
senterades ERF av redaktör Maria Hattunen (ort) och fader 
Nguyen Tri (kat). Materialet publicerades på båda organisa-
tionernas webbplatser.

Skapelsens tid 1.9-4.10
På ERF:s webbplats publicerades material för att fira skapel-
sens tid som ett ekumeniskt evenemang. Det är frågan om ett 
internationellt ekumeniskt initiativ om en bönedag för ska-
pelsen och skydd av skapelsen inom kyrkorna. Den första 
septembers betydelse stärktes ytterligare när påven Francis-
kus år 2015 bestämde att det är en böndag även inom katol-
ska kyrkan, efter ortodox förebild. Ekumeniska patriarken 
av Konstantinopel Demetrios I utlyste år 1989 den första da-
gen i det östliga kyrkoåret, indiktionens dag 1.9 till en bö-
nedag för skapelsen. Vid den tredje europeiska ekumenis-
ka samlingen (EEA3) i Sibiu i Rumänien år 2007 framför-
des förslaget att kyrkorna i Europa skulle fira skapelsens tid. 
Följande år kallade Kyrkornas världsråds centralkommitté 
kyrkorna att fira skapelsens tid med bön och handling från 
skapelsens dag (1.9) till Franciskus’ av Assisi minnesdag en-
ligt det västliga kyrkoåret (4.10).

Ekumenisk morgonbön
ERF:s kansli har sedan år 2008 varit med och organiserat 
den ekumeniska morgonbön som varje vecka hålls i domini-
kancentret Studium Catholicums kapell i centrala Helsing-
fors. Morgonbönen följer turvis katolsk, luthersk, ortodox, 
anglikansk och frikyrklig tradition och i konceptet ingår att 
en representant för en annan tradition håller ett anförande 
om dagens läsning. Morgonbönen ger rådet ett fint tillfäl-
le att vid sidan om sitt nationella och internationella arbete 
också odla en konkret koppling till lokal ekumenik och eku-
menisk bön.

Ekumeniska ansvarsveckans gudstjänster
Ansvarsveckans ekumeniska gudstjänst firades 30 oktober i 
kyrkan Huhtasuon kirkko i Jyväskylä. Gudstjänsten sändes 
i radio och predikade gjorde biskop Simo Peura. Ansvars-
veckans koordinator Katariina Väisänen framförde kollekt-
vädjan. För liturgin ansvarade en ekumenisk arbetsgrupp un-
der ledning av pastor Päivi Kärkkäinen. En andra temaguds-
tjänst under Ansvarsveckan genomfördes i Tomasmässan i 
Agricolakyrkan 24.10. I mässan predikade generalsekretera-
re Mari-Anna Pöntinen. Ansvarsveckans koordinator Katari-
ina Väisänen framförde kollektvädjan.

2 Verksamheten
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Bön i åminnelse av dödsoffren i terrordåden i Bryssel
Den 24 mars firade man i Uspenskijkatedralen efter Stora 
torsdagens (skärtorsdagens) fottvagning en ekumenisk bö-
nestund i åminnelse av offren för terrordåden i Bryssel. Bö-
nestunden förrättades av metropolit Ambrosius och general-
sekreterare Mari-Anna Pöntinen tillsammans med Uspen-
skijkatedralens kör.

Joint Catholic-Lutheran Commemoration of the Refor-
mation Lund/Malmö
Den sista oktober och första november firades evenemang-
et Joint Catholic-Lutheran Commemoration of the Refor-
mation i Lund och Malmö. Den ekumeniska bönen i dom-
kyrkan i Lund var en historisk händelse och en fin symbol 
för det långvariga ekumeniska arbetet och ansträngningarna 
för att få kyrkorna att närma sig varandra. Påven Franciskus, 
LVF:s president Munib Younan, LVF:s generalsekreterare 
Martin Junge och kardinal Kurt Koch erkände å sina kyr-
kors vägnar sin skildbörda för splittring, smärta och brist på 
kärlek. Skuldbekännelsen och förlåtelsen följdes av önskan 
om fred, predikan av påve Franciskus och generalsekretera-
re Junge samt undertecknandet av dokumentet From Conflict 
to Communion. Finland representerades vid evenemanget av 
ärkebiskop Kari Mäkinen. ERF representerades av general-
sekreterare Mari-Anna Pöntinen.

Sektionen för lokal ekumenik
Sektionens syfte är att erbjuda ERF:s medlemskrets och 
kristna i olika kyrkor och samfund möjlighet till interaktion 
för att främja den lokala ekumeniken. Ordförande var kyr-
koherde Arto Penttinen (luth), vice ordföranden var fader 
Matthew Azzopardi (kat) och pastor Kai Almgren (vap) och 
sekreterare var prost Veijo Koivula (luth).

Sektionen samlades till tre möten under året och vid dem 
diskuterades aktuella ekumeniska frågor och lokalekume-
nisk verksamhet på olika håll i landet. Centrala teman var 
ekumeniska böneveckan för kristen enhet, ekumeniska an-
svarsveckan och världsböndagen samt det ekumeniska bi-
belevenemang som hålls i maj på initiativ av Finska Bibel-
sällskapet.  Sektionen har strävat efter att stå i nära kontakt 
med den lokala ekumeniken överallt i Finland. Årets loka-
lekumeniska forum ordnades i Lahtis och Vääksy 7.10 (se 
3.4). Nästa lokalekumeniska forum hålls hösten 2017.

2.1.2 Lärofrågor och teologiska frågor

Sektionen för lärofrågor
Sektionen för lärofrågor sammanträdde två gånger under 
året. Sektionens träffar färgades av den osäkerhet som sek-
tionsreformen kastade över framtiden samt bristen på resur-
ser. Sektionen hade inte heller någon sekreterare, vilket har 

försvårat sektionens arbete.
I mötet i februari då S:t Henriks katedralförsamling stod 

värd deltog fyra medlemmar. Deltagarna diskuterade sek-
tionsarbetets natur och relevans och relationen mellan det 
arbete som sker i sektionerna och den ekumeniska verksam-
heten kyrkorna emellan. Den pågående förnyelsen av publi-
kationen Hyvät satamat diskuterades. Arbetet hade fortskri-
dit, om än inte som önskat. 

I mötet i maj i lutherska Kyrkans husdeltog sex medlem-
mar samt generalsekreteraren. Med generalsekreteraren dis-
kuterade sektionen sektionsarbetets framtid. Man konstate-
rade att arbete enligt tidigare mönster inte känns menings-
fullt i flera samfund och att nya verksamhetsmodeller be-
hövs. Publikationsprojektet avancerade långsamt, någon ut-
givare hade inte hittats.

Sektionen för lärofrågor hade också arbetat med bered-
ningen av ett utlåtande om Kyrkodokumentet till Faith and 
Order-kommissionen. Styrelsen godkände utlåtandet med 
vissa ändringar och det sändes till kommissionen i decem-
ber (se bilaga). 

Teologträff i samband med kardinal Peter Turksons be-
sök
Kardinal Peter Turkson, ordförande i det Påvliga rådet för 
rättvisa och fred i Vatikanen, deltog i en teologträff hem-
ma hos generalsekreteraren på lördag kväll 21.5. Ytterligare 
en internationell gäst deltog i träffen, nämligen den katols-
ke professorn Stephen Bevans från Chicago. Till kardinalen 
överlämnades Kyrkornas världsråds missiologiska tidskrift 
International Review of Mission IRM:s nummer Novem-
ber 2015, volume 104, som också hade överlämnats till påve 
Franciskus 24.2. IRM analyserade den helige faderns mis-
siologiska dokument Evangelii Gaudium (Evangeliets glä-
dje) och dess synpunkter i förhållande till KVR:s Together 
towards Life-dokument och Lausanne-rörelsens dokument 
The Cape Town Commitment. Publikationen har redigerats 
av teol.drr. Jooseop Keum tillsammans med professor Ste-
phen Bevans. Bland artikelförfattarna fanns två finländare, 
professor Mika Vähäkangas och generalsekreterare Mari-
Anna Pöntinen.

Barmhärtighetens jubelårs seminarium
Professor Stephen Bevans SVD från Chicago katolska semi-
narium föreläste 23.5 om teologiska frågor som påve Fran-
ciskus har lyft fram i samband med barmhärtighetstemat. 
En diskussionsträff hölls 23.5 hos Finska Missionsförbun-
det. Det extraordinära jubelår som påve Franciskus utlyste 
som barmhärtighetens jubelår inleddes 8.12.2015 och avs-
lutades 20.11.2016.
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Höstmötets seminarium
Höstmötets seminarium hölls i Kuopio pingstförsamlings 
Elim-tempel 11.10 och hade temat Reformaatio, yhteisö ja 
yhteiskunta (Reformation, gemenskap och samhälle). Se-
minariet tog upp reformationens centrala innehåll om Guds 
självgivande kärlek och den kristna kallelsen i gemenskaper 
och samhälle. Deltagarna fick också höra nya teologiska ord 
om relationen till reformationens gudsbild och samhället. 
Seminariet tog ytterligare upp påve Franciskus reformtän-
kande och lyfte fram asylsökandes situationer och kristnas 
relation till lidande medmänniskor som exempel på utma-
ningar i dagens samhälle. Seminariet inleddes med en mor-
gonandakt av pastor Heimo Enbuska och inledningsanföran-
det hölls av generalsekreterare Mari-Anna Pöntinen. Inlägg 
hölls av biskop Jari Jolkkonen, professor Antti Raunio, fors-
kare Emil Anton och migrationsdirektör Sirkku Päivärinne 
från Inrikesministeiret. Ärkebiskop Kari Mäkinen samman-
fattade diskussionen i sitt avslutande anförande.

Nordisk konferens i systematisk teologi
I Helsingfors ordnades 7–10.1 en nordisk konferens i sys-
tematisk teologi kring temat Ecumenical and Interreligious 
Challenges och evenemanget samlade cirka hundra deltaga-
re från olika delar av Norden. Programmet tog upp reforma-
tionen ur ekumenisk, modern europeisk och internationell 
synvinkel. Ett centralt tema var också relationerna mellan re-
ligioner och flyktingskap. Talare var bland annat KVR:s ge-
neralsekreterare Olav Tvykse Tveit och Sveriges ärkebiskop 
Antje Jackelén. Generalsekreteraren var inbjuden till konfe-
renspanelen. I organisationskommittén representerades Fin-
land av biträdande professor Ville Päivänsalo, docent Pame-
la Slotte och teol. dr. Heta Hurskainen.

Societas Oecumenica-konferens i Helsingfors
På kulturcentret Sofia ordnades 25–30.8 Societas Oecume-
nicas konferens på temat Just Do It? – Recognition and Re-
ception in Ecumenical Relations. Konferensens finländska 
organisatörer var professor Risto Saarinen samt styrelse-
medlem och teol.dr. Minna Hietamäki tillsammans med teol.
dr. Elina Hellqvist. Bland talarna fanns också generalsekre-
terare Heikki Huttunen. Generalsekreterare Mari-Anna Pön-
tinen höll ett anförande vid öppningsfestligheterna. Efter ett 
styrelsebeslut blev ERF medlem i Societas Oecumenia.

International Association for Mission Studies (IAMS)-
konferensen
International Association for Mission Studies (IAMS) ord-
nade en aktuell teologisk konferens om omvändelse un-
der temat Conversions and Transformations: Missiological 
Approaches to Religious Change. Konferensen ordnades i 
Seoul, Sydkorea 11–17.8. Från Finland deltog IAMS’ ord-

förande, professor Mika Vähäkangas, professor Auli Vähä-
kangas, professor Miikka Ruokanen, generalsekreterare Jy-
ri Komulainen, chefen för Kyrkans missionscentral Risto 
Jukko, missionsteolog Jaakko Rusama, teol.dr. Jukka Kää-
riäinen och forskare Lotta Gammelin. ERF representerades 
av generalsekreterare Mari-Anna Pöntinen. Vid konferen-
sen firade man en ny bokserie, vars huvudredaktör är pro-
fessor Kirsteen Kim, medan övriga redaktörer är professor 
Stephen Bevans från Chicago (CTU) och professor Miik-
ka Ruokanen från Helsingfors universitet. Samtidigt marke-
rade man utgivningen av seriens första publikation Mission 
and Money; Christian Mission in the Context of Global Ine-
qualities (Leiden: Brill 2016), red. generalsekreterare Mari-
Anna Pöntinen och ordförande frö NIME Jonas Jörgensen 
från Danmark. IAMS sammanträder vart fjärde år. Till ny 
ordförande för nästa fyraårsperiod valdes katolske profes-
sorn Paul Kollmann, från Notre Dame i Chicago. IAMS är 
en akademisk, ekumenisk förening som strävar efter akade-
misk debatt om kyrkornas mission i en föränderlig tid.

2.2 Etiska och samhälleliga frågor

Till etiska och samhälleliga frågor hör verksamhet som lyf-
ter fram den kristna synen på människans och skapelsens 
värde och om granskar samhället och dess verksamhet i lju-
set av det. Inom ERF innebär det påverkansarbete, semina-
rier, lobbying och konsultationer. Inom området faller såväl 
ekumeniskt människorättsarbete som miljöfrågor. I den förs-
ta kategorin ingår det arbete som görs av Sektionen för etis-
ka frågor, Kvinnosektionen och Ekumeniska nätverket för 
experter som arbetar med asylsökande, liksom enskilda 
konsultationer och seminarier. Inom ramen för arbetet fal-
ler också Ekumeniska människorättsprojektet och Ansvar-
sveckans arbete.

2.2.1. Ekumeniskt människorättsarbete

Ekumeniska närverket för experter som arbetar med 
asylsökande 
Ekumeniska närverket för experter som arbetar med asylsö-
kande sammanträdde fem gånger under året. Nätverkets mål 
är att arbeta för att trygga ett mänskligt bemötande av asyl-
sökande i Finland, söka gemensamma metoder för att hjäl-
pa nödlidande och dela sådant som bekymrar aktörerna in-
om kyrkorna.  Under året tog generalsekreteraren upp så-
dant som nätverket påtalat för behandling i styrelsen. Gene-
ralsekreteraren agerade ordförande i nätverket, som kallades 
samman av människorättsexpert Anna Hyvärinen i augusti. 
Ansvarsveckans koordinator Katariina Väisänen var sekrete-
rare för arbetsgruppen. För att stärka sin expertis på områ-
det gjorde generalsekreteraren en studieresa till Berlin 23–
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25 november. Resan ordnades av Diak och riktade sig till 
generalsekreterare och verksamhetsledare för att kartlägga 
asylsituationen och -politiken i Berlin samt för att klartläg-
ga kyrkornas insatser.

Förhandlingar med Migrationsverket
Vid sitt möte i juni diskuterade styrelsen Migrationsverkets 
praxis i fråga om förhör och beslutade att sända en delega-
tion på besök till Migrationsverket. Syftet med besöket var 
att diskutera hur de mänskliga rättigheterna ligger som grund 
till samtalen med asylsökande samt religionsfrihet, båda frå-
gor som bekymrade styrelsen. Delegationen besökte Mig-
rationsverket 2.9 och leddes av ärkebiskop Kari Mäkinen. I 
delegationen ingick generalsekreterare Mari-Anna Pöntinen 
samt människorättsexpert Anna Hyvärinen. Kyrkorna repre-
senterades av överdiakon Juha Lampinen (ort), samfunds-
ledare Esko Matikainen (SHK), expert Marja-Liisa Laihia 
(luth) och expert Janne Marno (kat). Delegationen togs emot 
av överdirektör Jaana Vuorio, direktör för asylenheten Esko 
Repo, direktören för enheten för juridisk service och landin-
formation Hanna Helinko och tre jurister. Under samtalen 
kom man överens om att en s.k. religionsassistent skulle få 
delta i förhör som gällde personer som konverterat till kris-
tendom. På så sätt ville man trygga behandlingen av kyr-
kornas medlemmar och stärka Migrationsverkets religions-
läskunskap med hjälp av insatta personer.

Asylförhören fungerade ändå inte som överenskommet, 
eftersom religionsassistenterna inte fick rätt att uttala sig un-
der förhören. ERF sände en andra, mindre delegation för att 
fortsätta samtalet 5.12. I den delegationen ingick general-
sekreterare Mari-Anna Pöntinen och samfundsledare Es-
ko Matikainen. Delegationen togs emot av direktör Hanna 
Helinko tillsammans med två assistenter. Ett resultat av för-
handlingarna var att kyrkor/församlingar skulle få ge utlå-
tanden inför asylförhören som stöd för intervjuerna. Samti-
digt kom man överens om att personalen på Migri skulle ut-
bildas och att Migri kunde kontakta ERF i oklara fall. Båda 
parter uttryckte en önskan om att samarbetet fortsätter i god 
anda så att den know-how som religionsexperter i samhället 
har kan utnyttjas av Migri asylsökande till fromma.

Ekumeniska människorättsprojektet
I enlighet med vad kyrkorna önskat inleddes Ekumeniska 
människorättsprojektet i början av året. I enlighet med de 
prioritetsområden som slagits fast vid ERF:s möten foku-
serar projketet på människorätts- och fredsteman i anknyt-
ning till religions- och trosfrihet, på kyrkornas och religio-
nernas röst i det finländska samhället i frågor om gäller re-
ligionsfrihet och på religionsfrihetsfrågor i anknytning till 
flyktingskap.

En stor del av det gångna året var projektet inne i ett pi-

lotskede där fokus låg på att dra igång verksamheten. Pol.
mag. Anna Hyvärinen, som tidigare arbetade som koordina-
tor för Ansvarsveckan, började arbeta som människorättsex-
pert. Den styrgrupp som tillattes har i uppgift att leda verk-
samheten och ge projektet ett ekumeniskt innehav. Till grup-
pen hörde generalsekreterare Mari Pöntinen, MA, teol. kand. 
Kati Jääskeläinen, en sakkunnig från lutherska kyrkostyrel-
sen, teol. dr. Kari Latvus och specialmedarbetare teol.dr. 
Petri Merenlahti, från Filantropia Riina Nguyen, från Fin-
ska Missionssällskapet Kristiina Rintakoski, från Kyrkans 
Utlandshjälp Aaro Rytkönen, från Caritas Finland Adriana 
Saarialho och från FIDA Anne Haverinen. Projektet samar-
betade med RESA-forumet. 

För att öka sakkunskapen på området skapades en sid-
helhet för människorättsarbetet på ERF:s webbplats. Dessut-
om inleddes arbetet med att planera utbildningsmaterial om 
religionsfrihet (ett flerårigt projekt) och man ordnade träf-
far samt stärkte kyrkornas kapacitet genom utbildning och 
presentationer, besökte inhemska och internationella religi-
onsfrihetsaktörer med kristen bas i krykliga och ekumenis-
ka organ samt ordnade en öppen föreläsning vid Helsing-
fors universitet i samarbete med teologiska fakulteten. Fö-
reläsare var Kanadas förra religionsfrihetsambassadör och 
tankesmedjan Cardus’ äldre forskare Andrew Bennett som 
talade kring temat Religious Freedom and the Pitfalls of Se-
cularism. Föreläsningen fick god respons och den åhördes 
av studerande, professorer, universitetspersonal, represen-
tanter för olika organisationers samt religiösa- och trossam-
fund samt av representanter för utrikesministeriet. Utöver 
detta har ERF:s människorättsexpert utökat sitt eget kunnan-
de bl.a. genom att höra sakkunniga inom området, förvärva 
publikationer och delta i följande internationella träffar och 
evenemang på hög nivå: Politicization of Freedom of Religi-
on or Belief – For Better and Worse-konferensen i Oslo 26–
28.10 och en studieresa till USA 15–22.11.

Kyrkornas samhälleliga röst främjades genom påver-
kansarbete visavi myndigheterna. I huvudsak var påverkans-
arbetet inriktat på utrikeministeriet (UM) och Migrations-
verket (Migri). Med UM:s tjäsntemän ordnades flera träf-
far och konsultationer och på anmodan av UM ordnades ett 
internt utbildningsseminarium för ministeriet, Religion and 
Foreign Policy from the Perspective of Freedom of Religion 
or Belief 14.9. Huvudtalare på seminariet var Andrew Ben-
nett. Bennett träffade ambassadörer och andra antällda vid 
UM i samband med sitt besök. UM vill fortsätta det lycka-
de utbildningsamarbetet med ERF. Utbildningen ordnades i 
samarbete med Finska Missionssällskapet. 

Med Migrationsverket samarbetade ERF för att fär-
digställa anvisningarna om Uskonnonvapaus vastaanot-
tokeskuksissa (Religionsfrihet på förläggningar). ERF:s 
människorättsexpert deltog i kyrkornas delegation som träf-
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fade Migris ledning (läs mer på s. 16). Arbetet med materi-
alet för den utbildning som Migri beställde för början av år 
2017 inleddes i slutet av året i ekumeniskt samarbete.

Man strävade också efter att påverka religionsfrihetssi-
tuationen bland asylsökande bland annat genom att översät-
ta religionsledarnas uttalande om religionsfrihet (2011) till 
arabika, genom att stöda kyrkors anställda i fråga om asyl-
frågor och kyrkoasyl genom rådgivning samt genom att del-
ta i evangelisk-lutherska kyrkans Kyrkostyrelses Flykting-
arbetsgrupp.

Människorättsprojektet samarbetade bl.a. med FN ge-
nom att i samband med FN:s råd för mänskliga rättigheter 
UNHRC:s 33 session den 22.9 tuillsammans med Kyrkornas 
världsråd och FN:s specialrapportör för mänskliga rättighe-
ter Heiner Bielenfeldt ordna en workhop på hög nivå, Reli-
gion and Religious Freedom. Till evenemanget inbjöds re-
presentanter för Finlands utrikesministerium. Anna Hyväri-
nen talade i den inledande panelen vid evenemanget. Temat 
var religiös läskunskap och religionsfrihet. Följande dag, 
23.9, ordnade specialrapportören, KVR och EU:s FN-re-
presentation i Genève en öppen tilltällning vid FN på basis 
av workshopen, Religion and Religious Freedom. Det eve-
nemanget drog en publik på flera hundra. Samarbetet med 
YK:s nya specialrapportör Ahmed Shaheed och hans kon-
tor har inletts.

I Riksdagen ordnades ett förmiddagsseminarium om re-
ligions- eller trosfrihet i samband med Bennetts besök. In-
om ramen för projektet har man smått hållit kontakt med de 
riksdagsledamöter som deltog i seminariet. 

Utöver de här insatserna har kyrkornas röst i sam-
hället aktualiserats genom uttalanden och deltagande. 
Människorättsexperten är ERF:s represnetant i Delegatio-
nen för likabehandlingsärenden. Finlands människorätts-
politiska åtgärdsprogram kommenterades tillsammans med 
RESA-forumet. Utrikesministeriet bjöd in ERF att ge sitt ut-
låtande för FN:s UPR-granskning av människorättssituatio-
nen i Finland. Själva utlåtandet flyttades fram till början av 
år 2017.

Flera ekumeniska nätverk för människorättsarbete har 
uppståt. ERF:s människorättsexpert har nätverkat med in-
ternationella religionfrihetsexperter. Ett nordiskt ekumeniskt 
nätverk för religionsfrihetsaktörer grundades 14.11 i Stock-
holm för att göra de nordiska kontakterna tätare. Ett ekume-
niskt expertnätverk för personer som arbetar med asylsö-
kande har ERF länge önskat och nätverket grundades äntli-
gen som en del av det ekumeniska människorättsarbetet. Se-
nare har nätverket blivit en del av ERF:s mer omfattande ar-
bete (se s. 16).

Projektet han anses ha ökat ERF:s sakkunskap inom re-
ligionsfrihetsfrågor på ett år, vilket har gett kyrkorna och or-
ganisationerna en naturlig expertpart för påverkanarbete och 

samtidigt har ERF som religionfrihetsexpert blivit en natur-
lig samarbetspart för myndigheter. Genom projektet har re-
ligions- eller trosfrihet tagits ner på gräsrotsnivå som en del 
av kyrkornas röst i samhället och temat har också fått utrym-
me i andra samfund genom engagemang i RESA-forumet. 
Det är meningen att antalet samarbetsparter ökar när projek-
tet fortsätter. 

Experttjänster har skapts för kyrkorna gneom att dela 
projektets alster på webbplatsen, genom att bjuda in partners 
och medlemmar till den föreläsning som ordnades på univer-
sitetet och genom att vara behjälplig i samband med utbild-
ningar och andra situationer som kräver sakkunskap.

Inom utrikespolitiken har arbetet gett goda resultat. In-
sikten om behovet av kunskap i religionsfrihetsfrågor har 
gett upphov till rörelse. Mycket har hänt sedan Ansvarsveck-
an år 2011 tog upp religions- eller trosfrihet. Man kan rent 
av säga att ERF:s insatser har spelat en nyckelroll i att lyf-
ta upp religionsfrihetsfrågan på den utrikespolitiska agendan 
i Finland under de senaste åren. Tjänstemännens kunnande 
och intresse har ökat, religionsfrihetsfrågor har fått en an-
svarig tjänsteman på UM och det innebär att arbetet har sin 
givna plats på agendan inom UM:s enhet för människorätts-
politik. Tjänstemän har direkt vänt sig till ERF för att be om 
hjälp med att främja religionsfrihet. ERF:s expertis ses som 
oumbärlig och viktig. Man har också varit mycket tacksam 
för hjälpen. Människorättsarbetsprojektet gör det möjligt att 
fortsätta ett effektivt påverksansarbete.

Allt fler myndigheter, sakkunniga, akademiker på cen-
trala poster och sekulära organisationer har engagerats i eve-
nemang och träffar i samband med påverkansarbetet. Det är 
uppenbart att det finns en beställning för sakkunskap inom 
religions- eller trosfrihet, arbetet bär vidare och ERF har va-
rit på precis rätt ställe i rätt ögonblick.

Genom att upplysa myndigheterna, genom att hjälpa och 
uppmuntra kan vi direkt påverka det liv som människor vars 
religionsfrihet kränks lever, såväl i Finland som i andra län-
der, och på så sätt skapa rum att utöva sin religion och ge 
människor frihet att själva välja vilken religion eller tro de 
bekänner eller inte bekänner. Det om något är kyrkornas 
mission, fredsbyggande och kärlek till nästan samt arbete 
för människovärdet. 

Ekumeniska ansvarsveckan
Människorättskampanjen Ekumeniska ansvarsveckan fort-
satte att arbeta med temat frårn år 2015, flyktingskap. Med 
sloganen Trygga? fäste kampanjen uppmärksamhet vid 
omänskliga förhållanden i flyktingarnas ursprungsland, 
på flyktrutterna och också i Finland. Kyrkorna ville un-
der Ansvarsveckan lyfta fram sin oro över hur sårbara de 
människor är som har fått avslag och väntar på utvisning och 
att den strängare asylpolitiken utgör ett hot mot de sökan-
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des rättssäkerhet. Det viktigaste målgruppen för kampanjen 
var församlingarnas och andra kristna samfund medlemmar 
och anställda.

År 2016 förverkligades Ansvarsveckan som helhet med 
hjälp av egen finansiering, eftersom utrikesministeriet in-
te ordnade någon anökningsrunda för stöd för kommunika-
tion och global fostran. Som koordinator för Ansvarsveck-
an började teol.mag. Katariina Väisänen 1.2. Hon arbetade 
med Ansvarsveckan 59  % av veckoarbetstiden. Pastor Jan 
Edström, svenskspråkig projektsekreterare för Ansvarsveck-
an, hade en veckoarbetstid på 8 %.

För Ansvarsveckan sammantälldes ett material som in-
formerade om temat och kallade till eftertanke. Sammanlagt 
10 000 exemplar av det 20-sidiga materialhäftet trycktes på 
finska och svenska. Demonstrationsexemplar skickades till 
alla församlingar i Finland och till ERF:s partnerorganisatio-
ner. Flera församlingar beställde fler häften mot betalning. 
Häften delades också ut i olika sammanhang till samarbets-
parter i Finland och utomlands.

Häftet finns i digital upplaga på Ansvarssidans webbplats 
www.ansvarsveckan.fi ja www.vastuuviikko.fi. På webb-
platsen publicerades dessutom ett mer omfattande material 
med expertartiklar, berättelser av asylsökande, församlings-
anställdas upplevelser om att stöda asylsökande, andaktsma-
terial, aktivitetstips och färdiga modeller för reklam för An-
svarsveckans evenemang. Webbsidorna fick 30  211 besök 
under årets lopp.

På Ansvarsveckans och ERF:s Facebooksidor delades 
länkar i anknytning till kampanjen och kyrkornas globa-
la ansvar. Som bäst nådde publikationer om Ansvarsveck-
an 1 700 perssoner. Bland de mest populära inläggen fanns 
två videofilmer som producerades för Ansvarsveckan med 
människor med flyktingbakgrund som berättade sin historia. 
ERF:s och Ansvarsveckans Facebook-sidor har sammanlagt 
2 233 gillare och antalet ökar stadigt.

Under kampanjveckan 23–30.10. ordnade ERF i samar-
bete med församlingarna i södra Helsingfrors en Kafékara-
van, alltså en serie evenemang till vilka man bjöd in asylsö-
kande och invandrare för att berätta om sina upplevelser och 
träffa infödda finländare. I samarbetet deltog Andreaskyr-
kan, Caritas Finland rf, Filantropia ry, församlingen Elävä 
Sana, Johannes församling, Paavalin seurakunta, Tuomi-
okirkkoseurakunta och Töölön seurakunta. Sammanlagt nio 
karavankaféer ordnades under veckan och i dem deltog cir-
ka 550 personer. Vid avslutningsevenemanget i Andreaskyr-
kan firades också en ekumenisk och flerspråkig gudstjänst. 
Responsen var positiv.

I Ekumeniska ansvarsveckans program ingick ytterligare 
två gudstjänster, fem radioandakter och två andakter i Kyr-
kans hus. Ansvarsveckans Tomasmässa firades i Agricola-
kyrkan i Helsingfors 23.10 och den ekumeniska radioguds-

tjänsten sändes från Huhtasuon kirkkoi Jyväskylä 30 okto-
ber. I gudstjänsterna deltog på ort och ställe sammanlagt cir-
ka 700 personer. Via radion nådde gudstjänsterna och andak-
terna cirka 520 000 lyssnare.

Under året ordnade ERF två debatter kring Ansvarsveck-
ans tema. Seminariet Lähi-Idän pakolaiset ja Suomi (Flyk-
tingarna från Mellanöstern och Finland) ordnades i Kyrkans 
hus 28.1 i samarbete med lutherka Kyrkostyrelsen och yr-
keshögskolan Diakonia. Debatten Karkotettavat kirkossa 
(ung. De som ska avvisas i kyrkan) ordnades i Tennipalat-
set i Helsingfors 21.9 i samarbete med arbetsgruppen Karko-
tetut (De avvisade). I evenemangen deltog sammanlagt cir-
ka 340 personer antingen på plats eller via webben. På basis 
av responen efter evenemangen ansågs båda debatterna vara 
nyttiga och intressanta.

I verkligheten nådde Ansvarsveckan en betydligt större 
publik än vad statistiken visar. Ansvarsveckan fick synlighet 
i flera tidningar, bland annat Kirkko ja Kaupunki, och för-
samlingar och samarbetsparter ordnade självständigt evene-
mang under Ansvarsveckan på olika håll i Finland. Till ex-
empel i församlingscentret i S:t Michel ordnades under An-
svarsveckan ett möteskafé och i Åbo domkyrka firades en 
dag av fredsböner tillsammans med asylsökande. I Helsing-
fors Domkyrka lyftes Ansvarsveckan fram i samband med 
FN-dagens gudstjänst 24.10. Koordinatorn och projektse-
kreteraren berättade om Ansvarsveckan vid många publi-
kevenemang, i Yles radionyheter och i Helsingin lähiradio.

Kardinal Turksons besök och seminariet Religious Free-
dom – Protecting Religious Minorities
I samarbete med utrikesministeriet och Kyrkans Utlands-
hjälp ordnades ett besök av Presidenten för det påvliga rå-
det för rättfärdighet och fred, kardinal Peter Turkson i Fin-
land. I samband med besöket hölls också seminariet Religi-
ous Freedom – Protecting Religious Minorities, där kardi-
nal Peter Turkson var huvudtalare. Seminariets inlednings-
anförande hölls av utrikesminister Timo Soini. Övriga tala-
re var bl.a. ärkebiskop Kari Mäkinen och ambassadör Pek-
ka Metso. Biskop Teemu Sippo SCJ, biskop Irja Askola, pro-
fessor Jaakko Hämeen-Anttila, RESA-forumets ordförande 
Atik Ali och diskrimineringsombudsmannen Kirsi Pimiä 
deltog i en paneldebatt under ledning av Pekka Haavisto. 
Seminariet förutsatte inbjudan och cirka 80 personer deltog. 
Generalsekreteraren skötte för ERF:s del kardinalens besök 
i samarbete med UM och Kyrkans Utlandshjälp. Besöket var 
ett statsbesök som riksdagsledamot Pekka Haavisto tog in-
itiativ till. Värd var också Katolska kyrkan i Finland. Be-
söket som helhet var mycket lyckat. Kardinalen fick ock-
så njuta av en vårlig teologträff i generalsekreterarens hem. 
Kardinal Turksons budskap var kopplat till varje människas 
gemensamma och lika människovärde samt religionsfrihet. 
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Han har också talat mycket om miljöfrågor.

Sektionen för etiska frågor
Sektionen för etiska frågor erbjuder kristna från olika kyrko-
samfund möjlighet till interaktion när det gäller behandling-
en av etiska frågeställningar. Sektionen tar upp aktuella etis-
ka frågor ur ett ekumeniskt perspektiv. Ordförande var Ris-
to Pontela (luth) och vice ordförande var Liisa-Maria Voi-
pio-Pulkki (luth). Sekreterarsysslan skötte Suvi Korhonen 
(luth).) Sektionen för etiska frågor sammanträdde 4 gånger. 

  Inom sektionen väckte det diskussion att flyktingsitu-
ationen har gjort främmande kulturer och religioner till ett 
känsligt ämne som är väldigt aktuellt. Frågan diskuterades 
i synnerhet ur kyrkornas perspektiv: Hur kan kyrkorna spri-
da god praxis och samarbeta för att integrera nykomlingarna 
i landet. Till en början planerades ett seminarium kring te-
mat för hösten. Det framgick ändå att Kvinnosektionen ha-
de en väldigt liknande plan och att den redan hade kommit 
längre med sina planer. För att undvika överlappande insat-
ser skrinlades planen på ett seminarium.

Sektionen fokuserade under sina möten på att fundera 
över den nya sektionsstrukturen. Sektionen för samhällsfrå-
gor skulle bli ett bättre namn på en ny sektion. Det här mo-
tiverades med att sektionens arbete fokuserar på samhällse-
tiska frågor där kyrkornas röst behöver bli hörd. Sektionens 
namnbyte godkändes vid höstmötet.

I slutet av året funderade sektionen över hur den nya 
sektionen för samhällsfrågor skulle verka. Konstaterades 
att diskussionen om diakoni och kristendomens synlighet i 
samhället är ytterst aktuell. Förhoppningen var att den nya 
sektionen tar itu med dessa frågor.

Kvinnosektionen
Kvinnosektionen fortsatte sitt arbete med att stöda kvinnor 
i kyrka och samhälle och stärka den gemensamma kristna 
identiteten. För att förverkliga sitt syfte deltog sektionen ak-
tivt i både inhemsk och utländsk debatt i kvinnofrågor, även 
i interreligiösa sammanhang, och uppmuntrade kvinnor i 
medlems-, observatörs- och partnersamfund till aktiv eku-
menisk verksamhet. Ordförande var Soili Juntumaa (Sinap-
insiemen; luth.) medan Eija Kemppi (luth.) var sekreterare. 
Arja Sigfrids (ort) var vice ordförande.

Sektionen samlades till fem möten. I januari bekantade 
sig sektionen med Fokus ry:s verksamhet med religioner och 
livsåkådningar och som arrangör av World Interfaith Har-
mony Week. I april bekantade sig sektionen med Helsing-
fors ortodoxa församlings Huskyrka och bibliotek, om pre-
senterades av Christina Kontkanen medan fader Timo Leh-
muskoski talade om kyrkans intressanta historia. KFUK-för-
bundet stod värd för två möten, av vilka det andra var sektio-
nens avslutande middag. Miira Kuhlberg från katolska kyr-

kan var värdinna för ett möte.
Dialogen mellan judendom, islam och kristendom fort-

satte inom ramen för programmet Abrahams döttrar. Den 5 
maj gjordes ett besök i Helsingfors tatarsamfunds moské. I 
besöket deltog fyra representanter för den judiska försam-
lingen och fem sektionsmedlemmar. Om moskéns historia 
och tatarernas religiösa seder berättade imam Ramil Belyay-
ev samt Feride Nisametdin och Derya Samaletdin, som un-
der årens lopp aktivt deltagit i Abrahams döttrar-verksam-
heten. De stod också för den generösa trakteringen.

Framtiden diskuterades med generalsekreteraren. Sek-
tionens medlemmar var för en förändring, eftersom sektio-
nen inte har haft den breda representation som skulle be-
hövas. Höstmötet beslutade att tillsätta en Sektion för jäm-
ställdhet och införliva kvinnofrågor bland sektionens upp-
gifter.

Seminariet Kirkot ja uskonnolliset yhteisöt kotouttami-
sen edistäjinä om kyrkornas och de religiösa samfundens 
roll i att främja integration ordnades i S:t Henriks katedral-
församling i Helsingfors 17.9. Forskningskoordinator Jus-
si Sohlberg belyste invandrarnas ställning inom kyrkor och 
församlingar och berättade om invandrarnas kyrkor. Ju-
liana Antolainen frpn assyriska kyrkan, Pham Mai Huong 
från katolska kyrkan och Vida Kessey, diakon i Internatio-
nal Evangelical Church, delade med sig av sina upplevelser. 
Förutom inlägg och diskussion ingick ockå konstupplevel-
ser i seminariet: Swalihi Group engagerade publiken i sång 
och dan, medan thailändska Lydilla Padilla-Rinne framförde 
en rörande ljusets dans. Enligt talarna hade kyrkan erbjudit 
dem ett hem och de var tacksamma för ett gästvänligt mötan-
de. Inom församlingarna hade också verksamhet på det eg-
na språket uppstått t.ex. i form av körer, vilket stärker iden-
titet och uttryck.

I Tunturikeimiö i Muonio ordnades i samarbete med 
förbundet KFUK 27.8–2.9 evenemanget Naiset tunturis-
sa (Kvinnor i fjällen) som också ingick i KFUK-förbundets 
120-jubileumsprogram. Fader Rauno Pietarinen och kantor 
Anneli Pietarinen förrättade en ortodox kvällsbön på fjäl-
let Olostunturi. Raili Lehtinen var liturg i den fiskgudstjäsnt 
som ordnades på Tunturikeimiös gård. Den första septem-
ber, då det ortodoxa kyrkoåret och skapelsen tid börjar och 
vi firar böndagen för skapelsen höll Sirpa-Maija Vuorinen 
ett anförande på temat Skapelsens tid. I evenemanget ingick 
också en utfärd till Lars Levi Laestadius’ kyrka och präst-
gårdsmuseet i svenska Pajala. Ett drygt 30-tal personer del-
tog i det lyckade evenemanget.

Kvinnoenergi – våga vara Guds underbara skapelse 
publicerades i pdf-format på ERF:s webbplats och på KCS-
A:n sidor. Originalmaterialet kom från Island och redigera-
des av Eija Kemppi, Malena Björkgren, Maria Sten och Sir-
pa-Maija Vuorinen.
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Sektionen för finlandssvensk ekumenik
Under våren 2015 fungerade Outi Laukkanen (FMS) som 
ordförande, men efter att hon slutade i sektionen har ing-
en officiell ordförande valts. Eftersom deltagarna har varit 
så få turades Pär Silen (ort), Sara Torvalds (kat) och Mari-
ka Björkgren-Thylin (luth) om att vara mötesordförande res-
pektive sekreterare.

Två möten hölls (20.4 och 4.10). De hölls turvis hos oli-
ka kyrkliga samfunden som samtidigt hade möjlighet att 
presentera sig och sin verksamhet. I övrigt bestod mötena 
av diskussioner om sektionens verksamhet och framtid. Del-
tagarna delade också information om aktuella händelser in-
om samfunden. 

Vid rådets höstmöte beslöts att Sektionen för finlands-
svensk ekumenik inte tillsättas för kommande treårsperiod. I 
och med det intensifierades samtalen om framtiden för eku-
menik på svenska i Finland. Man frågade sig vilken samfun-
dens ståndpunkt är. Förnyade kontakter togs till de samfund 
som inte deltagit i möten på senare tid. Under senhösten 
samlades en grupp med deltagare från ortodoxa, katolska, 
evangelisk-lutherska kyrkan, missionskyrkan, metodistkyr-
kan, pingströrelsen och baptistsamfundet samt Finska mis-
sionssällskapet för att diskutera framtiden. Då beslöts att ett 
förslag läggs fram till styrelsen inför ERF:s vårmöte.

2.2.2 Miljöfrågor och vårt ekologiska ansvar

Klimat, människor, miljö
Vårmötet tog upp klimatfrågan vid sitt seminarium 8.5. Hu-
vudtalare var riksdagsledamot Ville Niinistö under rubriken 
Hur kan vi göra vår ekonomi hållbar utan att glömma va-
re sig ekonomi eller människor? Niinistö uppmuntrade kyr-
korna i arbetet för miljön, eftersom de uttrycker respekt för 
hela skapelsen. Just nu behövs religiöst tal, så att en för-
ändring kan fås till stånd, sammanfattade han. Biträdande 
chef och prost Ilkka Sipiläinen talade under rubriken Värl-
den efter klimatmötet i Paris – Vad kan kyrkorna göra? Teol.
dr. Pauliina Kainulainen talade om: Natur och spiritualitet – 
Vilken kristendom klarar kraschen? Pater Gabriel Salmela 
OP belyte påvens encyklika Laudato Si’  och katolska kyr-
kans globala arbete för miljön. Efter ett gemensamt samtal 
betonade ärkebiskop Kari Mäkinen i sitt avslutande anföran-
de hoppet och vikten av en ekumenisk utgångspunkt. Gene-
ralsekreterare Mari-Anna Pöntinen öppnade seminariet och 
var dess moderator.

Water in a Sustainable Future: Let justice roll down like 
waters ECEN Assembly
Europeiska kyrkornas miljönätverk (European Christian En-
vironmental Network, ECEN) sammanträdde i Helsingfors 
11–15.6 under temat Water in sustainable future. ECEN:s 

11:e generalförsamling ordnades på kulturcentret Sofia med 
drygt 80 deltagare från olika delar av Europa. I generalför-
samlingen ingick föreläsningar, seminarier, bön, lyssnande 
och samtal samt nätverksarbete. Mötesspråket var engelska 
och generalförsamlingen avslutades med en gemensamm 
kommuniké (se bilaga).

Finländska talare var teol.dr. Pauliina Kainulainen, 
teol.dr. Panu Pihkala, UNFCCC:s direktör Jukka Uosukai-
nen och professor Markku Kulmala. Även ärkebiskop Kari 
Mäkinen och biskop Irja Askola samt metropolit Ambrosi-
us talade under mötet. Stockholm International Water Insti-
tutes direktör Karin Lexén höll ett föredrag om huvudtemat 
Water in a sustainable future. Biskop Graham Usher tala-
de likom finländarna Kainulainen och Pihkala om ekoteolo-
gi. Europeiska kyrkokonferensens generalsekreterare Heikki 
Huttunen presenterade en överblick över kyrkornas arbets-
fält och framtida utmaningar i fråga om att odla och försvara 
skapelsen. Ordförande för konferensen var ECEN:s direktör 
Peter Pavlovic, generalsekreterare Mari-Anna Pöntinen och 
biträdande chef Ilkka Sipiläinen (Kyrkostyrelsen).

2.3 Kristen fostran

Ungdomssektionen

Ungdomssektionens syfte är att främja ungdomsarbete, ut-
bildning och fostran med ekumeniska förtecken i Finland 
samt att erbjuda ungdomar möjlighet att delta i nationell och 
internationell ekumenisk verksamhet. Sektionens ordföran-
de var Marjut Mulari (luth), vice ordförande var Sami Leh-
to (vap) och sekreterare var Henri Järvinen (luth). Utbild-
ningssekreterare i Helsingfors under våren var Virpi Paulan-
to (luth) och Anne Heikkinen (luth) och under hösten Vilma 
Saarinen (luth) och Anne Heikkinen (luth). Utbildningssek-
reterare i Joensuu under våren var Noora Mattila (luth) och 
Jenni Tabell (luth) och under hösten Noora Mattila (luth) och 
Hanna Möttönen (luth). Ketkokoordinator var Virpi Paulan-
to (luth), som också representerade sektionen vid Allianssi 
ry:s årsmöte 21.4.

Sektionens sekreterare Henri Järvinen deltog som sin 
kyrkas representant i International Association of Chaplains 
in Higher Education-konferensen som ordnades i Austra-
lien 11–15.7. Konferensen fokus låg på det andliga arbete 
som olika religioner, kyrkor och samfund upprätthåller vid 
universitet och högskolor. Konferensens teman återspegla-
de det breda spektrum av frågor som ett allt mer mångkul-
turellt och diversifierat samhälle tampas med i synnerhet i 
Australien. 

Estlands kyrkors ungdomsråd hade bjudit in finländska 
ungdomar till en ekumenisk vallfärd till Ormsö, landets fjär-
de största ö, 12–14.8. I pilgrimsvandringen deltog ett knappt 



35
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

tiotal finländare. Vallfärden präglades av ekumenik och ge-
menskap i det andliga livet.

Ketko
Utbildningsprogrammet för internationell och ekumenisk 
verksamhet (Ketko) utexaminerade 17 personer på våren, av 
vilka 11 deltog i utbildningen i Joensuu och 6 i Helsingfors. 
På höten inleddes en ny kurs med 13 deltagare i Helsingfors 
och 7 i Joensuu. I koordinatorns uppgifter betonades Ketkos 
styrgruppsmöten, stödet till kurssekreterarna, deltagande i 
lutherska kyrkans arbetsgrupp för global fostran, adminis-
trativa uppgifter samt planeringen av den Be1-pilotkurs som 
ordnas i Riga i januari 2017 genom att bidra med substans-
kunskap om ekumenisk fostran till kursinnehållet.

Under våren ordnades ett gemensamt veckoslut för Ket-
ko-kurserna i Helsingfors och Joensuu i Helsingfors. Koor-
dinatorn skapade en sluten grupp på Facebook för att under-
lätta kommunikationen mellan kurssekreterarna och samla-
de filer för kursplanering och genomförande på gruppens si-
da. 

Virpi Paulanto deltog i ett samarbetsmöte i Riga 29–31.1. 
Vid träffen bollade man idéer för den ekumeniska kursen 
Be One som är tänkt att ska samla ungdomar från Baltikum 
och det övriga Europa till ett gemensamt ekumeniskt eve-
nemang. Den ekumeniska Be1-kursen ska ordna under Bö-
neveckan för kristen enhet 18–22.1.2017 i Riga i Lettland. 
För förverkligandet av kursen står European Fellowship of 
Christian Youth (EFCY) i samarbete med ketkokoordina-
torn, Lettlands lutherska kyrka och representanter för Est-
lands lutherska kyrka.  EFCY:s årsmöte hölls i London 20–
22.5. Virpi Paulanto presenterade där de mål och innehåll i 
Be1-kursen som stöder ekumenisk fostran. Be1-kursen dis-
kuterades vid Kyrkans arbetsgrupp för global fostrans möten 
och även lutherka kyrkans utrikesavdelning informerades.

Till Ketkos styrgrupp hörde Minna Hietamäki (ordf.), 
Sirpa Okulov, Pekka Iivonen, Jan Edström och Virpi Paulan-
to. Gruppen sammanträdde fyra gånger. 

Sektionen för fostran
Sektionen för fostran erbjuder ERF:s medlemskrets, obser-
vatörskyrkor och partnerorganisationer möjlighet till inter-
aktion när det gäller ekumeisk 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. Ordförande var 
Jyri Komulainen (luth), vice ordförande var Sirpa Okulov 
(ort) och sekreterare var Marianne Kantonen (ort). Sektio-
nen hade fyra möten: två på våren och två på hösten.

Sektionen fortsatte att följa med religionsundervisningen 
i grundskolan och gymnasiet samt den övriga religiösa fost-
ran som medlemssamfunden och samhället erbjuder. Konse-

kvent har sektionen lyft fram fördelarna med modellen med 
undervisning i egen religion och möjligheterna att utveck-
la den. Sektionen har också diskuterat missbruk som före-
kommer inom religionsundervisningen i skolorna. Med hän-
visning till Brändömodellen placerar rektorer representan-
ter för minoritetsreligioner i allmän underisning eller låter 
en formelt icke kompetent person undervisa. I sektionens ar-
bete har behovet av dialog och samarbete mellan undervis-
ningsgrupper aktualiserats, men utgångspunkten för det här 
är elevens kännedom om den egna religionen. Ur ekume-
nisk synvinkel sett bör man i synnerhet beakta minoriteter-
nas ställning, eftersom den nuvarande modellen förverkligar 
religiösa minoriteters rättigheter. Sektionens arbete i fråga 
om religionsundervisningsfrågor har i större grad än tidigare 
spritt sig utanför de traditionella gränserna för ekumeniken. 

 Sektionen ordnade seminariet Toteutuuko lapsen oikeus 
katsomukseen? (Förverkligas barnets rätt till åskådning?) i 
Helsingfors ortodoxa församling 30.9. Seminariet tog fas-
ta på utmaningarna i den nya planen för småbarnspedago-
gik (VASU2017) och den nya läroplanen för förundervis-
ning (EOPS) med tanke på småbarnspedagogik i religions- 
och kulturfostran. Seminariet bestod av inlägg och paneldis-
kussion. Det aktuella temat lockade ett stort antal yrkesmän-
niskor inom småbarnspedagogiken, även från andra delar av 
landet än huvudstadsregionen. Vid seminariet talade under-
visningsråd Heli Nederström från undervisnings- och kul-
turministeriet. Lektor, ped.mag. Sylvia Tast talade om bar-
nets rätt till fostran i religion och åskådning. Teol.mag. ped.
kand. Silja Lamminmäki-Vartia konstaterade att planen för 
småbarnspedagogik utgör en utmaning både för dem som ar-
betar med småbarnspedagogik och den som är arbetsledare. 
Enligt henne bidrar fostran i åskådningsämnen till samhälls-
fred och tolerans i mångfalden. I panelen som diskuterade de 
inledande inläggen satt fil. och teol.mag. Kaarina Lyhykäi-
nen från ortodoxa kyrkan, läraren och fil.mag Nurit Stein-
bock-Vatka från Helsingfors judiska församling och speci-
allärare Satu Lindgren från Jesu Kristi Kyrka av Sista Da-
gars Heliga.  Debatten leddes av Saila Poulter. Ordförande 
Jyri Komulainen höll seminariets öppninganförande och ge-
neralsekreterare Mari-Anna Pöntinen sammanfattade semi-
nariet och höll ett avslutande anförande. Responsen efter se-
minariet var positiv.

Generalsekreterare Mari-Anna Pöntinen, ordförande 
Jyri Komulainen och vice ordförande Sirpa Okulov träffa-
de undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laaso-
nen 13.12. Vid träffen närvarade också ministerns special-
medarbetare, teol.mag. Heikki Kuutti Uusitalo. ERF:s re-
presentanter framförde sin syn på vikten av undervisning-
en i egen religion i synnerhet för minoriteter.  De uttryckte 
sin oro över ett experiment som förbigår existerande förord-
ningar och med en förevändning om dialog driver lösningar 
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som inte i verkligheten främjar religionsdialog. Under sam-
talet uppstod en gemensam syn på vikten av högklassig reli-
gionsundervisning som ett led i främjandet av religiondialog 
och samhällsfred. Frågan diskuterades inte bara ur de krist-
na kyrkornas synvinkel utan också med tanke på andra reli-
gioner, vilket också tangerade ERF:s roll i religionsledarnas 
träffar. Sammantaget var ministerträffen uppmuntrande och 
viktig med tanke på påverkansarbete i samhället. 

Luciadagens ekumeniska andakt ordnades 16.12. Fader 
Jyrki Penttonen ledde andakten i Heliga aposteln Jakobs, 
Herrens broders och stormartyr Katarinas kyrka (Huskyr-
kan).  Andakten avslutades med att lucia Vasilisa Parland 
och tärnan Matilda Söderholm anländetill kyrkan. Ackom-
panjerad av gitarr sjöng lucia med en ljuskrans på huvudet 
när hon spred ljus i vintermörkret i väntan på julen. Kollek-
ten under det stämningsfulla evenemanget gick som tradi-
tionen bjuder till ERF:s partnerorganisation World Vision.

2.4 Gemensamt vittnesbörd  
och religionsdialog

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

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

International Association for Mission Studies (IAMS)
IAMS--konferensen hölls i Seoul 11–17.8. Se 2.1.2.

Missiologisk arbetsgrupp
Den missiologiska arbetsgruppen sammanträdde två gånger. 
Arbetsgruppen fokuserade på att kartlägga det missiologis-
ka fältet i FInland samt kultur- och religionskunkaper. I ar-
betsgruppens möten deltog professor Mika Vähäkangas, do-
dent Jyri Komulainen och generalsekreterare Mari-Anna Pö-
ntinen. Arbetsgruppen är akademisk till sin natur. Dess syfte 
är att stärka sakkunskapen inom kyrkorna.

World Interfaith Harmony Week 
Temaveckan World Interfaith Harmony Week firades 1–7.2. 
I oktober 2010 godkände FN:s generalförsamling en resolu-
tion om att markera den första veckan i februari som World 

Interfaith Harmony Week, veckan för samförstånd mellan 
religioner. Temaveckans öppninsseminarium presenterade 
de finländska judarnas och tatarernas rötter i Kampen och 
Rödbergen under rubriken Tarinoita Kampin ja Punavuoren 
vaiheilta -Suomen juutalaiset ja tataarit kertovat. Semina-
riet utnyttjade berättelser för att levandegöra hurdana upp-
levelser och skeden som ledde till att människor “med an-
nan tro” bosatte sig i Finland, vilka fördomar de mötte, hur 
de klarade sig och hur de blev en del av det finländska fol-
ket. Veckans arrangemang i Finland koordinerades av ERF:s 
partnerorganisation Fokus ry. 

RESA-forumet 
ERF deltog i RESA-forumets arbete tillsammans med 
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som representant för 
de kristna. De övriga medlemssamfunden i forumet är Fin-
lands muslimska råd (SINE), Centralrådet för de judiska för-
samlingarna i Finland rf och Finlands islamförsamling. Ord-
förande för RESA-forumet var Finlands islamförsamlings 
ordförande Atik Ali. Vice ordföranden var biskop Kaarlo 
Kalliala och ordföranden för Centralrådet för de judiska för-
samlingarna Yaron Nadbornik. ERF representeras i forumets 
styrelse av Jan Edström (bapt.), vars suppleant är Ilari Ran-
takari (ev.luth.) och Milena Parland (ort.), vars suppleant är 
Jari Portaankorva (bapt.). Forumets årsmöte ordnades hos 
Helsingfors Islamförsamlings 5.4. 

RESA-forumet ordnade tillsammans med Inrikesminis-
teriet ett rundabordsamtal på Ständerhuset 27.9. Tema för 
samtalet var Uskonnot yhteiskunnan vastakkainasettelua ja 
polarisaatiota vastaan (Religioner mot motställningar och 
polarisering i samhället). Generalsekreterare Mari-Anna Pö-
ntinen deltog i samtalet. I samband med mötet underteckna-
des en gemensam kommuniké (se bilaga).

Religionsledare
Ledarna för de tre abrahamitiska religionerna, alltså juden-
dom, kristendom och islam, samlades till möte på den luth-
erska Kyrkostyrelsen 10.2, då den lutherska ärkebiskopen 
stod värd för mötet. Ett andra möte hölls i Helsingfors 29.9 
med ortodoxa ärkebiskopen som värd. Vid mötena informe-
rade deltagarna varandra om aktuella händelser och disku-
terade viktiga inhemska och internationella teman. Vid det 
första mötet bestämde man att RESA-forumets ordföran-
de deltar i religionsledarnas möten. Man kom också över-
ens om ett gemensamt uttalande för asylsökande med beto-
ning på att ta ställning för återförening av familjer. Uttalan-
det Finlands religionsledare: Flyktingar har samma rätt till 
familj gjordes upp i samarbete med Kyrkans information-
central och ublicerades i Helsingin Sanomat 10.4 (se bilaga). 

Vid det andra mötet diskuterades möjligheten att i fram-
tiden erbjuda islamisk teologisk utbildning i Finland. Till 



37
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

mötet hade man inbjudit Teologiska fakultetens dekan Is-
mo Dundenberg.

2.5 Information och publikationer

ERF:s publikationsverksamhet har skett i samarbete med sa-
marbetsparter. Kansliet skötte ERF:s ekumeniska kommuni-
kation på webben och på sociala medier som enda egentliga 
aktör inom området i vårt land. I serien ERF:s publikationer 
utkom: Kutsu dialogiin – Uskontojen välinen ja kristittyjen 
keskinäinen vuoropuhelu, Toimintakertomus 2015 Verksam-
hetsberättelse och Kvinnoenergi – Våga vara Guds under-
bara skapelse. Utöver dessa publicerades material för  Eku-
meniska böneveckan och Ekumeniska ansvarsveckan. När-
mare uppgifter om de publikationerna finns under ifrågava-
rande rubrik.

Internet
www.ekumenia.fi
www.ansvarsveckan.fi
Sociala medier
Facebook: 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto
Ekumenik i Finland
Nuorten ekumeniaa
Blogg
Generalsekreteraren har skrivit en blogg på finska om 

främlingskap. Till bloggserien har förutom generalsekrete-
raren också biskop Teemu Sippo SCJ, teol.dr. fader Mikael 
Sundkvist och doktoran Talvikki Ahonen bidragit. 

Bloggarna Pekka Leivo och Arto Penttinen har publicer-
ats några texter.

3.1 Globala nätverk

Kyrkornas världsråd
Temat för Kyrkornas världsråds centralkommittés möte 22–
28.6 var Pilgrimage of justice and peace in changing lands-
capes. Det veckolånga mötet hölls i Trondheim och tog upp 
rättvisa och fred samt belyte fientligheter idag men ock-
så kyrkornas möjligheter att ingripa genom fred och för-
soning. KVR:s centralkommitté sammanträder med två års 
mellanrum och är organisationens högsta beslutande organ 
mellan generalförsamlingarna, som samlas med åtta år mel-
lanrum. Kommittén har 154 medlemmar. De finländska re-
presentanterna är biskop Simo Peura, Evangelisk-lutherska 
kyrkan i Finland, och professor Pekka Metso, Finlands or-
todoxa kyrka, medan pol.mag. Talvikki Ahonen är supple-
ant. Bland rådgivarna finns två finländare: verksamhetsleda-
re Seppo Rissanen och generalsekreterare Mari-Anna Pönti-
nen, som deltog i mötet tillsammans med biskop Simo Peu-
ra och Talvikki Ahonen.

Finländska medlemmar i de övriga kommissionerna är: 
Missionskommissionen teol.mag. Aino Nenola (ort) och 
som advisor professor Mika Vähäkangas (luth). I kommis-
sionen för internationella frågor sitter professor Hanna Oja-
nen (luth) och Maria Mountraki (ort). 

3 Nätverkssamarbete

Besök från Amerikas ortodoxa kyrka 
En delegation från Amerikas ortodoxa kyrka besökte luther-
ska Kyrkans hus och ERF 22.2. Samtalen tangerade det eku-
meniska samarbetets historia och dagens utmaningar samt 
amerikansk religiös pluralism. Delegationen leddes av met-
ropolit Tikhon. I delagationen ingick ärkebiskop Melchise-
dek, fader John Jillions, ärkediakon Joseph Matusiak, pro-
fessor Paul Meyendorff och Mr Jeremy Pletnikoff. Från fin-
ländsk sida deltog metropolit Ambrosius, ärkebiskop Kari 
Mäkinen, prost Rauno Pietarinen, Mari-Anna Pöntinen, teol.
dr. Mika Pajunen, Anna Hyvärinen, Katariina Väisänen, Jan 
Edström och Sirpa-Maija Vuorinen i mötet. Generalsekrete-
raren informerade besökarna om det ekumeniska fältet i Fin-
land medan pastor Jan Edström talade om frikyrkorna samt 
de svenskspåkiga kyrkornas situation i det ekumeniska sam-
arbetet.

Katolska kyrkans Påvliga rådet för rättvisa och fred
Kardinal Peter Turkson, president för Påvliga rådet för rätt-
visa och fred, besökte Finland 20.-22.5. ERF samarbtade 
med utrikesministeiret och Kyrkans Utlandshjälp kring be-
sökarrangemangen. Se 2.1.2 och 2.2.1 angående besöket.
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International Association for Mission Studies (IAMS)
-konferensen i Seoul, se 2.1.2.

3.2 Kontakter i Europa

Europeiska ekumeniska rådens generalsekreterarmöte
Generalsekreterarna för de europeiska kyrkornas nationel-
la ekumeniska råd samlades till möte i Lissabon 31.5–3.6. 
Mötet hölls i Lusitanska kyrkans (The Lusitanian Catholic 
Apostolic Evangelical Church) fina historiska lokaler. Kyr-
kan, om hör till den anglikanska gemenskapen, var en gene-
rös värd för mötet. Deltagarna fick inte bara tillfälle att be-
kanta sig med den ekumeniska situationen i Portugal, utan 
också njuta av den portugisiska huvudstadens skönhet. Syf-
tet med mötet var att diskutera gemensamma aktuella utma-
ningar. Den mest aktuella utmaningen var att se till att asyl-
sökandes människovärde respekteras och kyrkornas relation 
till flyktingar i deras svåra livssituation. Kardinal D. Manuel 
Clemente, Lissabons patriark, var huvudtalare under mötet.

Konferensen för europeiska kyrkor
Heikki Huttunen tog över som generalsekreterare för Kon-
ferensen för europeiska kyrkor (KEK) i januari. Han deltog 
aktivt i både de europeiska ekumeniska rådens generalsekre-
terarmöte och i mötet för ekumeniska aktörer i Norden och 
Baltikum. Konferensen för europeiska kyrkor strävar after 
att åter skapa tydliga relationer till de nationella ekumeniska 
råden för att föra sitt eget möte vidare och stärka samarbetet 
mellan råden och konferensen. I KEK:s förvaltningsråd re-
presenteras Finland av professor Aila Lauha. Förvaltningsrå-
dets möte ordnades i Bryssel 24–26.11.

Under Konferensen för europeiska kyrkor verkar ock-
så Ekumeniska kommissionen för migranter i Europa 
(Churches’ Commission for Migrants in Europe, CCME) 
och Europeiska kyrkornas miljönätverk (European Chris-
tian Environmental Network, ECEN). CCME:s sakkunniga 
Doris Peschke besökte Finland i samband med mötet för 
ekumeniska aktörer i Norden och Baltikum. ECEN höll sin 
generalförsamling i Helsingfors 11–15.6 (se 2.2.2).

Ecumenical Forum for European Christian Women 
(EFECW)
Låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en 
outsinlig ström var temat för Ecumenical Forum for Europe-
an Christian Womens möte för nationella EFWCW-koordi-
natorer i Larnaka på Cypern 29.6–3.7. Outi Piiroinen-Back-
man representerade kvinnosektionen. I mötet deltog cirka 60 
kvinnor från 23 länder. Forumet publicerade en kommuniké 
på temat Europas kvinnor handlar av kärlek (se bilaga). Fo-
rumets nästa generalförsamling ska hållas i Serbien 2018.

Ekumeniska ungdomsrådet i Europa (EYCE)
Ekumeniska ungdomsrådets i Europa (Ecumenical Youth 
Council in Europe, EYCE) nationella kontaktpersoner och 
styrelse sammanträdde i Wien 21–23.10. Under mötet disku-
terades aktuella teman samt medlemsorganisationernas och 
EYCE:s gemensamma framtidsplaner. Ett centralt ämne var 
EYCE:s kampanjverksamhet. Den pågående Break the cha-
ins-kampanjen är på väg mot sitt slut och den nya #Weare-
Europe börjar. Det var dag att granska det som varit och rik-
ta in sig på det som kommer. Finländska representanter var 
EYCE:s styrelsemedlem Sini Tyvi och ungdomssektionens 
representant Salla Hyrkäs.

Ledande aktörer i pingstkyrkan i Ungern 
besökte ERF 19.2. Delegationen besökte vårt land för att 
bland annat bekanta sig med religionsundervisningen i sko-
lorna och samarbetet mellan kyrkosamfund och skolor. I de-
legationen ingick Jánosi Ferenc, Szabó Iván och Bálint Mi-
klós. Tolk var Jussi Lukacs. Pingstförsamlingarnas skol-
tjänstchef Leevi Ahopelto, Pekka Iivonen från utbildnings-
styrelsen och Tuula Vinko från lutherska Kyrkostyrelsen del-
tog också i besöket. Generalsekreterare berättade för gäster-
na om ERF:s verksamhet och aktuella ekumeniska projekt.

3.3 Nordiska och baltiska kontakter

Ekumeniska råd i Norden och Baltikum
Det årliga mötet mellan de nordiska och baltiska kyrkorna 
och ekumeniska experterna hölls i Helsingfors 26–28.1. Te-
mat var en Vallfärd för rättvisa och fred (Pilgrimage of Jus-
tice and Peace). Deltagarna var aktörer från olika kyrkor och 
ekumeniska råd från åtta länder, sammanlagt 38 personer. 
Det övergripandet temat för mötet greppade man bland annat 
genom att behandla migrationen i Europa. Samtidigt fråga-
de man sig om vi i Norden och Baltikum har gått in i ett nytt 
kallt krig. Mötesplatsen var KFUK:s hottell Helka. Värd för 
mötet var ERF tillsammans med Kyrkostyrelsen och KFUK. 
De nordiska generalsekreterarna var mötesordförande och 
generalsekreterare Mari-Anna Pöntinen höll i trådarna un-
der den första förmiddagen. Förbundet KFUK:s generalse-
kreterare Pirjo-Liisa Penttinen hälsade gästerna välkomna. 
Hela ERF:s kansli liksom Kyrkostyrelsens ekumeniska ak-
törer deltog i mötet. Även generalsekreteraren för Konferen-
sen för europeiska kyrkor Heikki Huttunen deltog i mötet.

Nordiska generalsekreterarnas möte
De nordiska ekumeniska rådens generalsekreterare samla-
des i Köpenhamn 7.10. Vid mötet planerade man de nordis-
ka och baltiska ländernas ekumeniska råds möte som hålls 
på Island år 2017.
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Nordisk ekumenisk kvinnokommitté 
Nordisk ekumenisk kvinnokommitté (NEKK) sammanträd-
de i Uppsala 3–4.3. I mötet deltog Outi Piiroinen-Backman 
från Kvinnosektionen och Sirpa-Maija Vuorinen som luther-
ska kyrkans representant. Vid mötet planerades den ekume-
niska kvinnokonferens som hölls i isländska Hólar i augusti. 
Temat för konferensen som hölls 10–13.8 var Visdom, Växt, 
Vandring. Från Finland deltog tio kvinnor i konferensen. 
Kvinnosektionen representerades förutom av Outi Piiroi-
nen-Backman också av Eija Kemppi. Päivi Salmesvuori höll 
ett föredrag med rubriken Finnish Women Making Religion. 
Between Ancestors and Angels. Anna Hyvärinen höll ett an-
förande om religionfrihet: Freedom of Religion or Belief as 
a Human Right. Outi Piiroinen-Backman ansvarade för en 
ortodox kvällsandakt.

NEKK sammanträdde i Oslo 26–28 oktober. Vid mötet 
diskuterades konferensen på Island och den respons man ha-
de fått efter konferensen samt planerade verksamheten fram-
över. Även reformationens märkesårsmarkeringar i de olika 
nordiska länderna diskuterades. Som kvinnosektionens re-
preentant deltog Outi Piiroinen-Backman också i det reli-
gionsseminarium som ordnades i Sigtuna 4-5.3 kring temat 
helighet, Helig-Qadosh-Moqaddas.

Sveriges Kristna Råd
Det årliga samarbetsseminariet mellan Ansvarsveckan och 
Kyrkornas Globala Veckan hölls på Sveriges Kristna Råd i 
Alvik 28.4. Under mötet diskuterade man samarbetet mellan 
de ekumeniska råden i allmänhet och dryftade Ansvarsveck-
ans teman och synvinklar. Under året träffades generalsekre-
terarna ett antal gånger och diskuterade samarbetsfrågor och 
aktuella utmaningar.

Svenska Bibelsällskapet
Den finlandssvenska kristenheten representeras i Svenska 
Bibelsällskapet (SBS) genom ERF. Docent Risto Nurmela 
(luth) är ordinarie representant och TD Leif-Göte Björklund 
(met.) suppleant.

Huvudmannarådet samlades den 4 april och den 14 no-
vember i Uppsala. Risto Nurmela deltog i mötet. SBS har 
låtit översätta Franska Bibelsällskapets bok om Bibel och 
migration Sur le Chemin. LL-Förlaget, som är en del av 
Myndigheten för tillgängliga medier, har föreslagit samarbe-
te kring en lättläst version av Nya testamentet. Arbetet med 
en lättläst Bibel har kommit igång. En grupp på tre perso-
ner har haft i uppdrag att granska de bearbetade texterna teo-
logiskt under hösten, men uppdraget behöver mera tid, inte 
minst för att skribenten förkortar bibeltexten. 

Livets ord var för första året företrätt i huvudmannarådet. 
Mötet i april godkände Stiftelsen Sankt Ignatios som med-
lem i SBS. Stiftelsen är ett samlande organ för de ortodoxa 

kyrkorna i Sverige. Utredningen om behovet av en ny över-
sättning av Nya testamentet fortsätter. I Borgå stift skriver 
en arbetsgrupp på ett utlåtande som väntades bli klart före 
jul. Också Frikyrklig samverkan har fått utlåtandebegäran. 
Översättningsdirektör Mikael Winninge rapporterade att den 
övervägande trenden i utlåtandena är att det inte behövs en 
nyöversättning. En möjlighet som kastades fram var en re-
vision av den nuvarande översättningen. Ordförande, biskop 
Åke Bonnier föreslog att man skulle sikta på år 2026 då 500 
år gått sedan den första svenska NT-översättningen. Årets 
Bibelpris har tilldelats författaren Tomas Sjödin.

Eesti Kirikute Nõukogu
Inom samarbetet mellan Estlands ekumeniska råd Eesti Ki-
rikute Nõukogu (EKN) och ERF besökte EKN:s generalse-
kreterare ERF:s vår. och höstmöten. Generalsekreteraren be-
sökte i sin tur EKN och bekantade sig med rådets verksam-
het tillsammans med Stephen Bevans 26.5.

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

3.4 Inhemska nätverk

Partnerskapsforum
Ett möte mellan verksamhetsledarna för ERF:s partner-
skapsorganisationer och ERF:s personal hölls i Helsingfors 
26.4. Av samtliga 24 partnerorganisationer deltog 17 i lunch-
mötet som tog upp senaste nytt i de olika organisationerna 
och diskuterade samarbetet inom ERF.

Lokalekumeniskt forum
Det fjortonde lokalekumeniska forumet ordnades i Lahtis 
och Vääksy 7.10. Forumet inleddes med en andakt i Lahtis 
KFUK:s lokal. Deltagarna i forumet fick höra om FKUK:s 
jubileum och KFUK-rörelssens samt KFUK:s i Vääksy 
(Vääkyn NNKY) historia. Deltagarna presenterade sig och 
framförde ekumeniska hälsningar från olika delar av Fin-
land. Forumet fortsatte sedan i Lahtis Korskyrka, där kyr-
koherde Miikka Hämäläinen (luth) höll ett anförande om 
gästfrihet. Inlägget kommenterade av rektor Jarkko Kopo-
nen och kyrkoherde Jonas Bergenstad (ort). Gästfrihetstemat 
aktualiserade i synnerhet det föregående årets situation med 
asylsökande och hur man hanterade den förändrade situa-
tionen i församlingar och i skolvärlden. Mötesdelgarna åk-
te därefter buss till Vääksy och under bussfärden fick de in-
formation om Ekumeniska böneveckan, Ansvarsveckan och 
ERF:s människorättsprojekt. I skolan Aurinkovuoren koulu 
avnjöts lunch och därefter förrättades en ekumenisk välsig-
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nelse av skolan. I samband med välsignelsen svarade med-
lemmarna i sektionen för lokalekumenik på elevernas frå-
gor. I forumet ingick också en rundvandring i Aurinkovuoren 
koulu under ledning av rektor Petri Haapanen och arkitekt 
Kari Järvinen. Forumet avslutades med en andakt som för-
rättades av kyrkoherde Petri Tervo (luth) i skolans entréhall. 

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

Ekumeniska kyrkodagar i Åbo
Generalsekreterare Mari-Anna Pöntinen var medlem i kom-
mittén för de ekumeniska kyrkodagarna i Åbo. Samfundsle-
dare Hannu Vuorinen (SVKN) var medlem i programkom-
mittén för kyrkodagarna.

ERF, SVKN och FS
Under året fördes förhandlingar om samarbete mellan Eku-
meniska Rådet, Suomen Vapaakristillinen Neuvosto och Fri-
kyrklig Samverkan. I förhandlingarna deltog förutom gene-
ralsekreteraren SVKN:s ordförande Jari Portaankorva, vice 
ordförande Hannu Vuorinen, Helluntaikirkkos samfundsle-
dare Esko Matikainen och FS:s ordförande Jan Edström.

Årets kristna mediegärning
Kristna medieförbundets årliga utmärkelse delades ut i slu-
tet av ekumeniska böneveckan den 25 januari. Utmärkelsen 
gick till Yle Teemas serie Ske din vilja. I motiveringen kon-
staterades att Yle Teema med det här programvalet har bi-
dragit till en öppen debatt om den djupa innebörden av re-
ligion och tro samt talat för en positiv religionsfrihet. Ut-
märkelsen överräcktes av chefredaktör Heli Karhumäki och 
den togs emot av Yle Teemas programchef Marika Kecske-
méti samt programköpare Mari Koivuhovi. Bakom utmär-
kelsen står Kristna medieförbundet, Verkkoviestin, tidning-
en Sana och ERF.

4 Ekumeniska utmärkelser

Den ekumeniska gärningen
Studium Catholicum fick utmärkelsen Den ekumeniska gär-
ningen år 2016. Utmärkelsen överräcktes i Kuopio domkyr-
ka 10.10 i samband med höstmötet. I sin motivering konsta-
terar ERF:s tyrelse att utmärkelsen ges för en unik och lång-
siktig ekumenisk verksamhet. Dominikanorden firade under 
det gångna året sitt 800-årsjubileum. Utmärkelsen överläm-
nades av ärkebiskop Kari Mäkinen och generalsekreterare 
Mari-Anna Pöntinen. Den mottogs av pater Gabriel Salme-
la OP.
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5.1 Vår- och höstmöte

Vårmötet hölls i Helsinggfors 8.4 och värd Helsingin vapaa-
kirkko. Vid mötet behandlades verksamhetsberättelsen och 
bokslutet för år 2015 och ansvarsfrihet beviljades styrelsen 
och övriga ansvarspersoner. Mötesdeltagarna diskuterade 
också mötets visioner för ERF:s framtid.

Vårmötets seminarium handlade om klimatförändringen. 
Om innehållet se 2.2.2.

Höstmötet hölls i Kuopio 10–11.10. Där behandlades 
verksamhetsplanen och budgeten för år 2017. Höstmötet 
diskuterade också sektionsreformen och tillsatte följande 
sektioner för åren 2017–2019:

1) Sektionen för teologi och lärofrågor
2) Sektionen för samhällsfrågor
3) Sektionen för lokalekumenik 
4) Sektionen för fostran
5) Sektionen för barn- och ungdomsarbete 
6) Sektionen för jämställdhet. Av dessa utser kyrkorna 

sina representanter till den första medan hela medlemskåren 
utser representanter till de övriga sektionerna.

Höstmötets seminarium handlade om reformation, ge-
menskap och samhälle. Om innehållet se 2.1.2.

5.2. Styrelsen

Styrelsen sammanträdde fem gånger. Föregående års höst-
möte hade valt en ny styrelse, som inledde sin mandatpe-
riod i början av året. Styrelsens ordförande är ärkebiskop 
Kari Mäkinen (suppleant domprost Matti Poutiainen), vice 
ordföranden är biskop Matti Repo (suppleant: teol.lic. Veijo 
Koivula), biskop Arseni (suppleant: överdiakon Juha Lam-
pinen) och pastor Soile Salorinne (suppleant: samfundsle-
dare Hannu Vuorinen). Styrelsens övriga medlemmar är ge-
neralvikarie teol.dr. Raimo Goyarrola (pater Gabriel Salme-
la OP), teol.dr. Minna Hietamäki (lektor Eija Peura), docent, 
teol.dr.  Tomi Karttunen (pastor Päivi Aikasalo), teol.mag. 
Jooa Sotejeff-Wilson (pol.dr. Minna Rasku), pastor Jan Ed-
ström (pastor Mayvor-Wärn-Rancken).

Styrelsen samlades till sommarmöte på ärkebiskopens 
residens i Åbo 8.6. Till mötet inbjöds förutom medlemmar-
na också styrelsens suppleanter.

5.3 Sektioner och arbetsgrupper

Under året hade ERF följande sektioner:
Sektionen för etiska frågor
Sektionen för fostran
Kvinnosektionen
Ungdomssektionen

Sektionen för lärofrågor
Sektionen för lokal ekumenik
Sektionen för finlandssvensk ekumenik  

Sedan hösten finns en arbetsgrupp för experter på asylfrågor 
och en missiologisk arbetsgrupp. Vid sitt möte i december 
tillsatte styrelsen dessutom fram till vårmötet en arbetsgrupp 
för det svenska arbetet. Människorättsprojektet och Ansvar-
sveckan samt Ketko-utbildningen hade sina egna styrgrup-
per.

5.4 Personal

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

5.5 Ekonomi

Räkenskapsperioden visade ett överskott på 2 716 euro (fö-
regående räkenskapsperiods överskott var 36 296 euro) och 
det egna kapitalet uppgick i slutet av året till 83  196 eu-
ro (80 480 euro). Fondkapitalet uppgick i slutet av året till 
20 307 euro (20 307 euro). Föreningens och dess fondmedel 
har deponerats på ett bankkonto.

Inkomster
Räkenskapsperiodens intäkter var 423  553 euro (496  443 
euro under föregående period), och nedgången jämfört med 
året innan var 15 %. Församlingarnas andel av alla intäkter 
uppgick till 42 % (37 %). Statsbidragsandelen uppgick till 
1 % (11 %) och medlemssamfundens andel till 56 % (35 %). 
Kollektmedel utgjorde 40 % (35 %) av intäkterna med-
an medlemsavgifterna var 31 % (26 %) Officiella kollekter 
från församlingarna uppgick till 166 212 euro (170 675 eu-
ro) medan de fria kollektmedlen var 2 637 euro (3 512 eu-
ro) och budgetstödet 6 550 euro (7 580 euro). Statstödet upp-
gick sammanlagt till 5 000,00 euro (56 000,00 euro). Intäk-
terna från medlemssamfunden var 237 822 euro (171 754 
euro)

Utgifter
Verksamhetsutgifterna för räkenskapsperioden var 420 837 
euro (460 147 euro under föregående räkenskapsperiod) vil-
ket innebar en nedgång på 9 % jämfört med året innan. Lö-
ner och arvoden med biutgifter uppgick till 297  948 euro 
(258 323 euro) inklusive löner och arvoden samt biutgifter 

5 Förvaltning och ekonomi
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för övriga verksamhetsområden. Avskrivningarna på anlägg-
ningstillgångar uppgick till 2 713 euro (3 618 euro).

Ansvarsveckans utgifter var 40 654 euro (75 519 euro), 
en nedgång på 46 % jämfört med året innan.

Utgifterna för det ekumeniska människorättsarbetet var 
71 773 euro.

Utgifterna för övrig egentlig verksamhet var 26 922 euro 
(56 987 euro), en nedgång på 53 %.

Kostnaderna för stödfunktioner och allmän förvaltning 
var 86 384 euro (126 943 euro), och de minskade med 32 %.
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TULOSLASKELMA
 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015
VARSINAINEN TOMINTA     
 
TIEDOTUS
TUOTOT
 3000 JULKAISUTULOT  315,10  207,00
TUOTOT  315,10 207,00
KULUT
 4031 JULKAISUJEN PAINATUS -4 201,22 -7 022,00
 4033 INTERNET KOTISIVU -995,77 -2 430,40
 4034 KÄÄNNÖSTYÖT -3 817,34 -2 382,10
KULUT  -9 014,33 -11 834,50
TIEDOTUS YHTEENSÄ -8 699,23 -11 627,50

VASTUUVIIKKO
TUOTOT
 3050 VALTIONAVUSTUS 0,00 48 000,00
TUOTOT  0,00 48 000,00
KULUT      
 
HENKILÖSTÖKULUT
 4100 PALKKA- JA SOSIAALIKULUT -26 715,87 -54 521,51
 4101 MATKA- JA MAJOITUSKULUT -1 855,88 0,00
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -28 571,75 -54 521,51

OSTETUT PALVELUT
 4120 PALKKIO- JA SOSIAALIKULUT -1 016,60 0,00
 4121 MATKA- JA MAJOITUSKULUT 0,00 -3 220,78
4123 PÄIVÄRAHAT 0,00  0,00
OSTETUT PALVELUT YHTEENSÄ -1 016,60 -3 220,78

HALLINTOKULUT
 4131 PUHELIN -285,23 -396,00
 4132 IT -139,26 0,00
 4133 PANKKIKULUT -58,00 -54,00
 4134 TILINTARKASTUSKULUT -217,00 0,00
 4135 TOIMISTOKULUT -900,63 -936,00
 4136 SISÄINEN VUOKRA -2 010,00 -1 968,00
HALLINTOKULUT YHTEENSÄ -3 610,12 -3 354,00

MATERIAALIT JA MUUT HANKINNAT
 4141 POSTITUS JA RAHTI -2 615,09 0,00
 4142 PAINATUKSET -3 658,00 -7 820,68
 4143 VIDEO/VALOKUVAT -248,00 -5 494,15
MATERIAALIT JA MUUT HANKINNAT YHTEENSÄ  -6 521,09 -13 314,83
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MUUT KULUT    
   
 4154 INTERNET -KOTISIVU -875,82 -1 103,97
 4155 TAPAHTUMAT -59,00 0,00
MUUT KULUT YHTEENSÄ -934,82 -1 103,97
      
KULUT  -40 654,38 -75 515,09
VASTUUVIIKKO YHTEENSÄ -40 654,38 -27 515,09
      
EKUMEENINEN IHMISOIKEUSTYÖ    
TUOTOT     
 3350 KIRKKOHALLITUS 70 000,00 0,00
 3360 AVUSTUKSET 1 500,00 0,00
TUOTOT  71 500,00 0,00
KULUT     
HENKILÖSTÖKULUT    
 4100 PALKKA- JA SOSIAALIKULUT -57 440,66 0,00
 4101 MATKA- JA MAJOITUSKULUT -292,00 0,00
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -57 732,66 0,00
      
MUUT KULUT    
 4732 PUHELIN -631,79 0,00  
 4733 IT-KULUT -320,74 0,00
 4739 MATKAKULUT -6 538,23 0,00
 4789 MUUT KULUT -6 549,78 0,00
MUUT KULUT YHTEENSÄ -14 040,54 0,00
      
KULUT  -71 773,20 0,00
EKUMEENINEN IHMISOIKEUSTYÖ YHTEENSÄ -273,20 0,00
      
USKONNONVAPAUS VASTAANOTTOKESKUKSISSA    
TUOTOT     
 3400 KIRKON ULKOMAANAPU 3 495,55 0,00
TUOTOT  3 495,55 0,00
KULUT     
HENKILÖSTÖKULUT    
 4810 PALKKA- JA SOSIAALIKULUT -3 006,44 0,00
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -3 006,44 0,00
      
MUUT KULUT  
 4831 MUUT KULUT -489,11 0,00
MUUT KULUT YHTEENSÄ -489,11 0,00
      
KULUT  -3 495,55 0,00
USKONNONVAPAUS VASTAANOTTOKESK 0,00 0,00
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JAOSTOT     
TUOTOT     
 3200 KASVATUSASIAIN JAOSTO 0,00 13 209,60
 3210 NAISJAOSTO 2 294,44 9 908,00
TUOTOT  2 294,44 23 117,60
      
KULUT     
 4431 OPILLISTEN KYSYMYSTEN JAOSTO 0,00 -62,10
 4432 KASVATUSASIAIN JAOSTO -1 364,93 -14 960,54
 4433 PAIKALLISEN EKUMENIAN JAOSTO -568,15 -678,55
 4434 NAISJAOSTO -4 385,84 -10 148,60
 4435 EETTISTEN KYSYMYSTEN JAOSTO -603,45 -191,34
KULUT  -6 922,37 -26 041,13
JAOSTOT YHTEENSÄ -4 627,93 -2 923,53

EETTISTEN KYSYMYSTEN JAOSTON SEMINAARI   
TUOTOT     
 3300 VALTIONAVUSTUS 0,00 3 000,00
TUOTOT  0,00 3 000,00

KULUT     
HENKILÖSTÖKULUT
 4600 PALKAT JA PALKKIOT 0,00 -1 300,00
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 0,00 -1 300,00
      
MUUT KULUT    
 4631 MATKAKULUT 0,00 -69,40
 4632 TILAVUOKRA JA TARJOILU 0,00 -1 855,00
MUUT KULUT YHTEENSÄ 0,00 -1 924,40
KULUT  0,00 -3 224,40
EETTISTEN KYS JAOSTON SEMINAARI YHTEENSÄ 0,00 -224,40
      
NUORISOJAOSTO    
TUOTOT     
 3250 VALTIONAVUSTUS 5 000,00 5 000,00
 3255 AVUSTUKSET EYCE-YLEISKOKOUS 0,00 7 000,00
 3260 AVUSTUKSET KETKO 0,00 300,00
 3270 AVUSTUKSET OPINTOMATKA 0,00 1 500,00
 3280 OSALLISTUMISMAKSUT OPINTOMATKA 0,00 1 800,00
TUOTOT  5 000,00 15 600,00
KULUT     
  
HENKILÖSTÖKULUT    
  
4500 KOULUTUSSIHT. JA KOORDIN. PALKKIOT -1 687,50 -1 494,41
4501 SIHTEERIN PALKKIO -450,00 -450,00
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -2 137,50 -1 944,41
MUUT KULUT    
 4531 KETKO -256,30 -4 207,37
 4532 TIEDOTUS -80,60 0,00
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 4533 EKUMEENINEN TYÖRYHMÄ -137,80 0,00
 4534 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA -564,47 0,00
 4535 JÄSENMAKSUT -1 333,00 -1 333,00
 4536 EYCE-YLEISKOKOUS 0,00 -7 014,70
 4539 OPINTOMATKA PIETARI 0,00 -3 357,85
 4541 BE-1 -525,72 0,00
 4549 MUUT KULUT -2 454,00 -5 201,39
MUUT KULUT YHTEENSÄ -5 351,89 -21 114,31
NUORISOJAOSTO YHTEENSÄ -2 489,39 -7 458,72
      
KESKUSTOIMISTO    
TUOTOT     
 3900 MUUT TUOTOT 18 183,29 18 041,56
 3901 SISÄISET KULUKORVAUKSET 12 489,11 7 681,00
 3910 ECEN AVUSTUKSET 2 950,00 0,00
TUOTOT  33 622,40 25 722,56
      
HENKILÖSTÖKULUT    
 5800 PALKAT -233 662,60 -206 988,27
 5801 SISÄISET PALKAT 90 609,07 57 365,92
 5802 PALKKIOT -7 143,10 -11 124,27
 5803 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT -40 456,10 -35 177,85
 5804 HENKILÖVAKUUTUKSET -4 061,27 -3 061,16
 5805 SOSIAALIKULUT -4 953,65 -4 305,35
 5806 LOMAPALKKAVARAUS -7 671,49 2 333,55
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -207 339,14 -200 957,43

TOIMISTOKULUT    
 5820 KALUSTON POISTO -2 713,32 -3 617,75
 5830 VUOKRAKULUT -20 100,48 -19 706,40
 5831 POSTITUS -891,29 -4 248,25
 5832 PUHELIN -1 984,61 -3 937,48
 5833 ATK-KULUT -1 672,02 -1 843,29
 5836 KOPIOKONELEASING -10 427,99 -10 337,25
 5837 PANKKIKULUT -588,84 -705,78
 5838 KIRJALLISUUS JA LEHDET -996,67 -772,28
 5839 MATKAKULUT -11 945,26 -19 487,34
 5840 KILOMETRIKORVAUKSET -723,26 -5 355,24
 5841 PÄIVÄRAHAT -3 486,00 -5 388,00
 5842 KOKOUSKULUT -2 668,01 -2 763,57
 5844  JÄSENMAKSUT -186,00 -2 653,00
 5846 TILINTARKASTUSKULUT -2 170,00 -2 095,60
 5847 TYÖTERVEYDENHUOLTO -3 496,10 -1 410,11
 5848 HENKILÖSTÖKOULUTUS 0,00 -80,00
 5849 PÄIVÄRAHAKORVAUKSET 2 501,45 0,00
 5850 ECEN -3 202,00 0,00
 5889 MUUT TOIMISTOKULUT -8 232,77 -25 999,58
MUUT YHTEISET MENOT YHTEENSÄ -72 983,17 -110 400,92
KESKUSTOIMISTO YHTEENSÄ -246 699,91 -285 635,79
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HALLINTO     
TUOTOT     
 3950 OSALLISTUMISMAKSUT 12 403,00 14 266,00
TUOTOT  12 403,00 14 266,00
      
KULUT     
 5930 MATKAKULUT -2 752,66 -2 043,57
 5931 RUOKA/MAJOITUSKULUT -6 724,21 -8 206,62
 5989 MUUT KULUT -3 923,72 -6 292,14
KULUT  -13 400,59 -16 542,33
HALLINTO YHTEENSÄ -997,59 -2 276,33
      
KULUJÄÄMÄ -304 441,63 -337 661,36
      
VARAINHANKINTA    
TUOTOT     
 6000 JÄSENMAKSUTULOT 131 877,00 130 995,00
 6100 LUTERILAISEN KIRKON KOLEHDIT 166 211,91 170 674,96
 6110 MUUT KOLEHDIT 2 637,50 3 511,64
 6120 LAHJOITUKSET 0,00 50,00
TUOTOT  300 726,41 305 231,60
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 300 726,41 305 231,60
      
KULUJÄÄMÄ -3 715,22 -32 429,76

SIJOITUSTOIMINTA    
TUOTOT     
 7000 KORKOTUOTOT 35,63 22,09
 7020 SIJ. OPTIMI YLIMÄÄRÄINEN HYVITYS 0,00 61 377,23
TUOTOT  35,63 61 399,32
KULUT     
 7490 MUUT SIJOITUS- JA RAHOITUSKULUT -254,16 -253,47
KULUT  -254,16 -253,47
SIJOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ -218,53 61 145,85
      
KULUJÄÄMÄ -3 933,75 28 716,09
      
YLEISAVUSTUKSET    
TUOTOT     
 8590 YLEISAVUSTUKSET 6 650,00 7 580,00
TUOTOT  6 650,00 7 580,00
YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ 6 650,00 7 580,00
      
 
TILIKAUDEN TULOS 2 716,25 36 296,09
      
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 716,25 36 296,09
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TASE      
 
      
 
VASTAAVAA    
   31.12.2016 31.12.2015 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT    
  
AINEELLISET HYÖDYKKEET    
 KONEET JA KALUSTO    
 1160 KONEET JA KALUSTO 10 853,25 14 471,00
 1248 KALUSTON POISTO -2 713,32 -3 617,75
 KONEET JA KALUSTO 8 139,93 10 853,25
AINEELLISET HYÖDYKKEET 8 139,93 10 853,25
      
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 139,93 10 853,25
      
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
  
SAAMISET     
LYHYTAIKAISET    
 SIIRTOSAAMISET    
 1800 MUUT SIIRTOSAAMISET 4 753,86 10 850,36
SAAMISET YHTEENSÄ 4 753,86 10 850,36

RAHAT JA PANKKISAAMISET    
 1910 NORDEA FI8510183000074403 124 557,98 109 521,00
RAHAT JA PANKKISAAMISET 124 557,98 109 521,00
      
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 129 311,84 120 371,36
      
VASTAAVAA 137 451,77 131 224,61

VASTATTAVAA 31.12.2016 31.12.2015  
     
OMA PÄÄOMA    
RAHASTOT     
 ERITYISMÄÄRÄYKSIN RAJOITETUT RAHASTOT    
 2100 STIPENDIRAHASTO 20 018,02 20 018,02
 ERITYISMÄÄRÄYKSIN RAJOITETUT RAHASTOT 20 018,02 20 018,02
      
MUUT RAHASTOT    
 2150 ISÄ ROBERTIN RAHASTO 288,79 288,79
MUUT RAHASTOT 288,79 288,79
      
RAHASTOT  20 306,81 20 306,81
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EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)   
2251 YLIJÄÄMÄ-/ALIJÄÄMÄJÄÄNNÖS 80 480,08 44 183,99
      
 
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ    
   
2370 TILIKAUDEN TULOS 2 716,25 36 296,09
      
 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 103 503,14 100 786,89
      
 
VIERAS PÄÄOMA    
   
LYHYTAIKAINEN    
   
SIIRTOVELAT    
   
2950 LOMAPALKKAVELAT 32 271,65 24 600,16
2978 MUUT SIIRTOVELAT 1 676,98 5 837,56
LYHYTAIKAINEN 33 948,63 30 437,72
      
 
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 33 948,63 30 437,72
      
 
VASTATTAVAA 137 451,77 131 224,61
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Tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2016, liitetiedot    
 
     
   2016 2015
     
Kokonaistuotot -ja kulut    
 
kokonaistuotot 423 553,42 496 443,08
kokonaiskulut 420 837,17 460 146,99
yli/alijäämä 2 716,25 36 296,09
     
Henkilöstökulut    
 
palkka- ja palkkiokulut 240 805,70 218 112,54
eläkevakuutusmaksut 40 456,10 35 177,85
muut sosiaalikulut 9 014,92 7 366,51
lomapalkkavarauksen muutos sosi- 7 671,49 -2 333,55
aalikuluineen    
 
Henkilöstökulut yhteensä 297 948,21 258 323,35
     
     
Tase 31.12.2016, liitetiedot:   
 
Suunnitelmanmukaisina poistoina toteutetaan kalustossa 25 %:n menojäännöspoistoa. 
  
Vastuusitoumukset 2016 2015
     
Leasingvastuut    
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 10 425,60 10 425,60
Myöhemmin maksettavat 26 222,22 36 647,82
Vastuusitoumukset yhteensä 36 647,82 47 073,42
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Tilinpäätöksen allekirjoitus    
  
Helsinki 30.1.2017    
  
Kari Mäkinen   JormaHeikkinen Matti Repo 
puheenjohtaja varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja 
      
 
Soile Salorinne Minna Hietamäki Tomi Karttunen
varapuheenjohtaja    
      
 
Jooa Sotejeff-Wilson Jan Edström Raimo Goyarrola 
      
 
      
Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä    
   
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.    
   
Helsinki 7.4.2017    
      
  
Frej Lobbas, KHT                              Juhani Loukusa, KHT

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA    
  
Varsinaiset kirjanpitokirjat:    
  
Sidottu tasekirja    
Päiväkirja     
Pääkirja     
 

Kirjanpitomateriaali ja tositteet ovat paperimuodossa.   
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Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry TASE-ERITTELYT    
   31.12.2016  
      
VASTAAVAA    
 
PYSYVÄT VASTAAVAT    
   
AINEELLISET HYÖDYKKEET    
 1160 KONEET JA KALUSTO    
  TASEARVO 1.1.2016 10 853,25
  TILIKAUDEN POISTO 25 % -2 713,32
  KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ 31.12. 8 139,93
      
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 8 139,93
      
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 139,93
      
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
   
SAAMISET     
 LYHYTAIKAISET    
 SIIRTOSAAMISET    
 1800 MUUT SIIRTOSAAMISET
  DANSKE FINANCE OY 4 752,72
  ELO KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAK 1,14
  MUUT SIIRTOSAAMISET YHTEENSÄ 31.12. 4 753,86
      
SAAMISET YHTEENSÄ 4 753,86
      
RAHAT JA PANKKISAAMISET
 1910 NORDEA FI8510183000074403 124 557,98
RAHAT JA PANKKISAAMISET YHTEENSÄ 31.12 124 557,98
      
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 129 311,84
      
VASTAAVAA 137 451,77
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Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry     
   TASE-ERITTELYT 
   31.12.2016 
VASTATTAVAA    
  
OMA PÄÄOMA    
RAHASTOT     
 ERITYISMÄÄRÄYKSIN RAJOITETUT RAHASTOT
 2100 STIPENDIRAHASTO 20 018,02
ERITYISMÄÄRÄYKSIN RAJOITETUT RAHASTOT 20 018,02
     
MUUT RAHASTOT 288,79
MUUT RAHASTOT 288,79
      
RAHASTOT  20 306,81
     
 
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)    
 2251 YLIJÄÄMÄ-/ALIJÄÄMÄJÄÄNNÖS 80 480,08
      
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ    
 2370 TILIKAUDEN TULOS 2 716,25
      
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 103 503,14
      
VIERAS PÄÄOMA    
LYHYTAIKAINEN    
 SIIRTOVELAT    
 2950 LOMAPALKKAVELAT 32 271,65
 2978 MUUT SIIRTOVELAT    
 ELISA OYJ 64,33
 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 293,75
 ERÄSALON KIRJAPAINO OY 135,33
 HELLE ANTTI 45,65
 NORDEA RAHOITUS SUOMI OY 55,67
 NORDEA RAHOITUS SUOMI OY 150,37
 NORDEA RAHOITUS SUOMI OY 228,89
 SARAX-CONVERTO & SCRIBO KÄÄNNÖSTSTO 302,99
 HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA 400,00
 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ 31.12. 33 948,63
LYHYTAIKAINEN 33 948,63
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12. 33 948,63
      
VASTATTAVAA 137 451,77
      
 HELSINKI 23.01.2017    
 
 PERRY JOHANSSON
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MUUT LIITETIEDOT 
Yleisavustukset 2016  
 Helsingin ortodoksinen seurakunta 1 500,00  
 Lahden seurakuntayhtymä 500,00  
 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 400,00
 Kuopion ev.lut seurakuntayhtymä 1 000,00  
 Espoon seurakuntayhtymä 700,00  
 Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä 500,00 
 Forssan seurakunta 100,00  
 Jyväskylän seurakunta 250,00  
 Tampereen ortodoksinen seurakunta 300,00  
 Jyväskylän ortodoksinen seurakunta 300,00  
 Taipaleen ortodoksinen seurakunta 300,00  
 Kuopion ortodoksinen seurakunta 500,00  
 Lahden ortodoksinen seurakunta 300,00  
Yleisavustukset yhteensä 6 650,00  

Valtion erityisavustukset   
 Opetus- ja kultuuriministeriö, nuorisojaosto 5 000,00  
Yhteensä  5 000,00  
      
Ekumeeninen ihmisoikeustyö    
 Kirkkohallitus 70 000,00 
 Suomen ortodoksinen kirkko 1 500,00  
Yhteensä  71 500,00  
      
European Christian Environmental Network (ECEN) 11th Assembly   
 Suomen ortodoksinen kirkko 650,00  
 Helsingin seurakuntayhtymä 2 000,00  
 Lahden seurakuntayhtymä 300,00  
Yhteensä  2 950,00  
      
Uskonnonvapaus vastaanottokeskuksissa-projekti    
 Kirkon Ulkomaanavun Säätiö 0,00  
 ed.vuodelta tuloutettu 3 495,55  
 käyttämättä 0,00  
 yhteensä 3 495,55  

Projektit yhteensä    
 Myönnetty projektirahoitus 74 450,00  
 Tuloutettu edelliseltä vuodelta 3 495,55  
 Projektirahoituksesta käyttämättä 0,00  
 Yhteensä 77 945,55  

SEN kolehtitulot 2013-2016     
   2016 2015 2014 2013
Ev. lut. kirkon viralliset kolehdit 166 211,91 170 674,96 168 832,05 168 056,77
Muut kolehdit 2 637,50 3 511,64 2 596,61 2 674,22
Yhteensä  168 849,41 174 186,60 171 428,66 170 730,99
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LAUSUNTO SISÄMINISTERIÖLLE

Luonnos Ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma 2016–
2017 annettiin 3.3.2016 Suomen Ekumeeniselle Neuvostol-
le lausuntopyyntöä varten. Luonnos on kahdeksankohtai-
nen toimintaohjelma, joka ottaa huomioon koordinaation ja 
kansallisen yhteistyön kehittämisen, uhrien etsimisen, tun-
nistamisen ja auttamisen tehostamisen, uhrien auttamista 
koskevan lainsäädännön seurannan, koulutuksen tehostami-
sen ja tietoisuuden lisäämisen, ihmiskaupan vastaisen kan-
sainvälisen yhteistyön kehittämisen, tutkimuksen ja tilanne-
kuvan kehittämisen sekä lapsen aseman, edun ja oikeuksien 
huomioimisen ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa. 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus esittää lausunto-
naan seuraavaa:

Toimintaohjelman luonnos on laaja-alainen eikä sen hy-
vään ja monipuoliseen sisältöön ole huomautettavaa.  Ihmis-
arvon ja -oikeuksien kunnioittamisen näkökulmasta on arvo-
kasta, että toimitaan ihmiskaupan uhrien etsimiseksi, tunnis-
tamiseksi ja auttamiseksi. Tärkeää on myös rikollisten saat-
taminen oikeudelliseen vastuuseen. Jotta tämä kaikki voi-
si tapahtua, tietoisuutta ihmiskaupasta on lisättävä, samoin 
haavoittuvimpien (ns. pelkäävien uhrien) etsimistä on tehos-
tettava, kuten luonnoksessa mainitaan. Ilman kansallisen ja 
kansainvälisen yhteistyön tehostamista ongelmaan on vai-
kea puuttua. On erityistä syytä keskittyä lasten asemaan ih-
miskaupan uhreina, kuten luonnoksessa esitetään. Tätä työ-
tä on mahdotonta tehdä ilman riittävää resursointia. Kristil-
listen arvojen ja moraalin näkökulmasta on ilahduttavaa, et-
tä valtioneuvosto on tähän tärkeään työhön ohjannut resurs-
seja, jotta ongelmaan voidaan tehokkaasti puuttua.

Kirkot ja uskonnolliset yhteisöt tekevät ruohonjuuritason 
auttamistoimintaa, joten niiden verkostot on hyvä kytkeä ih-
miskaupan uhrien tunnistamiseen ja auttamiseen, kuten jo 
Suomen Ekumeenisen Neuvoston aiemmassa lausunnossa, 
15.2.2015, on huomautettu. Edellytämme, että toimintaoh-
jelmassa otetaan huomioon kirkot ja uskonnolliset yhteisöt 
kansalaisjärjestöjen rinnalla.

Toimintaohjelmaa varten tehdyn luonnoksen vahvuuk-
sia ovat sen laaja-alaisuus ja ihmisoikeusperustaisuuden ko-
rostaminen. Uskonnon- tai vakaumuksenvapaus on keskei-
nen ihmisoikeus. Sen huomioiminen uhrien auttamisjärjes-
telmässä on välttämätöntä. Hengellisen avun saaminen si-
tä haluaville on traumatisoituneiden kannalta hoitavaa. Näin 
uhrien uskontotausta voi auttaa selviytymistä. Tämä luonnos 
ei kuitenkaan pyri esittämään yksityiskohtaista auttamisjär-
jestelmää. Edellytämme, että auttamistyötä konkretisoitaes-
sa myös ihmiskaupan uhrien uskonnollinen maailmankuva 
otetaan huomioon.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto suosittaa luonnoksessa 
hahmotellun toimintaohjelman hyväksymistä. Teksti on kui-
tenkin monin paikoin vaikealukuista ja sisältää useita kir-
joitusvirheitä, joten on suotavaa kiinnittää huomiota tekstin 
kieliasuun. Myös numerointi tulee korjata, sillä kohta viisi 
puuttuu luonnoksesta kokonaan.

Nämä ovat kuitenkin vain muotoseikkoja sinänsä hyväs-
sä toimintaohjelmassa, joka pyrkii puuttumaan ihmiskaup-
paan laaja-alaisesti, yhteistyössä kansallisella ja kansainvä-
lisellä tasolla. On tärkeää, että toimintaohjelmassa on otettu 
huomioon myös rikosoikeuden näkökulma.

Luonnosta ja siinä esitettyjä uhrien tunnistamiseen ja 
auttamiseen tähtääviä toimenpiteitä voi kristillisen ihmiskä-
sityksen kannalta pitää merkittävänä ja päämäärätietoisena 
toimintasuunnitelmana. Toivomme, että toimintaohjelman 
määräajan päättyessä vuonna 2017 tämä arvokas ja ihmisoi-
keuksia puoltava työ saa edelleen jatkua.

14.3.2016
Suomen Ekumeeninen Neuvosto, hallitus

Arkkipiispa Kari Mäkinen TT Mari-Anna Pöntinen
puheenjohtaja                       pääsihteeri

SUOMEN USKONTOJOHTAJAT  
HELSINGIN SANOMISSA 10.4.2016 

Ilmaisemme huolemme jokaisen ihmisen yhdenmukaisen 
kohtelun periaatteiden murentumisesta eurooppalaisissa 
yhteiskunnissa. Uskontojohtajina kannamme syvää huolta 
myös ilmapiirin kovenemisesta omassa maassamme.

Huolemme nousee asenteiden muutoksista suhtautumi-
sessa pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin sekä eriarvoistu-
mista lisäävistä ja ihmisarvoa loukkaavista toimista eri puo-
lilla Eurooppaa. Jokaisella lapsella ja vanhemmalla on oi-
keus turvaan ja huolenpitoon, oikeus perheeseen ja toistensa 
kanssa elämiseen riippumatta sosiaalisesta, kulttuurisesta tai 
uskonnollisesta taustasta. Perheenyhdistäminen ei ole vain 
oman maan kansalaisten oikeus. Päätösten ja toimien tulee 
perustua perhettä huomioivaan ajatteluun.

Euroopassa, maamme rajojen ulkopuolella, ihmisarvoa 
ovat loukanneet esimerkiksi sellaiset konkreettiset toiminta-
tavat, kuten yksin tulleiden pakolaislasten puhelimien taka-
varikointi. Puhelin on kuitenkin usein ainoa keino saada yh-
teys vanhempiin tai samaa kieltä puhuviin ihmisiin. Kaikki-
nainen perheenjäsenten eristäminen toisistaan vaikeuttaa ko-
toutumista ja on omiaan luomaan sosiaalisia ongelmia.

Jokaisen ihmisen mittaamaton arvo, oikeus turvallisuu-
teen ja itsemääräämisoikeus tulee säilyttää vaikeissakin ti-
lanteissa. Kulttuurisesta, sosiaalisesta tai uskonnollisesta 
taustasta riippumattomasta yhdenvertaisuudesta ei tule poi-
keta sen paremmin oikeusturvan kuin turvapaikan saaneiden 
sosiaaliturvankaan osalta. Poikkeaminen murentaa euroop-
palaisten yhteiskuntien moraalista perustaa ja eheyttä.

Uskontojohtajina haluamme korostaa, että ihmiskunnan 
sydämeen on eri kulttuurisin ja uskonnollisin perintein kir-
joitettu kultainen sääntö, joka velvoittaa kohtelemaan tois-
ta ihmistä siten kuin itse toivoisi tulevansa kohdelluksi. Se 
myös ohjaa kohtelemaan toisen perhettä tai yhteisöä samoin 
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kuin toivoisimme omaa perhettämme tai omia kansalaisiam-
me kohdeltavan.

Haluamme tältä pohjalta rohkaista ja tukea suomalai-
sia päättäjiä, virkamiehiä ja vapaaehtoisia heidän vaativas-
sa tehtävässään. Korostamme omissa uskonnollisissa yhtei-
söissämme luottamusta, rauhaa ja lempeyttä toisia ihmisiä 
kohtaan. Haluamme vahvistaa jokaisen ihmisen arvokasta 
kohtelua yhteiskunnassamme. Arvomme suomalaisina tule-
vat näkyviin sanoissamme ja teoissamme.

Ylirabbiini Simon Livson
Suomen juutalaiset seurakunnat
Arkkipiispa Kari Mäkinen
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Arkkipiispa Leo
Suomen ortodoksinen kirkko
Piispa Teemu Sippo SCJ
Katolinen kirkko Suomessa
Johtaja Atik Ali
Suomen Islam-seurakunta, USKOT-foorumi ry, 
puheenjohtaja
Puheenjohtaja Anas Hajjar
Suomen Islamilainen Neuvosto ry
Pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen
Suomen Ekumeeninen Neuvosto 

WATER IN A SUSTAINABLE FUTURE: 
“Let justice roll down like waters” (Amos 5:24)

ECEN is a network of Christians across Europe contributing 
to the Conference of European Churches work on environ-
ment. Delegates at the 11th ECEN Assembly (11-15 June 
2016) came together in Helsinki, Finland to share, learn, 
work and pray for access to enough safe water for all in a 
sustainable future. Even if we come from different heights 
above average sea level—consequently experiencing diffe-
rent effects of global warming—we share the limited availa-
bility of fresh water. We also share in the disruption of wa-
ter and maritime life cycles, which have consequences for all 
people and all God’s creatures.

The recent Paris Agreement on climate change highligh-
ted the need and commitment to strengthen the global res-
ponse to the threat of climate change, to hold the increase in 
the global average temperature to well below 2°C above pre-
industrial levels, and to pursue efforts to limit the temperatu-
re increase to 1.5°C. It is, however, hard to understand what 
this goal means for our everyday life.

In reality, a few degrees is not a significant range on our 
home thermostats, nor in daily weather. More than ten de-
grees can be the difference in temperature between morning 
and afternoon during a normal day. We have to strengthen 
the understanding of what the global 1.5 - 2°C means for 
everyday consequences in the lives of communities, chur-
ches, and wider society. Education and awareness raising is 
integral to this process within and beyond the churches.

Without doubt, water is one of the key mediums in the 
climate process. The World Water Council expressed at 
COP21: “Climate is Water!” Even if we may not immediate-
ly feel the shift of one or two degrees in temperature, we im-
mediately feel the lack of drinking water or the destruction 
of flooding.

Therefore, we translate our concern, questions, and ac-
tions into the language of water. Moreover, water has a deep 
spiritual meaning and is central to many biblical narratives 
including the creation story and baptism.

 
God’s work through water
Both the natural sciences and the bible testify that water is 
the source of all life. Christians believe that God works in 
numerous ways through water. Humans are created into clo-
se interconnectedness with water. Even our bodies consist 
mostly of water.

Water also teaches us humility: it reminds that there are 
powers vastly greater than humankind and can be highly 
destructive, especially as sea levels rise and flooding inc-
reases. Sea level rise is caused primarily by two factors re-
lated to global warming: the added water from melting land 
ice and the expansion of sea water as it warms. The frequen-
cy of severe flooding across Europe is set to double by 2050.

Flooding and water pollution not only affect human life, 
they also destroy habitats and other species.  Extreme weat-
her events such as violent rain, hail, and snow storms can ta-
ke life away, as can tsunamis and ocean surges.

In the Finnish land of a thousand lakes, we do not forget 
the millions who have no access to safe water. According to 
the World Health Organization, globally 663 million people 
(one tenth of Earth’s human population) are living without 
access to healthy drinking water, and 1.8 billion people use 
unsafe water. In Europe, 100 million people still do not have 
a household connection to fresh water, and 67 million people 
have no access to improved sanitation. Human activities so-
metimes lead to pollution of precious drinking water resour-
ces. Industrial waste contaminates rivers and lakes, agricul-
ture uses fertilizers and pesticides that find their way even 
into ground water. People are often unaware of the substan-
tial use of fresh water supplies used in manufacturing ma-
ny widely used and everyday consumer goods. This “virtual 
water” must increasingly be part of our conversations about 
water in a sustainable future. Drilling for fossil fuels produ-
ces waste water above and below the surface. This can be 
seen especially when using dangerous methods of hydrau-
lic fracturing.

European citizens die every day from diarrhea resulting 
from unsafe water and poor sanitation and hygiene.

Jesus reminds us in many ways of the importance of wa-
ter for life. He asked John to baptise him in the river of Jor-
dan (Mt 3:13f). He asked the Samaritan woman at the well: 
“Will you give me a drink?” (Jn 1:7). At the end on the cross 
he said: “I am thirsty.” (Jn 19:28). If our Lord had to ask for 
water several times, then it is no wonder that the access to 
water is also so crucial for us.
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Water and Justice
Water flows through natural circles and is continually revi-
talising the planet and all that lives on Earth. Yet our human 
industrial activity disrupts this hydrological cycle, speeding 
up the flows in some areas and eradicating it elsewhere. This 
brings about uncertainty and insecurity. Our community and 
national life is dependent on constancy, yet unsustainable li-
festyles can undermine this.

 The UN’s Sustainable Development Goals (SDGs) all 
relate, directly or indirectly, to the importance of water to 
planetary and human well-being.

 Yet the privatisation or marketisation of water, turning it 
from a gift into a profitable product or commodity also in-
fluences access and affordability. We so often exclude peop-
le from the natural supply of a God-given resource.

 In the eyes of God water and justice are meant to flow li-
ke a stream—continually available to enhance abundant li-
fe for all.

 
A Call for Action and Hope
We therefore encourage individuals and our churches to 
take action especially by:
• Re-emphasising the sacredness and wonder of water, and 

its role in sustaining life and ecosystems through the who-
le earthly creation as it reveals the glory of God.

• Exploring hopeful responses to the water challenges we 
face through our worship, liturgy and action. Raising awa-
reness of the value we attach to water and its use in every-
day life and reminding ourselves that water is a gift for li-
fe. This includes learning about the water footprint of food 
production, especially for meat, and the promotion of ve-
getarian diets.

• Improving the knowledge and understanding the ma-
ny ways water determines the quality of our life, inclu-
ding drinking and sanitation and how it relates to climate 
change through sea and maritime life. Preserving precio-
us fresh water and recognising how many litres of water 
we use for travel, food, hygiene, washing, and so on in our 
private and church life!

• Reducing our water footprints! Raising our voices for 
people who are constantly thirsty and have no access to 
clean drinking-water

• Drinking pipe-line tap water rather than bottled!
• Avoiding using harmful chemicals in agriculture, house-

holds, industry, and mineral and fossil fuel extraction.
• Reducing the excessive pollution and waste of our perso-

nal water use.
• Rediscovering more contemplative lifestyles based on the 

quality of life for all, rather than the quantity of goods for 
a few.

• Engaging in the ecological debate by empowering people 
to share the world’s resources more equitably and promo-
ting water as common good.

• Supporting vulnerable communities and countries as they 
struggle with climate catastrophe and uncertainty.

 
The problems of the world, such as those related to climate 

change and water, are very severe. Often it is difficult to be 
optimistic. However, we want to emphasize the significance 
and perseverance of hope. God is with us in all situations. So 
may we all work towards a better world, where justice more 
often flows like a rolling stream

ECEN Assembly participants, Cultural Centre Sofia, 
Helsinki, 14 June 2016

EUROOPAN KRISTITYT NAISET TOIMIVAT 
RAKKAUDESTA JUMALAAN

Luonnonkauneudessaan mahtavalla ja maantieteelliseltä si-
jainniltaan keskeisellä Kyproksen Afroditen saarella on yli 
10 000-vuotinen historia. Myös Jeesuksen opetuslapset 
vaelsivat tällä saarella. Euroopan Kristittyjen Naisten Eku-
meenisen Foorumin (EFECW) naiset oli kutsuttu kulkemaan 
heidän jalanjäljissään 29.6.–3.7.2016.

Kyproksen kansallinen foorumi oli konferenssin ko-
koonkutsuja ja emännöi sitä. Yli 50 kansallista koordinaatto-
ria 23 Euroopan maasta sekä edustaja Kirkkojen maailman-
neuvoston Just Community of Women and Men -ohjelmas-
ta nauttivat emäntien vieraanvaraisuudesta ja Larnacan kau-
pungista. Teemana oli Kuinka oikeus, kulttuurinen moninai-
suus ja sensitiivisyys voivat kulkea käsi kädessä?

Meitä innoitti profeetta Aamoksen viesti: Mutta oikeus 
virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus niin kuin ehtymätön pu-
ro (5:24). Jatkuva, elävä jumalyhteys, keskinäinen yhteis-
työ ja rakkaus johtakoon vanhurskauden ja oikeamielisyy-
den kukoistukseen kirkoissamme ja yhteiskunnissamme. 
Tämä voidaan saavuttaa nykytekniikan ja ekumeenisen ver-
kostoitumisen yhdistämisellä perinteisiin työskentelytapoi-
hin. Uskomme vahvasti, että tällä tavoin saamme voimia toi-
mia rohkeasti omissa yhteisöissämme. 

Vuosina 2014–2015 Euroopan Foorumin naiset toteutti-
vat sekä kansallisilla tasoilla että kansainvälisesti monia pro-
jekteja yhteisöissä, joissa on köyhyyttä, maahanmuuttoon 
liittyviä ongelmia, epäoikeudenmukaisuutta ja sotaa.

Projektit toteutettiin kulttuuriset seikat, sensitiivisyys ja 
rauhanpyrkimykset huomioiden. Ne kohdistuivat teemoihin: 
kuinka erilaiset uskonnolliset ryhmät oppivat elämään yh-
dessä, pyhiinvaellukset, tietoisuuden lisääminen abortteihin 
liittyvissä kysymyksissä, uskon ilmaiseminen taiteiden kaut-
ta, naiset ruoan tuottajina ja oman selviytymisen parantajina 
sekä yhteisön sisäisen koheesion vahvistamista romaniväes-
tön ja muiden marginaalissa elävien ryhmien sisällä.

Kun tarkastelimme Kirkkojen maailmanneuvoston eku-
meenisen vuosikymmenen The Ecumenical Decade 1988–
1998 Churches in Solidarity with Women päättymisestä ku-
lunutta 18 vuotta, havaitsimme että vuosikymmenen merkit-
tävimmät suositukset ovat yhä edelleen ajankohtaisia. Talou-
dellinen tilanne ja sen vaikutus naisiin ja naisten osallistu-
minen sekä kirkoissa että talouselämässä, politiikassa ja so-
siaalisessa elämässä ovat edelleen asialistan kärjessä. Nai-
siin kohdistuva väkivalta on yhtä laajalle levinnyt kuin en-
nen, ja meidän tulee sitoutua uudestaan rakenteissa olevan 
hiljaisuuden rikkomiseen ja haastaa järjestelmät, rakenteet 
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ja kulttuuriset asenteet, jotka pitävät sitä yllä.
Pop Up Monastery -projekti, joka nuorten naisten ideoi-

mana ja suunnittelemana sukupolvien välisenä tapahtumana 
toteutettiin Saksassa kesällä 2015, tarjosi naisille tilan hen-
kilökohtaiseen hengelliseen kasvuun oman identiteetin vah-
vistamisen myötä. Samalla huomioitiin heidän kiireinen ja 
stressaava elämäntilanteensa. Tapahtumassa voitiin kokeil-
la kasvamista naisjohtajuudessa ja tarjottiin mahdollisuuk-
sia ekumeeniseen ja monikulttuuriseen vuorovaikutukseen. 
On tärkeää, että vastaavaa kokemusta voidaan tarjota muille-
kin naisille, ja tästä syystä nyt selvitellään mahdollisuuksia 
levittää Pop Up Monasteryn kaltaista toimintaa laajemmas-
sa ekumeenisessa liikkeessä Euroopan alueella.

 Euroopan Foorumin vahvuus on siinä, että olemme avoi-
mia yhteiskuntaan päin. Haluamme äänemme kuuluvan ku-
ten ”elävissä kirjeissä” toivon, sovinnon ja keskinäisen kun-
nioituksen merkkinä.

 Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän 
palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Ju-
malan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihataului-
hin. (2. Kor. 3:3)

 Euroopan Kristittyjen Naisten Foorumin (EFECW) kan-
sallisten koordinaattorien kokouksen julkilausuma, Kyprok-
sen Larnaca 29.6.–3.7.2016 (englannista suomentanut Outi 
Piiroinen-Backman)

KOLMEN USKONNON JULKILAUSUMA 
YHTEISKUNTARAUHAN PUOLESTA

Kristittyjen, juutalaisten ja muslimien edustajat allekirjoit-
tivat 27.9.2016 yhteisen julkilausuman yhteiskuntarauhan 
puolesta. Allekirjoitusta edeltävän keskustelutilaisuuden 
avasi sisäministeri Paula Risikko. Tilaisuus järjestettiin US-
KOT-foorumin aloitteesta yhteistyössä sisäministeriön kans-
sa.

 – Suomi on edelleen rauhallinen ja turvallinen maa. Yh-
teiskunnallinen vastakkainasettelu ja jännitteet, vihapuhe ja 
viharikokset ovat kuitenkin lisääntyneet. On suuri vaara, et-
tä totumme vihapuheeseen ja siitä tulee “normaalia”, sanoi 
sisäministeri Paula Risikko.

 Julkilausumalla uskontokunnat haluavat osoittaa, että 
erilaiset uskonnolliset yhteisöt voivat elää sovinnossa rin-
nakkain. Allekirjoittajat haluavat toimia omissa yhteisöis-
sään väkivaltaa ja vihapuhetta vastaan yhteiskuntarauhan 
puolesta. Allekirjoittajina on laaja joukko kolmen uskonnon, 
juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin edustajia. Yksi alle-
kirjoittajista on Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihtee-
ri Mari-Anna Pöntinen.

 Allekirjoitustilaisuus järjestettiin pyöreän pöydän koh-
taamisena Helsingin Säätytalossa. Sisäministeri Risikon li-
säksi tilaisuudessa puhuivat Yaron Nadbornik, Isra Lehtinen 
ja Abbas Bahmanpour. Nadbornik valotti juutalaisten koke-
muksia pitkäaikaisena vähemmistönä Suomessa ja sopeu-
tumista osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Lehtinen valotti 
oman uskonnon opetuksen merkitystä, muun muassa radi-
kalisoitumisen ehkäisyssä sillä on keskeinen merkitys. Bah-

manpour kertoi, minkälaista nuorelle on kasvaa vähemmis-
töuskonnon edustajana ja miten tärkeää on oma identiteetti.

 - Rauhanomainen ja rakentava uskontojen, kulttuurien ja 
eri väestöryhmien kohtaaminen on yksi aikamme perusky-
symyksiä. Kulttuurien moninaistuminen rikastuttaa ja haas-
taa uudella tavalla suomalaista yhteiskuntaa. Suomen paik-
ka idän ja lännen välissä on meidän vahvuutemme, totesi Ri-
sikko.

 Julkilausumassa todetaan, että epäluulojen poistamisek-
si ei riitä se, että toista suvaitaan. Suomalaisen yhteiskun-
nan kannalta on keskeistä, että yksilöitä tai kokonaisia yhtei-
söjä ei jätetä yhteiskunnan ulkopuolelle eikä heidän myös-
kään anneta jäädä sen ulkopuolelle. Hyvinvoiva ja menesty-
vä Suomi tarvitsee kaikkien täällä asuvien panosta.

Uskonnot yhdessä yhteiskuntarauhan puolesta
Kulttuurin moninaistuminen rikastuttaa ja haastaa uudella 
tavalla suomalaista yhteiskuntaa. Erilaiset uskonnot ja kat-
somukset ovat tulleet näkyvämmäksi osaksi elämäntodelli-
suuttamme. Suomi on pitkään ollut monikulttuurinen ja mo-
niuskontoinen. Suomen paikka idän ja lännen välissä on 
meidän vahvuutemme. Rauhanomainen ja rakentava uskon-
tojen, kulttuurien ja eri väestöryhmien kohtaaminen on yksi 
aikamme peruskysymyksiä.

 Uskonnoilla on tärkeä tehtävä yhteenkuuluvuuden yl-
läpitämisessä ja edistämisessä. Lähes satavuotias suomalai-
nen uskonnonvapaus korostaa yhdenvertaisuutta, keskinäis-
tä kunnioitusta ja yhteistyötä. Se on hyvä lähtökohta uskon-
tojen ja katsomusten väliselle vuoropuhelulle ja takaa kaikil-
le uskontorauhan.

 Tahdomme omalla esimerkillämme irtisanoutua lisään-
tyneestä vastakkainasettelusta ja vihapuheesta. Haluamme 
osoittaa, että erilaiset uskonnolliset yhteisöt voivat elää so-
vinnossa rinnakkain. Epäluulojen poistamiseksi ei riitä se, 
että toista suvaitaan. Yksilöitä tai kokonaisia yhteisöjä ei saa 
jättää ulkopuolisiksi eivätkä he saa jättäytyä ulkopuolisik-
si. Hyvinvoiva ja menestyvä Suomi tarvitsee kaikkien tääl-
lä asuvien panosta.

Uskonnon opetuksen ja uskontojen lukutaidon merki-
tys korostuu entisestään. Tiedon puute voi johtaa uskonto-
jen väärinkäyttöön niiden sisällä ja ulkopuolella. Parhaim-
millaan oman uskonnon opetus ennaltaehkäisee ääriajatte-
lua, vahvistaa tervettä identiteettiä ja lisää toisten uskonto-
jen ymmärtämistä.

Uskonnot ovat luonteva osa jokapäiväistä elämää. Terve 
uskonnollinen identiteetti ei edistä radikalisoitumista vaan 
toimii sen esteenä. Vain se, minkä voi julkisesti ilmaista, voi 
olla myös julkisen keskustelun ja kriittisen arvioinnin koh-
de. Uskonnot eivät ole uhka vaan yhteiskunnan voimavara.

Parasta rauhantyötä on arkinen vuorovaikutus ja ystäväl-
lisyys. Nämä synnyttävät kokemuksen siitä, että olemme jo-
kainen osa suomalaista yhteiskuntaa ja voimme yhdessä ra-
kentaa tätä maata. Kohtaaminen ja toisen kunnioittaminen 
synnyttävät luottamusta. Sitoudumme kaikki työhön, joka 
vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan yhteenkuuluvuutta.

Toimimme omilla tahoillamme rauhan ja yhteistyön puo-
lesta vihapuhetta ja väkivaltaa vastaan. Teemme parhaam-
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me, että myös uudet tulokkaat kokisivat itsensä tervetulleik-
si ja erilaiset etniset taustat ja kulttuurit koettaisiin rikkau-
deksi. Sitoudumme edistämään kohtaamisia, joissa erilaisis-
ta uskonnollisista taustoista tulevat ihmiset voivat tutustua 
toisiinsa.

Me allekirjoittaneet sitoudumme omilla tahoillamme 
edistämään yhteiskuntarauhaa sekä ihmisten ja uskontojen 
välistä kunnioitusta sekä keskustelua.

 
Helsingissä 27.9.2016
 
Atik Ali, Uskontojen yhteistyö Suomessa Uskot-foorumi
Yaron Nadbornik, Juutalaisten Seurakuntien 
Keskusneuvosto
Mari Pöntinen, Suomen Ekumeeninen Neuvosto
Abdi-Hakim Ararse, Suomen Islamilainen Neuvosto
Abbas Bahmanpour, Resalat islamilainen yhdyskunta
Anas Hajjar, Suomen Islamilainen Yhdyskunta
Aaro Rytkönen, Kirkon Ulkomaanapu
Abdessalam Jardi, Tariq al Hidaya
Ramil Belyaev, Suomen Islam-seurakunta
Pia Jardi, Suomen Musliminaiset ry
Mohammed Sherif, Al-Iman moskeija
Seppo Rissanen, Suomen Lähetysseura
Rachid Zaitri, Suomen muslimiliitto
Pentti Miettinen, Helsingin seurakuntayhtymä
Adem Ünsal, Suomen Diyanet Yhdistys
Haider al-Hello, Suomen irakilainen kulttuurifoorumi
Juha Rintamäki, Helsingin seurakuntayhtymä
Anssi Almgren, Espoon hiippakunta
Rony Smolar

SEN:N JA USKOT-FOORUMIN  
KANNANOTTO KANSALLISEN PERUS-  

JA IHMISOIKEUSTOIMINTAOHJELMAN  
VALMISTELUUN

Arvoisa oikeusministeriö
 
Kiitämme kansalaisjärjestöjen kuulemisesta Kansallisen pe-
rus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelussa. Ohjel-
maan valitut teemat ovat tärkeitä ja ajankohtaisia. 

 Kansallisen perus- ja ihmisoikeusohjelman jatkovalmis-
telussa tulee huomioida positiivinen uskonnonvapaus ja mo-
nikulttuurisuuden ja moniuskontoisuuden vahvistuminen 
suomalaisessa yhteiskunnassa.

 Suomen perustuslain mukaan uskonnon- tai vakaumuk-
sen vapaus sisältää oikeuden tunnustaa ja harjoittaa uskon-
toa, oikeuden ilmaista vakaumus ja oikeuden kuulua tai ol-
la kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole 
velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskon-
non harjoittamiseen. (11 §) Kyseessä on yksiselitteisesti ja-
kamaton yksilön oikeus. Uskonnonvapauden piiriin kuulu-
vat perinteiset, ei-perinteiset ja uususkonnolliset näkemyk-
set sekä ei-uskonnolliset vakaumukset, kuten ateismi ja hu-
manismi.

 Yhdenvertaisuuden toteutumista tavoiteltaessa on huo-
mioitava Suomen perusoikeuksiin kuuluvan uskonnon- tai 
vakaumuksen vapauden turvaaminen. Yhdenvertaisuuslain 
mukaan ketään ei saa syrjiä tai häiritä uskontoon tai vakau-
mukseen liittyvän syyn perusteella, esimerkiksi käyttäyty-
mällä henkilön ihmisarvoa loukkaavalla tavalla tai luomal-
la vihamielistä ilmapiiriä (8 ja 14 §). Suomen koventunees-
sa asenneilmapiirissä uskontoa tai vakaumusta tunnustavien, 
erityisesti uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvien, häirin-
tä ja heihin kohdistuva vihapuhe ovat yleistyneet. Uskon-
tolukutaito ja uskonnon- tai vakaumuksen vapauden toteu-
tuminen ovat tehokkaita vastalääkkeitä asenneilmapiirin ko-
venemiselle ja vihapuheen lisääntymiselle. Uskontolukutai-
to lisää erilaisuuden kunnioittamista, ymmärrystä maailman 
ilmiöistä ja uskonnonvapaus taas takaa kaikille turvallisen 
tilan elää identiteettinsä mukaisesti ilman pakkoa tai syrjin-
tää.

 Suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa on pitäydyt-
ty negatiivisen sekularismin perinteiseen, eli erotettu jul-
kinen ja yksityinen, uskonto ja politiikka. Kuitenkin maa-
ilman väestöstä n. 84 % kuuluu johonkin uskontokuntaan. 
Uskonnoilla ja vakaumuksilla on aina ollut keskeinen roo-
li yhteiskuntien ja kulttuurien rakentamisessa, yhteenkuulu-
vuuden luomisessa ja erityisesti yksittäisten henkilöiden elä-
mässä kantavana voimavarana. Uskontojen tai vakaumusten 
tukahduttaminen julkisuudesta on syrjintää, koska uskonto 
tai vakaumus on osa henkilön syvää identiteettiä. Kun us-
kontoasioita tai identiteettiä ei voi käsitellä julkisesti, syn-
tyy helposti paineita, jotka purkautuvat myöhemmin nega-
tiivisin seurauksin.

 Uskonnon- tai vakaumuksen vapaus linkittyy merkittä-
västi muihin ihmisoikeuksiin kuten turvallisuuteen, sanan-
vapauteen ja naisten oikeuksiin, eikä näitä oikeuksia voi-
da saavuttaa ilman uskonnonvapauden huomioimista. Rau-
han, yhteiskuntien kehityksen, demokratian ja kansalaisyh-
teiskunnan sekä ihmisoikeuksien kokonaisvaltainen vahvis-
tuminen edellyttävät, että yksilöt ja yhteisöt voivat turvalli-
sesti harjoittaa uskontoaan ja vakaumustaan. Uskonnon- tai 
vakaumuksen vapaus on kansainvälisesti tunnustettu ihmis-
oikeus, joka on osa Euroopan Ihmisoikeussopimusta (artikla 
9.) ja YK:n ihmisoikeuksien julistusta (artikla 18).

 EU:ssa päättäjät ovat heränneet välttämättömyyteen ym-
märtää uskontoja ja edistää uskonnon- tai vakaumuksen va-
pautta onnistuakseen poliittisissa toimenpiteissä globaa-
lin yhteiskuntarauhan saavuttamiseksi. EU:ssa uskonnon- 
tai vakaumuksen vapautta on käsitelty esimerkiksi EU:n ih-
misoikeuksia ja demokratiaa koskevassa toimintaohjelmassa 
2015–19 ja EU:n uskonnonvapaussuuntaviivoissa (EU Gui-
delines on the promotion and protection of freedom of reli-
gion or belief).

 
Toimenpidesuositukset uskonnon- tai vakaumuksen vapau-
den toteuttamiseksi:

 
1. Yhdenvertaisuuden ja hyvien väestösuhteiden edistämi-
seksi on edistettävä uskontolukutaitoa, uskonnonvapautta ja 
uskontodialogia
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 Vastuunkantaminen tämän päivän pluralistisessa maailmas-
sa edellyttää uskontolukutaitoa sekä uskonnonvapauskysy-
mysten ymmärrystä. Näiden taitojen puute ei ainoastaan vai-
keuta uskontoihin liittyvien ilmiöiden tunnistamista tai nii-
hin tarttumista rakentavalla tavalla, vaan myös hankaloit-
taa toimintaa kansainvälisissä yhteyksissä. Vastuunkantaji-
en uskontolukutaito- ja uskonnonvapausosaamista tarvitaan 
niin Suomessa kuin kansainvälisesti yhdenvertaisuuden, ih-
misoikeuksien ja rauhan saavuttamiseksi. Tarjoamme kump-
panuutta viranomaisten koulutukseen, josta lisää osiossa 5. 
Kumppanuus.

 Uskontodialogin edistäminen on yhä oleellisempaa hy-
vien väestösuhteiden vahvistamiseksi nykyisessä maailman-
poliittisessa tilanteessa. Tutustuminen erilaisiin uskonnolli-
siin yhdyskuntiin on keskeistä, kun halutaan purkaa ennak-
koluuloja ja valmistaa katsomusten väliseen vuoropuheluun 
kykeneviä kansalaisia. Ilman positiivisen uskonnonvapau-
den ja uskontolukutaidon kehittämistä yhteiskuntarauhaa ra-
kentava dialogi on mahdotonta. Positiivinen uskonnonva-
paus ja pluralistinen tila, eli avoin sekularismi, antavat ti-
laa uskonnoille ja vakaumuksille. Avoimen pluralistisessa ti-
lassa opitaan toinen toisiltaan kannustaen uskontojen edus-
tajia yhteiskuntarauhaa luovaan dialogiin ja toinen toisensa 
kunnioitukseen. Näin syntyy myös turvallinen tila käsitel-
lä uskonnollisissa yhteisöissä esiintyviä tai uskonnollisesti 
värittyneitä negatiivisia trendejä kuten ekstremismiä tai ih-
misoikeushaasteita. Dialogin ja toisen kunnioittamisen avul-
la voimme ottaa uskontojen ja vakaumusten positiiviset voi-
mavarat kuten käsitykset universaalista ihmisarvosta ja sen 
tukemisesta käyttöön yhteiskuntamme hyväksi.

 Uskontojen äänen kuuleminen yhteiskunnallisissa asi-
oissa on tärkeää osallisuuden ja dialogin vahvistamiseksi. 
Osallisuus lisää demokratiaa, tunnistautumista yhteiskun-
nan jäseneksi ja antaa turvallisen tilan tuoda keskusteluun 
uskonto- ja vakaumuskuntien kokemia yhteiskunnallisia se-
kä sisäisiä haasteita. Suomessa hyviä yhteistyökumppanei-
ta ovat kirkkokuntien yhteistyöelin Suomen Ekumeeninen 
Neuvosto, Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja yhteis-
kuntarauhaa edistävä kolmen abrahamilaisen uskonnon yh-
teistyöelin     USKOT-foorumi, jossa edustettuina ovat kris-
tityt, juutalaiset ja muslimit. Yhteistyösuhteita kannattaa ra-
kentaa myös ateisteja kansainvälisesti edustavaan Humanis-
tiliittoon ja Suomen Buddhalaiseen Unioniin.

 Suositukset: Suomessa tulee 1) Lisätä viranomaisten 
uskontolukutaitoa sekä osaamista uskonto- ja uskonnonva-
pauskysymyksistä esimerkiksi sisällyttämällä teemat val-
tioneuvoston virkamiehille tarkoitettuun perus- ja ihmisoi-
keuksien opintokokonaisuuteen. 2) Systemaattisesti edistää 
uskontodialogia ja uskontojen, vakaumusten sekä uskonnot-
tomien kohtaamista kaikilla yhteiskunnan tasoilla. 3) Luoda 
tilaa uskonnoille ja vakaumuksille osana yhteiskunnan elä-
mää. 4) Kuulla uskontojen ja vakaumusten edustajia yhteis-
kunnan asioissa ja uskontoihin sekä uskonnonvapauteen liit-
tyvissä kysymyksissä.

2. Uskontokasvatus ja koulutus
Uskonnollisen moninaisuuden kasvaessa uskontolukutai-

don, uskonnonvapauden periaatteiden tuntemuksen ja us-
kontodialogitaitojen merkitys korostuu. Niitä tarvitaan plu-
ralisoituvan maailman ja sen ilmiöiden ymmärtämiseksi. 
Uskontoja koskeva yleistieto on olennainen osa globaaleja 
selviytymistaitoja kasvavalle sukupolvellemme. Nämä tai-
dot ovat yhä tärkeämpiä luottamuksen ja yhteistoiminnan 
rakentamiseksi.

 Kasvavan sukupolven uskontoon liittyvät tiedot ja tai-
dot voivat rakentua vain oman tradition tuntemuksen varaan, 
josta käsin tulee paneutua riittävästi myös muihin uskonto-
perinteisiin. Näitä taitoja voidaan kehittää parhaiten koulu-
jen oman uskonnon opetuksella, joka on järjestetty positiivi-
sen uskonnonvapauden hengessä ja lapsen identiteettiä kun-
nioittaen. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan koulutuk-
sen tulee edistää lapsen omaa sivistyksellistä identiteettiä ja 
uskonnollisten yhteisöjen välistä suvaitsevaisuutta (artikla 
29). Perusopetuksen tulee olla aidosti moniarvoista ja kun-
nioittaa kaikkia väestöryhmiä, vähemmistöihin ja enemmis-
töön, kuuluvien oikeuksia. Opetusta tulee kehittää uskonto-
jen ja vakaumusten vuoropuhelua, yhteistyötä ja ystävyyttä 
edistävään suuntaan. Opetuksen tavoitteena tulee olla tasa-
painoinen identiteetti, johon liittyvät ymmärrys ja kunnioi-
tus toisia kohtaan, moninaisuuden hyväksyminen ja väkival-
lattomuus sekä kyky tarkastella maailmaa ja uskontoja eetti-
sesti ja tarvittaessa myös kriittisesti.

 Eri uskonnoille ja vakaumuksille kuuluu luonteva ja 
tunnustettu paikkansa kouluyhteisössä, osana moniarvois-
ta suomalaisuutta. Usean uskontoryhmän toiminta samas-
sa koulussa luo mahdollisuuden vuoropuheluun, jota tulee 
kehittää. Tutkimusten mukaan oman uskonnon opetus tukee 
erityisesti vähemmistöjen oikeuksien toteutumista. Se tur-
vaa myös uskonnottomien oikeuden saada elämänkatsomus-
tiedon opetusta.

 Uskonnonopetuksen siirtyminen kokonaan koulun ulko-
puolelle vaarantaisi suvaitsevaisuuden ja dialogisuuden ta-
voitteet, jotka ovat kouluopetuksessa keskeisiä. Tällöin saat-
taisi syntyä kapealle aatteelle perustuvia epävirallisia rin-
nakkaiskouluja. Se tulisi lisäämään suvaitsemattomuuden 
kasvua, kotoutumisen heikkenemisestä ja syrjäytymisuhan 
kasvua.

 Suositus: Oikeus oman uskonnon opiskeluun on turvat-
tava kouluissa.

 
3. Pakolaiset ja turvapaikanhakijat
Yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden toteutumiseksi 
on kiinnitettävä erityistä huomiota haavoittuvassa asemas-
sa oleviin väestöryhmiin, kuten maahanmuuttajiin, turvapai-
kanhakijoihin ja pakolaisiin. Turvapaikanhakijoiden ja maa-
hanmuuttajien uskonnonvapauden turvaaminen on olennais-
ta yhteiskuntarauhan rakentamiseksi ja hyvien väestösuhtei-
den edistämiseksi.

Uskonnon on havaittu olevan monille hyvä kotoutta-
ja ja portti yhteisöön, niin aikuisille kuin lapsillekin. Maa-
hanmuuttaja-, turvapaikanhakija- ja pakolaislapsille koulun 
oman uskonnon tunnit tai aikuisille oman uskonnon kokoon-
tumispaikat saattavat olla aluksi ainoa tuttu asia suomalai-
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sessa yhteiskunnassa. Lapsen oikeuksien sopimus säätää et-
niseen, uskonnolliseen tai kielelliseen vähemmistöön kuu-
luvan lapsen oikeudesta nauttia yhdessä ryhmän muiden jä-
senten kanssa omasta kulttuuristaan, tunnustaa ja harjoittaa 
omaa uskontoaan ja käyttää omaa kieltään (artikla 30). Syr-
jäytymistä ei ole varaa enää lisätä. On hyvä muistaa, että si-
säministeriö on kirjannut oman uskonnon opetuksen sisäistä 
turvallisuutta edistäväksi tekijäksi. Uskonnonopetus on näh-
tävä osana suomalaista kotouttamispolitiikkaa, jossa turva-
taan oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Uskonnonopetus 
vähentää uskonnollista radikalisoitumista ja edistää yhteis-
kuntarauhaa.

Moniarvoistuvassa ja monikulttuurisessa Suomessa us-
konnonvapauden edistäminen kohtaa uusia haasteita. Turva-
paikanhakijoiden uskonnonvapaus ei aina toteudu vastaanot-
tokeskuksissa. Erityisen hankala tilanne on uskonnonvaihta-
jien ja uskonnosta luopuneiden kannalta. He kohtaavat usein 
häirintää alkuperäisen uskontonsa edustajien tai maanmies-
tensä taholta. Lisäksi uskonnonvapauslain sallima oikeus 
vaihtaa uskontoa tai jättäytyä uskontojen ulkopuolelle vai-
keuttaa monen turvapaikanhakijan turvapaikkaprosessia 
oleellisesti. Maahanmuuttoviranomaiset suhtautuvat käänty-
misiin epäluuloisesti pakottaen kääntyneet epäluotettavia tu-
loksia tuottaneeseen uskontokokeeseen. Uskoa testaava koe-
menettely, jolla päätellään, onko henkilö todella kristitty vai 
ei, on syrjivä ja uskonnonvapauden vastainen, eikä nykyinen 
koemuoto palvele alkuperäistä tarkoitustaan turvapaikkape-
rusteen selvittämisestä.

Perheenyhdistämisen kohtuuttomat kiristykset, paperit-
tomien perusoikeuksien huomiotta jättäminen, yhdenvertai-
suusvaltuutetun puutteelliset resurssit palautusten seuran-
nassa, puutteelliset olosuhteet turvapaikanhakijoiden kuu-
lemismenettelyissä (riittämätön etukäteisohjeistus) ja turva-
paikanhakijoiden oikeusavustajien rahoittamisen heikenty-
minen ovat vakavia ihmisoikeuskysymyksiä, jotka huoletta-
vat turvapaikanhakijatyötä tekeviä kirkkoja. Toivomme näi-
den kohtien huomioimista Kansallisessa perus- ja ihmisoi-
keustoimenpideohjelmassa.

Suositukset: 1) Turvapaikanhakijoiden uskonnon- tai va-
kaumuksen vapaus on turvattava Suomen perusoikeuksien 
mukaisesti kiinnittämällä asianmukaista huomiota vastaan-
ottokeskusten uskonnonvapauteen ja uskontoa vaihtaneiden 
tai uskonnosta luopuneiden tilanteeseen häirintään puuttu-
malla ja uskontokoekäytäntöä mukauttamalla tilanteeseen 
sopivammaksi. 2) Maahanmuuttajille tulee taata mahdolli-
suus oman uskonnon opetukseen. 3) Kiristynyt turvapaikka-
politiikka ei ole ihmisoikeussopimusten hengen mukainen, 
eli tähän on kiinnitettävä huomiota, jotta Suomi voisi edel-
leen sanoa olevansa ihmisoikeuksien mallimaa. 4) Yhden-
vertaisuusvaltuutetun resursseja on parannettava.

 
4. Uskonnonvapautta edistettävä kansainvälisissä yhteyk-
sissä
Maailman väestöstä 74 % elää maissa, joissa uskonnon- tai 
vakaumuksen vapautta rajoitetaan vakavin seurauksin (Pew 
Research Center: Trends in Global Restrictions on Religi-
on, 2016). Uskonnon- tai vakaumuksen vapauden loukka-

ukset, niin eri yhteiskunnallisten ryhmien kuin valtioidenkin 
tekemät, ovat osa arkea monissa maissa eristäen loukkaus-
ten kohteena olevia yhteiskunnasta, ihmisoikeuksista ja va-
litettavan usein riistäen heiltä jopa elämän. Varovainen suh-
tautuminen uskonnonvapauteen marginalisoi vakavat ihmis-
oikeusongelmat, joiden ratkaiseminen vaatii proaktiivista lä-
hestymistapaa myös kansainvälisissä yhteyksissä. Suomen 
tulee ottaa uskonnonvapauden suhteen aloitteellinen rooli 
kansainvälisessä yhteisössä. Jotta Suomi voisi aktivoitua, on 
laadittava konkreettiset tavoitteet, toimintatavat ja seuranta-
järjestelmä uskonnonvapauden edistämiseksi.

 Suositukset: 1) Suomen tulee toimeenpanna EU:n us-
konnonvapaussuuntaviivoja (EU Guidelines on the promoti-
on and protection of freedom of religion or belief) ja edistää 
niiden käyttöä kaikissa kansainvälisissä toiminnoissaan. 2) 
Suomen on vahvistettava yhteistyötä YK:n uskonnonvapau-
den erityisraportoijan kanssa tukien raportoijan työtä niin ta-
loudellisesti kuin poliittisestikin. 3) Viranomaisten on hyvä 
perehtyä ja toimeenpanna Ekumeenisen Neuvoston Uskon-
nonvapaus ja ulkopolitiikka – Suosituksia Suomelle -selvi-
tyksen suosituksia.

 
5. Kumppanuus
Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) ja USKOT-fooru-
mi ovat käytettävissä kumppaneiksi yhdenvertaisuustee-
man toteuttamiseen uskonnon- tai vakaumuksenvapauden 
asiantuntijatahoina. SEN:llä on kokemusta uskontolukutai-
to- ja uskonnonvapauskoulutuksesta, jota mielellämme tar-
joamme Suomen viranomaisille. Koulutuksen hyvistä käy-
tänteistä on esimerkkinä 14.9.2016 ulkoministeriön tilaama 
järjestetty koulutusseminaari. SEN on kutsunut uskonnonva-
pauden kansainvälisiä huippuosaajia Suomeen, mm. osaksi 
UM:n koulutusta. Tarjoamme mielellämme näitä asiantun-
tijoita myös teidän käyttöönne ja toimitamme halutessanne 
lisätietoa uskontolukutaidosta, uskonnon- tai vakaumuksen 
vapaudesta sekä SEN:n uskonnonvapausosaamisesta. Teem-
me työtä yhdessä muiden uskontojen ja vakaumusten kanssa 
uskonnonvapaustavoitteidemme saavuttamiseksi.

 
17.10.2016
 
Mari-Anna Pöntinen                                                                                  
Pääsihteeri                                                                                                  
Suomen Ekumeeninen Neuvosto  
Anna Hyvärinen
Ihmisoikeusasiantuntija 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto
Atik Ali
Puheenjohtaja
USKOT-foorumi ry
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JULISTUS KAHDESTA EKUMEENISESTA  
RUKOUSPÄIVÄSTÄ VUONNA 2017

Kristuksen rakkaus johtaa meidät sovintoon  
(2. Kor. 5:14–20)

 
Vuosi 2017 on reformaation merkkivuosi. Reformaati-
on ydinviesti on sanoma Jumalan armosta ja rakkaudesta. 
Se kutsuu meidät kään-tymään itsekeskeisyydestä ja oman 
edun tavoittelusta oikeudenmukaisuuteen ja sovintoon. Uu-
distuminen on sovintoa niin Jumalan kuin ihmisten ja koko 
luomakunnan kanssa. 

Samalla vietämme tasavaltamme satavuotisjuh-laa. Kii-
tollisina muistelemme menneiden sukupolvien työtä itsenäi-
syytemme ja vapautemme hyväksi. Myös ekumeeninen yh-
teistyö Suomes-sa juhlii satavuotista historiaansa. Kansa-
kun-tamme ominaispiirteitä ovat vapaus ja yhteisvastuulli-
suus sekä kirkkojen välinen yhteistyö.

Ekumeenisen rukousviikon teema sovinnosta on ajan-
kohtainen. Näemme ympärillämme väkival-taisia konflik-
teja, ihmisarvon polkemista sekä solidaarisuuden puutetta. 
Tarvitsemme rauhan ja sovinnon sanomaa sekä viisautta rat-
kaistak-semme ne ongelmat, joiden keskellä elämme. So-
vinnon tekemiseen liittyy ongelmien tunnis-taminen ja oi-
keudenmukaisten ratkaisujen etsiminen. Rukouspäivät eku-
meenisella rukousviikolla 18. tammikuuta ja ekumeenisella 
vastuuviikolla 24. lokakuuta tarjoavat mahdollisuuden liit-
tyä sovinnon ja rauhan työhön sekä yhteiseen rukoukseen.

Sovinnon syvin ulottuvuus on anteeksiantami-nen ja an-
teeksisaaminen. Raamatun mukaan Kristuksen rakkaus jo-
pa pakottaa kristittyjä sovintoon. Samoin kuin Kristus on ra-
kastanut meitä ja sovittanut ihmiskunnan Jumalan kanssa, 
samoin meidänkin tulee rakastaa toisiamme ja etsiä sovin-
toa. Anteeksiantaminen on usein vaikeaa. Sotien tai erimie-
lisyyksien jälkeen sovin-non rakentaminen voi kestää usei-
den sukupolvien ajan. 

Jo sovinnon tielle lähteminen synnyttää rauhaa sekä it-
sessämme että ympärillämme. Rukousviikko kutsuu mei-
tä etsimään rauhaa omassa ympäristössämme: myöntämään 
omat virheemme ja pyytämään niitä anteeksi. Samoin se 
kutsuu meitä kohtaamaan rakastavasti nekin ihmiset, jotka 
ovat kohdistaneet meihin kielteisiä tunteita tai sanoja. Ilman 
oikeudenmukaisuutta ja asioiden tietoista sovittelua rauha 
ja suhteiden eheytyminen eivät ole mahdollisia. Kristuksen 
rakkaus ei vain johda meitä sovintoon, vaan vie meidät työ-
hön sovinnon ja rauhan puolesta. 

Ensimmäisen rukouspäivän evankeliumi laupiaasta sa-
marialaisesta havahduttaa kysymykseen lähimmäisestä. 
Kertomuksen muukalainen oli oikea lähimmäinen haavoite-
tulle ja ryöstetylle kansalaiselle. Lähimmäinen uskaltaa tul-
la lähelle ja auttaa kyselemättä. Tähän läheisyyteen ja autta-
miseen myös meitä kehotetaan. Toisen rukouspäivän teks-
tit kutsuvat mielen muutokseen välinpitämättömyydestä 
rakkauteen. Ekumeenisella vastuuviikolla ajattelemme eri-
tyisesti niitä naisia, joiden itsemääräämisoikeus on kyseen-
alaistettu. Rohkea lähimmäisyys hädässä olevia kohtaan on 

kristillisen uskon keskeinen tunnusmerkki.
Vietämme kansakuntamme juhlavuotta kiitolli-sina kai-

kesta siitä hyvästä, mitä olemme saa-neet. Kiitollisuus an-
taa sovinnollista mieltä toisia ihmisiä kohtaan ja auttaa ja-
kamaan omas-tamme. Kiitollisuus sisältää toivon huomi-
sesta. Kristuksen rakkaus johtaa meidät sovintoon itsemme 
ja toinen toisemme kanssa. Se auttaa meitä toimimaan lä-
himmäisenä siellä, missä meitä eniten tarvitaan. Kiitollisina 
kansakuntamme vapaudesta rukoilemme rauhaa ja sovin-toa 
oman kansamme keskuuteen ja koko maail-maan.

 
Helsingissä 4. marraskuuta 2016
Tasavallan presidentti
Sauli Niinistö

PLAKAT OM TVÅ EKUMENISKA  
BÖNDAGAR ÅR 2017  

Kristi kärlek leder oss till försoning (2 Kor. 5:14–20)
 

Året 2017 är reformationens märkesår. Reformationens kär-
na är budskapet om Guds nåd och kärlek. Det inbjuder oss 
att vända om från vår själviskhet och bevakandet av våra eg-
na intressen till rättvisa och försoning. Förnyelse innebär 
försoning med Gud, människor och hela skapelsen. 

Samtidigt firar vi vår nations hundraårsjubileum. Med 
tacksamhet minns vi tidigare generationers arbete för vår 
självständighet och frihet. Också det ekumeniska samarbe-
tet firar sin hundraåriga historia. Vårt folk präglas av frihet, 
gemensamt ansvar och arbete kyrkorna emellan. 

Ekumeniska böneveckans tema om försoning är aktuellt. 
Omkring oss ser vi väpnade konflikter, kränkningar av män-
niskovärdet och en brist på solidaritet. Vi behöver budskapet 
om fred och försoning och vishet att lösa de problem som vi 
lever med. Förutsättningarna för att skapa försoning är att 
identifiera problemen och att finna rättvisa lösningar. Bön-
dagarna under ekumeniska böneveckan den 18 januari och 
under ekumeniska ansvarsveckan den 24 oktober erbjuder 
oss möjligheter att ansluta oss till arbetet för fred och förso-
ning och till gemensam bön. 

Försoningens djupaste dimension är att förlåta och att bli 
förlåten. Enligt Bibeln tvingar till och med Kristi kärlek de 
kristna till försoning. Liksom Kristus har älskat oss och för-
sonat mänskligheten med Gud är vi förpliktade att älska va-
randra och söka försoning. Att förlåta är ofta svårt. Efter krig 
och konflikter kan det ta flera generationer att bygga förso-
ning. 

Redan att bege sig ut på försoningens väg skapar fred 
både i oss själva och omkring oss. Böneveckan kallar oss 
att söka fred i vår omgivning, att erkänna våra egna fel och 
be om förlåtelse för dem. Den kallar oss också att med kär-
lek möta också de människor som har riktat negativa känslor 
och ord mot oss. Utan rättvisa och en medveten strävan efter 
försoning är det varken möjligt att nå fred eller att upprätta 
relationer. Kristi kärlek inte bara leder oss till försoning, den 
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leder oss också till att arbeta för försoning och fred. 
Första böndagens evangelietext om den barmhärtige sa-

mariern lyfter fram frågan om vår nästa. Enligt berättelsen 
var främlingen en rätt nästa för den sårade och rånade man-
nen. En nästa vågar komma nära och hjälpa utan att fråga. På 
samma sätt uppmanas också vi att komma nära och hjälpa. 
Den andra böndagens texter kallar oss till sinnesändring från 
likgiltighet till kärlek. Under ekumeniska ansvarsveckan 
tänker vi särskilt på de kvinnor vars självbestämmanderätt 
är ifrågasatt. Att modigt vara en nästa för dem som är i nöd 
är ett viktigt kännetecken för en kristen.  

Vi firar vår nations hundraårsjubileum i tacksamhet för 
allt det goda som vi fått. Tacksamhet ger oss ett försonligt 
sinne gentemot andra människor och hjälper oss att dela med 
oss av vårt eget. Tacksamhet innehåller hoppet om en fram-
tid. Kristi kärlek leder oss till försoning med oss själva och 
med varandra. Den hjälper oss att vara medmänniskor där 
vi behövs som mest. Tacksamma för vår nations frihet ber 
vi om fred och försoning för vårt folk och för hela världen. 

Helsingfors 4 november 2016
Republikens president
Sauli Niinistö

LAUSUNTO KIRKKO:  
YHTEISTÄ NÄKYÄ KOHTI -ASIAKIRJASTA

Johdanto 
Kirkko: yhteistä näkyä kohti (2013) on ekumeeninen lähen-
tymisasiakirja, joka käsittelee teologista ymmärrystä kir-
kon olemuksesta. Asiakirja on 25 vuoden työn tulos ja se 
jatkaa edeltävän lähentymisasiakirjan Kaste, ehtoollinen ja 
virka (Baptism, Eucharist and Ministry, 1983) jalanjäljis-
sä. Lähentymisasiakirjan valmisteluprosessi kertoo kirkko-
jen yhteisestä toiveesta saavuttaa täydempi yhteys. Lopul-
lista asiakirjaa edelsi kaksi vedosta, jotka lähetettiin jäsen-
kirkoille kommentteja varten. Asiakirjaa muokattiin kirkoil-
ta saadun palautteen perusteella. Nykyinen, lopullinen teksti 
on useiden kristillisten kirkkojen yhteisen vaivannäön tulos, 
joka samalla kertoo kirkkojen nykyisen yhteyden syvyydes-
tä. Suomessa pidämme asiakirjaa huomattavana ekumeeni-
sena saavutuksena.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston Opillisten kysymys-
ten jaosto käsitteli lähentymisasiakirjaa useassa kokoukses-
saan. Keskustelut pohjautuivat alkuperäistekstiin sekä asia-
kirjan suomennokseen. Keskustelujen seurauksena Opillis-
ten kysymysten jaosto päätti, että Suomen kristillisiä kirk-
koja ja yhteisöjä käsittelevä julkaisu päivitetään. Kokemuk-
semme mukaan asiakirja on jo tähän mennessä, kaksi vuotta 
julkaisemisensa jälkeen, vaikuttanut ekumeeniseen keskus-
teluun Suomessa.

 Opillisten kysymysten jaosto valmisteli lausunnon Suo-
men Ekumeenisen Neuvoston hallitukselle, joka on vii-
meistellyt sen. Näin ollen seuraavat huomiot kertovat Suo-
men kirkkojen yhteisistä painotuksista ja maamme erityi-
sestä ekumeenisesta kontekstista. Emme kuitenkaan ainoas-

taan viittaa yksittäisten kirkkojen teologiseen palautteeseen. 
Neuvoston ekumeenisesta rakenteesta johtuen, lausunto ei 
ole täysin yhdenmukainen Faith and Order -komission aset-
tamien kysymysten kanssa. Keskitymme enemmänkin sii-
hen, kuinka ekumeenisesti hyödyllisenä näemme asiakirjan 
muotoilut, kuin niiden opilliseen yhteensopivuuteen.

 
Seuraavista kysymyksistä keskusteltiin:
1. Perustavaa laatua olevien kirkko-opillisten ratkaisujen 
ekumeeninen käyttökelpoisuus?

2. Missä määrin teksti tarjoaa perustaa kirkkojen välisen 
ykseyden kasvulle?

3. Missä määrin pystytte muodostamaan lähempiä suh-
teita kirkollisessa elämässä ja lähetyksessä asiakirjassa esi-
tettyyn kirkko-ymmärrykseen myönteisesti suhtautuvien 
kirkkojen kanssa?

4. Mitä kirkon elämän puolia voisi käsitellä edelleen ja 
miten haluaisitte ohjeistaa Faith and Order -komissiota sen 
jatkaessa työtään kirkko-opin parissa?

 
1. Perustavaa laatua olevien kirkko-opillisten ratkaisujen 
ekumeeninen käyttökelpoisuus?

Kirkko-opillinen lähestymistapa Kirkko-asiakirjassa pe-
rustuu Kolmiyhteiseen Jumalaan. Kirkko ymmärretään Ju-
malan pelastussuunnitelman välineenä ja merkkinä. Kolmi-
yhteinen Jumala, joka vaikuttaa aktiivisesti historiassa, liit-
tää opettamisen kirkon olemukseen ja sen missioon. Kirkko 
ymmärretään Jumalan pelastussuunnitelman viitekehykses-
sä, joka kattaa koko luomakunnan.

 Vaikka kirkot voivat yhdessä todeta, että kirkko palve-
lee Jumalan tahtoa ja tarkoitusta, kirkot tulkitsevat ja ilmai-
sevat Jumalan tahtoa maailmassa monin eri tavoin. Koska 
kaikki kirkot tunnustavat Kristuksen pelastuksen ytimeksi, 
pidämme Kristus-keskeisempää lähestymistapaa suositelta-
vana. Tämä on hyödyllistä myös siinä mielessä, että jotkut 
kirkot saattavat kokea kolminaisuuteen vahvasti keskittyvän 
lähestymistavan liian abstraktina.

 Kirkko-asiakirja lähestyy ykseyskeskustelua yhteyden 
(communion) käsitteestä. Pidämme tätä yleisesti hyvänä va-
lintana. Kokemuksemme ja ymmärryksemme yhteydestä 
(communion) on niin vahva, että meidän ei tulisi pelätä kes-
kustella moninaisuuden rajoista.

 
2. Missä määrin teksti tarjoaa perustaa kirkkojen välisen yk-
seyden kasvulle?

Yksi Kirkko-asiakirjan keskeisistä teemoista on kut-
su muuttaa maailmaa. Tämän muutoksen luonne jää kui-
tenkin melko abstraktiksi. Pyrkimyksissä kirkkojen yhte-
yteen on mielestämme hyvä vaihtoehto painottaa elämällä 
todistamisen (martyria) merkitystä. Samalla olemme huo-
lissamme siitä, miltä mainittu ajatus todistamisesta kuu-
lostaa konkreettisesti vainosta ja ahdingosta kärsivissä kir-
koissa. Yhtäältä marttyyrien todistus historiassa ja meidän 
päivinämme on monille kristityille vahva rohkaisun ja toi-
von lähde. Toisaalta meidän ei tulisi aliarvioida kristitty-
jen ja muiden kärsivien ihmisten tuskaa ja surua. Meidän 
tulisi tehdä kaikki voitavamme uhrien auttamisessa sekä 
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rauhan ja sovinnon rakentamisessa.
Keskustelimme myös etiikan tai moraalin sekä uskon, 

pelastuksen ja synnin välisestä suhteesta muutoksessa (tran-
formation). Totesimme, että samalla kun kirkot ihmisyhtei-
söinä ovat epätäydellisiä, Kristuksen kirkko on pyhä. Monet 
kirkoistamme voivat helposti samaistua ajatukseen pyhityk-
sestä jatkuvana kasvuna Kristukseen. Yksilön taistelu pahaa 
vastaan saa kuitenkin tekstissä hyvin vähän huomiota.
 Yleisempänä huomiona tuotiin esille, että asiakirjan teo-
loginen lähestymistapa ja keskusteluun valitut kysymyk-
set vetoavat varmaankin laajemmin niin kutsuttuihin pe-
rinteisiin kirkkoihin. Esimerkiksi kuvaus piispuudesta ja 
pappeuden kolmisäikeisestä virkarakenteesta viittaavat 
näkemykseen, joka on normatiivinen joillekin kirkoille, 
hyväksyttävä toisille, mutta joillekin kirkoille ainoastaan 
suhteellisesti mahdollinen. Niin ikään keskinäisesti tun-
nustettua kastetta pidetään asiakirjassa laajemmin hyväk-
syttävänä tosiasiana, kuin mitä se itse asiassa on. Asiakirja 
pitää esimerkkinä tietynlaista ekumeenista kirkko-oppia, 
joka on tunnistettavampi niille, joilla on enemmän koke-
musta ekumeenisesta liikkeestä, kuin niille jotka ovat liit-
tyneet siihen myöhemmin (esimerkiksi helluntaiherätys, 
vapaakirkot jne.). On syytä kysyä, missä määrin kirkon 
sakramentaalisuus on yleisesti hyväksyttyä kirkkojen kes-
kuudessa, ja miten ylläpidetään yhteyttä sakramentaalisia 
termejä käyttämättömien kirkkojen kanssa. Pyydetäänkö 
kirkkoja, jotka saattavat käyttää tällaista sanastoa, mutta 
eivät välttämättä aktiivisesti sitä tee, muuttamaan diskurs-
siaan? Kirkko-asiakirja pyrkii rakentamaan siltoja eri dis-
kursseja erottavien kuilujen yli, painottamalla Jumalan ak-
tiivista läsnäoloa maailmassa Pyhän Hengen luovan toi-
minnan kautta.

Kaikki kirkot löytävät varmasti asiakirjasta jotakin hel-
posti tunnistettavaa, mutta se sisältää myös elementtejä, joi-
ta on vaikeampi toteuttaa. Monet kirkkomme tunnistavat nii-
den omasta traditiosta nousevat ilmaisut samoin kuin toisille 
kirkoille tyypillisimmät. Näiden yhdessä muodostama kuva 
on eräänlainen mosaiikki tai kaleidoskooppi.

 
3. Missä määrin pystytte muodostamaan lähempiä suhtei-
ta kirkollisessa elämässä ja lähetyksessä asiakirjassa esitet-
tyyn kirkko-ymmärrykseen myönteisesti suhtautuvien kirk-
kojen kanssa?

Asiakirja pyrkii puhuttelemaan sekä koko globaalin to-
dellisuuden sosiaalipoliittisia konteksteja että KMN:n jä-
senkirkkojen yksilöllisiä teologisia tulkintoja. Tämän takia 
teksti on verrattain yleinen ja sitä saatetaan tulkita monilla 
eri tavoilla. Pidämme asiakirjaa erityisen olennaisena omas-
sa kontekstissamme siksi, että se pystyy herättämään kes-
kustelua.

Suomessa ekumeeniset dialogit ovat pääsääntöisesti 
luonteeltaan keskusteluja kahden kirkon välillä. Toinen dia-
logia käyvistä osapuolista on useimmissa tapauksissa Suo-
men evankelis-luterilainen kirkko. Uusi avaus suomalai-
sessa kontekstissa olisi aloittaa virallinen kansallisen tason 
monenkeskinen dialogi. Yksi tällaisen keskustelun päämä-
ristä voisi olla pyrkimys luoda laajempi ymmärrys ja käy-

täntö kasteen vastavuoroisesta tunnustamisesta. Myös eku-
meeniseen vieraanvaraisuuteen liittyvissä käytännöissä voi-
taisiin saavuttaa selkeyttä, muun muassa papiston ja maal-
likkojen osallistumisessa toisten kirkkojen palveluksiin ja 
kirkollisiin toimituksiin. Periaatteellisen lähtökohdan tuli-
si olla kannustaminen laajimpaan mahdolliseen osallistumi-
seen.

 
4. Mitä kirkon elämän puolia voisi käsitellä edelleen ja mi-
ten haluaisitte ohjeistaa Faith and Order -komissiota sen jat-
kaessa työtään kirkko-opin parissa?

Kirkko-asiakirja rakentaa onnistuneesti siltoja monien 
teologisten diskurssien välillä. Hyvä esimerkki tästä on kes-
kustelu sakramenteista ja virkaan vihkimisistä. Moninaisuu-
den rajojen määrittelemisen lisäksi on tärkeää tarjota kirkoil-
le työkaluja ilmaista ekumeenisesti legitiimiä moninaisuutta 
teologisessa terminologiassa ja toiminnassa tai hengellises-
sä elämässä. Tosiasiallinen vastaanotto helpottuu, kun kirkot 
voivat ilmaista uskonsa perustotuuksia sellaisella tavalla, jo-
ka selvästi heijastaa myös niiden omaa erityistä tunnustuk-
sellista perinnettä ja jokapäiväistä hengellistä elämää. Kun 
kulttuurien välisessä kohtaamisessa haasteet kasvavat, on 
tärkeää kehittää hermeneuttista kapasiteettia, jotta pystytään 
tekemään ero käsitteiden ja merkitysten välille. Turvallisten 
ekumeenisten tilojen luominen on tärkeää. Näissä eri kirkol-
lisia ja kulttuurisia traditioita edustavat ihmiset voivat koh-
data vapauden ja keskinäisen suvaitsevaisuuden ilmapiiris-
sä, vapaasti ilmaista myös omia henkilökohtaisia kokemuk-
siaan ja vaikeitakin kysymyksiä ilman pelkoa ja joutumatta 
painostuksen kohteeksi.

 Ekumeenisten kehityskulkujen tulevaisuudelle on olen-
naista etsiä erilaisia konkreettisia ratkaisuja kirkkojen väli-
siin suhteisiin. Ekumeenisen lähentymisen mahdollistami-
seksi tulisi ottaa huomioon, että kaikki kirkollisen elämän 
osa-alueet eivät ole puhtaasti opillisia tai teologisia. Siihen 
kuuluvat myös sosiokulttuuriset ja kanoniset puolet, ja ne 
tuovat oman lisänsä teologisiin ilmaisuihin. Monet kysy-
mykset, joilla on huomattava vaikutus mahdollisuuteen elää 
yhteyttä todeksi, liittyvät ympäröivään kontekstiin. Myös-
kään hengellisten ja keskusteluun vaikuttavien arvojen mer-
kitystä ei tulisi unohtaa. Tämän lisäksi, vaikka perustavaa 
laatua oleva teologinen yksimielisyys voitaisiin saavuttaa, 
sekä pappisvihkimys että käytännöllisemmät asiat varjosta-
vat ykseyttä.

 Tämän melko yleisen ja abstraktin lähentymisasiakir-
jan arvo on siinä, että mahdollisimman suuri määrä kirkko-
ja voi yhtyä asiakirjan sisältöön ja hyväksymällä sen todis-
taa omasta ekumeenisesta sitoutumisestaan. Samalla on pan-
tava merkille, että kirjoittamisen yleinen tyyli ei salli yksi-
tyiskohtaisempaa kuvausta niistä konteksteista, joissa kirkot 
elävät. On valitettavaa, että esimerkiksi naisten täysi osallis-
tuminen kirkossa ja yhteiskunnassa ei nouse ollenkaan esille 
asiakirjassa. Arvostamme Kirkko-lähentymisasiakirjaa hy-
vänä saavutuksena. Haluamme silti painottaa, että Faith and 
Order -komission pitäisi nostaa esille voimakkaammin sekä 
kontekstikohtaiset haasteet että onnistumiset, samoin kuin 
yleinen kysymys naisten täydestä osallistumisesta.
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Lopuksi
Suomen Ekumeeninen Neuvosto pitää Kirkko-lähentymis-
asiakirjaa hyvin hyödyllisenä pyrittäessä herättämään kes-
kustelua ja (uudelleen) aktivoimaan ekumeenista toimintaa. 
Asiakirjaa on jo käytetty useissa yhteyksissä ja uusia avauk-
sia on tehty esimerkiksi kirkkokuntiin sitoutumattomien yh-
teisöjen kanssa. Asiakirja on arvokas lisäkeino kirkkojen nä-
kyvämmän yhteyden etsimiseen.

 
Helsingissä 16.12.2016
Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus

UTLÅTANDE OM DOKUMENTET KYRKAN  
– PÅ VÄG MOT EN GEMENSAM VISION

Inledning Kyrkan – på väg mot en gemensam vision (2013, 
i svensk översättning 2014) är ett konvergensdokument om 
den teologiska synen på kyrkan. Dokumentet är en frukt av 
25 års arbete och följer i fotstegen på det föregående konver-
gensdokumentet om Dop, nattvard och ämbete (1983). Be-
redningsprocessen i sig signalerar kyrkornas gemensamma 
längtan efter en djupare enhet. De två utkast som föregick 
det slutliga dokumentet skickades till kyrkorna för kommen-
tarer och slutdokumentet ändrades i enlighet med den res-
pons som kom in. Den nuvarande, slutliga texten är en pro-
dukt av flera kristna kyrkors gemensamma ansträngningar 
och återspeglar den gemenskap som i dagsläget finns mellan 
kyrkorna. I Finland anser vi att dokumentet är en ekumenisk 
prestation av rang.

 Ekumeniska Rådets i Finland sektion för teologi och lä-
rofrågor diskuterade dokumentet under flera möten. Samta-
len byggde både på originalversionen av texten och på den 
finska översättningen. Som en följd av de här diskussionerna 
har Rådets sektion för teologi och lärofrågor beslutat att för-
nya en publikation som presenterar de olika kristna kyrkor-
na och gemenskaperna i Finland. Vår erfarenhet är att doku-
mentet redan nu, två år efter att det publicerades, har haft en 
inverkan på det ekumeniska samtalet i Finland.

 Ekumeniska Rådets sektion för teologi och lärofrågor 
har presenterat ett utkast av detta utlåtande för Rådets styrel-
se, som sedan har bestämt dess slutliga form. Följande ob-
servationer återspeglar därmed den gemensamma betoning 
som de olika kristna samfunden i Finland har valt och vårt 
givna ekumeniska sammanhang. Vi hänvisar alltså inte spe-
cifikt till de teologiska kommentarer som våra individuella 
medlemskyrkor har kommit med. På grund av Ekumeniska 
Rådets i Finland struktur överensstämmer detta utlåtande in-
te helt med de frågor som kommissionen Faith and Order har 
ställt. Vi fokuserar i första hand på hur ekumeniskt använd-
bara vi anser formuleringarna snarare än på i vilken utsträck-
ning de är överensstämmande i fråga om lära.

 
De frågor vi har diskuterat är följande:

1. Hur ekumeniskt användbara anser ni att de ecklesiolo-
giska lösningar är som presenteras i dokumentet?

2. I vilken mån kan den här texten erbjuda en bas för till-

växt i enhet bland kyrkorna?
3. I vilken mån kan ni skapa ett närmare förhållande i liv 

och mission med de kyrkor som på ett positivt sätt kan be-
känna dokumentets beskrivning av kyrkan?

4. Vilka aspekter av kyrkans liv kunde ge anledning till 
fortsatt diskussion och vilka råd vill ni ge Faith and Order i 
sitt fortsatta arbete inom området ecklesiologi?

 
1. Den ekumeniska användbarheten i det grundläggande 
ecklesiologiska greppet i Kyrkan – på väg mot en gemen-
sam vision

Den ecklesiologiska greppet i Kyrkan – på väg mot en 
gemensam vision bygger på Gud och den heliga treenighe-
ten. Kyrkan förstås som ett instrument för och tecken på 
Guds frälsningsplan. Den treenige Guden, aktiv i historien, 
förbinder undervisningen om kyrkans natur och hennes up-
pdrag. Kyrkan förstås inom den ramen för Guds frälsnings-
lan för hela skapelsen.

 Även om kyrkorna tillsammans kan säga att kyrkan tjä-
nar Guds vilja och syfte så tolkar och uttrycker kyrkorna 
Guds vilja i världen på flera olika sätt. Eftersom alla kyr-
kor är överens i sin syn på Kristus som frälsningens kärna 
rekommenderar vi ett mer kristocentriskt grepp. Det gagnar 
processen också såtillvida att en del kyrkor kan känna att ett 
uttalat trinitariskt grepp är alltför abstrakt.

Dokumentet Kyrkan – på väg mot en gemensam vision 
närmar sig diskursen om enhet genom begreppet gemenskap 
(communion). Allmänt taget anser vi det vara ett gott val. 
Vår erfarenhet och vår syn på gemenskap (communion) är så 
stark att vi inte borde behöva var rädda att diskutera mång-
faldens begränsningar.

 
2. I vilken mån kan den här texten erbjuda en bas för tillväxt 
i enhet bland kyrkorna?

Ett centralt tema i Kyrkan – på väg mot en gemensam vi-
sion är dess uppmaning att förvandla världen. Hur den för-
vandlingen ska se ut förblir ändå rätt abstrakt. Det vi finner 
tilltalande är betoningen på vittnesbörd (martyria) genom 
livet i kyrkornas gemenskap. Samtidigt undrar vi hur den 
här tanken om vittnesbörd genljuder bland de kyrkor som 
konkret lever i förföljelse och nöd. Å ena sidan är martyrer-
nas vittnesbörd i historien och i dag en kraftig källa till upp-
muntran och hopp för många kristna, å andra sidan bör vi in-
te underskatta den smärta och sorg som kristna och andra li-
dande människor känner. Vi bör därför göra allt vi kan för att 
hjälpa offren och bygga fred och försoning.

Vi har också diskuterat förhållandet mellan etik eller 
moral och tro, frälsning och synd inom förvandlingen. Vi 
noterade att kyrkorna som mänskliga gemenskaper inte är 
perfekta samtidigt som Kristi kyrka är helig. Många av vå-
ra kyrkor kan lätt ställa sig bakom tanken om helgelse som 
fortlöpande tillväxt i Kristus. Kampen mot det onda på in-
dividnivå får däremöt väldigt lite uppmärksamhet i texten.

På ett mer allmänt plan framkom det i samtalen att doku-
mentets teologiska grepp och de frågor som man har valt att 
diskutera sannolikt tilltalar de så kallade traditionella kyr-
korna mer. Till exempel beskrivningen av episkopatet och en 
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tredelad ämbetsstruktur återspelar en syn som är normativ i 
en del kyrkor och acceptabel för andra, men endast relativt 
möjlig i vissa samfund. Ett ömsesidigt erkänt dop ses också 
som ett mer universellt accepterat faktum än det i verklighe-
ten är. Dokumentet exemplifierar en särskild slags ekume-
nisk ecklesiologi som de som har mer erfarenhet av den eku-
meniska rörelsen känner igen bättre än de som slutit sig till 
rörelsen senare (t.ex. pingströrelsen, de fria kyrkorna etc.). 
Man tvingas fråga i vilken utsträckning kyrkan som sakra-
ment allmänt accepteras av kyrkorna och hur man upprätt-
håller samarbetet med de kyrkor som inte talar om sakra-
mentalitet? Ber man de kyrkor som inte aktivt har valt såda-
na formuleringar men som kunde tänka sig att göra det att 
ändra sin diskurs? Kyrkan – på väg mot en gemensam visi-
on strävar efter att överbrygga glappet mellan olika diskur-
ser genom att betona Guds aktiva närvaro i världen genom 
den heliga Andens verkan.

 Varje kyrka kan säkert hitta något som är lätt att känna 
igen i det här dokumentet, men också sådant som är svåra-
re att ta till sig. Många av våra kyrkor känner igen uttryck 
som har sitt upphov i deras tradition men också sådant som 
är mer karakteristiskt för andra kyrkor. Den bild man således 
står inför är ett slags mosaik eller ett kalejdoskop.

 
3. I vilken mån kan ni skapa ett närmare förhållande i liv och 
mission med de kyrkor som på ett positivt sätt kan bekänna 
dokumentets beskrivning av kyrkan?

Dokumentet strävar efter att ta upp såväl de sociopolitis-
ka sammanhangen i en global verklighet och de individul-
la teologiska tolkningarna inom medlemskyrkorna i Kyrkor-
nas världsråd. På grund av detta är texten rätt allmänt hållen 
och kan tolkas på flera sätt. I vårt sammanhang är dokumen-
tet relevant just för att det kan användas till att skapa debatt.

I Finland har de ekumeniska samtalen i första hand förts 
bilateralt så att den ena parten har varit Evangelisk-lutherska 
kyrkan i Finland. En ny möjlighet i vårt sammanhang kunde 
vara att inleda en officiell multilateral dialog på nationell ni-
vå. Ett mål för de samtalen kunde vara att skapa en bredare 
förståelse för och tillämpning av ett ömsesidigt erkännande 
av dopet. Man kunde också skapa större klarhet i fråga om 
de olika slag av ekumenisk gästfrihet som gäller när och hur 
präster och lekmän kan delta i gudstjänster och kyrkliga riter 
i andra kyrkor. Principiellt skulle inriktningen vara att upp-
muntra till största möjliga deltagande.

 
4. Vilka aspekter av Kyrkans liv kunde ge anledning till fort-
satt diskussion och vilka råd vill ni ge Faith and Order i sitt 
fortsatta arbete inom området ecklesiologi?

Kyrkan – på väg mot en gemensam vision överbygger 
framgångsrikt olika teologiska diskurser. Ett bra exempel på 
det här är diskussionen om sakrament och förordningar. Vid 
sidan av att sätta gränser för mångfalden är det viktigt att er-
bjuda verktyg för kyrkorna att uttrycka ekumeniskt legitim 
mångfald i teologiska termer och metodologi eller andligt 
liv. Mottagandet i verkligheten är lättare när kyrkorna kan 
ge uttryck för de grundläggande trossanningarna på ett sätt 
som också tydligt återspeglar deras samfunds särskilda arv 

och dagliga andliga liv. Inför allt större utmaningar i möten 
med andra kulturer är det viktigt att stärka den hermeneutis-
ka förmågan att särskilja mellan koncept och betydelse. Det 
är också viktigt att skapa trygga ekumeniska rum där män-
niskor som representerar olika kyrkliga och kulturella tradi-
tioner kan mötas i anda av frihet, respekt och tolerans, så att 
de kan tala om sina personliga erfarenheter och ställa frågor 
om sådant de undrar över utan rädsla eller förtryck.

Med tanke på en framtida ekumenisk utveckling är det 
nödvändigt att se vilka olika men konkreta lösningar man 
kunde etablera i relationerna mellan olika kyrkor. För att 
kyrkorna ska kunna närma sig varandra ekumeniskt bör man 
inse att alla aspekter av det kyrkliga livet inte är renodlat 
dogmatiska eller teologiska. Livet i kyrkan påverkas av so-
cio-kulturella och kanoniska frågor, vilket i sin tur bidrar till 
det teologiska uttrycket. Många frågor med stor inverkan på 
möjligheten att leva ut gemenskapen påverkas av sina givna 
sammanhang. Betydelsen av andliga värderingar samt vär-
deringar inom receptionen får inte heller glömmas bort. Des-
sutom står prästvigningen och andra praktiska frågor som 
hinder för enhet även om en grundläggande teologisk sams-
tämmighet kunde uppnås.

 Värdet i ett rätt abstrakt och allmänt grepp är att ett så 
stort antal kyrkor som möjligt kan ställa sig bakom texten 
och på så sätt vittna om sitt ekumeniska engagemang. Sam-
tidigt bör man notera att den allmänna stilen i texten inte til-
låter en mer detaljerad beskrivning av de sammanhang i vil-
ka kyrkorna lever. Dessvärre är det tydligt att t.ex. frågan 
om kvinnors lika deltagande i kyrkan och samhällt inte tas 
upp alls. Vi uppskattar dokumentet Kyrkan – på väg mot en 
gemensam vision som prestation. Vi önskar ändå framhålla 
att Faith and Order-kommissionen mer kraftfullt borde lyf-
ta fram både de utmaningar och de framsteg som föreligger 
i den här kontexten, liksom också den allmänna frågan om 
kvinnors fulla deltagande.

 
Avslutning
Ekumeniska Rådet i Finland har funnit dokumentet Kyrkan 
– på väg mot en gemensam vision vara till stor nytta för att 
skapa debatt och (åter)aktivera ekumeniskt engagemang. 
Dokumentet har redan använts i olika sammanhang och nya 
öppningar har gjorts t.ex. i fråga om icke-konfessionella ge-
menskaper. Dokumentet är ett värdefullt tillägg till de verk-
tyg som kyrkorna har att använda för att uppnå en mer syn-
lig gemenskap.

 
16 december 2016
Ekumeniska Rådets i Finland styrelse
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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
Puheenjohtaja, DI Jouko Päivinen
Senior pastor Samuel Vogel
Katolinen kirkko Suomessa 
Piispa Teemu Sippo SCJ
Yleisvikaari Raimo Goyarrola
Missionskyrkan i Finland 
Samfundsledare Håkan Björklund 
Ped. mag. Henrik Nymalm
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Arkkipiispa Kari Mäkinen 
Piispa Simo Peura
Piispa Matti Repo
Pastori Päivi Aikasalo
Pastori Emilia Helavuo
Dosentti, TT Minna Hietamäki
Rovasti Leena Huovinen
TT Heli Inkinen
Hiippakuntasihteeri Jukka Jämsén
Dosentti, TT Tomi Karttunen
Rekisterinjohtaja 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
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TM Jooa Sotejeff-Wilson
TM Outi Vasko 
Suomen Pelastusarmeija 
Johtaja, eversti Johnny Kleman
Ylisihteeri, everstiluutnantti Petter Kornilow
Suomen Vapaakirkko 
Päätoimittaja Hannu Lahtinen
Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen

Tarkkailijakirkot ja edustajat /  
Observatörskyrkor och representanter 2015–2017

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

Kumppanuusjärjestöt ja edustajat /  
Partnerorganisationer och representanter 2015–2017

Filantropia
Toiminnanjohtaja Riina Nguyen
Herättäjä-Yhdistys
Toiminnanjohtaja Simo Juntunen
Hiljaisuuden ystävät
Toiminnanjohtaja Sirkka-Liisa Raunio
Kansan Raamattuseura
Toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma
Kirkon alat
Toiminnanjohtaja Paula Aaltonen
Kirkon Ulkomaanapu
Sidosryhmäpäällikkö Asta Turtiainen
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
Ulkoasiainneuvos Ilari Rantakari
Medialähetys Sanansaattajat
Johtaja Juha Auvinen
Opiskelijoiden Lähetysliitto
Edustaja avoin
Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
Lehtori Jouni Elomaa
San Damianon osuuskunta
Dosentti Pauli Annala
Sinapinsiemen
Rovasti Soili Juntumaa
Suomen Caritas
Järjestökoordinaattori Adriana Saarialho
Suomen Ev. lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus
Pääsihteeri Lasse Halme
Suomen kristillinen rauhanliike
Rovasti Risto Pontela

Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
Pääsihteeri Minna Mannert
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
Toiminnanjohtaja Erkki Haarala 
Suomen Lähetysseura
Toiminnanjohtaja Seppo Rissanen
Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto
Pääsihteeri Juha Virtanen
Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto
Pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen
Suomen Pipliaseura
Kenttäpiispa Pekka Särkiö
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus
Johtaja Jukka Jylhä
Suomen World Vision
Toiminnanjohtaja Tiina Antturi
Tuomasyhteisö
Pastori Pirjo Kantala

Jäsenkunnan edustajat jaostoissa 2013–2016 Av med-
lemskretsen utsedda representanter i sektioner

Neuvoston jäsenet, tarkkailijat ja kumppanuusjärjestöt voi-
vat nimetä edustajansa jaostoihin. Jaostot seuraavat oman 
aihepiirinsä koti- ja ulkomaista keskustelua, työskentelevät 
eri projektien puitteissa sekä järjestävät ekumeenisia semi-
naareja ja tilaisuuksia ajankohtaisista kysymyksistä.
Rådets medlemmar, observatörer och partnerorganisationer 
kan utse representanter till sektioner-na. Sektionerna följer 
med den nationella och internationella diskussionen röran-
de deras ansvars-områden, arbetar med olika projekt samt 
ordnar seminarier och samtal i aktuella frågor.

Eettisten kysymysten jaosto /  
Sektionen för etiska frågor
Suomen ev.lut. kirkko
Erikoislääkäri, johtaja Tarja Holi
Terv.huollon lehtori Helena Lauriala
Ylilääkäri Liisa Maria Voipio-Pulkki
Suomen ortodoksinen kirkko
Nunna Elisabet
YTT Minna Rasku
Katolinen kirkko Suomessa
Yleisvikaari Raimo Goyarrola
Suomen kristillinen rauhanliike
Rovasti Risto Pontela
Suomen Pelastusarmeija
Majuri Eija Kornilow
Suomen Adventtikirkko
Kirkonjohtaja Kalervo Aromäki
Suomen NNKY-liitto
Rovasti Eevakaarina Launis
Suomen Lähetysseura
Pastori Janne Hassinen
Sinapinsiemen 
Pastori Satu-Elina Ansas
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Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS 
Lehtori Jouni Elomaa

Kasvatusasiain jaosto / Sektionen för fostran
Suomen ev.-lut. kirkko
Lapsi- ja perhetyön kouluttaja Tiina Haapsalo
Dosentti Jyri Komulainen
TM Hannu Koskinen         
Pastori Juha Luodeslampi                             
KT Saila Poulter
TL Tuula Vinko
Suomen ortodoksinen kirkko
TM Marianne Kantonen
TM Sirpa Okulov
Katolinen kirkko Suomessa
TL, isä Ryszard Mis SCJ
Suomen Pelastusarmeija
Luutnantti Kati Kivestö
Suomen Lähetysseura
Kasvatussihteeri Suvimarja Rannankari-Norjanen
FM, kasvatussihteeri Annamari Tuomela
Suomen NNKY-liitto
TM Maiju Roininen
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus
Kouluttaja, päätoimittaja Juha Kinanen
Suomen Adventtikirkko
Rehtori Merja Kinnunen
Varajäsen: Marle Himberg
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
Ulkoasiainneuvos Ilari Rantakari
Sinapinsiemen
KM, erityisopettaja Timo Ruotsalainen

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

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS 
Vs. toiminnanjohtaja Riitta Latvio
Kansan Raamattuseura
Ekonomi Marjatta Viirto
Asiantuntijajäsen, EFECF-yhdyshenkilö
Yrittäjä Outi Piiroinen-Backman (ort.)

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

Ketkon ohjausryhmä
Pastor Jan Edström
Dosentti Minna Hietamäki (pj.)
Opetusneuvos Pekka Iivonen
TM Sirpa Okulov
Virpi Paulanto, ketkokoordinaattori, sihteeri

Koulutussihteerit
Helsinki: 
Teol. yo Anne Heikkinen
Teol. yo Vilma Saarinen
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Joensuu:
Teol. yo Noora Mattila 
Teol. yo Hanna Möttönen

Opillisten kysymysten jaosto /  
Sektionen för lärofrågor
Suomen ev.lut. kirkko
TM Ida Heikkilä
TT, pastori Elina Hellqvist
Dosentti, TT Minna Hietamäki
Professori Gunnar af Hällström
TT, pastori Jussi Koivisto
Pastori Heikki Repo
Suomen ortodoksinen kirkko
TT Eeva Raunistola-Juutinen
FT Grant S. White
Katolinen kirkko Suomessa
Veli Gabriel Salmela OP
Suomen Pelastusarmeija
Majuri Petter Kornilow
Suomen Metodistikirkko
Pastori Tapani Rajamaa
Pastori Timo Virtanen
Suomen Adventtikirkko
Kirkonjohtaja Kalervo Aromäki
Suomen baptistikirkko
Rehtori Lauri Kotkavuori
Suomen NNKY-liitto
TT, dosentti Marjo-Riitta Antikainen
Suomen Helluntaikirkko
Pastori Klaus Korhonen
Pastori Esa Hyvönen
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
Toiminnanjohtaja Erkki Haarala
Kansan Raamattuseura
Toimituspäällikkö, pastori Freija Özcan

Paikallisen ekumenian jaosto / 
Sektionen för lokal ekumenik
Suomen ev.lut. kirkko
Pastori Miika Ahola             
Pastori Veli-Pekka Järvinen 
Rekisterinjohtaja Veijo Koivula
Pastori Antti Kruus
Pastori Merja Lampila
Lääninrovasti Arto Penttinen
Pastori Heidi Sulkko      
Suomen ortodoksinen kirkko
Isä Aleksander Roszczenko
Katolinen kirkko Suomessa
Isä Matthew Azzopardi
Suomen Pelastusarmeija
Majuri Lasse Vallinsalo
Suomen NNKY-liitto
Opinto-ohjaaja Eija Huovinen 
Suomen Vapaakirkko
Pastori Kai Almgren

Suomen Adventtikirkko
Pastori Aimo Helminen

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

Hallitus / Styrelse 2016–2018
(Varajäsenet suluissa, suppleanter inom parentes)
Puheenjohtaja / Ordförande
Arkkipiispa Kari Mäkinen (tuomirovasti Matti Poutiainen)
Varapuheenjohtajat / Viceordföranden
Piispa Arseni, ort. (ylidiakoni Juha Lampinen)
Piispa Matti Repo, ev.-lut. (TL Veijo Koivula)
Pastori Soile Salorinne, met.  
(kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, vap.)
Muut jäsenet / övriga medlemmar
Yleisvikaari, TT Raimo Goyarrola (veli Gabriel Salmela), 
Katolinen kirkko Suomessa
TM Jooa Sotejeff-Wilson, ort. (YTM Minna Rasku)
Dosentti, TT Tomi Karttunen, ev.-lut. (pastori Päivi Aika-
salo)
Dosentti, TT Minna Hietamäki, ev.lut. (lehtori Eija Peura)
Pastor Jan Edström, Finlands svenska baptistsamfund  
(pastor Mayvor-Wärn-Rancken, Finlands svenska  
metodistkyrka)
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Toimisto / Kansli
Pääsihteeri / Generalsekreterare Mari-Anna Pöntinen mari.
pontinen@ekumenia.fi
Hallintosihteeri / Administrativ sekreterare Sirpa-Maija 
Vuorinen, sirpa-maija.vuorinen@ekumenia.fi
Ihmisoikeusasiantuntija / Sakkunnig mänskliga rättigheter: 
Anna Hyvärinen, anna.hyvarinen@ekumenia.fi
Vastuuviikon koordinaattori: Katariina Väisänen,  
katariina.vaisanen@ekumenia.fi
Projektsekereterare för Ansvarsveckan Jan Edström,  
jan.edstrom@ekumenia.fi
Rahastonhoitaja / Skattmästare Perry Johansson,  
perry.johansson@ekumenia.fi
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