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Ekumeniska Rådet i Finland

Suomen Ekumeeninen Neuvosto rakentuu kansainvälisen eku-
meenisen liikkeen yhteiselle perustalle. Se on määritelty niin 
sanotussa ekumeenisessa baasiksessa, jonka mukaan eku-
meeninen liike on yhteyttä niiden kirkkojen ja kristillisten yhtei-
söjen kesken, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuk-
sen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen 
vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan 
yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi. Tavoit-
teena on yhden Kristuksen kirkon näkyvä ykseys.

SEN:n jäsenkunta muodostuu kirkoista ja yhteisöistä, jotka 
ovat jäsenen tai tarkkailijan asemassa, ja kumppanuusjärjes-
töistä, jotka ovat rakenteeltaan tai toiminnaltaan ekumeeni-
sia ja sitoutuvat ekumeeniseen baasikseen. Neuvosto toimii 
kirkkojen ja järjestöjen yhteistyöelimenä ja sen tarkoitus on:
• edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä
• vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suo-

messa
• toimia kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kohtaamispaikkana

Tarkoituksensa toteuttamiseksi neuvosto

• kutsuu kirkkoja ja kristillisiä yhteisöjä ja niiden jäseniä keski-
näiseen vuorovaikutukseen

• keskustelee ajankohtaisista ekumeenisista kysymyksistä 
• järjestää neuvotteluja, seminaareja ja konferensseja
• voi perustaa jaostoja ja työryhmiä, joihin hallitus kutsuu har-

kintansa mukaan jäsenten, tarkkailijoiden sekä kumppanuus-
järjestöjen edustajia ja muita asiantuntijoita

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

järjestöihinsä ja eri ekumeenisiin järjestöihin Suomessa ja ul-
komailla.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston toimintaa ohjaavat perusarvot / 
Ekumeniska Rådet i Finlands verksamhetsgrund

Ekumeniska Rådet i Finland bygger på den internationella eku-
meniska rörelsens grund. Den är definierad i den så kallade 
ekumeniska basisen, enligt vilken den ekumeniska rörelsen är 
en gemenskap mellan kyrkor och kristna samfund som bekän-
ner Herren Jesus Kristus som Gud och Frälsare enligt Bibeln, 
och därför tillsammans strävar till att fullgöra sin gemensam-
ma kallelse, en enda Gud, Fadern, Sonen och den heliga Anden, 
till ära. Syftet är en enda Kristi kyrkas synliga enhet.

ERF:s medlemsbas består av kyrkor och samfund, som kan va-
ra endera medlemmar eller observatörer, och partnerskapsor-
ganisationer, som till sin struktur och verksamhet är ekume-
niska och som förbundit sig till den ekumeniska basisen. Rå-
det fungerar som kyrkornas och samfundens samarbetsorga-
nisation och dess syfte är att:
• främja strävanden mot Kristi kyrkas synliga enhet
• stärka de kristnas enhet, tjänst och vittnesbörd i Finland
• vara en mötesplats för kyrkor och kristna samfund

Rådet uppfyller sitt syfte genom att

• kalla kyrkor och kristna samfund och deras medlemmar till 
interaktion

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

eget övervägande kan inbjuda representanter för medlem-
mar, observatörer och samarbetsorganisationer och andra 
experter.

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

törer samt med andra ekumeniska organisationer i Finland 
och utomlands.
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Jäsenkirkot / Medlemskyrkor

Neuvoston tarkkailijoiksi voidaan hyväksyä Suomessa toimi-
vat 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-
ma kyrkor och kristna samfund, som bekänner Herren Jesus 

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 verksamma 
kyrkor och kristna samfund som bekänner Herren Jesus Kris-
tus som Gud och Frälsare enligt Bibeln, och därför tillsam-
mans strävar efter att tillsammans fullgöra sin gemensam-
ma kallelse en enda Gud, Fadern och Sonen och den heliga An-
den, till ära.

• Suomen evankelis-luterilainen kirkko / Evangelisk-lutherska 
kyrkan i Finland

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

Tarkkailijakirkot / Observatörkyrkor

Kristus som Gud och Frälsare enligt Bibeln, och därför tillsam-
mans strävar efter att tillsammans fullgöra sin gemensamma 
kallelse en enda Gud, Fadern och Sonen och den heliga Anden, 
till ära.

• Suomen Adventtikirkko
• Suomen Baptistiyhdyskunta
• Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
• Finlands Svenska Pingstmission

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

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

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

Kumppanuusjärjestöt / Partnerorganisationer

• Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
• Sinapinsiemen
• Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus
• Suomen kristillinen rauhanliike
• Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
• Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
• Suomen Lähetysseura
• Suomen NMKY:n liitto
• Suomen Pipliaseura
• Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus
• Tuomasyhteisö
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Suomen Ekumeeninen Neuvosto toteutti kuluneena vuonna 
sääntöuudistuksen. Sääntöjen pohtiminen kirkasti neuvos-
ton itseymmärrystä ekumeenisen liikkeen foorumina ja väli-
neenä maassamme. SEN:n sääntöihin kuuluva ekumeeninen 
perusmääritelmä sai tuoretta merkitystä, kun jäsenen ja tark-
kailijan asemassa olevat kirkot sitoutuivat siihen uudelleen. 
Ekumeenisten ja kristillisten järjestöjen asemaa vahvistettiin 
SEN:n jäsenkunnassa, kirkkojen rinnalla kumppanuusjärjes-
töinä. SEN vahvisti mandaattinsa, jonka mukaan se on nii-
den Suomessa toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja 
seurakuntien yhteys, jotka on hyväksytty sen jäseniksi ja jot-
ka tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja 
Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrki-
vät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumusta yhden Jumalan, 
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

Sääntöuudistuksen päätarkoitus oli selkiyttää neuvos-
ton jäsenyyden käsitettä ja vahvistaa jäsenkunnan — jäsen-
kirkkojen, tarkkailijakirkkojen ja kumppanuusjärjestöjen — 
omistajuutta ja vastuuta neuvostosta. Uudistusta valmistel-
tiin hallituksessa ja sen asettamissa työryhmissä. Siitä kes-
kusteltiin ja tehtiin päätökset neuvoston syyskokouksessa 
vuonna 2007 ja kuluneen vuoden kevätkokouksessa. Uudis-
tuksen myötä siirryttiin vuoden 2009 talouden suunnittelus-
sa jäsenmaksujärjestelmään.

SEN:n jäsenyys tarjosi suurille ja pienille kirkoille ja jär-
jestöille yhteyden paitsi ekumeeniseen myös yhteiskunnalli-
seen keskusteluun. SEN tarjoaa valtioneuvostolle, ministeri-
öille ja kansalaisjärjestöille väylän kristilliseen kenttään, ja 
kuluneena vuonna sitä käytettiin esimerkiksi ilmastonmuu-
tokseen liittyvän kansalaiskeskustelun aloittamiseksi. 

Kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon 100-
vuotisjuhlaa vietettiin valtakunnallisesti SEN:n aloitteesta 
Tampereella. Suomalaisen ekumenian omimpaan perintee-
seen kuuluva kirkkovaellus järjestettiin. Sitä seuraava ilta-
kirkko oli Aleksanterin kirkossa. Kansankirkkojen arkkipiis-
pat sekä keskeisten vapaakirkkojen johtajat ja katolisen piis-
pan edustaja osallistuivat palvelukseen. Tilaisuus radioitiin, 
ja voidaan todeta, että ekumeeninen radiojumalanpalvelus 
rukousviikon sunnuntai-iltana oli jo vakiinnuttanut aseman-
sa. Sekä ekumeenisen rukousviikon että vastuuviikon vietto 
vahvistui, kun kuluneena vuonna siirryttiin kahden rukous-
päivän järjestelmään, jonka mukaan rukouspäivät ovat pysy-
västi 18.1. ja 2�.10. 

Ekumeeninen Vastuuviikko on vuodesta 2006 ollut hal-
linnollisesti osa SEN:n työtä, ja kuluneen vuoden aikana se 
siirtyi myös taloudellisesti SEN:n vastuulle. Siirtymä aiheut-
ti suuria haasteita SEN:n rajallisille voimavaroille, mutta 
Vastuuviikko saatiin toteutettua menestyksekkäästi. Ihmis-
kaupan tematiikka nousi esille seurakunnissa, ja tietoisuus 
kristittyjen vastuusta tämän maailmanlaajuisen ongelman 
suhteen vahvistui.

SEN oli näkyvästi mukana toiminnassa ja keskustelussa, 
joka koski maamme kehittyvän monikulttuurisuuden haas-
teita. Vuoden mittaan neuvosto järjesti yhteistyökumppanei-
densa kanssa kuusi tapahtumaa, joissa maahanmuuttajatyötä 
ja turvapaikkatilannetta tarkasteltiin eri näkökulmista. Moni-
kulttuurisuuden ja uskontojen kohtaamisen kysymykset oli-
vat esillä kahdessa jaostojen järjestämässä onnistuneessa se-
minaarissa. SEN innoitti jäsenkuntansa keskustelua turva-
paikkatilanteiden konkreettisista haasteista, monikulttuuri-
sista avioliitoista ja kirkkojen yhteistyöstä maahanmuuttaji-
en kotoutumisessa yhteiskuntaan ja seurakuntiin sekä uskon-
tojen kohtaamisen kysymyksistä. Neuvosto oli edustettuna 
kuudennessa Presidenttifoorumissa, jonka teemana oli Moni-
kulttuurinen ja moniarvoinen Suomi. Sekä SEN:n pääsihteeri 
että juutalaiset ja islamilaiset yhteistyökumppanit korostivat 
foorumissa maamme nykyisen uskonnonopetusjärjestelmän 
suomia mahdollisuuksia uskontojen kohtaamiseen ja vuoro-
puheluun koulussa. Tämän toiminnan ja SEN:n edustajien 
aktiivisen osallistumisen kautta kristillinen näkökulma maa-
hanmuuttajuuteen ja turvan antamiseen pysyi mukana ylei-
sessä keskustelussa. 

Kirkkojen Maailmanneuvoston 60-vuotisen histori-
an merkittävin vierailu maahamme toteutettiin lokakuussa 
2008. Yhdeksänhenkistä valtuuskuntaa johti varapääsihteeri 
Georges Lemopoulos ja siihen kuului asiantuntijoita KMN:
n tärkeimmistä toimistoista. Valtuuskunta oli ensisijaisesti 
KMN:n kahden suomalaisen jäsenkirkon vieraana — evan-
kelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon. Myös kol-
mannen maassamme edustetun jäsenkirkon — United Met-
hodist Church — suomalaisten tytärkirkkojen edustajia val-
tuuskunta tapasi. SEN järjesti valtuuskunnalle keskustelun 
Suomen vapaakristillisen neuvoston jäsenkirkkojen kans-
sa, jota vieraat pitivät tärkeänä maailmanlaajuisen ekumee-
nisen kehityksen näkökulmasta. Valtuuskunnan jäsenet piti-
vät merkittäviä puheenvuoroja SEN:n syyskokoukseen liitty-
neessä seminaarissa Lahdessa. Kirkkojen Maailmanneuvos-
ton ja Helluntailiikkeen yhteiskomission kokous Helsingissä 
marraskuussa antoi myös mahdollisuuden mielenkiintoisiin 
kansainvälisiin ekumeenisiin yhteyksiin. KMN:n pääsihteeri 
Samuel Kobia osallistui ACT-avustusjärjestöjen kokoukseen 
Kirkkonummella 1.10. ja tapasi myös SEN:n edustajia.

Suomen Lähetysneuvottelu II pidettiin Kulttuurikeskus 
Sofiassa. Se oli tulosta kymmenvuotisesta kehityksestä, joka 
alkoi ensimmäisestä lähetysneuvottelusta Vivamossa vuon-
na 1998. Lähetysjärjestöjen edustajat totesivat yhteistyön 
kehittyneen luontevaksi ja läpinäkyväksi osaksi niiden toi-
mintaa. Eräs osoitus ekumeenisesta kehityksestä oli Orto-
doksinen Lähetys ry:n liittyminen Suomen Lähetysneuvos-
ton jäseneksi ja sen myötä uuden vaiheen alku lähetyksen 
yhteistyössä. 

SEN:n työntekijämäärä on pieni, mutta seitsemän jaos-

1 Yleiskatsaus toimintavuoteen
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ton toiminta moninkertaistaa voimavarat. Jaostojen jäsenis-
tö koostuu jäsenkunnan nimeämistä edustajista ja vahvasti 
ekumeniaan sitoutuneet luottamushenkilöt toimivat aktiivi-
sesti omien alojensa ajankohtaisten teemojen esillä pitämi-
sessä. Eettisten kysymysten jaosto nosti keskusteluun funda-
mentalismin kevään näyttävässä seminaarissa ja siitä seuran-
neessa vilkkaassa mediakeskustelussa. Kasvatusasiain jaos-
to toi keskiöön uskontodialogin kasvatuksessa syksyisessä 
seminaarissa, joka kokosi runsaasti opetusalan väkeä. Nais-
jaosto toi naisten uskontodialogin kiinnostavasti näkyvil-
le Abrahamin tyttäret -seminaarissa ja muissakin yhteyksis-
sä. Nuorisojaosto pitää yllä ekumeenista koulutusta Ketkon 
kautta. Opillisten kysymysten jaosto käsitteli seminaaris-
saan Raamattua ja kirkon identiteettiä NMC-asiakirjan anta-
massa viitekehyksessä. Paikallisen ekumenian jaosto koko-
aa eri puolilta Suomea yhteen maamme aktiivisia ekumeeni-
sia toimijoita keskusteluun. Paikallisekumeeninen foorumi 
kokoontui jaoston järjestämänä Riihimäellä. Innovatiivinen 
ekumeniaa edistävä toiminta on ominaista jaostojen tehtävä-
kentässä. Aktiviteetti on syklistä ja välillä voi olla suvanto-
kausia. Tällaista kautta kuluneena vuonna eli Sektionen för 
finlandssvensk ekumenik. 

Vuoden 2008 tavoitteisiin kuului selkiyttää SEN:n vies-
tintää ja vahvistaa suhdetta kirkollisiin ja yleisiin viestimiin.  
Painetun lehden — Näköala-Utsikt — julkaisemisesta siir-
ryttiin entistä ajankohtaisempaan verkkoviestintään. Talou-
dellisten ja henkilöstövoimavarojen rajallisuuden vuoksi nä-
mä tavoitteet toteutuivat vain osittain.

Kansan Raamattuseuran ja Turun kristillisten seurakun-
tien toimesta Turussa 18.10. järjestetty Kristus-päivä koko-
si 10 000 seurakuntien ja hengellisten piirien edustajaa kai-

kista Suomen kunnista. Päivä oli ilmaus Kristukseen usko-
vien läsnäolosta kaikkialla maassamme ja rukouksesta koko 
yhteiskunnan puolesta. SEN antoi järjestäjille apua tapahtu-
man ekumeenisen ja kansainvälisen ulottuvuuden suhteen ja 
järjesti KMN:n edustajien osallistumisen.

Kirkkoihin ja uskontokuntiin liittyvät asiat siirtyivät vuo-
den alusta Opetusministeriön kulttuuriosaston hoitoon. SEN 
järjesti yhdessä SVKN:n kanssa vapaan kristillisyyden ja ka-
tolisen kirkon edustajien neuvottelut uskonnollisten yhdys-
kuntien valtionavusta Opetusministeriössä ja Eduskunnassa. 
Avustus saatiin mukaan vuoden 2009 valtion tulo- ja menoar-
vioon pysyväisluontoisena määrärahana, joskin euromääräl-
tään tavoitteita vaatimattomampana. Valtiovallan taholta us-
kontojen välisen yhteistyön suunnittelusta olivat kiinnostu-
neita paitsi Opetusministeriö, myös Sisäministeriö, Työ- ja 
elinkeinoministeriö sekä Ulkoasiainministeriö. Valtioneuvos-
ton kanslia järjesti sidosryhmäkuulemisen ilmastonmuutok-
sesta, johon kutsuttiin SEN:n kautta koko neuvoston jäsenistö 
sekä islamilaiset ja juutalaiset tahot. Erityisesti SEN:n kump-
panuusjärjestöt olivat kuulemisessa aktiivisesti mukana.

Kahden kirkon välisiä teologisia keskusteluja käytiin 
kuluneena vuonna evankelis-luterilaisen kirkon ja katoli-
sen kirkon sekä evankelis-luterilaisen ja Venäjän ortodok-
sisen kirkon välillä. Sarjassaan neljännettoista oppikeskus-
telut Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa käytiin Pietarissa 
18.–2�.9. Aiheena oli Vapaus lahjana ja vastuuna. Ihmisoi-
keudet ja uskontokasvatus kristillisestä näkökulmasta. Suo-
malais-ruotsalaiset oppikeskustelut roomalaiskatolisen kir-
kon kanssa jatkuivat 1�.–15.�. ja 6.–7.10. Aiheena on Van-
hurskauttaminen kirkon elämässä. Neuvottelut on tarkoitus 
saattaa loppuun vuonna 2009.
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2.1 Vuosittaiset tapahtumat

Ekumeeninen rukousviikko

Kristittyjen ykseyden ekumeenista rukousviikkoa vietettiin 
maailmanlaajuisesti sadatta kertaa. Ekumeenisen rukous-
viikkoperinteen katsotaan alkaneen Yhdysvalloista. Epis-
kopaalinen pappi Paul Wattson ehdotti rukousviikon sijoit-
tamista ajanjaksoon 18–25. tammikuuta. Kahdeksan päivän 
rukousoktaavia vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1908. 
Yhtenäistä aineistoakin viikolle on toimitettu jo neljänkym-
menen vuoden ajan, KMN:n Faith and Order -osaston ja Ka-
tolisen kirkon kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston 
toimesta. 

SEN:n edustajat olivat mukana rukousviikon tapahtu-
missa eri puolilla maata. Pääsihteeri saarnasi 20.1. Suomen 
Liikemiesten Lähetysliiton järjestämässä ekumeenisen ru-
kousviikon Tuomas-messussa Turun tuomiokirkossa ja pu-
hui 20.1. Helsingin Kontulan torilla Rukousta, rokkaa ja rot-
seja -tapahtumassa, jonka olivat järjestäneet Kontulan alu-
een evankelis-luterilainen, helluntailainen, katolinen ja or-
todoksinen seurakunta sekä Heikki Hursti. Pääsihteeri myös 
alusti viikon teemasta Rukoilkaa lakkaamatta ekumeenises-
sa illassa Mikkelissä ja Jyväskylässä.

Paikallisen ekumenian jaosto kokosi aktiivisesti tietoja 
ekumeenisen rukousviikon tapahtumista eri puolilla maata 
ja 15 paikkakunnan tapahtumatiedot julkaistiin SEN:n net-
tisivuilla.

Aineisto ja juliste
Rukousviikon 2008 aineiston oli valmistellut yhdysvaltalai-
nen ekumeeninen työryhmä. Juhlavuosi kertoi pitkästä ru-
kousperinteestä, ja viikon keskeinen Raamatun lukukappa-
le jatkuvasta rukouksesta. Aineisto rakentui teemalle Rukoil-
kaa lakkaamatta, joka nousee Paavalin ensimmäisestä kir-
jeestä tessalonikalaisille. Kehotukseen liittyy muitakin im-
peratiiveja, varhaisen kirkon kristityille annettuja käskyjä tai 
kehotuksia Jumalan mielen mukaiseen elämään. Rukous ei 
ole hurskaimmankaan ihmisen elämässä automaatio, se ei 
synny itsestään. Englanninkielinen aineisto oli kokonaisuu-
dessaan saatavissa internetissä SEN:n kotisivulta. Aineistos-
ta laadittiin suomen- ja ruotsinkielinen vihkonen, joka sisäl-
si rukousviikon historian esittelyn ja kahdeksan päivän teks-
tit. Toimisto huolehti suomen- ja ruotsinkielisen aineiston 
lähettämisestä kaikkiin maamme suomen- ja ruotsinkielisiin 
kristillisiin seurakuntiin.

SEN julkaisi taiteilija Liina Pajusen suunnitteleman 
Kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon julisteen. 
Nelivärinen valoisa juliste on suunniteltu riippumattomaksi 
vuosiluvusta, ja se on vapaasti käytettävissä rukousviikkoon 

2 Toimintavuoden lähempää tarkastelua

liittyvässä viestinnässä. Sitä voi tulostaa SEN:n nettisivuil-
ta A� tai A� -kokoisena. Tiedoston voi toimittaa myös ko-
piolaitokseen ja teettää ison julisteen (esim. 50x70 cm). Ku-
van voi liittää kutsuihin ja eri aineistoihin. Oma tapahtuma-
tiedote voidaan haluttaessa liittää isokokoiseen julisteeseen 
vasempaan alalaitaan. Juliste on luonnollisesti käyttökelpoi-
nen myös sellaisenaan.

Satavuotisjuhla
Tampereella järjestettiin SEN:n ja paikallisen ekumeenisen 
toimikunnan yhteistyönä kristittyjen ykseyden rukousviikon 
100-vuotisjuhla. Sitä vietettiin sunnuntaina 20.1. perinteisen 
kirkkovaelluksen merkeissä ja sitä seuranneessa jumalanpal-
veluksessa, joka radioitiin. Tampereen ekumeeninen työryh-
mä valmisteli onnistuneen kokonaisuuden. Juhlaan osallis-
tuivat muiden muassa SEN:n puheenjohtaja arkkipiispa Juk-
ka Paarma, arkkipiispa Leo, piirikunnanjohtaja Timo Virta-
nen Metodistikirkosta, kirkkokunnanjohtaja Atte Helminen 
Adventtikirkosta, katolisen piispan edustaja isä Teemu Sip-
po SCJ ja Tampereen piispa Juha Pihkala sekä Vapaakirkon, 
helluntaiseurakunnan ja baptistiyhdyskunnan edustajat.

Paikallisekumeeninen foorumi

Viides Paikallisekumeeninen foorumi (Pafo) kokoontui 22.9. 
Riihimäellä. Foorumin teologinen teema oli Rukous sairai-
den puolesta. Luterilaista näkökulmaa teemaan valotti TL 
Veijo Koivula, katolista isä Teemu Sippo, ortodoksista isä 
Mikael Sundkvist ja vapaiden suuntien pastori Arto Korte-
maa. Jokaisen alustuksen jälkeen käytiin vilkas keskustelu. 
Siinä todettiin, että öljyllä voitelu on käytössä myös luteri-
laisessa ja vapaakirkossa, vaikka tämä usein mielletään vain 
katolisen ja ortodoksisen kirkon perinteeseen kuuluvaksi. Il-
tapäivällä Riihimäen helluntaiseurakunnan seurakunnanjoh-
taja Henry Hedman kertoi päämäärätietoisesta seurakunta-
mallista. Osanottajat jakoivat paikallisekumeenisia kuulu-
misia eri puolilta maata. 

Lähetyksen teemapäivä

Lähetyksen yhteistyöryhmän (LYTR) järjestämä lähetyksen 
teemapäivä pidettiin Suomen Lähetysseuran tiloissa 29.9. 
Aiheena oli kristillisen lähetyksen suhde islamiin. Mukana 
mielenkiintoisessa ja monipuolisessa keskustelussa oli kol-
misenkymmentä osanottajaa.

Kristittyjen yhteinen lähetyspyhä 

Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietettiin 
kymmenettä kertaa lokakuun toisena pyhänä (lauantaista 
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sunnuntaihin) 11.–12.10. Tämänvuotinen aineisto keskittyi 
teemaan Rauha Jumalan kanssa (Room. 5:1). Aineistossa 
oli sekä kotimainen että kansainvälinen ulottuvuus. Sama-
na pyhänä Suomen ev.-lut. kirkossa oli Uskonpuhdistuksen 
muistopäivä ja sunnuntain teemana Uskon perustus. Orto-
doksisessa kirkossa vietettiin 22. sunnuntaita helluntain jäl-
keen eli Luukkaan kolmatta sunnuntaita ja luettiin evanke-
liumi Nainin leskestä (Luuk. 7:11–16). Suomen katolisen 
hiippakunnan ordon mukaan oli kirkkovuoden 28. sunnuntai 
ja evankeliumitekstinä vertaus kuninkaanpojan häistä. Kato-
lisen kirkon maailmanlaajuista lähetyssunnuntaita vietetään 
19.10. Lähetyksen yhteistyöryhmän (LYTR) työstämä mate-
riaali julkaistiin SEN:n ja Suomen Lähetysneuvoston inter-
net-sivuilla. Kirjoittajina olivat TM Aino Nenola (ort.), isä 
Toan Tri Nguyen (kat.), pastori Jari Portaankorva (bapt.) ja 
lähetysteologi Timo Vasko (ev.-lut.).

Lähetyspyhää on vietetty vuodesta 1999 alkaen. Sysäyk-
sen siihen antoi Suomen lähetysneuvottelu, joka järjestettiin 
Lohjan Vivamossa vuonna 1998. Lähetyspyhä on kaikki kris-
tityt sisäänsä sulkevan yhteistyön hedelmää. Se on tarkoitettu 
lähetystyön ekumeeniseksi juhlaksi, jota paikallisseurakun-
nat voivat viettää yhdessä. Keskeisenä tavoitteena on, että 
samalla paikkakunnalla toimivat eri kirkkokuntien kristityt 
yhdessä kertovat Kristuksen maailmanlaajan kirkon lähetys-
työn tilanteesta. Teema on mahdollista sijoittaa jumalanpal-
velukseen tai muihin tilaisuuksiin. Tällöin voidaan jakaa ko-
kemuksia ja ajatuksia yhteisen globaalin lähetystyön monista  
haasteista ja mahdollisuuksista.

Suomen Lähetysneuvottelu II

Suomen toinen lähetysneuvottelu järjestettiin Kulttuurikes-
kus Sofiassa, Helsingissä 18.11. Kristinusko huomisen maa-
ilmassa -neuvotteluun osallistui lähetystoimijoita yli kol-
mestakymmenestä eri kirkkokunnasta, yhteisöstä ja lähetys-
järjestöstä. Lähetysneuvottelu järjestettiin Suomen Ekumee-
nisen Neuvoston, Suomen Lähetysneuvoston (SLN) ja Suo-
men vapaakristillisen neuvoston (SVKN) yhteistyönä. Käy-
tännön järjestelyt hoidettiin Lähetyksen yhteistyöryhmän 
(LYTR) toimesta.

Neuvottelussa todettiin, että vuonna 1998 pidetyn ensim-
mäisen lähetysneuvottelun jälkeen suomalaisten lähetystoi-
mijoiden yhteistyö on syventynyt ja laajentunut samalla, kun 
globaali toimintaympäristö on muuttunut. 

Neuvottelussa kuultiin alustukset lähetyksen ja kehitys-
yhteistyön suhteesta, lähetyksestä ja uskontojen välisestä 
kohtaamisesta sekä evankeliumin kohdistamisesta nykypäi-
vän maailmassa. Alustusten pohjalta keskusteltiin ryhmissä. 
Päivän teemojen pohjalta nousivat esille seuraavat keskei-
set näköalat:

– Lähetystyö kuuluu kirkon olemukseen. Se perustuu 

Jeesuksen Kristuksen kirkolleen antamaan lähetystehtä-
vään. 

– Lähetystyö kuuluu kaikille kristityille ja sitä tulee teh-
dä yhdessä. Yhteistyötä kirkkojen ja lähetyksen toimijoiden 
kesken on vahvistettava sekä kotimaassa että globaalisti. 

– Kaikkien kirkkojen tulee kunnioittaa ja tukea toisiaan 
yhteisessä tehtävässä. 

– Kristuksen ainutlaatuisuus tulee voida kertoa kaikille 
kansoille. Uskonnonvapauden ja ihmisoikeuksien edistämi-
nen kuuluvat lähetystyöhön.  

– Lähetystehtävää toteutetaan evankeliumin julistami-
sen ja lähimmäisen palvelemisen kautta. Niissä noudatetaan 
kestävän kehityksen periaatetta, joka perustuu Raamattuun. 

Nykyinen muuttuva toimintaympäristö haastaa käyttä-
mään kehittyviä viestintävälineitä tehokkaasti. Lähetystyö 
edellyttää kumppanuutta ja vastavuoroisuutta kaikilta osa-
puolilta; lähetys toteutuu kaikkialta kaikkialle. Kirkot ja lä-
hetystyön toimijat lisäävät valmiuksia kohdata eri uskon-
toihin kuuluvia maahanmuuttajia. Yhteinen tehtävämme on 
vielä kesken. Siksi Kristuksen maailmanlaajuisen kirkon 
kasvu ja vahvistuminen ovat lähetystyön tavoite.

Lähetysyhteistyöryhmä 

Lähetysyhteistyöryhmä LYTR perustettiin Vivamossa 1998 
pidetyn Suomen lähetysneuvottelun tuloksena. Se oli SEN:n, 
Suomen Lähetysneuvoston ja Suomen vapaakristillisen neu-
voston yhteistyöelin. LYTR:n keskeisenä tehtävänä oli pal-
vella Suomen Lähetysneuvoston sekä ortodoksisen ja katoli-
sen kirkon lähetyselinten yhteydenpitoa. Lähetyksen yhteis-
työkuvio muuttui kuluneena vuonna, kun Ortodoksinen Lä-
hetys ry. liittyi Suomen Lähetysneuvoston jäseneksi. Taus-
tayhteisöt totesivat Lähetyksen yhteistyöryhmän toiminnan 
saavuttaneen tavoitteensa ja työryhmän toiminta päätettiin 
lopettaa vuoden 2009 alusta. Suomen Lähetysneuvosto voi 
uudella tavalla palvella lähetystyön ekumeenisena foorumi-
na. SEN:n hallitus totesi, että yhteydenpidosta Katoliseen 
kirkkoon on huolehdittava, vaikka se ei ole liittynyt SLN:n 
jäseneksi. SEN ja SLN solmivat yhteistyösopimuksen, jon-
ka mukaan ekumeenista lähetyspyhää kehitetään edelleen 
SEN:n ja SLN:n yhteisenä vuosittaisena hankkeena. Suosi-
teltavana pidetään myös, että vuosittain pidetään SEN:n ja 
SLN:n kokous lähetyksen yhteistyönäkymistä. 

Ekumeeninen vastuuviikko

Vastuuviikko on SEN:n toiminnan laaja ja merkittävä han-
ke. Sen asema toisena ekumeenisena teemaviikkona vahvis-
tui kuluneena vuonna, kun siirryttiin kahden rukouspäivän 
järjestelmään, jossa toinen rukouspäivä on 2�.10. ja liittyy 
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maailmanrauhan ja kristittyjen kansainvälisen vastuun tee-
moihin. Vastuuviikko näkyy SEN:n toiminnassa läpi koko 
vuoden ja sille saadun rahoituksen turvin on myös voitu pal-
kata osa-aikainen projektisihteeri.

Vastuuviikon rahoitus oli vuoden aikana hetken uhat-
tuna, mutta sen asema myös selkiytyi osana SEN:n työtä. 
�1-vuotias toimintaohjelma on vuodesta 2006 ollut hallin-
nollisesti SEN:n hoidossa, mutta saanut rahoituksensa ev.-
lut. kirkon Ulkomaanavun kautta Ulkoministeriön kehitys-
yhteistyön varoista. Kuluneen vuoden aikana Vastuuviik-
ko siirtyi myös taloutensa puolesta SEN:n hoitoon. Siirty-
mä aiheutti �0 000 euron määrärahavajeen, joka olisi saat-
tanut merkitä sitä, että vastuuviikko olisi jäänyt toteutumat-
ta. Yhteistyökumppanien tuen turvin hanke voitiin kuitenkin 
toteuttaa lähes suunnitellussa laajuudessa. Vastuuviikon ta-
louden �0 000 euron vajauksen kattamiseksi seuraavat tahot 
myönsivät avustusta: 

• Kirkon Ulkomaanapu 5 000 €
• Suomen Lähetysseura � 000 €
• Helsingin ev.lut. srk-yhtymä 5 000 €
• Helsingin diakonissalaitos 1 500 € 
• NNKY-liitto � 881,92 €
• Espoon seurakuntayhtymä 1 500 € 
• NMKY-liitto ja Helsingin ortodoksinen seurakunta ma-

joittivat Vastuuviikon ulkomaiset asiantuntijavieraat.
Toimintasuunnitelmaan kuulunut suomenkielinen teema-

seminaari jäi ainoana tapahtumana toteutumatta rahoituksen 
puuttumisen takia. Tämä ei merkittävästi heikentänyt vas-
tuuviikon ihmiskauppa-teemaan liittyvää antia, koska helmi-
kuussa pidettiin onnistunut seminaari ja koska Vastuuviikon 
aikana asiantuntijavieraat alustivat useissa tapahtumissa.

Vuoden viimeisinä päivinä solmittiin sopimus SEN:n ja 
ev.-lut. Kirkkohallituksen ruotsinkielisen keskuksen (Kyr-
kans central för det svenska arbetet, KCSA) välillä, jonka 
mukaan ruotsinkielisen Vastuuviikon projektisihteeristä tu-
lee SEN:n työntekijä KCSA:n rahoituksella. Vastuuviikon 
suomen- ja ruotsinkielisen toiminnan asema osana SEN:n 
työtä selkiytyi kuluneen vuoden aikana, ja sitä on pidettä-
vä myönteisenä kehityksenä sekä ohjelman itsensä että koko 
neuvoston kannalta. Vastuuviikko on vakiintunut seurakun-
tatason kansainvälisen diakonian toimintamuoto, ja sen eku-
meenisessa kehityksessä on vielä suuria mahdollisuuksia. 
Taloudellinen vastuu näin suuresta hankkeesta kaksine työn-
tekijöineen on kuitenkin raskaampi kuin SEN:n omat edelly-
tykset sallivat. Ristiriita on haaste SEN:n tulevalle kasvulle.

Raaka-aineita ja raakuuksia — Kongon kaivos-
teollisuuden todellisuus
Vuosien 2006–2007 teemasta järjestettiin Yhteistyösemi-
naari FinnWatchin kanssa Helsingissä 21.1.

Seminaarissa käsiteltiin elektroniikkayritysten vastuuta 
niiden käyttämistä raaka-aineista sekä kuluttajien mahdol-
lisuuksia vaikuttaa ”reilumman” elektroniikan puolesta. Pu-
heenvuoroja käyttivät toiminnanjohtaja Prince Kumwam-
ba (ACIDH, Kongon demokraattinen tasavalta), mineraali-
konsultti Estelle Levin (Iso-Britannia), järjestöaktiivi Tee-
mu Meronen (Luonto-Liitto), toiminnanjohtaja Antti Penti-
käinen (Kirkon Ulkomaanapu) ja EU-projektikoordinaattori 
Päivi Pöyhönen (FinnWatch-tietotoimisto). Seminaari päät-
ti Vastuuviikon vuosien 2006–2007 Rauha ja oikeudenmu-
kaisuus -teeman.

Mikä on ihmisen hinta? Seminaari Helsingissä 
ja Tallinnassa
Vuosien 2008–2009 teemasta Mikä on ihmisen hinta? -se-
minaari pidettiin Diakonissalaitoksella Helsingissä, autolau-
talla Suomenlahdella ja Tallinnassa Piritan birgittalaisluos-
tarissa 17.–18.2.

Seminaarissa kuultiin yhteiskunnallisia ja teologisia pu-
heenvuoroja ihmiskaupasta ja prostituutiosta sekä tutustut-
tiin ihmiskaupan vastaiseen työhön käytännössä. Seminaa-
rissa käyttivät puheenvuoroja mm. Eva Biaudet (Euroopan 
turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ), George Joseph (Ca-
ritas Tukholma), Kristiina Luht (Viron sosiaaliministeriö) ja 
Torsten Moritz, (Churches’ Commission for Migrants in Eu-
rope CCME). Seminaari kokosi yhteensä seitsemisenkym-
mentä ihmiskauppatyön asiantuntijaa Suomesta ja Virosta. 
Seminaari järjestettiin yhteistyössä Viron kirkkojen neuvos-
ton kanssa.

Ortodoksisten seurakuntien ihmiskauppaseminaari
Valamon kansanopisto ja ortodoksiset järjestöt pitivät orto-
doksisten seurakuntien työntekijöille ja diakoniatoimikun-
nille tarkoitetun seminaarin ihmiskaupan aiheista 15.–16.9. 
Uudessa Valamossa. SEN oli mukana seminaarin suunnitte-
lussa ja toteutuksessa.

Ruotsinkielinen teemaseminaari
Vastuuviikon ruotsinkielinen teemaseminaari pidettiin pe-
rinteisellä tavalla Vaasassa 16.10. yhteistyössä Åbo Akade-
min kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa.

Ihmiskauppa itärajan yli
Keskusteltiin ihmiskauppa-aiheisesta seminaarista pietari-
laisten ekumeenisten yhteistyökumppanien kanssa. Rahoi-
tuksen puutteessa se jäi kuitenkin valmisteltavaksi mahdol-
lisesti kaksivuotisen teeman päätösvaiheeseen vuodenvaih-
teessa 2009–2010.
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Aineisto
Tabloidi-muotoinen aineisto Minua ei myydä! julkaistiin 
�.9. Se postitettiin kaikkiin Suomen kristillisiin seurakuntiin 
syyskuun alussa. Kaksikielinen lehti sai hyvän vastaanoton 
ja lisätilauksia tuli niin runsaasti, että 10 000 kappaleen pai-
nos loppui kesken. Vastuuviikon internet-sivuille tuotettiin 
hartaus- ja opetusmateriaalia. Juliste löysi kiitettävällä tavalla 
paikkansa seurakuntien ja järjestöjen tiloissa ympäri maata.

Tapahtumat 19.–26.10.
Vastuuviikkoa vietettiin totuttuun tapaan YK:n päivän ja toi-
sen rukouspäivän (2�.10.) ympärillä 19.–26.10. Vastuuvii-
kon moldovalaiset vieraat Asea Railean ja Rodica Tinarelu-
Negru SOARTA-järjestöstä vierailivat Suomessa 17.–28.10. 
SOARTA on ihmiskauppaa ehkäisevä ja sen uhreja tukevaa 
työtä tekevä järjestö Moldovan tasavallassa. Vieraat osallis-
tuivat mm. Kristilliseen kulttuurifoorumiin Hämeenlinnassa 
25.10., tapasivat Vastuuviikon suomalaisia yhteistyökump-
paneita ja vierailivat useissa seurakunnissa. Seurakunnat jär-
jestivät Vastuuviikon tapahtumia eri puolilla Suomea. Vas-
tuuviikon ekumeeninen iltakirkko järjestettiin Oulun Karja-
sillan kirkossa 26.10. ja se radioitiin RadioYle1:ssa. Ruot-
sinkielinen vastuuviikon radiojumalanpalvelus lähetettiin 
Sipoon kirkosta 19.10. Täysin uutta oli yhteistyö venäjän-
kielisen Radio Sputnikin kanssa. Vastuuviikko tuotti kaksi 
ihmiskauppaa käsittelevää lyhyttä ohjelmaa, jotka molem-
mat lähetettiin kanavalla kaksi kertaa. 

Projektisihteeri
Vastuuviikon projektisihteeri, pastori Sanna Ylä-Jussilalle 
myönnettiin toimivapaata 7.�.–5.10.2008. Vastuuviikon pro-
jektisihteeriksi ajalle 15.�.–�1.10.2008 kutsuttiin TM Emi-
lia Helavuo. Sanna Ylä-Jussila haki eroa projektisihteerin 
toimesta tultuaan valituksi Mäntsälän seurakunnan seura-
kuntapastoriksi. Hallitus myönsi eron 7.1.2009 alkaen.

Vastuuviikko ja Kyrkornas Globala Vecka
SEN:n toimiston ja Sveriges Kristna Rådin (SKR) yhteistyö-
seminaarin tuloksena pantiin alulle Vastuuviikon ja Kyrkor-
nas Globala Veckan -hankkeen yhteistyö. SKR:n yhteiskun-
tasuhteista vastaava apulaispääsihteeri Lennart Molin, pro-
jektisihteeri Johanna Olaison ja hankkeen tiedottaja vieraili-
vat Helsingissä neuvottelemassa yhteistyömahdollisuuksista 
kahden kampanjaviikon kesken. Yhteistyön suunnittelua pää-
tettiin jatkaa vuosien 2010–2011 teemoja silmällä pitäen.

 

Ekumeeninen rukouspäiväjulistus

Vuonna 2008 vietettiin ensimmäistä kertaa kahta rukous-

päivää, joista ensimmäinen sijoittui ekumeeniselle rukous-
viikolle (18.1.) ja toinen ekumeeniselle Vastuuviikolle 
(2�.10.).

Rukouspäiväjulistuksen valmistelusta vastasi SEN:n ru-
kouspäivätyöryhmä. SEN:n hallitus viimeisteli yhteistyössä 
tasavallan presidentin kanslian kanssa julistustekstin. Tasa-
vallan presidentti allekirjoitti rukouspäiväjulistuksen �.12.

Vuodelle 2009 valmisteltiin julistus ja siihen liittyvät 
raamatuntekstit kahta rukouspäivää varten; ne ovat 18.1. ja 
2�.10. Rukouspäiväjulistuksen teksti käsitteli kahta ajan-
kohtaista teemaa — kristillistä näkökulmaa ilmastonmuu-
tokseen ja 20 vuotta täyttävää YK:n Lapsen oikeuksien sopi-
musta. Kahden rukouspäivän järjestelmä antaa mahdollisuu-
den siihen, että sekä tammikuun että lokakuun rukouspäivää 
vietettäisiin paikallisten seurakuntien yhteisenä tapahtuma-
na. Rukouspäivien velvoittava historia valtiovallan määräyk-
senä muuttuu näin kristittyjen yhteiseksi rukoukseksi koko 
kansan ajankohtaisten haasteiden puolesta ja samalla hen-
gelliseksi puheenvuoroksi yhteiskunnalliseen keskusteluun.

 

2.2 Muita hankkeita

Kirkot ja maahanmuuttajat

Yhteistyö Maahanmuuttoviraston kanssa
Maahanmuuttovirasto kutsui SEN:n, Kirkon Ulkomaanavun 
ja Suomen Lähetysseuran edustajat 10.1. keskustelemaan yh-
teistyöstä viraston keräämän maatiedon suhteen. Neuvotte-
lun tuloksena päätettiin, että ryhdytään kehittämään järjestel-
mää, jossa katsotaan kuinka SLS:n ulkomailla olevat työnte-
kijät voivat antaa Maahanmuuttovirastolle relevanttia tietoa 
asemamaansa olosuhteista. Jos näin löydetään toimiva malli, 
sitä voidaan soveltaa muihin kirkollisiin järjestöihin.

Kirkko turvapaikkana Kuopiossa
SEN ja Kuopion ev.-lut. seurakunnat järjestivät Kirkko tur-
vapaikkana -koulutus- ja neuvottelupäivän 1�.1. Puijon kir-
kolla. Siihen osallistui nelisenkymmentä henkeä, eri kirk-
kokuntien edustajia lähinnä Itä-Suomesta. Neljän tur-
vaa antaneen seurakunnan edustajat kertoivat kokemuksis-
taan ja alustivat keskustelun turvapaikanhakijoiden kohte-
lusta ja ajankohtaisista käännytyksistä. Tilaisuudessa puhui 
myös Maahanmuuttoviraston linjanjohtaja Matti Heinonen.  

Kyrkan som fristad 
Sektionen för finlandssvensk ekumenik ja Porvoon hiippa-
kunnan tuomiokapituli järjestivät 15.2. Kyrkan som fristad -
seminaaripäivän Kauniaisten kirkossa.
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Kirkko turvapaikkana Turussa
Turun Mikaelinseurakunta järjesti seminaaripäivän turva-
paikkakysymyksistä 5.�. Seminaarin tarkoituksena oli valot-
taa turvapaikkakäytäntöä ja jakaa kokemuksia asian tiimoil-
ta. Puhujina olivat pääsihteeri Dorazio Ruotsin turvapaikka-
liikkeestä, professori Antti Laato Åbo Akademista, linjan-
johtaja Matti Heinonen Maahanmuuttovirastosta ja SEN:n 
pääsihteeri. Iltatilaisuudessa esitettiin Naze Aghain tapauk-
sen innoittama sävellys.

Asyyli 2008
Tampereen ekumeeninen toimikunta järjesti 11.9. yhdes-
sä SEN:n kanssa seminaarin Asyyli 2008, jossa keskustel-
tiin turvapaikkapolitiikan eettisistä periaatteista Suomessa ja 
EU:ssa. Seminaarissa puhuivat maahanmuuttoministeri Ast-
rid Thors, Churches’ Commission for Migrants in Europe -
järjestön pääsihteeri Doris Peschke, Tampereen piispa Matti 
Repo ja kirkosta suojan saanut turvapaikanhakija Irina Lyk-
hatan. Paneelikeskustelussa oli mukana puolueiden ja kan-
salaisjärjestöjen edustajia. Keskusteluissa kysyttiin mikä on 
turvapaikkapolitiikan moraali ja mikä on kirkon ääni. Semi-
naarissa oli 80 osanottajaa ja se pidettiin Tampereen Hellun-
taiseurakunnassa.

Kolmannen kulttuurin kohtauspaikalla
Monikulttuurisen parisuhde- ja perhetyön koulutus- ja neuvot-
telupäivä järjestettiin 20.10. toista kertaa. Tällä kertaa tapahtu-
ma oli yhden päivän mittainen, paikkana oli Kirkkohallituksen 
juhlasali. Järjestelyt hoidettiin yhdessä ev.-lut. Kirkkohallituk-
sen maahanmuuttajatyön, Helsingin ja Espoon ev.-lut. hiippa-
kuntien maahanmuuttajatyön ja Helsingin srk-yhtymän kan-
sainvälisen työn kanssa. Teemana oli suomalais-venäläinen 
avioliitto, osanotto oli runsaslukuinen ja keskustelu vilkas.

Maahanmuuttajien sielunhoito
Maahanmuuttajien sielunhoitoa laajasti käsittelevässä semi-
naarissa 20.11. koottiin yhteen maahanmuuttajien keskuu-
dessa seurakunnallista työtä tekeviä tahoja. Tavoitteena oli 
erityisesti lisätä venäjän ja englannin kielillä tapahtuvan sie-
lunhoidon työntekijöiden keskinäistä tuntemusta ja yhteis-
työtä. Kotoutuminen seurakuntayhteisöön on yhteinen teh-
tävä eri kirkoissa, ja se haastaa niin kantaväestöä kuin tulok-
kaitakin rakentamaan kirkkoa yhteisönä. Keskustelussa nou-
si esiin mahdollisuuksia ja kehittämistarpeita kirkkokunti-
en välisen yhteistyön ja läpinäkyvyyden suhteen. Seminaari 
toteutettiin helluntaiseurakunnassa, ev.-lut. Mikaelinkirkolla 
ja ortodoksisessa toimintakeskuksessa Kontulan ekumeeni-
sen toimikunnan, SEN:n ja ev.-lut. Kirkkohallituksen maa-
hanmuuttajatyön yhteistyönä.

MOD-koulutusohjelma
MOD (Mångfald och dialog) on Ruotsissa kehitetty koulu-
tusohjelma, joka tarjoaa pedagogista mallistoa ja menetel-
miä erilaisuutta koskevien kysymysten selvittämiseen. MOD 
on suomennettu Moninaisuus, Oivallus, Dialogi. Koulutus 
perustuu valmentavaan keskusteluun, vuoropuheluun ja ryh-
mätyöhön. Niiden avulla pyritään siihen, etteivät erilaisista 
etnisistä, kansallisista, uskonnollisista tai kulttuurisista taus-
toista peräisin olevien ihmisten väliset esteet kehittyisi vi-
hamielisyyksiksi. Koulutuksen lisenssin Suomessa omistaa 
ev.-lut. Kirkkohallitus. Ev.-lut. kirkon maahanmuuttajatyön 
kanssa yhteistyössä on koulutusta pidetty esillä ja siitä in-
formoitu. 

Väkivallasta sovintoon

Kirkkojen Maailmanneuvoston väkivallan vastaisen vuosi-
kymmenen Kirkot rauhan ja sovinnon puolesta (2001–2010 
Decade to Overcome Violence) Suomen hanketta Väkival-
lasta sovintoon koordinoi ev.-lut Kirkkohallitus. Projekti-
sihteerinä toimi Kati Jääskeläinen. Painopisteenä kuluneena 
vuonna oli perhe- ja lähisuhdeväkivalta ja erityisenä kohtee-
na lapset ja nuoret. Projektisihteeri Sanna Ylä-Jussila edus-
ti SEN:a Väkivallasta sovintoon -työryhmässä. Vastuuvii-
kon ihmiskauppa-teeman tiimoilla tehtiin yhteistyötä. Kas-
vatusasiain jaoston syysseminaari sivusi väkivallan vastai-
sen vuosikymmenen aihepiiriä.  

Nordic-FOCCISA 

Pohjolan ja Eteläisen Afrikan kirkkojen neuvostojen Nor-
dic-FOCCISA -yhteistyön tilaa selvitettiin Pohjolan eku-
meenisten neuvostojen pääsihteerien toimesta. Todettiin, et-
tä yhteistyön tuloksena on tehty merkittäviä aloitteita HIV-
AIDS-työssä. Varsinainen kirkkojen neuvostojen yhteyden-
pito on kuitenkin ollut pysähdyksissä jo muutaman vuoden 
ajan. Selvityksen tuloksena Pohjolan ekumeenisten neuvos-
tojen pääsihteerikokous totesi, että olisi asianmukaista jär-
jestää vuonna 2009 yhteinen evaluaatiokokous Eteläisen Af-
rikan yhteistyökumppaneiden kanssa Nordic-FOCCISA -
yhteistyöhankkeen päättämiseksi.

Uskontojen kohtaaminen

Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT
Hanasaaressa vuonna 2007 järjestetyn seminaarin Uskon-
not suomalaisessa yhteiskunnassa alkama työ jatkui. Seu-
rantatyöryhmä, jossa olivat mukana seminaarin neljä kutsu-
jatahoa — Suomen Islamilainen Neuvosto, Suomen Islam-
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seurakunta (tataariyhteisö), Suomen juutalaisten seurakun-
tien keskusneuvosto ry ja SEN - valmisteli jatkotoimia. Ta-
voitteena on uskontojen yhteistyötä maassamme kartoittava 
ja edistävä hanke, jolle taustayhteisöt hyväksyivät nimeksi 
Uskontojen yhteistyö Suomessa – Religionernas samarbete i 
Finland, USKOT-RESA. Hanke lähtee liikkeelle kolmen mo-
noteistisen uskonnon edustajien vuorovaikutuksesta ja sen 
keskeiset tavoitteet ovat yhteiskuntarauhan vahvistuminen, 
eri uskontojen kannattajien tasa-arvo ja keskinäinen kunni-
oitus yhteiskunnassa, uskonnonvapauden vahvistuminen ja 
uskontoja ja yhteiskuntaelämää koskevan keskustelun laa-
jentuminen.

Uskontojohtajien tapaamiset
Uskontokuntien johtajat — kristinuskon, islamin ja juuta-
laisuuden edustajat — kokoontuivat 1�.5. suomalaisen ta-
taariyhteisön Suomen Islam-seurakunnassa Helsingissä se-
kä 17.11. Suomen Islamilaisen Neuvoston (SINE) uusissa 
toimitiloissa Helsingissä. Kokouksissa keskusteltiin eri us-
kontojen edustajien mukanaolosta valtiollisissa jumalanpal-
veluksissa, uskontokuntien valtionavusta ja Uskontojen yh-
teistyö Suomessa -hankkeesta ynnä muista uskontokuntien 
elämään liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Kokoontumisis-
sa olivat mukana luterilainen ja ortodoksinen arkkipiispa, 
katolinen piispa, juutalaisten seurakuntien, Suomen Islam-
seurakunnan ja Suomen islamilaisen yhdyskunnan, ja vuo-
desta 2008 sen sijasta Suomen islamilaisen neuvoston (SI-
NE) edustajat. SEN:n pääsihteeri toimi tapaamisten sihtee-
rinä. 

Tasavallan presidentin ja uskontokuntien 
naisten tapaaminen
Naisjaoston puheenjohtaja Eija Kemppi edusti SEN:a us-
kontokuntien naisedustajien tapaamisessa, jonka tasavallan 
presidentti oli kutsunut 6.8. Kultarantaan. 

Abrahamin tyttäret – Nainen Jumalan kuvana, 
Helsinki
Mikä meitä yhdistää — mikä erottaa? oli kysymys, jon-
ka Suomen Ekumeenisen Neuvoston naisjaosto oli esittä-
nyt kolmen kirjauskonnon, Abrahamin perillisten, edusta-
jille. Mukana järjestelyissä oli NNKY-liitto, ja tilaisuus pi-
dettiin Hotelli Helkan Saarni-salissa sunnuntai-iltapäivänä 
5.10. Keskusteluissa todettiin, että naisten käynnistämäs-
tä uskontodialogista on rohkaisevia kokemuksia muualta 
Euroopasta. Se tapahtuu usein käytännön tasolla ja luo yh-
teyttä. Tällainen on tarpeen meilläkin, erityisesti näinä ai-
koina tarvitsemme keskustelua ja toimia elämän suojele-
miseksi.

Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa – 
tienä rauhaan
Uskontojen rooli maailmassa on tullut yhä näkyvämmäksi ja 
merkittävämmäksi. Ne näkyvät mediassa, politiikassa ja ta-
vallisten ihmisten kanssakäymisessä. Valitettavan usein us-
konnot nähdään riidankylväjinä. Uskontojen perimmäinen 
sanoma ei kuitenkaan ole vihan eikä väkivallan sanoma. Us-
konnot voisivat palvella rauhaa ja sovintoa. Muun muassa 
näistä kysymyksistä keskusteltiin Kasvatusasiain jaoston or-
ganisoimassa seminaarissa 10.–11. lokakuuta Helsingissä.

EU:n kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi
Kutsuseminaari EU:n kulttuurienvälisen teemavuoden tii-
moilta järjestettiin 28.10. Seminaarin keskeinen puhuja oli 
EU:n komission neuvonantaja Jorge César das Neves, joka 
vastaa Euroopan komission suhteista uskontoihin, kirkkoi-
hin ja aatteellisiin yhteisöihin ja maailmankatsomuksiin. Se-
minaarin avauspuheessa arkkipiispa Jukka Paarma piti Suo-
mea hyvänä esimerkkimaana yhteistoiminnasta eri uskon-
tojen kesken. Maahanmuutto- ja Eurooppa-ministeri Ast-
rid Thors korosti eri uskontojen uskonnonopettajien koulu-
tustarvetta. Tri Neves painotti uskontodialogia yhteisenä de-
mokratian ja perusoikeuksien tunnustamisena. Seminaarissa 
julkistettiin The Helsinki Declaration -julkilausuma, jonka 
kolmen monoteistisen uskonnon johtajat allekirjoittivat.

Seminaarin järjestivät osana Euroopan kulttuurienväli-
sen vuoropuhelun teemavuotta 2008 Suomen evankelis-lute-
rilaisen kirkon Kirkkohallitus, Suomen Ekumeeninen Neu-
vosto ja Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teema-
vuoden 2008 Suomen kansallinen toimikunta.
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 3.1 www.ekumenia.fi

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

Erityisesti Näköala – Utsikt-lehden lakkauttaminen vuo-
den 2008 alusta johdattaa uuteen aikakauteen. Muutos oli 
huolellisen valmistelun ja neuvoston kokouksen päätösten tu-
losta. Internet-kotisivuihin panostettiin. SEN:n omien ja mui-
den ekumeenisten seminaarien ja tapahtumien uutisia ja eri-
laista aineistoa julkaistiin nettisivuilla runsaasti. Henkilö- ja 
talousresurssien niukkuus rajoittivat kuitenkin SEN:n viestin-
nän kokonaisvaltaista kehittämistä.

 

3.2 Muut julkaisut

Kristittyjen ykseyden rukousviikon aineisto 
Rukoilkaa lakkaamatta – Kristittyjen ykseyden ekumeeninen 
rukousviikko 
Be ständigt – Ekumeniska böneveckan för kristen enhet
Juliste, tilaustyö taiteilija Liina Pajuselta. Tulostettavissa 
www.ekumenia.fi-sivuilta ja voidaan käyttää vuosittain ru-
kousviikolla.

Toimintakertomus 2007 Verksamhetsberättelse
Edellisen vuoden toimintakertomus, A�-kokoinen 68-sivui-
nen nidottu, nelivärikannet.

Lähetyspyhän aineisto 
SEN:n ja Suomen Lähetysneuvoston kotisivuilla.

Rukouspäiväjulistus
SEN huolehti rukouspäiväjulistuksen 2009 painatuksesta ja 
lähettämisestä maamme kristillisiin seurakuntiin yhteistyös-
sä ev.-lut. Kirkkohallituksen kanssa.

Kristuksen valo loistaa kaikille
Yhteistyössä ev.-lut. kirkon ulkoasiain osaston (KUO) kans-
sa julkaistiin Sibiussa syyskuussa 2007 pidetyn Euroopan 
kolmannen yleiskokouksen raporttikirja, joka sisälsi koko-
uksen keskeiset julkilausumat ja osanottajien pohdintaa ta-
pahtuman eri ulottuvuuksista.

3.3 Yhteistyö viestinnässä

Yhteistyö Päivä Osakeyhtiön, Suomen Lähetysseuran,        
eCredon ja Kirkon tiedotuskeskuksen (KT) kanssa on ollut 
dynaamista ja rakentavaa. Julkaisujen tuottamisessa, koti-
sivuihin liittyvissä toiminnoissa ja informaation jakamisessa 
on saatu arvokasta asiantuntija-apua.

3 Tiedotus- ja julkaisutoiminta
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Suomen Helluntaikirkko
SEN vahvisti yhteyksiään Helluntaikirkkoon ja tuki sen yh-
teydenpitoa muihin kirkkoihin ja ekumeeniseen liikkee-
seen. Monet Helluntaikirkon jäsenet ja pastorit osallistui-
vat SEN:n työhön seminaarien puhujina ja työryhmien asi-
antuntijajäseninä.

Kirkkojen Maailmanneuvosto
SEN:lla oli läheinen näkökulma KMN:n toimintaan, kun va-
rapuheenjohtaja Outi Vasko (ort.) oli KMN:n eksekutiiviko-
mitean jäsenenä ja Echos-nuorisokomission puheenjohtaja-
na. KMN:n muissa toimielimissä oli lisäksi suomalaisia jä-
seniä: Keskuskomiteassa piispa Simo Peura (ev.-lut.), Aa-
ro Rytkönen (ev.-lut.) ja Heikki Huttunen (ort.). KMN:n ja 
helluntailaisten yhteistyöelimessä pastori Tuija Mannström 
(ev.-lut.), kasvatuskomissiossa projektipäällikkö Riina Ngu-
yen (ort.) sekä Faith and Order -täyskomissiossa Minna Hie-
tamäki (ev.-lut.) ja Aino Nenola (ort.). 

KMN:n valtuuskunnan vierailu
Kirkkojen Maailmanneuvoston valtuuskunta vieraili Suo-
messa 11.–18.10. Sitä voi pitää KMN:n koko 60-vuotisen 
historian merkittävimpänä vierailuna maahamme. Yhdek-
sänhenkistä valtuuskuntaa johti varapääsihteeri Georges Le-
mopoulos ja siihen kuuluivat KMN:n uskoa ja kirkkojär-
jestystä tutkivan osaston (Faith and Order), lähetysosaston 
(Commission on World Mission and Evangelism) ja kan-
sainvälistä politiikkaa seuraavan osaston (Churches’ Com-
mission on International Affairs) johtajat, uskontodialogis-
ta, siirtolaisuudesta ja Lähi-idän suhteista vastaavat ohjel-
masihteerit sekä KMN:n hallinnollinen apulaispääsihteeri. 

Valtuuskunta oli ensisijaisesti KMN:n kahden suomalai-
sen jäsenkirkon vieraana  — evankelis-luterilaisen kirkon ja 
ortodoksisen kirkon. Myös kolmannen maassamme eduste-
tun jäsenkirkon — United Methodist Church — suomalais-
ten tytärkirkkojen edustajia tavattiin. SEN järjesti myös ta-
paamisen Suomen vapaakristillisen neuvoston jäsenkirkko-
jen kanssa, jota vieraat pitivät merkittävänä. Helsingissä jär-
jestettiin useita seminaareja ja tapaamisia ev.-lut. Kirkkohal-
lituksen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä kol-
me yleisötilaisuutta. Neljä vieraista saarnasi eri seurakun-
tien sunnuntaijumalanpalveluksissa. Valtuuskunnan jäsenet 
puhuivat SEN:n syyskokouksessa ja siihen liittyneessä se-
minaarissa Lahdessa. Osa valtuuskunnasta oli mukana Kris-
tus-päivässä Turussa 18.10. ja varapääsihteeri William Temu 
käytti puheenvuoron sen kansainvälisessä seminaarissa.

KMN:n ja Helluntailiikkeen yhteistyöryhmä
KMN:n ja helluntailiikkeen yhteistyöryhmä (WCC-Pente-
costals Joint Working Group) piti kokouksensa 15.–21.11. 

Kulttuurikeskus Sofiassa. Suomen Lähetysneuvottelun osan-
ottajat kohtasivat työryhmän jäsenet aamuhartaudessa ja 
päätöskahveillaan. SEN:n toimisto järjesti kokoukseen liit-
tyvän tutustumispäivän Helsinkiin ja Kirkkohallitukseen se-
kä koordinoi yhteistyöryhmän tapaamisia suomalaisten kirk-
kojen edustajien kanssa.

KMN:n pääsihteeri Suomessa
Kirkkojen Maailmanneuvoston pääsihteeri Samuel Kobia 
osallistui eurooppalaisten kirkollisten avustusjärjestöjen ko-
koukseen Kirkkonummella 1.10. SEN:n pääsihteeri kävi ter-
vehdyskäynnillä yhdessä piispa Mikko Heikan, kirkkoneu-
vos Risto Cantellin ja SEN:n varapuheenjohtaja ja KMN:n 
eksekutiivikomitean jäsen Outi Vaskon kanssa.

Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapetin yleisneuvosto (huvudmannaråd) 
kokoontui Gävlessä 2�.�. Kymmen- ja yksitoistavuotiaille 
koululaisille suunnattu raamattuseikkailu toteutettiin viime 
vuonna 860 koulussa Ruotsissa ja noin 100 Suomen ruotsin-
kielisten alueiden koulussa. Professori Anders Piltz tiedotti 
katolisen kirkon projektista tarkistaa Bibel 2000 -raamatun-
käännös. Tukholman katolinen hiippakunta tuottaa uusia ju-
malanpalveluskirjoja. Rooman jumalanpalveluskongregaa-
tio on päättänyt, ettei Bibel 2000 -käännöstä voida käyttää 
tarkistamatta määriteltyjä periaatteita. Noin 2100 liturgian 
kohtaa tullaan tarkistamaan. Esimerkiksi antropomorfismit 
kuten Jumalan käsi, kasvot jne. täytyy säilyttää, mutta sielua 
ja henkeä ei saa ilmaista persoonapronomineilla. Tämä uu-
distus pääsee painokseen jossa ilmenee selvästi että se käsit-
telee Ruotsissa katolisessa kirkossa käytettävien tekstien li-
turgista käyttöä. Tämä tullee koskettamaan myös Suomea, 
koska ruotsinkielisiä jumalanpalveluskirjoja tultaneen käyt-
tämään ruotsinkielisissä messuissa ja toimituksissa myös 
katolisessa kirkossa Suomessa.

Syyskokous pidettiin Tukholmassa 19.11. Mikael Hans-
sonille myönnettiin vuoden raamattupalkinto. Hansson laa-
ti vuonna 1999 Raamattuun keskittyvän nettisivuston (www.
bibelsajten.se). Sivustolla vierailee 2000 ihmistä päivässä. 
Yleisneuvoston kolmivuotisen kauden päättyminen herät-
ti keskustelua kohdedokumentista seuraavalle neuvostol-
le. Lausunnossa painotettiin erityisesti, että SBS tulisi näh-
dä kirkkojen palveluorganisaationa. Vaarana on, että SBS al-
kaa esiintyä kirkkona tai raamattuliikkeenä. Raamattua ei 
saa kuitenkaan eristää kristillisen jumalanpalveluselämän 
yhteydestä. 

Life and Peace Institute
SEN:a instituutin hallituksessa edustaneen lähetystöneuvos 
Elsi Takalan kausi päättyi kuluneen vuoden alussa. Hänen ti-

4 Yhteydet ja seuranta
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lalleen valittiin Kirkon Ulkomaanavusta ohjelmajohtaja Leo 
Siliämaa.

NCC Norden 
Vuosittainen ekumeenisten neuvostojen pääsihteereitten ja 
kirkkokuntien ekumeenisten vastuuhenkilöiden kokous pi-
dettiin Tallinnassa �0.1.–�.2. Yli kolmekymmentä edustajaa 
viiden Pohjoismaan sekä Viron ja Latvian kirkoista ja eku-
meenisista neuvostoista keskusteli ekumenian ajankohtaisis-
ta kysymyksistä, erityisesti yhteistyöstä KMN:n ja EKK:n 
yhteyksissä. Ekumeenisten neuvostojen pääsihteerikokouk-
set pidettiin 7.�. Palermossa Euroopan ekumeenisten neu-
vostojen pääsihteerikokouksen yhteydessä sekä 1.12. Tuk-
holmassa. Kokouksissa keskustellaan ajankohtaisista eku-
meenisista kysymyksistä eri Pohjoismaissa ja Baltiassa ja 
työstetään yhteisiä hankkeita. 

NCC Europe 
Pääsihteeri osallistui Euroopan ekumeenisten neuvostojen 
pääsihteerikokoukseen Palermossa 7.–10.�. Kokouksessa 
käytiin laaja keskustelu EEA�-prosessista ja sen päätapah-
tumasta Sibiussa. Muutoin keskityttiin maahanmuuttotilan-
teeseen Euroopassa ja ekumeenisten neuvostojen sekä kirk-
kojen työhön maahanmuuttajien parissa. SEN:n pääsihteeri 
kuului vuorollaan kokousta valmistelleeseen työryhmään.

Ekumeniskt idéforum
Sigtunassa Ruotsissa järjestettiin Ekumeniskt idéforum 9.–
10.�. Teemana oli Religion i det offentliga rummet ja alus-
tajana muun muassa Helsingin Sanomien toimittaja Reetta 
Meriläinen. Paikalle oli kokoontunut ekumeenisia toimijoi-
ta kaikista Pohjoismaista. Foorumissa käsiteltiin myös poh-
joismaisen ekumeenisen yhteistyön hankkeita, joita on mo-
nella eri alueella. SEN:a edusti pastori Jan Edström.

Ruotsin kristillinen neuvosto (SKR)

Yhteistyöseminaari
SEN:n henkilökunta toteutti opintomatkan ja yhteistyösemi-
naarin Tukholmaan ja Uppsalaan 16.–17.1. Tukholmassa tu-
tustuttiin Ekumeniska Centretiin (Sundbybergissa) ja kes-
kusteltiin yhteistyöstä Sveriges Kristna Rådin (SKR) kans-
sa. Seminaarissa olivat mukana SKR:n pääsihteeri, diako-
niaosaston johtaja, Ekumenik i Norden -ohjelmasihteeri, 
teologinen sihteeri, pakolais- ja integraatiosihteeri ja orto-
doksisten kirkkojen koordinaattori. Lisäksi tavattiin Globala 
Veckan -hankkeen työntekijät sekä Ruotsin lähetysneuvos-
ton edustajat. Uppsalassa emäntänä oli arkkipiispan kansli-
an ekumenian työalasihteeri. Kirkon kansliapäällikkö valot-

ti Ruotsin kirkon ajankohtaisia haasteita, ja kuultiin tutkijan 
puheenvuoro samaa sukupuolta olevien rekisteröidyn pari-
suhteen ja avioliittolain uudistuksen ajankohtaisia kysymyk-
sistä ekumeeniselta kannalta. Saatiin myös tutustua Ruotsin 
kirkon suomenkieliseen työhön.

Tukholman ja Uppsalan keskusteluissa ilmeni se, miten 
samantyyppisiä asioita ekumeenisessa toiminnassa käsitel-
lään Pohjanlahden molemmin puolin. Todettiin myös, et-
tä useilla toiminta-alueilla lähempi yhteydenpito ja yhteis-
työ olisivat hyödyllisiä molemmin puolin. Luontevinta olisi 
aloittaa Globala Veckanin ja Vastuuviikon yhteisestä suun-
nittelusta, koska viikkojen tausta on yhteinen ja yhteistyö-
tä on alkuvaiheessa ollut. Kirkkojen keskustelu samaa suku-
puolta olevien parien asemasta sekä ev.-lut. kansankirkon jä-
senmäärän kehitys ovat aiheita, joissa olisi hyödyllistä seu-
rata Ruotsin tilannetta.

Kristityn elämä pyhiinvaelluksena
SKR:n Ekumenik i Norden -ohjelma järjesti yhteistyössä 
Valamon kansanopiston kanssa 21.–2�.2. seminaarin itämai-
sen ja länsimaisen hengellisyyden kohtaamisesta. SEN osal-
listui valmisteluihin. Pääsihteeri ja toimistosihteeri osallis-
tuivat myös seminaariin.

SKR:n vuosikokous 
Pääsihteeri osallistui Ruotsin kristillisen neuvoston (Sveri-
ges Kristna Råd, SKR) vuosikokoukseen Västeråsissa 16.–
17.�. Hän piti pyydetyn kommenttipuheenvuoron professo-
ri Anna-Marie Aagaardin alustukseen aiheesta Föregripen-
de tillgivelse.

Theobalt
Pääsihteeri osallistui Suomessa vuonna 2009 pidettävän 
Theobalt-verkoston kokouksen valmisteluihin.

Viron Kirkkojen Neuvosto
Vastuuviikon teemaseminaari ihmiskaupasta 18.–19.2. to-
teutettiin yhteistyössä Viron Kirkkojen Neuvoston (Eesti Ki-
rikude Nõukogu, EKN) kanssa. Pääsihteeri luennoi EKN:n 
koulutusseminaarissa Suomen luterilais-ortodoksisista yhte-
yksistä ja saarnasi ekumeenisen nuorisofestivaalin päätösju-
malanpalveluksessa 19.8. Kambjan kirkossa.

Uskonnonopetuksen seuranta
Uskonnonopetuksen seurannasta lisää kohdassa Kasvatus-
asian jaosto.

Parisuhdelaki ja kirkot
SEN seurasi kirkoissa käytävää kotimaista ja kansainvä-
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listä keskustelua samaa sukupuolta olevien parisuhteis-
ta. SEN:n ja Studium Catholicumin järjestämä seminaari-
sarja Sukupuolisuus Jumalan suunnitelmassa alkoi 11.10. 
Ensimmäisellä kertaa esitelmöi SEN:n pääsihteeri ja hän-
tä opponoi dominikaani-isä Antoine Lévy. Seminaarin ai-
neistoa julkaistaan SEN:n nettisivuilla. Viiden kutsusemi-
naarin sarja jatkuu kevääseen saakka. Kansainvälisen koke-
muksen mukaan ekumeeninen konteksti antaa mahdollisuu-
den puhua mielipide-eroista vapautuneemmin kuin yhden 
tunnustuskunnan sisällä. Tämä seminaarisarja näyttää, pi-
tääkö se paikkansa suomalaisessa kontekstissa. Pääsihtee-
ri toimi puheenjohtajana KMN:n pääsihteerin kokoamassa 
ihmisen seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä neuvoa-
antava ryhmässä (Human sexuality reference group).

Uskonnollisten yhteisöjen valtionapu
SEN:n ja Suomen vapaakristillisen neuvoston edustajat ta-
pasivat kesäkuussa opetusministeriön virkamiehiä, jotka hoi-
tavat uskonnollisten yhteisöjen valtionavustuksia. Neuvotte-
lun aiheena oli valtionavun saaminen pysyväksi määrärahak-
si valtion budjetissa ja sen tason korottaminen. Opetusminis-
teriö lähtee siitä, että määräraha on pysyvä. Kun 19 000-jä-
seninen Jehovan Todistajat ei hae avustusta, muiden osalle 
tulisi lähes � euroa jäsentä kohti. Tätä yhteisöjen edustajat 
pitävät vähäisenä, mutta vuoden 2009 menoarvioesityksessä 
summa on edelleen samansuuruinen, 200 000 euroa.

Irakin kristittyjen tilanne 
SEN järjesti 28.�. lounastapaamisen Euroopan komission 
Bagdadin-edustuston päällikön, suurlähettiläs Ilkka Uusita-
lon kanssa. Tilaisuuteen kutsuttiin Lähi-idän asioita seuraa-
via SEN:n yhteistyökumppaneita. Keskustelussa nousi esiin 
erityisesti kristityn assyrialaisen vähemmistön hätä Irakissa. 

Uskonnollisten yhdyskuntien vihkimisoikeus
SEN:n hallitus perehtyi avioliiton vihkimisoikeudesta an-
nettujen uusien säädösten vaikutuksiin vapaakirkkojen ja 
katolisen kirkon kannalta. Asiasta avattiin yhdessä SVKN:n 
kanssa neuvotteluyhteys Oikeusministeriöön.

Ekumeeninen pyhiinvaellus, Assisi-Rooma-
Castelgandolfo 
SEN järjesti sen piirissä toimivien kirkkojen ja yhteisöjen 
jäsenille ekumeenisen pyhiinvaelluksen Italiaan 29.�–5.�. 
Reitti kulki Pyhän Franciscuksen ja Pyhän Chiaran jalan-
jäljillä Monte Subasion rinteillä. Kohteena oli myös Centro 
Francescano. Castel Gandolfossa tutustuttiin Focolaren pää-
majaan. Roomassa mieliinpainuva kokemus oli osallistumi-
nen Paavi Johannes Paavali II:n muistomessuun 2.�. (kuo-
linpäivä) Pietarinkirkon aukiolla. Messun pääselebranttina 
oli paavi Benedictus XVI. Edeltäjäänsä arvostaen ja kunni-
oittaen paavi korosti Jeesuksen sanomaa: ”Älkää pelätkö.” 
Hän painotti, että enkelin viestistä tuli tavallaan motto Jo-
hannes Paavali II:n työlle.

Myös Protestanttisten kirkkojen federaation päämajassa 
vierailtiin ja katolisen kirkon Kristittyjen ykseyden edistä-
misen neuvostossa samoin kuin Birgittalaissisarten talossa. 

Matkalla oli 51 vaeltajaa ja edustettuina olivat katolinen, 
luterilainen, ortodoksinen ja Vapaakirkko. Matkanjohtaji-
na toimivat pääsihteeri Heikki Huttunen (ort.), pastori Antti 
Kruus (ev-lut.) ja isä Teemu Sippo (kat.).  
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5.1 Eettisten kysymysten jaosto 

Eettisten kysymysten jaoston tarkoituksena on tarjota     
SEN:n jäsenkunnalle mahdollisuus keskinäiseen vuorovai-
kutukseen eettisten kysymysten käsittelyn edistämiseksi. Ja-
oston tehtävänä on käsitellä ajankohtaisia eettisiä kysymyk-
siä ekumeenisesta näkökulmasta. Erityinen huomio tulee 
kiinnittää terveydenhuollon etiikan kysymyksiin ja ihmisar-
voon liittyviin kysymyksiin.

Puheenjohtajana toimi Risto Pontela (ev.-lut.), varapu-
heenjohtajana Liisa-Maria Voipio-Pulkki (ev.-lut.), ja sihtee-
rinä Kaisa Iso-Herttua (ev.-lut.). Kokouksia pidettiin kuusi. 

Akateemisessa keskustelussa, kirkoissa, kristillisissä jär-
jestöissä ja islamilaisessa yhteisössä on selkeästi tarvetta 
keskusteluun ilmiöistä, jotka liittyvät tiukkaan uskonnolli-
sen tradition ja oman sosiaalisen yhteisön normien koros-
tamiseen pyrkivään uskonnollisuuteen, fundamentalismiin. 
Tätä teemaa jaosto piti esillä ja järjesti siitä seminaarin 5.�. 
Puhujiksi oli kutsuttu Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija 
Kimmo Ketola, Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin joh-
taja, professori Juha Sihvola, Kirkon Ulkomaanavun johtaja 
Antti Pentikäinen, Uskontojen Uhrien Tuki ry:n puheenjoh-
taja Joni Valkila sekä Suomen Islamilaisen Neuvoston pu-
heenjohtaja, lääkäri Anas Hajjar. Seminaarin juonsi toimit-
taja Sirkku Nyström. 

Seminaariin oli vapaa pääsy ja se kokosi noin 100 osan-
ottajaa. Ekumeeninen foorumi koettiin tälle keskustelulle 
luontevaksi ympäristöksi, koska eri tavalla fundamentalisti-
sia liikkeitä löytyy kaikista uskontokunnista ja uskonnoista. 
Keskustelun nähtiin myös syventävän uskontodialogia. 

Syyskaudella jaosto käynnisti uuden teeman työstämi-
sen, joka viritti jaoston sisällä monipuolisen aktiivisen kes-
kustelun. Siinä nousivat mm. eettiset valinnat kirkon jäse-
nyydessä, kysymys ihmisten ahneudesta, sitoutumisen pel-
ko (”freelance-kristityt”), hyvä arki ja kriisit. Seuraava semi-
naari tulee keskittymään kirkkoihin kriisien kohtaajina.

5.2 Kasvatusasiain jaosto

Kasvatusasiain jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jä-
senkunnalle mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen 
asioissa, jotka liittyvät ekumeeniseen kasvatukseen. Tarkoi-
tuksena on edistää kasvatusta ekumeenisuuteen Suomes-
sa keskinäisen kunnioituksen ja tiedon lisäämiseksi kaikis-
sa ikäryhmissä.

Puheenjohtajana toimi Arto Kallioniemi (ev.-lut.), vara-
puheenjohtajina Mervi Sarimo (kat.) �1.5. asti ja Sirpa Oku-
lov (ort.) 1.6. alkaen sekä sihteerinä Marianne Kantonen 
(ort.). Kokouksia oli kuusi. Kaksi työryhmää asetettiin. Toi-
nen suunnitteli syksyllä pidettyä seminaaria ja jäseninä oli-

vat Arto Kallioniemi, Mervi Sarimo, Liisa Siikanen ja Mari-
anne Kantonen. Opetushallituksesta ryhmään kutsuttiin ope-
tusneuvos Pekka Iivonen, Väkivallasta sovintoon -projektis-
ta Kati Jääskeläinen ja Lähetysseurasta Eeva Liesilinna.

Toinen työryhmä asetettiin virpomisperinnejulkaisun toi-
mituskunnaksi. Julkaisu valottaa virpomisperinteen historiaa 
ja oikeita perinteisiä tapoja kristillisen uskontokasvatuksen 
näkökulmasta. Aineisto on tarkoitettu kasvatustyöhön seura-
kunnissa ja koulumaailmassa sekä esimerkiksi median käyt-
töön. Työryhmän puheenjohtajana toimii lehtori Martti Häk-
känen Seurakuntaopistolta. Muut jäsenet ovat pääsihteeri 
Heikki Huttunen, Hannu Koskinen ja Marianne Kantonen. 

Jaosto on myös mukana Väkivallasta sovintoon -projek-
tin ja Lasten keskuksen kirjahankkeessa Lapset ja väkivalta. 
Arto Kallioniemi edustaa jaostoa.

Yhteistyössä Suomen Lähetysseuran MONESA-projek-
tin, Opetushallituksen ja Väkivallasta sovintoon -projektin 
kanssa järjestettiin Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa – 
tienä rauhaan -seminaari 10. – 11.10. Helsingissä. Seminaa-
ri sai taloudellista tukea Suomen ortodoksiselta kirkolta ja 
Edita Publishing Oy:ltä. Seminaariin osallistui liki 50 eku-
menian ystävää eri puolilta Suomea. Suurin osa osallistujista 
oli opettajia, mutta paikalla oli myös kirkkojen työntekijöi-
tä sekä muita kasvatusalan ammattilaisia. Seminaari soveltui 
opettajille VESO-päiväksi. 

Seminaarin avasi Lähetysseuran tiloissa Arto Kallionie-
mi. Opetusneuvos Pekka Iivonen puhui uskontojen välises-
tä dialogista. Pääsihteeri Heikki Huttunen käsitteli oman 
uskonnon opetusta mahdollisuutena kulttuurien kohtaami-
seen. Kustannustoimittaja Ilkka Enkenberg esitteli Editan 
uskontokasvatukseen liittyviä uusia julkaisuja. Illalla oli 
ekumeeninen ehtoopalvelus Uspenskin katedraalissa Heik-
ki Huttusen ja ekumeenisen työryhmän johdolla. Ilta jatkui 
Uspenskin kryptassa iltapalalla. 

Toisen seminaaripäivän ohjelma alkoi Laudeksella Py-
hän Henrikin katedraalissa. Silja Lamminmäki-Vartia ker-
toi uskontodialogista monikulttuurisen päiväkodin arjessa. 
Näkökulmia uskontodialogiin kasvatuksessa saatiin neljäs-
tä näkökulmasta: Marjatta Jaanu-Schröder toi esille katoli-
sen näkökulman, Liisa Siikanen käsitteli kouluyhteistyötä 
ja arjen ekumeniaa Virtuaalinen retki Hietaniemen hautaus-
maalle -aineiston kautta, Sanna Ylä-Jussilan aiheena oli Ab-
rahamin lapset. Lopuksi Sirpa Okulov kertoi Ortodoksisen 
kirkkomuseon toteuttamasta projektista Kulttuurien kohtaa-
minen – kuva yhteisenä kielenä. Seminaarin päättivät Arto 
Kallioniemi ja Juha Luodeslampi pohtimalla mahdollisuuk-
sia uskontodialogiin kasvatuksessa. Osallistujilta saatu pa-
laute oli myönteistä.

Jaosto järjesti lisäksi yhteistyökumppaneilleen Lucian 
päivän tilaisuuden 10.12. SEN:n toimistossa. Ohjelmassa oli 
ekumeeninen hartaus ja paikalla vieraili myös Espoon Matt-

5 Jaostot
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lidenin koulun neljännen luokan oppilaiden Lucia-kulkue. 
Ilmapiiri oli lämmin ja toi valoa kaamoksen keskelle yhdes-
säolon ja glögin merkeissä.

Uskonnonopetuksen mutta myös jäsenyhteisöjen ja yh-
teiskunnan antaman muun uskontokasvatuksen toteutumi-
sen seuraamista jatkettiin. Esille pyrittiin tuomaan erityisesti 
vähemmistöuskontojen opetukseen liittyviä epäkohtia sekä 
uskonnonvapauslain oikean tulkinnan edistämistä esi-, pe-
rus- ja lukio-opetuksessa sekä päiväkotien ja koulujen arjes-
sa. Yhteistyötä ja vuorovaikutusta uskontokasvatuksen alu-
een eri toimijoiden kanssa pyrittiin edistämään ekumeenisen 
kasvatuksen lisäämiseksi.

5.3 Naisjaosto

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

Puheenjohtajana toimi Eija Kemppi (ev.-lut.), varapu-
heenjohtajana Iris Rajamaa (met.), sihteerinä Satu Lehtonen 
(kat.), tiedotusvastaavana Anne Lagerstedt (Suomen Kristil-
linen Rauhanliike) ja rahoitusasiantuntijana Marjatta Viirto 
(ort.).

Kokoukset järjestettiin Suomen Metodistikirkon, evan-
kelis-luterilaisen Kirkkohallituksen ja Helsingin ortodoksi-
sen seurakunnan tiloissa sekä Studium Catholicumissa. Näi-
den yhteydessä tutustuttiin myös kirkkokuntien hartauselä-
mään ja toimintaan.

Työryhmät seminaarien järjestämistä varten asetettiin. 
Tampereen-seminaarin työryhmään kuuluivat Riina Ngyuen, 
Leena Mäkitalo ja Iris Rajamaa ja Helsingin-seminaarin ryh-
mään Eija Kemppi, Anne Lagerstedt, Satu Lehtonen, Leena 
Mäkitalo ja Monika Pensar-Granroth.

Morbackan retriittikeskukseen Kaarinaan kokoonnuttiin 
11.–1�.�. hiljaisuuden rukousretriittiin. Ohjaajina toimivat 
sisar Theresa Jezl (kat.) ja Riitta Heino (ev.-lut). Tutustut-
tiin myös ekumeeniseen Pyhän Henrikin taidekappeliin Tu-
russa.

Naisten ääniä ruumiillisuudesta – Kaikki sinussa on kau-
nista -seminaari pidettiin Tampereella 27.�. Noin 50 naista 
eri kirkoista ja ikäryhmistä oli kokoontunut keskustelemaan 
ja kertomaan ajatuksiaan ruumiistaan Pyhän Hengen temp-
pelinä ja ruumiinsa elämänkaaresta. Kaija-Maaria Junkka-
ri herätti naiset pohtimaan ruumiillisuuttaan muun muassa 
seksuaalisuuden ja itsensä kunnioittamisen näkökulmasta. 
Toisessa puheenvuorossa Riina Nguyen pohti ruumiillisuu-

den todellisuutta hengellisen elämän näkökulmasta otsikolla 
Ruumiini rukous. Tanssiryhmä Xaris rytmitti vilkkaan kes-
kustelun iltapäivää. 

Tasavallan presidentti Tarja Halonen kutsui 7.8. Suomen 
uskontojen naisedustajia keskustelutilaisuuteen Kultaran-
taan. Jaoston puheenjohtaja oli paikalla SEN:n edustajana ja 
esitteli tilaisuudessa ennakkoon seminaaria Abrahamin tyt-
täret – nainen Jumalan kuvana.

Kyseinen seminaari järjestettiin 5.10. Juutalaista nais-
kuvaa esittelivät FT Karmela Bélinki ja osastopäällikkö Ni-
na Nadbornik. Islamin naiskuvasta esitelmöi FT Sylvia Akar 
ja kommenttipuheenvuoron esitti opettaja Noha Abu Rama-
dan. Kristinuskon naiskuvasta kertoi professori Raija Solla-
mo ja kommenttipuheenvuoron käytti TT Talvikki Mattila. 
Harpisti Hanna Rantalaiho musisoi. NNKY:n Saarni-saliin 
kokoontui runsaat 70 osanottajaa, jotka keskustelivat vilk-
kaasti alustusten innoittamina. 

Seminaarin perusteella päätettiin jatkaa uskontojen vä-
listä vuoropuhelua vuonna 2009 pienimuotoisesti vieraile-
malla toisten uskontojen kokoontumispaikoissa. Näin saa-
tiin myös verkosto naisista, jotka ovat jatkossa kiinnostunei-
ta vastaavista keskusteluista.

Puheenjohtaja osallistui 18.–19.2. Vastuuviikon Mikä on 
ihmisen hinta -seminaariin. Puheenjohtaja oli mukana myös 
vuoden 2009 Kirkkopäivien Rauhankasvatus-seminaarin 
valmistelussa.

Nordisk Ekumenisk Kvinnokommittén (NEKK) johto-
ryhmässä jaostoa edusti Monika Pensar-Granroth. Noin jo-
ka toinen vuosi järjestettävä Nordisk ekumenisk kvinnokon-
ferens järjestettiin 7.–9.8. Islannin Skalholtissa teemanaan 
Källor till liv. Monika Pensar-Granroth piti konferenssissa 
työpajan teemasta Moder vår. Konferenssissa oli hyvä suo-
malaisedustus, sillä 9 suomalaista osallistui, kaikkiaan osan-
ottajia oli 67 ja kaikki Pohjoismaat olivat edustettuina.

NEKKin johtoryhmä kokoontui �.–5.11. Oslossa. Suo-
mea edustivat Sirpa-Maija Vuorinen ja Sinikka Metsätähti, 
molemmat Kirkon ulkoasiain neuvoston edustajina. Johto-
ryhmä käsitteli Islannin-konferenssin palautetta ja päätti, et-
tä seuraava konferenssi järjestetään Norjassa 2010. Koko-
uksessa esiteltiin mielenkiintoinen tutkimus tasa-arvokysy-
myksistä norjalaisissa kirkollisissa työyhteisöissä. NEKK 
päätti paneutua myös ympäristökysymyksiin ja järjestää yh-
teistyössä Kvinnor i Svenska kyrkan -verkoston  kanssa Vatt-
nets sakrament -seminaarin Uppsalaan �0.–�1.1.2009.

Euroopan kristittyjen naisten ekumeenisen foorumin 
(EFECW) hallituksessa toimii julkaisuvastaavana Anne La-
gerstedt. Hän osallistui kokouksiin Chisinaussa (Moldova) 
ja Versaillesissa, jossa järjestettiin myös kansallisten koor-
dinaattoreiden kokous syyskuussa. Kokoukseen liittyvän se-
minaarin teema oli Naiset ja uskonto. Tärkein päätös oli jär-
jestön uusien ohjesääntöjen hyväksyntä. EFECW:n tärkein 
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toimintamuoto kokoontumisten lisäksi oli ekologinen koulu 
Saksassa ja tunnustuskuntakoulutus Skotlannissa. Jaosto te-
ki yhteistyötä EFECW:n Suomen osaston kanssa, jossa so-
vittiin yhteisestä suunnittelusta vuoden 2009 pyhiinvaelluk-
sen osalta.

5.4 Nuorisojaosto 

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

Puheenjohtajana toimi Teemu Toivonen (ort.), sihteeri-
nä Jussi Ikkala (ev.-lut.), ja varapuheenjohtajana Sami Leh-
to (vap.). Koulutussihteerinä toimi edellisenä vuonna al-
kaneen Ketko-kurssin loppuun asti Ronja Venesperä (ort.). 
Huhtikuussa uutena koulutussihteerinä aloitti Henri Järvi-
nen (ev.-lut.). Kansainvälisten asioiden sihteerinä & EYCE-
yhdyshenkilönä toimi Siiri Toiviainen (ev.-lut.) ja tiedotta-
jana Heidi Kusmin-Bergenstad (ort.). Kansallisena Ketko-
koordinaattorina toimi Ronja Venesperä (ort.). Uskontodia-
logisihteereinä toimivat Ronja Venesperä (ort.) ja Meri Saa-
rinen (ev.-lut.). Jaosto kokoontui neljä kertaa. Lisäksi johto-
ryhmä kokoontui erikseen kolme kertaa.

Jaoston lippulaiva, Kansainvälisen ja ekumeenisen toi-
minnan koulutusohjelma KetkoTM oli yksi jaoston tärkeim-
mistä, vakiintuneista työmuodoista. Ketko-kurssi järjestettiin 
myös Joensuussa, nyt toista kertaa. Ketko-nimellä on Patent-
ti- ja rekisterihallituksen myöntämä tavaramerkkisuoja. 

Jaosto tuki nuorten osallistumista eri ekumeenisiin ta-
pahtumiin ulkomailla ja Suomessa. Avustuksen saaneet ra-
portoivat kokemuksistaan.

KetkoTM

Kurssi järjestettiin tuttuun tapaan Helsingissä ja syksyllä 
käynnistyi kurssi Joensuussa. Helsingin-kurssi järjestettiin 
yhteistyössä Kirkkopalvelujen Opintokeskuksen (entinen 
Kristillinen opintokeskus, KO) ja Joensuun-kurssi Suomen 
Kristillisen Ylioppilasliiton (SKY) ja Ortodoksisen Opiske-
lijaliiton (OOL) kanssa. Yhteistyö sujui mutkattomasti. Kou-
lutussihteerinä Helsingissä toimi huhtikuuhun asti Ronja Ve-
nesperä ja uutena koulutussihteerinä aloitti Henri Järvinen. 
Joensuussa sihteereinä toimivat Riikka Hakulinen ja Lidi-
ja Cederström. Kansallinen Ketko-koordinaattori Ronja Ve-
nesperä auttoi Joensuun kurssin järjestelyissä. Koulutussih-
teereillä olivat tukenaan Ketko-työryhmät, jotka koostuvat 
Ketkon suorittaneista vapaaehtoisista eri kirkkojen ja kristil-
listen yhteisöjen nuorista. Kurssin suorittamisesta saa opin-
topisteitä Helsingin ja Joensuun yliopistojen teologisissa tie-

dekunnissa ja Diakonia-ammattikorkeakouluissa. 
Ketko-kurssi tarjoaa hyvän tiedollisen ja kokemuksel-

lisen pohjan ja valmentaa nuoria aktiivisiksi ekumeenisik-
si toimijoiksi. Kurssilla tutustutaan eri kirkkojen ja yhtei-
söjen elämään teoriassa ja käytännössä, ja kurssilaiset pe-
rehtyvät ekumeeniseen liikkeeseen, kansainvälisen toimin-
nan mahdollisuuksiin, kristillisyyteen ja ajankohtaisiin ky-
symyksiin laajasti monesta eri näkökulmasta. Ketko-kurssin 
kesto on neljä viikonloppua yhden lukuvuoden aikana. Hel-
singin kurssille osallistui 12 henkilöä, Joensuun kurssille 15 
henkilöä. Helsingin Ketkossa aloitti syksyllä 15 kurssilais-
ta ja Joensuussa 9.

Kansainväliset yhteydet

Jaosto on Euroopan ekumeenisen nuorisoneuvoston (Ecu-
menical Youth Council in Europe, EYCE) jäsen. Jaoston kv-
sihteeri Siiri Toiviainen toimi EYCE-yhdyshenkilönä (na-
tional contact) ja huolehti, että EYCE:n järjestämistä kurs-
seista ja kansainvälisistä ekumeenisista tapahtumista saatiin 
tietoa kokouksissa, Ketko-kurssilla ja nuorisoekumenia-lis-
tan kautta. Teemoina EYCE:n kursseilla olivat muun muassa 
konfliktit ja kirkkojen rooli konfliktien keskellä, HIV/AIDS 
-sukupuolikysymys, uskontodialogi ja fundamentalismi se-
kä uskonnot mediassa. Koulutuksiin ja kokouksiin eri puo-
lilla Eurooppaa osallistui jaoston lähettäminä viisi henkilöä.

European Fellowshipin (EF) pääsiäiskurssille Kööpenha-
minassa 16.–2�.�. osallistuivat Tuuli Perttula ja Kalle Matsi-
nen. Tämän vuoden teemana oli Peaceful Cultural and Reli-
gious Co-Existence. Kurssin osallistujat tulivat yhdestätoista 
eri maasta. Kurssilla käsiteltiin kulttuurien ja uskontojen vä-
listä rinnakkaiseloa. Yhtenä työskentelytapana oli puoli vuo-
rokautta kestävä roolipeli, jossa osallistujat joutuivat ratko-
maan rauhansopimuksen solmimiseen liittyviä haasteita.

Tearing down the walls – a training course on over-
coming conflict stimulating reconciliation in Europe -kou-
lutukseen Pohjois-Irlannissa 22.–27.6. osallistui Ilona Tuo-
mi. Koulutuksen tavoitteena oli tutustuttaa osallistujat erilai-
siin teorioihin, joita konfliktitilanteissa käytetään niiden rat-
kaisemiseksi ja käydä läpi tapauskertomuksia, joissa kirkot 
ovat joko toimineet konfliktin alkuunpanijoina/osallistujina 
tai sen sovittelijoina. Lisäksi tavoitteena oli tehdä tutuksi so-
vinnon tekemiseen liittyvää psykologiaa sekä saada käytän-
nön koulutusta sovinnon- ja rauhantekoprosesseihin. Kurs-
si koostui luennoista ja esitelmistä, monimuotoisista ryhmä-
töistä, opintomatkasta Belfastiin sekä erilaisista työpajois-
ta, jotka sisälsivät muun muassa roolipelejä sekä alueellisia 
projekteja.

World Student Christian Federationin yleiskokoukseen 
Montréalissa Kanadassa osallistui Hanna Kuisma. Järjestön 
��. yleiskokous pidettiin 1.–9.8. ja siihen osallistui 200 opis-



26
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

kelijaa eri puolilta maailmaa. Yleiskokouksen tavoitteena oli 
elvyttää kansainvälistä kristillistä opiskelijatoimintaa ja eku-
meenista liikettä. Yleiskokouksessa käsiteltiin sosiaalista ja 
poliittista oikeudenmukaisuutta, solidaarisuutta sekä ajan-
kohtaisia teemoja teologian ja Raamatun valossa.

EYCE:n kansallisten yhdyshenkilöiden tapaamiseen 
Roomassa 2�.–28.10. osallistui Siiri Toiviainen. Tapaami-
sessa suunniteltiin EYCE:n toimintalinjoja ja tulevia koulu-
tusohjelmia. Pohjoismaat tulevat tiivistämään yhteistyötään 
EYCE:n sisällä.

Koulutuksiin ja kokouksiin osallistuneet raportoivat ta-
pahtumista jaostolle ja ovat kiinnostuneita jatkossakin jaka-
maan kokemuksiaan kotimaisessa ekumeenisessa nuoriso-
toiminnassa.

Nuorten uskontodialogi

Jaosto on vuodesta 2006 osallistunut uskontojen nuorten 
edustajien väliseen dialogiin. Uskontodialogi on ekumeeni-
sessa kentässä uusi aluevaltaus, ja sen toimintamuotoja ke-
hitetään. Toimintavuonna jaoston uskontodialogisihteereinä 
toimivat Ronja Venesperä (ort.) ja Meri Saarinen (ev.-lut.).

Tapahtumia

Nuorisojaosto osallistui Kirkon lapsi- ja nuorisotyön neu-
vottelupäiville 8.–10.1. Jyväskylässä sekä Kirkon Nuoriso-
päivillä 16.–18.5. Keravalla, joissa ekumeenisessa esittely-
pisteessä jaettiin ekumeenista tietoutta sekä mainostettiin 
ekumeenista toimintaa. Nuorten ekumeenista adventtijuhlaa 
vietettiin 15.12. kolmiosaisena tapahtumana. Juhlan aloitti 
ortodoksinen ehtoopalvelus Pyhän Kolminaisuuden kirkos-
sa, josta siirryttiin Helsingin Tuomiokirkon kryptaan tutus-
tumaan kansainväliseen seiminäyttelyyn. Kolmas osa oli yh-
teinen ateria, jonka kuluessa keskustelu liikkui eri kirkko-
kuntien jouluperinteissä.

Spiritualiteettiprojekti

Spiritualiteettiprojekti jatkoi työskentelyään saattamatta 
työskentelyään vielä päätökseen. Käynnissä on musiikki- ja 
rukousaineiston tekijänoikeuksien tarkistaminen, minkä jäl-
keen kootun materiaalin julkaisuvalmistelut voidaan aloit-
taa. Projektia ovat ohjanneet Topi Haarlaa ja Mika Pajunen.

5.5 Opillisten kysymysten jaosto

Opillisten kysymysten jaoston tarkoituksena on tarjota  
SEN:n jäsenille, tarkkailijoille ja kumppanuusjärjestöille 
mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen opillisten ky-
symysten edistämiseksi. Jaoston tehtävänä on auttaa kirkko-

ja ja kristillisiä yhteisöjä tuntemaan toisiaan, edistää näi-
den ykseyttä ja poistaa keskinäisiä harhaluuloja. Tarkoi-
tuksensa toteuttamiseksi jaosto seuraa kotimaista ja ulko-
maista ekumeenista keskustelua ja erityisesti Faith and Or-
der -liikkeen toimintaa sekä järjestää ekumeenisia seminaa-
reja ja tilaisuuksia ajankohtaisista opillisista kysymyksistä. 
Puheenjohtajana toimi Pekka Metso (ort.) ja sihteerinä Ta-
pani Saarinen (ev.-lut.). 

Jaoston kokoukset olivat temaattisia. Vuoden kahdes-
sa ensimmäisessä kokouksessa jatkettiin edellisenä vuon-
na alkanutta KMN:n kirkko-oppiteemaan liittyvää työsken-
telyä (The Nature and Mission of the Church). Molemmat 
kokoukset järjestettiin Kirkkohallituksen tiloissa. Teologis-
ten asiain sihteeri Matti Repo toimi alustajana 6.�. Kokous 
8.5. toteutettiin avoimena seminaarina, jonka alustajina oli-
vat episcopus electus Matti Repo, professori Risto Saarinen 
ja kirkkokunnanjohtaja Atte Helminen (adv.). 

Kokouksessa 18.9. tutustuttiin Suomessa toimivien kirk-
kojen ja kristillisten yhteisöjen bilateraalisten dialogien ny-
kytilanteeseen. Jaoston jäsenet tarjosivat kattavan näkökul-
man omien taustayhteisöjensä ajankohtaisiin ekumeenisiin 
keskusteluihin. Tapani Rajamaa (met.) kertoi metodistikir-
kon ja ev-lut. kirkon dialogin tuloksista. Pekka Metso in-
formoi Suomen ortodoksisen kirkon ja ev.-lut. kirkon kes-
kusteluista. Minna Hietamäki analysoi ev.-lut. kirkon käy-
miä dialogeja. 

Vuoden neljäs ja viimeinen kokous 1�.11. keskittyi 
Isä meidän -rukouksen ekumeeniseen tarkasteluun. Alustuk-
sista vastasivat Pekka Metso ja Tapani Saarinen. Metso kä-
sitteli kirjoituksessaan rukouksen patristista tulkintaa ja Saa-
rinen esitteli rukouksen selityksiä luterilaisissa ja katolisis-
sa katekismuksissa. Lisäksi jaosto keskusteli Isä meidän -
rukouksen ekumeenisen sanamuodon valmisteluun liittyväs-
tä mielenkiintoisesta historiasta. 

Tämän perusteella todettiin yhtä hyvin erilaisia uusia 
käännöstyön haasteita, kuin se että ekumeenisen sanamuo-
don liturginen reseptio on toistaiseksi jäänyt vajaaksi luteri-
laisessa kirkossa. Sen sijaan esimerkiksi ortodoksinen ja ka-
tolinen kirkko ovat ottaneet ekumeenisen sanamuodon käyt-
töön.

 

5.6 Paikallisen ekumenian jaosto 

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

Puheenjohtajana toimi Oiva Voutilainen (ev.-lut.) sekä 
varapuheenjohtajina Teemu Sippo (kat.) ja Arto Kortemaa 
(vap.) ja sihteerinä Veijo Koivula (ev.-lut.).  
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Jaosto kokoontui kolmeen kokopäivän kokoukseen, jois-
sa paikallisekumeeninen keskustelu kävi vilkkaana. Lisäksi 
järjestettiin Paikallisekumeeninen Foorumi 22.9. Riihimäel-
lä yhdessä SEN:n toimiston sekä paikallisten seurakuntien 
kanssa. PaFo oli historiansa kuudes.  

Keskeisessä asemassa jaoston toiminnassa on ollut vuo-
sittain tammikuussa pidettävä kristittyjen ykseyden eku-
meeninen rukousviikko. Huomiota on kiinnitetty myös loka-
kuun vastuuviikon ekumeenisuuteen, maailman rukouspäi-
vän viettoon maaliskuussa sekä Suomen Pipliaseuran aloit-
teesta toukokuussa pidettävään ekumeeniseen raamattuta-
pahtumaan. Jaosto on pyrkinyt pitämään läheistä kosketusta 
paikalliseen ekumeniaan kaikkialla Suomessa. Jaosto on jat-
kanut eri puolilla Suomea olevien paikallisten ekumeenisten 
toimikuntien kartoittamista. Sihteeri on kuukausittain koos-
tanut paikallisekumeenisen raportin jaoston jäsenten anta-
mien tietojen perusteella.

5.7 Sektionen för finlandssvensk ekumenik

Jaoston tarkoitus on tarjota SEN:n ruotsinkieliselle jäsen-
kunnalle mahdollisuus vuorovaikutukseen. Jaosto käsittelee 
ajankohtaisia ekumeenisia kysymyksiä ruotsinkielisten yh-
teisöjen ja Porvoon hiippakunnan näkökulmasta ja edistää 
paikallisekumeenista toimintaa.

Puheenjohtaja oli Bo-Göran Åstrand (ev.-lut.), varapu-
heenjohtaja Jan Edström (bapt.) ja sihteeri Sara Torvalds 
(kat.). Jaosto kokoontui kerran. Saarnayhteyttä kartoittavaa 
seminaaria suunniteltiin, mutta se oli pakko siirtää syksyyn 
2009. Useat jaoston jäsenistä olivat aktiivisia Vastuuviikon 
2008 suunnittelussa, jonka teema oli Ihmiskauppa – nyky-
ajan orjuutta. Jaostossa todettiin ilolla, että suomenruotsa-
laiset toimijat, kuten Kyrkans central för det svenska arbe-
tet ja Frikyrklig samverkan yhdessä suomenkielisten toimi-
joiden kanssa ottavat osaa Vastuuviikon kehittämiseen. Ja-
osto seurasi myös hartaustarjontaa radio Vegassa. Jaosto to-
tesi, että sen osuus SEN:n nettisivuista tulee täydentää lin-
kein. Muutoin jaosto on informoinut ekumeniasta ja seuran-
nut ekumeenisia tapahtumia.

Jatkoa sivulta 24

6. Hallinto ja talous

6.1 Neuvoston kokoukset

Kevätkokous

Kevätkokoukseen kokoonnuttiin 27.�. Kulttuurikeskus So-
fiaan, joka sijaitsee Helsingin Kallahdessa. Aamupäivällä 
pidettiin seminaari, jossa teemana oli Jumalallinen viisaus 
postmodernissa hämyssä. Myös Suomen Kristillisen Rau-
hanliikkeen rauhanpalkinto luovutettiin SEN:lle huomion-
osoituksena Kirkot ja maahanmuuttajat -ohjelmasta.

Kokouksen aluksi toimitettiin pääsiäishetki ortodoksisen pe-
rinteen mukaan metropoliitta Ambrosiuksen johdolla. Itä-Hel-
singin pt. Aleksanterin kappelin laulajat Neuvoston ortodok-
sisten edustajien kanssa lauloivat voimallisesti iloisia pääsiäis-
veisuja. Suomen Kristillisen Rauhanliikkeen rauhanpalkinnon 
luovuttivat rovastit Nils Rönnholm, Veli-Matti Hynninen ja FM 
Timo Virtala. SEN:n puolesta rauhanpalkinnon ottivat vastaan 
arkkipiispa Jukka Paarma ja pääsihteeri Heikki Huttunen.

Jumalallinen viisaus postmodernissa hämyssä -teemas-
ta alusti metropoliitta Ambrosius. Kommenttipuheenvuorot 
esittivät professori Karl-Erik Michelsen Lappeenrannan tek-
nillisestä yliopistosta ja teol. yo Ulla Leivo Espoon Leppä-
vaaran helluntaiseurakunnasta.

SEN:n sääntöuudistuksessa päästiin eteenpäin ja uudet 
säännöt hyväksyttiin. 

Syyskokous

Syyskokous järjestettiin Lahdessa 16.–17.10. Ensimmäisen 

päivän isäntänä toimi Lahden ev.-lut. seurakuntayhtymä ja 
kokouspaikkana oli Ristinkirkko. Toisena kokouspäivänä 
isäntänä toimi Lahden Diakonialaitos, jonka tiloissa järjes-
tettiin seminaari Maahanmuuttajien kohtaaminen. 

Sääntömääräisiin asioihin kuuluu seuraavan vuoden toi-
mintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen. Neu-
voston jäsenistön edustajat valitsevat edustajansa Neuvos-
ton yleiskokouksiin joka kolmas vuosi. Kauden 2009–2011 
edustajat saatiin tiedoksi. 

Kokoukseen osallistui myös Kirkkojen Maailmanneu-
voston delegaatio. Ensimmäisenä kokouspäivänä osanottajat 
vierailivat Hennalan varuskunnassa. Tässä yhteydessä pidet-
tiin rukoushetki ja laskettiin seppele vakaumuksensa puoles-
ta vuonna 1918 menehtyneiden muistomerkillä.

Ekumeeniseen iltakirkkoon kokoonnuttiin Ristinkirk-
koon. Tekstinlukijoina ja rukousosioissa toimi kristittyjä 
eri kirkkokunnista. Musiikki edusti eri kristillisiä perinteitä. 
Teema Uskon perustus nousi ev.-lut. kirkon kirkkovuoden 
edeltävän sunnuntain raamatuntekstistä. Piispa Matti Re-
po toimi liturgina ja metodistipastori Soile Salorinne saar-
nasi. Musiikkiosuuksissa esiintyivät Ristinkirkon kuoro ja 
ortodoksisen seurakunnan lauluryhmä. Kanttorina oli Pau-
li Pietiläinen. Metodistikanttori Taneli Korpivaara ja opetta-
ja Marko Pitkäniemi (kat.) soittivat urkusoolot.

Jumalanpalveluksen jälkeen juotiin kirkkokahvit. Ter-
vehdyksen tähän tilaisuuteen toi Kirkkojen Maailmanneu-
voston varapääsihteeri Georges Lemopoulos. Kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Viljanen 
isännöi kaupungin vastaanottoa kaupungintalossa. 



28
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

Toinen kokouspäivä aloitettiin aamupalveluksella Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Palvelus koostui isä Teemu Sipon 
(kat.) toimittamasta laudeksesta ja ortodoksisesta palveluk-
sesta, jonka johti kirkkoherra Aki Leskinen. Kirkosta siir-
ryttiin Diakonialaitokselle, jossa johtaja Timo Pokki esitteli 
Diakonialaitoksen historiaa ja nykyisyyttä. 

Maahanmuuttajien kohtaamista käsiteltiin seminaarissa, 
joka oli avoin yleisölle ja kokosikin salin täyteen kiinnostu-
neita kuulijoita. Seminaarin avasi Neuvoston puheenjohtaja, 
arkkipiispa Jukka Paarma. Suomen Pipliaseura oli kutsunut 
Yhtyneiden Pipliaseurojen (United Bible Societies, UBS) Eu-
roopan ja Lähi-idän yksikön käännösosaston johtaja Dr Lénart 
de Regtin maahamme. Dr Regt esitelmöi seminaarissa teema-
naan Muukalaisten kohtaaminen Apogryfikirjojen eettisessä 
opetuksessa. Siirtolaisuutta maailmanlaajuisena ilmiönä va-
lottivat Kirkkojen Maailmanneuvoston ohjelmavastaavat Sy-
dia Nduna ja Carla Khijoyan. Maahanmuuttajatyön haasteita 
Lahdessa ja muualla esitteli rehtori Timo Kekolahti.

6.2 Hallitus

Hallitus toimi neuvoston valmistelevana ja toimeenpaneva-
na elimenä. Se kokoontui kuuteen kokoukseen. Puheenjohta-
ja on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Juk-
ka Paarma. Hänen henkilökohtainen varajäsenensä on piispa 
Simo Peura (ev.-lut.). Varapuheenjohtajat (henkilökohtaiset 
varahenkilöt suluissa): VTT Markus Österlund, Missions-
kyrkan i Finland (pastori Soile Salorinne, Suomen Meto-
distikirkko). TM Outi Vasko, Suomen ortodoksinen kirkko, 
(ylidiakoni Juha Lampinen, Suomen ortodoksinen kirkko). 
Piispa Voitto Huotari, Suomen ev.-lut. kirkko, (Piispa Matti 
Repo, Suomen ev.-lut kirkko).

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

Suomenlahden Meripuolustusalueen Upinniemen Linna-
ke toimi hallituksen kokouksen isäntänä �.6. Suomenlahden 
Meripuolustusalueen toimintaa esitteli esikuntapäällikkö Mi-
ka Martikainen. Ohjelmaan kuului myös Jurmo-luokan mie-
histönkuljetusveneen esittely Pickalan-Porkkalan vesillä.

Kenttärovasti Lauri Salminen ja upseerikokelas, sotilas-
diakoni Tero Alstola esittelivät Merikappelin ja puolustus-
voimien hengellistä työtä. Kokous pidettiin Merikappelissa, 
jonka jälkeen puolustusvoimat tarjosi illallisen.

6.3 Henkilökunta

SEN järjesti jaostojensa kautta ja yhteistyössä useiden eri 
kumppanien kanssa laajaa toimintaa, joka tarjosi ekumee-
nista asiantuntemusta monilla eri alueilla kirkkojen ja yh-
teiskunnan käyttöön. Toimisto hoiti laajaa tehtäväkenttää: 
työ on toimintaa, jota ei useinkaan huomata ennen kuin sitä 
ei tehdä. Päivittäiseen työhön sisältyy myös neuvontaa, vas-
tauksia tiedusteluihin ja ohjausta ekumeenisen tiedon lähteil-
le. SEN:n toimisto hoiti lukemattomia yhteyksiä sekä evanke-
lis-luterilaisen Kirkkohallituksen osastoihin että muihin jäsen-
kirkkoihin ja edisti ekumeenista ajattelua ja yhteistyötä pienis-
sä ja suurissa asioissa. 

Pääsihteerinä toimi Heikki Huttunen, toimistosihteeri-
nä Sirpa-Maija Vuorinen ja osa-aikaisena rahastonhoitaja-
na Perry Johansson. Määräaikaisena, osa-aikaisena projek-
tisihteerinä (Vastuuviikko) työskenteli Sanna Ylä-Jussila ja 
hänen toimivapaansa aikana (15.�.–�1.10) Emilia Helavuo. 
Määräaikaisena osa-aikaisena toimistovirkailijana työsken-
teli Heidi Kusmin-Bergenstad (�0.6. asti) ja Tiina-Mari Mäl-
linen 15.9. alkaen.

Toimistossa työskenteli vuoden kuluessa myös neljä har-
joittelijaa. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen 
laitoksen uskonnon aineenopettajalinjan opiskelija Jari Väli-
korpi suoritti harjoittelun 7.–25.1. Töölön yhteiskoulun ylä-
asteen 9-luokkalainen Maria Mountraki suoritti taksvärkki-
keräyksen työpäivän 1�.2. Hämeenkylän koulun yläasteen  
9:n luokan oppilas Markus Nemtanu työskenteli TET-jak-
solla 15.–26.9. ja Vartiokylän yläasteen koulun 9-luokan op-
pilas Anni Akkila 21.–�1.10.

6.4 Vuoden kulku lukuina

Tilinpäätös osoittaa 110,�2 euron alijäämää. Vuonna 2008 ei 
peritty jäsenmaksua, vaan haettiin avustusta jäsenkirkoilta ja 
tarkkailijan asemassa olevilta kirkoilta ja järjestöiltä. 11 jä-
senyhteisöstä 7 tuki taloutta avustuksellaan, 20 tarkkailija-
yhteisöstä vain kuusi. Seurakuntayhtymistä tai seurakunnis-
ta saatiin avustusta 5 luterilaiselta ja 1 ortodoksiselta. Val-
tion- ym. tukea saatiin Vastuuviikon toimintaan, nuorisotoi-
mintaan ja eri projekteihin. Vastuuviikon rahoitukseen saa-
tiin 20 581,92 euroa ylimääräisinä avustuksina.

Kolehtitulot olivat 76 000,00 e. Kertymä syntyi pääosin 
Suomen ev.-lut. kirkon yhdestä kirkkokolehdista (Kristitty-
jen ykseyden rukousviikon sunnuntai). Kolehtituloilla katet-
tiin noin �0% vuoden toimintamenoista.

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

Pohjoismaisuus ei kuulu ajankohtaisiin aatteellisiin muoti-
virtauksiin. Kuitenkin yhteistyö Ruotsin ja muiden Pohjois-
maiden kanssa yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvas-
sa maailmassa on talouselämän ja politiikan eri kysymyk-
sissä entistä tärkeämpää. Myös SEN:n toiminnassa vuonna 
2008 kävi ilmi, että pohjoismaiset yhteydet ovat olennaisia 
oman toiminnan kehittämisessä ja maailmanlaajuisten tren-
dien tulkinnassa. SEN:n toimiston yhteistyöseminaari Sveri-
ges Kristna Rådin kanssa tuotti aloitteen tiiviimmästä yhteis-
työstä Vastuuviikon ja Kyrkornas Globala Veckan -hankkeen 
välille. SKR:n ja SEN:n seminaari Kristet liv som vallfärd 
Uudessa Valamossa kertoi siitä, kuinka ortodoksisen ja länti-
sen kristinuskon kohtaamisella Suomessa on merkitystä ko-
ko Pohjolan kannalta. SEN:n toiminnassa vahvistui se ha-
vainto, että pohjoismaisuus ja ruotsin kieli ovat paitsi avain 
suomalaiseen kirkkohistoriaan ja identiteettiin, myös oman 
ekumeniamme nykypäivään ja tulevaisuuteen globaalissa 
maailmassa.

 

Ateismi, monikulttuurisuus ja uskonnonopetus

Aggressiivinen ateismi on ilmaantunut yhteiskunnalliseen 
keskusteluun maassamme. Vuoden 2008 aikana esitettiin 
useassa yhteydessä, että kristillisen tradition näkyvät piirteet 
pitäisi poistaa julkisesta elämästä. Koulun uskonnonopetus 
ja jopa teologian yliopisto-opetus olivat kyseenalaistamisen 
kohteena. SEN ja sen kasvatusjaosto seurasivat keskustelua 
ja osallistuivat siihen. Ekumeeniselta kannalta olennaisena 
näyttäytyi uskonnonopetuksen kehittäminen perustuen lap-
sen oikeuteen saada oman uskontonsa opetusta. Oma uskon-
tosivistys antaa pohjan tutustua uskojen ja traditioiden maa-
ilmanlaajaan kirjoon. Varsinkin vähemmistöjen kannalta us-
konnonopetus nähtiin osana oman kulttuurin siirtämistä ja 
lapsen tasapainoisen identiteetin rakentamista. Suomalainen 
uskonnonopetusjärjestelmä sai osakseen kansainvälistä mie-
lenkiintoa ja arvostusta. Ekumeenista läpinäkyvyyttä ope-
tussisältöjen ja opetusmateriaalien suhteen on edelleen kehi-

7 Jäsenyydet

SEN on tarkkailijana Kirkkojen Maailmanneuvostossa ja 
Euroopan kirkkojen konferenssissa. Sillä on edustaja Svens-
ka Bibelsällskapetin johtoelimessä. SEN on jäsenenä Kirk-

kopalvelujen Opintokeskuksessa, joka on yhteistyökump-
panina mm. KETKOTM-koulutuksessa.

8 Arviointia

tettävä. Keskusteluissa todettiin, että usean uskonnonopetus-
ryhmän toiminta samassa koulussa luo tilaisuuden dialogiin 
eri uskontoihin kuuluvien opettajien ja oppilaiden kesken. 
Se sisältää myös mahdollisuuden siihen, että koulussa ope-
tettavat eri uskonnot saavat näkyvyyttä kouluyhteisön elä-
mässä, millä on yleissivistävää merkitystä kaikille oppilail-
le. SEN antoi asiantuntija-apuaan vuonna 2008 Blomänge-
nin koulussa Itä-Helsingissä alkaneeseen hankkeeseen, jossa 
kouluyhteisö perehtyy neljään eri uskonnollis-kulttuuriseen 
juhlaan ja viettää niitä.

 

Kirkon jäsenyys

Eroaminen luterilaisesta kansankirkosta jatkui vahvana 
trendinä vuonna 2008. Sitoutuminen kirkon jäsenyyteen ei 
kuitenkaan ole ainoastaan enemmistöasemassa olevan kan-
sankirkon ongelma. Ortodoksinen kirkko on viimeisen sa-
dan vuoden aikana sekä menettänyt passiivisia jäseniään 
että ottanut vastaan kirkkoon liittyneitä ja maahanmuut-
tajia; evankelis-luterilaista kirkkoa vaivaava, internetis-
sä tapahtuva anonyymi itsepalveluero näytti jossain mää-
rin koskevan ortodoksisenkin kirkon passiivista jäsenkun-
taa. Vapaa kristillisyys sai jonkin verran uusia jäseniä, mut-
ta samaan aikaan menettää lapsuutensa sen piirissä kasva-
neita nuoria aikuisia. Vapaiden kirkkokuntien kokonaisjä-
senmäärä ei vuonna 2008 vähentynyt, mutta ei kasvanut-
kaan. Lähivuosina tilanne voi olla se, että ainoa kristilli-
nen kirkkokunta, jonka jäsenluku lähinnä maahanmuuton 
ansiosta kasvaa, on katolinen kirkko. Tämä kehitys haas-
taa kaikki ekumeeniseen pohdintaan kirkon jäsenyydestä ja 
suomalaisen järjestelmän ajanmukaisuudesta, mutta myös 
kirkon yhteisöllisyydestä. Yleinen myönteisyys ja mielen-
kiinto uskonnollisuutta ja hengellisyyttä kohtaan ei kana-
voidu kirkkoihin. Yhteisöllisyyden kaipuu ei toistaiseksi 
johda seurakuntiin eikä vahvista sitoutumista kirkkojen jä-
senyyteen. SEN:n tehtävä on virittää ekumeenista keskus-
telua, joka auttaa eri kirkkoja omasta tilanteestaan käsin ar-
vioimaan tätä kehitystä ja etsimään eväitä kristinuskon yh-
teisistä juurista.
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Ilmastotalkoot

Ilmastonmuutoksen luomat haasteet tulivat vuonna 2008 nä-
kyvästi esille yhteiskunnallisessa ja kirkollisessa keskuste-
lussa. Evankelis-luterilaisen kirkon ilmasto-ohjelma loi teo-
logista ja käytännöllistä tilaa muiden kirkkojen kannanotoil-
le. Ympäristöministeriön ja valtioneuvoston kanslian tahol-
ta kutsuttiin SEN:a ja sen jäsenkuntaa keskusteluun Suo-
men tulevaisuudesta ja siitä kuinka ilmastonmuutos aiheut-
taa vaatimuksen muuttaa ajattelutapaa ja elämäntapaa. Ruot-
sin kirkon Uppsalassa joulukuussa järjestämä uskontojen il-
mastohuippukokous ja sen yhteydessä pidetty laaja seminaa-
ri antoivat eväitä jatkotyölle ilmastoteemojen parissa. SEN:
ssa alettiin valmistella Suomen kirkkojen yhteistä ilmastose-
minaaria ja kristilliseen teologiaan ja etiikkaan perustuvia il-
mastoteesejä.

Kiitämme kaikkia, jotka ovat tukeneet 
Suomen Ekumeenisen Neuvoston toimintaa.

SEN:n hallitus 
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Ekumeniska Rådet i Finland gjorde under året en stad-
geändring. Arbetet med nya stadgar klargjorde rådets själv-
förståelse som ett forum och redskap för den ekumeniska 
rörelsen i vårt land. Den grundläggande ekumeniska defi-
nition som finns i ERF:s stadgar fick en fräsch innebörd när 
de kyrkor, som är medlemmar och observatörer, förband sig 
till den på nytt. När de ekumeniska kristna organisationer-
na blev partnerskapsorganisationer stärktes deras ställning i 
ERF:s medlemsbas vid sidan av kyrkorna. ERF stärkte sitt 
mandat, enligt vilket det är en gemenskap av i Finland verk-
samma kyrkor, kristna samfund och församlingar, vilka blivit 
antagna som medlemmar, och som bekänner Herren Jesus 
Kristus som Gud och Frälsare enligt Bibeln, och därför till-
sammans strävar till att fullgöra sin gemensamma kallelse 
en enda Gud, Fadern, Sonen och den heliga Anden, till ära.

Huvudsyftet med stadgeändringen var att klargöra vad 
medlemskap i rådet innebär och stärka medlemsbasens – 
medlemskyrkornas, observatörssamfundens och partner-
skapsorganisationernas – ägande och ansvar för rådet. För-
nyelsen bereddes av styrelsen och dess arbetsgrupper.  Stad-
geändringen diskuterades och beslut fattades vid rådets höst-
möte 2007 och vid senaste vårmöte.  Förnyelsen innebar att 
rådet införde medlemsavgifter från och med planeringen av 
2009 års ekonomi.

För såväl större kyrkor och mindre organisationer inne-
bar medlemskapet i ERF möjlighet både till ekumeniskt 
samtal och samhällsdebatt.  ERF erbjuder kontakter till det 
kristna fältet för statsrådet, ministerier och medborgarorga-
nisationer. Under året inleddes bland annat en medborgar-
diskussion om klimatförändringen. 

Ekumeniska böneveckans nationella 100-årsjubileum 
hölls i Tammerfors på ERF:s initiativ. En kyrkvandring ord-
nades, kännetecknande för finländsk ekumenik. Efteråt följ-
de en kyrkafton i Alexanderskyrkan. Folkkyrkornas ärkebis-
kopar, framträdande frikyrkoledare och katolska kyrkans bi-
skopsrepresentant deltog i gudstjänsten. Evenemanget sän-
des i radio och det konstaterades att den ekumeniska radio-
gudstjänsten på böndagens söndagkväll redan har en etable-
rad plats. Firandet av ekumeniska böneveckan och Ansvars-
veckan stärktes då man under året övergick till två böndagar 
som alltid hålls 18.1 respektive 2�.10. 

Ekumeniska Rådet som ansvarat för koordineringen av 
Ansvarsveckan sedan 2006 övertog under året också det eko-
nomiska ansvaret.  Övergången innebar stora utmaningar för 
ERF:s knappa resurser, men Ansvarsveckan kunde förverk-
ligas framgångsrikt.  Människohandelstematiken lyftes fram 
i församlingarna och medvetandet om de kristnas ansvar för 
detta globala problem förstärktes.

ERF deltog i verksamhet och debatt som berörde fram-
växande mångkulturella utmaningar i vårt land. Under året 
ordnade rådet tillsammans med sina samarbetspartner sex 

tillfällen där invandrararbetet och asylsituationen behandla-
des ur olika perspektiv.  Frågor kring det mångkulturella och 
religionsmötet lyftes fram vid två goda seminarier som sek-
tionerna arrangerade.  ERF inspirerade sina medlemmar att 
diskutera konkreta utmaningar om asylsituationen, mång-
kulturella äktenskap och kyrkornas samarbete kring integre-
ringen av invandrare i samhället och församlingarna, samt 
frågor om religionsmöte.  Rådet var representerat vid Pre-
sidentforumet, vars tema var Ett mångkulturellt och plura-
listiskt Finland. Både ERF:s generalsekreterare och judis-
ka och islamska samarbetspartner betonade vid forumet de 
möjligheter till religionsmöte och dialog som det nuvarande 
systemet med religionsundervisningen innebär. Genom den-
na verksamhet och aktivt deltagande av ERF:s representan-
ter hölls det kristna perspektivet på invandrafrågor och asyl 
med i den allmänna debatten. 

Det viktigaste besöket från Kyrkornas världsråd under 
dess 60-åriga historia gjordes i oktober 2008. Delegatio-
nen på nio personer som bestod av experter från KV:s vikti-
gaste enheter leddes av vicegeneralsekreterare Georges Le-
mopoulus. Delegationen gästade främst KV:s två finländska 
medlemskyrkor, den evangelisk-lutherska och den ortodoxa 
kyrkan.  Delegationen mötte också representanter för den 
tredje medlemskyrkan – United Methodist Church – som är 
representerad genom sina dotterkyrkor i Finland.  ERF ar-
rangerade ett samtal för delegationen med Finska frikyrko-
rådets medlemssamfund, vilket gästerna ansåg viktigt med 
tanke på den internationella ekumeniska utvecklingen. De-
legationens medlemmar höll betydelsefulla anföranden vid 
ERF:s höstmötesseminarium i Lahtis. Mötet med Kyrkor-
nas världsråds och Pingströrelsens samarbetskommission 
gav också möjlighet till intressanta internationella ekume-
niska kontakter. KV:s generalsekreterare Samuel Kobia del-
tog i de ekumeniska biståndsorganisationernas ACT:s möte 
i Kyrksklätt 1.10 och träffade också ERF:s representanter.

Finländsk Missionskonsultation II hölls i Kulturcentret 
Sofia. Den hölls som ett resultat av en tioårig utveckling 
som inleddes vid den första missionskonsultationen i Viva-
mo 1998. Missionsorganisationernas representanter konsta-
terade att samarbetet har utvecklats till att bli en naturlig och 
transparent del av deras arbete. Ett uttryck för den ekume-
niska utvecklingen var när Ortodox Mission rf blev medlem 
i Finska Missionsrådet och därmed inledde en ny period i 
missionssamarbetet. 

Antalet anställda på ERF är litet men sju sektioner gör 
resurserna mångfaldiga.  Sektionernas medlemmar består av 
representanter som medlemssamfunden utsett. Dessa myck-
et engagerade ekumeniska förtroendevalda lyfter aktivt fram 
aktuella teman från sina specialområden. Sektionen för etis-
ka frågor lyfte upp frågor kring fundamentalism vid vårens 
seminarium med en åtföljande livlig diskussion i medier-

1 Översikt över verksamhetsåret
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na.  Sektionen för fostran uppmärksammade religionsmö-
tet i fostran vid höstens seminarium som var välbesökt av 
folk från undervisningssektorn. Kvinnosektionen lyfte upp 
religionsdialogen på ett intressant sätt vid seminariet Ab-
rahams döttrar och andra evenemang. Ungdomssektionen 
håller fram ekumenisk utbildning genom sitt program Ket-
ko. Sektionen för lärofrågor behandlade Bibeln och kyrkans 
identitet vid sitt seminarium föranlett av dokumentet NMC. 
Sektionen för lokal ekumenik samlar ekumeniska aktörer 
runtom i landet för samtal. Lokalekumeniskt forum, arrang-
erat av sektionen, hölls i Riihimäki. Sektionernas verksam-
het präglas av ekumenisk kreativitet. Aktiviteten är cyklisk 
och ibland kan det komma perioder av stiltje. Så var det un-
der året för Sektionen för finlandssvensk ekumenik. 

Till målen för 2008 hörde att klargöra ERF:s kommu-
nikation och stärka relationen till kyrkliga och allmänna 
medier.  Den tryckta tidningen – Näköala-Utsikt – ersattes 
med en allt mera tidsenlig webbkommunikation.  Begränsa-
de ekonomiska och personresurser gjorde att dessa mål för-
verkligades endast delvis.

Kansan Raamattuseura ordnade Kristusdagen tillsam-
mans med de kristna församlingarna i Åbo 18.10. Evene-
manget samlade 10 000 deltagare från olika församlingar 
och andliga grupper från alla kommuner i Finland. Dagen 
var ett uttryck för att det i hela vårt land finns människor 
som bekänner sig till Kristus och tror på bön för vårt sam-
hälle.  ERF hjälpte sina medlemssamfund med ekumeniska 
och internationella kontakter och gav möjlighet för KV:s re-
presentanter att delta. 

Ärenden som rör kyrkor och religionssamfund flyttades 
i början av året till Undervisningsministeriets kulturavdel-
ning. ERF ordnade med Finska frikyrkorådet (SVKN) över-
läggningar om statsstöd till religionssamfunden i Undervis-
ningsminsteriet och riksdagen tillsammans med represen-
tanter från frikyrkosamfunden och katolska kyrkan. Stats-
stödet beviljades ur statsbudgeten 2009 som ett bestående 
bidrag, summan blev dock mindre än väntat. Statsmakten 
intresserade sig för planeringen av religionssamarbete, ge-
nom både Underviningsministeriet, Inrikesministeriet, Ar-
bets- och näringsministeriet och Utrikesministeriet. Statsrå-
dets kansli arrangerade ett öppet forum kring klimatföränd-
ringen. Inbjudan gick via ERF till rådets medlemmar och is-
lamska och judiska aktörer.  ERF:s partnerskapsorganisatio-
ner deltog speciellt aktivt.

Bilaterala teologiska samtal hölls mellan evangelisk-
lutherska kyrkan och katolska kyrkan, och mellan evange-
liska-lutherska kyrkan och ryska ortodoxa kyrkan.  Det fjor-
tonde lärosamtalet med ryska ortodoxa kyrkan hölls i St Pe-
tersburg 18-2�.9. Temat var Friheten som gåva och ansvar 
-Mänskliga rättigheter och religionsfostran ur kristet per-
spektiv. Finsk-svenska lärosamtal med den romersk-katol-
ska kyrkan fortsatte 1�-1�.� och 6-7.10. Temat var Rättfär-
diggörelsen i kyrkans liv. Överlägningarna kommer att av-
slutas 2009.
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2.1 Årliga händelser

Ekumeniska böneveckan

Böneveckan för kristen enhet firades internationellt för 
hundrade gången. Ekumeniska böneveckotraditionen an-
ses ha fått sin början i USA efter att episkopalprästen Paul 
Wattson föreslagit att en bönevecka skulle firas 18-25.1. Den 
första ekumeniska böneoktaven hölls första gången 1908. 
Ett gemensamt material för veckan har producerats i fyrtio 
år, gemensamt av KV:s Faith and Order sektion och Katols-
ka kyrkans råd för främjande av kristen enhet. 

ERF:s representanter deltog i firandet av böneveckan på 
olika håll i landet.  Generalsekretaren predikade 20.1 i To-
masmässan i Åbo domkyrka, som arrangerades av Suomen 
Liikemiesten Lähetysliitto, och talade 20.1 på torget i Gårds-
backa, Helsingfors, vid evenemanget Bön, rock och skinn-
rockar, som arrangerades av lokalförsamlingarna (lutherska, 
pingst, katolska och ortodoxa) och Heikki Hursti. General-
sekreteraren höll ett anförande om böneveckans tema Be 
ständigt vid en ekumenisk kväll i St Michel och Jyväskylä. 

Sektionen för lokal ekumenik samlade aktivt informa-
tion om ekumeniska böneveckans händelser från olika håll i 
landet och berättelser från evenemang från 15 olika orter pu-
blicerades på ERF:s hemsida.

Material och affisch
Böneveckans material 2008 hade beretts av en ekumenisk 
arbetsgrupp i USA. Jubileumsåret vittnade om en lång bö-
netradition och veckans viktiga bibeltext handlade om stän-
dig bön. Materialet byggde på temat Be ständigt hämtat från 
Paulus första brev till Thessaloniki.  Uppmaningen omfattar 
också andra bud till den tidiga kristna församlingen och upp-
maningar om att leva ett liv enligt Guds vilja. Bön är inte nå-
got som de fromma har automatiskt, bön kommer inte av sig 
själv. Det engelska materialet kunde fås i sin helhet via ERF:
s webbsidor. Ett finskt och ett svenskspråkigt materialhäfte, 
som innehöll böneveckans historia och texter för det åtta da-
garna, kunde laddas ner. Kansliet skötte om att det tvåsprå-
kiga materialet sändes ut till landets alla finsk- och svensks-
pråkiga kristna församlingar.

ERF publicerade konstnär Liina Pajunens affisch om Bö-
neveckan för kristen enhet. Affischen i fyrfärgstryck kan an-
vändas året om och får fritt användas i informationen om bö-
neveckan. Den kan skrivas ut från ERF:s hemsida i A� eller 
A� format. Filen kan också laddas ner för kopiering till en 
stor affisch (t.ex.50x70). Bilden kan bifogas till inbjudning-
ar och annat material. En egen händelsekalender kan bifogas 
den stora affischen, i marginalen nere till vänster. Affischen 
är givetvis användbar också som sådan. 

Hundraårsjubileum
I Tammerfors firades ekumeniska böneveckans 100-årsjubi-
leum i samarbete med ERF och den lokala ekumeniska ar-
betsgruppen. Den hölls söndagen 20.1 som en traditionell 
kyrkvandring med efterföljande gudstjänst som radierades. 
Ekumeniska arbetsgruppen i Tammerfors arrangerade en 
lyckad helhet. I festen deltog bland andra ERF:s ordföran-
de ärkebiskop Jukka Paarma, ärkebiskop Leo, distriktsföres-
tåndare Timo Virtanen från Metodistkyrkan, samfundsledare 
Atte Helminen från Adventkyrkan, katolska församlingens 
representant fader Teemu Sippo och Tammerfors biskop Ju-
ha Pihkala och representanter från Vapaakirkko, pingstför-
samlingarna och baptistsamfundet. 

Lokalekumeniskt forum
Det femte lokalekumeniska forumet hölls 22.9 i Riihimä-
ki. Forumets tema var Bön för sjuka. TL Veijo Koivula pre-
senterade en luthersk syn, fader Teemu Sippo den katols-
ka, fader Mikael Sundkvist den ortodoxa och en frikyrklig 
syn presenterades av Arto Kortemaa. Efter varje anförande 
följde en livlig diskussion. Det konstaterades att smörjan-
de med olja används både i luthersk och frikyrklig traditi-
on, trots att det oftast förknippas med katolsk och ortodos 
tradition. På kvällen i Riihimäki pingstkyrka berättade Hen-
ry Hedman om en målinriktad församlingsmodell. Deltagar-
na delade med sig av erfarenheter från lokalekumeniken på 
olika håll.  

Temadag för mission

Temadagen för mission som arrangerades av Missionsarbet-
sgruppen (LYTR) hölls hos Finska Missionssällskapet 29.9.  
Ämnet var den kristna missionens förhållande till islam. Ett 
trettiotal deltog i den intressanta och månsidiga diskussio-
nen.

Gemensam kristen missionshelg 

Den gemensamma kristna missionshelgen hölls för tionde 
gången andra veckoslutet i oktober 11-12.10. Årets ämne var 
Frid med Gud (Rom.5:1). Materialet bestod av både en in-
hemsk och en internationell dimension. Samma helg firades 
reformationssöndagen i lutherska kyrkan med temat Trons 
grund. I ortodoxa kyrkan firades 22:a söndagen efter pingst 
eller Lukas tredje söndag och evangelietexten handlade om 
änkan från Nain (Luk. 7:11-16) Enligt katolska kyrkans ord-
ning i Finland firades kyrkoårets 28:e söndag och evagelie-
texten handlade om kungasonens bröllop.  Katolska kyrkans 
internationella missionssöndag firades 19.10. ERF och Fins-
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ka Missionssällskapet publicerade på sina hemsidor mate-
rialet som Missionsarbetsgruppen sammanställt . Skriben-
ter var TM Aino Nenola (ort.), fader Toan Tri Nguyen (kat.), 
pastor Jari Portaankorva (bapt.) och missionsteolog Timo 
Vasko (ev.-lut.).

Missionshelgen har firats sedan 1999. Tanken på en ge-
mensam missionshelg föddes efter Finländsk missionskon-
sultation i Vivamo 1998. Missionshelgen är en frukt av ett 
samarbete som berör alla kristna. Syftet är att göra mission 
till en ekumenisk högtid som lokalförsamlingarna kan fira 
tillsammans. En viktig målsättning är att kristna på samma 
ort berättar om Kristi världsvida mission.  Temat kan fogas 
in i gudstjänster eller andra samlingar. På så sätt kan man de-
la erfarenheter och tankar om en gemensam global mission, 
dess utmaningar och möjligheter. 

Finländsk Missionskonsultation II

Finländsk missionskonsultation II hölls i Kulturcentret So-
fia, Helsingfors 18.11. Kristen tro i framtidens värld var te-
mat och deltagarna kom från mer än trettio kyrkor, samfund 
och missionsorganisationer.  Missionskonsultationen ord-
nades som ett samarbete mellan Ekumeniska Rådet, Finska 
missionsrådet, och Finska frikyrkorådet. De praktiska arran-
gemangen stod missionsarbetsgruppen (LYTR) för. 

Vid konsultationen konstaterades att efter den första mis-
sionskonsultationen 1998 har samarbetet mellan olika mis-
sionsaktörer fördjupats och breddats samtidigt som den glo-
bala verksamhetssfären har krympt.  

Anföranden hölls om förhållandet mellan mission och 
utvecklingssamarbete, om mission och religionsmöte och 
om evangeliet i en modern värld.  Efter anförandena samta-
lade man i grupp.  På basis av dagens teman framkom följan-
de viktiga synpunkter. 

- Mission hör till kyrkans väsen. Den grundar sig på Jesu 
Kristi missionsbefallning som getts åt kyrkan. 

- Mission är en del av de kristnas gemensamma uppdrag 
och bör genomföras tillsammans. Samarbetet mellan kyrkor 
och missionsaktörer bör förstärkar både i hemlandet och in-
ternationellt. 

- Alla kyrkor bör respektera och stöda varandra i denna 
gemensamma uppgift.  

- Man bör kunna berätta om att Kristus är unik till alla 
folk. Främjandet av religionsfrihet och mänskliga rättigheter 
hör till missionsarbetet. 

- Mission bedrivs genom förkunnelse av evangelium och 
tjänst för medmänniskorna.  Här följs principen om hållbar 
utveckling som baseras på Bibeln. 

Dagens förändrade verksamhetssfär utmanar oss att ef-
fektivt använda moderna kommunikationsmedel.  Mission 

förutsätter partnerskap och ömsesidighet av alla, mission be-
drivs av överallt, av alla till alla.  Kyrkor och missionaktö-
rer ökar sina förutsättningar att möta invandrare av olika re-
ligioner.  Vår gemensamma uppgift är ännu på hälft. Där-
för är missionens mål Kristi världsvida kyrkas förstärkan-
de och tillväxt. 

Missionsarbetsgruppen 

Missionsarbetsgruppen LYTR grundades som ett resultat av 
Missionskonsultationen i Vivamo 1998. Den var ett samar-
betsorgan för ERF, Missionsrådet och Finska frikyrkorådet.  
En av arbetsgruppens viktiga uppgifter var att hålla kontakt 
mellan Missionsrådet och de ortodoxa och katolska mission-
sorganisationerna.  Missionssamarbetet tog en ny vändning 
under året då Ortodox Mission blev medlem i Finska missi-
onsrådet.  De medverkande i missionsarbetsgruppen kons-
taterade att arbetsgruppen fyllt sin uppgift och det beslöts 
att avsluta arbetsgruppens verksamhet i och med utgången 
av 2009.  Finska missionsrådet kan nu mera effektivt funge-
ra som missionens ekumeniska forum. ERF:s styrelse kons-
taterade att kontakterna till katolska kyrkan bör skötas trots 
att kyrkan inte har gått med i FMR. ERF och FMR ingick ett 
samarbetsavtal om att utveckla ekumeniska missionshelgen 
i ömsesidigt samarbete.  Vikten av ett gemensamt årligt mö-
te om missionssamarbete lyftes också fram. 

Ekumeniska ansvarsveckan

Ansvarsveckan är ett brett och betydande projekt i ERF:s 
verksamhet. Dess ställning som den andra ekumeniska tema-
veckan förstärktes under året då man övergick till två bönda-
gar, varav den andra  hålls 2�.10. och förknippas med arbete 
för fred och kristet samhällsansvar. Ansvarsveckan syns he-
la året i ERF:s verksamhet och beviljade understöd har möj-
liggjort anställningen av en projektsekreterare på deltid.

Finansieringen av Ansvarsveckan var hotad i början av 
året, samtidigt blev dess ställning i ERF klarare.  Den trettio-
ett år gamla verksamheten har sedan 2006 administrerats av 
ERF men understötts av Kyrkans Utlandshjälp genom medel 
från Utrikesministeriet.  Under det gångna året flyttades An-
svarsveckans ekonomi över till ERF.  Övergången orsakade 
ett bortfall på �0 000 euro, vilket hotade genomförandet av 
Ansvarsveckan.  Stödet från samarbetspartner möjliggjorde 
ett genomförande nästan som planerat.  För att täcka under-
skottet på �0 000 euro gav följande organisationer sitt stöd: 

• Kyrkans Utlandshjälp 5 000 e
• Finska Missionssällskapet � 000 e
• Helsingfors lutherska samfällighet 5 000 e
• Helsingfors diakoniinstitut 1 500 e 
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• KFUK � 881,92
• Esbo lutherska samfällighet 1 500 e 
• KFUK och Helsingfors ortodoxa församling skötte in-

kvarteringen av Ansvarsveckan utländska gäster. 
Ett finskt temaseminarium var det enda som inte kunde 

genomföras på grund av bristande finanser.  Detta försvaga-
de inte nämnvärt Ansvarsveckans genomslag om människo-
handel, eftersom ett lyckat seminarium hållits i februari och 
för att Ansvarsveckans gäster höll anföranden vid många oli-
ka tillfällen. 

I slutet av året ingicks ett avtal mellan ERF och Kyr-
kans central för det svenska arbetet (KCSA) enligt vilket 
Ansvarsveckans projektsekreterare är anställd av ERF och 
finansierad av KCSA.  Ansvarsveckans finsk och svensk-
språkiga verksamhet fick en tydligare plats i ERF, en vik-
tig positiv utveckling både för programmet och hela rådet. 
Ansvarsveckan är en etablerad verksamhetsform i försam-
lingarnas internationella diakoni och ännu finns möjligheter 
att utveckla den ekumeniska dimensionen.  Det ekonomis-
ka ansvaret för ett så stort projekt med två anställda är tyng-
re än ERF:s egna resurser skulle tillåta och är en utmaning 
för ERF:s tillväxt

Råvaror och övergrepp - Verkligheten i Kongos 
gruvindustri
Ett seminarium hölls i Helsingfors 21.1 med FinnWatch om  
temat för 2006-2007.

Seminariet behandlade elektonikföretagens ansvar för 
utvinningen av råvaror och för konsumenternas möjligheter 
att verka för en rättvisare elektronik. Vid seminariet medver-
kade verksamhetsledare Prince Kumwamba (ACIDH, De-
mokratiska republiken Kongon), konsult i mineralfrågor Es-
telle Levin (Storbritannien), Teemu Meronen (aktiv i Luon-
to-Liitto), direktor Antti Pentikäinen (Kyrkans Utlandshjälp) 
och EU-projektkoordinator Päivi Pöyhönen (FinnWatch’s 
informationsbyrå). Seminariet avslutade Ansveckans tema 
för 2006-2007 Fred och rättvisa. 

Vad är människans pris? Seminarium i Helsingfors 
och Tallinn
Ett seminarium om temat 2008-2009, Vad är människans 
pris?, hölls på Diakoniinstitutet i Helsingfors, på en färja i 
Finska viken och i Birgittinerklostret i Tallinn 17-18.2.

Vid seminariet framkom teologiska och samhällsper-
spektiv om människohandel och prostitution och deltagar-
na fick bekanta sig med arbetet mot människohandel i prak-
tiken.  Anföranden hölls av bla. Eva Biaudet (OSSE), Geor-
ge Joseph (Caritas Stockholm), Kristiina Luht (Estlande so-
cialministerium) och Torsten Moritz, (Churches’ Commis-
sion for Migrants in Europe CCME). Seminariet samlade 

sjuttio experter på människohandel i Finland och Estland. 
Seminariet ordnades i samarbete med Ekumeniska rådet i 
Estland.

De ortodoxa församlingarnas seminarium 
om människohandel
Valamo medborgarinstitut och ortodoxa organisationer höll 
15-16.9 ett seminarium i Nya Valamo om offren för männis-
kohandel för församlingarnas anställda och diakonidelega-
tioner. ERF deltog i arrangemanget.

Svenskspråkigt temaseminarium
Ansvarsveckans svenska temaseminarium hölls tradition-
senligt i Vasa 16.10 i samarbete med pedagogiska fakulte-
ten vid Åbo Akademi. 

Människohandel över östgränsen
Samtal om människohandel vid ett seminarium tillsammans 
med ekumeniska partner i St Petersburg. Av ekonomiska or-
saker skjöts det på framtiden, möjligen till slutet av temape-
rioden, årsskiftet 2009-2010.

Material
Tabloidtidningen Mig säljer ingen publicerades �.9. Den 
postades till alla kristna församlingar i Finland i september. 
Den tvåspråkiga tidningen fick ett gott mottagande och til-
läggsbeställningar kom in, vilket gjorde att upplagan på 10 
000 ex tog slut.  Ansvarsveckans hemsida innehöll andak-
ter och undervisningsmaterial. Affischen sattes upp i många 
församlingars och organisationers utrymmen.

Händelser 19-26.10
Ansvarsveckan firades traditionellt kring veckan kring FN:
dagen (2�.10) 19-26.10. Ansvarsveckans moldaviska gäs-
ter Asea Railean och Rodica Tinarelu-Negru från organisa-
tionen SOARTA besökte Finland 17-28.10. SOARTA arbe-
tar mot människohandel och hjälper människohandelsoffer 
i Moldavien. Gästerna deltog i bl.a. i Kristliga kulturforu-
met i Tavastehus 25.10, besökte Ansvarsveckans finska sa-
marbetspartner och besökte många församlingar.  Försam-
lingarna arrangerade ansvarsveckoevenemang på olika håll 
i Finland. Ansvarsveckans ekumeniska kväll hölls i Uleå-
borg, Karjasilta kyrka, 26.10 och den radierades i YLE1. 
Den svenska ansvarsveckogudstjänsten från Sibbo kyrka ra-
dierades 19.10 i radio Vega. Helt nytt var samarbetet med 
ryskspråkiga Radio Sputnik för vilken Ansvarsveckan pro-
ducerade två korta program om människohandel. Båda pro-
grammen sändes två gånger på kanalen. 
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Projektsekreterare
Ansvarsveckans projektsekreterare pastor Sanna Ylä-Jussi-
la beviljades tjänstledighet 7.�-5.10.2008. Till projektsekre-
terare 1�.�-�1.10.2008 kallades TM Emilia Helavuo. Sanna 
Ylä-Jussila anhöll om avsked från projektsekreterartjänsten 
efter att ha valts till församlingspastor i Mäntsälä. Styrelsen 
beviljade henne avsked från och med 7.1.2009.

Ansvarsveckan och Kyrkornas Globala Vecka
Som ett resultat av ett samarbetsseminarium mellan ERF:
s kansli och Sveriges Kristna Råd inleddes ett samarbete 
med Kyrkornas Globala Vecka. Lennart Molin, biträdande 
generalsekreterare på SKR med ansvar för samhällsfrågor 
och informatör Johanna Olaison besökte Helsingfors för att 
förhandla om samarbetsmöjligheter mellan de två kampan-
jveckorna. Beslöts inleda samarbete kring aktuella teman för 
2010-2011.

 

Ekumeniska böndagsplakatet

2008 firades för första gången två böndagar, varav den ena 
hålls under ekumeniska böneveckan (18.1) och den andra 
under ekumeniska ansvarsveckan (2�.10).

För beredningen av böndagsplakatet ansvarade ERF:s 
böndagsarbetsgrupp. ERF:s styrelse tog fram plakattexten 
tillsammans med republikens presidents kansli. Republikens 
president undertecknade böndagsplakatet �.12.

För 2009 bereddes ett plakat och dithörande bibeltexter 
för två böndagar, 18.1 och 2�.10. Böndagsplakatet behand-
lade två aktuella teman, ett kristet perspektiv på klimatför-
ändringen och 20-årsjubileet av FN:s deklaration om barnets 
rättigheter.  Arrangemanget med två böndagar ger möjlighet 
för de lokala församlingarna att fira både januari månads och 
oktober månads böndagar som gemensamma lokala arrang-
emang. Böndagarnas förpliktande historia som ett påbud av 
statsmakten förändras på detta sätt och blir gemensam kris-
ten bön för hela folkets aktuella utmaningar och samtidigt en 
andlig röst i samhällsdebatten.

 
2.2 Övriga projekt

Kyrkor och invandrare

Samarbete med Migrationsverket
Migrationsverket inbjöd representanter för ERF, Kyrkans 
Utlandshjälp och Finska Missionsällskapet att 10.1 disku-
tera samarbetet kring verkets insamlade landsinformation. 
Som ett resultat av diskussionerna beslöts att utveckla ett 
system för FMS:s anställda utomlands att ge relevant in-

formation om landets situation till Migrationsverket.  Om 
man finner en fungerande modell kan den anpassas till andra 
kyrkliga organisationer. 

Kyrkan som fristad i Kuopio
ERF och de lutherska församlingarna i Kuopio arrangera-
de en utbildnings och rådplägningsdag om Kyrkan som fri-
stad 1�.1 i Puijo kyrka. Ett fyrtiotal personer deltog från 
olika kyrkosamfund i östra Finland. Fyra representan-
ter för församlingar som erbjudit fristad berättade om si-
na erfarenheter och höll anföranden om behandlingen av 
asylsökande och aktuella utvisningar.  Vid tillfället ta-
lade också Migrationsverkets linjechef Matti Heinonen.   

Kyrkan som fristad 
Sektionen för finlandssvensk ekumenik och Borgå stifts 
domkapitlet arrangerade Kyrkan som fristad-seminariedag 
15.2 i Grankulla kyrka.  

Kyrkan som fristad i Åbo
Mikaelförsamlingen i Åbo ordnade en seminariedag om 
asylfrågor 5.�. Syftet med seminariet var att kasta ljus över 
asylpraxis och dela erfarenheter.  Talare var generalsekrete-
rare Dorazio från Sveriges asylnätverk, professor Antti Laa-
to från Åbo Akademi och linjechef Matti Heinonen från Mi-
grationsverket och ERF:s generalsekreterare.  På kvällen 
uppfördes en komposition inspirerad av fallet Naze Aghai.

Asyl 2008
Ekumeniska arbetsgruppen i Tammerfors arrangerade 11.9 
tillsammans med ERF seminariet Asyl 2008 där man sam-
talade om asylpolitikens etiska principer i Finland och EU. 
Talare var invandrarminister Astrid Thors, generalsekretera-
re  Doris Peschke från Churches Commission for Migrants i 
Europe, Tammerforsbiskopen Matti Repo och Irina Lykha-
tan som nyligen beviljats  fristad eller kyrkoasyl. I paneldis-
kussinen deltog representanter för olika partier och  medb-
orgarorganisationer.  I samtalalet frågades vad asylpolitikens 
moral är och vad kyrkans röst innebär.  89 personer deltog i 
seminariet som hölls i pingstkyrkan i Tammerfors.

Mötesplats för en tredje kultur
En rådplägningsdag för mångkulturells relationer och famil-
jer hölls 20.10 för andra gången. Denna gång hölls dagen i 
Kyrkostyrelsens festsal.  Arrangemanget sköttes av Kyrkos-
tyrelsens invandrararbete, lutherska invandrararbetet i Hel-
singfors och Esbos, och Helsingfors samfällighetes interna-
tionella arbete. Temat var finsk-ryska äktenskap, deltagarna 
var många och diskussionen livlig.
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Själavård för invandrare
Själavård för invandrare behandlades vid ett seminarium 
20.11 och samlade dem som jobbar med församlingsarbe-
te bland invandrare. Syftet var ökad kunskap och samarbete 
bland dem som arbetar med själavård på ryska och engelska. 
Integreringen i församlingsgemenskapen är en gemensam 
uppgift i kyrkorna, vilken utmanar både vanliga finländare 
och nyligen anlända att bygga kyrkan tillsammans. I samta-
let betonades möjligheter och utvecklingsbehov för kyrkligt 
samarbete.  Seminariet hölls i pingstkyrkan, i Mikaels kyr-
ka, ortodoxa verksamhetscentret som ett samarbete mellan 
Gårdsbacka ekumeniska arbetsgrupp, ERF och Kyrkostyrel-
sens invandrararbete.

Utbildningsprogrammet MOD
MOD (Mångfald och dialog) är ett utbildningsprogram från 
Sverige som erbjuder pedagogiska modeller för att bearbeta 
frågor som har med det annorlunda att göra. På finska heter 
MOD: Moninaisuus, Oivallus, Dialogi. Utbildningen grun-
dar sig på inledande diskussioner, dialog och grupparbete. 
Med hjälp av dem strävar man efter att det inte skall uppstå 
fientligheter på grund av olikheter mellan människor, base-
rade på etniskt, nationellt, religiöst eller kulturellt ursprung. 
Licensen till utbildningsprogrammet i Finlands ägs av lut-
herska kyrkostyrelsen. Utbildning har hållits och marknads-
förts tillsammans med lutherska kyrkans invandrararbete. 

Från våld till försoning
Kyrkornas världsråds årtionde Kyrkor för fred och förso-
ning (2001-2010 Decade to Overcome Violence) som i Fin-
land kallas Från våld till försoning koordinerades av lut-
herska kyrkostyrelsen. Projektsekretare var Kati Jääskeläi-
nen. Tyngdpunkten låg på våld inom familjer och i närre-
lationer speciellt med tanke på barn och unga. Projektsek-
reterare Sanna Ylä-Jussila representerade ERF i arbetsgrup-
pen. Man samarbetade kring Ansvarsveckans människohan-
delstematik. Sektionen för fostran höll ett höstseminarium 
där man behandlade ickevåldsårtiondets tematik.   

Nordic-FOCCISA 
Samarbetet mellan kyrkor i Norden och kyrkor i södra Af-
rika, Nordic-FOCCISA, granskades av generalsekreterar-
na för de ekumeniska råden i Norden. Konstaterades att sa-
marbetet resulterat i viktiga initiativ i arbetet med HIV och 
AIDS.  Kontakterna mellan de ekumeniska råden har dock 
avstannat de senaste åren.  Som ett resultat av granskningen 
beslöt de nordiska ländernas generalsekreterarmöte att det 
vore följdriktigt att 2009 ordna ett gemensamt evaluerings-
möte med samarbetspartner i södra Afrika om avslutandet av 
Nordic-FOCCISA samarbetet. 

Religionsmöte

Religionssamarbete i Finland - USKOT
Arbetet som började vid seminariet Religionerna i det fin-
ländska samhället på Hanaholmen 2007 fortsatte.  En ar-
betsgrupp med representanter för de fyra inbjudande organi-
sationernaa – Finlands islamska råd, Finlands Islamförsam-
ling (tatarerna), Centralrådet för de judiska församlingarna i 
Finland och ERF – beredde det fortsatta arbetet.  Målet är ett 
projekt som kartlägger och främjar religionssamarbetet som 
fick namnet Uskontojen yhteistyö Suomessa – Religionernas 
samarbete i Finland, USKOT-RESA.

Projektet inleddes genom samarbete mellan de tre mo-
noteistiska religionerna. Dess främsta mål är att främja sam-
hällsfreden, jämlikhet mellan religionsutövare, främajande 
av religionsfriheten, breddande av diskussionen kring religi-
on och samhällsfrågor. 

Religionsmöte på ledarnivå
Religionsledarna – kristendom, judendom och islam, möt-
tes 1�.5 hos tatarsamfundet Finska Islamförsalmingen i Hel-
singfors och 17.11 i Finlands islamska råds nya fastigheter i 
Helsingfors. Vid mötena samtalade man främst om religions-
ledarnas eventuella medverkan i statliga gudstjänster, stats-
stödet till religionssamfunden och Religionernas samarbete 
i Finland. I mötena deltog lutherska och ortodoxa kyrkornas 
ärkebiskopar, katolska biskopen samt representanter för ju-
diska församlingarna, Finska islamförsamlingen, Finska is-
lamiska samfundet som från och med hösten ersattes av Is-
lamska rådet i Finland (SINE). ERF:s generalsekreterare var 
sekreterare för mötena.

Möte mellan republikens president och religionssam-
fundens kvinnor
Kvinnosektionens ordförande Eija Kemppi representerade 
ERF vid en träff för religionernas kvinnorepresentanter, som 
republikens president hade sammankallat 6.8. till Gullranda. 

Abrahams döttrar – Kvinnan som Guds avbild, 
Helsinki
Vad förenar - vad skiljer! frågade Kvinnosektionen av rep-
resentanter för de tre bokreligionerna. KFUK deltog i arran-
gemanget och seminariet hölls i Hotell Helka, Saarnisalen 
söndagen 5.10. Konstaterades att det finns goda erfarenheter 
från kvinnors religionsmöte på olika håll i Europa. Det sker 
ofta på praktisk nivå och skapar gemenskap.  Detta behövs 
också hos oss, särskilt i dessa tider behövs samtal och åtgär-
der för att skydda livet.
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Religionsmötet i utbildningen – en väg till fred
Religionernas roll i världen har blivet mer synlig och 

betydelsefull. Det märks i medierna, politiken och i möten 
mellan människor. Tyvärr uppfattas religionerna ofta som or-
sak till konflikter. Religionernas grundläggande budskap är 
dock inte hat eller våld.  Religionerna kan tjäna fred och för-
soning. Dessa och andra frågor diskuterades vid seminariet 
som sektionen för fostran ordnade 10-11.10 i Helsingfors. 

EU:s temaår om kulturdialog 
Ett seminarium med anledning av EU:s temaår hölls 28.10. 
Talare var Jorge Cesar das Neves som ansvarar för Europa-
kommissionens relationer till religioner, kyrkor, ideella sam-

manslutningar och världsåskådningar.  Seminariet öppnades 
av ärkebiskop Jukka Paarma som menade att Finland är ett 
bra exempel på samverkan mellan religioner. Migrations och 
Europaminister Astrid Thors betonade religionslärarnas be-
hov av utbildning. Dr Neves betonade religionsdialogen som 
ett kännetecken på demokrati och grundläggande rättigheter. 
Vid seminariet utgavs The Helsinki Declaration som under-
tecknades av ledare för de tre monoteistiska religionerna. 

Seminariet arrangerades som en del av det europeis-
ka temaåret kring kulturdialog 2008. Bakom arrangemang-
et stod Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Ekume-
niska Rådet i Finland och temaårets nationella kommitte.  
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3.1 www.ekumenia.fi

Rådet använde sig av eCredos webbkommunikation. Byrå-
sekreteraren uppdaterade webbsidorna. I samarbete med 
Thorleif Johansson inleddes förberedelserna av förnyandet 
av hemsidorna. 

Nedläggningen av tidningen Näköala-Utsikt ledde fram 
till ett nytt skede. Förändringen var noggrant förberedd och 
beslutat av rådets möte.  Man satsade mycket på webbsidan. 
ERF:s egna och många andra ekumeniska seminarier, evene-
mang, nyheter och annat material publicerades på webben. De 
små personella och ekonomiska resurserna förhindrade ut-
vecklingen av en övergripande kommunikationsstrategi.

 

3.2 Övriga publikationer

Materialet för böneveckan för kristen enhet 
Rukoile lakkaamatta –Kristittyjen ykseyden ekumeeninen ru-
kousviikko
Be ständigt - Ekumeniska böneveckan för kristen enhet
Affisch, beställningsarbete av konstnär Liina Pajunen. Kan 
laddas ner och skrivas ut från hemsidan för användning un-
der böneveckan varje år.

Toimintakertomus 2007 Verksamhetsberättelse
Senaste års verksamhetsberättelse i A� format, 68 sidor, in-
bunden med fyrfärgspärm.

Missionshelgens material
ERF och Finska Missionssällskapet publicerade materia-
let som Missionsarbetsgruppen sammanställt på sina hem-
sidor.

Böndagsplakatet
ERF ombesörjde tryckning och distribution av böndagspla-
katet 2009 till landets kristna församlingar i samarbete med 
lutherska kyrkans kyrkostyrelse.

Kristi ljus lyser för alla
Rapportboken från Europeiska kyrkokonferensens möte i 
Sibiu 2007 publicerades i samarbete med ev.-luth. kyrkans 
utrikesavdelning. Boken innehöll mötets viktigaste uttalan-
den och deltagarnas reflektioner om evenemanget.

3.3 Kommunikationssamarbete

Samarbetet mellan Päivä Oy, Finska missionssällskapet,  
eCredo och Kyrkans informationscentral (KT) var dyna-
miskt och uppbyggande. Mycket värdefull sakkunskap kom 
rådet till del gällande publikationsverksamhet, hemsidor 
och information.

3 Kommunikation och publikation
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rade gruppens möten med representanter för kyrkorna i vårt 
land.

KV:s generalsekreterare i Finland
KV:s generalsekreterare Samuel Kobia deltog i de europe-
iska ekumeniska biståndsorganisationernas möte i Kyrkslätt 
1.10. ERF:s generalsekreterare hälsade på tillsammans med 
biskop Mikko Heikka, ecklesiastikråd Risto Cantell och 
ERF:s viceordförande Outi Vasko som också är medlem i 
KV:s exekutivkommitté.

Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapets huvudmannaråd sammanträdde i 
Gävle 2�.�. Bibeläventyret, som riktar sig till skolelever i ål-
dern 10-11 år, genomfördes i fjol i 860 skolor i Sverige och i 
ca 100 skolor i Svenskfinland. Prof. Anders Piltz informera-
de on katolska kyrkans projekt att se över Bibel 2000. Stock-
holms katolska stift producerar nya gudstjänstböcker. Den 
romerska gudstjänstkongregationen har slagit fast att Bibel 
2000 inte kan användas i liturgiskt bruk utan en översyn en-
ligt fastställda principer. Ca 2100 ställen som används i litur-
gin kommer att ses över. Antropomorfismerna, ss. Guds arm, 
anlete osv., bör bibehållas, själ och ande får inte återges med 
personliga pronomina mm. Denna revision ges ut i en utgåva 
där det framgår klart att det handlar om texter för liturgiskt 
bruk inom katolska kyrkan i Sverige. Detta kommer att be-
röra också Finland, eftersom de svenska gudstjänstböcker-
na kommer att användas i svenska mässor och förrättningar i 
katolska kyrkan i Finland.

Höstmötet hölls i Stockholm den 19.11. Mikael Hansson 
tilldelades årets bibelpris. Mikael Hansson byggde år 1999 
upp Bibelsajten, en nätplats kring Bibeln (www.bibelsajten.
se). Sajten har 2000 besökare per dag. I o.m. att huvudman-
narådets treåriga period löper ut fördes samtal om måldo-
kumentet för nästa huvudmannaråd. Det som speciellt be-
tonades i inläggen var, att SBS bör ses som ett serviceorgan 
för kyrkorna. Det finns en risk att SBS börjar uppträda som 
en kyrka, eller en bibelrörelse. Bibeln bör dock inte isoleras 
från det kristna gudstjänstlivets sammanhang.

Life and Peace Institute
Missionråd Elsi Takalas period avslutades i början av året. 
Takala har representerat ERF i institutets styrelse.  I hennes 
ställe valdes Leo Siliämaa, programkoordinator vid Kyrkans 
Utlandshjälp.

NCC Norden 
Det årliga mötet mellan ekumeniska generalsekreterare och 
kyrkornas ekumeniska ansvariga hölls i Tallinn �0.1-�.2. 

Finska Pingstkyrkan
ERF stärkte sina relationer till Pingstkyrkan och stödde dess 
kontakter till andra kyrkor och den ekumeniska rörelsen. 
Många medlemmar och pastorer inom Pingstkyrkan deltog 
i ERF:s arbete som talare vid seminarier och som experter i 
arbetsgrupper. 

Kyrkornas världsråd
ERF hade en god inblick i KV:s verksamhet då rådets vice-
ordförande Outi Vasko (ort.) var medlem i KV:s exekutiv-
kommitté och ordförande i ungdomskommissionen Echos. 
Dessutom fanns det flera finländare i KV:s andra organ: I 
centralkommittén: biskop Simo Peura (ev.-luth.), Aaro Ryt-
könen (ev.-luth.) och Heikki Huttunen (ort.). I KV:s och 
pingströrelsens samarbetsorgan satt pastor Tuija Mannström 
(ev.-luth.), i kommissionen för fostran projektledare Riina 
Nguyen (ort.) och i Faith and Order –kommissionen Minna 
Hietamäki (ev.-luth.) och Aino Nenola (ort.). 

Besök av KV:s delegation
En delegation från Kyrkornas världsråd besökte Finland 11-
18.10, det viktigast besöket i vårt land under KV:s 60-åriga 
historia. Delegationen på nio personer leddes av vicegene-
ralsekreterare Georges Lemopoulos. Med fanns också ledar-
na för Faith and Order, Commission on World Mission and 
Evangelism, Churches Commission on International Affairs, 
programsekreterarna för migration och Mellanösternrelatio-
ner och KV:s ställföreträdande generalsekreterare.  

Delegationen besökte främst KV:s två finländska med-
lemskyrkor, den evangelisk-lutherska och den ortodoxa kyr-
kan. Delegationen mötte också representanter för den tred-
je medlemskyrkan – United Methodist Church – som är re-
presenterad genom sina dotterkyrkor i Finland.  ERF ordna-
de ett möte med Finska Frikyrkorådet, en betydelsefull kon-
takt enligt gästerna.  I Helsingfors ordnades flera seminarier, 
möten och tre offentliga tillfällen tillsammans med lutherska 
Kyrkostyrelsen och andra samarbetspartner Fyra av gäster-
na predikade i olika gudstjänster. Delegationens medlemmar 
talade vid ERF:s höstmöte och vid ett seminarium i Lahtis. 
En del av delegationen deltog i Kristusdagen i Åbo 18.10 
och viceordförande William Temu talade vid det internatio-
nella seminariet. 

Samarbetsgruppen för KV och pingströrelsen
WCC-Pentecostals Joint Working Group möttes 15-21.11 i 
kulturcentret Sofia. Deltagarna i Finländsk missionskonsul-
tation mötte medlemmarna i arbetsgruppen vid morgonan-
dakter och avslutningskaffet.  ERF:s kansli ordnade en ut-
flyktsdag till Helsingfors och Kyrkostyrelsen och koordine-

4 Kontakter och uppföljning
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Mer än trettio representanter från de fem nordiska och två 
baltiska länder (Estland, Lettland) diskuterade aktuella eku-
meniska frågor, särskilt samarbetet mellan KV och EKK.  
Nordiska ekumeniska sekreterarmöten hölls 7.� i Palermo 
i samband med europeiska ekumeniska sekreterarmötet och 
i Stockholm 1.12. Vid mötena diskuterades aktuella ekume-
niska frågor och samarbetet mellan Norden och Baltikum. 

NCC Europe
Generalsekreteraren deltog i Europeiska ekumeniska sekre-
terarmötet i Palermo 7-10.�. Vid mötet diskuterades EEA� 
processen och mötet i Sibiu. I övrigt avhandlades migra-
tionssituationen i Europa och kyrkornas och de ekumenis-
ka rådens arbete med invandrare.  ERF:s generalsekreterare 
stod i tur att vara värd för den föreredande arbetsgruppen.

Ekumeniskt idéforum
I Sigtuna, Sverige, ordnades Ekumeniskt idéforum 9-10.�. 
Temat var Religion i det offentliga rummet och en av inle-
darna var redaktör Reetta Meriläinen från Helsingin Sano-
mat.  Deltagare var ekumeniska aktörer från hela Norden. 
Vid forumet behandlades nordiska ekumeniska samarbets-
projekt på olika områden.  ERF representerades av pastor 
Jan Edström.

Sveriges Kristna Råd (SKR)

Samarbetsseminarium
ERF:s personal deltog i en studieresa och ett seminarium i 
Stockholm och Uppsala 16-17.1. I Stockholm bekantade de 
sig med Ekumeniska Centret i Sundbyberg och diskuterade 
samarbete med Sveriges Kristna Råd.  Med var SKR:s gene-
ralsekreterare, ledare för diakoniavdelningen, programsek-
reteterare för Ekumenik i Norden, teologiska sekreteraren, 
sekreteraren för flykting och integrationsfrågor och koordi-
natorn för de ortodoxa kyrkorna.  Dessutom träffade man 
folk som jobbar med Kyrkornas Globala Vecka och repre-
sentanter för Svenska Missionsrådet.  Värd i Uppsala var 
sekreteraren för ekumenik vid ärkebiskopens kansli. Kans-
lichefen berättade om aktuella utmaningar för Svenska kyr-
kan och en forskare berättade om förnyelsen av äktenskaps-
lagen med tanke på registrering av personer av samma kön 
och aktuella frågor ur ett ekumeniskt perspektiv.  Man be-
kantade sig också med det finskspråkiga arbetet i Svenska 
kyrkan. 

I diskussionerna kom det fram hur likadant den ekume-
niska situationen ser ut på respektive sidor av Bottniska vi-
ken.  Konstaterades också att de flesta områden förtjänar ett 
närmare samarbete.  Det naturligaste skulle vara att inleda 

samarbete mellan Kyrkornas Globala Vecka och Ansvars-
veckan då temaveckornas bakgrund är likadan och man sam-
arbetat också tidigare.  Två frågor är viktiga att följa med i 
Sverige: diskussionen om registrering av personer av samma 
kön och lutherska kyrkans medlemsutveckling. 

Den kristnes liv som pilgrimsvandring
SKR:s projekt Ekumenik i Norden organiserade i samråd 
med Valamo folkhögskola 21-2�.2. ett seminarium om mö-
tet mellan den österländska och västerländska andligheten. 
ERF samarbetade i förberedelserna. Generalsekreteraren 
och byråsekreteraren deltog i seminariet.

SKR:s årsmöte 
Generalsekreteraren deltog i Sveriges kristna råds årsmöte i 
Västerås 16-17.�. Han kommenterade professor Anna-Marie 
Aagards anförande om Föregripende tillgivelse. 

Theobalt
Generalsekreteraren deltog i förberedelserna av Theobalt-
nätverkets möte i Finland 2009.

Ekumeniska Rådet i Estland
Ansvarsveckans temaseminarium 18-19.2 om människohan-
del hölls tillsammans med Ekumeniska Rådet i Estland (Ees-
ti Kirikude Nõukogu).  Generalsekreteraren föreläste om re-
lationerna mellan lutherska och ortodoxa kyrkorna i Finland 
vid EKN:s utbildningsseminarium och predikade vid den 
ekumeniska ungdomsfestivalen 19.8 i Kambja kyrka.

Religionsundervisningen
Mera om uppföljning av religionsundervisningen under Sek-
tionen för fostran.

Partnerskapslagen och kyrkorna
ERF följde diskussionen om samkönade parrelationer natio-
nellt och internationellt.  Seminarieserien Könet i Gud plan 
inleddes 11.10 och arrangerades av ERF och Studium Cat-
holicum. Vid det första seminariet talade ERF:s generalsek-
reterare som kommenterades av dominikanfadern Antoine 
Lévy. Material från seminariet läggs ut på webbsidan. Seri-
en på fem seminarier med inbjudna deltagare fortsätter fram 
till våren. Internationella erfarenheter visar att den ekume-
niska kontexten möjliggör en friare diskussion om åsiktss-
killnader än inom ett enskilt samfund. Denna seminariese-
rie visar om det också gäller i det finländska sammanhanget.  
Generalsekreteraren var ordförande för KV:s Human sexua-
lity reference group.
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Statsunderstöd till religionssamfunden
Representanter för ERF och Finska Frikyrkorådet mötte i ju-
ni tjänstemän vid undervisningsministeriet för att diskute-
ra statsstödet till religionssamfunden. Man samtalade om att 
få statsunderstödet att bli en bestående del av statsbudgeten 
och att höja understödet.  Enligt Undervisningsministeriet 
är understödet bestående.  Eftersom Jehovas vittnen med ett 
medlemsantal på 19 000 inte anhåller om understöd, blir un-
derstödet för övriga samfund ca � euro per medlem.  Sum-
man var liten enligt samfundsrepresentanterna, men trots det 
är anslaget inte större i budgeten för 2009, 200 000 euro.

Situationen för de kristna i Irak 
ERF ordnade 28.� ett lunchmöte men ambassadör Ilkka Uu-
sitalo, chef för Europakommissionens representation i Bag-
dad.  Inbjudna var ERF:s samarbetspartner som följer med 
situationen i Mellanöstern.  Vid samtalet lyftes fram den 
kristna assyriska minoritetens nödsituation i Irak. 

Religionssamfundens vigselrätt
ERF:s styrelse bekantade sig med de nya bestämmelserna 
angående vigselrätten och deras betydelse för frikyrkorna 
och den katolska kyrkan.  Man inledde förhandlingar om sa-
ken med justitieministeriet tillsammans med SVKN.

Ekumenisk pilgrimsvandring, Assisi-Rom-Castelgan-
dolfo 
ERF arrangerade en pilgrimsvandring till Italien 29.�-5.�. 
Vandringen gick i heliga Franciskus och heliga Chiaras fots-
pår till Monte Subasio och Centro Francescano . I Castel 
Gandolfo hälsade man på i Focolares högkvarter. I Rom del-
tog man i minnesmässan för påven Johannes Paulus II på 
hans dödsdag 2.� på torget utanför Peterskyrkan. Mässan 
förrättades av påven Benedictus XVI. I respekt för sin före-
trädare citerade påven Jesu budskap: ”Var inte rädda”. Han 
betonade att ängelns budskap blev ett motto för Johannes 
Paulus II.

Man hälsade också på i de protestantiska kyrkornas hög-
kvarter, i katolska kyrkans Råd för främjande av kristen en-
het och i Birgittasystrarnas hus. I resan deltog 51 pilgrims-
vandrare från katolska, lutherska, ortdoxa kyrkan och vapaa-
kirkko.  Reseledare var generalsekreterare Heikki Huttunen 
(ort.), pastor Antti Kruus (ev.-luth.) och fader Teemu Sip-
po (kat.). 
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 5.1 Sektionen för etiska frågor 

Syftet med Sektionen för etiska frågor är att erbjuda ERF:
s medlemssamfund möjlighet till interaktion när det gäller 
främjandet av behandlingen av etiska frågeställningar. Sek-
tionens uppgift är att behandla aktuella etiska frågor ur ett 
ekumeniskt perspektiv. Speciell hänsyn tas till hälsoetiska 
frågor och frågor som berör mänskovärdet.

Sektionens ordförande var Risto Pontela, viceordförande 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, och sekreterare Kaisa Iso-Hert-
tua alla medlemmar i lutherska kyrkan. Sektionen höll sex 
möten. 

I den akademiska diskussionen, i kyrkor, kristna organi-
sationer och i det muslimska samfundet finns ett behov att 
dikustera frågor som berör en strikt religiös tradition och en 
religiös fundamentalism som betonar de egna sociala nor-
merna.  Denna tematik lyftes fram vid ett seminarium 5.�. 
Talare var forskare Kimmo Ketola vid Kyrkans forsknings-
central, prossor Juha Sihvola vid Helsingfors universitet, di-
rektorn för Kyrkans Utlandshjälp Antti Pentikäinen, ordfö-
rande för Uskontojen Uhrien Tuki, Joni Valkila och ordfö-
rande för Islamska rådet i Finland, läkaren Anas Hajjar. Re-
daktör Sirkku Nyström ledde seminariet.  

Ingen deltagarangift uppbars och ca 100 personer del-
tog.  Den ekumeniska kontexten passade väl, eftersom fun-
damentalistiska rörelser finns i alla religioner.  Diskussionen 
fördjupade också religionsdialogen. 

På hösten började sektionen jobba med ett nytt tema som 
ledde till ett mångsidigt samtal i sektionen.  Man samtalde 
om etiska val i relation till kyrkligt medlemskap, om män-
niskans girighet, rädslan att förbinda sig (”freelance krist-
na”), den goda vardagen och kriser. Nästa seminarium foku-
serar på kyrkornas möte med kriser. 

5.2. Sektionen för fostran

Syftet med Sektionen för fostran är att erbjuda ERF:s med-
lemmar och observatörer möjlighet till interaktion i frågor 
som hör till ekumenisk fostran. Syftet är att främja utveck-
landet av ekumenisk fostran i Finland samt ökad inbördes 
respekt och information med tanke på alla åldersklasser.

Ordförande var Arto Kallioniemi (ev.-luth.) och viceord-
förande Marvi Sarimo (kat.) fram till �1.5 och Sirpa Oku-
lov (ort.) från 1.6. Sekreterare var Marianne Kantonen (ort.). 
Man höll sex möten och tillsatte två arbetsgrupper. Den ena 
arbetsgruppen bestående av Arto Kallioniemi, Marvi Sari-
mo, Liisa Siikanen och Marianne Kantonen planerade hös-
tens seminarium. Till arbetsgruppen kallades Pekka Iivo-
nen från Utbildningsstyrelsen, Ickevåldsårtiondets sekrete-
rare Kati Jääskeläinen och Eeva Liesilinna från Missions-
sällskapet. 

Den andra arbetsgruppen beredde publiceringen av en 
skrift som behandlar påskhäxtraditionen (virpominen) dess 
historia, och riktiga seder och bruk ur kristen fostrans syn-
vinkel.  Materialet är tänkt för fostran i församlingar, skolor 
och för medier. Ordförande är lektor Martti Häkkänen från 
Seurakuntaopisto. Övriga medlemmar är Heikki Huttunen, 
Hannu Koskinen, Marianne Kantonen.  

Sektionen deltog också i Ickevåldsårtiondets projekt och 
i bokprojektet Barn och våld. Arto Kallioniemi represente-
rade sektionen.

Seminariet Religionsdialog i fostran – en väg till fred 
hölls 10-11.10 i Helsingfors. Tillsammans med Finska Mis-
sionssällskapets MONESA projekt, Utbildningsstyrelsen 
och Ickevåldsårtiondet. Ekonomiskt understöd kom från or-
todoxa kyrkan och Edita Publishing. 50 personer från oli-
ka delar av landet deltog. De flesta deltagare var lärare, men 
också kyrkligt anställda och folk från utbildningssektorn 
deltog. Seminariet anpassades för lärarna som VESO-dagar. 

Arto Kallioniemi öppnade seminariet som hölls hos Mis-
sionssällskapet. Utbildningsråd Pekka Iivonen talade om re-
ligionsdialog. Generalsekreterare Heikki Huttunen behand-
lade undervisning i egen religion som en möjlighet till kul-
turmöte.  Publikationssekreterare Ilkka Enkenberg presente-
rade Editas nya publikationer om religionsfostran.  På kväl-
len hölls en ekumenisk kvällsgudstjänt i Uspenskikatedralen 
under ledning av Heikki Huttunen och en ekumenisk arbets-
grupp. Kvällen fortsatte i Uspenskis krypta med en kvälls-
bit. 

Följande dag inleddes med Laudes i St Henriks kyrka.  
Silja Lamminmäki-Vartia berättade om religionsmöte i var-
dagen ur ett mångkulturellt daghems perspektiv. Fyra oli-
ka perspektiv på religionsdialog lyftes fram: Marjatta Jaanu-
Schröder: ett katolskt perspektiv, Liisa Siikanen: skolsamar-
bete och vardagsekumenik genom en virtuell resa till Sand-
vikens begravningsplats, Sanna Ylä-Jussila: Abrahams barn, 
Sirpa Okulov: Kulturmöten – bilden som gemensamt språk, 
ett projekt av ortodoxa kyrkomuséet. Seminariet avslutades 
av Arto Kallioniemi och Juha Luodeslampi som reflekterade 
över möjligheter till religionsmöte inom fostran. Deltagarna 
gav god respons. 

Sektionen ordnade också ett möte på Luciagaden 10.12 i 
ERF:s kansli. En ekumenisk andakt hölls och luciatåget be-
stod av elever i klass � från Mattlidens skola i Esbo. God ge-
menskap, ljus och glögg präglade stunden. 

Sektionen följde fortsättningsvis med skolornas religi-
onsundervisning och övriga dithörande åtgäder hos med-
lemssamfunden och i samhället i övrigt Man lyfte särskilt 
fram missförhållanden angående religionsundervisningen 
hos minoritetsreligionerna och den riktiga tolkningen av re-
ligionsfrihetslagen i förskola, grundskola och gymnasium 
samt i daghemmens och skolornas vardag. För att kunna öka 

5 Sektioner
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den ekumeniska fostran vill man främja samarbete och dia-
log i den religiösa fostran tillsammans med olika aktörer.

5.3 Kvinnosektionen

Kvinnosektionen fortsatte arbetet för att stöda kvinnor i kyr-
ka och samhälle och för att stöda den kristna identiteten. För 
att förverkliga sitt syfte deltog kvinnosektionen aktivt i både 
inhemsk och internationell ekumenisk diskussion om kvin-
nofrågor och  religionsmöte och uppmuntrade medlemskyr-
kornas och samfundens kvinnor att verka aktivt inom eku-
meniken. 

Ordförande var Eija Kemppi (ev.-luth.), viceordförande 
Iris Rajamaa (met.), sekreterare Satu Lehtonen (kat.), infor-
mationsansvarig Anne Lagerstedt (Finlands kristliga freds-
förbund) och ekonomiansvarig Marjatta Viirto (ort.).

Mötena ordnades hos Finska metodistkyrkan, lutherska 
kyrkostyrelsen och Helsingfors ortodoxa församling och i 
Studium Catholicum.  Vid mötena tog man också del av var-
andras andaktsliv och verksamhet. 

Man tillsatte också kommittéer för mötesarrangemang-
en.  Tammerforsmötets arbetsgrupp bestod av Riina Ngy-
uen, Leena Mäkitalo och Iris Rajamaa och Helsingforsar-
betsgruppen bestod av Eija Kemppi, Anne Lagerstedt, Satu 
Lehtonen, Leena Mäiktalo och Monika Pensar-Granroth.

En tyst böneretreat hölls i Morbacka retreatcenter 11-
1�.�. Ledare var syster Theresa Jezl (kat.) och Riitta Hei-
no (ev.-luth.). Man besökte också St Henriks ekumeniska 
konstkapell i Åbo. 

Kvinnors röster om kroppslighet – Allt i dig är vack-
ert var namnet på ett seminarium i Tammerfors 27.�. Ca 50 
kvinnor från olika kyrkor samlades för att samtala om krop-
pen som den heliga Andens tempel och kroppens livscy-
kel. Kaija-Maari Junkkari uppmuntrade till att fundera över 
kroppslighet i förhållande till sexualitet och självrespekt.  
Riina Ngyuen reflekterade kring kroppslighetens verklig-
het ur ett andligt perspektiv under rubriken Min kropps bön. 
Dansgruppen Xaris bidrog med impulser till eftermidda-
gens diskussion.  

Republikens president Tarja Halonen inbjöd 7.8 religi-
onssamfundens kvinnodelegater till ett samtal på Gullranda.  
Sektionens ordförande var med som ERF:s representant och 
presenterade det kommande seminariet Abrahams döttrar - 
kvinnan som Guds avbild. 

Seminariet hölls 5.10. FD Karmela Bélinki och avdel-
ningschef Nina Nadbornik bidrog med ett judiskt perspek-
tiv.  FD Sylvia Akar inledde och Noha Abu Ramadan kom-
menterade kring kvinnosyn inom islam. Den kristna kvinno-
synen lyftes fram av professor Raija Sollamo med kommen-
tar av TD Talvikki Mattila.  Hanna Rantalaiho spelade har-

pa.  Drygt 70 deltagare hade samlats i KFUK:s Saarnisal för 
en livlig diskussion.  

Som ett resultat av seminariet beslöts att fortsätta religi-
onsmötet 2009 med småskaliga besök hos respektive religi-
onssamfund.  Så uppstod ett nätverk av kvinnor som i fort-
sättningen är intresserade av dylika samtal. 

Ordförande deltog 18-19.2 i seminariet Vad är männis-
kans pris? Hon deltog också i förbedelserna av seminariet 
om fredsfostran för Kyrkodagarna 2009.

Monika Pensar-Granroth var representant i Nordisk 
Ekumenisk Kvinnokommitté (NEKK). Nordisk ekumenisk 
kvinnokonferens hölls 7-9.8 i Skalholt på Island under te-
mat Källor till liv. Monika Pensar-Granroth höll en work-
shop med temat Moder vår. Nio finländare deltog i mötet 
som hade 67 deltagare från alla nordiska länder. 

NEKK:s ledningsgrupp samlades �-5.11 i Oslo.  Sirpa-
Maija Vuorinen och Sinikka Metsätähti representerade luth-
erska kyrkans utrikesråd. Ledningsgruppen behandlade re-
sponsen på konferensen på Island och beslöt att nästa konfe-
rens hålls i Norge 2010. Vid mötet presenterades en intres-
sant undersökning om jämlikhet bland norska kyrkligt an-
ställda.  NEKK beslöt att satsa på klimatfrågor och ordna se-
minariet Vattnets sakrament i Uppsala �0-�1.1.2009 tillsam-
mans med Kvinnor i Svenska kyrkan. 

Anne Lagerstedt satt med i styrelsen för Europas krist-
na kvinnors ekumeniska forum (EFECW). Hon deltog i mö-
ten i Chisinau (Moldavien) och i Versailles, där de nationel-
la koordinatorernas möte också hölls i september.  Vid mötet 
hölls seminariet Kvinnor och religion. Den viktigaste verk-
samheten förutom mötena var den ekologiska skolan i Tysk-
land och samfundsutbildningen i Skotland. Sektionen sam-
arbetade med EFECW:s finska avdelning och beslöt att till-
sammans ordna en pilgrimsvandring 2009. 

5.4 Ungdomssektionen 

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

Ordförande var Teemu Toivonen (ev.-luth.), sekretera-
re Jussi Ilkkala (ev.-luth.) och viceordförande Sami Lehto 
(vap.). Ronja Venesperä (ort.) fortsatte som utbildningsse-
kreterare och slutförde Ketkokursen. I april började Hen-
ri Järvinen (ev.-luth.) som utbildningssekreterare. Siiri Toi-
viainen (ev.-luth.) var utrikessekreterare och kontaktperson 
för EYCE och Heidi Kusmin-Bergenstad (ort.) var informa-
tör. Ronja Venesperä var nationell Ketkokoordinator och se-
kreterare för religionsdialog tillsammans med Meri Saarinen 
(ev.-luth.). Sektionen möttes fyra gånger. Dessutom möttes 
ledningsgruppen tre gånger.
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Sektionens flaggskepp, Utbildningsprogrammet för in-
ternationell och ekumenisk verksamhet KetkoTM var en 
av sektionens viktigaste etablerade verksamhetsformer. En 
Ketkokurs ordnades för andra gången i Joensuu. Varumärket 
Ketko är skyddat av Patent- och registerstyrelsen. 

Sektionen stödde ungas deltagande i olika ekumeniska 
evenemang hemma och utomlands. De som beviljats under-
stöd rapporterade om sina erfarenheter.

KetkoTM

Kursen hölls på vanligt sätt i Helsingfors och på hösten starta-
de en kurs i Joensuu. I Helsingfors samarbetade man med Stu-
diecentralen på Kyrktjänst och i Joensuu med Kristliga stu-
dentförbundet och Ortodoxa studentförbundet. Samarbetet 
förlöpte utmärkt. Ronja Venesperä var utbildningssekreterare i 
Helsingfors till april varefter Henri Järvinen tog vid. I Joensuu 
var Riikka Hakulinen och Lidija Cederström sekreterare. Na-
tionella Ketkosekreteraren Ronja Venesperä hjälpte till med 
arrangemangen i Joensuu. Som stöd åt utbildningssekreterar-
na fungerade arbetsgrupperna för Ketko som bestod av frivil-
liga ungdomar från olika kyrkor och samfund som genom-
gått Ketkoutbildningen. De som gått kursen fick studieveckor 
eller studiepoäng av teologiska fakulteterna vid Helsingfors 
och Joensuus universitet och diakoniyrkeshögskolan. 

Ketkokursen ger en god kunskaps- och erfarenhetsbas 
och förbereder unga att bli aktiva ekumeniska aktörer. Un-
der kurse bekantar man sig varje år med teori och praktik i 
olika kyrkors och samfunds liv och verksamhet. Kursdelta-
garna bekantade sig med den ekumeniska rörelsen, möjlig-
heter till internationellt arbete, kristenheten och aktuella frå-
gor ur många olika perspektiv. Ketkokursen omfattar fyra 
veckoslut under ett läsår. I Helsingfors hade kursen 12 delta-
gare och i Joensuu 15 deltagare.  På hösten deltog 15 perso-
ner och i Joensuu 9 personer i kursen.

Internationella kontakter

Sektionen är medlem i Europeiska ekumeniska ungdomsrå-
det (Ecumenical Youth Council in Europe, EYCE). Sektio-
nens internationella sekreterare Siiri Toiviainen fungerade 
som kontaktperson till EYCE (national contact) och infor-
merade om EYCE:s kurser och internationella ekumeniska 
evenemang vid sektionsmötena, Ketkokursen och på listan 
för ungdomsekumenik. EYCE:s kurser behandlade konflik-
ter och kyrkornas roll vid konflikter, HIV och AIDS, religi-
onsmöte, fundamentalism och religioner i media. Sektionen 
sände sammanlagt fem representanter till utbildningar och 
möten i Europa.

Tuuli Perttula och Kalle Matsinen deltog i European Fel-

lowships  kurs i Köpenhamn under påsken 16-2�.�. Temat 
detta år var Peaceful Cultural and Religious Co-Existence. 
Deltagarna kom från elva olika länder. Kursen behandlade 
samlevnad mellan olika kulturer och religioner. Ett arbets-
sätt var rollspel under ett halvt dygn där deltagarna fick lösa 
problem i samband med fredsförhandlingar.

Ilona Tuomi deltog i en utbildning på Nordirland 22-27.6 
Tearing down the walls — a training course on overcoming 
conflict stimulating reconciliation in Europe. Målet med ut-
bildningen var att presentera olika teorier som används vid 
konfliktlösning och gå igenom fallstudier där kyrkorna varit 
orsak till konflikter, del av konflikter eller försökt lösa kon-
flikter. Dessutom presenterades förlikningens psykologi och 
praktisk utbildning i förliknings och fredsprocesser.  Kur-
sen bestod av föreläsningar och anföranden, olika former av 
grupparbete, en studieresa till Belfast och olika workshops 
som innehöll rollspel och lokala projekt. 

Hanna Kuisma deltog i World Student Christian Federa-
tions möte i Montreal, Kanada. Organisationens ��:e möte 
hölls 1-9.8 med 200 deltagare från hela världen. Mötets syf-
te var att återuppta det internationella kristna studentarbetet 
och den ekumeniska verksamheten.  Vid möte behandlades 
social och politisk rättvisa, solidaritet och aktuella frågor i 
ljuset av Bibeln och teologin. 

Siiri Toiviainen deltog i EYCE:s möte för nationella kon-
taktpersoner i Rom, 2�-28.10. Vid mötet gjorde man upp 
EYCE:s riktlinjer kommande mötesprogram. De nordiska 
länderna kommer att aktivera sitt samarbete inom EYCE.

De som deltagit i kurser och utbildning rapporterade till 
sektionen och var intresserade att också i fortsättningen de-
la med sig av erfarenheter till det ekumeniska ungdomsarbe-
tet här hemma.

Ungas religionsmöte

Sektionen har sedan 2006 deltagit i religionsdialog för un-
ga. Religionsdialogen är rätt ny på det ekumeniska pla-
net och verksamheten är under utveckling. Ronja Venespe-
rä (ort.)var sekreterare för religionsdialog tillsammans med 
Meri Saarinen (ev.-luth.).

Händelser

Sektionen deltog i rådplägningsdagar för kyrkans barn 
och ungdomsarbete 8-10.1 i Jyväskylä och i kyrkans ung-
domsdagar 16-18.5 i Kervo. Man informerade om ekume-
nik och ekumenisk verksamhet vid ett utställningsbord.  En 
ekumenisk adventsfest för unga hölls 15.12 i Helsingfors. 
Festen inleddes med en med kvällsgudstjänst i Treenighets-
kyrkan, varefter festen fortsatte i Domkyrkans krypta med 
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en internationell julkrubbeutställning. Den tredje delen var 
en gemensam måltid med samtal om olika kyrkors jultradi-
tioner.

Spiritualitetsprojektet

Spiritualitetsprojektet fortsatte utan att bli klart. Fortfarande 
håller man på med att kontrollera musikmaterial och böner 
varefter man kan förbereda en utgivning av materialet. Pro-
jektet sköts av Topi Haarlaa och Mika Pajunen.

5.5 Sektionen för lärofrågor

Syftet med sektionen för lärofrågor är att erbjuda ERF:s 
medlemssamfund och observatörer möjlighet till interaktion 
för att främja lärofrågor. Sektionens uppgift är att hjälpa 
kyrkor och kristna samfund att lära känna varandra, främja 
enhet och ta bort ömsesidiga fördomar. För att fullgöra sitt 
syfte följer sektionen med det ekumeniska samtalet här hem-
ma och internationellt med särskilt fokus på Faith and Or-
der arbetet, ordnar ekumeniska seminarier och tillfällen om 
aktuella lärofrågor. 

Ordförande var Pekka Metso (ort.) och sekreterare Tapa-
ni Saarinen (ev.-luth.). Mötena var tematiska. Vid årets två 
första möten fortsatte man behandla KV:s ecklesiologitema 
(The Nature and Mission of the Church) från föregående år.  
Båda möten hölls hos Kyrkostyrelsen. Vid möte 6.� talade 
sekreteraren för teologiska frågor Matti Repo. Mötet 8.5 var 
ett öppet seminarium där den nyvalde biskopen Matti Re-
po, professor Risto Saarinen och samfundsledare Atte Hel-
minen (adv.) talade. 

Vid mötet 18.9 bekantade man sig med kyrkors och 
samfunds aktuella bilaterala samtal. Sektionsmedlemmar-
na bidrog med aktuella heltäckande perspektiv från sina eg-
na samfund. Tapani Rajamaa (met.) berättade om resultat 
från metodistkyrkornas och lutherska kyrkans dialog, Pek-
ka Metso talade om ortodoxa och lutherska kyrkans sam-
tal och Minna Hietamäki analyserade dialoger som luther-
ska kyrkan fört.  

Årets fjärde och sista möte 1�.11 granskade bönen Fa-
der vår ur ekumeniskt perspektiv. Anföranden hölls av Pekka 
Metso och Tapani Saarinen. Metso talade om bönens patristis-
ka tolkning och Saarinen lyfte fram tolkningar i den lutherska 
och katolska katekesen. Dessutom diskuterade man bakgrun-
den till den ekumeniska ordalydelse i bönen Fader vår.

Konstaterades att det finns många utmaningar vid över-
sättningsarbetet och att den liturgiska receptionen av den 
ekumeniska ordalydelsern är på hälft i lutherska kyrkan. Dä-
remot har den tagits i bruk i både den ortodoxa och katol-
ska kyrkan. 

5.6 Sektionen för lokal ekumenik 

Sektionens syfte är att erbjuda kristna i ERF:s medlemssam-
fund och övriga kyrkor och samfund en möjlighet till inter-
aktion i främjandet av den lokala ekumeniken. 

Ordförande var Oiva Voutilainen (ev.-luth.) och viceord-
förande Teemu Sippo (kat.) och Arto Kortemaa (vap.) och 
sekreterare Veijo Koivula (ev.-luth.).  

 Sektionen möttes för tre endagsmöten med en livlig dis-
kussion om lokal ekumenik. Lokalekumeniskt forum, det 
sjätte i ordningen, hölls i Riihimäki 22.9 tillsammans med 
de lokala församlingarna. 

Böneveckan för kristen enhet i januari hör till det vikti-
gaste i sektionens verksamhet. Man har också fäst uppmärk-
samhet vid det ekumeniska elementet i höstens Ansvars-
vecka, världsböndagen i mars och ekumeniska bibelsönda-
gen i april initierad av Finska Bibelsällskapet. Sektionen vill 
hålla nära kontakt till den lokala ekumeniken överallt i lan-
det. Sektionen har fortsatt kartläggningen av lokalekumenis-
ka grupper i Finland. Sekreteraren har varje månad satt ihop 
en lokalekumenisk rapport på basis av sektionsmedlemmar-
nas rapportering.

5.7 Sektionen för finlandssvensk ekumenik

Syftet med sektionen för finlandssvensk ekumenik är att er-
bjuda ERF:s medlemssamfund och observatörer möjlighet 
till interaktion för att främja ekumenik på svenska och bland 
finlandssvenska samfund.

Ordförande var Bo-Göran Åstrand (ev.-luth.), vice-ord-
förande Jan Edström (bapt.) och sekreterare Sara Torvalds 
(kat.). Sektionen höll ett möte. Ett seminarium om prediko-
gemenskap planerades, men tvingades skjutas upp till hös-
ten 2009. Flera av sektionens medlemmar var aktiva i plane-
ringen av Ansvarsveckan 2008 med temat Människohandel - 
vår tids slaveri. Sektionen för finlandssvensk ekumenik och 
Borgå stifts domkapitlet arrangerade seminariedagen Kyr-
kan som fristad 15.2 i Grankulla kyrka. Sektionen noterade 
med tillfredsställelse att finlandssvenska aktörer som Kyr-
kans central för det svenska arbetet och Frikyrklig samver-
kan tillsammans med finska aktörer deltar i utvecklandet av 
Ansvarsveckan. Sektionen följde också med omstrukture-
ringen av andaktsutbudet i radio Vega. Sektionen konstate-
rade att dess webbsida på Ekumeniska rådets portal behöver 
kompletteras med länkar. I övrigt har sektionen tagit del av 
information om och följt med ekumeniska arrangemang.
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6.1 Rådets möten

Vårmötet

Höstmötet hölls 27.� i kulturcentret Sofia i Kallvik utanför 
Helsingfors. Förmiddagens seminarium hade temat Den gu-
domliga visheten i det postmoderna töcknet. Kristliga freds-
förbundets fredspris överräcktes till ERF för programmet 
Kyrkor och invandrare. 

Inledningen av mötet var en ortodox påskbön under met-
ropoliten Ambrosius ledning. Glada påskhymner framfördes 
av Alexanderskapellets sångare i östra Helsingfors tillsam-
mans med rådets ortodoxa deltagare.  Fredspriset överräck-
tes av prostarna Nils Rönnholm, Veli-Matti Hynninen och 
FM Timo Virtala. Ärkebiskop Jukka Paarma och generalse-
kreterare Heikki Huttunen tog emot priset för ERF:s räk-
ning.

Metropoliten Ambrosius höll ett anförande utgående från 
mötets tema. Anförandet kommenterades av prof. Karl-Erik 
Michelsen från tekniska universitetet i Villmansstrand och 
teol.stud Ulla Leivo från Alberga pingstförsamling.

ERF:s stadgeförnyelse slutfördes i och med att de nya 
stadgarna godkändes. 

Höstmötet

Höstmötet hölls i Lahti 16-17.10. Värd för första mötesda-
gen var lutherska samfälligheten i Lahtis och mötesplats var 
Korskyrkan. Andra dagens värd var Diakoniinstitutet i Lah-
tis i vars utrymmen seminariet Möte med invandrare hölls. 

Följande års verksamhetsplan  och budget godkändes.  
Rådets medlemmars delegater fastställs av mötet vart tred-
je år och delegaterna för 2009-2011 antecknades för känne-
dom.  

En delegation från Kyrkornas världsråd deltog i mötet. 
Första dagen besökte deltagarna garnisonen i Hennala. En 
bönestund hölls och en krans lades ner till minne av dem 
som dog för sin övertygelse 1918.

En ekumenisk kvällgudstjänst hölls i Korskyrkan. Repre-
sentanter för de lokala församlingarna läste bibeltexter och 
bad.  Musiken kom från olika kristna samfund. Temat Trons 
grund kom från lutherska handbokens bibeltext för föregå-
ende söndag. Biskop Matti Repo var liturg och metodistpas-
tor Soile Salorinne predikade. Korskyrkans kör och ortodoxa 
församlingens kör stod för sången. Kantor var Pauli Pietilä-
inen. Metodistförsamlingens kantor Taneli Korpivaara och 
lärare Matko Pitkäniemi (kat.) spelade orgelsolon.

Efteråt följde kyrkkaffe. Vicegeneralsekreterare George 
Lemopoulos framförde en hälsning från Kyrkornas världs-
råd.  Stadsfullmäktiges ordförande, riksdagsman Ilkka Vilja-

nen stod värd för en mottagning i stadshuset.  
Andra mötesdagen inleddes med morgonandakt i Treen-

ighetskyrkan.  Teemu Sippo (kat.) förrättade laudes och kyr-
koherde Aki Leskinen höll en ortodox bön.  Därefter förflyt-
tade man sig till Diakoniinstitutet där direktor Timo Pokki 
presenterade institutets historia och nuvarande verksamhet.  

Mötet med invandrare behandlades vid ett offentligt se-
miarium i en nästan fullsatt sal.  Rådets ordförande ärkebis-
kop Jukka Paarma öppnade seminariet.  På Finska Bibelsäll-
skapets inbjudan medverkade United Bible Societys över-
sättningsledare för Europa och Mellanöstern, Dr Lénart de 
Regtin, med ett anförande under temat Mötet med främling-
en i de apokryfiska böckernas etiska undervisning. Kyrkor-
nas världsråds programdirektorer Sydia Nduna och Carla 
Khijoyan talade om internationell migration. Rektor Timo 
Kekolahti talade om invandrararbetets utmaningar i Lahtis. 

6.2 Styrelsen

Styrelsen är rådets beredande och verkställande organ. Sty-
relsen sammanträdde sex gånger. Ordförande var ärkebis-
kop Jukka Paarma från Finlands evangelisk-lutherska kyr-
ka. Hans personliga ersättare var biskop Simo Peura (ev.-
luth.). Viceordföranden (personliga ersättare inom parentes): 
Pol.dr Markus Österlund, Missionskyrkan i Finland (pastor 
Soile Salorinne, Suomen Metodistikirkko). TM Outi Vasko, 
Finlands ortodoxa kyrka, (överdiakon Juha Lampinen, Fin-
lands ortodoxa kyrka). Biskop Voitto Huotari, Finlands ev.-
luth.kyrka, (TD Matti Repo, Finlands ev.-luth.kyrka).

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

Finska vikens kustförsvar i Obbnäs stod värd för styrel-
semötet �.6 och stabschef Mika Martikainen presenterades 
kustförsvarets verksamhet. 

Fältprost Lauri Salminen och officersaspirant, militärdi-
akon Tero Alstola presenterade Havskapellets och försvars-
maktens andliga arbete. Mötet hölls i havskapellet och där-
efter bjöd försvarsmakten på kvällbit. 

6.3 Personal 

ERF bedrev genom sina sektioner och i samarbete med andra 
en bred verksamhet och erbjöd ekumenisk expertis på mån-

6. Förvaltning och ekonomi
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ga områden i kyrka och samhälle. Kansliet hade ett brett ar-
betsfält: en verksamhet som ofta inte märks innan innan den 
blir ogjord. Det dagliga arbetet bestod av konsultation, infor-
mation och ekumenisk källhandledning. ERF:s kansli skötte 
otaliga kontakter till såväl evangelisk-lutherska kyrkans kyr-
kostyrelses olika avdelningar som andra medlemskyrkor och 
främjade det ekumeniska samarbetet i stort som smått. 

Generalsekreterare var Heikki Huttunen, byråsekretera-
re Sirpa-Maija Vuorinen och skattmästare på deltid var Perry 
Johansson. Deltidsanställd projektsekreterare för Ansvars-
veckan var Sanna Ylä-Jussila och under hennes tjänstledig-
het 15.�-�1.10 Emilia Helavuo. Heidi Kusmin-Bergenstad 
var deltidsanställt byråanställd fram till �0.6 och Tiina-Ma-
ri Mällinen från 15.9.

Fyra praktikanter jobbade också i kansliet under året. 
Stud. Jari Välikorpi från linjen för ämneslärare i religion vid 
praktiska institutionen vid Helsingfors universitet praktise-
rade 7-25.1. Maria Mountraki från Tölö samskolas nionde 
klass jobbade en dag för dagsverkesinsamlingen 1�.2. Mar-
kus Nemtanu från klass 9 i Tavastkyros högstadium gjorde 
en TET period 15.-26.9 och Anni Akkila från klass 9 i Vart-
iokylä högstadium praktiserade 21-�1.10.

6.4 Året i siffror

Bokslutet visade ett underskott på 110,�2 euron. Ingen med-
lemsavgift uppbars 2008, utan rådet ansökte om understöd 
från medlemskyrkor och observatörer. Av 11 medlemmar 
bidrog 7 och av 20 observatörer bidrog endast 6 med under-
stöd. Fem lutherska och en ortodox samfällighet  bidrog med 
understöd.  Statsunderstöd mottogs för Ansvarsveckan, ung-
domsverksamheten och olika projekt. Ytterligare understöd 
på 20 581,92 mottogs för Ansvarsveckan.

Kollektintäkterna var 76 000,00 e. Summan insamlades 
till största delen på de lutherska församlingarnas kollektdag 
(söndagen under Böneveckan för kristen enhet). Inkomster-
na från kollekterna finansierade �0% av verksamhetsutgif-
terna.

Sektionsarbetet och samarbete med andra parter har möj-
liggjort ett bredare samarbete än det skulle finnas ekonomis-
ka förutsättningar för.

ERF är observatör i Kyrkornas Världsråd, Konferensen för 
europeiska kyrkor. Rådet är  representerat i Svenska Bibel-
sällskapets huvudmannaråd. ERF är medlem i Kirkkopal-

7 Medlemskap
 

velujen Opintokeskus, som är samarbetspart i bl.a. utbild-
ningsprogrammet KETKO.
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Nordisk dimension

Nordismen är inte längre på modet.  Ändå blir det allt vik-
tigare med Nordiskt samarbete i ett förenat Europa och en 
globaliserad värld kring ekonomiska och politiska fråges-
tällningar. Det stod klart att nordiska kontakter är nödvän-
diga för utvecklandet av den egna verksamheten och tolk-
ningen av internationella trender.  Ett samarbetsseminarium 
med Sveriges Kristna Råd resulterade i ett närmare samar-
bete mellan Ansvarsveckan och Kyrkornas Globala Vecka. 
SKR:s och ERF:s seminarium i Nya Valamo, Kristet liv som 
vallfärd, lyfte fram hur mötet mellan ortodox och västlig 
kristendom i Finland har betydelse för hela Norden. Kons-
taterades att nordiska kontakter och det svenska språket är 
både en nyckel till finländsk kyrkohistoria och identitet och 
till dagens och framtidens ekumenik i en internationelise-
rad värld. 

 

Ateism, det mångkulturella 
och religionsundervisning

En aggressiv ateism har blivit en del av debattklimatet i vårt 
samhälle.  Ofta framfördes att den kristna traditionens syn-
liga inslag skulle tas bort från det offentliga livet.  Religion-
sundervisningen i skolan och universitetens teologiutbild-
ning ifrågasattes. ERF och sektionen för fostran följde med 
och deltog i debatten. Från ett ekumeniskt perspektiv var det 
viktigt att framhålla utvecklandet av religionsundervisnin-
gen baserad på barnets rätt att få undervisning i egen reli-
gion.  Kunskap om den egna religionen ger en grund för att 
bekanta sig med religionernas och traditionernas mångfald 
internationellt. Särskilt minoriteterna betonade religionsun-
dervisningen som en del av den egna kulturen och byggan-
det av en balanserad identitet för barnet.  Det finländska re-
ligionsundervisningssystemet rönte internationellt intresse 
och fick beröm.  Ännu behöver man dock utveckla trans-
parensen i läroplaner och undervisningsmaterial.  I diskus-
sionen konstaterades att det faktum att olika religiösa grup-
per finns representerade i samma skola ger tillfälle till dia-
log mellan lärare och elever från olika religioner.  Det finns 
också möjlighet att ge ökad synlighet för religionerna i sko-
lan, vilket ökar allmänbildningen för alla elever.  ERF gav 
experthjälp till Blomängens skola i Helsingfors för ett pro-
jekt där skolan bekantar sig med och firar högtider ur fyra 
olika religiösa kulturer. 

 

Medlemskap i kyrkan

Trenden med utskrivningar ur den lutherska folkkyrkan fort-
satte. Medlemsengagemanget är dock inte enbart majori-

tetskyrkans problem.  Ortodoxa kyrkan har det senaste år-
hundradet både mist passiva medlemmar och tagit emot nya 
medlemmar, bl.a. invandrare. Möjligheten att skriva ut sig 
ur kyrkan anonymt på webben, ett problem för den luthers-
ka kyrkan, har också berört den ortodoxa kyrkans passiva 
medlemmar i någon mån.  Frikyrkligheten fick en del nya 
medlemmar samtidigt som den tappade en del unga vuxna 
som växt upp inom frikyrkligheten. Frikyrklighetens samla-
de medlemsantal hölls 2008 på samma nivå som tidigare. De 
kommande åren kan det visa sig att katolska kyrkan är den 
enda kyrka som ökar sitt medlemsantal, mycket tack vare in-
vandringen. Denna utveckling utmanar alla samfund att ref-
lektera över medlemskapetsfrågan, huruvida det finländska 
systemet är tidsenligt och över kyrkan som gemenskap.  Att 
religion och andlighet upplevs positivt och intressant märks 
inte i kyrkornas medlemsstatistik. Längtan efter gemenskap 
leder tillsvidare inte till församlingsmedlemskap, inte heller 
stärker det medlemmarnas engagemang i kyrkan.  ERF:s up-
pgift är att hålla igång det ekumeniska samtalet som hjälper 
kyrkorna att utifrån deras egen situation utvärdera denna ut-
veckling och lyfta fram kunskap och redskap från de gemen-
samma rötterna. 

Klimattalko

Klimatförändringens utmaningar började synas både i den 
samhälleliga och den kyrkliga debatten. Lutherska kyrkans 
klimatprogram skapade ett teologiskt och praktiskt utrym-
me för övriga kyrkors ställningstaganden.  Miljöministeriets 
och statsrådets kansli inbjöd ERF och dess medlemmar att 
diskutera Finlands framtid och hur klimatförändringen förp-
liktar till att förändra synsätt och levnadsmönster.  Religio-
nernas klimatmöte och dithörande stora seminarium som 
Svenska kyrkan ordnade i Uppsala gav ytterligare uppslag 
till att fortsätta arbetet med klimattemat.  Inom ERF inleddes 
förberedelserna av ett klimatseminarium för kyrkorna i vårt 
land och klimatteser som bygger på kristen teologi och etik. 

Vi tackar alla som stött Ekumeniska Rådet 
i Finlands verksamhet.

ERF:s styrelse

8 Utvärdering
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Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, 
niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. 

Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, 
jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.

Joh. 17:21

Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, 
fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. 

Då skall världen tro på att du har sänt mig.

Joh 17:21
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TULOSLASKELMA	 	 	 	
	
	 	 	 1.1.–31.12.2008		 1.1.–31.12.2007
	
VARSINAINEN	TOIMINTA	 	 	 	
TIEDOTUS	 	 	 	 	
TUOTOT	 	 	 	 	
	 5000	 JULKAISUTULOT	 2	117,64	 4	027,20
TUOTOT	 	 2	117,64	 4	027,20
KULUT	 	 	 	 	
	 6000	 PALKAT	SOSIAALIKULUINEEN	 -1	600,00	 0,00
	 6030	 JULKAISUJEN	PAINATUS	 -2	044,69	 -1	777,25
	 6032	 INTERNET	KOTISIVU	 -1	037,00	 -646,30
	 6039	 MUUT	TIEDOTUSKULUT	 -639,35	 -535,50
KULUT	 	 -5	321,04	 -2	959,05
TIEDOTUS	YHTEENSÄ	 -3	203,40	 1	068,15
	
NÄKÖALA-LEHTI	 	 	 	
TUOTOT	 	 	 	 	
	 5100	 TILAUSMAKSUT	 0,00	 1	418,00
	 5110	 VALTIONAVUSTUS	 0,00	 800,00
TUOTOT	 	 0,00	 2	218,00
KULUT	 	 	 	 	
	 6100	 PALKAT	SOSIAALIKULUINEEN	 0,00	 -1	476,00
	 6130	 PAINATUSKULUT	 0,00	 -4	500,07
	 6132	 POSTITUSKULUT	 0,00	 -1	938,78
	 6139	 MUUT	KULUT	 0,00	 -566,65
KULUT	 	 0,00	 -8	481,50
NÄKÖALA-LEHTI	YHTEENSÄ	 0,00	 -6	263,50

RUKOUSVIIKKO	 	 	 	
TUOTOT	 	 	 	 	
	 5200	 MATERIAALIKORVAUKSET	 0,00	 0,00
TUOTOT	 	 0,00	 0,00
KULUT	 	 	 	 	
	 6220	 PAINATUSKULUT	 0,00	 -1	911,96
	 6222	 POSTITUSKULUT	 0,00	 -404,79
	 6239	 MUUT	KULUT	 -508,18	 -1	890,00
KULUT	 	 -508,18	 -4	206,75
RUKOUSVIIKKO	YHTEENSÄ	 -508,18	 -4	206,75

VASTUUVIIKKO	 	 	 	
TUOTOT	 	 	 	 	
	 5260	 VALTIONAVUSTUS	 5	700,00	 5	700,00
TUOTOT	 	 5	700,00	 5	700,00
KULUT	 	 	 	 	
	 6250	 PALKAT	SOS	KULUINEEN	 -4	920,00	 -4	981,50
	 6270	 NEUVOTTELUPÄIVÄT	 -122,00	 0,00
	 6272	 KOULUTUS-	JA	INFOTILAISUUDET	 -798,15	 -76,00
	 6273	 MATKAKULUT	KOTIMAASSA	 -711,54	 0,00
	 6275	 POSTITUSKULUT	 -690,30	 -1	175,00
	 6279	 MUUT	KULUT	 -63,78	 -1	156,41
KULUT	 	 -7	305,77	 -7	388,91
VASTUUVIIKKO	YHTEENSÄ	 -1	605,77	 -1	688,91
	
VASTUUVIIKKO	/	KUA	 	 	 	
TUOTOT	 	 	 	 	
	 5800	 KIRKON	ULKOMAANAPU	 45	000,00	 66	949,09
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	 5805	 AVUSTUKSET	 14	881,92	 0,00
	 5810	 MUUT	KOULUTUS-	JA	TIEDOTUST.	 4	215,00	 1	864,60
TUOTOT	 	 64	096,92	 68	813,69
KULUT	 	 	 	 	
	 6800	 PALKAT	SOSIAALIKULUINEEN	 -28	544,87	 -22	991,16
	 6810	 MUIDEN	MATKA-	JA	MAJOITUSK.	 -7	684,27	 -130,80
	 6811	 HENKILÖK.	MATKA-	JA	MAJOITUSK	 -853,69	 -2	828,83
	 6814	 PUHELINKULUT	 0,00	 -1	296,75
	 6821	 MONISTUS	JA	KOPIOINTI	 -661,24	 -3	057,55
	 6825	 POSTITUS	JA	RAHTI	 -666,44	 -2	876,26
	 6826	 KOKOUSKULUT	 -253,65	 -1	351,37
	 6835	 TAPAHTUMAT	 -3	607,39	 -4	608,10
	 6839	 PAINATUKSET	 -5	191,12	 -14	362,87
	 6841	 LEHTI-ILMOITUKSET	 -2	383,12	 -748,10
	 6845	 ASIANTUNTIJAPALVELUT	 -833,20	 -9	959,70
	 6849	 MUUT	KULUT	 -13	760,71	 -4	602,20
KULUT	 	 -64	439,70	 -68	813,69
VASTUUVIIKKO	/	KUA	YHTEENSÄ	 -342,78	 0,00

KIRKOT	JA	MAAHANMUUTTAJAT	 	 	 	
TUOTOT	 	 	 	 	
	 5350	 OSALLISTUMISMAKSUT	 0,00	 90,00
TUOTOT	 	 0,00	 90,00
KULUT	 	 	 	 	
	 6370	 SEMINAARI	 0,00	 -99,51
KULUT	 	 0,00	 -99,51
KIRKOT	JA	MAAHANMUUTTAJAT	YHTEENSÄ	 0,00	 -9,51
	
TURUN	KIRKKOPÄIVÄT	 	 	 	
KULUT	 	 	 	 	
	 6470	 MATKAKULUT	 0,00	 -13,00
	 6472	 MAJOITUSKULUT	 0,00	 -36,00
	 6479	 MUUT	KULUT	 0,00	 -741,41
KULUT	 	 0,00	 -790,41
TURUN	KIRKKOPÄIVÄT	YHTEENSÄ	 0,00	 -790,41

JAOSTOT	 	 	 	 	
TUOTOT	 	 	 	 	
	 5612	 KASVATUSASIAIN	JAOSTO	 2	365,00	 2	825,00
	 5615	 NAISJAOSTO	 941,60	 1	000,00
	 5616	 EETTISTEN	KYSYMYSTEN	JAOSTO	 1	500,00	 	
TUOTOT	 	 4	806,60	 3	825,00
KULUT	 	 	 	 	
	 6620	 OPILLISTEN	KYSYMYSTEN	JAOSTO	 -158,10	 -188,50
	 6622	 KASVATUSASIAIN	JAOSTO	 -2	371,67	 -3	025,96
	 6623	 PAIKALLISEN	EKUMENIAN	JAOSTO	 -369,00	 -147,30
	 6625	 NAISJAOSTO	 -2	909,18	 -1	588,68
	 6626	 EETTISTEN	KYSYMYSTEN	JAOSTO	 -1	928,94	 -393,91
	 6627	 SEKTIONEN	FÖR	FINLANDSSVENSK	 0,00	 -108,37
KULUT	 	 -7	736,89	 -5	452,72
JAOSTOT	YHTEENSÄ	 -2	930,29	 -1	627,72
	
NUORISOJAOSTO	 	 	 	
TUOTOT	 	 	 	 	
	 5650	 KIRKKOPALVELUT	RY	 1	130,25	 394,55
	 5660	 VALTIONAVUSTUS	 7	000,00	 6	500,00
TUOTOT	 	 8	130,25	 6	894,55
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KULUT	 	 	 	 	
	 6650	 KOULUTUSSIHTEERIN	PALKKIO	 0,00	 -453,00
	 6651	 SIHTEERIN	PALKKIO	 -462,47	 -463,28
	 6670	 KETKO	 -2	609,38	 -1	009,00
	 6672	 EKUMEENINEN	TYÖRYHMÄ	 -1	818,44	 -2	013,84
	 6673	 KANSAINVÄLINEN	TYÖRYHMÄ	 -1	825,20	 -2	813,44
	 6675	 ALLIANSSIN	JÄSENMAKSU	 -65,00	 -65,00
	 6676	 MATKAKULUT	 -576,58	 -318,00
	 6679	 MUUT	KULUT	 -8	806,86	 -8	000,00
KULUT	 	 -16	163,93	 -15	135,56
NUORISOJAOSTO	YHTEENSÄ	 -8	033,68	 -8	241,01
	
USKONNOT	SUOMALAISESSA	YHTEISKUNNASSA	 	 	
TUOTOT	 	 	 	 	
	 5850	 AVUSTUKSET	 0,00	 13	200,00
TUOTOT	 	 0,00	 13	200,00
KULUT	 	 	 	 	
	 6850	 PALKAT	SOSIAALIKULUINEEN	 0,00	 -5	382,48
	 6870	 TARJOILUKULUT	 0,00	 -1	365,52
	 6871	 MATKAKULUT	 0,00	 -2	425,28
	 6872	 TILAVUOKRA	 0,00	 -850,00
	 6873	 TULKKAUS	 0,00	 -1	659,20
	 6879	 MUUT	KULUT	 0,00	 -1	517,52
KULUT	 	 0,00	 -13	200,00
USKONNOT	SUOMALAISESSA	YHT.KUNN.	YHT.	 0,00	 0,00
	
KESKUSTOIMISTO	 	 	 	
TUOTOT	 	 	 	 	
	 5700	 MUUT	TUOTOT	 4	928,23	 9	486,21
	 5710	 SISÄISET	KULUKORVAUKSET	 20	540,75	 21	071,13
	 5720	 SEMINAARITUOTOT	 2	660,00	 1	290,00
TUOTOT	 	 28	128,98	 31	847,34
	
HENKILÖSTÖKULUT	 	 	 	
	 6700	 PALKAT	 -140281,72	 -139446,00	
	 6701	 SISÄISET	PALKAT	 37	330,16	 36	344,24
	 6702	 PALKKIOT	 -3	331,50	 -3	313,65
	 6703	 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT	 -23	152,55	 -23	231,26
	 6704	 HENKILÖVAKUUTUKSET	 -1	417,95	 -1	595,47
	 6705	 SOSIAALIKULUT	 -3	965,41	 -4	200,16
	 6706	 LOMAPALKKAVARAUS	 -1	347,59	 -871,45
	 6707	 HENKILÖSTÖKOULUTUS	 -360,94	 -652,00
	 6708	 PÄIVÄRAHAT	 -4	294,50	 -2	194,00
	 6709	 TYÖTERVEYDENHUOLTO	 -1	640,66	 65,95
	 6710	 PUHELINETU	 -240,00	 -240,00
	 6711	 PÄIVÄRAHAKORVAUKSET	 748,84	 669,88
	 6715	 MUUT	HENKILÖSTÖKULUT	 -482,73	 -401,50
HENKILÖSTÖKULUT	YHTEENSÄ	 -142436,55	 -139065,42
	
VUOKRAT	 	 	 	 	
	 6720	 VUOKRAKULUT	 -14	204,16	 -13	789,44
VUOKRAT	YHTEENSÄ	 -14	204,16	 -13	789,44
	 	 	 	 	 	
TOIMISTOKULUT	 	 	 	
	 6721	 POSTITUS	 -3	621,66	 -38,65
	 6722	 PUHELIN	 -6	009,06	 -6	804,32
	 6723	 ATK-KULUT	 -1	860,19	 -1	393,00
	 6724	 ATK-LEASING	 -1	934,24	 -1	840,96
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	 6725	 MONISTUS	JA	KOPIOINTI	 -4	665,92	 -1	597,75
	 6726	 KOPIOKONELEASING	 -3	557,63	 -3	826,60
	 6727	 PANKKIKULUT	 -402,53	 -481,07
	 6728	 KIRJALLISUUS	JA	LEHDET	 -910,30	 -209,68
	 6729	 MATKAKULUT	 -8	191,92	 -6	942,95
	 6730	 KOKOUSKULUT	 -1	840,89	 -2	073,96
	 6731	 SEMINAARIT	 -3	593,40	 -4	553,17
	 6732	 JÄSENMAKSUT	 -751,20	 -1	163,20
	 6710	 KALUSTON	POISTO	 -321,17	 -428,23
	 6735	 SUHDETOIMINTAKULUT	 -1	396,52	 -1	551,88
	 6739	 MUUT	TOIMISTOKULUT	 -1	782,03	 -487,09
MUUT	YHTEISET	MENOT	YHTEENSÄ	 -40	838,66	 -33	392,51
KESKUSTOIMISTO	YHTEENSÄ	 -169	350,39	 -154	400,03

HALLINTO	 	 	 	 	
TUOTOT	 	 	 	 	
	 5750	 OSALLISTUMISMAKSUT	 11	573,00	 9	725,00
TUOTOT	 	 11	573,00	 9	725,00
KULUT	 	 	 	 	
	 6770	 MATKAKULUT	 -1	361,08	 -2	384,07
	 6771	 RUOKA/MAJOITUSKULUT	 -5	960,58	 -3	859,07
	 6772	 KOPIONTIKULUT	 -2	000,00	 -1	505,34
	 6773	 POSTITUSKULUT	 -2	000,00	 -1	558,30
	 6779	 MUUT	KULUT	 -1	188,95	 -1	361,08
KULUT	 	 -12	510,61	 -10	667,86
HALLINTO	YHTEENSÄ	 -937,61	 -942,86
	 	 	 	 	 	
KULUJÄÄMÄ		 -186	912,10	 -177	102,55
	 	 	 	 	 	
VARAINHANKINTA	 	 	 	
TUOTOT	 	 	 	 	
	 7000	 LUTERILAISEN	KIRKON	KOLEHTI	 73	958,73	 68	056,28
	 7100	 MUUT	KOLEHDIT	 2	873,30	 2	653,17
TUOTOT	 	 76	832,03	 70	709,45
VARAINHANKINTA	YHTEENSÄ	 76	832,03	 70	709,45
	 	 	 	 	 	
KULUJÄÄMÄ		 -110	080,07	 -106	393,10
	 	 	 	 	 	
SIJOITUSTOIMINTA	 	 	 	
TUOTOT	 	 	 	 	
	 7400	 KORKOTUOTOT	 2	661,27	 2	941,39
TUOTOT	 	 2	661,27	 2	941,39
KULUT	 	 	 	 	
	 7900	 MUUT	SIJOITUS-	JA	RAHOITUSKULUT	 -141,62	 -38,93
KULUT	 	 -141,62	 -38,93
SIJOITUSTOIMINTA	YHTEENSÄ	 2	519,65	 2	902,46
	 	 	 	 	 	
KULUJÄÄMÄ		 -107	560,42	 -103	490,64
	
YLEISAVUSTUKSET	 	 	 	
TUOTOT	 	 	 	 	
	 8200	 YLEISAVUSTUKSET	 107	450,00	 101	010,00
TUOTOT	 	 107	450,00	 101	010,00
YLEISAVUSTUKSET	YHTEENSÄ	 107	450,00	 101	010,00
	 	 	 	 	 	
TILIKAUDEN	TULOS	 -110,42	 -2	480,64
	 	 	 	 	 	
TILIKAUDEN	YLI/ALIJÄÄMÄ	 -110,42	 -2	480,64
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TASE	 	 	 	 	 	
	
VASTAAVAA	 	 	 	 	
	
	 	 	 31.12.2008	 31.12.2007
	 	 	 	 	 	
PYSYVÄT	VASTAAVAT	 	 	 	
	
AINEELLISET	HYÖDYKKEET	 	 	 	
	 KONEET	JA	KALUSTO	 	 	 	
	 	 1550	 KONEET	JA	KALUSTO	 1	284,67	 1	712,90
	 1595	 KALUSTON	POISTO	 -321,17	 -428,23
	 KONEET	JA	KALUSTO	 963,50	 1	284,67
AINEELLISET	HYÖDYKKEET	 963,50	 1	284,67
	 	 	 	
SIJOITUKSET	 	 	 	 	
	 MUUT	SAAMISET	 	 	 	
	 	 1950	 KALEVA	SIJOIT.OPTIMI	801-84265	 50	792,76	 48	644,06
								MUUT	SAAMISET	 50	792,76	 48	644,06
	 	 	 	 	 	
SIJOITUKSET	 	 50	792,76	 48	644,06
	 	 	 	 	 	
PYSYVÄT	VASTAAVAT	YHTEENSÄ	 51	756,26	 49	928,73
	 	 	 	 	 	
VAIHTUVAT	VASTAAVAT	 	 	 	
	
SAAMISET	 	 	 	 	
	 LYHYTAIKAISET	 	 	 	
	 	 SIIRTOSAAMISET	 	 	 	
	 	 2690	 MUUT	SIIRTOSAAMISET	 3	530,84	 3	743,87
SAAMISET	YHTEENSÄ	 3	530,84	 3	743,87
	 	 	 	 	 	
RAHAT	JA	PANKKISAAMISET	 	 	 	
	 2910	 NORDEA	101830-74403	 1	975,56	 424,92
RAHAT	JA	PANKKISAAMISET	 1	975,56	 424,92
	 	 	 	 	 	
VAIHTUVAT	VASTAAVAT	YHTEENSÄ	 5	506,40	 4	168,79
	 	 	 	 	 	
VASTAAVAA	 	 57	262,66	 54	097,52
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TASE

VASTATTAVAA	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 31.12.2008	 31.12.2007

OMA	PÄÄOMA	 	 	 	
RAHASTOT	 	 	 	 	
	 ERITYISMÄÄRÄYKSIN	RAJOITETUT	RAHASTOT	 	
	 	 3070	 STIPENDIRAHASTO	 20	018,02	 20	018,02
	 	 3071	 INGA-BRITA	CASTRENIN	RAHASTO	 1	300,00	 1	300,00
								ERITYISMÄÄRÄYKSIN	RAJOITETUT	RAHASTOT	 21	318,02	 21	318,02
	 	 	 	 	 	 	
	 MUUT	RAHASTOT	 	 	 	
	 	 3091	 ISÄ	ROBERTIN	RAHASTO	 3	416,00	 3	416,00
								MUUT	RAHASTOT	 3	416,00	 3	416,00
	 	 	 	 	 	
RAHASTOT	 	 24	734,02	 24	734,02
	 	 	 	 	 	
EDELLISTEN	TILIKAUSIEN	YLIJÄÄMÄ	(ALIJÄÄMÄ)	 	 	
	 	 3150	 YLIJÄÄMÄ-/ALIJÄÄMÄJÄÄNNÖS	 9	128,04	 11	608,68
	 	 	 	 	 	
TILIKAUDEN	YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	 	 	 	
	 3155	 TILIKAUDEN	TULOS	 -110,42	 -2	480,64
	 	 	 	 	 	
OMA	PÄÄOMA	YHTEENSÄ	 33	751,64	 33	862,06
	 	 	 	 	 	
PAKOLLISET	VARAUKSET	 	 	 	
	 MUUT	PAKOLLISET	VARAUKSET	 	 	 	
	 	 3700	 LOMAPALKKAVARAUS	 11	301,42	 9	953,83
PAKOLLISET	VARAUKSET	 11	301,42	 9	953,83
	 	 	 	 	 	
VIERAS	PÄÄOMA	 	 	 	
LYHYTAIKAINEN	 	 	 	
	 MUUT	VELAT	 	 	 	
	 	 4810	 ENNAKONPIDÄTYSVELKA	 4	019,54	 94,80
	 	 4821	 SOTUVELKA	 405,29	 7,09
								MUUT	VELAT	 4	424,83	 101,89
	 	 	 	 	 	 	
	 SIIRTOVELAT	 	 	 	
	 	 4900	 MUUT	SIIRTOVELAT	 7	784,77	 10	179,74
LYHYTAIKAINEN	 7	784,77	 10	179,74
	 	 	 	 	 	
VIERAS	PÄÄOMA	YHTEENSÄ	 12	209,60	 10	281,63
	 	 	 	 	 	
VASTATTAVAA	 57	262,66	 54	097,52
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laadinta- ja arvostusperiaatteet
     
Sijoitukset on arvostettu välittömään hankintamenoon.
     
Taseen liitetiedot 2008 2007
     
Sijoitukset    
Muut sijoitukset 50792,76 �86��,06
Markkina-arvo 50792,76 �86��,06

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

Varsinaiset kirjanpitokirjat:   
Sidottu tasekirja     
Päiväkirja     
Pääkirja      

Kirjanpitomateriaali ja tositteet ovat paperimuodossa.
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Tilinpäätöksen allekirjoitus     
       
Helsinki  12.2.2009      
       
Jukka Paarma Outi Vasko     
puheenjohtaja varapuheenjohtaja     

Olavi Rintala Mari Malkavaara  Teemu Sippo   
       

Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä
 
Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
 
Helsinki, �.�.2009

Seppo Tammisto Irmeli Surakka

TILINTARKASTUSKERTOMUS
Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry:n kevätkokoukselle

Olemme tarkastaneet Suomen Ekumeenisen Neuvoston kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tili-
kaudelta 01.01. – �1.12.2008. Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää taseen, tuloslaskel-
man ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja 
yhdistyksen hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpää-
tös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten 
toiminnan lainmukaisuutta yhdistyslain säännösten perusteella.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Toimintakertomus ja tilinpäätös antavat kirjan-
pito- ja yhdistyslaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnasta sekä tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa tarkastamaltamme tilikaudelta.

Yhdistyksen varat on asianmukaisesti sijoitettu. Yhdistyksen toimielimien jäsenille ei ole maksettu palkkioita toiminnas-
taan.

Helsingissä �. maaliskuuta 2009

Irmeli Surakka Seppo Tammisto
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AVUSTUKSET	2008	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
Yleisavustukset	 2008	 2007
Jäsenyhteisöt	The	Anglican	Church	in	Finland	 0,00	 0,00
	 Finlands	svenska	baptistmission	 500,00	 550,00
	 Finlands	svenska	metodistkyrka	 0,00	 690,00
	 Missionskyrkan	i	Finland	 0,00	 250,00
	 International	Evangelical	Church	in	Finland	 350,00	 0,00
	 Katolinen	kirkko	Suomessa	 2	000,00	 2	000,00
	 Suomen	evankelisluterilainen	kirkko	 90	000,00	 87	000,00
	 Suomen	Metodistikirkko	 0,00	 0,00
	 Suomen	ortodoksinen	kirkko	 5	000,00	 2	000,00
	 Suomen	Pelastusarmeija	 1	000,00	 1	000,00
	 Suomen	Vapaakirkko	 2	000,00	 1	650,00
Yhteensä	 	 100	850,00	 95	140,00
	 	 	 	 	 	
Tarkkailijat	 Suomen	Adventtikirkko	 0,00	 220,00
	 Suomen	baptistiyhdyskunta	 0,00	 0,00
	 Ystävien	uskonnollinen	Seura	Kveekarit	 0,00	 0,00
	 Kansan	Raamattuseura	 0,00	 0,00
	 Maailmanvaihto	ICYE	Finland	 0,00	 0,00
	 Nuorten	Naisten	Kristillisten	Yhdistysten	L	 500,00	 200,00
	 Opiskelijoiden	Lähetysliitto	 0,00	 0,00
	 Pyhän	Henrikin	pyhiinvaellusyhdistys	 0,00	 0,00
	 Sinapinsiemen	 100,00	 0,00
	 Suomen	Ev.lut,	Seurakuntien	Lapsityön	K	 0,00	 0,00
	 Suomen	kristillinen	rauhanliike	 100,00	 0,00
	 Suomen	Kristillinen	Ylioppilasliitto	 0,00	 100,00
	 Suomen	liikemiesten	lähetysliitto	 1	000,00	 750,00
	 Suomen	lähetysseura	ry	 500,00	 500,00
	 Suomen	Nuorten	Miesten	Kristillisten	Yhd	 0,00	 0,00
	 Suomen	Pipliaseura	ry	 0,00	 200,00
	 Suomen	Poikien	ja	Tyttöjen	Keskus	 0,00	 250,00
	 Tuomasyhteisö	ry	 100,00	 0,00
	 Hiljaisuuden	ystävät	 0,00	 50,00
	 Finlands	svenska	pingstmission	 0,00	 0,00
Yhteensä	 	 2	300,00	 2	270,00
	 	 	 	 	 	
Muut	 Helsingin	ortodoksinen	seurakunta	 1	200,00	 1	200,00
	 Lahden	seurakuntayhtymä	 500,00	 300,00
	 Turun	ja	Kaarinan	seurakuntayhtymä	 600,00	 600,00
	 Kuopion	ev.lut	seurakuntayhtymä	 1	000,00	 1	000,00
	 Vaasan	suomalainen	seurakunta	 500,00	 500,00
	 Espoon	seurakuntayhtymä	 500,00	 0,00
Yhteensä	 	 4	300,00	 3	600,00
	 	 	 	 	 	
Yleisavustukset	yhteensä	 107	450,00	 101	010,00
	
Valtion	erityisavustukset	 2008	 2007
	 	 	 	 	 	
	 OPM,	avustus	nuorisojaostolle	 7	000,00	 6	500,00
	 OPM,	avustus	NU-lehdelle	 0,00	 800,00
Yhteensä	 	 7	000,00	 7	300,00
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Projektit	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
Vastuuviikko	 	 	 	 	 	
	 Ulkoaisinministeriön	tiedotustuki	 	 5	700,00	 5	700,00
	 Suomen	Lähetysseura	ry	 	 3	000,00	 0,00
	 Helsingin	seurakuntayhtymä	 	 5	000,00	 0,00
	 Helsingin	diakonissalaitos	 	 1	500,00	 0,00
	 Espoon	seurakuntayhtymä	 	 1	500,00	 0,00
	 Suomen	NNKY-Liitto	ry	 	 3	881,92	 0,00
Yhteensä	 	 	 20	581,92	 5	700,00
	 	 	 	 	 	
Uskonnot	suomalaisessa	yhteiskunnassa	 	 	
	 Suomen	Lähetysseura	ry	 	 0,00	 3	300,00
	 Ulkoasiainministeriö	 	 0,00	 2	000,00
	 Kirkon	Ulkomaanavun	Säätiö	 	 0,00	 2	000,00
	 Helsingin	Diakonissalaitos	 	 0,00	 2	000,00
	 Kirkkohallitus	 	 0,00	 1	000,00
	 Työministeriö	 	 0,00	 1	000,00
	 Sisäasiainministeriö	 	 0,00	 1	000,00
	 Helsingin	juutalainen	seurakunta	 	 0,00	 300,00
	 Suomen	Islam-seurakunta	 	 0,00	 300,00
	 Suomen	Islamilainen	Neuvosto	 	 0,00	 300,00
Yhteensä	 	 	 0,00	 13	200,00
	 	 	 	 	 	
Kasvatusasiain	jaoston	Ekumenia,	Agricola	ja	kuvataiteet	-kurssi	19.–20.10.2007
	 	 	 	 	 	
	 Opetushallitus	 	 0,00	 650,00
	 	 	 	 	 	
Eettisten	kysymysten	jaoston	Yhteinen	fundamentalismi?	-seminaari	5.3.2008
	 	 	 	 	 	
	 Ulkoasiainministeriö	 	 1	500,00	 0,00
	 	 	 	 	 	
Projektit	yhteensä		 	 22	081,92	 19	550,00

SEN	kolehtitulot	2004–2007	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 2008	 2007	 2006	 2005
Ev.	lut.	kirkon	virallinen	kolehti	 73	958,73	 68	056,28	 48	638,97	 70	623,16
Muut	kolehdit		 2	873,30	 2	653,17	 2	487,40	 2	588,54
Yhteensä	 	 76	832,03	 70	709,45	 51	126,37	 73	211,70
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Suomalaiselle luonto — metsät ja järvet, meri tai tunturimai-
sema — on vaikuttava todiste yhteydestä elämän antajaan. 
Kristinuskon ytimessä on usko Jumalaan Luojana. Luo-
makunta ilmentää konkreettisesti Jumalan lahjoittavaa rak-
kautta. Jokainen luotu on myös olemassa toisia luotuja var-
ten.  Raamatun luomiskertomuksessa ihminen asetetaan vil-
jelemään ja varjelemaan hyvää ja kaunista luomakuntaa (1. 
Moos. 2:15). 

Syntiinlankeemus kertoo siitä, kuinka ihmisen itsekkyys 
syrjäytti kuuliaisuuden ja nöyryyden. Yhteys Luojaan kat-
kesi ja ihmisen suhde muihin luotuihin vääristyi. Hänen tar-
peensa kiittää luomisen lahjoista ja rukoilla muiden luotujen 
puolesta katosi. Viljelijästä ja varjelijasta tuli riistäjä ja hy-
väksikäyttäjä.

Ilmakehä on maapallolle elämän ehto. Ilmastonmuutos 
vaikuttaa koko ihmiskunnan elämään. Sen moninaiset seu-
raukset lisäävät eriarvoisuutta ja koituvat köyhien kannetta-
viksi enemmän kuin rikkaiden. Ilmastonmuutos on totta tä-
nään ja uhkaa lastemme tulevaisuutta.

Luomakunnan tuhoaminen ilmenee myös vääryytenä ja 
väkivaltana toisia ihmisiä kohtaan. Uuden testamentin mu-
kaan luomakunta huokaa ihmisen mukana odottaen lunas-
tamistaan vapaaksi. (Room. 8:22–2�). Kun unohdamme ja 
kiellämme ihmisen tekojen seuraukset, teemme syntiä. Sen 
seuraukset kohdistuvat ensi sijassa lapsiimme.

Usko Vapahtajaan tekee kristityistä uuden toivon ihmisiä. 
Pelastus turmion ja kuoleman vallasta koskee koko ihmistä 
ja koko luomakuntaa, kaikkea elämää. Ihminen voi uudistaa 
yhteytensä luomakuntaan ja löytää muut luodut veljinään ja 
sisarinaan. Hän voi palata tehtäväänsä viljelijänä ja varjeli-
jana ja olla näin Jumalan työtoveri (Gal. 5:1�). 

Kirkkojen ja kristittyjen tehtävä on kertoa toivosta. Sik-
si työ luonnon tasapainon säilyttämiseksi on osa kristittyjen 
hengellistä elämää. Kilvoittelu ja yksinkertainen elämänta-
pa kuuluvat kristinuskoon, niin kuin moneen muuhunkin us-
konnolliseen perinteeseen. Ne opettavat kohtuullisuutta ja 
kunnioitusta Jumalan antamia lahjoja kohtaan. 

Ponnistelu ilmastonmuutosta vastaan on sijoitus tulevai-
suuteen. Se edellyttää asenteiden ja tottumusten muuttamis-
ta. Se kutsuu jatkuvaan kilvoitteluun. Kirkot osallistuvat sii-
hen omien kristillisten arvojensa pohjalta.

Tämän päivän lapset kantavat tekojemme seuraukset ja 
heidän hyväkseen koituvat asennemuutoksemme hedelmät. 
Lapsilla on oikeus odottaa muutosta. Tähän viittaa myös Yh-
distyneiden Kansakuntien Lapsen oikeuksien sopimus, jon-
ka 20-vuotisjuhlaa vietämme vuonna 2009. Lapsen oikeuk-
sien sopimus on maailman laajimmin hyväksytty ihmisoike-
ussopimus.

Sopimuksen mukaan lapsella on oikeus kasvaa omaksi 
itsekseen turvallisten aikuisten kanssa. Lapsen tulee saada 
ravintoa, hoivaa ja turvaa. Lapsella on oikeus kulttuuriinsa 

Julistus kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä vuonna 2009
Plakat om två ekumeniska böndagar år 2009

ja uskonperintöönsä rakentaessaan omaa identiteettiään ja 
maailmankatsomustaan.

Jokainen lapsi on yhtä arvokas. Luonnonmullistukset, il-
mastonmuutoksen seuraukset ja muut ekokatastrofit, sodat, 
miehitykset, pakolaisuus ja epätoivoinen köyhyys kosketta-
vat pahiten lapsia.  

Jeesus asettaa lapsen esikuvaksi aikuisille (Luuk. 18: 
15–17). Lapsi antaa esikuvan uskosta ja toivosta, luottamuk-
sesta ja uudistumisesta. Työ lapsen oikeuksien hyväksi ra-
kentaa koko maailmalle parempaa tulevaisuutta.

Helsingissä �. joulukuuta 2008
Tasavallan presidentti
Tarja Halonen

För finländare är naturen – skogar och sjöar, havet eller fjäll-
världen – ett påtagligt bevis för kontakten med livgivaren. I 
den kristna trons kärna finns tron på Gud som skaparen. Ska-
pelsen är ett konkret uttryck för Guds utgivande kärlek. Var 
och en är skapad att finnas till för andra skapade varelser. I 
bibelns skapelseberättelse får människan i uppgift att bruka 
och vårda den goda och vackra skapelsen (1 Mos. 2:15).

Syndafallet berättar om hur människans själviskhet blev 
ett hinder för lydnad och ödmjukhet. Kontakten till skapa-
ren bröts och människans relation till andra skapade varel-
ser stördes. Människans behov att tacka för skapelsens gåvor 
och be för andra skapade varelser försvann. Den som skulle 
vårda och skydda blev exploatör och utnyttjare. 

Atmosfären är ett villkor för liv på jorden. Klimatfö-
rändringen påverkar hela mänskligheten. Dess mångfaldiga 
följdverkningar ökar ojämlikheten och blir en tyngre börda 
att bära för de fattiga än för de rika. Klimatförändringen är 
ett faktum idag och ett hot mot våra barns framtid.

Förstörelsen av skapelsen tar sig också uttryck i orättvi-
sor och våld mot andra människor. Enligt Nya testamentet 
våndas skapelsen tillsammans med människorna i väntan på 
sin befrielse (Rom 8:22-2�). När vi glömmer och förnekar 
följderna av människans handlingar begår vi en synd. I förs-
ta hand tvingas våra barn bära konsekvenserna av detta. 

Tron på befriaren gör de kristna till ett folk med nytt 
hopp. Frälsning från undergång och dödens välde gäller he-
la mänskligheten och hela skapelsen, allt liv. Människan kan 
förnya sin kontakt till skapelsen och på nytt se andra skapa-
de varelser som sina bröder och systrar. Hon kan återgå till 
sin uppgift att bruka och vårda jorden och så bli Guds me-
darbetare (Gal. 5:1�).

Det är kyrkornas och enskilda kristnas uppgift att lyf-
ta fram hoppet. Därför är arbetet att bevara balansen i natu-
ren en del av en kristens andliga liv. Daglig strävan och en 
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enkel livsstil hör till kristendomens och många andra reli-
giösa traditioner. De lär oss förnöjsamhet och respekt gente-
mot Guds gåvor. 

Kampen mot klimatförändringen är en investering för 
framtiden. Den förutsätter förändrade attityder och vanor 
och kallar oss att oförtrutet fortsätta arbeta. Kyrkorna deltar 
i detta arbete förankrade i de kristna grundvärdena. 

Dagens barn får uppleva följderna av våra handlingar 
och frukterna av attitydförändringar som gjorts för deras 
skull. Barn har rätt att förvänta sig förändring. Detta hän-
visar också Förenta Nationernas konvention om barnets rät-
tigheter till, vars 20-årsjubileum vi firar 2009. Barnkonven-
tionen är det människorättsdokument som godkänts av flest 
länder i världen. 

Enligt avtalet har barn rätt att växa och bli sig själva till-
sammans med trygga vuxna. Barn har rätt till mat, omsorg 
och skydd. Barn har rätt till sin egen kultur och religiösa tra-
dition i byggandet av en egen identitet och världsbild. 

Alla barn är lika mycket värda. Naturkatastrofer, följ-
derna av klimatförändringen och andra ekokatastrofer, krig, 
ockupation, flyktingskap och hopplös fattigdom drabbas 
barnen allra mest.

Jesus lyfter fram barnet som förebild åt de vuxna 
(Luk.18:15-17). Barnet är en förebild i tro, hopp, tillit och 
förnyelse. Genom arbetet för barnets rättigheter bygger vi en 
bättre framtid för hela världen.

Helsingfors den � december 2008
Republikens president
Tarja Halonen
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Työryhmät / Arbetsgrupper

Rukouspäivätyöryhmä
Böndagsarbetsgruppen
 Lääninrovasti Arja Karppinen, Suomen ev.-lut. kirkko
 Johtaja Kai Vahtola, Suomen ev.-lut. kirkko
 Isä Teo Merras, Suomen ortodoksinen kirkko
 Pelastusarmeijan ylisihteeri Arja Laukkanen, 
  Suomen vapaakristillinen neuvosto
 Pääsihteeri Heikki Huttunen, sihteeri

Lähetysyhteistyöryhmä 
Missionsarbetsgruppen
 Matti Korpiaho (SLN), puheenjohtaja
 Aimo Helminen (SVKN)
 Heikki Huttunen (SEN)
 Maikki Kuittinen (SVKN)
 Aino Nenola (SEN)
 Toan Tri Nguyen (SENMN)
 Jari Portaankorva (SLN)
 Timo Vasko (SLN)
 Maija-Tuulikki Tassia, sihteeri

SEN:n edustajat eri työryhmissä
ERF:s representanter i olika arbetsgrupper

Svenska Bibelsällskapets huvudmannaråd
 TD Risto Nurmela, Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi
 Suppleant: TM Marika Björkgren, TF vid ÅA

Ev.-lut. kirkon Väkivallasta sovintoon 2001–2010-työryhmä
Ev.-luth. kyrkans arbetsgrupp för Ickevåldsårtiondet 2001-2010 
 Projektisihteeri Sanna Ylä-Jussila

Nordisk ekumenisk kvinnokommitté (NEKK)
 Teol. yo Monica Pensar-Granroth, naisjaosto 

IEC Advisory Board
 Projektisihteeri Sanna Ylä-Jussila

Uskonnollinen ja kulttuurinen vuoropuhelu (Työministeriön koordinoima)
 Projektisihteeri Sanna Ylä-Jussila

Vastuuviikko / Ansvarsveckan

Yhteistyöryhmä
 Jan Edström (Kirkon Ulkomaanapu/KCSA)
 Mona Groop (Frikyrkan Hjälper) 
 Markku Holma (KKN) 
 Heikki Huttunen (SEN)
 Seppo Kalliokoski (SLS)
 Marja Kantanen (KDY)
 Pia Kummel-Myrskog (KCSA) 
 Riina Nguyen (OrtAid) 
 Talvikki Mattila (Caritas)
 Eeva-Marita Rinne-Koistinen (KUA)

 Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimi pääsihteeri Heikki Huttunen  
 ja sihteerinä projektisihteeri Sanna Ylä-Jussila.

Ohjausryhmä
 Jan Edström
 Pia Kummel-Myrskog
 Heikki Huttunen
 Eeva-Marita Rinne-Koistinen
 Sanna Ylä-Jussila

Jäsenkirkot ja niiden edustajat 
Medlemskyrkor och deras representanter 

Anglican Church in Finland
 Rev. Rupert Moreton
 Diakoni Anna Walker 
Finlands svenska baptistmission 
 Pastor Jan Edström
 Samfundsföreståndare Nils Erik Vikström
Finlands svenska metodistkyrka 
 Pastor Leif-Göte Björklund
 Pastor Mayvor Wärn-Rancken
International Evangelical Church in Finland 
 Pastori Timo Keskitalo
Katolinen kirkko Suomessa 
 Asiainhoitaja Teemu Sippo SCJ
 Monsignore Marino Trevisini
Missionskyrkan i Finland
 Pastor Håkan Björklund
 Pol. dr Markus Österlund

Suomen evankelis-luterilainen kirkko 
 Arkkipiispa Jukka Paarma
 Piispa Voitto Huotari
 Piispa Simo Peura
 Piispa Matti Repo
 Kirkkoneuvos Risto Cantell
 Pastori Leena Huovinen
 Toimittaja Johannes Ijäs
 TT Päivi Jussila
 TT Tomi Karttunen
 TL Veijo Koivula
 Pastori Antti Kruus
 Prosten Anders Laxell
 Tiedottaja Mari Malkavaara
 Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki
 Tuomiorovasti Matti Poutiainen
 Tuomiorovasti Ilpo Rannankari
 Opettaja Tuula Rikala
 Opetustoimenjohtaja Kaisa Rönkä
 KM Mirkka Torppa
 TT Pirjo Työrinoja
Suomen Metodistikirkko
 Pastori Soile Salorinne
 Pastori Timo Virtanen
Suomen ortodoksinen kirkko
 Arkkipiispa Leo
 Piispa Arseni
 Pastori Andreas Hjertberg
 Rovasti Elias Huurinainen
 Lehtori Marianne Kantonen
 Projektipäällikkö Riina Nguyen
 Ylidiakoni Juha Lampinen
 Dosentti Johanna Lasonen
 FM Maria Takala-Roszczenko
 Kirkkoherra Markku Toivanen
Suomen Pelastusarmeija
 Eversti Dick Krommenhoek
 Ylisihteeri Arja Laukkanen 
Suomen Vapaakirkko
 Kirkkokunnanjohtaja Olavi Rintala
 Päätoimittaja Hannu Lahtinen

Tarkkailijakirkot ja niiden edustajat / 
Observatörskyrkor och deras representanter

Suomen Adventtikirkko
 Pastori Atte Helminen
Suomen baptistiyhdyskunta
 Rehtori Lauri Kotkavuori
Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
 Yrittäjä Antti Pelkola
Finlands svenska pingstmission
 Pastor Håkan Nitovuori

Kumppanuusjärjestöt ja niiden edustajat / 
Partnerorganisationer och deras representanter

Hiljaisuuden ystävät
 Toiminnanjohtaja Mikko Peura
Kansan Raamattuseura
 Toiminnanjohtaja Hannu Nyman
Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto
 Pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen
Opiskelijoiden Lähetysliitto
 Pastori Matti Nikkanen
Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
 Agrologi Sakari Heikkilä
Sinapinsiemen
 Teol. yo Tanja Roiha
Suomen Ev. lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus
 Pääsihteeri Kalevi Virtanen
Suomen kristillinen rauhanliike
 FM Timo Virtala
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
 Valt. yo Hanna Kuisma
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
 Toiminnanjohtaja Mikko Lännenpää
Suomen Lähetysseura
 Lähetysjohtaja Seppo Rissanen
Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto
 Pääsihteeri Jaakko Koikkalainen
Suomen Pipliaseura
 TT Pekka Särkiö
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus
 Toiminnanjohtaja Timo Sainio
Tuomasyhteisö
 Puheenjohtaja Jarmo Rautiainen
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Jäsenkunnan edustajat jaostoissa 
– Av medlemskretsen utsedda representanter i sektioner

Neuvoston jäsenkirkoilla, tarkkailijakirkoilla ja kumppanuusjärjestöillä on 
mahdollisuus nimetä edustajansa jaostoihin. Jaostot seuraavat oman aihe-
piirinsä koti- ja ulkomaista keskustelua, työskentelevät eri projektien puit-
teissa sekä järjestävät ekumeenisia seminaareja ja tilaisuuksia ajankohtai-
sista kysymyksistä. 

Rådets medlemskyrkor, observatörskyrkor och partnerorganisationer har 
möjlighet utse representanter till sektionerna. Sektionerna följer med den 
nationella och internationella diskussionen rörande deras ansvarsområden, 
arbetar med olika projekt samt ordnar seminarier och samtal i aktuella frå-
gor. 

Edustajat jaostoissa / Representanter i sektioner

Eettisten kysymysten jaosto / Sektionen för etiska frågor

Suomen ev.‑lut. kirkko
	 Terv.huollon	lehtori	Helena	Lauriala
	 Ylilääkäri	Liisa	Maria	Voipio-Pulkki
Suomen ortodoksinen kirkko
	 LL	Seppo	Pesonen
	 Kirjailija	Janne	Huttunen
Katolinen kirkko Suomessa
	 LL	Markku	Vähätalo
Suomen Lähetysseura
	 Pastori	Janne	Hassinen
Suomen kristillinen rauhanliike
	 Pääsihteeri	Risto	Pontela
Suomen Kristillinen Ylioppilasliito
	 Teol.	yo	Eetu	Kejonen
Suomen Pelastusarmeija
	 Majuri	Pirjo	Vallinsalo
Suomen Adventtikirkko
	 TM	Leif	Hongisto

Kasvatusasiain jaosto / Sektionen för fostran

Suomen ev.‑lut. kirkko
	 Professori	Arto	Kallioniemi
	 Lehtori	Hannu	Koskinen	
	 Pastori	Juha	Luodeslampi	
	 KM,	diakoni	Liisa	Luukkonen	
	 KM	Mirkka	Torppa
Suomen ortodoksinen kirkko
	 TM	Sirpa	Okulov	
	 TM	Marianne	Kantonen
Katolinen kirkko Suomessa
	 TM	Riitta	Laukama
Suomen Pelastusarmeija
	 Opettaja	Kati	Kivestö
Suomen Lähetysseura
	 Projektisihteeri	Eeva	Liesilinna
NNKY‑liitto
	 Nuorisotyönohjaaja	Liisa	Siikanen
Suomen Metodistikirkko
	 Opettaja	Kirsti	Niemi
Suomen Adventtikirkko
	 Opettaja	Kari	Heikkinen
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus
	 Koulutussihteeri	Juha	Kinanen

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

Nuorisojaosto / Ungdomssektionen
The Anglican Church in Finland
	 Diakoni	Anna	Walker
	 Rev.	Tuomas	Mäkipää
Suomen ev.‑lut. kirkko
	 Pastori	Miika	Ahola
	 Sosionomi	Meri	Saarinen
	 Työalasihteeri	Pekka	Tukeva
Suomen ortodoksinen kirkko
	 Pastori	Teemu	Toivonen	
	 Fil.yo	Tuuli	Lukkala
Katolinen kirkko Suomessa
	 Opettaja	Marko	Pitkäniemi
	 Mus.	opisk.	Pilvi	Listo-Tervaportti
Suomen Pelastusarmeija
	 Opettaja	Kati	Kivestö
Kansan Raamattuseura
	 Valt.	yo	Inka	Lindroos
NNKY‑liitto 
	 VTM	Johanna	Maria	Davies
Suomen NMKY‑liitto
	 Pastori	Elina	Ahola
Suomen Lähetysseura
	 Kasvatussihteeri	Hanna	Oja-Nisula
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
	 Valt.	yo	Hanna	Kuisma
Suomen Vapaakirkko
	 Pastori	Sami	Lehto
Opiskelijoiden Lähetysliitto
	 Teol.	yo	Katja	Kaskinen
Sinapinsiemen
	 TM	Laura	Hytti
Suomen Adventtikirkko
	 Mariel	Pilois
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus
	 Pastori	Kati	Jansa-Tapio

Kutsutut jäsenet:
Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistys 
 Teol.	yo	Arto	Nuutinen 
Sihteeri	ja	koulutussihteeri:	pastori	Henri	Järvinen
Koulutussihteerit	Joensuu:	teol.	yo	Riikka	Hakulinen	
	 ja		teol.	yo	Lidija	Cederström	
Kansallinen	Ketko-koordinaattori
	 TM	Ronja	Venesperä
	
Opillisten kysymysten jaosto / Sektionen för lärofrågor 
Suomen ev.‑lut. kirkko
	 TT	Anja	Ghiselli
	 TT	Minna	Hietamäki
	 Senior	Adviser	Thorleif	Johansson
	 TT	Päivi	Jussila
	 TT	Tomi	Karttunen
	 TM	Tapani	Saarinen	
	 TD	Bernice	Sundkvist
	 Dosentti	Timo	Vasko
Suomen ortodoksinen kirkko
	 Yliopistonlehtori	Pekka	Metso	
	 Pastori	Mikael	Sundkvist
Katolinen kirkko Suomessa
	 Monsignore	Marino	Trevisini
Suomen Pelastusarmeija
	 Majuri	Antero	Puotiniemi
Suomen Metodistikirkko
	 Pastori	Tapani	Rajamaa
The Anglican Church in Finland
	 Rev.	Mika	Pajunen
Suomen Adventtikirkko
	 Pastori	Atte	Helminen
Suomen baptistiyhdyskunta
	 Rehtori	Lauri	Kotkavuori
Kansan Raamattuseura 
	 Pastori	Erkki	Taivainen
NNKY‑liitto
	 Pastori	Tuuli	Raamat
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
	 Pastori	Jussi	Junni
Suomen Lähetysseura
	 TT	Risto	Ahonen
Opiskelijoiden Lähetysliitto
	 Pastori	Matti	Nikkanen
Suomen Helluntaikirkko
	 Pastori	Klaus	Korhonen
Suomen vapaakristillinen neuvosto
	 Pääsihteeri	Virpi	Loukkola



66
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

Paikallisen ekumenian jaosto / Sektionen för lokal ekumenik
Suomen ev.‑lut. kirkko
	 Kirkkoherra	Martti	Hirvonen
	 Kirkkoherra	Veli-Pekka	Järvinen
	 KM	Kirsti	Keltikangas
	 TL	Veijo	Koivula
	 Rovasti	Marja	Kosonen
	 Rekisterinjohtaja	Oiva	Voutilainen
Suomen ortodoksinen kirkko
	 Pastori	Aleksander	Roszczenko
	 Pastori	Matti	Wallgrén
Katolinen kirkko Suomessa
	 Isä	Teemu	Sippo
The Anglican Church in Finland
	 Rev.	Rupert	Moreton
Suomen Pelastusarmeija
	 Majuri	Lasse	Vallinsalo
NNKY‑liitto
	 Leenakaisa	Harjanne
Suomen kristillinen rauhanliike
	 Rovasti	Nils	Rönnholm
Suomen Vapaakirkko
	 Pastori	Arto	Kortemaa
Suomen Adventtikirkko
	 Pastori	Aimo	Helminen
Suomen Lähetysseura
	 Pastori	Janne	Hatakka
Suomen Pipliaseura
	 Pastori	Martti	Asikainen

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

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

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

Katajanokankatu / Skatuddsgatan 7 A
PL / PB 185
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Luettelo käytetyistä lyhenteistä / Lista över använda förkortningar

ACIDH = Action Contre l’Impunité pour les Droits Humains
ACT = Action by Churches Together
CCME = Churches’ Commission for Migrants in Europe 
EFECW = Ecumenical Forum for European Christian Woman
EKN = Eesti Kirkikude Noukogu
ERF = Ekumeniska Rådet i Finland
ETNO = Etnisten suhteiden neuvottelukunta
Etyj = Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö
EYCE = Ecumenical Youth Council in Europe
FOCCISA = Fellowship of Councils of Churches in Southern Africa
KCSA = Kyrkans central för det svenska arbetet
Ketko = Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelma
KMN = Kirkkojen Maailmanneuvosto
KO = Kirkkopalvelujen Opintokeskus
KUO = Kirkon ulkoasiain osasto
KRS = Kansan Raamattuseura
KT = Kirkon tiedotuskeskus
LPI = Life and Peace Institute
LYTR = Lähetysyhteistyöryhmä
MOD = Mångfald och Dialog. Moninaisuus, Oivallus, Dialogi
MONESA = Monenlaisia ja samanarvoisia
NCC Norden = National Councils of Churches in Nordic Countries
NCC Europe = National Councils of Churches in European Countries
NEKK = Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté
NMC = The Nature and Mission of the Church 
NMKY = Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys
NNKY = Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys
Pafo = Paikallisekumeeninen foorumi
SBS = Svenska Bibelsällskapet
SEN = Suomen Ekumeeninen Neuvosto
SINE = Suomen Islamilainen Neuvosto 
SKR = Sveriges Kristna Råd
SKY = Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
SLN = Suomen Lähetysneuvosto
SLS = Suomen Lähetysseura
SVKN = Suomen vapaakristillinen neuvosto
TET = Työelämään tutustuminen
UBS = United Bible Societies
USKOT-RESA = Uskontojen yhteistyö Suomessa – 
Religionernas samarbete i Finland
WCC = World Council of Churches
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Toimintakertomus	2008	Verksamhetsberättelse

Vuoden	 toiminnassa	 kävi	 ilmi,	 että	 pohjoismaiset	 yhteydet	 ovat	 olennaisia	 Suomen	 Ekumeenisen	
Neuvoston	 toiminnan	 kehittämisessä	 ja	 maailmanlaajuisten	 trendien	 tulkinnassa.	 Esimerkiksi	 SEN:n	
työneuvottelu	Sveriges	Kristna	Rådin	kanssa	 tuotti	aloitteen	tiiviimmästä	yhteistyöstä	Vastuuviikon	 ja	
Kyrkornas	Globala	Vecka	-hankkeen	välillä.	

Vuoden	aikana	olivat	niin	koulun	uskonnonopetus	kuin	teologian	yliopisto-opetuskin	kyseenalaistamisen	
kohteena.	SEN	 ja	sen	kasvatusasiain	 jaosto	seurasivat	keskustelua	 ja	osallistuivat	siihen.	Ekumeeniselta	
kannalta	 olennaisena	 näyttäytyi	 uskonnonopetuksen	 kehittäminen	 perustuen	 lapsen	 oikeuteen	
saada	oman	uskontonsa	opetusta.	Oma	uskontosivistys	antaa	pohjan	tutustua	uskojen	 ja	traditioiden	
maailmanlaajaan	kirjoon.	

I	verksamheten	framgick	att	de	nordiska	kontakterna	är	viktiga	för	utvecklandet	av	Ekumeniska	Rådets	
verksamhet	och	tolkningen	av	de	globala	trenderna.	Ett	exempel	på	detta	var	samarbetsförhandlingarna	
med	Sveriges	Kristna	Råd	som	resulterade	i	ett	initiativ	om	ett	intimare	samarbete	mellan	Ansvarsveckan	
och	Kyrkornas	Globala	Vecka.

Skolornas	religionsundervisning	och	universitetens	teologiutbildning	ifrågasattes	under	året.	ERF	och	dess	
sektion	för	fostran	följde	med	och	deltog	i	diskussionen.	Ur	ett	ekumeniskt	perspektiv	är	det	viktigt	att	
utvecklandet	av	religionsundervisningen	bygger	på	barnets	rätt	att	få	undervisning	i	den	egna	religionen.	
Förtrogenhet	med	den	egna	tron	erbjuder	en	grund	för	mötet	med	den	brokiga	mångfald	av	religioner	
och	traditioner	som	finns	i	vår	värld.	


