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1 Tiivistetty toimintakertomus

1.1 Suomen Ekumeeninen Neuvosto

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

seyttä
• vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suo-

messa
• vahvistaa kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen ääntä yh-

teiskunnassa
• toimia kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kohtaamis-

paikkana

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

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

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

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

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

• harjoittaa julkaisutoimintaa
• pitää yhteyttä jäsenkuntaansa sekä ekumeenisiin järjestöi-

hin Suomessa ja ulkomailla

1.2 Toiminnan yleinen tavoite  
ja osa-alueet

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

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

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

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

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

1.3 Jäsenkunta

Jäsenkirkot / Medlemskyrkor

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

Tarkkailijat / Observatörer

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

Kumppanuusjärjestöt / Partnerorganisationer

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

1.4 Toimintakertomus ja toimintavuoden kuvaus

Usean juhlavuoden jälkeen vuosi 2019 oli kansainvälisel-
lä tasolla hiljaisempi. Vuonna 2017 oli muisteltu reformaa-
tiota yhdessä protestanttien ja katolisen kirkon kanssa Lun-
dissa alkaneiden juhlallisuuksien jälkeen ja vuosi 2018 oli 
Kirkkojen maailmanneuvoston 70-vuotisjuhlavuosi Arus-
han konferensseineen. Vuoden 2019 aikana Kirkkojen maa-
ilmanneuvosto valmistautui yleiskokouksen järjestämiseen 
Saksassa ja Luterilainen maailmanliitto aloitti konsultaatiot 
Pyhästä Hengestä Addis Abebassa luterilaisen ja ekumeeni-
sen identiteettinsä vahvistamiseksi. 

Juhlavuodet olivat koonneet kristittyjä yhteen. Sen sijaan 
vuonna 2019 kirkkojen huoleksi nousi polarisaatiota ja vas-

takkainasettelua aiheuttava liikehdintä kirkkokuntien sisäl-
lä. Katolisessa kirkossa globaalia murhetta aiheuttivat kir-
kon sisältä paljastuneet väärinkäytökset. Ortodoksista kirk-
koa vaikeutti Ukrainan tilanteesta syntynyt skisma ja Yhdis-
tynyt metodistikirkko (UMC) puolestaan valmistautui ja-
kautumiseen. Ekumeenisessa kirkkoperheessä kirkkojen si-
säiset ristiriidat aiheuttivat syvää myötätuntoa. Neuvoston 
piirissä keskustelua kansainvälisestä tilanteesta käytiin pai-
kallisesti kirkonjohtajien tasolla sekä verkostoyhteistyössä 
muun muassa Pohjoismaiden ja Baltian ekumeenisten toi-
mijoiden kokouksessa Tanskassa. Rukous ykseyden puoles-
ta on polarisaation aikakautena tärkeää.

Euroopan pääsihteerikokouksessa Roomassa keskityttiin 
populistiseen liikehdintään ja kirkkojen työhön marginali-
soitujen parissa. Yhtäältä keskusteltiin italialaisesta natio-
nalismista, toisaalta kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen voi-
makkaasta työstä kärsivien, köyhien tai hukkumisvaarassa 
olevien keskellä. Tälle työlle, toisin kuin muualla Euroopas-
sa luultiin, ei ollut estettä. Päinvastoin yhteisöt olivat saa-
neet työstään kiitosta. Kokouksessa edelleen pohdittiin eri 
maiden olosuhteita ja keskusteltiin erityisesti eteläisen Eu-
roopan tilanteesta, jonka kantovoima turvapaikanhakijoiden 
suhteen on ylittynyt. Euroopan Unioni ei ole tätä kysymys-
tä kyennyt vielä ratkaisemaan. Suomen ollessa vuonna 2019 
EU-puheenjohtajamaa, käydyissä keskusteluissa ympäris-
töasiat tulivat paremmin näkyviin kuin turvapaikanhakijoi-
den tilanne, jota pyrittiin kyllä käsittelemään myös kirkko-
jen toimesta. On kuitenkin hyvä muistaa, että nämä kysy-
mykset liittyvät toisiinsa, mikäli ilmaston lämpenemistä ei 
saada pysäytettyä.

Toimintaympäristönä vuotta 2019 leimasi ehkä eniten il-
mastokysymysten kiireellisyys. Ekologisempi energian tuo-
tanto, teknologian nopea kehitys, metsien suojelu sekä elä-
mäntapojen ja ruokailutottumusten muutos puhututtivat ih-
misiä ympäri maailmaa. Kirkollisessa kentässä toivon näkö-
kulmat tulivat yhä tärkeämmiksi. Luojan suuruudesta puhu-
minen, luomakunnan arvon kunnioitus ja kohtuullisuuden 
arvostus ovat kirkkojen vuosituhansien aarre. Tämä näkö-
kulma tulee esiin myös kirkollisissa asiakirjoissa, kuten paa-
vi Franciscuksen Laudato Si’ -asiakirjassa ja patriarkka Bar-
tolomeuksen opetuksissa sekä myös Kirkkojen maailman-
neuvoston ja Luterilaisen maailmanliiton julkaisuissa. Muu-
tosta aiempiin vuosiin oli vuoden 2019 aikana noussut yh-
teinen ilmastotalkoon tarve ja globaali huoli. Myös nuorten 
aktivistien huoli tulevaisuudesta herätti keskustelua. Kirkko-
jen rooli toivon lähettiläinä ja yhteistyön vahvistajina arjen 
teoissa tuli vuoden aikana yhä tärkeämmäksi.

Yhteisen rukouksen näkökulmasta vuoden aikana vie-
tettiin kahta ekumeenista rukouspäivää. Kristittyjen yksey-
den ekumeenisen rukousviikon Kirkkojen maailmanneu-
voston aineisto tuli Indonesiasta. Rukousviikon teema Ol-
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kaa rehellisiä ja oikeudenmukaisia, oli myös Tasavallan pre-
sidentin allekirjoittaman rukouspäiväjulistuksen otsikko. 
Aineiston rukoukset ja tekstit sopivat hyvin myös suoma-
laiseen kontekstiin ja niitä käytettiin ehkä aiempaa enem-
män tämän sopivuuden vuoksi. Aineisto rukouspäiväjulis-
tuksineen ja ekumeenisen rukoushetken kaavoineen lähetet-
tiin maamme kaikkiin seurakuntiin, valtakunnallinen radio-
jumalanpalvelus toteutettiin Rovaniemellä ja aamuhartauk-
sia sekä keskusteluohjelmia myös radioitiin. Vakiintuneen 
tavan mukaan toteutettiin ekumeeninen pyhiinvaellus Roo-
maan ja useissa suomalaisissa seurakunnissa vietettiin eku-
meenista rukousviikkoa rukouspalveluksineen. Helsingin 
Uspenskin katedraaliin keräännyttiin viettämään ekumee-
nista rukouspäivää ja rukoiltiin vuoden 2019 eduskuntavaa-
lien ja hallituksen muodostamisen puolesta. Uutta suoma-
laisessa kontekstissa on Tuomasmessun kanssa tehtävä yh-
teistyö rukousviikon saralla. Vuoden aikana rukouspäivätyö-
ryhmä työskenteli jo uuden rukouspäiväjulistuksen tiimoil-
ta, jonka Tasavallan presidentti allekirjoitti. Julistuksen tee-
maksi tuli vuoden 2020 rukousviikon teema He kohtelivat 
meitä tavattoman ystävällisesti.

Toinen ekumeeninen rukouspäivä eli Rauhan, ihmisoi-
keuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä on myös 
YK:n päivä. Rukouspäivää vietettiin Ekumeenisella vastuu-
viikolla ja sen radioitava ekumeeninen jumalanpalvelus toi-
mitettiin Porvoossa. Rukouspäivänä seurakuntia kehotettiin 
soittamaan kirkonkelloja ja soittimia tunnuksella #ihmisoi-
keuskellot. Toisen rukouspäivän ja Vastuuviikon teemat oli-
vat esillä useissa seurakunnissa, jolloin muistettiin erityises-
ti rauhan ja ihmisoikeuksien toteutumista eri puolilla maail-
maa, samoin kuin rukoiltiin ihmisoikeuspuolustajien puoles-
ta. Vastuuviikko teemoineen oli myös Tuomasmessun ohjel-
mistossa. Viikoittaista ekumeenista rukoushetkeä vietettiin 
edelleen Studium Catholicumissa Helsingissä.

Toinen neuvoston painopiste vuonna 2019 oli teologis-
ten ja opillisten asioiden näkyvyydessä. Teologisen ja opil-
listen kysymysten jaoston valmistelema julkilausuma kas-
teesta hyväksyttiin pienin muutoksin hallituksen joulukuun 
kokouksessa. Jaosto oli työskennellyt aiheen parissa kolmi-
vuotiskautensa, jonka aikana lopullinen sanamuoto saatiin 
valmiiksi. Merkittävää on, että jaoston piirissä työskennel-
tiin hyvin erilaisista kirkollisista lähtökohdista käsin. Julki-
lausumassa huomioitiin myös jaoston keväällä järjestämässä 
kasteseminaarissa käyty keskustelu kasteen merkityksestä ja 
sen ymmärtämisen ohentumisesta ajassamme. Kaikkia kirk-
koja yhdistää myös kasteiden väheneminen ja uskonnolli-
suuden siirtämisen heikkeneminen sukupolvilta toisille. Yh-
teisessä todistuksessa kasteesta korostetaan kasteen lahja-
luonnetta, sen tuomaa iloa sekä uskon ja kasteen liittymistä 
toisiinsa. Jaosto oli luopunut kasteen vastavuoroisen tunnus-
tamisen asiakirjasta, jollainen on aiemmin tehty esimerkik-

si Saksassa. Mieluummin haluttiin yhdessä todistaa suoma-
laisessa kontekstissa kasteen armosta ja yhteisestä uskosta.

Syyskokouksen seminaari Joensuussa keskittyi myös 
teologiseen keskusteluun. Seminaarin otsikko oli Ekumeni-
an uudet tuulet: Vastaanottavan ekumenian malli, ja se pi-
dettiin Joensuun ortodoksisen seurakunnan tiloissa yhteisen 
rukouksen ja kirkkolaulun siivittämänä. Seminaarissa kes-
kusteltiin niin sanotusta reseptiivisen ekumenian mallista, 
joka pohjautuu vastaanottamiseen, muutokseen ja dialogiin. 
Syyskokouksen seminaari oli osittain ruotsinkielinen, ja se 
sai hyvän vastaanoton. Reseptiivisen ekumenian näkökulma 
on toinen toisensa arvostamisessa ja oikeassa kuulemises-
sa, jossa sekä oppiminen toisiltaan ja erilaisuuden hyväksy-
minen ovat mahdollisia. Malli on varsin käytännönläheinen 
ja sen tuki ekumeeniselle yhteydelle on ilmeinen. Reseptii-
visen ekumenian mallia tutkitaan myös akateemisesti muun 
muassa Helsingin yliopistossa, josta oli pyydetty esitelmiä 
aiheesta. Työskentelyä aiheen piirissä haluttiin jatkaa.

Myös missiologinen työryhmä järjesti teologisen semi-
naarin uusituissa Studium Catholicumin kauniissa tiloissa. 
Seminaarin vieraana oli katolinen professori Stephen Be-
vans, joka puhui profeetallisesta dialogista ja kohtaamises-
ta (encounter) tässä ajassa, jossa ihmiset tarvitsevat selkeää, 
mutta rakkaudellista viestiä ja aikakauden kysymysten ym-
märtämistä. Samalla tavoin kuin Joensuun syysseminaaris-
sa, myös tässä seminaarissa musiikilla oli tärkeä sija. Aka-
teemisen luennon vastausmusiikki syntyi muusikon toimes-
ta paikan päällä ja sen dialogisuhde keskusteluun oli her-
kistävä. Samassa tilassa pidettiin myös yhteistyössä evan-
kelis-luterilaisen Kirkkohallituksen ja Studium Catholicu-
min kanssa 20-vuotisjuhlaseminaari Yhteisestä julistukses-
ta vanhurskauttamisopista. Seminaarin esitelmät vaihtelivat 
akateemisista näkökulmista eri kirkkojen näkökulmiin ja lo-
puksi vietettiin yhteinen ekumeeninen rukoushetki. Teolo-
giseen yhteistyöhön liittyy myös Ekumeeninen missiologia 
-kirjan työstäminen, kirja julkaistaan vuonna 2020.

Vuoden 2019 aikana kirkkojen ääni turvapaikanhaki-
joiden uskonnonvapaudesta ja jakamattomasta ihmisar-
vosta tuli edelleen myös yhdeksi Neuvoston työn painopis-
teistä. Viime vuonna keskustelua käytiin erityisesti sisämi-
nisteriön kanssa. SEN:n hallitus hyväksyi ekumeenisen tur-
vapaikkatyötä tekevien asiantuntijaverkoston työryhmän uu-
distaman Turvaa kirkosta -ohjeistuksen, jonka julkistamista 
juhlittiin viemällä uudistettu laitos sisäministeriöön kanslia-
päällikkö Ilkka Salmelle. Puheessa kansliapäällikölle sitee-
rattiin ohjeistuksen esipuhetta: ”Kirkkojen tehtävä on usein 
olla se, jonka puoleen käännytään, kun muuta turvaa ei enää 
ole. Kirkkoon on jokainen tervetullut uskonnosta, sukupuo-
lesta, etnisyydestä, sosiaalisesta asemasta tai oleskeluoikeu-
desta riippumatta. Hädänalaisten kohtaamisessa itse Kristus 
on läsnä. Hänen kasvonsa katsovat meihin kärsivän ihmisen 
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kasvoista. Hän kutsuu meidät kodittoman, riisutun ja haa-
voille lyödyn lähimmäiseksi: ’kaiken, minkä te olette teh-
neet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni ja sisaristani, 
sen te olette tehneet minulle’. Tästä syystä kirkot eivät voi 
jättää ketään auttamatta.” Vastauspuheessaan kansliapäällik-
kö Ilkka Salmi kiitti kirkkoja aktiivisesta työstä tällä saralla 
ja toivoi yhteistyötä edelleen vahvistettavan. Kansliapäälli-
kön kanssa oli keskusteltu jo vuoden alussa, jolloin sovittiin 
keskusteluyhteydestä yhteiskunnallisesti vaikeissa ja kirk-
koja huolestuttavissa tilanteessa.

Kirkonjohtajien neuvotteluissa keskusteltiin julkilau-
suman tarpeellisuudesta turvapaikanhakijoiden ihmisar-
von puolesta. Julkilausuma annettiin elokuun aikana ja se 
sai medianäkyvyyttä. Julkilausuma käsitteli turvapaikanha-
kijoiden uskonnonvapautta ja palautuskiellon ehdottomuut-
ta maihin, jotka eivät ole turvallisia. Ns. kolmikanta-tapaa-
misen jälkeen arkkipiispa Luoman aloitteesta julkilausu-
man pohjalta tehtiin vierailu sisäministeri Maria Ohisalon 
luona ja keskusteltiin kirkkoja huolestuttavista ihmisoikeus-
näkökulmista Suomessa. Kirkonjohtajien huoli pakkopalau-
tuksista ei ollut aiheeton. Vuoden lopulla Suomi sai Euroo-
pan ihmisoikeustuomioistuimesta huomautuksen ja sakot ih-
misoikeuksien loukkaamisesta pakkopalautuksen yhteydes-
sä, jossa palautettu pian murhattiin. Lucian-päivänä pidetys-
sä ekumeenisessa rukoushetkessä rukoiltiin vaarassa elävi-
en pakkopalautettujen puolesta sekä suomalaisten päättäji-
en puolesta, jotka olivat ryhtyneet tarkistamaan päätöksiään. 
Neuvostossa toimiva ekumeeninen turvapaikkatyötä

tekevien asiantuntijaverkoston työryhmä oli työstänyt 
rukouksen keräten rukoukseen pakkopalautettujen ihmis-
kohtaloita. Myös Paikallisekumeeninen jaosto näki vuonna 
2019 maahanmuuton kysymykset relevantteina paikallisseu-
rakuntia ajatellen. Paikallisekumeenisen foorumin seminaa-
ri Espoossa käsitteli maahanmuuton, kotoutumisen ja pape-
rittomuuden näkökulmia.

Vuoden aikana ilkivalta ja vihapuhe uskontoja koh-
taan lisääntyi. Keväällä 2019 Suomen uskontojohtajat oli-
vat huolissaan maailmanlaajuisesta väkivallan noususta us-
konnonharjoittajia kohtaan sekä ilkivallasta kotimaassa. Us-
kontojohtajat antoivat julkilausuman, jossa tuomittiin kaik-
ki väkivalta ja vedottiin ihmisten oikeudentuntoon ja lähim-
mäisenrakkauteen vihan voittamiseksi. Suomessa ilkivallan 
kohteiksi olivat joutuneet niin moskeijat kuin synagogatkin. 
Myös Neuvoston kevätkokouksen seminaari keskittyi viha-
puheeseen, erityisesti uskomuspuheen ja yhteiskunnan tur-
vallisuuden teemoihin, samoin kuin kirkkojen ja kristillis-
ten yhteisöjen sisäiseen vihapuheeseen. Kevätkokous nosti 
esiin ekumenian hyvät tavat ja kehotti kristittyjä omassa pii-
rissään tietoisesti vaihtamaan vihapuhe hyvän puhumiseksi 
ja toinen toisensa siunaamiseksi.

Kevätkokouksen seminaari toteutettiin yhteistyössä Yh-

teiskunnallisten kysymysten jaoston kanssa. Jaostosta nou-
si myös toinen tärkeä aloite. Ilmastofoorumi Sofia Forum 
Suomi – Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta järjestettiin Vuo-
saaren kulttuurikeskus Sofiassa joulukuussa. Se keräsi lähes 
sata yhteiskunnallista ja kirkollista vaikuttajaa sekä ympä-
ristöasiantuntijaa keskustelemaan yhteisistä toimintasuun-
nista ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi. Forum toteu-
tettiin yhteistyössä Suomen Ekumeenisen Neuvoston, Hel-
singin yliopiston ja Sitran kanssa ja sille antoi sponsorira-
hoitusta myös Neste Oy. Työskentely on ainutlaatuinen yh-
teistyö varsin erilaisten toimijoiden välillä ja tätä työtä ha-
lutaan jatkaa konkreettisten askelmerkkien ottamiseksi luo-
makunnan ja ihmiselämän tulevaisuuden puolesta. Suomen 
Ekumeenisen Neuvoston panosta yhteistyössä pidettiin tär-
keänä erityisesti arvopohjan ja kokonaisvaltaisen näkökul-
man luomiselle keskustelussa, jossa otettiin huomioon myös 
uskonnollinen ulottuvuus ja toivon teologia. Sekularisoitu-
vassa ajassa, jossa hengellinen ulottuvuus ja uskontojen nä-
kökulmat helposti ohitetaan, kädenojennus tähän yhteistyö-
hön on arvokas. Yhteistyötä koordinoi vuoden aikana perus-
tettu ilmastotyöryhmä.

Vuoden 2019 aikana Neuvosto keskittyi edelleen myös 
uskontolukutaidon esillä pitämiseen uskonnonopetuksen 
ja kasvatuksen piirissä. Kasvatusasioiden jaosto teki vierai-
lun opetusministeri Li Anderssonin luo uskonnonopetuk-
sen näkökulmista. Vierailu oli onnistunut ja tuli ehkä hy-
vään saumaan, vaikka myöhemmin samana vuonna yllättä-
västi keskusteluun nostettiin elämänkatsomustiedon avaa-
minen myös kirkkoon kuuluville koululaisille. Ministeriöstä 
noussut ehdotus ei kuitenkaan käsittänyt yhteistä elämänkat-
somustiedon oppiainetta, joka myös olisi voinut olla mah-
dollinen. Kasvatusasioiden jaoston jäsenet ovat vaikuttaneet 
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja olleet myös osana US-
KOT-foorumin uskonnonopetusjaostoa, jonka puheenjohta-
jana pääsihteeri oli vielä alkuvuoden. Jaoston aktiivisuus us-
kontolukutaidon ja uskontodialogin näkökulmista tuli vah-
vasti esiin myös jaoston pitämässä seminaarissa, joka kokosi 
täyden salin Pyhän Henrikin katedraaliin. Edelleen tätä kes-
kustelua on hyvä pitää yllä negatiivisen uskonnonvapauden 
saadessa yhä vahvempaa sijaa sekularisoituvassa yhteiskun-
nassa. Ekumeeninen kasvatustyö oli myös Lapsi- ja nuoris-
työnjaoston keskeistä antia KETKO-koulutuksen tiimoilta. 

Yhdenvertaisuusjaosto puolestaan piti seminaarin yh-
denvertaisuuskäsitteestä ja sen ymmärtämisestä kirkollisis-
sa konteksteissa. Seminaari oli jaoston toinen. Ruotsinkie-
linen jaosto järjesti vuoden aikana seminaarin Equimenia-
kyrkanista vierailevana puhujana Runar Eldebo Ruotsista ja 
kutsui tohtorikoulutettava Emma Audaksen Åbo Akademis-
ta esittelemään väitöstutkimustaan kristillisistä avioliittokä-
sityksistä.

Ekumeeninen vastuuviikko otti vahvasti kantaa ih-
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misoikeuspuolustajien työhön ja asemaan. Hankkeessa roh-
kaistiin ihmisoikeuksien tuntemiseen ja niiden näkemiseen 
myös kristillisestä näkökulmasta. Jokainen voi olla ihmis-
oikeuspuolustaja. Kampanja toteutettiin teemalla Ihmisoike-
uspuolustajat ja sen tiimoilta tuotettiin ihmisoikeuspuolusta-
jien kertomuksia, digitarinoita, valokuvanäyttely, asiantun-
tija-artikkeleita, toiminnallinen aineisto ja hartausaineisto. 
Vastuuviikon, Amnestyn ja Kansalaisjärjestöjen ihmisoike-
ussäätiön KIOS:n yhteistyönä tuotettiin ihmisoikeuspuolus-
tajista kertovia digitarinoita ja Vastuuviikolle tehtiin YK:n 
ihmisoikeuksien julistuksesta videokalenteri. Kampanja 
suunnattiin seurakuntiin, joiden parissa materiaalia käytet-
tiin. Ekumeeninen vastuuviikko tavoitti vuoden aikana yli 
kaksi miljoonaa suomalaista. Vastuuviikolla ei ole ulkopuo-
lista rahoitusta hankekaudella 2019-2020. Kampanja toteu-
tui omavaraisena Vastuuviikolla kannettavan kolehdin tur-
vin.

Organisaatiotasolla Neuvosto piti kaksi yleiskokous-
ta: Kevätkokous oli Helsingissä ja sen yhteydessä Helsin-
gin Diakonissalaitos hyväksyttiin SEN:n kumppanuusjärjes-
töksi. Vuosi huipentui syyskokoukseen Joensuussa. Syysko-
kouksessa Suomen Merimieskirkko hyväksyttiin kumppa-
nuusjärjestöksi ja asetettiin jaostot vuosiksi 2020-2022. Ja-

ostojen rakenne pidettiin yhtenevänä vuoden 2016 jaosto-
uudistuksen kanssa sillä poikkeuksella, että Lapsi- ja nuo-
risotyönjaosto palautettiin takaisin Nuorisojaostoksi. Lapsi- 
ja nuorisotyönjaosto oli tavoitellut kasvatuksellista yhteis-
työtä työntekijöiden tasolla, mutta ajatus Nuorisojaostosta 
oli kuitenkin historian sävyttämä ja siihen palattiin. Jaosto-
jen yhteispalaverissa oli keskusteltu myös Yhdenvertaisuus-
jaoston tarpeesta saada hallituksen antamia selkeitä tehtä-
viä työskentelylleen. Muutoin jaostouudistus vuodelta 2016 
näytti onnistuneen kokoamaan jaostoja ja liittämään niiden 
työn selkeämmin Neuvoston yhteyteen. Myös työryhmät ko-
koontuivat vuoden aikana aktiivisesti. Vapaakristillisen työ-
ryhmän kokoonkutsujaksi työryhmässä vaihdettiin pääsih-
teeri kokouskutsujen varmistamiseksi. Kansainvälisistä ver-
kostoista KMN:n Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen 
komissio kokoontui Suomessa toukokuussa. Samoin Poh-
joismaiden ja Baltian pääsihteeritapaaminen pidettiin syk-
syllä Helsingissä.

Vuosi 2019 oli uuden hallituksen ensimmäinen työsken-
telyvuosi arkkipiispa Tapio Luoman johdolla. Hallitus ko-
koontui viisi kertaa vuoden aikana. Hallitus teki strategian 
kahdelle seuraavalle vuodelle ja panostaa uuden strategian 
tekemiseen seuraavaa hallituskautta ajatellen.
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2 Toiminnan yksityiskohtaisempi kuvaus

2.1 Spiritualiteetti ja opilliset kysymykset

Suomen Ekumeenisen Neuvoston toiminnan keskiössä on 
ekumeeninen spiritualiteetti, joka nousee yhteisestä uskosta 
Kolmiyhteiseen Jumalaan. Ykseys on pohja opilliselle työs-
kentelylle ja monenkeskisille neuvotteluille. Ekumeeninen 
spiritualiteetti ja yhteinen rukous näkyvät erityisesti kahden 
ekumeenisen rukouspäivän tapahtumissa. 

Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko 18.–
25.1.
Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -komissio ja 
katolisen kirkon kristittyjen ykseyden edistämisen neuvosto 
julkaisivat Kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon 
aineiston sekä ekumeenisen rukoushetki-palveluksen. Indo-
nesiassa valmistellun englanninkielisen aineiston suomensi 
Mika K.T. Pajunen. Ruotsinkielinen teksti saatiin käyttöön 
Ruotsin kristillisestä neuvostosta. Kaksikielisen aineiston 
toimituskuntaan kuuluivat Mari-Anna Auvinen, Veijo Koi-
vula ja Suvi-Tuulia Vaara. Aineisto jaettiin maamme seura-
kuntiin. Teema oli Olkaa rehellisiä ja oikeudenmukaisia. Ta-
pahtumatietoja rukousviikon vietosta eri paikkakunnilla oli 
kootusti nähtävillä SEN:n verkkosivustolla. Myös kirkolli-
set lehdet ja radio huomioivat rukousviikon palveluksineen 
ja haastatteluineen.

Rukousviikon valtakunnallinen radiojumalanpalvelus 
toteutettiin Rovaniemellä kristillisten seurakuntien yhteis-
työnä 19.1. ja se lähetettiin Yle Radio1 -kanavalla 20.1. Mu-
kana olivat Rovaniemen luterilainen seurakunta, vapaaseu-
rakunta, helluntaiseurakunta ja Lapin ortodoksinen seura-
kunta. Palveluksessa saarnasi kirkkoherra Kari Yliräisänen 
ja musiikista vastasivat kanttori, kuoronjohtaja Maie Kuu-
sik, urkuri Joona Saraste ja kuoronjohtaja Kadri Joamets.  
Yhteiskuoro kokosi laulajia kaikista seurakunnista, ja lisäk-
si esiintyivät kamarikuoro AVE, kirkkokuoro ja Suurkuoro. 
Esirukousta ortodoksisen perinteen mukaan johti kirkkoher-
ra Jaakko Vainio ja musiikkiryhmää dir. cant. Jarmo Lehto. 
Radio Dei lähetti rukousviikon aamuhartauden ja haastatte-
li pääsihteeriä. Helsingissä Uspenskin katedraalissa pidettiin 
ekumeeninen rukoushetki 18.1. ja Mikael Agricolan kirkos-
sa vietettiin ekumeenisen rukousviikon Tuomasmessu 20.1., 
jossa saarnasi Helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Ma-
tikainen ja liturgina toimi pääsihteeri Mari-Anna Auvinen. 
Musiikista vastasi Inna Vintturi. Tuomasmessu oli katsotta-
vissa viikon ajan Youtubessa Tuomasmessu Live-kanavalla.

Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun ru-
kouspäivä
YK:n päivää ja Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen 
vastuun rukouspäivää vietettiin Ekumeenisella vastuuvii-
kolla 24.10. Toisena rukouspäivänä järjestettiin Vastuuvii-

kon #ihmisoikeuskellot-tempaus, jossa seurakunnat soittivat 
kirkonkelloja tai soittimia ihmisoikeuksien puolesta. Helsin-
gin ekumeeninen toimikunta järjesti #ihmisoikeuskellot-ru-
koushetken Helsingin metodistiseurakunnassa. Vastuuvii-
kon ekumeeninen jumalanpalvelus toimitettiin Porvoon tuo-
miokirkossa 20.10. Radio YLE 1 lähetti jumalanpalveluk-
sen 27.10. Lähetys oli kuultavissa myös YLE Areenassa. Ju-
malanpalvelusta olivat toteuttamassa Porvoon suomalainen 
seurakunta, Helsingin ortodoksinen seurakunta, Pelastusar-
meijan Porvoon osasto, Porvoon helluntaiseurakunta ja Por-
voon vapaaseurakunta. Ekumeenisen vastuuviikon Tuomas-
messu toimitettiin Mikael Agricolan kirkossa 27.10. Liturgi-
na toimi Tuija Samila Paavalin ev.lut. seurakunnasta ja pu-
hujana toimi isä Heikki Huttunen Helsingin ortodoksises-
ta seurakunnasta. Messu lähetettiin suorana Radio Dein vä-
lityksellä ja se tallennettiin Tuomasmessun Youtube-kana- 
valle.

Ansvarsveckans radiogudstjänst på söndag 27.10 från 
Helsingfors Betel, med Helsingfors Baptistförsamling. Mö-
tesledare och predikant var pastor Jan Edström. Radio YLE 
Vega sände gudstjänsten.

Rukouspäiväjulistus
Tasavallan presidentin hyväksymä ja allekirjoittama rukous-
päiväjulistus luettiin seurakunnissa kristittyjen ykseyden ru-
kouspäivänä 18.1. tai sitä lähimpänä sunnuntaina. SEN:n 
hallituksen asettama rukouspäivätyöryhmä valmisteli vuo-
den 2020 rukouspäiväjulistuksen ja rukouspäivien raama-
tunlukukohdat. Tasavallan presidentti hyväksyi hallituksen 
esittämän tekstin ja allekirjoitti julistuksen vuodeksi 2020. 
Tämän julistuksen keskeinen teema oli He kohtelivat meitä 
tavattoman ystävällisesti. Julistus nosti keskiöön ystävälli-
syyden ja vieraanvaraisuuden. Ystävällisyyden osoittaminen 
ja hyvä tahto luovat perustan turvallisuudelle ja yhteistyöl-
le. Erityisen tärkeää on muistaa hyvän puhuminen ja myötä-
tuntoinen asenne apua tarvitsevia kohtaan. Rukouspäivätyö-
ryhmään kuuluivat pääsihteerin lisäksi Taina Manninen (ev.
lut.), Esko Matikainen (SHK), Tomas Ray (ev.lut.) ja Mikael 
Sundqvist (ort.). Rukouspäiväjulistus 2020 ks. liite.   

Luomakunnan aika 1.9.–4.10.
SEN:n verkkosivuilla julkaistiin aineistoa luomakunnan juh-
lan ekumeenista viettoa varten. Kyseessä on kansainvälinen 
ekumeeninen suositus kirkkojen rukouspäivästä luomakun-
nan ja sen varjelemisen puolesta. Syyskuun ensimmäisen 
päivän merkitys vahvistui, kun paavi Franciscus asetti sen 
vuonna 2015 rukouspäiväksi myös katolisessa kirkossa or-
todoksisen esikuvan mukaan. Konstantinopolin ekumeeni-
nen patriarkka Demetrios I oli julistanut vuonna 1989 itäisen 
kirkkovuoden alun eli indiktion päivän 1.9. rukouspäiväk-
si luomakunnan puolesta. Ehdotus Euroopan kirkoille viet-
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tää luomakunnan aikaa tehtiin Kolmannessa Euroopan Eku-
meenisessa Yleiskokouksessa (EEA3) Sibulissa Romanias-
sa vuonna 2007. Seuraavana vuonna KMN:n keskuskomi-
tea kutsui kirkkoja viettämään luomakunnan aikaa rukouk-
sin ja teoin luomakunnan päivän (1.9.) ja läntisen kirkko-
vuoden Franciscus Assisilaisen muistopäivän (4.10.) välise-
nä ajanjaksona. Vuoden rukousmateriaalit suomensi Espoon 
ev.lut. hiippakunnan jumalanpalveluselämän ja spiritualitee-
tin asiantuntija Kati Pirttimaa. 

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

Kristittyjen yhteinen lähetyspyhä
Ekumeenista lähetyspyhää vietettiin lokakuun toisessa vii-
konvaihteessa 12.–13.10. Sen teema oli Kiitollisuus. Aineis-
to muodostui kirjoituksista, jotka eri kirkkoja edustavat kir-
joittajat laativat. Lähetyspyhä on SEN:n, Suomen lähetys-
neuvoston (SLN) ja Suomen vapaakristillisen neuvoston 
(SVKN) yhteinen hanke, ja työryhmässä SEN:a edustivat 
kanttori Kirsi-Maria Susuna (ort.) ja isä Nguyen Tri (kat.). 
Aineisto julkaistiin järjestöjen verkkosivuilla. Ks. www.
ekumenia.fi

Ekumeeninen missiologia -seminaari
Katolinen professori Stephen Bevans SVD luennoi Studi-
um Catholicumissa Helsingissä 15.5. otsikolla Becoming 
Prophets of Encounter: Pope Francis, The Culture of En-
counter, and Christian Discipleship. 

Kommenttipuheenvuoron piti TT Päivi Vähäkangas, joka 
toi Bevansin nostamia teemoja Suomen kontekstiin. Semi-
naarin musiikista vastasi Jukka Leppilampi. Seminaarin an-
tia olivat innostavan luennon lisäksi taiteen ja musiikin yh-
distäminen keskusteluun. Pääsihteeri avasi ja moderoi semi-
naarin, jonka suunnittelusta vastasi missiologinen työryhmä.

Juhlaseminaari Yhteinen julistus vanhurskauttamis-
opista 20 vuotta - Mikä on julistuksen merkitys tänään
Ev.lut. kirkkohallituksen ulkoasiain osasto, Studium Catho-
licum ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto järjestivät yhtei-
sen seminaarin Studium Catholicumissa 31.10., jossa tarkas-
teltiin YJV:n sisältöä ja merkitystä. Monipuolisesta ja eku-

meenisesta seminaarista oli vetovastuussa hallituksen jäsen 
dosentti Tomi Karttunen, pääsihteeri piti loppupuheenvuo-
ron, minkä jälkeen vietettiin ekumeeninen rukoushetki.

Syyskokouksen seminaari: Ekumenian uudet tuulet - Vas-
taanottavan ekumenian malli
Syyskokouksen seminaarissa 12.11. Joensuun ortodoksisen 
seurakunnan tiloissa keskusteltiin ns. reseptiivisen ekume-
nian mallista, joka pohjautuu vastaanottamiseen, muutok-
seen ja dialogiin. Kirkkoherra Tuomas Järvelin piti tervetu-
lopuheen ja avasi kokouksen rukouksella. Piispa Jari Jolk-
konen piti avauspuheenvuoron ja keskustelua alustivat do-
sentti Minna Hietamäki ja tutkijatohtori Sara Gehlin Hel-
singin yliopistosta. Keskustelua jatkettiin paneelimuotoise-
na ylidiakoni Juha Lampisen (ort.) johdolla. Paneelissa oli-
vat pastori Soile Kasi (met.), dosentti Tomi Karttunen (ev.
lut.) ja pääsihteeri Larissa Franz-Koivisto (kat.). Arkkipiis-
pa Tapio Luoma piti loppupuheenvuoron. Pääsihteeri mode-
roi tilaisuuden. Seminaari pidettiin osin ruotsinkielisenä ja 
se sai innostuneen vastaanoton.

Teologisten ja opillisten kysymysten jaosto
Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto jatkoi Suomen 
Ekumeenisen Neuvoston hallituksen antaman tehtävän pa-
rissa ja sai valmiiksi esityksen hallitukselle julkilausumak-
si kasteesta. Kaste on merkki yhteisestä uskosta -julkilau-
suma hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 3.12. (Ks. liite). 
Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto järjesti myös se-
minaarin  Kastettu Kristukseen, ”hyvyyteen” vai ei ollen-
kaan? – Kasteen rooli ja merkitys muuttuneessa yhteiskun-
nassa 15.3., jossa keskusteltiin erityisesti kasteen merkityk-
sestä ja kristityn identiteetistä. Seminaarin pääpuhujina oli-
vat professori Kati Tervo-Niemelä (ev.lut.)  ja TT ja pastori 
Jari Portaankorva (bapt.). Innostunutta keskustelua luotsasi 
jaoston puheenjohtaja Tuomas Mäkipää. Jaoston toiminnan 
tarkempi kuvaus liitteessä Jaostojen toimintakertomukset.

Paikallisekumenian jaosto
Jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jäsenkunnalle sekä 
eri kirkoissa ja yhteisöissä toimiville kristityille mahdolli-
suus keskinäiseen vuorovaikutukseen paikallisen ekumeni-
an edistämiseksi. Jaosto kokoontui kolmeen kokoukseen, 
joissa käsiteltiin ajankohtaisia ekumeenisia kysymyksiä ja 
paikallisekumeenista toimintaa eri puolilla maatamme. Seit-
semästoista Paikallisekumeeninen foorumi järjestettiin Es-
poossa 27.9. teemalla Uudet suomalaiset, uudet kristityt: 
tervetuloa vai tervemenoa? Toiminnan tarkempi kuvaus liit-
teessä Jaostojen toimintakertomukset.

Sektionen för finlandssvensk ekumenik
Ruotsinkielinen jaosto piti vuoden aikana kaksi kokousta, 
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tammi- ja syyskuussa ja kaksi seminaaria. Syksyn 2018 ai-
kana valmisteltu seminaari 30.1. ruotsinkielisen vapaaseura-
kunnan Andreaskyrkanissa käsitteli ruotsalaisen Equimenia-
kyrkanin perustamista ja toimintaa. Vierailevaksi puhujaksi 
oli kutsuttu kirjailija, julistaja Runar Eldebo. Jaosto järjesti 
yhteistyössä Helsingin ruotsinkielisen baptistiseurakunnan 
kanssa 10.9. Betelkirkossa tilaisuuden, jossa tutkimustaan 
kristillisestä avioliitosta ekumeenisesta näkökulmasta esit-
teli tohtorikoulutettava Emma Audas. Lisää jaoston toimin-
nasta liitteessä Jaostojen toimintakertomukset.

Vapaakristillinen työryhmä
Vapaakristillinen työryhmä pohti ekumenian merkitystä va-
paakristillisille kirkoille. Käytännön ekumenia ja yhteistyö 
sekä kirkkojen välinen yhdenvertaisuus olivat keskustelu-
jen keskiössä. Tätä yhdenvertaisuutta haluttiin lisätä ja vie-
dä eteenpäin Neuvostossa. Työryhmä kokoontui kaksi ker-
taa. Työryhmän jäseniä olivat puheenjohtaja Aimo Helmi-
nen (SVKN, adv.), pääsihteeri Saga Lippo (SVKN, Pelas-
tusarmeija), kirkkokunnanjohtaja Jari Portaankorva (SVKN, 
bapt.), puheenjohtaja Jan Edström (FS, bapt.) ja kokoonkut-
sujana pääsihteeri Mari-Anna Auvinen (SEN). 

2.2 Eettiset ja yhteiskunnalliset  
kysymykset

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

Ekumeeninen turvapaikanhakijatyötä tekevien asian-
tuntijatyöryhmä
Ekumeeninen turvapaikanhakijatyötä tekevien asiantuntija-
työryhmä on hallituksen asettama työryhmä, jonka kokoon-
pano vaihtelee pienemmästä ekumeenisesta työryhmästä 
laajempaan asiantuntijaverkostoon. Työryhmä kutsuu ver-
koston jäseniä yhteistyöhön tarvittaessa. Työryhmän tavoite 
on sekä vahvistaa kirkkojen yhteistyötä, että tavoitteellises-
ti toimia yhdessä turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien ja 
ihmisarvon tunnistamiseksi yhteiskunnassa.

Vuoden 2019 aikana työryhmä keskittyi uskonnon- tai 
vakaumuksen vapauden näkökulmiin ja kristityiksi käänty-

neiden turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan. Keskustelu-
ja käytiin erityisesti Sisäministeriön kanssa. Vuoden alussa 
15.1. pääsihteeri tapasi kansliapäällikkö Ilkka Salmen yh-
dessä ev.lut. Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Pekka Huo-
kunan kanssa. Toinen tapaaminen kansliapäällikkö Ilkka 
Salmen kanssa liittyi julkaisun Kirkko turvapaikkana -oh-
jeistus kirkkoturvan järjestämiseen julkistamiseen. Työryh-
mä ja sen sisäinen toimitusryhmä uudistivat oppaan, jo-
ka hyväksyttiin korjausehdotuksin hallituksen kokouksessa 
9.4. Julkistamispäivänä 12.6. SEN järjesti delegaation Sisä-
ministeriöön ja ojensi uusitun laitoksen kansliapäällikkö Ilk-
ka Salmelle. Delegaatiota johti pääsihteeri Mari-Anna Auvi-
nen ja sen jäseninä olivat työryhmästä Helluntaikirkon toi-
minnanjohtaja Esko Matikainen, vs. yliopistolehtori Teemu 
Toivonen (ort.), asiantuntija Ulla Siirto (lut.) sekä viestin-
tä- ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara. Arkkipiis-
pan toimistoa edusti teologinen erityisavustaja, dosentti Ju-
ha Meriläinen. Delegaatio otettiin hyvin vastaan ja keskus-
telua käytiin oppaan sisällöistä sekä kirkkojen näkemyksistä 
turvapaikanhakijoiden uskonnonvapaudesta ja oikeusturvas-
ta. Uusittu ohjeistus löytyy verkosta osoitteesta www.eku-
menia.fi/turvaakirkosta

Kolmas tapaaminen tehtiin arkkipiispan toimeksiannosta 
ns. Kolmikantaneuvotteluiden päätteeksi, jolloin vierailtiin 
sisäministeri Ohisalon luona ev.lut. Kirkkohallituksen kans-
liapäällikkö Pekka Huokunan johdolla. Työryhmästä täs-
sä delegaatiossa olivat mukana pääsihteeri ja Helluntaikir-
kon toiminnanjohtaja Esko Matikainen. Myös tämä delegaa-
tio otettiin hyvin vastaan ja keskustelu oli avointa ja asian-
tuntevaa.

Työryhmä osallistui myös kirkonjohtajien julkilausuman 
teemojen suunnitteluun (ks. 3.4.). Joulukuussa Lucian päi-
vän juhlassa rukoiltiin palautettujen, vaikeuksissa olevien 
turvapaikanhakijoiden ja heidän perheidensä sekä päättäjien 
puolesta. Rukouksessa työryhmä toi esiin oikeita ihmiskoh-
taloita. Koskettava rukous toimitettiin yhteisöllisesti. Se sai 
julkisuutta kirkollisessa lehdistössä (ks. liite).

Vuoden aikana työryhmän työskentely on ollut sauma-
tonta ja vahvistanut kirkkojen yhteisen äänen kuuluvuut-
ta yhteiskunnassa.  Työryhmä kokoontui kuusi kertaa. Li-
säksi oppaan toimituskunta kokoontui erikseen. Työryhmän 
puheenjohtajana toimii pääsihteeri ja viestintä- ja toiminta-
koordinaattori toimii sen sihteerinä.

Yhdenvertaisuusjaosto 
Yhdenvertaisuusjaoston tehtävä on nostaa esiin ja keskustel-
la suomalaisessa yhteiskunnassa olevista ja erityisesti kirk-
koja koskettavista yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista. Ja-
osto kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Jaosto järjesti 
torstaina 10.10. seminaarin Yhdenvertaisuus – mitä se on? 
Seminaarissa vierailevina puhujina olivat yhdenvertaisuus-
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valtuutetun toimiston toimistopäällikkö OTK Rainer Hiltu-
nen, Filantropia ry:n projektipäällikkö YTT Minna Rasku. 
Toiminnan tarkempi kuvaus liitteessä Jaostojen toimintaker-
tomukset.

Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto
Yhteiskunnallisten kysymysten jaoston tehtävänä on seura-
ta yhteiskunnallista keskustelua ja nostaa esiin kirkkoja kos-
kettavia ajankohtaisia asioita. Jaoston tavoitteena on yhtääl-
tä olla kirkollinen keskustelufoorumi, toisaalta toimia yh-
teiskunnallisena vaikuttajana kristillisen etiikan pohjalta. Ja-
osto on vahvistanut kirkkojen yhteistä ääntä yhteiskunnalli-
sissa asioissa. Jaosto on tuonut aloitteita pääsihteerin kaut-
ta SEN:n hallitukseen. Jaoston toiminta keskittyi vuoden 
2019 aikana vihapuheeseen sekä ympäristökysymysten kä-
sittelyyn. Jaoston aloitteesta SEN:n hallitus antoi 16.4. suo-
situksen kirkoille tutustua Suomen ev.lut. kirkon energia- 
ja ilmastostrategiaan ”Hiilineutraali kirkko 2030” ja sen ja 
harkitsevat sen soveltamista omaan toimintaansa ja opetuk-
seensa (ks. liite). Jaoston ehdotuksesta SEN oli pääjärjes-
täjänä Sofia Forum Suomi -ilmastofoorumin järjestämises-
sä (ks. alla). Jaosto kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. 
Toiminnan tarkempi kuvaus liitteessä Jaostojen toimintaker-
tomukset.

Sofia Forum Suomi - Yhdessä kohti hiilineutraalia tule-
vaisuutta
Sofia Forum Suomi kokosi 9.–10.12.2019 lähes sata eri taus-
toista tulevaa kutsuvierasta: yhteiskuntavaikuttajia, ilmasto-
asiantuntijoita, teollisuuden johtohenkilöitä ja uskontojoh-
tajia sekä kirkkojen asiantuntijoita Kulttuurikeskus Sofi-
aan pohtimaan konkreettisia ratkaisumalleja maapallon suu-
ren haasteen eli ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. So-
fia Forum Suomi järjestäjinä olivat Suomen Ekumeeninen 
Neuvosto, Helsingin yliopiston Ilmakehätutkimus Keskus 
(INAR), Sitra ja Kulttuurikeskus Sofia.

Arkkipiispa Leo avasi forumin tervetulotoivotuksin maa-
nantaina 9.12. Pääpuheenvuorot pitivät presidentti Tarja Ha-
lonen, Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja, arkkipiispa 
Tapio Luoma, Elävä Itämeri -säätiön hallituksen puheenjoh-
taja Saara Kankaanrinta, Suomen ilmastopaneelin pj, pro-
fessori Markku Ollikainen, akateemikko Markku Kulmala 
ja Sitran projektijohtaja Janne Peljo. Nuorten puheenvuo-
ron piti opiskelija Laura Kolehmainen. Forumissa keskustel-
tiin kannustimien ja sääntelyn välisestä suhteesta ja ilmas-
totoimiin liittyvien ristiriitojen ratkaisemisesta suomalaises-
sa yhteiskunnassa. Forumin työryhmät lähestyvät asetelmaa 
Erätauko-dialogin keinoin. Tavoite oli löytää yhteisiä aske-
leita kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Pääjärjestäjänä Suomen Ekumeeninen Neuvosto vastasi 
sekä organisoinnista että budjetista. Sponsorirahoitusta saa-

tiin Ev.lut. Kirkkohallitukselta, Suomen ortodoksiselta kir-
kolta, Neste Oy:ltä, Helsingin yliopistolta ja Sitralta. Ilmas-
toforum sai erinomaisen vastaanoton ja yhteistä työskente-
lyä tärkeän asian tiimoilta on tarkoitus jatkaa. Yhteiskun-
nallisten kysymysten jaoston puheenjohtaja Risto Pontela 
ja pääsihteeri Mari-Anna Auvinen toimivat forumin isäntä-
parina. Forumin ohjelma tehtiin asiantuntijavoimin ilmasto-
työryhmässä, jonka jäseniä olivat akateemikko Markku Kul-
mala, professori Markku Kivinen, FT Hanna Lappalainen, 
strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, projektijohtaja 
Janne Peljo, viestintäasiantuntija Tuija Helenelund, rovasti 
Risto Pontela sekä pääsihteeri ja viestintä- ja toimintakoor-
dinaattori. Aloitteen ilmastofoorumiin teki Yhteiskunnallis-
ten kysymysten jaosto. Lisätietoa ja pääpuhujien materiaale-
ja löytyy osoitteesta www.ekumenia.fi/sofiaforum.

Kevätkokouksen seminaari
SEN:n kevätseminaari pidettiin 26.4. Alppilan kirkossa Hel-
singissä. Seminaarin teema oli Puhumme hyvää toisista: Vi-
hapuhe, uskomuspuhe ja kristillinen rakkaus ja se tarkasteli 
vihapuheen vaikutusta yhteiskunnan turvallisuuteen sekä us-
komusten vaikutusta vihapuheen syntymiseen. Seminaariai-
heen taustalla on SEN:n Yhteiskunnallisten kysymysten ja-
oston työskentely, jonka tavoitteena on ollut herättää myös 
sisäistä keskustelua vihapuheesta ja hyvän puhumisesta kir-
koissa ja kristillisissä organisaatioissa. Seminaarin avasi ja-
oston puheenjohtaja Risto Pontela. Alustajina toimivat Si-
säministeriön maahanmuutto-osaston osastopäällikkö Jorma 
Vuorio ja Valviran ylijohtaja Markus Henriksson. Seminaa-
rin paneelia johti TT Mika K. T. Pajunen (angl.). Keskuste-
lemassa olivat johdon konsultti Tuovi Haikala (ort.), kaptee-
ni Kaisa Mäkelä-Tulander (Pelastusarmeija), Kotimaa-leh-
den päätoimittaja Mari Teinilä (lut.) ja veli Gabriel Salmela 
OP (kat.). Varapuheenjohtaja, piispa Matti Repo piti päätös-
puheen siunaamisesta kristittyjen tehtävänä.

2.3 Ekumeeninen vastuuviikko:  
ihmisoikeuspuolustajat

Ekumeenista Vastuuviikkoa vietettiin 20.-27.10.2019 tee-
malla Ihmisoikeuspuolustajat. Vastuuviikko tavoitti yhteen-
sä n. 2 163 902 henkilöä.

Vastuuviikon verkkosivuille (www.vastuuviikko.fi) tuo-
tettiin ihmisoikeuspuolustajien kertomuksia, heistä kertovia 
digitarinoita, valokuvanäyttely, asiantuntija-artikkeleita, toi-
minnallinen aineisto ja hartausaineisto. Kampanja aineistoi-
neen oli esillä myös SEN:n verkkosivuilla, Vastuuviikon ja 
SEN:n Facebook-sivuilla ja Vastuuviikon Youtube-kanaval-
la. Verkkosivujen kautta Vastuuviikko tavoitti yhteensä 30 
460 henkilöä. 
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Vastuuviikon, Amnestyn ja Kansalaisjärjestöjen ihmisoi-
keussäätiön KIOS:n yhteistyönä tuottamat ihmisoikeuspuo-
lustajista kertovat digitarinat (4 kpl) saavuttivat järjestöjen 
eri kanavien välityksellä 64 680 katselukertaa. Sen lisäksi 
Vastuuviikolle tuotettiin YK:n ihmisoikeuksien julistukses-
ta videokalenteri, jonka videoita katsottiin yhteensä 30 490 
kertaa. Yhteenlaskettuna kaikki videot saavuttivat 95 896 
katselukertaa. 

Hankkeen tiedotus tapahtui kirkkojen keskusjohtojen, 
työalakohtaisten ja hiippakuntien uutiskirjeiden, seurakun-
tien sähköpostilistojen, verkkosivujen ja sosiaalisen medi-
an kautta, jolloin tavoitetaan tehokkaasti kaikki SEN:n jä-
senkunnan kirkkokuntien seurakunnat. Uutiskirjeet tavoitti-
vat yhteensä 267 004 henkilöä. 

Ekumeeninen vastuuviikko oli esillä mm. jumalanpal-
veluksissa, seurakuntien viikko-ohjelmissa, erilaisissa Vas-
tuuviikon tilaisuuksissa, nuorisotyössä, koulujen hartauksis-
sa ja seurakuntien koulutyössä. Saatujen tietojen mukaan 76 
seurakuntaa järjesti 83 Ekumeenisen vastuuviikon tapahtu-
maa, joiden välityksellä tavoitettiin suoraan 2886 henkilöä. 
Tilaisuuksia kuunteli radion, verkon ja Youtuben välityksel-
lä 231 917 henkilöä. Seurakuntia kutsuttiin osallistumaan 
#ihmisoikeuskellot-tempaukseen soittamalla kirkonkelloja 
tai soittimia ihmisoikeuksien puolesta 24.10.2019 klo 17.00. 
Tempaukseen osallistui tiettävästi 34 seurakuntaa. Näyttelyt 
olivat esillä 10 paikassa tavoittaen yhteensä 2645 henkilöä. 

Ekumeeninen vastuuviikko oli esillä kaikissa luterilaisis-
sa seurakunnissa kampanjaviikon aikana. Nämä tilaisuudet 
ovat tavoittaneet suoraan n. 99 435 henkilöä, tv:n välityksel-
lä 186 100 sekä radion välityksellä 152 000. Vuonna 2019 
tapahtumat tavoittivat aiempaa vähemmän, koska Vastuuvii-
kolla ei ollut vierailijoita.

Vastuuviikon ekumeeninen jumalanpalvelus toimitet-
tiin Porvoon tuomiokirkossa 20.10., se kuultiin Radio YLE 
1:n välityksellä 27.10. Saalem-seurakunnassa vietettiin Fi-
dan ja Vastuuviikon yhteistyönä Rakas Kongoni -lähetysjuh-
laa, jonka pääpuhujana oli rauhannobelisti Denis Mukwege 
Kongon Demokraattisesta Tasavallasta. Samana sunnuntai-
na järjestettiin Vastuuviikon Tuomasmessu Helsingin Agri-
colan kirkossa ja ruotsinkielinen YLE Vegan radioima juma-
lanpalvelus Helsingfors Baptistförsamling:ssa.

Vuonna 2019 Ekumeeninen vastuuviikko tavoitti lehti-
en välityksellä (printti- ja digilehdet) 1 745 935 henkilöä. 
Radiosta Vastuuviikon ohjelmia kuunteli 536 967 henkilöä. 
Sosiaalisen median välityksellä tavoitettiin 29 692 henkilöä. 
Verkkouutisten välityksellä tavoitettiin 25 662 henkilöä. 

Ekumeeniselta vastuuviikolta saadun palautteen mukaan 
valittu teema oli tärkeä ja ajankohtainen. Tilaisuudet olivat 
herättäneet kiitosta, kiinnostusta ja keskustelua. Osa ylei-
söstä halusi saada Vastuuviikon vinkit ihmisoikeuksien puo-
lustamiseksi. Tilaisuuksissa katsotut videot olivat herättä-

neet keskustelua Suomen ja maailman ihmisoikeustilantees-
ta. Aineistot oli koettu hyviksi, helposti saatavilla oleviksi 
ja helppokäyttöisiksi. Näyttelyä toivottiin jatkossakin, koska 
se oli ollut avuksi kansainvälisyyskasvatustyössä. #Ihmisoi-
keuskellot-tempausta kehuttiin hienoksi, ja vastaavia tempa-
uksia toivottiin tulevillekin vuosille. Seurakunnat olivat tart-
tuneet tempaukseen hanakasti. 

Ekumeenisen vastuuviikon vuosien 2019-2020 koko-
naistavoitteena on tavoittaa 2,5 miljoonaa suomalaista. Täs-
tä tavoitteesta saavutettiin vuonna 2019 jo 87 %. Kampanjan 
tavoittavuus on ollut erinomainen edistäen seurakuntalais-
ten ymmärrystä ihmisoikeuksista ja niiden puolustamisesta.

 

2.4 Kristillinen kasvatus

Lapsi- ja nuorisotyön jaosto
Lapsi- ja nuorisotyön jaosto on kristillisten kirkkojen lapsi- 
ja nuorisotyön keskustelufoorumi, jonka tehtävä on järjestää 
kokoontumisia ja koulutustapahtumia sekä osallistua eku-
meenisiin ja yhteiskunnallisiin tapahtumiin.  Toimintavuo-
den aikana jaoston kokoontui viisi kertaa. Jaoston yhteydes-
sä toimi nuorille aikuisille suunnattu Kansainvälisen ja eku-
meenisen toiminnan koulutusohjelma (Ketko). Lukuvuonna 
2018-2019 Ketkon suoritti 15 henkilöä. Syksyllä 2019 al-
kaneelle kurssille osallistui 17 henkilöä. Jaoston ylläpitämä 
Kirkkokaverit-facebookryhmä on 15–30-vuotiaille nuorille 
tarkoitettu verkosto ruohonjuuritason ekumeenisen nuoriso-
toiminnan vahvistamiseksi. Toiminnan tarkempi kuvaus liit-
teessä Jaostojen toimintakertomukset.

Kasvatusasioiden jaosto
Kasvatusasioiden jaosto tarjoaa SEN:n jäsenyhteisöille, 
tarkkailijakirkoille ja kumppanuusjärjestöille mahdollisuu-
den keskinäiseen vuorovaikutukseen asioissa, jotka liitty-
vät ekumeeniseen kasvatukseen ja myös koulun uskonnon-
opetukseen. Tavoitteena on edistää kasvatusta ekumeenisuu-
teen Suomessa keskinäisen kunnioituksen ja tiedon lisäämi-
seksi kaikissa ikäryhmissä. Varsinaisia kokouksia jaosto piti 
kuusi. Toimintavuoden 2019 kohokohdiksi nousivat seuraa-
vat tapahtumat, joista tarkemmin liitteessä (ks. liite Jaosto-
jen toimintakertomukset):
• Ekumeeninen kasvatus ja uskontodialogi -seminaari 22.3.
• Uuden opetusministerin Li Anderssonin (vas.) tapaaminen 

23.8.
• SEN:n pyhiinvaellus- ja opintomatka Brysseliin lokakuus-

sa
• Toimintakauden päättänyt ja yhteistyökumppaneita koon-

nut perinteinen Lucia-juhla.
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2.5 Yhteinen todistus ja uskontodialogi

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

Kirkkojen lähetyspyhä
SEN tekee yhteistyötä Suomen lähetysneuvoston ja Suo-
men vapaakristillisen neuvoston kanssa vuosittaisen eku-
meenisen lähetyspyhän (tarkemmin kohdassa 2.1) valmiste-
lun puitteissa.  

Missiologinen työryhmä
Missiologinen työryhmä kokoontui vuoden aikana neljä ker-
taa. Se keskittyi kansainvälisiin asioihin, missiologisen se-
minaarin suunnitteluun (kohdassa 2.1) ja ekumeenisen mis-
siologisen kirjan tuottamiseen yhteistyössä Kirkon tutki-
muskeskuksen kanssa. Vuoden aikana kirja Näkökulmia 
ekumeeniseen missiologiaan saatiin lähes valmiiksi. Työ-
ryhmän tapaamisissa olivat mukana professori Mika Vähä-
kangas, dosentti Jyri Komulainen ja pääsihteeri Mari-Anna 
Auvinen.

Suomen uskontojohtajat
Kolmea Abrahamin uskontoa eli juutalaisuutta, kristinuskoa 
ja islamia edustavat Suomen uskontojohtajat kokoontuivat 
20.3. Suomen islamilaisen neuvoston tiloissa puheenjohtaja 
Anas Hajjarin johdolla. Kokouksessa puhuttiin ajankohtai-
sista haasteista ja erityisesti nousevasta väkivallasta uskon-
nonharjoittajia kohtaan. Kokouksessa sovittiin yhteisen jul-
kilausuman tekemisestä. Julkilausuma Suomen uskontojoh-
tajat: Väkivalta on tuomittava, julkaistiin 26.3. ja se sai var-
sin laajaa huomiota suomalaisessa mediassa (ks. liite). Toi-
nen uskontojohtajien kokous pidettiin 18.9. Ortodoksisen 
hiippakunnan uusituissa tiloissa arkkipiispa Leon toimies-
sa puheenjohtajana. Kokouksessa puhuttiin uskonnonvapau-
desta ja sen haasteista sekä tutustuttiin uusiin tiloihin. Sa-
malla toivotettiin tervetulleeksi Katolisen kirkon asiainhoita-
ja, isä Marco Pasinato piispa Teemu Sipon jäätyä eläkkeelle.

USKOT-foorumi 
SEN osallistui foorumin toimintaan kristittyjen edustaja-
na yhdessä Suomen ev.lut. kirkon kanssa. Foorumin muut 
jäsenyhteisöt ovat Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE), 
Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry ja 
Suomen Islam-seurakunta. USKOT-foorumin yleiskokous 
pidettiin 12.3. ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin juuta-
laisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Yaron 

Nadbornik sekä varapuheenjohtajiksi Pia Jardi SINE:sta se-
kä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispa Kaisama-
ri Hintikka. Toiminnanjohtaja Inka Nokso-Koivisto siirtyi 
uusiin tehtäviin toukokuussa, ja tehtävässä aloitti elokuus-
sa Katri Kuusikallio. Puheenjohtajuuden vaihtumisen lisäk-
si vuosikokous hyväksyi jo pitkään suunnitelmissa olleen 
sääntömuunnoksen, jonka johdosta Foorumin jäsenpohjan 
laajentaminen aloitettiin. Nyt myös perustajajäsenyhteisö-
jen ulkopuoliset yhteisöt voivat liittyä Foorumiin, aloitta-
en kahden vuoden tarkkailijajäsenyydellä. SEN:a foorumin 
hallituksessa edustivat Jan Edström (bapt.), henkilökohtai-
nen varajäsen Jari Portaankorva (bapt.) ja pääsihteeri Ma-
ri-Anna Auvinen, henkilökohtainen varajäsen Milena Par-
land (ort). Pääsihteeri toimi myös uskonnonopetusjaoston 
puheenjohtajana ja sääntömuutostyöryhmän jäsenenä vuo-
sikokoukseen saakka ja sen jälkeen kansainvälisten asioiden 
jaostossa. Jan Edström on ihmisoikeusjaoston jäsen ja Mi-
lena Parland uskonnonopetusjaoston jäsen. USKOT-fooru-
min hallitus kokoontui yhteensä kuusi kertaa. 13.5. järjes-
tettiin yhteinen Iftar-tilaisuus, jossa pääsihteeri piti kristit-
tyjen juhlapuheen. USKOT-foorumin ja SEN:n yhteistyös-
sä uskontopohjaisten naisjohtajat tekivät julkilausuman Us-
kopohjaisten järjestöjen johtajat: Myös al-Holin lasten etu 
on elää vanhempiensa kanssa (ks. liite). USKOT-foorumis-
ta ks. www.uskot.fi

Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen viikko  
Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen teemaviik-
koa vietettiin 1.–7.2. teemana Merkityksellisiä kohtaamisia. 
Vuoden 2010 lokakuussa YK:n yleiskokous hyväksyi pää-
töslauselman, joka julisti helmikuun ensimmäisen viikon 
vuosittaiseksi maailmanlaajuisen uskontojenvälisen yhteis-
ymmärryksen viikoksi (World Interfaith Harmony Week). 
Viikon suojelijana toimi vuonna 2019 toimi Espoon piispa 
Kaisamari Hintikka. Järjestelyjä Suomessa koordinoi SEN:n 
kumppanuusjärjestö Fokus ry.  Suomen vapaakristillinen 
neuvosto järjesti yhdessä eduskunnan uskonnon- ja oman-
tunnonvapausryhmän, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS 
ry:n, Frikyrklig Samverkan FS rf:n, SEN:n, USKOT-fooru-
min ja Helsingin seurakuntayhtymän kanssa Uskonnonvapa-
us – missä menee raja? -seminaaritapahtuman 6.2. eduskun-
nan kirjaston Aurora-salissa. Osana yhteisymmärrysviikko 
SEN järjesti 5.2. myös ev.lut. kirkon ja USKOT-foorumin 
kanssa Ymmärryksen ja hämmennyksen hetkiä -tarinateatte-
ri-illan uskontojen kohtaamisesta Nukketeatteri Sampossa, 
Helsingissä. Illassa esiintyi Tarinateatteri Foxtrott.

2.6 Julkaisutoiminta ja viestintä

Julkaisutoiminta tapahtui yhteistyössä kumppanien kanssa. 
Tukea saatiin erityisesti ev.lut. kirkon ulkoasiain osastolta ja 
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Päivä Osakeyhtiöltä. Toimisto hoiti ekumeenista viestintää 
verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. 

Ekumeenisen Neuvoston viestinnän ensisijainen kohde-
ryhmä ovat jäsenkirkkojen edustajat, ekumeniasta kiinnostu-
neet kirkkojen työntekijät ja seurakuntien jäsenet. Sisäinen 
viestintä tavoittaa jäsen- ja tarkkailijakirkkojen ja kumppa-
nuusjärjestöjen edustajat ja työryhmien jäsenet. 

Ulkoiseen viestintään kuuluivat medialle lähetetyt tie-
dotteet ja kutsut. Eniten huomiota mediassa vuonna 2019 sai 
22. elokuuta julkaistu suomalaisten kirkonjohtajien julkilau-
suma Turvapaikanhakijoiden palautuskieltoa ja uskonnon-
vapautta on kunnioitettava.

Internet
www.ekumenia.fi 
www.vastuuviikko.fi

Sosiaalinen media
Sosiaalisen median osalta käytettiin Facebookin tapahtu-
mamainostamista ja pienimuotoista maksullista kohdennet-
tua mainostamista, jolla saatiin näkyvyyttä Facebook-päivi-
tyksille. Nuoria tavoitettiin Lapsi- ja nuorisojaoston ylläpi-
tämän Kirkkokaverit-facebookryhmän kautta. Syksyllä pe-

rustettiin Instagram-tili, jota käytettiin erityisesti Ekumee-
nisen vastuuviikon ja rukousviikon viestinnässä, myös Ket-
kon kurssisihteerit päivittivät sinne kuulumisia kurssiviikon-
lopuista ja päivityksiä tehtiin myös muista tapahtumista.

Facebook: Suomen Ekumeeninen Neuvosto - Finnish 
Ecumenical Council , Ekumenik i Finland – en ekumenisk 
FB-grupp, Vastuuviikko, Ansvarsveckan, Kirkkokaverit.

Instagram: ekumenia (Suomen Ekumeeninen Neuvosto)
Twitter: Ekumeeninen Neuvosto @SEN_ERF
Youtube: Vastuuviikko

Painotuotteet
Turvaa kirkosta -ohjeistus kirkkoturvan järjestämiseen, SEN:n 
julkaisuja CX

Kyrkoasyl – riktlinjer för kyrkan som fristad, SEN:n jul-
kaisuja CXI

Toimintakertomus 2018 Verksamhetsberättelse, SEN:n 
julkaisuja CXII

Blogit
Verkkosivuston blogissa julkaistiin pääsihteerin teksti, suun-
niteltu blogisarja kasteesta ei toteutunut.



17
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Ekumeniska Rådet i Finland

3 Verkostoyhteistyö

3.1 Globaalit verkostot

Kirkkojen maailmanneuvosto
Kirkkojen maailmanneuvoston Maailmanlähetyksen ja 
evankelioimisen komissio (CWME) kokoontui Kulttuuri-
keskus Sofiassa Vuosaaressa 16.-22.5. Komission istunnos-
sa oli esittelyjä suomalaisesta kirkollisesta kentästä. Pääsih-
teeri esitteli SEN:n toimintaa ja ekumeenista kenttää Suo-
messa. Komission suomalaisina neuvonajajina toimivat pro-
fessori Mika Vähäkangas (ev.lut.) ja hallituksen jäsen Jooa 
Sotejeff-Wilson (ort.) Komission johtaja on TT Risto Juk-
ko. Komission viidentenä istuntopäivänä julkaistiin Arus-
han konferenssin raportti, pääpuhujana oli arkkipiispa Ta-
pio Luoma.

Komission jäsenkunnassa on useita Neuvoston verkos-
tossa olevia kansainvälisiä yhteistyöntekijöitä. Pääsihtee-
ri tapasi erikseen komission puheenjohtajan metropoliitta 
Cooriloksen, jonka kanssa sovittiin jatkotapaaminen toisen 
kokouksen yhteyteen 11.6. Vuosaaressa. Tapaamisissa kes-
kusteltiin ekumeenisesta missiologiasta, Kirkkojen maail-
manneuvostosta sekä Intian tämän hetken tilanteesta. Pää-
sihteeri tapasi myös professori Stephen Bevansin, joka osal-
listui myös puhujana pääsihteerin kotiseuroihin. 

KMN:n keskuskomitean työskentely jatkui. Sen jäseniä 
ovat piispa Simo Peura (ev.lut.) ja professori Pekka Metso 
(ort.), varajäsenenä VTM Talvikki Ahonen. Lisäksi Kansain-
välisten asioiden komissiossa jäseninä ovat professori Han-
na Ojanen (ev.lut.) ja Maria Mountraki (ort.).

Luterilainen maailmanliitto
Luterilainen maailmanliitto järjesti konsultaation Addis 
Abebassa Etiopiassa 22.-28.10. Konsultaation teema oli We 
believe in the Holy Spirit: global perspectives on Lutheran 
identities. Pääsihteeri oli kutsuttuna puhujana konsultaatios-
sa, jonka antia oli myös verkostoituminen. Konsultaatioon 
oli myös kutsuttu muiden kirkkojen edustajia. LML maksoi 
puhujien matkat ja majoituksen. Konsultaation puheista jul-
kaistaan kirja vuoden 2020 aikana.

3.2 Eurooppalaiset yhteydet

Euroopan kansallisten ekumeenisten neuvostojen pää-
sihteerikokoontuminen
Euroopan kansallisten neuvostojen pääsihteerikokous pidet-
tiin Roomassa 5.-9.5. Casa de Sallessa lähellä Vatikaania. 
Kokoukseen osallistui 14 maan pääsihteerit sekä Brysselistä 
Euroopan kirkkojen konferenssin väkeä. Italian protestant-
tisten kirkkojen neuvosto oli päävastuussa sekä ohjelmas-
ta että paikallisista järjestelyistä tapaamisineen ja keskuste-
luineen. Kokousta luotsasi italialainen pääsihteeri Luca Ba-
ratto. Kokouksessa käsiteltiin katolista kirkkoa Italiassa ja 

sen suhteita vähemmistökirkkoihin. Esitelmiä ja keskuste-
lua käytiin myös italialaisesta nationalismia, turvapaikanha-
kijoista ja naisten asemasta Italiassa. Rooman nähtävyyksiin 
tutustuttiin vähemmistöuskontojen asemasta. Päivien koho-
kohta oli ilta Sant’Egidio- yhteisössä, jossa isä Marco Gnavi 
kertoi maallikkoyhteisön työstä muun muassa rauhan neu-
votteluissa ja köyhien, vanhusten ja sairaiden parissa, jon-
ka jälkeen osallistuttiin jumalanpalvelukseen Pyhän Mari-
an kirkossa Trasteveressa. Seuraavan vuoden kokoontumi-
nen päätettiin pitää Puolassa.  

 
Euroopan kirkkojen konferenssi
Euroopan kirkkojen konferenssi (EKK) piti ensimmäisen 
kokouksensa ekumeenisille teologisille toimijoille Suomen 
ortodoksisen kirkon Kaunisniemen leirikeskuksessa 24.-
26.9. Kokouksen tervehdyspuheenvuorot pitivät arkkipiis-
pa Leo, piispa Matti Repo ja pääsihteeri Mari-Anna Auvi-
nen. Kokouksessa keskusteltiin teologisen dialogin vah-
vistamisesta EKK:n toiminnassa. Kokouksen vastuuhenki-
lönä toimi teologinen asiantuntija Katerina Pekridou, joka 
vieraili myös SEN:ssa ennen kokousta yhdessä kokoussih-
teeri Charlotte Belotin kanssa. Kokoukseen osallistui myös 
EKK:n uusi puheenjohtaja pastori Christian Krieger, joka oli 
vieraillut SEN:ssa jo tammikuun alkupuolella. SEN:sta ko-
koukseen osallistui myös viestintä- ja toimintakoordinaatto-
ri Suvi-Tuulia Vaara.

EKK:n hallituksen varajäseniä ovat Maria Mountraki 
(ort.) ja Tuomo Mäkelä (ev.lut.).

World Association for Christian Communication 
(WACC) Euroopan alueen toimijat, EKK ja Suomen ev.lut. 
kirkko ja järjestivät 10.–12.4. kokous- ja seminaariristeilyn 
teemalla vihapuhe, valeuutiset ja viestintäoikeudet.  Keyno-
te-puheenvuoron piti WACC:n pääsihteeri Philip Lee. Se-
minaarissa kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja valheellises-
ta teologiasta, etsittiin tapoja puuttua vihapuheeseen vies-
tinnän keinoin ja tutustuttiin esimerkkitapauksiin Unkaris-
ta, Puolasta ja Ruotsista. Viestintä- ja toimintakoordinaatto-
ri Suvi-Tuulia Vaara osallistui seminaariin.

Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio
Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission (Churches’ Com-
mission for Migrants in Europe CCME) jäseniä ovat ev.lut. 
kirkko, ortodoksinen kirkko ja SEN. CCME:n hallitukses-
sa Suomea edustaa VTT Talvikki Ahonen (ort.), jonka väi-
töskirja vuodelta 2019 käsittelee suomalaista kirkkoturvaa. 
CCME:n pääsihteeri Torsten Moritz vieraili Suomessa lo-
kakuussa. Ev.lut. kirkkohallituksen järjestämässä paneelissa 
23.10. European Values and Migration – the added value of 
Churches and religious communities SEN:a edusti isä Tee-
mu Toivonen (ort.).    
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Euroopan ekumeeninen nuorisoneuvosto (EYCE) 
EYCE täytti 50 vuotta. Yleiskokous ja alumnitapaaminen 
järjestettiin Berliinissä, Saksassa 16¬.–20.10. Suomesta 
osallistui EYCE-aktiiveja vuosien varrelta. EYCE:n halli-
tuksessa on Suomesta mukana Anne Heikkinen evankelis-
luterilaisesta kirkosta ja Julia Palosara ortodoksisesta kir-
kosta.

Porvoon kirkkoyhteisön konsultaatio 
Porvoon yhteisön kirkkojen edustajat kokoontuivat Portoon, 
Portugaliin 10.–12.10 neuvotteluun teemalla Kirkkojen ää-
ni julkisessa tilassa. Konsultaatiota isännöi Lusitanian kato-
linen apostolis-evankelinen kirkko. Kokouksen toteutukseen 
osallistuivat Suomesta piispa Matti Repo, johtava asiantunti-
ja Tomi Karttunen ja EU-lakimies Lena Kumlin, ja Suomen 
ev.lut. kirkon edustajana kokoukseen osallistui lisäksi vies-
tintä- ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara.

3.3 Pohjoismaiset ja  
Baltian alueen yhteydet

Pohjoismaiden ja Baltian ekumeeniset toimijat
Pohjoismaiden ja Baltian ekumeenisten toimijat tapasivat 
12.–14.3.2019 Roskildessa, Tanskassa. Osallistujia oli yh-
destätoista eri neuvostosta tai kirkon ekumeenisesta yksi-
köstä. Kokouksen isäntä toimi Tanskan kirkkojen neuvoston 
pääsihteeri Mads Christoffersen. Kokouksen teema oli Faith 
in public space: Churches in a post-secular time – towards 
a public theology? Julkista teologiaa tarkasteltiin usealta eri 
näkökulmalta, samoin keskusteltiin negatiivisesta uskon-
nonvapauden tulkinnasta ja sekularisaatiosta. Ortodoksinen 
kirkko ja sen sisällä syntynyt skisma olivat myös keskeisessä 
roolissa erityisesti maaraporttien osalta. Arkkipiispa Leo oli 
neuvonut suomalaisen näkökulman muotoilemisessa. Suo-
mesta kokouksessa olivat läsnä kirkkoneuvos Kimmo Kää-
riäinen, TT Tomi Karttunen, EU-lakimies Lena Kumlin ja 
SEN:n pääsihteeri ja viestintä- ja toimintakoordinaattori.

Pohjoismaisten ja Baltian pääsihteerien kokoontuminen
Pohjoismaisten kansallisten neuvostojen ja Viron pääsih-
teerit kokoontuivat Helsingissä 1.–2.10. Ensimmäisen päi-
vän ilta vietettiin illallisella keskustellen kuulumisista pää-
sihteerin kotona. Toinen päivä oli varsinainen kokouspäivä. 
Aamuhartauden jälkeen esiteltiin SEN:n turvapaikanhaki-
joiden uskonnonvapautta ja oikeusturvaa koskevaa työtä ja 
keskusteltiin turvapaikanhakijoiden tilanteesta pohjoismais-
sa ja Virossa. Mukana olivat pääsihteerin lisäksi isä Teemu 
Toivonen (ort.) ja asiantuntija Ulla Siirto (ev.lut.). Vastuu-
viikon koordinaattori esitteli Vastuuviikon hanketta yhdessä 
Jan Edströmin kanssa ja viestintä- ja toimintakoordinaattori 
esitteli nuorisotyötä ja sen haasteita. Keskustelut olivat hyö-

dyllisiä Pohjoismaiden ja Viron tilanteiden samankaltaisuu-
den vuoksi. Lopuksi suunniteltiin Pohjoismaiden ja Balti-
an ekumeenisten toimijoiden kokousta seuraavaksi vuodek-
si Tallinnaan. Pääsihteerien verkostoyhteistyö on Neuvoston 
kannalta hyödyllistä. Myös Euroopan pääsihteeritapaamisen 
yhteydessä pohjoismaiset pääsihteerit pitivät oman tapaami-
sensa.

Pohjolan ekumeeninen naiskomitea 
Nordisk ekumenisk kvinnokommitté (NEKK) ja Luterilai-
sen maailmanliiton pohjoismainen WICAS–ryhmä kokoon-
tuivat lokakuun lopulla 25.−27.10. Uppsalassa Ruotsissa. 
Suomesta kokoukseen osallistuivat kääntäjä Sara Torvalds 
(kat.) ja teologian opiskelija Saija Kainulainen (ev.lut.).

Svenska Bibelsällskapet
Suomenruotsalaista kristillisyyttä Svenska Bibelsällskape-
tissa edustaa SEN. Dosentti Risto Nurmela (ev.lut.) on hal-
lituksen varsinainen jäsen ja TT Leif-Göte Björklund (met) 
varajäsen. Svenska Bibelsällskapets huvudmannaråd samla-
des i Stockholm den 15 april och i Uppsala den 28.11. Ur 
översättningsdirektörens rapport framgår att projektet pro-
vöversättning av Nya Testamentet startat vid årsskiftet.  Ur 
rapporten framgår också att Kyrkostyrelsen arbetsutskott 
beslutat att långsiktigt prioritera en översättning av bibeln 
till meänkieli, som sker i samarbete med Svenska Bibelsäll-
skapet.  Årets stora händelse var samutgivningen av Bibeln 
på nordsamiska. Också översättningen Gamla testamen-
tet till lulesamiska fortskrider, översättningen av bibeln till 
sydsamiska blev färdig 2018.

Skolverket i Sverige planerar att tona ned Bibelns roll i 
kursplanerna. Bibelsällskapets ordförande, biskop Åke Bon-
nier och generalsekretaren ha reagerat på detta i en debat-
tartikel i tidningen Dagen, vilket satt igång en rad reaktio-
ner, som t.ex. en debattartikel av nio religionsvetare i Svens-
ka Dagbladet.

Årets bibelpris tilldelades pastorn och författaren Linda 
Alexandersson från Arvika.

Bibelsällskapets år 2012 grundade förlag Bibelförlaget 
har för första gången tryckt en en utgåva av Bibel

2000 för försäljning (hittills har andra förlag stått för ut-
givningen av Bibel 2000). 

Generalsekreterare Anders Blåberg lämnade sin tjänst 
för att övergå till församlingsarbete. Till ny generalsekrete-
rare utsågs TD Anders Göranzon som tillträdde i augusti.

Eesti Kirikute Nôukogu
Viron kirkkojen neuvostolla oli 30-vuotisjuhla Ruotsin-Mih-
klin kirkossa Tallinnassa 21.2. Pääsihteeri Mari-Anna Auvi-
nen vei juhlaan SEN:n onnittelut puheineen. EKN:n pääsih-
teeri Ruudi Leinus vieraili SEN:n kevätkokouksessa.
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3.4 Kotimaiset verkostot

Kirkonjohtajien yhteisneuvottelu
SEN:n kutsui jäsenkirkkojensa johtajat yhteisneuvotteluun 
23.4. Kulttuurikeskus Sofiaan. Kirkonjohtajien yhteisneu-
vottelussa käsiteltiin kirkkojen kuulumisia ja ajankohtaisia 
haasteita sekä sovittiin yhteisen julkilausuman tekemisestä. 
Julkilausumaa siirrettiin syksyyn ja se julkaistiin sopivana 
ajankohtana 22.8. arkkipiispa Luoman ja arkkipiispa Leon 
aloitteesta. Julkilausuma, Suomen kirkonjohtajat: Turvapai-
kanhakijoiden palautuskieltoa ja uskonnonvapautta on kun-
nioitettava, sai mediassa runsaasti huomiota (ks. liite).

SEN, SVKN ja FS
Suomen Vapaakristillinen Neuvosto, FS ja Ekumeeninen 
Neuvosto ovat edustettuina hallituksen perustamassa vapaa-
kristillisessä työryhmässä. Ks. 2.1.2. SEN on myös kutsut-
tuna vuosittaiseen kolmikantatapaamiseen Suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon, SVKN:n ja FS:n kanssa, joka järjes-
tettiin Turussa arkkipiispan residenssissä 26.8.

Kumppanuusfoorumi
Kumppanuusjärjestöjen edustajien ja SEN:n henkilökunnan 
tapaaminen järjestettiin 27.5.2019 ravintola Sunnissa Hel-
singin Senaatintorin kupeessa. Paikalla oli 26 kumppanuus-
järjestöstä 13 järjestön edustajat.

Paikallisekumeeninen foorumi
Seitsemästoista Paikallisekumeeninen foorumi järjestettiin 
Espoossa 27.9. Ks. tarkempi kuvaus liitteessä Jaostojen toi-
mintakertomukset.

Jaostotapaaminen
Suomen Ekumeenisen Neuvoston jaostopäivää vietettiin 
12.9.2019 kulttuurikeskus Sofiassa. Alkuhartauden toimit-
ti Paikallisekumenianjaoston pitkäaikainen sihteeri, TL Vei-

jo Koivula. Jaostouudistus oli tehty syyskokouksessa 2016 
ja jaostojen kolmivuotiskauden päätteeksi tapaamisessa kes-
kusteltiin jaostojen kolmivuotisesta toiminnasta sekä uusis-
ta aloitteista. Uudistamisen kohteina olivat Nuorisojaoston 
perustaminen ja Yhdenvertaisuusjaoston toiminnan liittämi-
nen hallituksen tehtäväksi-antoihin. Yleisesti jaostojen toi-
mintaan ja yhteistyöhön toimiston kanssa oltiin varsin tyy-
tyväisiä. Arvioinnin lisäksi keskityttiin lopuksi myös puhu-
maan ekumeniasta ja yhteisistä unelmista. Jaostoja kiitettiin 
hyvästä kaudesta ennen pääsihteerin loppusiunausta.

Kirkkopäivät
Jyväskylän kristillisten seurakuntien yhteistyötoimikunta 
ja SEN järjestivät yhdessä ekumeenisen rukousteltan ev.lut. 
Kirkkopäivien 17.-18.5. Kirkkotorilla. Paikalla oli kristil-
listen seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia ja SEN:n 
viestintä- ja toimintakoordinaattori. Tasatunnein teltalla ru-
koiltiin päivystysvuorossa olleen seurakunnan perinteen 
mukaisesti. Teltalla ohikulkijoilla oli mahdollisuus pysäh-
tyä jättämään rukousaiheita, kysymään seurakuntien toi-
minnasta ja keskustelemaan ekumeniasta. Mukana olivat Jy-
väskylän ev.-lut. seurakunta, adventtiseurakunta, ortodoksi-
nen seurakunta, katolinen seurakunta, helluntaiseurakunta ja 
Vaajakosken baptistiseurakunta.

Kirkon Ulkomaanavun hallituksen matka Geneveen
Kirkon Ulkomaanapu järjesti hallituksensa matkan Gene-
veen 4.-6.6. Matkalla tutustuttiin KMN:n, LML:n ja Act Al-
lianssin työhön sekä Suomen suurlähetystöön. Pääsihteeri 
on hallituksen asiantuntijajäsen ja tapasi samalla myös omia 
verkostojaan keskittyen kuitenkin KUA:n työhön hyvin jär-
jestetyllä matkalla. KUA on Neuvoston kumppanuusjärjes-
tö.  
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4 Ekumeeniset huomionosoitukset

Ekumenia-standaarit
Syyskokouksen yhteydessä Joensuun kaupungin vastaan-
otolla arkkipiispa Tapio Luoma yhdessä pääsihteeri Mari-
Anna Auvisen kanssa ojensi kaksi standaaria asioitunees-
ta ekumeenisesta työstä. Kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen 
sai standaarin 60-vuotissyntymäpäivänsä päiväyksellä pit-
käaikaisesta yhteistyöstä SEN:n kanssa. Dosentti Jyri Ko-
mulaiselle ojennettiin standaari pitkäaikaisesta Kasvatusasi-
oiden jaoston puheenjohtajuudesta. Arkkipiispa Tapio Luo-
ma ojensi standaarin Opetusneuvos Pekka Iivoselle pitkäai-
kaisesta ekumeenisesta työstä ja jäsenyydestä Kasvatusasi-
oiden jaostossa juhlaseminaarin yhteydessä 22.3. Myös ka-
tolinen professori Stephen Bevans sai standaarin Helsingissä 
23.8. ekumeenisista ansioistaan ja erityisesti luennoimises-
taan ja vahvasta verkostoyhteistyöstä SEN:n piirissä. Profes-
sori emeritus Stephen Bevans on Kirkkojen maailmanlähe-
tyksen ja evankelioimisen komission katolinen jäsen ja kon-
tekstuaalisen teologian ja ekumeenisen missiologian uran-
uurtaja.

Yhteistyökumppaneiden juhlat
• 10.1. Kaisamari Hintikan vihkiminen Espoon piispaksi, 

Espoon tuomiokirkko. Pääsihteeri onnitteli SEN:n puoles-
ta.

• 13.1. Nuorisojaoston 80-vuotisjuhla hotelli Jollas89:ssä 
Helsingissä. Pääsihteeri ja viestintä ja toimintakoordinaat-
tori osallistuivat juhlaan.

• 21.2. Viron kirkkojen neuvosto 30 vuotta. Pääsihteeri osal-
listui ja piti onnittelupuheen.

• 30.3. Studium Catholicumissa uusien tilojen avajaiset, 
päävieraana veli Timothy Radcliffe OP. Pääsihteerin kuk-
katervehdys.

• 11.6. WSCF Bible and Theology Consultation Hotelli 
Rantapuistossa Kallvikissa, pääsihteerin puhe.

• 1.9. Helsingin ortodoksisen hiippakunnan tilojen siunaa-
minen, arkkipiispa Leo. Pääsihteerin tervehdys.

• 20.9. Pelastusarmeija Suomessa 130-vuotta. Vastuuvii-
kon koordinaattori Anna Hyvärinen osallistui juhlakoko-
ukseen Temppeliaukion kirkossa Helsingissä.

• 29.9. Bo-Göran Åstrands vigning i Borgå och festlunch i 
Villa Haiko. Pääsihteerin kukkatervehdys, Jan Edströmin 
puhe.

• 11.10. Suomen Lähetysneuvoston 100-vuotisjuhla, pu-
heenjohtaja, arkkipiispa Tapio Luoma onnitteli SEN:n 
puolesta.
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5 Hallinto ja talous

5.1 Yleiskokoukset

Kevätkokous pidettiin Helsingin Alppilan kirkossa 26.4. Ko-
kouksessa käsiteltiin vuoden 2018 toimintakertomus sekä ti-
linpäätös, myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille ja hyväksyttiin Helsingin diakonissalai-
tos uudeksi kumppanuusjärjestöksi. Kevätkokouksen semi-
naarista Vihapuhe, uskomuspuhe ja kristillinen rakkaus ks. 
2.2.

Syyskokous pidettiin 11.11. Joensuun luterilaisessa seu-
rakuntakeskuksessa. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2019 
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä asetettiin seuraavat 
jaostot kaudelle 2020–2022: Kasvatusasioiden jaosto, Nuori-
sojaosto, Paikallisekumenian jaosto, Sektionen för finlandss-
vensk ekumenik, Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto, 
Yhdenvertaisuusjaosto ja Yhteiskunnallisten kysymysten ja-
osto. Syysseminaari pidettiin 12.11. Joensuun ortodoksisen 
seurakunnan salissa teemalla Ekumenian uudet tuulet: Vas-
taanottavan ekumenian malli (ks. 2.1). Seminaarin jälkeen 
järjestettiin museokierros ja ristikulkue. Ensimmäisenä päi-
vänä ekumeeninen iltarukous pidettiin Vapaakirkon tiloissa, 
jonka jälkeen siirryttiin Joensuun kaupungin vastaanottoon 
kaupungintalolle.
 

5.2 Hallitus

Uusi vuonna 2018 valittu hallitus kokoontui toimivuonna 
viisi kertaa. Hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana 
arkkipiispa Tapio Luoma (ev.lut.), varapuheenjohtajina piis-
pa Matti Repo (ev.lut.), piispa Arseni (ort.) ja pastori Soi-
le Kasi (met.) sekä muina varsinaisina jäseninä isä Raimo 
Goyarrola (kat.), TT Minnamari Helaseppä (ev.lut.), dosentti 
Tomi Karttunen (ev.lut.), TT Mika K.T. Pajunen (angl.), TM 
Jooa Sotejeff-Wilson (ort.) ja pastor Mayvor Wärn-Rancken 
(Metodistkyrkan) sekä varajäseninä hallituksessa ovat toi-
mineet  tuomiorovasti Ilpo Rannankari (ev.lut.), kirkkoher-
ra Juha Rintamäki (ev.lut.), ylidiakoni Juha Lampinen (ort.), 
kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen (Vapaakirkko), veli 
Gabriel Salmela (kat.), lehtori Eija Peura (ev.lut.), TT Jen-
ni Krapu (ev.lut.), chaplain, Revd. Tuomas Mäkipää (angl.), 
YTT Minna Rasku (ort.) ja samfundsledare Håkan Björk-
lund (Missionskyrkan).

Hallitus kokoontui kesäkokoukseensa 3.6. Tampereen 
Teopoliksessa Vapaakirkon vieraina. Kokoukseen kutsuttiin 
jäsenten lisäksi hallituksen varajäsenet.

5.3 Jaostot ja työryhmät

Vuoden aikana seuraavat jaostot olivat toiminnassa:
Kasvatusasioiden jaosto

Lapsi- ja nuorisotyönjaosto
Paikallisekumenian jaosto
Sektionen för finlandssvensk ekumenik
Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto
Yhdenvertaisuusjaosto
Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto

Lisäksi vuoden aikana toimivat Ekumeeninen turvapaikka-
työtä tekevien asiantuntijaverkoston työryhmä, Ilmastotyö-
ryhmä, Missiologinen työryhmä, Rukouspäivätyöryhmä, 
Vapaakristillinen työryhmä ja Helsingin Vastuuviikon toi-
mikunta. 

5.4 Henkilöstö

Henkilöstön vahvuus oli vuoden 2019 lopussa 5 henkilöä. 4 
henkilöä oli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja 1 
henkilö määräaikaisessa työsuhteessa.

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

5.5 Talous

Tilikauden alijäämä oli 12 925 euroa (edellisen tilikauden 
ylijäämä 10 315 euroa) ja oman pääoman määrä vuoden lo-
pussa 62 781 euroa (79 443 euroa). Rahastojen pääoma vuo-
den lopussa oli 14 018 euroa (10 018 euroa). Yhdistyksen ja 
sen rahastojen varat on talletettu pankkitilille.

Tuotot
Tilikauden tuotot olivat 351 480 euroa (edellisellä tilikau-
della 379 714 euroa) ja vähennys edelliseen vuoteen oli 8 %. 
Seurakuntien tuen osuus kaikista tuotoista oli 48 % (47 %) ja 
jäsenyhteisöjen osuus 50 % (42 %). Kolehtien osuus kaikis-
ta tuotoista oli 47% (46 %) ja jäsenmaksujen 38 % (25 %).

Virallisia kolehteja saatiin seurakunnilta 161 670 euroa 
(170 191 euroa) ja vapaita kolehteja 1 498 euroa (3 381 eu-
roa) ja talousarviotukea 4 400 euroa (6 650 euroa). Jäsenyh-
teisöiltä saadut tuotot olivat 174 275 euroa (158 959 euroa).

Kulut
Tilikauden toimintakulut olivat 364 405 euroa (edellisellä ti-
likaudella 369 399 euroa) ja ne vähenivät edellisestä vuodes-
ta 1 %. Palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat 235 688 euroa 
(239 561 euroa). Käyttöomaisuudesta tehdyt poistot olivat 1 
145 euroa (1 526 euroa).
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1 Komprimerad verksamhetsberättelse

1.1 Ekumeniska Rådet i Finland

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

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

let
• vara en mötesplats för kyrkor och kristna samfund

Rådet uppfyller sitt syfte genom att
• kalla kyrkor och kristna samfund och deras medlemmar 

till gemensam bön och interaktion
• diskutera aktuella ekumeniska frågor
• arrangera överläggningar, seminarier och konferenser
• idka samhälleligt påverkansarbete på basis av kristen etik 
• tillsätta sektioner till vilka medlemmar, observatörer och 

partnerorganisationer utser representanter samt övriga ex-
perter

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

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

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

1.2 Verksamhetens allmänna mål  
och delområden

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

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

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

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

 

1.3 Medlemskåren

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

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

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

1.4 Verksamhetsberättelse och  
beskrivning av verksamhetsåret

Efter flera märkesår och jubileum var året 2019 mer still-
samt internationellt sett. År 2017 mindes vi reformatio-
nen tillsammans med protestanter och katolska kyrkan ef-
ter festligheterna som började i Lund och år 2018 markerade 
Kyrkornas Världsråd sitt 70-årsjubileum med konferensen 
i Arusha. Under år 2019 förberedde sig Kyrkornas Världs-
råd på att ordna generalförsamling i Tyskland och Lutherska 
världsförbundet inledde konsultationer om den heliga An-
den i Addes Abeba för att stärka sin lutherska och ekume-
niska identitet.

Jubileerna hade samlat kristna till gemensamma evene-
mang. År 2019 fick kyrkorna i stället oroa sig över inom-
kyrkliga rörelser som orsakade polarisering och motsätt-
ningar. Katolska kyrkan plågades globalt av avslöjanden 
om övergrepp inom kyrkan. Ortodoxa kyrkan drabbades av 
schism på grund av situationen i Ukraina medan Förenade 
Metodistkyrkan (UMC) i sin tur förberedde sig för delning. I 
den ekumeniska kyrkofamiljen födde kyrkornas interna kon-
flikter djup medkänsla. Inom rådet diskuterades den interna-

tionella situationen lokalt på kyrkoledarnivå och inom nät-
verkssamarbetet bland annat vid de nordiska och baltiska 
ekumeniska aktörernas möte i Danmark. Böner för enhet är 
viktiga under en tid av polarisering.

Vid det europeiska generalsekreterarmötet i Rom foku-
serade man på populistiska strömningar och kyrkornas arbe-
te bland marginaliserade. Man diskuterade dikotomin mel-
lan italiensk nationalism och kyrkors och kristna gemen-
skapers kraftfulla arbete bland lidande, fattiga och dem som 
riskerar att drunkna. I motsats till vad man tänkte på andra 
håll i Europa fanns det inget hinder för det arbetet. I stället 
har gemenskaperna fått mycket tack för sina insatser. Vid 
mötet informerades deltagarna också om situationen i oli-
ka länder och diskuterade i synnerhet läget i Sydeuropa, där 
man har passerat sin bärkraft i fråga om asylsökande. Euro-
peiska unionen har inte klarat av att lösa frågan. I de sam-
tal som fördes under Finlands period som EU-ordförande år 
2019 lyftes miljöfrågor upp mer än de asylsökandes situa-
tion, även om kyrkorna strävade efter att lyfta också den frå-
gan. Det gäller ändå att minnas att de två frågorna går hand 
i hand ifall den globala uppvärmningen inte går att stoppa.

Verksamhetsmiljön år 2019 präglades kanske mest av 
hur akut klimatfrågan var. Mer ekologisk energiproduktion, 
snabb teknologisk utveckling, skogsskydd samt förändring-
ar i livsstil och matvanor var på tapeten världen över. Inom 
det kyrkliga fältet blev hoppet allt mer viktigt som synpunkt. 
Att tala om Skaparens storhet, visa uppskattning för skapel-
sens värde och värdesätta måttlighet hör till kyrkornas tusen-
åriga trosskatt. Det är också något som kommer till uttryck i 
kyrkliga dokument som påve Franciskus’ encyklika Lauda-
to Si’ och patriark Bartholomaios’ undervisning samt i pu-
blikationer av Kyrkornas världsråd och Lutherska Världsför-
bundet. Jämfört med tidigare år var behovet av en gemen-
sam klimatsatsning och den globala oron något nytt år 2019. 
Unga aktivisters omsorg för jordens framtid väckte också 
debatt. Kyrkornas roll som ambassadörer för hopp och före-
språkare av samarbete i vardagshandlingar blev allt viktiga-
re under årets lopp.

Den gemensamma bönen kom till uttryck i två ekume-
niska bönedagar under året. Kyrkornas Världsråds materi-
al för den ekumeniska böneveckan för kristen enhet kom 
från Indonesien. Böneveckans tema Var ärliga och rättvisa 
var också rubriken för det böndagsplakat som Republikens 
president undertecknade. Bönerna och texterna i material-
et lämpar sig också väl för en finländsk kontext och det var 
kanske därför de användes i större utsträckning än tidigare. 
Materialet inklusive böndagsplakatet och ett schema för en 
ekumenisk bönestund skickades till alla församlingar i vårt 
land, medan den riksomfattande radiogudstjänsten på finska 
firades i Rovaniemi. I radio hördes också morgonandakter 
och diskussionsprogram kring temat. Enligt etablerad prax-
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is genomfördes en ekumenisk vallfärd till Rom och i fle-
ra finländska församlingar firades ekumeniska böneveckan 
med bönestunder. I Uspenskijkatedralen i Helsingfors sam-
lades man för att fira den ekumeniska bönedagen och man 
bad för riksdagsvalet 2019 och för regeringsbildningen. Nytt 
i en finländsk kontext är det samarbete som görs kring bö-
neveckan med Tomasmässan. Under året arbetade böndags-
arbetsgruppen med ett nytt böndagsplakat, som underteck-
nades av Republikens president. Temat för plakatet blev te-
mat för böneveckan år 2020, De visade oss särskild omsorg.

Den andra ekumeniska böndagen, böndagen för fred, 
mänskliga rättigheter och internationellt ansvar, samman-
faller med FN-dagen. Böndagen firades under Ekumeniska 
ansvarsveckan och den tillhörande ekumeniska gudstjäns-
ten radierades från Borgå. Under böndagarna uppmuntrades 
församlingar att ringa i sina kyrkklockor och instrument med 
taggarna #människorättsklockor och #ihmisoikeuskellot. 
Andra bönedagens och Ansvarsveckans teman lyftes fram 
i flera församlingar för att speciellt komma ihåg hur fred 
och mänskliga rättigheter förverkligas på olika håll i värl-
den. Man bad också för människorättskämpar. Ansvarsveck-
an och dess tema ingick också i Tomasmässans program. En 
ekumenisk bönestund firas fortfarande en gång i veckan i 
Studium Catholicum i Helsingfors.

Rådets andra tyngdpunkt under året 2019 fanns i teo-
logiska och lärofrågors synlighet. Med smärre ändringar 
godkände styrelsen vid sitt möte i december ett uttalande 
om dopet som hade beretts av sektionen för teologiska och 
lärofrågor. Sektionen hade arbetat med dopet som tema un-
der sin treårsperiod och lyckats hitta de slutliga formulering-
arna kring dopet. Betydande är att sektionens arbete tog av-
stamp i väldigt olika kyrkliga förutsättningar. Man lyfte ock-
så upp den diskussion om dopets betydelse som hade förts 
vid vårens dopseminarium och i samband med det officiella 
uttalandet om dopet noterade Ekumeniska Rådet att förstå-
elsen för dopets betydelse i vår tid har blivit ensidigare och 
mindre.  Kyrkorna förenas också i att dopen minskar och att 
överförandet av det andliga livet till följande generation för-
svagas. Det gemensamma uttalandet om dopet betonar att 
dopet är en gåva, den glädje som dopet innebär och att tron 
och dopet hör ihop. Sektionen hade avstått från ett dokument 
som ömsesidigt erkänner varandras dop, vilket man tidiga-
re har gjort exempelvis i Tyskland. Hellre ville man tillsam-
mans vittna om dopets nåd och vår gemensamma tro i en fin-
ländsk kontext.

Höstmötets seminarium i Joensuu tog också fasta på den 
teologiska debatten. Seminariets rubrik var Nya vindar i 
ekumeniken: Receptiv ekumenik och det hölls i Joensuu or-
todoxa församlings lokaliteter, där deltagarna också förena-
des i gemensam bön och sång. Under seminariet diskutera-
des den så kallade receptiva ekumenikens modell, som byg-

ger på mottagande, förändring och dialog. Höstmötessemi-
nariet hölls delvis på svenska och fick ett gott mottagande. 
Receptiv ekumenik tar avstamp i respekt och integritet, där 
man kan uppskatta den andra parten och höra vad hen säger, 
där man lär sig av varandra och det är möjligt att acceptera 
olikhet. Modellen är praktiskt inriktad och dess bidrag till 
den ekumeniska gemenskapen är uppenbar. Receptiv eku-
menik är nu föremål för akademiska studier bland annat vid 
Helsingfors universitet, som man hade bett om föreläsning-
ar kring temat. Inom rådet fanns intresse för fortsatt arbete 
kring den receptiva ekumeniken.

Även den missionsvetenskapliga arbetsgruppen ordnade 
ett teologiskt seminarium i Studium Catholicums vackert re-
noverade lokaler. Gäst vid seminariet var den katolske pro-
fessorn Stephen Bevans, som talade om profetisk dialog och 
möten (encounter) i en tid då människor behöver ett tydligt, 
men kärleksfullt budskap och förståelse i vår tids frågeställ-
ningar. Precis som vid höstseminariet i Joensuu hade musik 
en viktig roll i seminariet. Den akademiska föreläsningens 
svarsmusik uppstod på initiativ av en musiker i stunden och 
dialogen mellan musiken och samtalet var berörande. I sam-
ma lokal hölls också i samarbete mellan evangelisk-luther-
ska Kyrkostyrelsen och Studium Catholicum ett 20-årsjubi-
leumsseminarium om den gemensamma deklarationen om 
rättfärdiggörelsen. Seminarieföredragen varierade från aka-
demiska synpunkter till olika kyrkors syn och seminarieda-
gen avslutades med en gemensam ekumenisk bönestund. 
Arbetet med en bok om ekumenisk missionsvetenskap är 
också förknippat med det teologiska samarbetet; boken ut-
kommer år 2020.

Under år 2019 var kyrkornas röst i fråga om asylsö-
kandes religionsfrihet och odelade människovärde ock-
så ett av tyngdpunktsområdena för Rådet. Under året för-
des samtal i synnerhet med inrikesministeriet. ERF:s sty-
relse godkände dokumentet Kyrkoasyl – riktlinjer för kyr-
kan som fristad som hade uppdaterats en arbetsgrupp för det 
ekumeniska nätverk av experter som arbetar med asylsökan-
de. Publiceringen markerades med att överräcka ett exem-
plar av de förnyade rekommendationerna till inrikesminis-
teriets kanslichef Ilkka Salmi. I talet till kanslichefen cite-
rade man förordet till riktlinjerna: ”Kyrkan är ofta den plats 
som människor vänder sig till när inget annat skydd finns 
att tillgå. Till kyrkan är var och en välkommen oberoende 
av religion, kön, etnicitet, social ställning eller uppehålls-
tillstånd. Kristus själv är närvarande i mötet med de utsatta. 
Hans blick möter oss hos varje nödlidande. Han bjuder oss 
att bli en nästa för den hemlösa, den nakna och den slagna 
människan. ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa 
minsta som är mina bröder och systrar, det har ni gjort för 
mig.’ Därför kan kyrkorna inte låta bli att hjälpa någon.” I 
sitt svarstal tackade kanslichef Ilkka Salmi kyrkorna för de-
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ras aktiva arbete på det här området och uttryckte en önskan 
om fortsatt stärkt samarbete. Med kanslichefen hade sam-
tal förts redan i början av året och då kom man överens om 
kontakt i situationer som är svåra i samhället och som oro-
ar kyrkorna.

I kyrkoledarnas överläggningar diskuterade man behovet 
av ett uttalande för asylsökandes människovärde. Uttalandet 
gavs i augusti och det fick synlighet i medierna. Ställnings-
tagandet tog upp asylsökandes religionsfrihet och krävde re-
spekt för förbudet mot avvisning till länder som inte är tryg-
ga. Efter ett s.k. trepartsmöte gjorde man på initiativ av ärke-
biskop Luoma efter uttalandet ett besök hos inrikesminister 
Maria Ohisalo för att diskutera människorättsaspekter som 
oroar kyrkorna i Finland. Kyrkoledarnas oro över tvångsav-
visningar var inte utan grund. Mot slutet av året fick Fin-
land en anmärkning från Europeiska människorättsdomsto-
len och ålades böter för kränkning av mänskliga rättigheter i 
samband med en tvångsavvisning där personen som avvisa-
des inom kort blev mördad. I samband med den ekumenis-
ka bönestund som hölls på Luciadagen bad deltagarna för 
tvångsavvisade som lever i fara och för de finländska be-
slutsfattare som hade börjat se över sina beslut. Den ekume-
niska arbetsgrupp av experter som arbetar med asylsökan-
de hade tagit fram bönen som tog upp människoöden bland 
tvångsavvisade. Lokalekumeniskt forum 2019 tog också upp 
invandringsfrågor som varande relevanta för lokala försam-
lingar. Lokalekumeniska forumets seminarium i Esbo tog 
upp frågor kring invandring, integration och papperslöshet.

Under året ökade skadegörelse och hatprat mot religi-
oner. Våren 2019 var de religiösa ledarna i Finland oroa-
de över den globala ökningen i våld mot religionsutövare 
och över skadegörelse i Finland. Religionsledarna kom med 
ett uttalande som fördömde våld och vädjade till människ-
ors rättskänsla och kärlek till nästan för att övervinna hatet. 
I Finland har såväl moskéer som synagogor utsatts för van-
dalism. Seminariet vid Rådets vårmöte fokuserade också på 
hatprat, i synnerhet kring hur vi talar om tro och kring sam-
hällssäkerhet, men också internt hatprat inom kyrkor och 
kristna samfund. Vårmötet lyfte fram takt och ton i ekume-
niken och uppmanade kristna att i sina egna kretsar medve-
tet byta ut hatprat mot att tala gott om och välsigna varandra.

Vårmötets seminarium genomfördes i samarbete med 
Sektionen för samhällsfrågor. Sektionen kom också med ett 
annat viktigt initiativ. Klimatforumet Sofia Forum Suomi 
– Mot en kolneutral framtid ordnades i kulturcentret Sofia 
i Nordsjö i december. Seminariet lockade närmare hundra 
påverkare i kyrka och samhälle samt miljöexperter för att 
diskutera gemensamma verksamhetsriktningar för att stoppa 
den globala uppvärmningen. Forumet genomfördes i samar-
bete mellan Ekumeniska Rådet i Finland, Helsingfors uni-
versitet och Jubileumsfonden för Finlands självständighet 

Sitra och det fick också sponsorpengar av Neste Oy.  Semi-
nariet var ett unikt samarbete mellan rätt olika aktörer och 
det arbetet vill vi fortsätta för att vidta konkreta åtgärder för 
skapelsen och det mänskliga livets framtid. Ekumeniska Rå-
det i Finland ansågs komma med ett viktigt bidrag i samar-
betet i synnerhet med tanke på värderingar och en helhetssyn 
i en diskussion som strävade efter att också beakta religiösa 
dimensioner och hoppets teologi. I en allt mer sekulariserad 
tid, där den andliga dimensionen och religionernas synpunk-
ter lätt förbises, är en utsträckt hand för samarbete av stort 
värde. Samarbeta koordineras av en klimatarbetsgrupp som 
tillsattes under året.

Under år 2019 fokuserade Rådet också fortsättningsvis 
på att hålla religionsförståelse framme inom religionsun-
dervisning och fostran. Sektionen för fostran besökte under-
visningsminister Li Andersson för att tala om religionsun-
dervisning. Besöket var lyckat och kom kanske i ett lämp-
ligt skede, även om frågan om att göra livsåskådningskun-
skap till läroämne även för elever som tillhör kyrkan lufta-
des senare under året. Ministeriets förslag omfattade ändå 
inte ett gemensamt livsåskådningsämne, vilket också kun-
de ha varit möjligt. Medlemmarna i sektionen för fostran har 
påverkat samhällsdebatten också också deltagit i RESA-fo-
rumets sektion för religionsundervisning, där generalsekre-
teraren var ordförande under början av året. Sektionens akti-
vitet i fråga om religionsförståelse, religiös läskunskap och 
religionsdialog trädde också fram tydligt i det seminarium 
som sektionen ordnade och som lockade en full sal åhörare i 
S:t Henriks katedralförsamling. Det här samtalet bör fortsät-
ta, eftersom negativ religionsfrihet får allt mer plats i ett allt 
mer sekulariserat samhälle. Det ekumeniska fostrande arbe-
tet var också ett centralt tema för sektionen för barn- och 
ungdomsarbete och KETKO-utbildningen. 

Sektionen för jämställdhet ordnade för sin del ett semi-
narium om det finska begreppet yhdenvertaisuus och hur det 
förstås i kyrkliga kontexter. Seminariet var det andra som 
sektionen har ordnat. Sektionen för finlandssvensk ekume-
nik ordnade under året ett seminarium om Equmeniakyrkan 
med Runar Eldebo från Sverige som talare och inbjöd dokto-
rand Emma Audas från Åbo Akademi att presentera sin dok-
torsavhandling om det kristna äktenskapet.

Ekumeniska ansvarsveckan tog starkt ställning för 
människorättskämpars arbete och ställning. Ansvarsveck-
an uppmuntrade till kännedom om de mänskliga rättighe-
terna och att också de dem i kristet ljus. Var och en kan va-
ra en människorättskämpe. Kampanjen genomfördes under 
temat Människorättskämpar och för att stödja kampanjen 
producerades berättelser, digitala historier, en fotoutställ-
ning, expertartiklar, aktivitetsmaterial och andaktsmateri-
al kring människorättskämpar. Genom ett samarbete mellan 
Ansvarsveckan, Amnesty och Medborgarorganisationernas 
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stiftelse för mänskliga rättigheter KIOS producerades digi-
tala berättelser om människorättskämpar och en videokalen-
der om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna för 
Ansvarsveckan. Kampanjen riktades till församlingar och 
det var i församlingar materialet användes. Ekumeniska an-
svarsveckan nådde under året mer än två miljoner finländare. 
Ansvarsveckan har ingen extern finansiering under projekt-
perioden 2019–2020. Kampanjen genomfördes självständigt 
med hjälp av den kollekt som uppbärs under Ansvarsveckan.

På organisationsnivå höll Rådet två möten: Vårmötet 
hölls i Helsingfors och i samband med det godkändes Hel-
singfors Diakonissanstalt som ERF:s partnerorganisation. 
Året kulminerade i höstmötet i Joensuu. Vid höstmötet god-
kändes Finlands Sjömanskyrka som partnerorganisation och 
Rådets sektioner tillsattes för åren 2020–2022. Sektions-
strukturen följde fortfarande sektionsreformen från år 2016, 
utom att sektionen för barn- och ungdomsarbete återgick till 
att vara en ungdomssektion. Barn- och ungdomsarbetssek-
tionen hade strävat efter samarbete inom fostran mellan an-
ställda, men Ungdomssektionen hade ändå historien bakom 

sig och därför valde man att återgå till det namnet. Under 
sektionernas gemensamma träff diskuterades också det be-
hov Sektionen för jämställdhet hade att styrelsen skulle ge 
sektionen tydliga uppgifter att arbeta vidare med. I övrigt 
verkade sektionsreformen år 2016 ha lyckats i att samla sek-
tionerna och koppla deras insatser tydligare till Rådet. Även 
arbetsgrupperna sammanträdde aktivt under året. För att ga-
rantera möteskallelserna satte man in generalsekreteraren 
som sammankallare av den frikristliga arbetsgruppen. Av de 
internationella nätverken sammanträdde Kyrkornas världs-
råds kommission för världsmission och evangelisation i Fin-
land i maj. Likaså ordnades den nordiska och baltiska gene-
ralsekreterarträffen på hösten i Helsingfors.

Året 2019 var det första året för ERF:s nya styrelse un-
der ärkebiskop Tapio Luoma. Styrelsen sammanträdde fem 
gånger under året. Styrelsen gjorde upp en strategi för de två 
närmaste åren och satsar på att göra upp en ny strategi inför 
nästa styrelseperiod.
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 2 En mer detaljerad beskrivning av verksamheten

2.1 Spiritualitet och lärofrågor

I centrum för det arbete Ekumeniska Rådet i Finland utför 
finns en ekumenisk spiritualitet som växer ur vår gemensam-
ma tro på en Treenig Gud. Enhet utgör grunden för vårt läro-
arbete och multilaterala samtal. Den ekumeniska spirituali-
teten och gemensamma bönen syns i synnerhet i de evene-
mang som ordnas i samband med de två ekumeniska bön-
dagarna. 

Ekumeniska böneveckan för kristen enhet 18–25.1
Kyrkornas världsråds Faith and Order-kommission och ka-
tolska kyrkans Påvliga råd för främjande av kristen enhet 
publicerade material för Ekumeniska böneveckan för kris-
ten enhet och en ekumenisk bönestund. Indonesien produ-
cerade årets engelska material som översattes till finska av 
Mika K.T. Pajunen. Sveriges kristna råd gjorde den svens-
ka texten tillgänglig. I redaktionskommittén för det tvåsprå-
kiga materialet satt Mari-Anna Auvinen, Veijo Koivula och 
Suvi-Tuulia Vaara. Materialet delades ut till församlingarna 
i vårt land. Temat var Var ärliga och rättvisa. Information 
om böneveckans evenemang på olika orter fanns samlade på 
ERF:s webbplats. Även kyrkliga tidningar och radio notera-
de böneveckan med böner och intervjuer.

Böneveckans riksomfattande radiogudstjänst var ett 
samarbete mellan de kristna församlingarna i Rovaniemi 
och firades 19.1. Gudstjänsten sändes i Yle-kanalen Radio1 
den 20.1. I samarbetet deltog den lutherska församlingen, 
frikyrkoförsamlingen och pingstförsamlingen i Rovaniemi 
samt Lapplands ortodoxa församling. I gudstjänsten predi-
kade kyrkoherde Kari Yliräisänen och för musiken ansva-
rade kantorn och körledaren Maie Kuusik, organisten Joona 
Saraste och körledaren Kadri Joamets. En samkör samlade 
sångare från samtliga deltagande församlingar och dessut-
om deltog kammarkören AVE, kyrkokören och kören Suur-
kuoro i gudstjänsten. Förbönen enligt ortodox tradition led-
des av kyrkoherde Jaakko Vainio och musikgruppen av dir. 
cant. Jarmo Lehto. Böneveckans morgonandakt sändes i Ra-
dio Dei, liksom en intervju med ERF:s generalsekreterare. I 
Uspenskijkatedralen i Helsingfors hölls en ekumenisk böne-
stund 18.1 och i Mikael Agricola kyrkan firades ekumenis-
ka böneveckans Tomasmässa på finska 20.1. I Tomasmässan 
predikade pingstkyrkan Helluntaikirkkos verksamhetsledare 
Esko Matikainen och liturg var generalsekreterare Mari-An-
na Auvinen. För musiken ansvarade Inna Vintturi. I en veck-
as tid kunde mässan ses och höras på YouTube på kanalen 
Tuomasmessu Live.

Böndagen för fred, mänskliga rättigheter och internatio-
nellt ansvar
FN-dagen och den ekumeniska böndagen för fred, mänskli-

ga rättigheter och internationellt ansvar firades under Eku-
meniska ansvarsveckan 24.10. Under bönedagen ordnades 
Ansvarsveckans #människorättsklockor-satsning, då för-
samlingarna ringde i sina kyrkklockor eller på andra instru-
ment för de mänskliga rättigheterna. Helsingfors ekumenis-
ka kommitté ordnade en #människorättsklockor-bönestund 
hos Helsingfors finska metodistförsamling. Ansvarsveckans 
ekumeniska gudstjänst firades i Borgå domkyrka 20.10. Ra-
dio YLE 1 sände gudstjänsten en vecka senare, 27.10. Sänd-
ningen kunde också höras i YLE Arenan. Gudstjänsten för-
verkligades av Borgå finska församling, Helsingfors orto-
doxa församling, Frälsningsarméns avdelning i Borgå, Bor-
gå finska pingstförsamling och församlingen Porvoon va-
paaseurakunta. Ekumeniska ansvarsveckans Tomasmässa fi-
rades i Mikael Agricola kyrka 27.10. Liturg var Tuija Sa-
mila från evangelisk-lutherska Paavalin seurakunta och tala-
re var fader Heikki Huttunen från Helsingfors ortodoxa för-
samling. Mässan direktsändes i Radio Dei och fanns att se 
via YouTube-kanalen Tuomasmessu Live.

Ansvarsveckans svenska radiogudstjänst med Helsing-
fors Baptistförsamling sändes söndagen 27.10 från Helsing-
fors Betel. Mötesledare och predikant var pastor Jan Ed-
ström. Gudstjänsten radierades av YLE Vega.

Böndagsplakatet
Böndagsplakatet som hade godkänts och undertecknats av 
Republikens president lästes upp i församlingarna på bön-
dagen för kristen enhet 18.1 eller söndagen intill. Den bön-
dagsarbetsgrupp som ERF:s styrelse hade tillsatt beredde 
böndagsplakatet för år 2020 och de bibelställen som var för-
knippade med böndagarna. Republikens president godkän-
de texten som styrelsen presenterade och undertecknade pla-
katet för år 2020. Temat för plakatet var De visade oss sär-
skild omsorg. Plakatet fokuserade på omsorg och gästfrihet. 
Att visa vänskap och god vilja skapar en grund för trygghet 
och samarbete. Det är speciellt viktigt att komma ihåg att ta-
la gott om och ha en empatisk attityd till hjälpbehövande. 
I böndagsarbetsgruppen ingick förutom generalsekreteraren 
också Taina Manninen (luth), Esko Matikainen (SHK), To-
mas Ray (luth) och Mikael Sundqvist (ort). Böndagsplaka-
tet 2020 se bilaga.

Skapelsens tid 1.9–4.10
På ERF:s webbplats publicerades material för att fira ska-
pelsens tid som ett ekumeniskt evenemang. Det är frågan 
om en internationell ekumenisk rekommendation om en 
böndag för skapelsen och skydd av skapelsen inom kyr-
korna. Den första septembers betydelse stärktes ytterliga-
re när påven Franciskus år 2015 bestämde att det är en bön-
dag även inom katolska kyrkan, efter ortodox förebild. Eku-
meniska patriarken av Konstantinopel Demetrios I utlyste 
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år 1989 den första dagen i det östliga kyrkoåret, indiktio-
nens dag 1.9 till en böndag för skapelsen. Vid den tredje eu-
ropeiska ekumeniska samlingen (EEA3) i Sibiu i Rumänien 
år 2007 framfördes förslaget att kyrkorna i Europa skulle fi-
ra skapelsens tid. Följande år inbjöd Kyrkornas Världsråds 
centralkommitté kyrkorna att fira skapelsens tid med böner 
och handling under perioden mellan skapelsens dag (1.9) 
och den dag västkyrkan firar Franciskus av Assisis minnes-
dag (4.10). Årets bönmaterial översattes till finska av Esbo 
evangelisk-lutherska stifts expert på gudstjänstliv och spiri-
tualitet Kati Pirttimaa.

Ekumenisk morgonbön
ERF:s byrå har sedan år 2008 varit med och organiserat den 
ekumeniska morgonbön som varje vecka hålls i det domini-
kanska centret Studium Catholicums kapell i centrala Hel-
singfors. Morgonbönen följer turvis katolsk, luthersk, orto-
dox, anglikansk och frikyrklig tradition och i konceptet in-
går att en representant för en annan tradition håller ett an-
förande om dagens läsning. Morgonbönen ger Ekumeniska 
Rådet ett fint tillfälle att vid sidan om sitt nationella och in-
ternationella arbete också odla en konkret koppling till lokal 
ekumenik och ekumenisk bön.

Gemensam kristen missionshelg
Ekumeniska missionshelgen firades det andra veckoslutet i 
oktober, 12.–13.10. Temat för missionshelgen var Tacksam-
het. Materialet bestod av texter av representanter från olika 
kyrkor. Missionshelgen är ett gemensamt projekt för ERF, 
Finska Missionsrådet (FMR) och Suomen vapaakristillinen 
neuvosto (SVKN) och i arbetsgruppen representerades ERF 
av kantor Kirsi-Maria Susuna (ort) och fader Nguyen Tri 
(kat). Materialet publicerades på organisationernas webb-
platser. Se www.ekumenia.fi

Seminarium om ekumenisk missionsvetenskap
Den 15 maj föreläste den katolske professorn Stephen Be-
vans SVD under rubriken Becoming Prophets of Encoun-
ter: Pope Francis, The Culture of Encounter, and Christian 
Discipleship på Studium Catholicum i Helsingfors. En kom-
mentar till anförandet hölls av teol. dr. Päivi Vähäkangas, 
som förde in de teman Bevans hade tagit upp i en finländsk 
kontext. För musiken i samband med seminariet ansvarade 
Jukka Leppilampi. Det var givande att man förutom en in-
spirerande föreläsning bjöd på en kombination av samtal, 
konst och musik. Generalsekreteraren öppnade seminariet 
och var dess moderator, men för planeringen stod den mis-
sionsvetenskapliga arbetsgruppen.

Jubileumsseminarium Den gemensamma deklarationen 
om rättfärdiggörelsen 20 år - Deklarationens betydelse 
idag
Evangelisk-lutherska kyrkostyrelsens utrikesavdelning, Stu-
dium Catholicum och Ekumeniska Rådet i Finland ordnade 
31.10 ett gemensamt seminarium om den gemensamma de-
klarationen om rättfärdiggörelsens innehåll och betydelse. 
Ansvarig för det mångsidiga och ekumeniska seminariet på 
Studium Catholicum var Rådets styrelsemedlem, docent To-
mi Karttunen. Generalsekreteraren höll slutanförandet och 
därefter hölls en ekumenisk bönestund.

Höstmötets seminarium: Nya vindar i ekumeniken - Re-
ceptiv ekumenik
Vid höstmötesseminariet 12.11 i Joensuu ortodoxa försam-
lings lokaler dryftades den modell som går under beteck-
ningen receptiv ekumenik och som bygger på mottagande, 
förändring och dialog. Kyrkoherde Tuomas Järvelin höll 
välkomsttalet och öppnade seminariet med en bön. Biskop 
Jari Jolkkonen höll öppningsanförandet och därefter följde 
inlägg av docent Minna Hietamäki och postdoc-forskaren 
Sara Gehlin från Helsingfors universitet. Samtalet fortsat-
te med en panel under ledning av överdiakon Juha Lampi-
nen (ort). I panelen satt pastor Soile Kasi (met), docent Tomi 
Karttunen (luth) och generalsekreterare Larissa Franz-Koi-
visto (kat). Ärkebiskop Tapio Luoma höll avslutningsanfö-
randet. ERF:s generalsekreterare var seminariets moderator. 
Seminariet hölls delvis på svenska och fick ett väldigt intres-
serat mottagande.

Sektionen för teologi och lärofrågor
Sektionen för teologi och lärofrågor fortsatte sitt värv med 
den uppgift styrelsen för Ekumeniska Rådet i Finland ha-
de gett sektionen och fick färdigt ett förslag till uttalande 
om dopet för styrelsen att ta ställning till. Uttalandet Do-
pet är ett tecken på en gemensam tro godkändes vid styrel-
sens möte 3.12 (se bilaga). Sektionen för teologi och lärofrå-
gor ordnade också ett seminarium om dopets roll och inne-
börd i ett förändrat samhälle, Kastettu Kristukseen, ”hyvyy-
teen” vai ei ollenkaan? (ung. Döpt i Kristus, till att vara 
”god” eller inte alls?) Seminariet hölls den 15.3 och tog 
framför allt upp frågan om dopets betydelse och den krist-
na identiteten. Huvudtalare på seminariet var professor Ka-
ti Tervo-Niemelä (luth) och teol. droch pastor Jari Portaan-
korva (bapt). Den engagerade diskussionen styrdes av sek-
tionens ordförande Tuomas Mäkipää. En närmare beskriv-
ning av sektionens verksamhet återfinns i bilagan Sektioner-
nas verksamhetsberättelser.

Sektionen för lokalekumenik
Sektionens syfte är att erbjuda ERF:s medlemskrets och 
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kristna i olika kyrkor och samfund möjlighet till interaktion 
för att främja den lokala ekumeniken. Sektionen samlades 
till tre möten under året och vid dem diskuterades aktuella 
ekumeniska frågor och lokalekumenisk verksamhet på olika 
håll i landet. Det sjuttonde Lokalekumeniska forumet ord-
nades i Esbo 27.9 kring temat Nya finländare, nya kristna: 
välkomna eller farväl? En närmare beskrivning av verksam-
heten återfinns i bilagan Sektionernas verksamhetsberättel-
ser.

Sektionen för finlandssvensk ekumenik
Sektionen för finlandssvensk ekumenik samlades till två 
möten, i januari och september, och ordnade två seminarier. 
Under hösten 2018 hade man förberett ett seminarium om 
svenska Equmeniakyrkans grundande och verksamhet och 
det hölls i Andreaskyrkan den 30.1. Inbjuden talare var för-
fattaren och förkunnaren Runar Eldebo. Den 10 septem-
ber ordnade sektionen i samarbete med Helsingfors svenska 
baptistförsamling ett seminarium i Betel där doktorand Em-
ma Audas presenterade sin forskning om det kristna äkten-
skapet ur en ekumenisk synvinkel. En närmare beskrivning 
av sektionens verksamhet återfinns i bilagan Sektionernas 
verksamhetsberättelser.

Frikyrkliga arbetsgruppen
Frikyrkliga arbetsgruppen funderade över ekumenikens be-
tydelse för de fria kyrkorna. Praktisk ekumenik och samar-
bete samt kyrkornas lika värde låg i centrum under samtalen. 
Den jämlikheten ville man öka och föra vidare genom Rådet. 
Arbetsgruppen sammanträdde två gånger. Medlemmar i ar-
betsgruppen var ordförande Aimo Helminen (SVKN, adv.), 
generalsekreterare Saga Lippo (SVKN, Frälsningsarmén), 
samfundsledare Jari Portaankorva (SVKN, bapt.), ordföran-
de Jani Edström (FS, bapt) och sammankallare var general-
sekreterare Mari-Anna Auvinen (ERF). 

2.2 Etiska och samhälleliga frågor

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

Ekumeniska arbetsgruppen för experter som arbetar 
med asylsökande
Ekumeniska arbetsgruppen av experter som arbetar med 
asylsökande är en arbetsgrupp som styrelsen har tillsatt och 
vars sammansättning varierar från en mindre ekumenisk ar-
betsgrupp till ett mer omfattande expertnätverk av personer 
som arbetar med asylfrågor. Arbetsgruppen bjuder vid be-
hov in medlemmar i nätverket för samarbete. Arbetsgrup-
pens mål är både att stärka samarbetet mellan kyrkorna 
och att målinriktat verka tillsammans för att asylsökandes 
mänskliga rättigheter och människovärde ska erkännas i vårt 
samhälle.

Under år 2019 fokuserade arbetsgruppen i synnerhet på 
frågor kring religions- och åskådningsfrihet och på rättssä-
kerhetsfrågor i samband med asylsökande som har konver-
terat till kristendom. Samtal fördes i synnerhet med Inrikes-
ministeriet. I början av året, den 15.1, träffade generalsek-
reteraren kanslichef Ilkka Salmi tillsammans med ev.luth 
Kyrkostyrelsens kanslichef Pekka Huokuna. Ett andra möte 
med kanslichef Ilkka Salmi hade att göra med utgivningen 
av publikationen Kyrkoasyl – riktlinjer för kyrkan som fri-
stad. Arbetsgruppen och dess interna redaktionsgrupp för-
nyade anvisningarna som godkändes med förslag till rättel-
ser vid styrelsens möten 9.4. På publiceringsdagen 12.6 be-
sökte en delegation från ERF Inrikesministeriet och över-
räckte den förnyade upplagan till kanslichef Ilkka Salmi. 
Delegationen leddes av generalsekreterare Mari-Anna Au-
vinen och dess medlemmar var arbetsgruppens medlem-
mar, Helluntaikirkkos verksamhetsledare Esko Matikainen, 
tf. universitetslektor Teemu Toivonen (ort), sakkunniga Ulla 
Siirto (luth) samt informations- och verksamhetskoordina-
tor Suvi-Tuulia Vaara. Ärkebiskopens kansli representera-
des av ärkebiskopens teologiska specialmedarbetare, docent 
Juha Meriläinen. Delegationen fick ett gott mottagande och 
samtal fördes om innehållet i publikationen och om kyrkor-
nas syn på asylsökandes religionsfrihet och rättsskydd. De 
nya riktlinjerna finns på webben på adressen www.ekume-
nia.fi/kyrkoasyl 

Ett tredje möte hölls på initiativ av ärkebiskopen som en 
avslutning på de så kallade trepartsförhandlingarna, då man 
besökte inrikesminister Ohisalo under ledning av lutherska 
Kyrkostyrelsens kanslichef Pekka Huokuna. Ur arbetsgrup-
pen deltog även generalsekreteraren samt Helluntaikirkkos 
verksamhetsledare Esko Matikainen i den delegationen. De-
legationen fick igen ett gott mottagande och de samtal som 
fördes var öppna och initierade.

Arbetsgruppen deltog också i planeringen av teman för 
kyrkoledarnas uttalande (se 3.4.). I december bad man vid 
Luciadagsfesten för avvisade, problemdrabbade asylsökan-
de och deras familjer samt för beslutsfattarna. I bönen lyfte 
arbetsgruppen fram verkliga livsöden. Den berörande bönen 
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bads gemensamt. Bönen fick uppmärksamhet i den kyrkliga 
pressen (se bilaga).

Under året har arbetsgruppens arbete löpt friktionslöst 
och stärkt kyrkornas gemensamma röst i samhället.  Arbets-
gruppen sammanträdde sex gånger. Dessutom sammanträd-
de redaktionen för riktlinjespublikationen skilt. ERF:s gene-
ralsekreterare var ordförande för arbetsgruppen och infor-
mations- och verksamhetskoordinatorn var dess sekreterare.

Sektionen för jämställdhet
Sektionen för jämställdhet har i uppgift att lyfta fram och 
diskutera frågor i anknytning till jämställdhet och likabe-
handling i det finländska samhället, i synnerhet sådana frå-
gor som är av speciellt intresse för kyrkorna. Sektionen sam-
manträdde sex gånger under året. Torsdagen den 10.10 ord-
nade sektionen ett seminarium med rubriken Yhdenvertai-
suus – mitä se on?, alltså ”Yhdenvertaisuus, vad är det?” 
(Det finska ordet yhdenvertaisuus kan översättas med likvär-
dighet, jämställdhet och/eller jämlikhet; sektionens namn på 
finska är yhdenvertaisuusjaosto, sektionen för yhdenvertai-
suus, och kan alltså förstås betydligt vidare än det svens-
ka sektionsnamnet). På seminariet talade byråchef jur.kand. 
Rainer Hiltunen från Diskrimineringsombudsmannens byrå, 
Filantropia rf:s projektchef, samh. dr. Minna Rasku. En när-
mare beskrivning av verksamheten återfinns i bilagan Sek-
tionernas verksamhetsberättelser.

Sektionen för samhällsfrågor
Sektionen för samhällsfrågor har som uppgift att följa med 
samhällsdebatten och ta upp aktuella frågor som berör kyr-
korna. Sektionens mål är å ena sidan att vara ett kyrkligt 
samtalsforum, å andra sidan att påverka samhället på kris-
ten grund. Sektionen har stärkt kyrkornas gemensamma röst 
i samhällsfrågor. Sektionen har via generalsekreteraren fört 
fram initiativ till ERF:s styrelse. Sektionens arbete fokuse-
rade under år 2019 på hatprat och miljöfrågor. På sektio-
nens initiativ gav ERF:s styrelse 16.4 en rekommendation 
till kyrkorna att bekanta sig med Finlands evangelisk-lut-
herska kyrkas energi- och klimatstrategi ”Kolneutral kyrka 
2030” och överväga att tillämpa strategin på sin egen verk-
samhet och undervisning (se bilaga). På sektionens initia-
tiv var ERF huvudarrangör vid klimatforumet Sofia Forum 
Suomi (se nedan). Sektionen sammanträdde sex gånger un-
der året. En närmare beskrivning av verksamheten återfinns 
i bilagan Sektionernas verksamhetsberättelser.

Sofia Forum Suomi - Tillsammans mot en kolneutral 
framtid
Sofia Forum Suomi samlade 9–10.12.2019 närmare hundra 
inbjudna deltagare med olika bakgrund: samhällspåverkare, 
klimatexperter, ledare för industrin och religiösa ledare samt 

kyrkornas sakkunniga i Kulturcentret Sofia för att diskutera 
konkreta lösningsmodeller för vår stora utmaning, klimatfö-
rändringen. Arrangörer för Sofia Forum Suomi var Ekume-
niska Rådet i Finland, Centret för atmosfärvetenskaper vid 
Helsingfors universitet (INAR), Jubileumsfonden för Fin-
lands självständighet Sitra och Kulturcentret Sofia.

Ärkebiskop Leo öppnade forumet med en välkomsthäls-
ning måndagen 9.12. Forumets huvudanföranden hölls av 
president Tarja Halonen, Ekumeniska Rådets ordförande, 
ärkebiskop Tapio Luoma, Stiftelsen för ett levande Öster-
sjöns styrelseordförande Saara Kankaanrinta, Finlands kli-
matpanels ordförande, professor Markku Ollikainen, akade-
miker Markku Kulmala och a Sitras projektchef Janne Peljo. 
För de unga talade studerande Laura Kolehmainen. Vid Fo-
rumet diskuterade man förhållandet mellan incitament och 
reglering och hur konflikter gällande klimatåtgärder kan lös-
as i det finländska samhället. Forumets arbetsgrupper tog tag 
i frågorna med hjälp av metoden Dialogpaus. Målet var att 
finna gemensamma steg på väg mot en kolneutral framtid.

Som huvudarrangör ansvarade Ekumeniska Rådet i Fin-
land både för organisering och budget. Sponsporpengar fick 
forumet av lutherska Kyrkostyrelsen, Finlands ortodoxa kyr-
ka, Neste Oy, Helsingfors universitet och Sitra. Klimatforu-
met fick ett ypperligt mottagande och tanken är att det ge-
mensamma arbetet kring den här viktiga frågan ska fortsätta. 
Värdpar för forumet var Risto Pontela, ordförande för Sek-
tionen för samhällsfrågor, och Mari-Anna Auvinen, general-
sekreterare för ERF. Forumets program gjordes upp av ex-
perter i klimatarbetsgruppen, vars medlemmar var akademi-
ker Markku Kulmala, professor Markku Kivinen, fil.dr. Han-
na Lappalainen, strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki, 
projektchef Janne Peljo, sakkunnig inom kommunikation 
Tuija Helenelund, prost Risto Pontela samt generalsekrete-
raren och inforamtions- och verksamhetskoordinatorn. Ini-
tiativet till klimatforumet kom från Sektionen för samhäll-
sfrågor. Mer information och huvudtalarnas material finns 
på finska på adressen www.ekumenia.fi/sofiaforum.

Vårmötets seminarium
ERF:s vårmötesseminarium hölls 26.4 i Alphyddans kyrka 
i Helsingfors. Temat för seminariet var Vi talar gott om an-
dra: Hatprat, prat om tro och kristen kärlek (fi. Puhumme 
hyvää toisista: Vihapuhe, uskomuspuhe ja kristillinen rak-
kaus) och det handlade om hur hatprat påverkar tryggheten 
i samhället och hur trosföreställningar påverkar uppkomsten 
av hatprat. Bakom seminarietemat fanns det arbete som har 
gjorts i ERF:s sektion för samhällsfrågor för att väcka intern 
debatt om hatprat och om att tala gott om andra inom kyrkor 
och kristna organisationer. Seminariet öppnades av sektio-
nens ordförande Risto Pontela. Inlägg hölls av Jorma Vuo-
rio, avdelningschef på inrikesministeriets migrationsavdel-
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ning, och Markus Henriksson, överdirektör på Valvira, till-
stånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Semi-
nariets panel leddes av teol dr Mika K. T. Pajunen (angl). I 
panelen deltog ledningskonsult Tuovi Haikala (ort), kapten 
Kaisa Mäkelä-Tulander (Frälsningsarmén), tidningen Ko-
timaas chefredaktör Mari Teinilä (luth) och broder Gabriel 
Salmela OP (kat). Vice ordförande, biskop Matti Repo höll 
avslutningsanförandet om den kristna uppgiften att välsigna.

2.3 Ekumeniska ansvarsveckan:  
Människorättskämpar

Ekumeniska ansvarsveckan firades 20-27.10.2019 med te-
mat Människorättskämpar. Ansvarsveckan nådde samman-
lagt cirka 2 163 902 personer.

För Ansvarsveckans webbplats (www.ansvarsveckan.fi) 
producerades berättelser, digitala berättelser, en fotoutställ-
ning, expertartiklar, uppgiftsmaterial och andaktsmaterial 
kring människorättskämpar. Kampanjen och dess material 
lyftes också upp på ERF:s webbplats, på Ansvarsveckans och 
ERF:s Facebook-sidor och på Ansvarsveckans YouTube-ka-
nal. Via sin webbplats nådde Ansvarsveckan sammanlagt 30 
460 personer. 

Ansvarsveckan, Amnesty och Medborgarorganisationer-
nas stiftelse för mänskliga rättigheter KIOS producerade till-
sammans fyra digitala berättelser om människorättskämpar 
som via organisationernas olika kanaler sågs 64 680 gång-
er. Dessutom skapades en videokalender om FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna för Ansvarsveckan och kalen-
derns videofilmer sågs sammanlagt 30 490 gånger. Totalt sågs 
samtliga videoprodukter sammanlagt 95 896 gånger.

Projektinformationen skedde via kyrkornas centralled-
ning, branschvisa och stiftsvisa nyhetsbrev, församlingars 
e-postlistor, webbsidor och sociala medier, vilket effektivt når 
åt till alla församlingar inom ERF:s medlemskrets. Nyhets-
breven nådde sammanlagt 267 004 personer. 

Ekumeniska ansvarsveckan var framme bl.a. i samband 
med gudstjänster, församlingars veckoprogram, olika An-
svarsveckan-evenemang, ungdomsarbete, skolandakter och 
församlingarnas skolsamarbete. Enligt uppgift ordnade 76 
församlingar 83 Ekumeniska ansvarsveckan-evenemang, 
som direkt nådde 2 886 personer. Via radio, webb och YouTu-
be hörde 231 917 personer evenemangen. Församlingarna in-
bjöds att delta i #människorättsklockor-jippot genom att ringa 
i sina kyrkklockor eller andra instrument för mänskliga rättig-
heter kl. 17.00 24.10.2019. I satsningen deltog enligt uppgift 
34 församlingar. Utställningar visades på 10 platser och nåd-
de sammanlagt 2 645 personer. 

Ekumeniska ansvarsveckan lyftes upp i samtliga luther-
ska församlingar under kampanjveckan. De här evenemang-

en nådde direkt ungefär 99 435 personer och via teve ytterli-
gare 186 100 och via radio 152 000 personer. År 2019 nådde 
evenemangen färre människor än tidigare, eftersom Ansvars-
veckan inte hade besökare.

Ansvarsveckans ekumeniska gudstjänst förrättades i Bor-
gå domkyrka 20.10 och hördes i Radio YLE 1 27.10. I för-
samlingen Saalem firades missionsfesten Rakas Kongoni 
(Mitt kära Kongo) i samarbete mellan Fida och Ansvarsveck-
an, med fredspristagaren Denis Mukwege från Demokratiska 
republiken Kongo som huvudtalare. Samma söndag ordnades 
Ansvarsveckans Tomasmässa i Mikael Agricola kyrka i Hel-
singfors och svenska YLE Vega radierade en gudstjänst från 
Helsingfors Baptisförsmling.

År 2019 nådde Ekumeniska ansvarsveckan via tidning-
ar (i tryck och digitalt) 1 745 935 personer. Sammanlagt 536 
967 personer hörde program om Ansvarsveckan i radio. Via 
sociala medier nåddes 29 692 personer. Via webbnyheter me-
dier nåddes 25 662 personer.

Enligt den respons man fick i samband med Ekumenis-
ka ansvarsveckan upplevdes temat vara viktigt och aktuellt. 
Evenemangen har väckt intresse, diskussion och tacksam-
het. En del av publiken ville ha Ansvarsveckans tips för att 
försvara de mänskliga rättigheterna. De videofilmer som vi-
sades i samband med Ansvarsveckans evenemang har väckt 
diskussion om människorättssituationen i Finland och värl-
den. Materialet ansågs vara bra, lätt tillgängliga och lätta att 
använda. Utställningar ville man ha även framöver, eftersom 
en utställning bidrar till arbetet för internationalitetsfostran. 
Satsningen #människorättsklockor tyckte folk var fin och 
man välkomnade liknande satsningar kommande år. Försam-
lingarna deltog gärna i jippot.

Ekumeniska ansvarsveckans mål för åren 2019–2020 var 
att nå 2,5 miljoner finländare. Av det målet nådde man hela 
87% redan år 2019. Kampanjen har nått ut väldigt väl och har 
främjat församlingsmedlemmars förståelse för mänskliga rät-
tigheter och arbetet för att försvara dem.

2.4 Kristen fostran

Sektionen för barn- och ungdomsarbete
Sektionen för barn- och ungdomsarbete är ett diskussionsfo-
rum för dem som arbetar med barn- och ungdomsarbete in-
om kyrkorna. Sektionens uppgift är att ordna träffar och ut-
bildningar samt delta i ekumeniska och samhälleliga evene-
mang.  Under verksamhetsåret sammanträdde sektionen fem 
gånger. I samband med sektionen finns ett utbildningspro-
gram för internationell och ekumenisk verksamhet för un-
ga vuxna (Ketko). Under läsåret 2018–2019 gick 15 perso-
ner Ketko-kursen. 17 personer deltog i den kurs som inled-
des hösten 2019. I samband med sektionen finns Facebook-
gruppen Kirkkokaverit, ett nätverk för unga i åldern 15–
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30 som avser att stärka ekumenisk ungdomsverksamhet på 
gräsrotsnivå. En närmare beskrivning av verksamheten åter-
finns i bilagan Sektionernas verksamhetsberättelser.

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

Sektionen för fostran
Sektionen för fostran erbjuder ERF:s medlemskrets, obser-
vatörskyrkor och partnerorganisationer möjlighet till inter-
aktion när det gäller ekumenisk fostran och religionsunder-
visningen i skolan. Syftet är att främja utvecklandet av eku-
menisk fostran i Finland samt inbördes respekt och ökad 
kännedom om ekumenik i alla åldersklasser. Sektionen ha-
de sex egentliga möten. Höjdpunkterna under verksamhetså-
ret 2019 blev följande händelser, som närmare presenteras i 
en bilaga (se bilagan Sektionernas verksamhetsberättelser):
• Seminarium om ekumenisk fostran och religionsdialog 

(Ekumeeninen kasvatus ja uskontodialogi) 22.3
• Träff med den nya undervisningsministern Li Andersson 

(vf) 23.8
• ERF:s vallfärd och studieresa till Bryssel i oktober
• Den traditionella Lucia-fest som avslutade verksamhets-

perioden och samlade sektionens samarbetspartners.

2.5 Gemensamt vittnesbörd  
och religionsdialog

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

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

Missionsvetenskaplig arbetsgrupp
Den missionsvetenskapliga arbetsgruppen sammanträdde 
fyra gånger under året. Arbetsgruppen fokuserade på inter-
nationella frågor, planeringen av ett missionsvetenskapligt 

seminarium (se punkt 2.1) och att framställa en ekumenisk 
missionsvetenskaplig bok i samarbete med Kyrkans forsk-
ningscentral. Under året blev boken Näkökulmia ekumeeni-
seen missiologiaan (Synpunkter på ekumenisk missionsve-
tenskap) nästan klar. I arbetsgruppens möten deltog profes-
sor Mika Vähäkangas, docent Jyri Komulainen och general-
sekreterare Mari-Anna Auvinen.

Finlands religionsledare
Den 20 mars samlades ledarna för de tre abrahamitiska re-
ligionerna, alltså judendom, kristendom och islam, till mö-
te hos Finlands muslimska råd under ledning av ordförande 
Anas Hajjar. Under mötet diskuterades aktuella utmaningar 
och i synnerhet det växande våldet mot religionsutövare. Vid 
mötet kom man överens om att komma med ett gemensamt 
uttalande. Uttalandet Finlands religiösa ledare: Våld måste 
fördömas publicerades 26.3 och fick rätt bred uppmärksam-
het i finländska medier (se bilaga). De religiösa ledarna sam-
lades till ett andra möte 18.9 i det ortodoxa stiftets renove-
rade lokaler med ärkebiskop Leo som ordförande. Vid mötet 
talade man om religionsfrihet och dess utmaningar och be-
kantade sig med de nya lokaliteterna. Samtidigt välkomna-
des Katolska kyrkans stiftsadministrator, fader Marco Pasi-
nato i kretsen i och med att biskop Teemu Sippo SCJ gått i 
pension.

RESA-forumet
ERF deltog i RESA-forumets arbete som representant för de 
kristna tillsammans med Evangelisk-lutherska kyrkan i Fin-
land. De övriga medlemssamfunden i forumet är Finlands 
muslimska råd (SINE), Centralrådet för de judiska försam-
lingarna i Finland rf och Finländska muslimska församlin-
gen. RESA-forumets årsmöte hölls 12.3 och till ny ordföran-
de valdes Yaron Nadbornik, ordförande för centralrådet för 
de judiska församlingarna i Finland, och till vice ordföran-
de valdes Pia Jardi från SINE samt biskop Kaisamari Hintik-
ka från Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Verksamhets-
ledare Inka Nokso-Koivisto tog sig an nya uppgifter i maj 
och i augusti började Katri Kuusikallio som verksamhetsle-
dare. Förutom ordförandebytet godkände årsmötet en stad-
geändring som hade planerats länge och som resulterade i att 
medlemsbasen för forumet kunde inledas. I och med stad-
geändringen kan även samfund som inte tillhör de grundan-
de samfunden bli medlemmar i forumet efter en tvåårsperi-
od som observatörsmedlemmar. ERF representerades i fo-
rumets styrelse av Jan Edström (bapt), med Jari Portaankor-
va (bapt) som suppleant, och generalsekreterare Mari-An-
na Avuinen, med Milena Parland (ort) som suppleant. Gene-
ralsekreteraren var också ordförande för sektionen för reli-
gionsundervisning och medlem i stadgeändringsarbetsgrup-
pen fram till årsmötet och därefter medlem i sektionen för 
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internationella frågor. Jan Edström är medlem i människo-
rättssektionen och Milena Parland är medlem i sektionen för 
religionsundervisning. RESA-forumets styrelse samman-
trädde sammanlagt sex gånger. 13.5 ordnades ett gemen-
samt Iftar-evenemang, där generalsekreteraren höll de krist-
nas festtal. I samarbete mellan RESA-forumet och ERF kom 
kvinnliga ledare för trosbaserade organisationer med ett ge-
mensamt uttalande Trosbaserade organisationers ledare: I 
barnets intresse även för barnen i al-Hol att leva med sina 
föräldrar (se bilaga). För mer information om RESA-foru-
met se uskot.fi/sv/

World Interfaith Harmony Week
Temaveckan World Interfaith Harmony Week firades 1–7.2 
och temat var Meningsfulla möten. I oktober 2010 godkän-
de FN:s generalförsamling en resolution om att markera 
den första veckan i februari som World Interfaith Harmo-
ny Week, veckan för samförstånd mellan religioner. Veckans 
beskyddare år 2019 var biskopen i Esbo Kaisamari Hintik-
ka. Arrangemangen i Finland koordinerades av ERF:s part-
nerorganisation Fokus ry.  Suomen vapaakristillinen neu-
vosto ordnade tillsammans med riksdagens grupp för reli-
gions- och samvetsfrihet, kultur- och religionsforumet FO-
KUS rf, Frikyrklig Samverkan FS rf, ERF, RESA-forumet 
och Helsingfors kyrkliga samfällighet seminariet Religions-
frihet – var går gränsen? i riksdagens biblioteks Aurora-
sal 6.2. Inom ramen för Interfaith Harmony Week ordnade 
ERF den 5.2 tillsammans med evangelisk-lutherska kyrkan 
och RESA-forumet teaterberättelsekvällen Ymmärryksen ja 
hämmennyksen hetkiä (ung. Stunder av förståelse och för-
bistring) om religionsmöten på Nukketeatteri Sampo i Hel-
singfors. Under kvällen uppträdde Tarinateatteri Foxtrott.

2.6 Publikationsverksamhet  
och kommunikation

ERF:s publikationsverksamhet skedde i samarbete med sa-
marbetsparter. I synnerhet ev.luth. kyrkans utrikesavdelning 
och förlaget Päivä Osakeyhtiö gav ERF stöd. Kansliet sköt-
te ekumenisk kommunikation på webben och på sociala me-
dier.

Den främsta målgruppen för Ekumeniska Rådets kom-
munikationsarbete är medlemskyrkornas representanter 
samt kyrkligt anställda och församlingsmedlemmar. Den in-
terna kommunikationen når medlems- och observatörskyr-
kornas och partnerorganisationernas representanter och ar-
betsgruppernas medlemmar. 

Till ERF:s externa kommunikation hörde pressmedde-
landen och inbjudningar som skickades till medierna. Mest 
intresse i massmedierna under år 2019 väckte de finländska 

kyrkoledarnas uttalande den 22 augusti om att man måste 
respektera förbudet mot avvisning av asylsökanden och de-
ras religionsfrihet.

Internet
www.ekumenia.fi 
www.ansvarsveckan.fi

Sociala medier
Inom sociala medier använde sig ERF av Facebooks evene-
mangsreklam och betalade för småskalig riktad reklam för 
att ge Facebook-uppdateringar större synlighet. Ungdomar 
nåddes genom FB-gruppen Kirkkokaverit som barn- och 
ungdomssektionen upprätthåller. Under hösten skapades ett 
Instagram-konto för ERF och det användes i synnerhet för 
Ekumeniska ansvarsveckans och böneveckans kommunika-
tion; Ketkos kurssekreterare använde kontot för att informe-
ra om kursveckoslut och även andra uppdateringar gjordes.

Facebook: Suomen Ekumeeninen Neuvosto - Finnish 
Ecumenical Council, Ekumenik i Finland, Kristen i Finland 
– en ekumenisk FB-grupp, Vastuuviikko, Ansvarsveckan, 
Kirkkokaverit.

Instagram: ekumenia (Suomen Ekumeeninen Neuvosto)
Twitter: Ekumeeninen Neuvosto @SEN_ERF
Youtube: Vastuuviikko

Trycksaker
Turvaa kirkosta -ohjeistus kirkkoturvan järjestämiseen, 
ERF:s publikationer CX
Kyrkoasyl – riktlinjer för kyrkan som fristad, ERF:s publi-
kationer CXI
Toimintakertomus 2018 Verksamhetsberättelse, ERF:s pub-
likationer CXII

Bloggar
På webbsidans blogg publicerades en text av generalsekrete-
raren, en planerad bloggserie om dopet förverkligades inte.
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3 Nätverkssamarbete

3.1 Globala nätverk

Kyrkornas världsråd
Kyrkornas världsråds kommission för världsmission och 
evangelisation (CWME) sammanträdde i Kulturcentret So-
fia i Nordsjö 16–22.5. I kommissionens sammanträde ingick 
presentationer från det kyrkliga fältet i Finland. Generalsek-
reteraren presenterade ERF:s verksamhet och det ekumenis-
ka fältet i Finland. Kommissionens finländska rådgivare var 
professor Mika Vähäkangas (luth) och ERF:s styrelsemed-
lem Jooa Sotejeff-Wilson (ort). Kommissionens ledare är 
teol.dr. Risto Jukko. Under kommissionens femte sessions-
dag publicerades en rapport från konferensen i Arusha, hu-
vudtalare var ärkebiskop Tapio Luoma.

Bland kommissionens medlemmar finns flera internatio-
nella samarbetsparter i ERF:s nätverk. Generalsekreteraren 
hade en skild träff med kommissionens ordförande metro-
polit Coorilos och man kom överens om att fortsätta mö-
tet i samband med ett annat möte i Nordsjö 11.6. Vid mö-
tena diskuterades ekumenisk missionsvetenskap, Kyrkornas 
världsråd samt den nuvarande situationen i Indien. General-
sekreteraren träffade också professor Stephen Bevans, som 
också deltog som talare vid ett bönemöte i generalsekrete-
rarens hem. 

Kyrkornas världsråds centralkommittés arbete fortsatte. 
De finländska representanterna i centralkommittén är biskop 
Simo Peura (luth) och professor Pekka Metso (ort), medan 
pol.mag. Talvikki Ahonen är suppleant. I kommissionen för 
internationella frågor sitter professor Hanna Ojanen (luth) 
och Maria Mountraki (ort).

Lutherska världsförbundet
Lutherska världsförbundet ordnade en konsultation i Ad-
dis Abeba i Etiopioen 22–28.10. Temat för konsultationen 
var We believe in the Holy Spirit: global perspectives on 
Lutheran identities.Generalsekreteraren var inbjuden tala-
re vid konsultationen, som också gav tillfälle till nätverks-
skapande. Även representanter för andra kyrkor var inbjudna 
till konsultationen. LVF betalade talarnas resor och inkvar-
tering. Under år 2020 kommer en bok att publiceras med de 
tal som hölls under konsultationen.

3.2 Kontakter i Europa

Europeiska ekumeniska rådens generalsekreterarmöte
Europeiska ekumeniska rådens generalsekreterarmöte hölls 
5–9.5 i Casa de Salle i Rom, nära Vatikanen. I mötet del-
tog generalsekreterare från 14 länder samt representanter 
för Konferensen för europeiska kyrkor i Bryssel. De italien-
ska protestantiska kyrkornas råd hade huvudansvaret både 
för programmet och för de lokala arrangemangen med mö-

ten och samtal. Mötet leddes av den italienska generalsekre-
teraren Luca Baratto. Vid mötet diskuterades Katolska kyr-
kan i Italien och dess relationer till minoritetskyrkorna. Före-
drag och samtal tog också upp italiensk nationalism, asylsö-
kande och kvinnornas ställning i Italien. Deltagarna fick ock-
så bekanta sig med romerska sevärdheter med koppling till 
minoritetsreligioner. En höjdpunkt under mötesdagarna var 
kvällen hos Sant’Egidio-gemenskapen, där fader Marco Gna-
vi berättade om lekmannagemenskapens arbete i bland annat 
fredsförhandlingar och till förmån för fattiga, äldre och sjuka. 
Efteråt följde en gudstjänst i S:ta Maria-kyrkan i Trastevere. 
Generalsekreterarmötet år 2020 hålls i Polen, bestämdes det.

 
Konferensen för europeiska kyrkor
Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) höll sitt första 
möte för ekumeniska teologiska aktörer på Finlands orto-
doxa kyrkas lägergård Kaunisniemi 24-26.9. Mötets väl-
komstanföranden hölls av ärkebiskop Leo, biskop Matti Re-
po och generalsekreterare Mari-Anna Auvinen. Under mö-
tet diskuterades hur man kan stärka den teologiska dialogen 
i KEK:s verksamhet. Mötets ansvarsperson var teologiska 
sakkunniga Katerina Pekridou, som också besökte ERF in-
för mötet tillsammans med mötessekreterare Charlotte Belo-
ti. I mötet deltog också KEK:s nya ordförande, pastor Chris-
tian Krieger, som hade besökt ERF redan i början av janu-
ari. Från ERF deltog också informations- och verksamhets-
koordinator Suvi-Tuulia Vaara i mötet. Suppleanter i KEK:s 
styrelse är Maria Mountraki (ort) och Tuomo Mäkelä (luth).

World Association for Christian Communication 
WACC:s aktörer inom Europa, KEK och Evangelisk-lut-
herska kyrkan i Finland ordnade en mötes- och seminariek-
ryssning kring hatprat, fejknyheter och kommunikations-
rätt 10–12.4. Keynote-anförandet hölls av WACC:s gene-
ralsekreterare Philip Lee. I seminariet ingick expertanföran-
den om falsk teologi, diskussioner kring hur man kan ingripa 
mot hatprat genom kommunikation och studier i exempel-
fall från Ungern, Polen och Sverige. Informations- och verk-
samhetskoordinator Suvi-Tuulia Vaara deltog i seminariet.

Ekumeniska kommissionen för migranter i Europa
Finländska medlemmar i Ekumeniska kommissionen för 
migranter i Europa, Churches’ Commission for Migrants in 
Europe (CCME), är evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa 
kyrkan och ERF. I CCME:s styrelse representeras Finland av 
pol.dr. Talvikki Ahonen (ort), vars avhandling från år 2019 
handlar om kyrkoasyl i Finland. CCME:s generalsekreterare 
Torsten Moritz besökte Finland i oktober. Vid en panel som 
lutherska kyrkostyrelsen ordnade 23.10 under rubriken Eu-
ropean Values and Migration – the added value of Churches 
and religious communities representerades ERF av fader Te-
emu Toivonen (ort).
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Ekumeniska ungdomsrådet i Europa (EYCE)  
Ekumeniska ungdomsrådet i Europa (EYCE) fyllde 50 år. 
Årets generalförsamling och en alumniträff ordnades i Ber-
lin i Tyskland 16¬–20.10. Från Finland deltog EYCE-aktiva 
från många år. I EYCE:s styrelse representeras Finland av 
Anne Heikkinen från evangelisk-lutherska kyrkan och Julia 
Palosara från ortodoxa kyrkan.

Konsultation inom Borgågemenskapen 
Representanter för kyrkorna i Borgågemenskapen samman-
trädde i Porto i Portugal 10–12.10 för samtal kring temat 
Kyrkornas röst i det offentliga rummet. Värd för konsultatio-
nen var Lusitanska kyrkan.  Finländska deltagare i förverk-
ligandet av mötet var biskop Matti Repo, äldre sakkunnig 
Tomi Karttunen och EU-juristen Lena Kumlin och som re-
presentant för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland deltog 
dessutom informations- och verksamhetskoordinator Su-
vi-Tuulia Vaara.

3.3 Nordiska och baltiska kontakter

Ekumeniska aktörer i Norden och Baltikum
Ekumeniska aktörer i Norden och Baltikum samlades till 
möte 12–14.3.2019 i danska Roskilde. Deltagarna repre-
senterade elva olika råd eller kyrkors ekumeniska enheter. 
Värd för mötet var Mads Christoffersen, för generalsekrete-
rare Danske Kirkers Råd. Temat för mötet var Faith in pub-
lic space: Churches in a post-secular time – towards a pub-
lic theology? Offentlig teologi betraktades ur många vinklar 
och man diskuterade också den negativa tolkningen av re-
ligionsfrihet och sekularisering. Ortodoxa kyrkan och den 
schism som har uppstått inom den kyrkofamiljen hade ock-
så en central roll, i synnerhet när det gällde landsrapporter-
na. Ärkebiskop Leo hade bidragit till formuleringen av den 
finska synen. Finland representerades vid mötet av ecklesi-
astikråd Kimmo Kääriäinen, teol.dr. Tomi Karttunen, EU-ju-
rist Lena Kumlin och ERF:s generalsekreterare och informa-
tions- och verksamhetskoordinator.

Nordiska och Baltiska generalsekreterarnas möte
De nordiska och estniska nationella rådens generalsekrete-
rare samlades i Helsingfors 1–2.10. Den första dagens kväll 
tillbringade deltagarna hemma hos generalsekreteraren och 
diskuterade senaste nytt. Den andra dagen var den egentliga 
mötesdagen. Efter en morgonandakt presenterades ERF:s ar-
bete kring asylsökandes religionsfrihet och rättssäkerhet och 
man diskuterade asylsökandes situation i Norden och Est-
land. I mötet deltog förutom generalsekreteraren fader Tee-
mu Toivonen (ort) och sakkunniga Ulla Siirto (luth). Ansvar-
sveckans koordinator presenterade Ansvarsveckans projekt 
tillsammans med Jan Edström och informations- och verk-

samhetskoordinatorn presenterade ungdomsarbetet och dess 
utmaningar. De samtal som fördes var nyttiga eftersom situ-
ationen i Norden och Estland är liknande. Vid slutet av mö-
tet planerades följande års möte mellan nordiska och baltis-
ka ekumeniska aktörer i Tallinn. Generalsekreterarnas nät-
verkssamarbete är nyttigt för Rådet. Även i samband med de 
europeiska generalsekreterarträffarna höll de nordiska gene-
ralsekreterarna ett separat möte.

Nordisk ekumenisk kvinnokommitté
Nordisk ekumenisk kvinnokommitté (NEKK) och Luthers-
ka Världsförbundets kvinnonätverk Women in Church and 
Society (WICAS) sammanträdde i Oslo i Norge 28–30.11. 
Finland representerades vid mötet av översättare Sara Tor-
valds (kat) och teol. stud. Saija Kainulainen (luth).

Svenska Bibelsällskapet
Den finlandssvenska kristenheten representeras i Svenska 
Bibelsällskapet genom ERF. Docent Risto Nurmela (luth) är 
medlem i Bibelsällskapets huvudmannaråd och teol.dr. Leif-
Göte Björklund (met) är suppleant. Svenska Bibelsällska-
pets huvudmannaråd samlades i Stockholm den 15 april och 
i Uppsala den 28.11. Ur översättningsdirektörens rapport 
framgår att projektet provöversättning av Nya Testamentet 
startat vid årsskiftet. Ur rapporten framgår också att Kyr-
kostyrelsen arbetsutskott beslutat att långsiktigt prioritera en 
översättning av bibeln till meänkieli, som sker i samarbete 
med Svenska Bibelsällskapet. Årets stora händelse var sa-
mutgivningen av Bibeln på nordsamiska. Också översättnin-
gen Gamla testamentet till lulesamiska fortskrider, översätt-
ningen av bibeln till sydsamiska blev färdig 2018.

Skolverket i Sverige planerar att tona ned Bibelns roll i 
kursplanerna. Bibelsällskapets ordförande, biskop Åke Bon-
nier och generalsekreteraren ha reagerat på detta i en debatt-
artikel i tidningen Dagen, vilket satt igång en rad reaktio-
ner, som t.ex. en debattartikel av nio religionsvetare i Svens-
ka Dagbladet.

Årets bibelpris tilldelades pastorn och författaren Linda 
Alexandersson från Arvika.

Bibelsällskapets år 2012 grundade förlag Bibelförlaget 
har för första gången tryckt en utgåva av Bibel

2000 för försäljning (hittills har andra förlag stått för ut-
givningen av Bibel 2000).

Generalsekreterare Anders Blåberg lämnade sin tjänst 
för att övergå till församlingsarbete. Till ny generalsekrete-
rare utsågs teol.dr. Anders Göranzon som tillträdde i augusti.

Eesti Kirikute Nôukogu
Estlands ekumeniska råd Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) fi-
rade 30-årsjubileum i Svenska S:t Mikaelskyrkan i Tallinn 
21.2. Generalsekreterare Mari-Anna Auvinen framförde 
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ERF:s gratulationer och höll ett tal. EKN:s generalsekrete-
rare Ruudi Leinus besökte ERF:s vårmöte.

3.4 Inhemska nätverk

Kyrkoledarnas rundabordssamtal
ERF inbjöd ledarna för sina medlemskyrkor till en gemen-
sam ledarträff på kulturcentret Sofia 23.4. Vid kyrkoledar-
nas rundabordssamtal diskuterades senaste nytt och aktuel-
la utmaningar inom kyrkorna och man kom överens om ett 
gemensamt uttalande. Uttalandet flyttades fram till hösten 
och publicerades vid en lämplig tidpunkt, 22.8, på initiativ 
av ärkebiskop Luoma och ärkebiskop Leo. Uttalandet, Kyr-
koledarna i Finland: Man måste respektera förbudet mot av-
visning av asylsökanden och deras religionsfrihet, fick stor 
uppmärksamhet i medierna (se bilaga).

ERF, SVKN och FS
Suomen Vapaakristillinen Neuvosto (SVKN), Frikyrklig 
Samverkan (FS) och Ekumeniska Rådet är representerade i 
den frikyrkliga arbetsgrupp som ERF:s styrelse har tillsatt. 
Se 2.1.2. ERF var också inbjuden till det årliga trepartssam-
talet mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, SVKN 
och FS som hölls i Åbo i ärkebiskopens residens 26.8.

Partnerskapsforum
Ett möte mellan ledarna för ERF:s partnerskapsorganisatio-
ner och ERF:s personal hölls 27.5.2019 i restaurang Sunn 
intill Senatstorget i Helsingfors. På plats fanns representan-
ter för 13 av 26 partnerskapsorganisationer.

Lokalekumeniskt forum
Det sjuttonde Lokalekumeniska forumet hölls i Esbo 27.9. 
En närmare beskrivning återfinns i bilagan Sektionernas 
verksamhetsberättelser.

Sektionsdag
Ekumeniska Rådets i Finland samlades till sektionsdag på 
kulturcentret Sofia 12.9.2019. Den inledande andakten för-

rättades av teol. lic Veijo Koivula, mångårig sekreterare för 
sektionen för lokalekumenik. Sektionsdagen var den sis-
ta under sektionernas treårsperiod, så man diskuterade den 
sektionsförnyelse som gjordes i samband med höstmötet 
2016, de gångna tre åren och nya initiativ. Bland det man vil-
le se ändringar i var återupprättandet av Ungdomssektionen 
och att Sektionen för jämställdhet skulle få sina uppdrag av 
styrelsen. I allmänhet var man nöjd med sektionernas arbete 
och samarbete med kansliet. Förutom utvärdering fokusera-
de man i slutet av sektionsdagen på att tala om ekumenik och 
gemensamma drömmar. Sektionerna avtackades för en god 
period inför generalsekreterarens avslutande välsignelse.

Kyrkodagar
Samarbetskommittén för de kristna församlingarna i Jyväs-
kylä och ERF ordnade tillsammans ett ekumeniskt böne-
tält på kyrktorget på de finska lutherska Kyrkodagarna 17–
18.5. På plats fanns anställda och frivilliga från kristna för-
samlingar samt ERF:s informations- och verksamhetskoor-
dinator. Varje jämn timme följde bön enligt den jourhavan-
de församlingens tradition. Förbipasserande kunde stanna 
för att lämna förbönsämnen vid tältet, eller ställa frågor om 
församlingarnas verksamhet och tala om ekumenik. I sats-
ningen deltog Jyväskylä evangelisk-lutherska församling, 
adventsförsamlingen, ortodoxa församlingen, katolska för-
samlingen, pingstförsamlingen och Vaajakoski baptistför-
samling.

Kyrkans Utlandshjälps styrelseresa till Genève
Kyrkans Utlandshjälp (KUH) ordnade en resa till Genève 
för sin styrelse 4–6.6. Under resan bekantade man sig med 
KVR:s, LVF:s och ACT Alliances arbete samt Finlands am-
bassad. Generalsekreteraren är expertmedlem i styrelsen och 
träffade i samband med resan också personer i andra nät-
verk, även om fokus naturligtvis låg på KUH:s arbete un-
der den välorganiserade resan. KUH är Rådets partnerskaps-
organisation.
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4 Ekumeniska utmärkelser

ERF:s bordsstandar
I samband med höstmötets mottagning på Joensuu stadshus 
överräckte ärkebiskop Tapio Luoma tillsammans med ge-
neralsekreterare Mari-Anna Auvinen två av ERF:s bords-
standar för förtjänstfullt ekumeniskt arbete. Ecklesiastikråd 
Kimmo Kääriäinen fick ett standar daterad med sin 60-års-
dag som tack för sitt långvariga samarbete med ERF. Do-
cent Jyri Komulainen fick standaret för sin mångåriga insats 
som ordförande för Sektionen för fostran. Ärkebiskop Ta-
pio Luoma överräckte ett standar till undervisningsråd Pek-
ka Iivonen som tack för ett mångårigt ekumeniskt arbete och 
för medlemskap i Sektionen för fostran i samband med ju-
bileumsseminariet 22.3. Den 23.8 fick den katolske profes-
sorn Stephen Bevans också motta ett standar för sina eku-
meniska insatser och i synnerhet för sina föreläsningar och 
starka nätverksarbete inom ERF. Emeritusprofessor Stephen 
Bevans är katolsk medlem i Kommissionen för världsmissi-
on och evangelisation och en banbrytare inom kontextuell 
teologi och ekumenisk missionsvetenskap.

Samarbetsparters fester
• 10.1. Kaisamari Hintikka vigdes till biskop i Esbo, Esbo 

domkyrka. Generalsekreteraren gratulerade å ERF:s väg-
nar.

• 13.1. Ungdomssektionens 80-årsfest på hotell Jollas89 i 
Helsingfors. Generalsekreteraren och informations- och 
verksamhetskoordinatorn deltog i festligheterna.

• 21.2. Estlands ekumeniska råd Eesti Kirikute Nõukogu 30 
år. Generalsekreteraren deltog och höll ett gratulationstal.

• 30.3. Invigning av Studium Catholicums nya lokaliteter 
med broder Timothy Radcliffe OP som huvudgäst. Gene-
ralsekreteraren gratulerade med blommor.

• 11.6. WSCF Bible and Theology Consultation i Hotell 
Rantapuisto i Kallvik, generalsekreteraren höll tal.

• 1.9. Välsignelse av Helsingfors ortodoxa stifts lokaliteters, 
ärkebiskop Leo. Generalsekreteraren framförde en häls-
ning.

• 20.9. Frälsningsarmén i Finland 130 år. Ansvarsveckans 
koordinator Anna Hyvärinen deltog i festmötet i Tempelp-
latsens kyrka i Helsingfors.

• 29.9. Bo-Göran Åstrands vigning i Borgå och festlunch i 
Villa Haiko. Generalsekreteraren gratulerade med blom-
mor, Jan Edström höll tal.

• 11.10. Finska Missionsrådets 100-årsfest; ordförande, är-
kebiskop Tapio Luoma gratulerade å ERF:s vägnar.
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5 Förvaltning och ekonomi

5.1 Vår- och höstmöte

Vårmötet hölls 26.4 i Alphyddans kyrka i Helsingfors. Vid 
mötet behandlades verksamhetsberättelse och bokslut för 
år 2018 och styrelsen samt övriga ansvariga beviljades ans-
varsfrihet. Helsingfors diakonissanstalt godkändes som ny 
partnerorganisation. För vårmötets seminarium Hatprat, tro 
och kristen kärlek, se 2.2.

Höstmötet hölls 11.11 i Joensuu lutherska församlings-
gård. Vid mötet slog man fast verksamhetsplan och budget 
för 2019 och tillsatte följande sektioner för perioden 2020–
2022: Sektionen för fostran, Ungdomssektionen, Sektionen 
för lokalekumenik, Sektionen för finlandssvensk ekumenik, 
Sektionen för teologiska och lärofrågor, Sektionen för jäms-
tälldhet och Sektionen för samhällsfrågor. Höstseminariet 
hölls 12.11 i Joensuu ortodoxa församlings sal med temat 
Nya vindar i ekumeniken: Receptiv ekumenik (se 2.1). Ef-
ter seminariet följde en museitur och korsprocession. Den 
första dagen hölls den ekumeniska kvällsbönen i Vapaakirk-
kos lokaliteter och därefter följde Joensuu stads mottagning 
i stadshuset.

5.2 Styrelsen

Den nya styrelse som valdes år 2018 sammanträdde fem 
gånger under verksamhetsåret. I styrelsen har ingått ärkebis-
kop Tapio Luoma (luth) som ordförande, biskop Matti Re-
po (luth), biskop Arseni (ort) och pastor Soile Kasi (met) 
som vice ordförande, medan följande personer har varit öv-
riga medlemmar: fader Raimo Goyarrola (kat), teol. dr. Min-
namari Helaseppä (luth), docent Tomi Karttunen (lut), teol. 
dr. Mika K.T. Pajunen (angl.), teol mag. Jooa Sotejeff-Wil-
son (ort) och pastor Mayvor Wärn-Rancken (met). Styrelse-
suppleanter har varit domprost Ilpo Rannankari (lut), kyr-
koherde Juha Rintamäki (luth), överdiakon Juha Lampinen 
(ort), samfundsledare Hannu Vuorinen (Vapaakirkko), bro-
der Gabriel Salmela OP (kat), lektor Eija Peura (luth), teol. 
dr. Jenni Krapu (luth), chaplain, Revd. Tuomas Mäkipää 
(angl), pol dr Minna Rasku (ort.) och samfundsledare Håkan 
Björklund (Missionskyrkan).

Den tredje juni samlades styrelsen samlades till sitt som-
marmöte på Teopolis i Tammerfors med Vapaakirkko som 
värd. Till mötet inbjöds förutom medlemmarna också styrel-
sens suppleanter.

5.3 Sektioner och arbetsgrupper

Under året hade ERF följande sektioner:
Sektionen för fostran
Sektionen för barn- och ungdomsarbete
Sektionen för lokalekumenik

Sektionen för finlandssvensk ekumenik
Sektionen för teologi och lärofrågor
Sektionen för jämställdhet
Sektionen för samhällsfrågor
Utöver sektionerna hade ERF under året en arbetsgrupp 

för det ekumeniska expertnätverket för personer som arbetar 
med asylsökande, en klimatarbetsgrupp, en missionsvetens-
kaplig arbetsgrupp, en böndagsarbetsgrupp, en frikyrklig ar-
betsgrupp och en kommitté för Ansvarsveckan i Helsingfors.

5.4 Personal

Personalstyrkan var i slutet av år 2019 5 personer. 4 personer 
var tillsvidareanställda och 1 person visstidsanställd.

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

5.5 Ekonomi

Räkenskapsperioden visade ett underskott på 12 925 euro 
(föregående räkenskapsperiod uppvisade ett överskott på 10 
315 euro) och det egna kapitalet uppgick i slutet av året till 
52 781 euro (79 443 euro). Fondkapitalet uppgick i slutet 
av året till 14 018 euro (10 018 euro). Föreningens och dess 
fondmedel har deponerats på ett bankkonto.

Inkomster
Räkenskapsperiodens intäkter var 351 480 euro (379 714 
euro under föregående period), och nedgången jämfört med 
året innan var 8 %. Församlingarnas andel av alla intäkter 
uppgick till 48 % (47 %) medan medlemssamfundens an-
del var 50 % (42 %). Kollekternas andel av alla intäkter var 
47% (46 %) och medlemsavgifternas andel var 38 % (25 %).

De officiella kollekterna från församlingarna uppgick till 
151 670 euro (170 191 euro) medan de fria kollektmedlen 
var 1 498 euro (3 381 euro) och budgetstödet 4 400 euro (6 
650 euro). Intäkterna från medlemssamfunden uppgick till 
174 275 euro (158 959 euro).

Utgifter
Verksamhetsutgifterna för räkenskapsperioden var 364 405 
euro (369 399 euro under föregående räkenskapsperiod), vil-
ket innebar en nedgång på 1 % jämfört med året innan. Lön-
er och arvoden med biutgifter uppgick till 235 688 euro (239 
561 euro). Avskrivningar för anläggningstillgångar uppgick 
till 1 145 euro (1 526 euro).
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JULISTUS  
KAHDESTA EKUMEENISESTA  

RUKOUSPÄIVÄSTÄ VUONNA 2020
He kohtelivat meitä tavattoman ystävällisesti  

(Ap. t. 27:17-28:10)

Vuoden 2020 rukousviikon teema, He kohtelivat meitä ta-
vattoman ystävällisesti, nousee Raamatun kertomuksesta, 
jossa Roomaan matkalla ollut laiva haaksirikkoutuu myrs-
kyssä ja ajautuu Maltan saarelle. Maltan asukkaat kohtele-
vat Paavalia ja muita vankeja sekä sotilaita ja laivansa me-
nettäneitä merimiehiä tavattoman ystävällisesti. Raamatun 
kertomus muistuttaa meitä ystävällisyydestä ja vieraanva-
raisuudesta erityisesti niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat ajau-
tuneet elämässään haaksirikkoon ja lähimmäisten avun tar-
peeseen.

Rukouspäivän tekstit muistuttavat empaattisuudesta apua 
tarvitsevia kohtaan. Kyky myötätuntoon on ystävällisen 
asenteen perusta. Se auttaa näkemään köyhien perheiden, 
lasten ja nuorten hätää, sekä huolehtimaan yksinäisten van-
husten ihmisarvoisesta elämästä. Tiedämme, että Euroopan 
rannoille ajautuu edelleen haaksirikkoon joutuneita, kun pa-
kolaisuus, nälkä ja sodat ajavat ihmisiä kauaksi kodeistaan. 
Ystävällisyys rikkoo vihollisuuksien muurin ja auttaa löytä-
mään oikeudenmukaisia ja elämää tukevia ratkaisuja. Erityi-
sen tärkeää on muistaa hyvän puhuminen ja myötätuntoinen 
asenne apua tarvitsevia kohtaan. Vieraanvaraisuuden osoitta-
misessa ja omastaan jakamisessa ihmisyyden perusarvot säi-
lyvät ja yhteinen hyvä kasvaa. 

Rukousviikon teema myrskyn keskellä elämisestä ja 
konkreettisten tekojen avulla selviämisestä on ajankohtai-
nen. Ilmaston lämpenemisen myötä luonnossa on nähtävis-
sä muutoksia, jotka ovat herättäneet kansakunnat toimiin tu-
levaisuuden puolesta. Meidän tulee tunnistaa ongelmat ja ar-
vioida, mitkä arkiset teot auttavat ihmiskuntaa muutokseen. 
Jokainen voi tehdä osansa. Paavali kehotti myrskyä pel-
kääviä ja laivasta karkaavia merimiehiä asettumaan aterial-
le. Syötyään he pystyivät toimimaan rauhassa ja harkiten. 
Omassa toiminnassamme ilmaston hyväksi on tärkeää säi-
lyttää kokonaisvaltainen, rauhallinen työskentelytapa ja käy-
tännönläheisten muutosten eteenpäin vieminen niin yhteisöi-
nä kuin yksilötasolla.

Rukouspäivät ekumeenisella rukousviikolla 18. tammi-
kuuta ja ekumeenisella vastuuviikolla 24. lokakuuta tarjoa-
vat mahdollisuuden ystävällisyyden ja myötätunnon osoitta-
miseen. Rukouspäivinä voimme erityisesti muistaa niitä ym-
pärillämme olevia ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Elämän 
myrskyjen keskellä eläville ystävällisyys ja arkinen apu an-
tavat toivoa ja luovat turvaa tulevaisuuteen.

Rukouspäivänä kirkot rukoilevat ystävyyttä yli rajo-
jen, rauhaa ja oikeudenmukaisuutta maailmaan sekä Juma-
lan varjelusta luomakunnalle. Ystävällisyyden osoittaminen 
ja hyvä tahto luovat perustan turvallisuudelle ja yhteistyöl-
le. Rukouspäivän evankeliumissa myrskyn keskellä aaltojen 
varaan joutunut Pietari tarttui pelastavaan käteen. Elämän 
myrskyissä meille avautuu mahdollisuus pyytää apua. Hä-

dän keskellä saamme luottaa Korkeimman voimaan. 
 
Helsingissä 10. marraskuuta 2019
Tasavallan presidentti
Sauli Niinistö
 

PLAKAT OM  
TVÅ EKUMENISKA  
BÖNDAGAR ÅR 2020 

De visade oss särskild omsorg (Apg. 27:17–28:10)

Temat för böneveckan 2020, De visade oss särskild omsorg, 
kommer från Bibelns berättelse om ett fartyg som var på väg 
till Rom som lider skeppsbrott vid ön Malta. Malteserna tar 
emot Paulus och de övriga fångarna samt soldaterna och sjö-
männen som har mist sitt fartyg med särskild omsorg. Bi-
beln påminner oss med den här berättelsen om vikten av att 
vara vänlig och visa gästfrihet, i synnerhet mot de männis-
kor som har drabbats av skeppsbrott i sina liv och är i behov 
av hjälp av sina medmänniskor.

Bönedagens texter pekar på empati med hjälpbehövan-
de. Förmågan till medkänsla är grunden för en vänlig inställ-
ning. Den hjälper oss att se fattiga familjers, barns och ungas 
nöd och se till att ensamma åldringar får leva ett människo-
värdigt liv. Vi vet att människor fortfarande blir skeppsbrut-
na på Europas stränder när flyktingskap, svält och krig driver 
dem från sina hem. Vänlighet bryter muren av fiendskap och 
hjälper att hitta lösningar som är rättvisa och stödjer livet. 
Det är speciellt viktigt att komma ihåg att tala gott om och ha 
en empatisk attityd till hjälpbehövande. Genom visad gästf-
rihet och genom att dela med oss bibehåller vi våra mänskli-
ga grundvärderingar och det gemensamma goda ökar.

Böneveckans tema om livet mitt i stormen och konkre-
ta gärningar för att klara sig är aktuellt. Klimatuppvärmnin-
gen gör att vi ser förändringar i naturen och det har väckt 
väldens nationer till handling för framtiden. Vi måste iden-
tifiera problemen och bedöma vilka vardagliga handlingar 
som kan hjälpa mänskligheten till förändring. Var och en kan 
bidra på sitt sätt. Paulus uppmanade sjömännen som var rä-
dda och ville lämna skeppet att sätta sig till bords. Efter att 
ha ätit kunde de agera lugnt och genomtänkt. I våra egna in-
satser för klimatet är det viktigt att vi håller oss samlade och 
ser helheten, så att vi kan gå vidare med konkreta förändrin-
gar både i samhället och på individnivå.

Bönedagarna under ekumeniska böneveckan den 18 ja-
nuari och ekumeniska ansvarsveckan den 24 oktober ger 
tillfälle att visa vänskap och medkänsla. Under bönedagarna 
kan vi speciellt minnas dem omkring oss som behöver hjälp. 
För människor som lever mitt i livets stormar ger vänlighet 
och vardagshjälp hopp och förtröstan inför framtiden.

Under bönedagarna ber kyrkorna för vänskap över grän-
ser, för fred och rättvisa i världen och för Guds beskydd över 
skapelsen. Att visa vänskap och god vilja skapar en grund 
för trygghet och samarbete. I bönedagens evangelium grep 
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Petrus den räddande handen när han hamnat i vågorna. I li-
vets stormar har vi möjlighet att be om hjälp. I nödens stund 
får vi lita på den Högstes kraft.

 
I Helsingfors den 10 november 2019
Republikens president
Sauli Niinistö 

YHTEINEN JULKILAUSUMA KASTEESTA

Suomalaiset kirkot ovat tietoisia yhteiskunnallisista ja us-
konnollisten tapojen muutoksista viimeisten vuosikym-
menten aikana. Muutosten mukana on tapahtunut lisäänty-
vää maallistumista, kristillisen identiteetin tunnistamisen 
ohentumista sekä kasteiden vähenemistä. Tutkimusten mu-
kaan uskonnottomuus siirtyy seuraavalle sukupolvelle ylei-
semmin kuin uskonnollisuus. Myös nuorten aikuisten suhde 
uskonnollisuuteen on yhä yksilöllisempää verrattuna aikai-
sempiin sukupolviin. 

Kirkoilla on yhteinen tavoite ja missio lisätä ymmärrystä 
kasteesta ja sen merkityksestä. Suomen Ekumeeninen Neu-
vosto haluaa tuoda julki kirkkojen näkemyksiä kasteesta pyr-
kien avaamaan keskustelua ajassa, jossa ymmärrys kasteen 
merkityksestä on yksipuolistunut ja ohentunut. Julkilausu-
mamme kasteesta on samalla kutsu kristityille voittaa ha-
jaannus ja tuoda keskinäinen yhteys näkyvällä tavalla julki.1 

Suomalaista ekumeniaa on tehty yli sadan vuoden ajan. 
Yhteistyössä keskinäinen luottamus ja toisten kunnioitta-
minen ovat lisääntyneet kirkkojen ja kristillisten yhteisö-
jen kesken. Ekumeenisessa työssä yhdistävien asioiden näh-
dään olevan suuremmat kuin eroavaisuudet. Vaikka kirkko-
jen käsitykset kastamisen tavoista eroavat, kasteen sisältö ja 
merkitys yhdistävät. Tämän kehityksen tuloksena haluamme 
tuoda julki näkemyksemme kasteen merkityksestä omassa 
yhteiskunnassamme.

KASTE ON MERKKI  
YHTEISESTÄ USKOSTA

1. Kirkkoina ja kristittyinä me todistamme yhdessä Jeesuk-
sesta Kristuksesta, syntien sovittajasta ja maailman Va-
pahtajasta. Haluamme tuoda yhdessä esiin, että usko 
ja kaste kuuluvat yhteen. Herramme Jeesus Kristus it-
se opettaa: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja 
maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun 

opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaik-
kea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, 
minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman lop-
puun asti. (Mt.28: 18–20) 

2. Jeesus on antanut meille käskyn kastaa ja opettaa. Kaste 
toimitetaan vettä käyttäen Isän, ja Pojan, ja Pyhän Hen-
gen nimeen. Muut kasteen toimittamisen muodot ja tra-
ditiot vaihtelevat kirkoittain. Yleisimmät käytössä olevat 
kastetavat ovat upotus- ja valelukaste. Yksi Herra, yksi us-
ko, yksi kaste. (Ef. 4: 5–6) 

3. Kirkkoina tunnemme vastuumme opettaa Kristuksesta ja 
kasteesta sekä kasvattaa kristilliseen uskoon ja elämään. 
Haluamme huolehtia jäsenistämme ja niistä, jotka tulevat 
luoksemme etsien totuutta. Yhdessä iloitsemme Jumalan 
pelastustyöstä. 

4. Kristittyinä julistamme sanoin ja teoin Kristuksen evan-
keliumia kaikkialla ja kaikkina aikoina. Tätä uskonperin-
töä on tulkittu historian saatossa eri tavoin. Kaikkien kris-
tillisten yhteisöjen (ekklesia) tehtävä on seurata Kristusta, 
elää hänen esimerkkinsä mukaisesti maailmassa ja kutsua 
ihmisiä hänen yhteyteensä. 

5. Iloitsemme kasteen lahjasta ja jokaisesta kastetusta. Ju-
malan armo ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan kasteeseen. 
Palvelemme ja ylistämme Kolmiyhteistä Jumalaa yhdes-
sä kaikkien häneen uskovien kanssa. 

Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jee-
sukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olet-
te pukeneet Kristuksen yllenne. Yhdentekevää, oletko juuta-
lainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, 
sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. (Gal. 3: 
26–28)

LUCIAN PÄIVÄN  
RUKOUS
13.12.2019

 
Sinä valon lähde, elämän antaja, me kiitämme sinua. Sinä 
taivaallinen vieras, joulun odotuksen täyttymys, Herramme 
Jeesus Kristus, me polvistumme eteesi. Pyydämme viisau-
den Henkeä, armon ja lohdutuksen henkeä, ohjaa askeleem-
me.

Kun muistamme marttyyri Luciaa, joka uskonsa tähden 
kärsi ja menetti henkensä, muistamme myös niitä, jotka tä-
nä päivänä menettävät henkensä uskonsa tähden sinuun. Ru-
koilemme niiden monien kristittyjen puolesta, jotka on pa-
lautettu Afganistaniin, ja jotka sitten ovat kadonneet jäljet-
tömiin.

Rukoilemme ”Hassanin” puolesta, joka pakkopalautet-
tiin Kabuliin kesällä 2017. Talebanit tiesivät hänen tulostaan 
ja tappoivat varoitukseksi hänen sisarensa miehen. Hassan 
pakeni uudelleen naapurivaltioon. Hän yrittää etsiä sieltä sa-
tunnaisia töitä, nukkuu kadulla tai työpaikan lattialla.

1 BEM-asiakirja, kaste nro 6. Yhteisessä julkilausumassa sanaa kirkko käy-
tetään kuvaamaan mukana olevien kirkkojen itseymmärrystä pyrkimät-
tä ratkaisemaan kaikkia siihen liittyviä kirkko-opillisia kysymyksiä. Vrt. 
katolis-luterilainen Yhteinen Julistus Vanhurskauttamisopista, 31.10.1999, 
nro 5, viite 9.
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Rukoilemme ”Husseinin” puolesta, joka pakkopalautet-
tiin sairaana Kabuliin ja joka vaarallisen pakomatkan jäl-
keen onnistui pääsemään naapurivaltioon. Hän elää yksin ja 
paperittomana ilman oikeuksia. Työtä vastaan hän saa ruo-
kaa ja nukkua rakennuksilla.

Rukoilemme sen mieleltään särkyneen nuoren puolesta, 
joka palautettiin Kabuliin ja joka olisi tarvinnut lääkkeitä ja 
psykiatrista sairaalahoitoa. Hänet ryöstettiin ja pahoinpidel-
tiin. Sairaalassa lääkäri kieltäytyy hoitamasta häntä Suomes-
sa otetun tatuoinnin vuoksi. Rukoilemme ”Asadin” puoles-
ta, joka sinnittelee pakenemalla maan sisällä yhä uudelleen 
ja uudelleen. 

Rukoilemme ”Amirin” puolesta, joka palautettiin kristit-
tynä Iraniin ja josta hän joutui uudelleen pakenemaan vaa-
rallista reittiä Ranskaan. Hän asuu nyt kadulla. Hän on anta-
nut elämänsä sinulle. Anna hänen löytää apua ja uusi ratkai-
su elämälleen tässä vaikeassa tilanteessa.

 Rukoilemme niiden kahden turvapaikkaa hakeneen kris-
tityn puolesta, jotka pakkopalautettiin Iraniin ja jotka poliisi 
siellä vangitsi kristillisen uskonsa tähden.

 Rukoilemme ”Monican”, nuoren äidin puolesta, joka oli 
ihmiskaupan uhri ja palautettuaan kotimaahansa Afrikkaan 
joutui uudelleen ihmiskaupan uhriksi. Epäselvää on, saako 
hän tavata pientä tytärtään.

Me rukoilemme suojelustasi ja varjelustasi kaikille ih-
miskaupan uhreille. Rukoilemme kaikkien niiden puolesta, 
jotka pelkäävät henkensä vuoksi, rukoilemme vainottujen 
puolesta ja niiden puolesta, jotka surmataan.

Me rukoilemme kaikkien paperittomina Euroopassa elä-
vien puolesta. Myös sen perheen puolesta, joka nukkuu öi-
sin metrossa, lentokentällä ja puistoissa kolmen alle koulu-
ikäisen lapsen kanssa. Me rukoilemme sinulta suojelustasi ja 
varjelustasi kaikille niille perheille, jotka elävät kaukana toi-
sistaan. Anna perheiden yhdistyä ja elää turvassa.

Rukoilemme suojelustasi ja varjelustasi kansallemme 
ja keskellämme eläville, kärsiville lähimmäisille. Rukoil-
lemme niiden puolesta, jotka ovat kotimaahansa palautuk-
sen jälkeen menettäneet henkensä ja niiden puolesta, jotka 
ovat menehtyneet matkalla turvaa etsiessään. Rukoilemme 
viisautta niille, joiden käsissä ovat tarkistuksessa olevat tur-
vapaikkapäätökset tai jotka tekevät edelleen uusia päätöksiä.

Rukoilemme oman maamme köyhien ja sairaiden puo-
lesta. Rukoilemme niiden puolesta, jotka auttavat hädäs-
sä olevia. Rukoilemme kirkkojemme puolesta. Anna meille 
kaikille viisautta toimia lähimmäistemme parhaaksi.

 
Rukoilemme joulurauhaa koko maailmaan.
Sinä rauhan ruhtinas, valtaa sydämemme.
Aamen.

SUOMEN  
EKUMEENISEN NEUVOSTON  

SUOSITUS KIRKOILLE
16.4.2019

Ilmaston lämpeneminen ja sen aiheuttamat luonnon muutok-
set ja uhat koko luomakunnalle ovat olleet yleisesti tunnus-
tettuja asiantuntijapiireissä jo vuosia. Myös kirkot ekumee-
nisesti ja maailmanlaajasti ovat pitäneet ilmasto- ja ympä-
ristökysymyksiä esillä pitkään. Viime vuosien aikana myös 
laaja yleisö ja etenkin nuoret sukupolvet ovat alkaneet ky-
syä päättäjiltä, mitä he aikovat tehdä. Tätä kysytään myös 
kirkoilta.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston yhteiskunnallisten ky-
symysten jaosto on nykyisen toimintakautensa toisena tee-
mana paneutunut ilmastokysymyksiin ja etsinyt keino-
ja, joilla ekumeeninen yhteisö Suomessa voisi edistää esi-
merkiksi hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n viime 
vuonna antaman raportin mukaisten ilmastotavoitteiden saa-
vuttamista.

Suomen ev.lut. kirkon juuri hyväksytty energia- ja il-
mastostrategia ”Hiilineutraali kirkko 2030” on merkittävä ja 
huolellisesti valmisteltu asiakirja, jonka esitykset ja tavoit-
teet voitaisiin ottaa laajasti käyttöön myös muissa kirkoissa.

Ekumeeninen Neuvosto suosittaa jäsenkirkoilleen, et-
tä ne perehtyvät ”Hiilineutraali kirkko 2030” -asiakirjaan ja 
harkitsevat sen soveltamista omaan toimintaansa ja opetuk-
seensa.

SUOMEN USKONTOJOHTAJAT:  
VÄKIVALTA ON TUOMITTAVA

Me allekirjoittaneet olemme seuranneet järkyttyneinä ja su-
rullisina eri uskontojen edustajiin maailmalla kohdistunei-
ta väkivallantekoja. Myös Suomessa ihmiset ovat joutuneet 
kärsimään häirinnästä ja vahingonteosta uskontonsa vuoksi.

Vetoamme kaikkien ihmisten oikeudentuntoon ja lähim-
mäisenrakkauteen, jotta sanoutuisimme irti niin fyysisestä, 
seksuaalisesta kuin henkisestäkin väkivallasta sekä omai-
suuden turmelemisesta, ja kunnioittaisimme kaikkien ihmis-
ten yhtäläistä ja loukkaamatonta ihmisarvoa.

Sama lähimmäisenrakkauden vaatimus sisältyy kaikki-
en edustamiemme uskontojen opetuksiin. Meidän on koh-
deltava toisiamme niin kuin haluamme itseämme kohdelta-
van. Meidän tulee huolehtia kaikkien lasten ja nuorten tur-
vallisuudesta sekä hyvinvoinnista. Meidän tulee tunnistaa ja 
estää kaikki naisiin kohdistuva väkivalta.

Tuomitsemme kaiken väkivallan ja vihapuheen, jota har-
joitetaan uskonnon tai ideologian nimissä. Tuomitsemme 
uskonnollisen vainon Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Eu-
roopassa ja kaikkialla maailmassa. Uskontojen sanoma on 
rauhan, ei väkivallan sanoma. Kehotamme kaikkia yhteisö-
jemme jäseniä muistamaan rukouksissa niitä, jotka ovat jou-
tuneet väkivallan uhreiksi tai parhaillaan surevat menetetty-
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jä rakkaitaan niin Uudessa-Seelannissa kuin Hollannissakin 
ja muualla maailmassa.

 
Helsingissä 26.3.2019
  

Puheenjohtaja Yaron Nadbornik
Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto

USKOT-foorumi ry, puheenjohtaja
 

Arkkipiispa Tapio Luoma
Suomen evankelis-luterilainen kirkko

 
Arkkipiispa Leo

Suomen ortodoksinen kirkko

Piispa Teemu Sippo SCJ
Katolinen kirkko Suomessa

Puheenjohtaja Gölten Bedretdin
Suomen Islam-seurakunta

 
Puhemies Anas Hajjar

Suomen Islamilainen Neuvosto ry
 

Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

USKOPOHJAISTEN  
JÄRJESTÖJEN JOHTAJAT:  

MYÖS AL-HOLIN LASTEN ETU  
ON ELÄÄ VANHEMPIENSA KANSSA

17.12.2019

Al-Holin leirillä elävät aikuiset ja lapset haastavat käsi-
tystämme ihmisoikeuksista ja moraalisesta vastuustamme 
poikkeuksellisella tavalla. Tämä vastuu koskee sekä yksilöi-
tä että koko yhteiskuntaa, jonka linjauksista päättää Suomen 
hallitus.

Hallitus on ilmaissut tahtonsa ja valmiutensa kotiuttaa 
al-Holin leirillä olevat lapset mahdollisimman pian. Tämä 
on linjassa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa.

Lähtökohtaisesti lapsen etu on, että hän voi elää yhdes-
sä vanhempiensa tai vanhempansa kanssa. Vanhempien va-
linnat eivät saa olla este lapsen oikeuksien eikä lapsen edun 
toteutumiselle. Suomen valtiolla on lähtökohtaisesti velvol-
lisuus huolehtia omista kansalaisistaan. Sen selvittäminen, 
mitä vanhemmat ovat tehneet, kuuluu poliisille ja oikeusvi-
ranomaisille.

Inhimillinen ja moraalinen vastuu kutsuu meitä huoleh-
timaan siitä, että mahdollisimman monelle al-Holin leirillä 
elävälle lapselle ja aikuiselle tarjotaan mahdollisuus palata 
normaaliin elämään ja integroitua normaaliin yhteiskuntaan. 
Se on myös kansainvälisen yhteisön etu.

Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja jokainen elämä 
arvokas. Siksi meidän on myös kohdeltava jokaista al-Ho-

lin leirillä elävää, sinne jäävää, tai sieltä Suomeen palaavaa 
ihmistä yksilönä, joka ansaitsee inhimillisen kohtelun huoli-
matta omista tai vanhempiensa valinnoista.

Kaisamari Hintikka, piispa, Espoon hiippakunta
Pia Jardi, puheenjohtaja, Tariq Al-Hidaya islamilainen yh-
dyskunta
Mari-Anna Auvinen, pääsihteeri, Suomen Ekumeeninen 
Neuvosto
Larissa Franz-Koivisto, pääsihteeri, Suomen Caritas ry
Nahla Hewidy, puheenjohtaja, Nuoret Muslimit Helsinki ry
Riina Nguyen, toiminnanjohtaja, Filantropia ry
Marja Pentikäinen, toimialajohtaja, Helsingin Diakonissa-
laitoksen Säätiö sr
Anne Pönni, pääsihteeri, Suomen NNKY-liitto
Minna Taipale, puheenjohtaja, Amal ry

SUOMEN KIRKONJOHTAJAT:  
TURVAPAIKANHAKIJOIDEN PALAUTUS-

KIELTOA JA USKONNONVAPAUTTA  
ON KUNNIOITETTAVA

Olemme kirkoissamme seuranneet huolestuneina useiden 
turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksia turvattomille alu-
eille ja mahdollisesti jopa kuolemanvaaraan. Kielteisen tur-
vapaikkapäätöksen saaneet saattavat joutua jättämään per-
heensä Suomeen, keskeyttämään hyvin alkaneen työnsä tai 
opiskelunsa. Monet pelkäävät palata kotimaahansa ja elävät 
jatkuvassa pelossa ja epävarmuudessa.

Lakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin kirjattua ehdotonta 
palautuskieltoa on noudatettava. Ketään ei saa palauttaa alu-
eelle, jossa häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus, vaino 
tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

Turvapaikanhakijoihin, jotka ovat jättäneet aiemman us-
kontonsa ja kääntyneet kristityiksi, kohdistuu monilla alueil-
la todellinen uhka. Siitä kertovat myös ihmisoikeusjärjestö-
jen tutkimukset ja raportit. Siksi kääntyneiden vakaumuksen 
arviointi turvapaikkaprosessin osana on erityisen tärkeässä 
asemassa. Syvän huolen vallassa olemme seuranneet, mi-
ten osa kirkkojemme aktiivisista jäsenistä on saanut viral-
lisen päätöksen siitä, ettei heidän kristillisyytensä ole aitoa, 
tai heidän on arveltu voivan palata maihin, joissa he saatta-
vat olla hengenvaarassa.

Vakaumuksen aitoutta on vaikea arvioida ilman riittävää 
uskonnollista ja kulttuurista asiantuntemusta. Uskonnon lu-
kutaito on oma osaamisalueensa, johon yhteiskunta koulut-
taa muun muassa kirkkojemme työntekijöitä. Uskontoasioi-
hin erikoistuneiden, kokeneiden asiantuntijoidemme ääntä 
ei kuitenkaan huomioida riittävästi turvapaikkapuhutteluis-
sa tai hallintoelimissä. Uskonnollisen vakaumuksen aitout-
ta arvioivat virkamiehet, joilla tätä koulutukseen perustuvaa 
osaamisaluetta ei ole.

Uskonnonvapaus sisältää oikeuden vaihtaa uskontoa ja 
harjoittaa sitä vapaasti. Tämä oikeus kuuluu kaikille, eikä 
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kenenkään tulisi joutua sen vuoksi vaaraan tai vainon koh-
teeksi. Meidän tulee pystyä parempaan. Asiantuntijalau-
suntojamme kristillisen vakaumuksen arvioinneissa täytyy 
kuulla.

Yhteiskunnan ja sen viranhaltijoiden vastuullisena tehtä-
vänä on suojella ihmisarvoista elämää ja turvata sen edelly-
tykset. Luotamme päätöksentekijöiden ja viranomaisten tah-
toon tehdä oikein ja haluamme tukea heitä siinä. Kaikkialla 
ei ole samaa vapautta, josta me suomalaisina saamme naut-
tia, vaan ihmiset jäävät vaille suojaa. Uskonnon tai vakau-
muksen vapaus kuuluu kaikille.
 
Helsingissä 22.8.2019
 

Arkkipiispa Tapio Luoma
Suomen evankelis-luterilainen kirkko

 
Arkkipiispa Leo

Suomen ortodoksinen kirkko
 

Kirkkokunnanjohtaja, pastori Hannu Vuorinen
Suomen Vapaakirkko

 
Hiippakunnan asiainhoitaja, isä Marco Pasinato

Katolinen kirkko Suomessa
 

Samfundsföreståndare Peter Sjöblom
Finlands svenska baptistsamfund

 
Distriktsföreståndare, pastor Leif-Göte Björklund

Finlands svenska metodistkyrka
 

Suomen Metodistikirkko
Piirikunnanjohtaja, pastori Jori Brander (SVKN Ry, pj)

Territorion johtaja, eversti Patrick Naud
Suomen Pelastusarmeija

Samfundsledare Håkan Björklund
Missionskyrkan i Finland

 
The Revd The Chaplain Tuomas Mäkipää

Anglican Church in Finland
 

Rev. Samuel Vogel
International Evangelical Church in Finland

 
Johtaja, pastori Aimo Helminen

Suomen Adventtikirkko
 

Johtaja, pastori Jari Portaankorva
Suomen Baptistikirkko

 
Toiminnanjohtaja, pastori Esko Matikainen

Suomen Helluntaikirkko
 

Tf. verksamhetsledare Maria Prost
Finlands Svenska Pingstmission

 
Ordförande, pastor Jan Edström

Frikyrklig Samverkan

Pääsihteeri, pastori Mari-Anna Auvinen
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

JAOSTOJEN  
TOIMINTAKERTOMUKSET

Kasvatusasioiden jaosto
Kasvatusasioiden jaosto (KAJ) tarjoaa SEN:n jäsenyhtei-
söille, tarkkailijakirkoille ja kumppanuusjärjestöille fooru-
min keskinäiseen vuorovaikutukseen asioissa, jotka liittyvät 
ekumeeniseen kasvatukseen ja myös koulun uskonnonope-
tukseen. Tavoitteena on edistää kasvatusta ekumeenisuuteen 
Suomessa keskinäisen kunnioituksen ja tiedon lisäämiseksi 
kaikissa ikäryhmissä.

Kasvatusasioiden jaoston puheenjohtajina toimivat Jy-
ri Komulainen (pj., ev.lut.) ja Sirpa Okulov (vpj., ort.) se-
kä sihteerinä Marianne Kantonen (ort.). Jaoston jäsenet ovat 
kasvatuksen alan asiantuntijoita jäsen- ja tarkkailijakirkoista 
sekä kumppanuusjärjestöistä.

Varsinaisia kokouksia jaosto piti toimintavuoden aikana 
kuusi: kolme kevätkaudella ja kolme syksyllä. Toimintavuo-
den 2019 kohokohdiksi nousivat seuraavat tapahtumat:

 
• Ekumeeninen kasvatus ja uskontodialogi -seminaari 22.3., 

jonka avasi SEN:n pj arkkipiispa Tapio Luoma ja jos-
sa ajatuksia virittivät keynote-puheenvuoroillaan ex-eu-
roparlamentaarikko Eija-Riitta Korhola ja toimittaja Ri-
ta Strömmer sekä tapauskohtaisilla kertomuksilla ruohon-
juuritason dialogista Hanne von Weissenberg (Tampere) 
sekä Merja Laininen ja Sirpa Okulov (Kuopio). Seminaa-
rin yhteydessä juhlistettiin jaoston jäsentä ja SEN:n pitkä-
aikaista yhteistyökumppania opetusneuvos Pekka Iivosta, 
joka jäi keväällä eläkkeelle Opetushallituksesta.

• Uuden opetusministerin Li Anderssonin (vas.) tapaami-
nen 23.8., johon jaoston puheenjohtajiston lisäksi osallis-
tui SEN:n pääsihteeri Mari-Anna Auvinen.

• SEN:n pyhiinvaellus- ja opintomatka Brysseliin lokakuus-
sa.

• Toimintakauden päättänyt ja yhteistyökumppaneita koon-
nut perinteinen Lucia-juhla.

Jaosto on pyrkinyt tekemään pitkäjänteistä työtä oman us-
konnon opetuksen puolesta ja edistämään laajemminkin kat-
somusaineiden kehittämistä. Vaikuttamistoimintaa on toi-
mintavuoden aikana koordinoitu suhteessa USKOT-fooru-
mi ry:n uskonnonopetusjaostoon: muutamat KAJ:n jäsenistä 
toimivat myös kyseisessä työryhmässä, jonne omaa uskon-
nonopetusta puolustava työskentely on yhä enemmän siir-
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tynyt strategisista syistä. Tämä on mahdollistanut sen, että 
KAJ on voinut keskittyä enemmän myös muihin kysymyk-
siin kuten varhaiskasvatukseen ja tulevaisuudessa toivotta-
vasti myös ekumeenisen kasvatuksen edistämiseen. Syksyn 
kokouksissa kiireellisiksi keskusteluaiheiksi nousivat mm. 
opetusministerin julkisuudessa esittämä pohdinta elämän-
katsomustiedon avaamiseksi kaikille oppilaille sekä edus-
kunnan apulaisoikeusasiamiehen linjaukset liittyen koulujen 
joulujuhliin ja siitä seurannut julkinen keskustelu. 

Lokakuussa jaoston järjestämän SEN:n pyhiinvaellus- ja 
opintomatkan (3.–7.10.) kohteena oli Bryssel. Matkanjohta-
jana toimi jaoston puheenjohtaja, dosentti Jyri Komulainen. 
SEN:n ryhmä vieraili mm. Euroopan kirkkojen konferenssin 
(EKK) ja Euroopan katolisten piispainkokousten komission 
(COMECE) toimistoissa, Brysselin merimieskirkossa sekä 
Euroopan parlamentissa, jossa ryhmän tapasi MEP Elsi Ka-
tainen. Lisäksi tavattiin paikallisia uskonnonopetuksen asi-
antuntijoita niin Brysselissä kuin läheisessä Leuvenissa ja 
vierailtiin idän ja lännen liturgisia perinteitä yhteen tuovas-
sa Chevetognen benediktiiniluostarissa, jossa oli mahdolli-
suus osallistua sunnuntaiaamuna kirkkoslaaviksi toimitet-
tuun itäiseen liturgiaan.

Toimintavuoden päätteeksi jaosto järjesti yhteiskump-
paneilleen ja ekumenian ystäville Lucian päivän tilaisuuden 
13.12., johon osallistui kuutisen kymmentä henkeä. Rukous-
palveluksen Pyhien apostoli Jaakobin, Herran veljen ja suur-
marttyyri Katariinan kirkossa (pappilantalon kotikirkko) toi-
mitti isä Heikki Huttunen ja siunauksen toivotti arkkipiispa 
Leo. Lucia-neitona toimi Maria Kondareva. Kolehti kannet-
tiin SEN:n kumppanuusjärjestölle Suomen Lähetysseuralle. 

Lapsi- ja nuorisotyönjaosto
Lapsi- ja nuorisotyön jaosto on kristillisten kirkkojen lap-
si- ja nuorisotyön keskustelufoorumi, jonka tehtävä on jär-
jestää kokoontumisia ja koulutustapahtumia sekä osallistua 
ekumeenisiin ja yhteiskunnallisiin tapahtumiin. Jaoston ta-
voite on vahvistaa ekumeenista kasvatusta kirkkojen lapsi- 
ja nuorisotyössä. Jaoston yhteydessä toimii nuorille aikuisil-
le suunnattu Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan kou-
lutusohjelma (Ketko).

Jaoston jäsenistö koostuu SEN:n jäsen- ja tarkkailija-
kirkkojen sekä kumppanuusjärjestöjen edustajista ja vali-
taan kolmeksi toimintavuodeksi kerrallaan. Vuonna 2019 ja-
oston puheenjohtajana toimi Anita Ahtiainen (ev. lut.), va-
rapuheenjohtajana Kristiina Klubb (ort.) ja sihteerinä Vil-
ma Saarinen (ev. lut.). Heidät valittiin toimintavuoden en-
simmäisessä kokouksessa myös jaoston johtoryhmäksi, joka 
valmistelee kokoukset.

Toimintavuoden aikana jaoston kokoontui 5 kertaa. Jaos-
tot kokoukset pyrittiin pitämään mahdollisuuksien mukaan 
eri kirkkokuntien toimintatiloissa, joissa kokouksen ohella 
tutustuttiin paikalliseen toimintaan. Jaoston jäsenien sitou-
tuminen kokouksiin ja osallistuminen muihin toimintoihin 
on ollut vähäistä.

Jaoston toimintavuotta leimasi Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön avustuksen leikkaaminen. Tästä seurasi Ecumeni-

cal Youth Council in Europen (EYCE) jäsenmaksun alenta-
minen, Be1-kurssin tukematta ja kansainvälisten avustusten 
myöntämättä jättäminen sekä Joensuussa järjestetyn Ketko-
koulutuksen alas ajaminen.

Ketko-koulutus
Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjel-
man (Ketko) koordinaattorina toimi Lasse Lindberg Helsin-
gin koulutussihteereinä toimivat kevätkaudella Lasse Lind-
berg (ev. lut.) sekä Viljami Haavisto (kat.) ja syyskaudella 
Camilla Ojala (ev.lut.) sekä Mikko Salo (ev.lut.) Joensuun 
koulutussihteereinä toimivat kevätkaudella Netta Lammin-
mäki (ev.lut.), Tuomo Mäkelä (ev. lut.) sekä Sanni Frisk (ev.
lut.).

Lukuvuonna 2018-2019 Ketkon suoritti 15 henkilöä. 
Syksyllä 2019 alkaneelle kurssille osallistui 17 henkilöä.

Kirkkokaverit
Jaoston yhteydessä toimiva, syksyllä 2017 Facebookiin pe-
rustettu Kirkkokaverit-ryhmä on 15–30-vuotiaille nuoril-
le tarkoitettu verkosto ruohonjuuritason ekumeenisen nuo-
risotoiminnan vahvistamiseksi. Se kokoaa yhteen eri kirk-
kokunnista ja kristillisistä yhteisöistä kiinnostuneita nuoria. 
Ryhmä on tarjonnut kanavan ekumeenisista toimintamah-
dollisuuksista tiedottamiselle sekä ekumeenisten tapahtumi-
en ja kirkkovierailujen suunnittelulle. Toimintavuoden aika-
na Lapsi- ja nuorisotyön jaosto on mainostanut ryhmää ak-
tiivisesti ja kannustanut sen jäseniä osallistumaan ja järjes-
tämään paikallista toimintaa. Ryhmä on kaikille avoin ja sin-
ne on jokaisen jäsenen mahdollista julkaista sisältöä. Kirk-
kokaverit-ryhmää varten on valittu eri tunnustuskuntiin kuu-
luvista nuorista moderaattoriryhmä, jota koordinoi jaoston 
sihteeri. Sen tehtävänä on ollut valvoa verkoston keskuste-
lua, mutta myös mainostaa erilaisia paikallisekumeenisia 
toimintamuotoja. Jaosto on tukenut ylläpitäjiä tässä. Verkos-
ton moderaattoriryhmä on samalla myöskin linkki Suomen 
ekumeeniseen neuvostoon ja toimii SEN:n valtuuttamana. 

Jaoston edustuksellinen toiminta
• Be1-ekumeeninen kurssi kristityille nuorille Budapestis-

sa, Unkarissa 17.-20.1. Kurssi on saanut alkunsa vuonna 
2016 European Fellowship of Christian Youth-järjestön ja 
SEN:n Nuorisojaoston yhteisestä aloitteesta ja saanut in-
spiraationsa suomalaisesta Ketko-koulutuksesta. Suomes-
ta järjestelyihin osallistuivat Virpi Paulanto ja Noora Mat-
tila ja osallistujat tulivat Ranskasta, Saksasta, Tanskasta, 
Suomesta ja Intiasta. Euroopan kirkkojen konferenssi tuki 
kurssin järjestelyjä aiempien vuosien tapaan.

• Maailma kylässä- festivaalit 24.-26.5. Jaosto osallistui 
festivaalin Uskontojen kylään yhteistyössä eri kirkkokun-
tien kanssa. 

• Ekumeeninen vastuuviikko 20.-27.10. Jaosto osallistui 
ekumeenisen Vastuuviikon toteutukseen: Ketkokurssilai-
set suorittivat yhden kotitehtävistään järjestämällä Vastuu-
viikon tapahtumia.
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Paikallisekumenian jaosto
Jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jäsenkunnalle sekä 
eri kirkoissa ja yhteisöissä toimiville kristityille mahdolli-
suus keskinäiseen vuorovaikutukseen paikallisen ekumeni-
an edistämiseksi.

Puheenjohtajana toimi pastori Kaarlo Saarento (ort.), va-
rapuheenjohtajina pastori Merja Lampila (ev.-lut.) ja pasto-
ri Jukka Hiltunen (met.) sekä sihteerinä rovasti Veijo Koivu-
la (ev.-lut.).

Jaosto kokoontui kolmeen kokoukseen, joissa käsitel-
tiin ajankohtaisia ekumeenisia kysymyksiä ja paikalliseku-
meenista toimintaa eri puolilla maatamme. Keskeisesti oli-
vat esillä kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko, 
Ekumeeninen vastuuviikko, maailman rukouspäivä ja Suo-
men Pipliaseuran aloitteesta toukokuussa pidettävä eku-
meeninen raamattutapahtuma. Jaosto on pyrkinyt pitämään 
läheistä kosketusta paikalliseen ekumeniaan kaikkialla Suo-
messa. Kuluneen vuoden aikana jaosto työsti koosteen kir-
kollisen vihkimisen edellytyksistä eri kirkoissa. Jaosto aloit-
ti myös Paikallisekumenian ideapankin päivittämisen. 

Seitsemästoista Paikallisekumeeninen foorumi järjestet-
tiin Espoon Tapiolassa 27.9. Foorumi aloitettiin pastori Petri 
Korhosen johtamalla rukoushetkellä Pyhittäjä Herman Alas-
kalaisen kirkossa, josta siirryttiin seurakuntasaliin aamu-
kahville. Pastori Antti Kruusin johdolla osallistujat esittäy-
tyivät ja kertoivat ekumeenisia kuulumisia eri puolilta Suo-
mea. Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen kertoi Suomen ja kan-
sainvälisen ekumenian ajankohtaisista asioista ja viestintä- 
ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara esitteli vuoden 
2020 ekumeenisen rukousviikon aineistoa. Vastuuviikon 
koordinaattori Anna Hyvärinen kertoi Ekumeenisen vastuu-
viikosta, jonka teemana on tänä vuonna Ihmisoikeuspuolus-
tajat. Tapiolan luterilaisen kirkossa vietettiin rukoushetki 
Espoon piispan Kaisamari Hintikan johdolla, jonka jälkeen 
siirryttiin seurakuntasaliin nauttimaan syyrialaista lounas-
ta. Iltapäivän seminaarin otsikkona oli Uudet suomalaiset, 
uudet kristityt: tervetuloa vai tervemenoa? Asiantuntijapu-
heenvuoron pitivät asiantuntija Elina Hellqvist (ev.-lut.), isä 
Teemu Toivonen (ort.) ja pastori Samuel Vogel (Internatio-
nal Evangelical Church in Finland -seurakunta). Seminaa-
rin juontajina toimivat Mirna Nadra (ev.-lut.) ja isä Marie-
Augustin Laurent-Huyghues-Beaufond OP (kat.). Foorumi 
päättyi pastori Tero Koskisen (vap.) johtamaan loppuruko-
ukseen. Lisää SEN:n verkkosivuilta.

Seuraava paikallisekumeeninen foorumi päätettiin pitää 
syksyllä 2020, paikkakunta ei ole vielä tiedossa.

Sektionen för finlandssvensk ekumenik
Under året har sektionen fortsatt arbetet enligt de nya prin-
ciper som utstakades under år 2018. Styrelsen har samman-
trätt till två möten, i januari och september. Däremellan har 
kontakt efter behov hållits via elpost. På mötet i januari gjor-
des ett förslag om föredrag av forskardoktor Sara Gehlin om 
ämnet “Receptiv ekumenik”, som hon höll vid Ekumenis-
ka rådets höstmötes seminarium i Joensuu. 10.9.2019 höll 
doktorand Emma Audas i Betelkyrkan ett föredrag om “Det 

kristna äktenskapet i ekumenisk belysning” i samarbete mel-
lan ERSS och Svenska Baptistförsamlingen.

Den 2018 grundade Facebooksidan, som nu har namnet 
“Ekumenik i Finland”har under året haft 169 följare. Som 
huvudsaklig moderator fungerar Sara Torvalds (kat.). Tan-
ken är att gruppen skall fungera som diskussions- och kon-
taktforum, där medlemmarna informellt kan sprida informa-
tion om händelser av ekumeniskt intresse.

Vi noterar med tacksamhet förbättringen av Ekumenis-
ka rådets svenskspråkiga sidor. Utmaningen att regelbun-
det producera blogginlägg har inte varit vidare framgångs-
rik, men trots detta har det svenska innehållet ökat betydligt.

Det under hösten 2018 förberedda seminariet om hur den 
rikssvenska Equmeniakyrkan blev till och vilka erfarenhe-
ter man hittills har fått, genomfördes 30.1.2019. Huvudtala-
rens, Runar Eldebos, inlägg på seminariet finns tillgängligt 
på ERF:s svenska sidor.

Som ordförande fortsatte Pär Silén (ort. diakon). Som 
mötessekreterare har Jani Edström fungerat. 

Teologisten ja opillisten kysymysten jaosto
Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto jatkoi vuonna 
2019 Suomen ekumeenisen neuvoston hallituksen antaman 
tehtävän parissa ja työskenteli pohjaesityksen laatimiseksi 
yhteiseksi ja vastavuoroiseksi tunnustukseksi kasteesta. Ja-
osto kokoontui säännöllisesti vuoden alkupuolella. Syyskau-
della kokouksia ei enää järjestetty. Jaoston puheenjohtajana 
jatkoi Tuomas Mäkipää (angl.) ja sihteerinä toimi Vera La 
Mela (kat.). 

Jaoston työskentely keskittyi muotoilemaan kaste-doku-
menttia hallitukselta saadun palautteen pohjalta. 15.3.2019 
pidettiin Kasteseminaari Helsingin Ortodoksisen seurakun-
nan tiloisssa. Seminaarin esitelmät saivat paljon kiitosta. 
Kati Tervo-Niemelän alustus ”Oletko kristitty? Nuoret,

kaste ja identiteetti tämän päivän Euroopassa” oli erityi-
sen valaiseva ja sen kautta oli mahdollistanähdä, mikä on 
kastettujen ja kirkkojen tilanne maailmanlaajuisesti. Kati 
Tervo-Niemelä halusiantaa puheensa ilmaiseksi Ekumeeni-
selle Neuvostolle.

Jari Portaankorvan esitelmä ”Kaste lahjana ja tehtävä-
nä – Uskovien kasteen merkitys tänään” toiarvokasta tie-
toa baptistien kasteymmärryksestä. Ekumeenisesti kiinnos-
tavana ja uutenakin pidettiin tietoa, että joissakin yhteisöis-
sä baptistit voivat hyväksyä lapsikasteen. Esitelmä sai kii-
tosta ekumeenisuudesta; alustus toi esille yhteisiä asioita ja 
sen tulokulma oli positiivinen. Esitelmä herätti keskuste-
lua myös uskon opetuksesta: Laskevat kastetilastot viittaa-
vat siihen, ettei ongelma olisikaan uskon sisältö, vaan puut-
teellinen opetus. 

Kasteseminaari järjestettiin tavoitteella, että jokaisel-
la on turvallista puhua omista lähtökohdistaan ja antaen sa-
malla tilaa myös muiden kantojen kuulemiselle. Ekumenia 
edennyt merkittävästi viimeisten 30 vuoden aikana, ja eku-
meeninen aktiivisuus voidaan jo nähdä kriteerinä kirkon toi-
minnassa. Ekumeenisen neuvoston jäsenkunta muodostaa 
ekumeenisen perheen, joka tunnustaa toinen toisensa kris-
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tittyinä. Ekumeeninen kypsyys on saavutettu eri tasoilla ja 
eri tavoilla. Tästä esimerkkinä on jaoston järjestämä semi-
naari, jonka annin katsottiin olevan hyvin hedelmällinen jat-
kotyöskentelylle.

Teologisen ja opillisen keskustelun jaoston työskente-
lystä koko kuluneena kolmivuotiskautena voi nostaa esille 
sen ekumeenisen kattavuuden. Tästä erityinen kiitos vapaita 
suuntien seurakunnille.

Jaosto esitti kastedokumentin hallituksen käsiteltäväksi 
kevään lopulla ja ei aloittanut minkään uuden teeman paris-
sa. Tämä päätös perustui siihen, että moni jaostolainen jät-
tää paikkansa. Uudelle jaostolle haluttiin antaa vapaus päät-
tää tulevasta työskentelystä.

Yhdenvertaisuusjaosto
Yhdenvertaisuusjaosto on asetettu ensimmäistä kertaa kau-
deksi 2017-2019. Sen on määritelty koostuvan jäsenkunnan 
nimeämistä kirkollisista ja lainopillisista asiantuntijoista. Ja-
oston tehtävä on nostaa esiin ja keskustella suomalaisessa 
yhteiskunnassa olevista ja erityisesti kirkkoja koskettavista 
yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista.  Tavoitteena on jär-
jestää keskustelulle foorumi ja palvella kirkkoja vaikeissa 
ajankohtaisissa kysymyksissä asiantuntijatasolta.

Vuonna 2019 puheenjohtajana toimi Sari Anetjärvi, va-
rapuheenjohtajana eroonsa asti Ulrik Sandell ja sihteeri-
nä Sanna-Kaisa Haapasaari. Jaoston kokouksiin osallistui-
vat jäsenet Larissa Franz-Koivisto, Ioannis Lampropoulos, 
Saija Kainulainen, Säde Loponen ja Nina Maskulin. Jaosto 
kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Jaoston kokouksessa 
vierailivat SEN:n pääsihteeri Mari-Anna Auvinen ja viestin-
tä- ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara.

Jaosto järjesti torstaina 10.10.2019 seminaarin, jonka ot-
sikkona oli ”Yhdenvertaisuus – mitä se on?” Seminaaris-
sa pohdittiin, mitä yhdenvertaisuudella oikeastaan tarkoite-
taan? Ymmärtävätkö kaikki yhdenvertaisuuden käsitteen sa-
malla tavoin? Mitä yhteistä ja mitä eroavaisuuksia on kris-
tilliseen uskoon ja ihmiskäsitykseen perustuvalla yhdenver-
taisuudella ja yhteiskunnan määrittelemällä yhdenvertaisuu-
della? Seminaarissa vierailevina puhujina olivat yhdenver-
taisuusvaltuutetun toimiston toimistopäällikkö OTK Rai-
ner Hiltunen, Filantropia ry:n projektipäällikkö YTT Min-
na Rasku sekä paneelissa puheenjohtajana SEN:n pääsih-
teeri Mari-Anna Auvinen sekä piispa Kaisamari Hintikka, 
Ioannis Lampropoulos ja Larissa Franz-Koivisto. Seminaa-
riin osallistui noin kolmekymmentä henkilöä. Monen osal-
listujan mielestä seminaarin sisältö vastasi odotuksia.

Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto
Yhteiskunnallisten kysymysten jaoston tehtävänä on seura-
ta yhteiskunnallista keskustelua ja nostaa esiin kirkkoja kos-

kettavia ajankohtaisia asioita. Jaoston tavoitteena on yhtääl-
tä olla kirkollinen keskustelufoorumi, toisaalta toimia yh-
teiskunnallisena vaikuttajana kristillisen etiikan pohjalta. Ja-
oston puheenjohtajana kaudella 2017–2019 toimi Risto Pon-
tela, varapuheenjohtajana Soile Salorinne ja jaoston sihtee-
rinä TM Saara Murto. Jaosto kokoontui vuoden 2019 aika-
na kuusi kertaa.

Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto valitsi jaostokau-
tensa 2017–2019 aluksi käsiteltäviksi teemoiksi vihapuheen 
ja ympäristöasiat. Jaosto jatkoi tiiviisti toimintaa näiden tee-
mojen ympärillä vuoden 2019 aikana. Helmikuussa 2019 ja-
oston kokouksessa oli vieraana akatemiaprofessori Markku 
Kulmala, joka antoi jaostolle laajan esityksen ilmastonmuu-
toksesta ja ympäristöteemasta ja antoi jaostolle tieteen näkö-
kulman ympäristöasioiden pohtimiseen. Yhteistyötä Mark-
ku Kulmalan kanssa jatkettiin joulukuussa 2019 pidetyn So-
fia Forumin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Vihapuheteeman ympärillä työtä jatkettiin ja jaoston ta-
voitteena on ollut herättää kirkkojen ja uskonnollisten yhtei-
söjen sisäistä keskustelua vihapuheesta. Jaoston työskente-
lyn innoittamana 26.4.2019 pidettiin Suomen Ekumeenisen 
Neuvoston kevätseminaari otsikolla ”Puhumme hyvää toi-
sista – Vihapuhe, uskomuspuhe ja kristillinen rakkaus”. Ke-
vätseminaarin pääpuhujina olivat Sisäministeriön maahan-
muutto-osaston osastopäällikkö Jorma Vuorio sekä Valviran 
ylijohtaja Markus Henriksson. 

Ilmastoteema oli vahvasti läsnä jaoston toiminnassa 
vuonna 2019.  Jaoston aloitteesta SEN:n hallitus antoi 16.4. 
suosituksen kirkoille tutustua Suomen ev.lut. kirkon ener-
gia- ja ilmastostrategiaan ”Hiilineutraali kirkko 2030” ja sen 
ja harkitsevat sen soveltamista omaan toimintaansa ja ope-
tukseensa (ks. liite). Huhtikuun lopulla 26.-28.4.2019 Enon-
kosken luostariyhteisössä pidettiin ekumeeninen ekoretriitti 
teemalla ”Henki ja luomakunnan pelastus”. Retriitissä poh-
dittiin, mitä kristillinen hengellisyys voi antaa keskellä eko-
logista kriisiä, miten hengellinen ulottuvuus voisi olla vah-
vemmin luomakunnan puolesta tehtävässä työssä ja miten 
kirkot voisivat rohkeammin osallistua ekologiseen kamppai-
luun. Retriitin keskustelujen tuloksena osallistujat allekir-
joittivat ja julkistivat kannustusviestin Kuopion seudun vesi-
en puolustajille. Jaoston pitkäaikainen tavoite tuoda saman 
yhteiseen keskusteluun kirkollisia ja yhteiskunnallisia vai-
kuttajia toteutui joulukuussa pidetyn Sofia Forum Suomen 
myötä (ks. kohta 2.2.)
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SEN:n edustajat työryhmissä /
ERF:s representanter i arbetsgrupper

Työryhmät / Arbetsgrupper

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

Ilmastotyöryhmä
Akateemikko Markku Kulmala
Professori Markku Kivinen
FT Hanna K. Lappalainen
Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki
Projektijohtaja Janne Peljo
Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen
Rovasti Risto Pontela
Viestintäasiantuntija Tuija Helenelund
Viestintä- ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara

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

Rukouspäivätyöryhmä / Böndagsarbetsgruppen
Kirkkoherra Taina Manninen, Suomen ev.lut. kirkko
Hiippakuntasihteeri Tomas Ray, Suomen ev.lut. kirkko
Rovasti Mikael Sundkvist, Suomen ortodoksinen kirkko
Toiminnanjohtaja Esko Matikainen,  
Suomen vapaakristillinen neuvosto
Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, sihteeri

Vapaakristillinen työryhmä
Puheenjohtaja Aimo Helminen (adv), SVKN
Ylisihteeri Saga Lippo (Pelastusarmeija), SVKN
Pastori Jan Edström (bapt), FS
Kirkkokunnanjohtaja Jari Portaankorva (bapt), SVKN
Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, SEN

Lähetyspyhän valmistelutyöryhmä
Kanttori Kirsi-Maria Susuna (ort)
Isä Toan Tri Nguyen (kat)

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

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

Vastuuviikko /Ansvarsveckan
Ohjausryhmä
Vastuuviikon ruotsinkielinen projektisihteeri Jani Edström, 
Kyrkans central för det svenska arbetet
Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, SEN
Järjestökoordinaattori Adriana Saarialho, Suomen Caritas
Toiminnanjohtaja Riina Nguyen, Filantropia
Projektipäällikkö Minna Rasku, Filantropia
Toiminnanjohtaja Tiina Antturi, World Vision
Järjestöasiantuntija Paula Antell, Kirkon Alat
Toiminnanjohtaja Pirjo Kantala, Tuomasyhteisö
Uskontodialogiasiantuntija Heidi Rautionmaa, 
Helsingin seurakuntayhtymä
Vanhempi asiantuntija Eva-Marita Rinne-Koistinen, 
Kirkon Ulkomaanapu
Toimittaja Anne Lagerstedt, NNKY
Risto Pontela, Suomen Kristillinen Rauhanliike
Asiantuntija Kari Latvus, asiantuntija, Toiminnallinen osas-
to, Jumalanpalvelus ja yhteiskunta, ev.lut. Kirkkohallitus

Jäsenkunnan edustajat jaostoissa 2017–2019 Av med-
lemskretsen utsedda representanter i sektioner
Neuvoston jäsenet, tarkkailijat ja kumppanuusjärjestöt voi-
vat nimetä edustajansa jaostoihin. Jaostot seuraavat oman ai-
hepiirinsä koti- ja ulkomaista keskustelua, työskentelevät eri 
projektien puitteissa sekä järjestävät ekumeenisia seminaa-
reja ja tilaisuuksia ajankohtaisista kysymyksistä.

Rådets medlemmar, observatörer och partnerorganisatio-
ner kan utse representanter till sektionerna. Sektionerna föl-
jer med den nationella och internationella diskussionen rö-
rande deras ansvarsområden, arbetar med olika projekt och 
ordnar seminarier och samtal i aktuella frågor.

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

Kasvatusasioiden jaosto
Suomen ev.lut. kirkko
Dosentti Jyri Komulainen
LO, KM Raili Keränen-Pantsu
KT Saila Poulter
KM Elina Siukonen
TL Tuula Vinko
Suomen ortodoksinen kirkko
TM Marianne Kantonen
TM Sirpa Okulov
Katolinen kirkko Suomessa
Opetusjohtaja Osmo Vartiainen
Suomen Pelastusarmeija
Luutnantti Kaisu Leino
Suomen Adventtikirkko
Rehtori Merja Kinnunen
Suomen Metodistikirkko
Pastori Mika Partanen
Suomen Nuorten Naisten Kristillisten
Yhdistysten Liitto (NNKY-liitto)
TM Maiju Roininen
Nuori kirkko ry
Kouluttaja Jukka Jylhä 
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
Opetusneuvos Pekka Iivonen

Lapsi- ja nuorisotyön jaosto
Suomen ev.lut. kirkko
Erityisnuorisotyönohjaaja Juhana Malme
Asiantuntija Sirpa Syrjä
Kouluttaja Anita Ahtiainen
Hiippakuntasihteeri Ari Tähkäpää
Suomen ortodoksinen kirkko
Sosionomi Kristiina Klubb
Teol. yo Artturi Hirvonen
Katolinen kirkko Suomessa
OTM Miira Kuhlberg

Suomen Vapaakirkko
Pastori Sami Lehto
Suomen Metodistikirkko
Lapsityön toimialajohtaja Liisa Lehti
Suomen Adventtikirkko
Jaostojohtaja Jani Virolainen
Kirkon Ulkomaanapu
Koordinaattori Katariina Väisänen
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
Pääsihteeri Katri Jussila
Jaoston sihteeri
Teol.yo Vilma Saarinen
Ketkokoordinaattori
Lasse Lindberg
Koulutussihteerit
Helsinki:
Camilla Ojala
Mikko Salo

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

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

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

Sektionen för finlandssvensk ekumenik
Ev.-luth. kyrkan i Finland
Pastor Maria Sten
Diakon Luisa Tast
Finlands svenska metodistkyrka
TD Leif-Göte Björklund
Ortodoxa kyrkan i Finland
Utskottssråd Peter Saramo
Diakon, arkitekt Pär Silén
Katolska kyrkan i Finland
Översättare Sara Torvalds
FM Heidi Tuorila-Kahanpää
Finlands svenska baptistsamfund
Pastor Jan Edström

Missionskyrkan i Finland
Samfundsledare Håkan Björklund
Pastor Stefan Salonen
Kyrkans Utlandshjälp
Koordinator Kaj-Mikael Wredlund
Förbundet KFUK i Finland
Linda Jordas

Jäsenkirkot ja edustajat /  
Medlemskyrkor och representanter
Anglican Church in Finland
Rev. Tuomas Mäkipää
Revd Dr Mika K T Pajunen
Finlands svenska baptistsamfund
Pastor Jan Edström
Samfundsföreståndare Peter Sjöblom
Finlands svenska metodistkyrka
TD Leif-Göte Björklund
Pastor Mayvor Wärn-Rancken
International Evangelical Church in Finland
DI Jouko Päivinen
Pastori Samuel Vogel
Katolinen kirkko Suomessa
Hiippakunnan asianhoitaja Marco Pasinato
Isä Raimo Goyarrola
Missionskyrkan i Finland
Samfundsledare Håkan Björklund
Ped. mag. Henrik Nymalm
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Arkkipiispa Tapio Luoma
Piispa Simo Peura
Piispa Matti Repo
Pastori Päivi Aikasalo
TT, pastori Minnamari Helaseppä 
Pastori Saara-Maria Jurva
Rovasti Leena Huovinen
Hiippakuntasihteeri Jukka Jämsén
Dosentti, TT Tomi Karttunen
Diakonissa, maahanmuuttajatyön koordinaattori  
Maarit Koskensalo-Tiainen
TT Jenni Krapu
Pastori Antti Kruus
Kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen
Lehtori Eija Peura
Apulaisjohtaja Juha Rajamäki
Tuomiorovasti Ilpo Rannankari
Kirkkoherra Juha Rintamäki
Pastor Linus Stråhlman
Diakoni Luisa Tast
Asessori, kirkkoherra Kari Tiirola
Suomen Metodistikirkko
Piirikunnanjohtaja Jori Brander
Pastori Soile Kasi
Suomen ortodoksinen kirkko
Arkkipiispa Leo
Piispa Arseni
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Diakoni Risto Aikonen
TM, lehtori Marianne Kantonen
Kirkkoherra Marko Patronen
TkT, TM Riitta Penttinen
YTT Minna Rasku
Ylidiakoni Andreas Salminen
TM Jooa Sotejeff-Wilson
TM Outi Vasko
Suomen Pelastusarmeija
Territorion johtaja, eversti Patrick Naud
Ylisihteeri, everstiluutnantti Cedric Hills
Suomen Vapaakirkko
Pastori Hannu Lahtinen
Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen

Tarkkailijakirkot ja edustajat /  
Observatörskyrkor och representanter
Suomen Adventtikirkko
Kirkonjohtaja Aimo Helminen
Suomen Helluntaikirkko
Toiminnanjohtaja, pastori Esko Matikainen
Suomen Baptistikirkko
Pastori Jari Portaankorva
Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
Leena Lampela
Finlands svenska pingstmission
Pastor Stefan Sigfrids

Kumppanuusjärjestöt ja edustajat /  
Partnerorganisationer och representanter
Filantropia
Toiminnanjohtaja Riina Nguyen
Filoksenia
Pääsihteeri Raisa Lindroos
Helsingin Diakonissalaitos
Toimialajohtaja Marja Pentikäinen
Herättäjä-Yhdistys
Toiminnanjohtaja Simo Juntunen
Hiljaisuuden ystävät
Toiminnanjohtaja Mika K T Pajunen
Kansan Raamattuseura
Toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma
Kirkon alat
Toiminnanjohtaja Paula Aaltonen
Kirkon Ulkomaanapu
Vanhempi asiantuntija, TT Antti Laine
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
Ulkoasiainneuvos Ilari Rantakari
Medialähetys Sanansaattajat
Johtaja Juha Auvinen
Nuori kirkko
OCM-Suomen Konstantinus Yhdistys
Teollisuusneuvos Erkko Kajander
Opiskelijoiden Lähetysliitto
Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
Lehtori Jouni Elomaa

San Damianon osuuskunta
Dosentti Pauli Annala
Sinapinsiemen
Teol.yo Kristiina Kallinen
Suomen Caritas
Järjestökoordinaattori Adriana Saarialho
Suomen kristillinen rauhanliike
Rovasti Risto Pontela
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
Pääsihteeri Katri Jussila
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
Toiminnanjohtaja Erkki Haarala
Suomen Lähetysseura
Toiminnanjohtaja Rolf Steffansson
Suomen Merimieskirkko
Pääsihteeri Hannu Suihkonen
Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto
Pääsihteeri Juha Virtanen
Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto
Pääsihteeri Anne Pönni
Suomen Pipliaseura
Kenttäpiispa Pekka Särkiö
Suomen World Vision
Vt. toiminnanjohtaja Sirpa Solehmainen
Temppeliherrain Ritarikunta
Kirkkoherra Pertti Ruotsalo
Tuomasyhteisö
Pastori Pirjo Kantala

Hallitus / Styrelse 2019–2021
(Varajäsenet suluissa, suppleanter inom parentes)
Puheenjohtaja / Ordförande
Arkkipiispa Tapio Luoma (tuomiorovasti Ilpo Rannankari)
Varapuheenjohtajat / Viceordföranden
Metropoliitta Arseni, ort. (ylidiakoni Juha Lampinen)
Piispa Matti Repo, ev.lut. (kirkkoherra Juha Rintamäki)
Pastori Soile Kasi, met. (kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuo-
rinen, vap.)
Muut jäsenet / övriga medlemmar
TT Raimo Goyarrola, Katolinen kirkko (veli Gabriel Sal-
mela OP)
TM Jooa Sotejeff-Wilson, ort. (YTT Minna Rasku)
Dosentti, TT Tomi Karttunen, ev.lut. (TT Jenni Krapu)
TT Minnamari Helaseppä, ev.lut. (lehtori Eija Peura)
Pastor Mayvor Wärn-Rancken, Finlands svenska metodis-
tkyrka (samfundsledare Håkan Björklund, Missionskyrkan 
i Finland)
Revd. Dr. Mika K. T. Pajunen, Anglican Church in Finland 
(Chaplain, Revd. Tuomas Mäkipää)
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Toimisto
Pääsihteeri / Generalsekreterare Mari-Anna Auvinen, 
mari-anna.auvinen@ekumenia.fi
Viestintä- ja toimintakoordinaattori / Informations- och 
verksamhetskoordinator Suvi-Tuulia Vaara, suvi-tuulia.vaa-
ra@ekumenia.fi
Vastuuviikon koordinaattori / Ansvarsveckans koordinator 
Anna Hyvärinen, anna.hyvarinen@ekumenia.fi
Taloudenhoitaja / Kassör Perry Johansson, perry.johans-
son@ekumenia.fi
Projektsekreterare för Ansvarsveckan Jan Edström, jan.ed-
strom@ekumenia.fi
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