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Seurakunta

-

yhteisvastuun yhteisö

Kirkon vaalitunnus syksyn vaaleissa on uskottu, toivottu. Me sosialidemokraatit haluamme kutsua kirkkoon
kuuluvia jäseniämme ja kannattajiamme mukaan vaikuttamaan kirkon työhön sekä paikallisesti että
laajemmin kirkon piirissä. Tule mukaan rakentamaan oikeudenmukaista ja solidaarista kirkkoa!
Valitut edustajamme vaikuttavat paikallisseurakunnan hallinnon ja talouden lisäksi hiippakuntavaltuuston
ja kirkolliskokouksen vaaleissa sekä piispanvaaliin. Paikallisilla vaaleilla vaikutetaan siis koko kirkon
suuntaan ja kirkon uudistumiseen.
Kirkon työstä ja tehtävistä voidaan käydä ja käydään yhteiskunnallista keskustelua, mutta päätöksenteko
opillisista kysymyksistä kuuluu kirkon omalle hallinnolle.
Sosialidemokraatteina toimimme sen kirkon puolesta, jossa
O
O
O
O
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ketään ei jätetä yksin
kaikki ihmiset ovat samanarvoisia
kirkko on kaikille turvallinen yhteisö
tuemme lähimmäisiä lähellä ja kaukana
Kannetaan vastuuta ilmastonmuutoksesta ja haetaan aktiivisesti tapoja käyttää uusiutuvaa
energiaa sekä vähentää järkevästi turhaa energian kulutusta.

Kirkon arvotehtävä
Keskinäinen suvaitsevaisuus ja kanssaihmisen kunnioitus. Jokainen ihminen syntyy arvoltaan ja
oikeuksiltaan yhdenvertaisena ja ainutlaatuisena yksilönä.
Yhteinen vastuu ympäristöstä ja aktiivinen työ ilmastotavoitteiden puolesta ovat tärkeitä periaatteita
kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
Kirkko on kansallinen ja kansainvälinen. Seurakunnan olemukseen kuuluu, että se sekä toimii paikallisesti
että kantaa kansainvälistä vastuuta ja toimii vuorovaikutuksessa muun maailman kanssa.
Kirkon tehtävä hyvinvointivaltiossa
Diakonian peruslähtökohtana on niiden ihmisten kohtaaminen ja auttaminen, joita muu apu ei tavoita.
Diakoniatyöllä, perheneuvonnalla ja sairaalasielunhoidolla kirkko auttaa ja tukee kaikkia ihmisiä, myös
heitä, jotka eivät ole kirkon jäseniä.
Seurakuntien ja seurakuntalaisten aktiivisuutta tarvitaan yksinäisyyden lievittämisessä, pakolaisten ja
muiden maahanmuuttajien vastaanottamisessa ja lähiyhteisöjen rakentamisessa. Yhteiset ateriat ovat
tärkeitä kohtaamisen paikkoja. Ruokajakeluja ja muuta avustustyötä tarvitaan jatkuvasti tukemaan apua
ta rvitsevia.
Seurakuntien tilojen ja toimintojen tulee toivottaa lapset ja nuoret tervetulleiksi. Rippikoulujen ja
isoistoiminnan resursseja on parannettava. Nuorten vaikuttajaryhmät ovat hyvä tapa ottaa nuoret mukaan
toimintojen suunnitteluun. Kirkon tulee etsiä uusia ajanmukaisia keinoja opiskelijoiden ja nuorten aikuisten
tavoittamiseen.
Kirkon ympäristövastuu
Seurakunnat vaikuttavat ympäristö- ja ilmastokysymyksiin omalla toiminnallaan, mutta myös esimerkein ja
opetuksen kautta. Vastuuta yhteisestä ympäristöstä tulee korostaa kaikessa toiminnassa ja hakea tapoja

käyttää uusiutuvaa energiaa ja vähentää kulutusta. Seurakuntien toiminnassa voidaan olla ilmasto- ja
ympäristökysymyksissä edelläkävijöitä.

Kirkon ja seurakunnan työn ja hallinnon kehittäminen
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Johtamiseen, työhyvinvointiin, työn kehittämiseen ja työilmapiiriin on kiinnitettävä huomiota.
Minkäänlaista sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää ei tule sallia. Jokaisen papin on saatava
yhdenvertaista ja tasa-arvoista kohtelua riippumatta sukupuolesta.
Seurakuntaneuvostojen kokousten puheenjohtajuus on syytä siirtää maallikoille ja tällä tavalla
erottaa kirkkoherrojen esittelyvastuu puheenjohtajuudesta.
Kirkkoherrojen valintaprosessissa malli, jossa seurakuntaneuvosto valitsee kelvollisiksi todettujen
hakijoiden piiristä hakukriteerit parhaiten täyttävän hakijan, antaa myös mahdollisuuden painottaa
työyhteisön johtamisen taitoja.
Seurakuntien läsnäoloa sosiaalisessa mediassa on kehitettävä. Kirkon on oltava edelläkävijä uusien
alustojen ja teknologioiden soveltamisessa. Kirkon sanoma, erilaisten ihmisten kohtaaminen,
dialogi ja kuunteleminen voivat saada uusia mielenkiintoisia toteuttamistapoja sosiaalisessa
mediassa.
Seurakunnissa on noudatettava nollatoleranssia erilaisen häirinnän ja ahdistelun osalta.
Toiminnassa tulee huomioida turvallinen tila -periaatteet eikä vihapuhetta tule sallia seurakunnan
toiminnassa.

