Kirkko ja aikuiset neuvottelukunta 2016
Kirkko ja aikuiset neuvottelukunta on työskentelynsä ja selvitysten kautta tiivistänyt viisi
aihealuetta, joiden jatkotyöstäminen edellyttää systemaattisia ja nopeita ratkaisuja muuttuvassa
jäsenkentässä.
I)
Tilojen avoin käyttö
Kirkon hallussa on suuri kiinteistömassa keskeisillä alueilla. Toimitilojen käyttöaste ja sijainti
mahdollistavat laajan integroitumisen osaksi paikallisyhteisöjen toimintaa. Avoimuuden
periaatteen mukaisesti olisi tuettava järjestelmää, jossa tilojen käyttö on nähtävissä ja varattavissa
kenen tahansa toimesta. Yleinen varaamisjärjestelmä edellyttää pelisääntöjen selkeyttä ja
toiminta-ajatuksen tasapuolisuutta. Tiloja voisivat varata sekä yksittäiset henkilöt, että erilaiset
kansalaisjärjestöt ja paikalliset toimijat.
Toimintatilojen avaaminen laajaan käyttöön edellyttää seurakuntanäkemystä, jossa evankeliumin
sanoma kasvaa myös läsnä olemalla paikallisessa yhteisössä. Tämä läsnäolo ei edellytä kaikelta
tiloissa tapahtuvalta toiminnalta hengellistä sisältöä. Tiloissa voi olla myös kokeilevasti erilaisia
toimintoja, jotka tähtäävät ihmisten hyvinvointiin.
Tilojen diakoninen ulottuvuus on ilmeinen. Ruoanjakoa esimerkiksi kirkkosaleista tulee pohtia,
jotta ulkona jonottamista vältettäisiin. Jos alueella joku muu hoitaa jakelua, voidaan olla aktiivisia
tarjoamalla tiloja. Sama koskee hätämajoitusta ja asunnottomien yöpymistä.
Kaikkien tilojen käyttöasteen tulee olla yli 45%.

II)
Arkikommunikaatio
Jumalanpalvelusten toteutus sisältää kommunikaation näkökulman. Jos kuulija ei ymmärrä mistä
puhutaan, hän on ulkopuolinen. Ne, jotka ymmärtävät ovat sisäpiiriä. Tämän kokemuksen
välttämiseksi on ryhdyttävä äärimmäisiin toimiin, jotka tasa-arvoistavat sisä- ja ulkopiirin.
Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. sanaston ja kielen yhteen sovittaminen yleensä Suomessa
käytettävän kielen kanssa. Kirkkomusiikin tulee olla yhteistä. Taiteellisesta näkemyksestä tulee
tinkiä, jotta osallistuminen on mahdollista mahdollisimman monelle.
Jumalanpalveluksissa seurakuntalaisten roolin toimijoina tulee kasvaa. Lapsivaikutusten
arviointityöskentelyn pohjalta on syytä miettiä miten eri-ikäiset ihmiset osallistuvat toimintaan
messussa. Esimerkiksi Ruotsissa lapset voivat toimia ehtoollisessa avustajina ja aikuiset
seurakuntalaiset jakajina.
Viestinnän luonne on muuttunut horisontaaliseksi ja viestivirtoja ei enää omista kukaan.
Horisontaaliviestintä elää verkossa erilaisissa ketjuissa. Meemien, kuvien, tykkäysten ja muiden
verkossa nopeasti elävien aiheiden luominen on osa kirkon sanoman ydintehtävää.
Henkilökohtaiset lähestymiset kirjeinä ja yhteydenottoina ovat osoittaneet merkitystään
esimerkiksi kirkosta eroamiseen liittyvissä tutkimuksissa. Tähän viestinnän muotoon olisi
panostettava
III)
Täysvaltaisuus
Kirkon hallinto on lähtökohtaisesti demokraattinen, mutta se ei välttämättä pääse toteutumaan
täydessä mitassaan. Kysymys siitä, kuka saa kirkon avaimet esimerkiksi vapaaehtoisena on akuutti.
Vapaaehtoistoimintaa tulee kehittää niin että aikuisten erilainen osaaminen ja innovaatiot otetaan
todesta.

Kirkko ja aikuiset neuvottelukunnan työryhmä on koostanut uudet vapaaehtoistyön
linjausmateriaalit asiakirjaksi, joka on saatavana verkossa ja painettuna.
Maahanmuuton ja muuttuvan yhteiskunnan paineessa myös vapaaehtoisuuden ja
seurakuntalaisuuden luonne on muuttumassa. Turvapaikan hakijoiden majoitusprosessi on
osoittanut, että vapaaehtoisia löytyy nopeastikin tämän tyyppisissä tilanteissa.
Uusien vapaaehtoisten valmentaminen erilaisiin tehtäviin on akuutti kysymys. Seurakunnan
toiminnassa on mukana kaikkien alojen asiantuntijoita, joille mielekkäiden tehtävien
paikantaminen on haastavaa. Tarve aikuisiin liittyvällä pedagogisella osaamisella on kasvanut.
IV)
Innovaatiot
Eripuolilla Suomea on seurakunnissa hyviä kokeiluja ja toimintamuotoja. Niistä kertominen
suuremmalle joukolle olisi monessa mielessä tarpeen.
V)
Moniäänisyyden hyväksyminen
Kirkossa ei ole yhtä ainoaa hengellistä ääntä, joten dialogi-ulottuvuuden vahvistamista tarvitaan.
Tavallisten seurakuntalaisten ääni on myös saatava kuuluviin, vaikka useimmiten ääntä käyttävät
aktiiviset hengelliset pienemmät ryhmät.

