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Ulkoasiain osasto
•

hoitaa kirkon ekumeenisia ja kansainvälisiä
suhteita ja niihin liittyviä teologisia asioita

•

valmistelee ja toimeenpanee kirkkomme
teologisia dialogeja

•

hoitaa yhteyksiä eri kirkkoihin, kansainvälisiin kirkkoliittoihin ja Suomen Ekumeeniseen Neuvostoon sekä yliopistoihin ja
tutkimuslaitoksiin

•

koordinoi ystävyysseurakuntatyötä

•

hoitaa kansainvälistä stipendivaihtoa

•

vastaa ulkomailla asuvien suomalaisten
parissa tehtävän kirkollisen työn suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä
paikallisten sisarkirkkojen kanssa. Kirkon
ulkosuomalaistyötä tehdään lähes 40
maassa. Kirkon turistityöntekijät palvelevat
kausisiirtolaisia ja matkailijoita suurimmissa ulkomaisissa lomamatkakohteissa

•

koordinoi kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistä toimintaa

•

huolehtii kirkon lähetystyön yhteisestä
linjauksesta ja kasvatus-, koulutus- ja tiedotustoiminnasta

•

hoitaa yhteyksiä lähetyksen kansainvälisiin
toimijoihin ja verkostoihin

•

seuraa kansainvälistä lähetystyötä ja missiologista keskustelua

•

osallistuu uskontojen väliseen keskusteluun ja yhteydenpitoon muiden uskontojen
kanssa
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Kohtaamisen kirkko
Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan
sekä uskontojen kohtaamisen suunta
vuoteen 2020
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Jumala on yksi ja kirkko on yksi

Lähetys on kirkon perustehtävä

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on osa Jeesuksen Kristuksen perustamaa maailmanlaajuista kirkkoa. Jeesus julisti Jumalan valtakunnan koittamista
ja osoitti sen pelastavilla ja parantavilla teoillaan.
Hän antoi tehtäväksi viedä evankeliumi kaikkialle
maailmaan. Kristuksen kirkko jatkaa sanoin ja teoin
Kristuksen työtä maailmassa.

Kirkon lähetys perustuu kolmiyhteisen Jumalan
lähetykseen, johon kaikki kristityt on kutsuttu.
Lähetys on kaikkien kirkkojen ja jokaisen seurakunnan perustehtävä. Kirkko ja sen lähetysjärjestöt
vievät rohkeasti sanoman lähellä ja kaukana elävien
keskuuteen. Kokonaisvaltaiseen lähetykseen kuuluu
oikeudenmukaisuuden, ihmisarvon, yhdenvertaisuuden ja perusoikeuksien puolustaminen. Kirkko ja sen
lähetysjärjestöt kohtaavat, kuuntelevat ja palvelevat
kaikkia ihmisiä. Ne kohtaavat erityisesti syrjäytettyjä,
syrjään jääneitä ja vainottuja.

Ekumenia perustuu kristilliseen uskoon
Ekumenian tarkoituksena on kirkon uudistuminen
yhteisen kristillisen uskon pohjalta. Rukous ja työskentely sen saavuttamiseksi on kaikkien kristittyjen
tehtävä. Suomen evankelis-luterilainen kirkko edistää
kirkon näkyvää ykseyttä muun muassa käymällä
oppikeskusteluja eri kirkkojen kanssa. Kotimaisten
teologisten dialogien lisäksi käydään keskusteluja
myös kansainvälisesti.

Uskontojen vuoropuhelu
Koska Jumala on yksi, myös ihmiskunta on kansallisista, kulttuurisista tai uskonnollisista eroista huolimatta
vain yksi. Jumala on luonut kaiken, hän on kaiken
elämän lähde ja hän myös lähestyy ja kutsuu kaikkia
ihmisiä. Kristityt tunnistavat kaikissa ihmisissä Jumalan luomistyön ja kutsun yhteyteen. Kaikki ihmiset,
uskonnoista riippumatta, ovat keskenään veljiä ja
sisaria, ja heidän tehtävänsä on viisaudella ja hyvillä
teoilla rakentaa yhteistä tulevaisuutta. Siksi kristityt
arvostavat kaikissa uskonnoissa sitä hyvää, totuudellista ja oikeaa, mikä on Jumalasta lähtöisin.

Tekoja ihmisarvon puolesta
Kirkon Ulkomaanapu toteuttaa pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä, auttaa humanitäärisissä katastrofeissa
ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista. Näin se
toteuttaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sille
antamaa kansainvälisen diakonian tehtävää. Työ
keskittyy erityisesti hauraisiin maihin, joissa usein on
myös käynnissä konflikteja. Toiminnan painopisteinä
ovat oikeus rauhaan, oikeus toimeentuloon ja oikeus
koulutukseen.

Kansainvälisyys, ekumenia
ja uskontojen kohtaaminen
on arkipäivää kirkon
kaikilla tasoilla

Kirkon ulkosuomalaistyö – tukiverkkosi
maailmalla
Suomessa asuu 5,5 miljoonaa asukasta – ulkomailla
1,4 miljoonaa suomalaistaustaista, heistä noin
220 000 on Suomen kansalaisia. Ulkomaille matkustaa vuosittain noin 3,6 miljoonaa suomalaista
turistia ja yhä suurempi joukko suomalaisia asuu osan
vuodesta ulkomailla. Ulkosuomalaistyön lähtökohtana on viettää jumalanpalveluksia ja tarjota kirkollisia
toimituksia äidinkielellä sekä auttaa erilaisissa elämän
vaikeuksissa. Tavoitteena on myös tukea ulkomailla
asuvien suomalaisten kotoutumista uuteen kotimaahansa, jotta he löytäisivät paikkansa sikäläisten
kristittyjen joukossa.

Kohtaamista kaikkialla
Kansainvälisyys, ekumenia ja uskontojen kohtaaminen ovat arkipäivää kirkon kaikilla tasoilla. Jokainen
kirkon jäsen on kirkon kohtaamispinta toisten kristillisten yhteisöjen ja toisten uskontojen kanssa. Paikallisseurakunnat ovat kohtaamisen ja vuorovaikutuksen
paikka. Ne ovat myös kansainvälisiä toimijoita ystävyysseurakuntasuhteidensa ja muiden kansainvälisten
hankkeiden kautta. Hiippakunnat tukevat seurakuntia
niiden kansainvälisissä yhteyksissä. Kokonaiskirkon
tasolla huolehditaan niistä kirkollisista suhteista, joissa
toisena osapuolena on koko Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kirkolliset järjestöt toteuttavat kirkolta
saamansa tehtäväksiannon mukaisesti lähetyksen ja
kansainvälisen diakonian tehtäviä.

