Ystävyysseurakuntapäivät, huhtikuu 2018 Tampereella
Ystävyysseurakuntapäivillä pohdittiin ystävyysseurakuntatoiminnan erityiskysymyksiä,
huoneentaulutekstejä sekä kokemuksia ystävyysseurakuntapäiviltä. Alla kootusti osallistujien tuotokset
näiltä kolmelta alueelta.

Torstai 5.4.
Tästä täytyy jutella lisää!
Asioiden työstämistä
yhdessä oppimisen keinoin (Open Space -työskentely)

Ryhmä 1/7

***

Yhteistyö Inkerin kirkon (erityisesti Karjalan rovastikunnan) kanssa & Venäjän haasteet

Venäjän kieli
Suomen kieli väistyy
Suhteet rovastikuntaan
Talouden kanavointi
Suhteet toisiin tunnustuskuntiin
Suhteet viranomaisiin
Venäjän viisumi
Internet
Nuoret mukaan

Ryhmä 2

-

Nuoret Unkarissa

Rippikoulu ei ”elitismiä” vaikka ulkomailla
 Leirimaksu + lennot
Szélrózsa kahden vuoden välein hyvä ”houkutin”
Leiriavustajana nuoria Unkarista
Innostus työntekijöiden opintomatkasta
EU-rahoitus mahdollisuus (AVI:lta löytyy rahaa), CIMO
Vastuuta nuorilla/nuorille
Matkan vetäjäksi uusin TT tai hän, joka ehdottaa
www.pisara.fi (Partaharjun suurleiri) 

***
Ryhmä 3

Ystävyysseurakuntasopimukset

Sopimukset: tiedottaminen seurakuntien eri työmuodoille, seurakuntalaisille
Mitä on sovittu?
- ”Kohtuullisen ylimalkainen – ei rajoita toimintaa vaan mahdollistaa, taloudellinen apu muuttuu”
- Kirkkovaltuuston päätös  tehdään yhteistyötä
- ”Suullinen sopimus”, kirkkoneuvoston päätökset
- ”90-luvun sopimus – pitäisikö päivittää 2000-luvulle
- ”Rakennusprojekti”
- ”Sopimus mapissa”
- 50-vuotinen taival ja sopimus jatkuu
- Kaksi seurakuntaa Suomesta tekee yhdessä yhteiseen ystävyysseurakuntaan retkiä
- Kirkkohallitukset ohjeet
- Vuosittainen avustussopimus
- ”Mikäs olikaan vanha sopimus”
- ”Koko seurakunnalle yhteistä toimintaa”
- Vastuuryhmän toimintasuunnitelma: ”Vastavuoroiset vierailut”  haaveet rippikoulutyöstä
yhdessä
 Retkitoimintaa puolin ja toisin
 Taloudellinen tuki
 Palkkaukseen
 Sähkölaskuun kirkossa
 Kaikilla ei budjetista vaan vapaaehtoisen toiminnan tulos
Mitä pitäisi sopia?
- Perussopimus? – Tehdään yhdessä 
- Molemmin puolin reilua kertoa/sopia sopimuksen kesto (seurakuntien/kuntien yhdistyessä)
- Sopimuksen tarkistus esim. 3-4 vuotta
- Saadaanko toimintasuunnitelma, mikäli taloudellinen tuki, tilinpäätös
- Toiveita kuunnellen
 Tasapainoinen yhteys
 Hengellinen yhteys
- Ystävyysseurakuntatoimikunta




-

Jos projekteja: ne sovitaan erikseen
Varainkeruu
 konsertit
 myyjäiset
 kolehdit
Vapaaehtoisten toiminnasta selkeät pelisäännöt – matkakulut esimerkkinä

***
Ryhmä 4

Mitä toimenpiteitä jatkuvuuden varmistamiseksi ystävyystoiminnalle?

Jatkuvuuden turvaaminen seurakuntatyössä
- Seurakuntamatkat
- Seurakunnan rahoitus/budjetti
- Sopimusten noudattaminen
- Henkilökohtainen kutsu/vastuu
- Messukumppanuus
- Luottamushenkilöyhteistyö
- Eri seurakuntien yhteistyö
- Kirkkoherrat ”mukaan”, sitoutettava
- ”Liitokset väljää”, haaste vapaaehtoisuus
- Aktiivinen
- Pitkäjänteistä
- Riparilaiset ym. nuoret ystävyysseurantamatka
- Rukoilu toistemme puolesta
***

Ryhmä 5

Työ – Diakonia – Lähetys -- Ystävyysseurakunta
Ystävyysseurakunta

Työ

Diakonia
-

***

Lähetys

Vapaaehtoiset – rooli?
Ohjelma – kuka, kenelle?
Pakolaisvirta – yhteinen tekijä
Toimintatavat seurakunnissa on hyvin erilaiset, samoin ystävyysseurakunnat
Jossain avustusten tarve on suuri, jossain toivotaan vuorovaikutuksellisuutta

Ryhmä 6

-

-

-

Mitä ystävyysseurakuntatoiminnassa tehdään?
(Vaihetuspöytä, ideat, käytännöt, onnistumiset – pieleen menemiset)

Maksetaan papin palkka
Henkilökohtaiset ystävyyssuhteet
Retket ystävyysseurakuntiin
 Ystävyysseurakuntien kanssa yhdessä ohjelma suunnitellaan
 Retket ystävyysseurakunnista Suomeen
 Maksetaan ystävyysseurakunnan kulut Suomessa
Taloudellinen tuki
Toiminnallinen yhteistyö – ongelma?
Ystävyysseurakunta turismi!
Rippikoulu- ja nuorisotyö yhteistyö – näköalat
Lähetystyö ystävyysseurakunnan alueella
Keräys: lelu, askartelu, ompelukone, vaate, leiritarvikkeet, laukut kouluun, urheiluvälineet,
lahjoitukset seurakunnan tarpeista
Remonttiryhmät
Rakennus/remonttireissut
Toiminnallinen yhteistyö!
Toiminta seurakunnan tarpeista
Talkoomatkat
Ihmiset tutuksi toisilleen
Yhteinen messu
Vastataan koko seurakunnan budjetti Suomesta
Kysymys: Mitä tarvitsette? Mitä voidaan tehdä yhdessä?
Miesten leirit
Kun menee täältä hyvän idean kanssa – pieleen
Koulutusyhteistyö
Koulutuskurssit
Hengellinen yhteistyö
Hengellinen yhteys
Retriitti
Ei suomalaisia osallistujia / innostusta
Jatkuvuuden haaste
Käy läpi lahjoitukset
Sopimukset: Mitä tarkoittaa ystävyysseurakuntatoiminta?
Kuntaliitokset Virossa vaikutus
Monia eri alan osaajia tarvitaan
Vastuu- ja työryhmä
Seurakuntalaiset luottamushenkilöt
Rajan jako
Uudet haasteet
Tallinna/Lasnamäki luterilainen seurakunta
Miten nuoret mukaan seurakuntaan (ystävyysseurakunnat (opetella ystävyysseurakunnan kieli) ja
meidän seurakunnat)
 Nuoret perheet mukaan
 Seurakuntien jäsenmäärä pienenee
 Seurakuntaliitokset meillä/ystävyysseurakunnissa
Ekumenia
Henkisyyden haaste!
Vapaaehtoisten kulut, kuka maksaa?

Perjantai 6.4.
Huomenta, nukuitko hyvin?
Yön yli haudutettuja ajatuksia

Huoneentaulutekstit
Tärkeintä on kohdata muita ihmisiä Jeesuksessa Kristuksessa, kristittyinä veljinä ja sisarina.
Ystävyys yhdistää
Yhdessä, toinen toistaan tukien ja rohkaisten yhteisestä uskosta eläen.
Jos se on Jumalan tahto – se toteutuu.
Ystävä on siunaus
Ystävien yhteinen rukous kantaa.
Työtä tarvitaan, mutta luonne muuttuu
Kohti enenevää tasavertaisuutta – vuorovaikuttamista
Kun kohdataan, tehdään se avoimin sydämin ja avoimin käsin vastaanottamaan uutta!
Yhteinen
USKO
TOIVO
RAKKAUS
ystävyyteen!

sytyttää uusia ihmisiä

Ole avarakatseinen
Ystävä ystävyysseurakunnissa on tärkeä
Innostus on suuri rikkaus, tule ja ystävysty
Ystävä on onni
”Ystävyys on yhteistä työtä
kumpikin antaa ja saa”
-Jukka SalminenJumala on Rakkaus, jaa Rakkaus ystävien kesken. Sanoissa ja teoissa.
Ystävyysseurakuntatyö laajentaa näköalaa, syventää henkistä kasvua.
Rukoile ja työtä tee, ja katso silmiin!
Syvemmälle, sinne minne kuulun
Ystävyysseurakuntatoiminta kutsuu osallistumaan ja jakamaan seurakunnan elämää, se on rinnalla
kulkemista Jeesuksessa Kristuksessa – mahdollisuus – upea sellainen.
”Kyllä Jumala huolen pitää hulluistaan. Vieköön hän minne tahtoo vain viedä.”
Ystävyysseurakuntatyö
- Yhteinen usko
- Keskinäinen apu ja rakentuminen
- Kristuksen maailmanlaaja seurakunta
Vuoropuhelua – kuuntelua ja kuulluksi tulemista ei koskaan ole liikaa
Ystävyys on rikasta ja arvokasta.
Ystävyysseurakuntatyö avaa näkemään jotakin siitä, mitä Jeesus sanoi meille kaikille: ”Ystäviksi minä sanon
teitä.”
Ystävyys on sydämen asia!
Kaikki olemme samanarvoisia.
Kaikki saman taivaan alla, saman Isän huomassa.
Ystävyyttä yli rajojen
Kunnioita toista ja hänen kirkkoaan
Muista ystävää
Voima ja rauha on Jumalassa

Jeesus on turvamme, siihen turvaamme joka hetki ja rukoilemme Häntä. Luotamme Jeesukseen ja
uskomme, että hän pitää huolen meistä.
Ystävyyttä yli rajojen maailman tulevaisuuden vuoksi
Toistemme puolesta rukoilemme siksi kunnes kohdataan…
Opimme toinen toisiltamme, kun elämme Jumalan johdatuksessa. Olemme kaikki tasavertaisia.
Paikalla on juuri oikeat ihmiset
Aina on uusia mahdollisuuksia
Huoneentaulu
- Nuoria mukaan
- Kumppanin kunnioitus
- Uteliaasti uusille alueille (ELCSA) oppimaan

Yön yli hautuneita ajatuksia, kokemuksia ja opittuja asioita
Ystävyysseurakuntapäivillä sai uusia näkökulmia ja ajatuksia kaavoihin kangistuneisiin omiin
toimintatapoihin.
Miten ystävyysseurakuntatoiminnan ”hiljainen tieto” siirretään eteenpäin eli sukupolvien vaihdoksen
toteuttaminen? Aktiivinen suunnittelu nuorisotyön kanssa.




Olemme kanssakäymisessä ja työssä ihmisten kanssa. Sitten tulevat asiat.
Ystävyys merkitsee kuuntelemista, halua oppia toisen elämänkokemuksesta.
Kristuksen kirkon työ rakentuu rauhan, toivon ja luottamuksen varassa, sillä sen juuret ovat
evankeliumissa, ’rukous ja rakastaminen ovat kansasi’ ateriayhteyden voima.

Kokemusta paljon
Ystävyys ei ole viranomaistoimintaa
Seurakunta ja seurakuntalaiset kohtaavat Jumalan yhteisessä uskossa
-

Todellista yhteyttä, ei vain arkistossa pölyttyviä sopimuksia
Vastavuoroisuutta, molemminpuolista antamista ja saamista
Yksisuuntaisen lahjoittamisen aika on ohi

Sain käytännön neuvoja tulevaisuuteen, esim. pyydämme tilinpäätöstietoja ystävyysseurakuntien
rahoista/kolehtien tuotoista, joita olemme keränneet heille!
Kaikkialla on samat ongelmat
Uusien toimintamuotojen käyttöönotto
Rohkeus
Meillä on paljon opittavaa ystävyysseurakuntiemme elämästä vähemmistöasemassa
Monta ystäväseurakuntaa – kaikki eivät yhtä aktiivisia

 vaikea rajata
 miten priorisointi
 ovatko ajasta ikuisuuteen juttuja
Keskustelu ystävyysseurakunta työstä!
Tarvitsemme ystäviä!
Musiikki avaa teitä!
Kaikki olemme samaa perhettä erilaisuuksista huolimatta!
Seurakuntien eri ystävyysseurakuntien yhteistapaamiset vuoroin eri seurakunnissa.
Ryhmässä kuultu ja siitä oppiminen antaa uusia oivalluksia ja ideoita
Tulevaisuuden haasteet
- Vapaaehtoisten keski-ikää saatava laskettua
- Seurakuntien yhdistymiskehitys Suomessa
- Kirkkoherra ja luottamusmiehet sitoutettava
- Sopimus rytmitettävä niin että vuorovaikutus pysyy käynnissä ja kasvaa yli muutosvaiheiden
- Rahoitus: budjetti
- Vapaaehtoisten kulukorvaukset, nuoret ikäpolvet eivät tee moisia jos joutuvat maksamaan
-

Yhteisten ideoiden, tekemisten jakaminen
Antaessaan saa…
Paljon on jo tehty
Ystävyysseurakuntia on hankittu ”helpoista maista” – Viro yms.; kuinka Latvia, Liettua yms.?
Vammaistyö?

Yhteistyö, tuki
Toisaalta kerrattiin asioita, jotka ovat käytännössä toiminnassa mukana!
Yleinen huoli jatkuvuudesta saada uusia ihmisiä mukaan.
Eilinen päivä meni katselemisessa ja kuuntelemisessa.
Eilisestä:
Kaikki ovat tehneet samansuuntaisia havaintoja ystävyysseurakuntatyössä kokemastaan ja siksi on ollut
hyvä jakaa kokemuksia ja sitä, millaisia ratkaisuja joku on tilanteisiin löytänyt.
Kristittynä kasvamista ja toinen toisemme kasvun tukemista, yhdessä oppimista globaalissa
vuorovaikutuksessa ja vaikuttavassa dialogissa
Ystävyysseurakuntatyö on yhteisölähtöistä, mutta henkilökohtaiset suhteet kannattelee ja pitää toimintaa
yllä.
Sain paljon käytännön toteuttamisideoita
Iloitsin innosta auttaa kristiveljiä ja -siskoja – into tarttui
Ystävyysseurakuntatyössä kohdataan, välitetään, rukoillaan ja rakastetaan yli rajojen.
Uhkakuvien lietsomisen aikaan tarvitaan ystävyysseurakuntatyötä aivan erityisesti. Voimme oppia yhdessä
olemaan evankeliumin tarjolla pitäjinä tässä ajassa sanoin ja teoin. Hienoa, että meitä on näin paljon koolla!

Ystävyysseurakuntatyö on eri asia kuin avustus – se tulee lähelle kv-diakonia, mutta enää ei lähdetä itärajan
taa. Se on historiaa, pitää löytää uusia tapoja, henk.koht. suhteita, ystävyyttä!
Ystävyysseurakuntatyö on tärkeää ja on monenlaisia seurakuntia, tätä työtä tekemässä on monia erilaisia
ihmisiä. Kaikille työ on yhtä palkitsevaa.
Vahvisti ystävyysseurakuntatyön merkitystä, samalla sai kuulla, kuinka erilaisia seurakuntia on sekä täällä
että vastapuolella.
On erilaisia seurakuntia, mutta pohjimmiltaan työ samanlaista, mutta jokainen tekee omien
mahdollisuuksien mukaan, sydämessä ja halua auttaa.
Epäselvyyttä
Nuorisotyö
Esimiehen asema
Työn jatkuvuus
I Visio tulevaisuuteen
 Yhteistyön ja oppimisen sisältö
 Mahdollinen uusi kumppani
 Uuden oppimista
II Sisäistä kohtaamisen periaatetta
III Yhdistä voimat
 Muut seurakunnat/järjestöt vaikuttavaksi yhteistyöksi
Ystävyysseurakuntatyö on ystävien tapaamista ja elämistä heidän rinnallaan.
-

Toinen toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa! (Room. 12:10)
Eilisestä jäi mieleeni, että ystävyysseurakuntatoiminnalla, erityisesti rovastikunnallisella yhteydellä
Inkerin kirkkoon Venäjällä, on enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia
Toisaalta on tärkeää pitää yhteyttä myös muihin seurakunnan ystävyysseurakuntiin Saksassa,
Unkarissa ja Suomessa
Myös nuorten aktivoiminen ystävyysseurakuntatoimintaan kiinnosti ja kosketti

-

Ystävyystyön yhteinen päämäärä on Jeesus, ei suomen kielen tai kulttuurin levittäminen
Nuorison mukaan saaminen turvaa jatkuvuuden. Se on koko toiminnan yhteinen voimavara
tulevaisuudessa

-

Nuoret mukaan toimintaan
Suomen kielen käyttö vähenemässä Venäjällä
Venäjällä ei puhuta pahaa sen maan presidentistä, vaan kerrotaan, että Jeesus on tärkein

Ystävyysseurakuntatyö tärkeää kansainvälisyyttä ja ystävyyttä eri kansojen välille. Työstä enemmän tietoa
kaikille seurakuntalaisille, myös kaikille henkilökuntaan kuuluville
Ruohonjuuritason yhteys ja ystävyys.
Ymmärrys toisiamme kohtaan tavallisina kansalaisina.
Ystävyysseurakuntatyö on seurakunnan yhteinen asia.
Vaikka henkilöt vaihtuu, ystävyys jatkuu.

Ystävyysseurakuntatoiminta:
Yhteys omassa maassa ja kansojen kesken
Tavallisten kansalaisten kohtaaminen laajasti
-

Ihmisten välinen ystävyys
Kohtaaminen aidosti

Eilinen päivä toi tosi paljon lisää mahdollisuuksia mitä ystävyysseurakunta voi olla, tietoa siitä mitä on tehty
Suomessa ja Virossa

