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Ystävyysseurakuntatoiminta on Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälistä
työtä, joka tapahtuu ja toteutuu paikallisseurakunnissa.
Keskinäinen yhteys ja vuorovaikutus ovat
toiminnan ytimessä. Niitä pyritään vahvistamaan kirkoissamme kaikessa toiminnassa. Se
merkitsee kutsua kasvaa yhteisessä uskossa,
todistuksessa ja palvelemisessa.
Toiminnan toteuttajina ovat tavalliset seurakuntalaiset ja työntekijät käytännönläheisen
kohtaamisen kautta.
Toimintaa toteutetaan monin eri tavoin. Se voi
olla
•
•
•
•
•
•
•
•

Yhteistyötä, joka toteutuu diakonia-, lähetys-, musiikki-, nuoriso- tai lapsityössä
Vastavuoroisia seurakunta- ja työntekijävierailuja, leiriä ja retkiä
Työntekijävaihtoa
Seurakuntien välistä hengellistä yhteyttä ja
esirukousta
Taloudellista tai muuta aineellista tukea
Kumppanikirkon rovastikunnallisen työn
tukemista
Kumppanikirkon yhteisten työmuotojen
tukemista
Muuta näihin verrattavaa yhteistyötä

Lähes kahdella kolmesta suomalaisseurakunnasta on ulkomainen ystävyysseurakunta.
Suhteita on solmittu kaikkialle maailmaan.
Suurin osa suhteista on solmittu Viron, Inkerin
ja Unkarin luterilaisten kirkkojen seurakuntiin.
Ystävyysseurakuntatoiminta toteutuu pääasiassa luterilaisten seurakuntien välillä. Se on
mahdollista myös eri kirkkokuntiin kuuluvien
seurakuntien kesken. Porvoon sopimuksen
myötä toiminnan kehittäminen on mielekästä
erityisesti Euroopan anglikaanisten seurakuntien kanssa.

Ota yhteyttä!
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Kohtaava ystävyysseurakuntatoiminta

Kohtaavassa ystävyysseurakuntatoiminnassa
•

Arvostamme arkista elämää seurakunnan yhteydessä

•

USKO
Kohtaamme Jumalan

Tuemme seurakuntalaisten osallisuutta ja toimijuutta seurakunnissa

•

Ymmärrämme erilaisuutemme rikkautena

•

Rakennamme uskon perustalle.
Vietämme yhteistä jumalanpalveluselämää ja
rukoilemme seurakunnissamme toistemme puolesta

Ilmennämme kristittyjen ykseyttä, joka vallitsee
moneudessa

•

Asetumme toistemme asemaan

•

Rakennamme keskinäistä ymmärrystä ja sovintoa

•

Kohtelemme toisiamme tasavertaisina kumppaneina

•

Kunnioitamme toistemme itsemääräämisoikeutta,
kirkkojärjestystä, perinteitä ja tapoja

•

Noudatamme kirkkojen keskinäisiä sopimuksia

•

Kuljemme toistemme rinnalla, jaamme tarinamme
ja luomme yhteistä tarinaa

•

Opimme toisiltamme – emme opeta toisiamme

•

Viestimme toisillemme seurakuntamme ja kirkkomme asioista vastuullisesti

•

Edistämme kirkkojemme keskinäisen tuntemuksen syvenemistä

•

Lisäämme maissamme tietoa toistemme elämäntodellisuudesta

Perustuu kestäville kristillisille arvoille

TOIVO
Kohtaamme maailman
Teemme toivon näkyväksi.
Todistamme yhdessä Vapahtajastamme,
joka antaa koko luomakunnalle
tulevaisuuden ja toivon

RAKKAUS
Kohtaamme lähimmäisen
Saatamme rakkauden teoiksi.
Osoitamme keskinäistä rakkautta,
etsimme toistemme hyvää, teemme hyvää toisillemme
ja tuemme toisiamme seurakuntien
paikallisessa palvelutehtävässä

Ylöjärven seurakunnan ystävyysseurakunnat
•

Tallinnan Pyhän Hengen seurakunta
http://puhavaimu.ee/

•

Kaukolan seurakunta
http://www.inkerinkirkko.fi

•

Hatsinan seurakunta
http://www.inkerinkirkko.fi
Delaware-Marylandin synodi
http://wwwdemdsynod.org/

•

Haluatko osallistua toimintaan? Ystävyysseurakuntatoiminnassa on erilaisia tapahtumia ja toimintaa vuoden
mittaan. On vierailuja, kirkkopyhiä sekä leiritoimintaa.
Niitä valmistellaan ja toteutetaan yhdessä. Osallistua
voi eri tavoin ja samalla tutustua uusiin ihmisiin ja
ystävyysseurakuntien elämään. Tule mukaan!

