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Marraskuussa valitaan evankelisluterilaisen kirkon luottamushenki-
löt seurakunta-/kirkkoneuvostoihin ja kirkkovaltuustoihin. Luotta-
mushenkilöt valitaan jäsenvaalilla neljäksi vuodeksi. Äänioikeutettu 
on jokainen 16 vuotta täyttänyt kirkon jäsen ja vaalikelpoinen 
ehdokkaaksi jokainen 18 vuotta täyttänyt siinä seurakunnassa, jossa 
asuu.

Kirkon vaalitunnus syksyn vaaleissa on Minun kirkkoni, 
#minunkirkkoni, joka uskoo, toivoo, rakastaa, on lähellä ja uudistuu.

Me sosialidemokraatit haluamme kutsua kirkkoon kuuluvia jäse-
niämme ja kannattajiamme mukaan ja vaikuttamaan kirkon työhön 
sekä paikallisesti että laajemmin kirkon piirissä. 

Valitut edustajamme vaikuttavat myös hiippakuntavaltuuston ja kir-
kolliskokouksen vaaleissa sekä piispanvaaleihin. Paikallisilla vaaleilla 
vaikutetaan siis koko kirkon suuntaan ja kirkon uudistumiseen.
Kirkon työstä ja tehtävistä voidaan käydä ja käydään yhteiskun-
nallista keskustelua, mutta päätöksenteko opillisista kysymyksistä 
kuuluu kirkon omalle hallinnolle. 

SEURAKUNTA - 
YHTEISVASTUUN 
YHTEISÖ
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SOSIALIDEMOKRAATTEINA 
TOIMIMME SEN KIRKON PUOLESTA, JOSSA

                
• ketään ei jätetä yksin
• kaikista pidetään huolta
• kaikki ihmiset ovat samanarvoisia
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Kirkon arvot ovat laajalti samoja 
kuin sosialidemokraattisen liik-
keen: solidaarisuus, keskinäinen 
suvaitsevaisuus ja jokaisen kans-
saihmisen kunnioitus. Tärkeää 
on myös yhteinen vastuu koko 
ympäristöstä.

Myös kirkko on kansallinen ja 
kansainvälinen. Populististen 

KIRKON ARVOTEHTÄVÄ

liikkeiden levitessä tulee kirkon 
korostaa tehtäväänsä kansain-
välisenä yhteisönä.  

Seurakunnan olemukseen 
kuuluu, että se toimii sekä 
paikallisesti että kantaen kan-
sainvälistä vastuuta ja toimien 
vuorovaikutuksessa muun maa-
ilman kanssa. 
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Diakonian peruslähtökohtana 
on niiden ihmisten kohtaami-
nen ja auttaminen, joita muu 
apu ei tavoita. Diakoniatyöllä, 
perheneuvonnalla ja sairaala-
sielunhoidolla kirkko auttaa 
ja tukee kaikkia ihmisiä, myös 
heitä, jotka eivät ole kirkon 
jäseniä. 

KIRKON TEHTÄVÄ 
HYVINVOINTIVALTIOSSA

Kirkolla ja seurakunnilla on tär-
keä tehtävä yhteiskunnassa toi-
mia ja puhua tukea tarvitsevien 
puolesta. Ihmisiä autetaan kirk-
koturvan periaatteita noudat-
taen riippumatta heidän statuk-
sestaan Suomessa.

Kirkon diakoniatyön henkilöstö-
resurssit on turvattava. Samalla 
siihen on pysyvästi ja laajamit-
taisesti liitettävä vapaaehtois-
ten seurakuntalaisten työpanos. 
Seurakuntien ja seurakunta-
laisten aktiivisuutta tarvitaan 
yksinäisyyden lieventämisessä, 
maahanmuuttajien vastaanot-
tamisessa ja lähiyhteisöjen ra-
kentamisessa. Yhteiset ateriat ja 
ruokajakelut ovat tehokas tapa 
tukea apua tarvitsevia.
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Kuntien ja seurakuntien toimin-
ta erityisesti lasten ja nuorten 
parissa avaa monia mahdolli-
suuksia yhteistyöhön. Näin on 
myös koulujen, päiväkotien ja 
-kerhojen kanssa.

Koulujen ei tule sulkeutua, vaan 
käydä aktiivista keskustelua 
seurakuntien ja erilaisten kansa-
laisjärjestöjen kanssa.

Lasten tulee olla tervetullei-
ta kirkon tiloihin ja lapset tulee 
huomioida toiminta- ja tilajär-
jestelyissä. Rippikoulutyötä tu-
lee kehittää.

Suomi on muuttanut avioliit-
tolakiaan koskemaan saman-
sukupuolisia avioliittoja. SDP 
ei puolueena ota kantaa kirkon 
opillisiin kysymyksiin vaan sen 
tekee kirkolliskokous. Lähtö-
kohdan tulee olla, että kaikki 
julkista valtaa käyttävät organi-
saatiot käyttävät sitä syrjimät-
tömästi. 

KIRKKO, LAPSET 
JA NUORET

KIRKKO JULKISEN
 VALLAN KÄYTTÄJÄNÄ



7

Jokaisen seurakunnan tulee ha-
kea kirkon ympäristödiplomia 
ja pitää sen velvoitteista kiinni. 
Seurakunnat vaikuttavat ym-
päristö- ja ilmastokysymyksiin 
omalla toiminnallaan, mutta 
myös esimerkein ja opetuksen 
kautta. Vastuuta yhteisestä ym-
päristöstä tulee korostaa kaikes-
sa toiminnassa ja hakea tapoja 
käyttää uusiutuvaa energiaa ja 
vähentää kulutusta. Seurakun-
tien toiminnassa voidaan olla 
ympäristökysymyksissä edellä-
kävijöitä. 

Kirkon kiinteistöjen tulee olla 
saavutettavia kaikille.

Seurakunnat ovat alueellaan 
tärkeitä kulttuurivaikuttajia. 
Kirkot ovat usein paikkakuntan-
sa hienoimpia ja arvokkaimpia 
rakennuksia ja niitä käytetään 
ahkerasti myös konserttitiloina. 
Hengellisellä kulttuurilla ja tai-
teella on merkitystä monille.

Kirkkojen taideaarteet on syytä 
dokumentoida valtakunnallises-
ti ja saattaa ne digitalisaation ja 
sähköisen palvelun välityksellä 
kaikkien ulottuville.

KIRKON 
KULTTUURITEHTÄVÄ

KIRKON YMPÄRISTÖ-
VASTUU JA SAAVUTETTA-
VUUS
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Seurakuntien toimintaa tulee 
kehittää yhteisen strategian 
avulla ja tässä työssä seurakun-
taneuvostoilla on mahdollisuus 
asettaa työlle ja resurssien käy-
tölle painopisteitä. 

Seurakunnissa työskennellään 
monissa ammateissa. Johtami-
seen, työhyvinvointiin ja työn 
kehittämiseen ja työilmapiiriin 
on kiinnitettävä huomiota. 

Seurakunta-/kirkkoneuvostojen 
kokousten puheenjohtajuus on 
syytä siirtää maallikoille ja tällä 
tavalla erottaa kirkkoherrojen 
esittelyvastuu puheenjohta-
juudesta. Kirkkoherrojen va-
lintaprosessissa uusi tapa, jossa 
seurakunta-/kirkkoneuvosto 
valitsee kelvollisiksi hakijoiksi 
todettujen piiristä hakukriteerit 

KIRKON JA SEURAKUNNAN 
TYÖN JA HALLINNON KEHITTÄMINEN

parhaiten täyttävän hakijan, an-
taa myös mahdollisuuden pai-
nottaa työyhteisön johtamisen 
taitoja. 
 
Seurakunnissa on noudatet-
tava nollatoleranssia erilaisen 
häirinnän ja ahdistelun osalta. 
Seurakunnissa on oltava yhtei-
set toimintaohjeet häirinnän, 
ahdistelun ja hyväksikäytön en-
naltaehkäisemiseksi ja näiden 
tilanteiden käsittelyyn kaikessa 
kirkon toiminnassa. Vihapuhet-
ta ei tule sallia seurakunnan toi-
minnassa.

Kirkon jäsenillä on paljon an-
nettavaa kirkon työhön osal-
listumalla seurakunnan hallin-
toon. Jäsenillä on vaalien kautta 
mahdollisuus olla mukana kirkon 
päätöksenteossa.
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Kristillisten sosialidemokraattien liitto ry kokoaa yhteen ihmisiä, joi-
ta puhuttelevat yhteiskunnalliset kysymykset, kansainvälinen soli-
daarisuus ja lähimmäisenrakkaus. Liitto on kirkon piirissä toimivien 
sosialidemokraattien yhteistyöverkosto. Toiminta on ekumeenista ja 
avointa eri kirkkokuntien jäsenille.

Seuraa tapahtumia ja ota yhteyttä:  www.kristillinensdpliitto.fi  
ja facebook/kristilliset sosialidemokraatit.
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ENNAKKOÄÄNESTYS  6.–10.11.2018
VARSINAINEN VAALIPÄIVÄ  18.11.2018

Tule ehdokkaaksi rakentamaan yhteisvastuun kirkkoa!
Käytä äänioikeuttasi ja anna kansankirkolle ääni!



MAAILMAA 
VOI MUUTTAA. 
TARVITAAN VAIN 
ROHKEITA IHMISIÄ.

Lue lisää: www.sdp.fi

facebook.com/sosialidemokraatit

twitter.com/demarit

instagram.com/sosialidemokraatit


