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THE UNITED METHODIST CHURCH IN FINLAND
Finnish Provisional AC

The Nordic and Baltic Episcopal Area:
Bishop: Christian Alsted. 
Phone: +45 2720 4696 
E-mail:  bishop@umc-ne.org 

Bishop’s Office, 
Adress:  Rigensgade 21A, P.O. 2092, DK-1316  Copenhagen K, Denmark 
Phone:  +45 5133 1477
Postbox: Bishop Christian Alsted, Postboks 2092, DK-1013 Copenhagen K, Denmark
E-mail: office@umc-ne.org
Homepage: www.umc-ne.org  

Assistant and Secretary: Kirsten Hastrup  
Phone:  +45 5133 1477
E-mail: office@umc-ne.org 

UMC in Finland (Finnish speaking): 
Punavuorenkatu 2 B 17, 00120 Helsinki
Phone   +358 44 259 2783
E-mail:  suomen@metodistikirkko.fi
              jori.brander@metodistikirkko.fi
                                                        
SUPERINTENDENT:   Jori Brander
LAYLEADER OF THE AC:  Elina Lind
AC SECRETARY:   Elina Heimonen
SECRETARY OF STATISTICS:  membership issues: Veli Loponen
    financial issues: Eevi Pöysti
SECRETARY OF ECONOMY:  Eevi Pöysti
MANAGER OF ESTATES:  Paula Pöysti
RECORDER OF CONFERENCE STUDIES: Jori Brander
EDITOR OF RAUHAN SANOMIA - NYA BUDBÄRAREN: Hans Växby

CHURCH BOARD
CHAIRPERSON:     Jan-Markus Jeromaa
MEMBERS:  3 years: Timo Virtanen
   2 years Aino Kallio
   1 years: Kalle Laamanen
                                   Bishop Christian Alsted, Superintendent Jori Brander, layleader 
Elina Lind. In addition without vote: secretary of economy Eevi Pöysti, Administrative secretary 
Monica Lundgren, manager of estates Paula Pöysti
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COMMITTEES
COMMITTEE OF EVANGELISM: Chairperson Veli Loponen
COMMITTEE OF MISSION: Chairperson Aino Kallio
COMMITTEE OF DIACONY: Chairperson Markku Tuomikorpi
COMMITTEE OF YOUTHWORK: Chairperson Kalle Laamanen
COMMITTEE OF COMMUNICATIONS: 

PÄÄTOIMISTOJEN OSOITTEITA

SUOMI:
Finlands svenska metodistkyrka, 
c/o Helsingfors metodistförsamling, Apollogatan 5, 00100 Helsingfors, Finland.
p. +358 9 449 874 (Suomesta: 09 449 874)
Sp. kyrkostyrelsen@metodistkyrkan.fi    Kotisivu: www.metodistkyrkan.fi 

NORJA:
Metodistkirken i Norge, Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 Oslo, Norway.
Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO 
p. +47 23 33 27 00
Sp. hovedkontoret@metodistkirken.no     Kotisivu: www.metodistkirken.no

TANSKA:
Metodistkirken i Danmark, Stokhusgade 2, 1317 København K, Denmark.
p. +45 33 12 96 06  
Sp. landsledelse@metodistkirken.dk    Kotisivu: www.metodistkirken.dk

VIRO:
Eesti Metodisti Kirik, Narva mnt. 51, 10152 Tallinn, Estonia.
p. +372 66 88 497 
Sp. keskus@metodistikirik.ee    Kotisivu: www.metodistikirik.ee

LATVIA:
Latvijas Apvienota Metodistu Baznica, Akas iela 13,Riga, 10011 Latvija.
p. +371 67 311 442 
Sp. metodistu.birojs@gmail.com    Kotisivu: www.metodisti.lv

LIETTUA:
Lietuvos Jungtiné Metodistu baznycia, 
J. Naugardo g. 8, LT-44280 Kaunas, Lithuania.
p. +370 37 323 588 
Sp. ds@lithuaniaumc.org    Kotisivu: www. lithuaniaumc.org
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S U O M E N    M E T O D I S T I K I R K K O

Pohjoismaiden ja Baltian piispan alue:
PIISPA  Christian Alsted. 
Puhelin:   +45 2720 4696 
Sähköposti:  bishop@umc-ne.org 

Piispantoimisto:
Osoite:   Rigensgade 21A, P.O. 2092, DK-1316  Copenhagen K, Denmark 
Puhelin:   +45 5133 1477
Sähköposti:    office@umc-ne.org
Kotisivu:       www.umc-ne.org  

Piispan assistentti:  Kirsten Hastrup 
Puhelin:   +45 5133 1477
Sähköposti:    office@umc-ne.org 

Piispankassa:    Nordea, reg. nr. 2144.  IBAN: DK9020004380549714,
       Swift (BIC): NDEADKKK
pankki:       Nordea Bank, Denmark, A/S, Oslo Plads 6, DK-2100 Copenhagen, Denmark

Keskuskonferenssikassa:
       Nordea, reg. nr. 2144 IBAN: DK2020003492372705
       Swift (BIC): NDEADKKK
pankki:       Nordea Bank, Denmark, A/S, Oslo Plads 6, DK-2100 Copenhagen, Denmark

SUOMEN METODISTIKIRKKO:
Punavuorenkatu 2 B 17, 00120 HELSINKI
p: 044 259 2783,  
sp: suomen@metodistikirkko.fi Kotisivu: www.metodistikirkko.fi

PIIRIKUNNANJOHTAJA: 
Piirikunnanjohtaja
Jori Brander, Inkilänmäenkatu 28 A 5, 70340 Kuopio
p. 046 810 8128, sp. jori.brander@metodistikirkko.fi

VUOSIKONFERENSSIN MAALLIKKOJOHTAJA:
Elina Lind, Vaahterakuja 4 F 36 33840 Tampere
p. 050 563 5282, sp. elina.lind@metodistikirkko.fi
                                                   
VUOSIKONFERENSSIN SIHTEERI:
Elina Heimonen, Harjunpäänkatu 7 A 6, 28100 PORI
p. 044 330 2428, sp. elina.heimonen@metodistikirkko.fi

TILASTOSIHTEERI: 
Jäsentilastoa varten: Veli Loponen, Ratapihankatu 45 A 2, 20100 TURKU
p. 0400 549 178,  sp. veli.loponen@metodistikirkko.fi
Taloustilastoa varten: Eevi Pöysti, ks. osoite alla!
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TALOUSSIHTEERI: 
Eevi Pöysti, Kustaankuja 2, 17200 VÄÄKSY
p. (03) 766 2915 sp. eevi.poysti@ispalvelu.inet.fi

KIINTEISTÖJEN ISÄNNÖITSIJÄ:
Isännöintipalvelu Pöysti, Kustaankuja 2, 17200 VÄÄKSY
p. (03) 766 2915 sp. paula.poysti@ispalvelu.inet.fi

HELSINGIN LÄHETYSTALO, Isännöitsijä: 
Paula Pöysti, tsto Punavuorenkatu 2 B 17, 00120 HELSINKI
p. 040 511 2118 sp. paula.poysti@ispalvelu.inet.fi

RAUHAN SANOMIA – NYA BUDBÄRAREN
Päätoimittaja: Hans Växby, hans.vaxby@gmail.com
Toimittajat: Veli Loponen, ks. yhteystiedot yllä, Säde Loponen, Suvi Hyytinen, Titti Konno, Jan-
Erik Andelin.

K I R K K O H A L L I T U S:
Puheenjohtaja:    Jan-Markus Jeromaa, Lapintie 4 B 2, 33100 TAMPERE   
               p. 040 730 4506, sp. jan.jeromaa@metodistikirkko.fi

Jäsenet: 3v.         Timo Virtanen, Punavuorenkatu 2 B 20, 00120 HELSINKI
                p. 040 543 3643,  sp. timo.virtanen@metodistikirkko.fi  
 2v.:        Aino Kallio, Humikkalantie 101 D 20, 00970 Helsinki
                  p. 050 341 1154, sp.aino.kallio@metodistikirkko.fi   
 1v.:        Kalle Laamanen, Metsotie 2-4 a, 39160 JULKUJÄRVI
  050 480 1892, sp. kalle.laamanen@gmail.com
              piispa Christian Alsted, piirikunnanjohtaja Jori Brander, maallikkojohtaja Elina Lind. 
Sen lisäksi ilman äänioikeutta taloussihteeri Eevi Pöysti ja hallintosihteeri Monica Lundgren, 
isännöitsijä Paula Pöysti.
   
M E T O D I S T I K I R K O N   P A S T O R I E N   K O U L U T U S:

METODISTIKIRKON TEOLOGINEN SEMINAARI: 
Työryhmä: koulutusvastaava Jori Brander pj, Jan-Markus Jeromaa. (piispan nimittämä työryhmä)

N E U V O S T O T:

EVANKELIOIMISTYÖN NEUVOSTO: Veli Loponen (pj), Titta Kallio (radio-ja TV-sihteeri), 
Jukka Hiltunen, Elisa Brander, Sini Lahnajärvi (vankilatyön yhdyshenkilö), Elina Lind (maallik-
kojohtaja).
Pj: Veli Loponen, Ratapihankatu 45 A 2, 20100 TURKU, p. 0400 549 178,  sp. veli.loponen@
metodistikirkko.fi

LÄHETYSTYÖN NEUVOSTO: Aino Kallio (pj), Hilkka Laine, Marja-Leena Liljeroos, Mervi 
Vuorinen, Pirjo Pöllänen. Naisliiton edustajina (2): Riitta Huttunen, Riitta Lahdenperä
Intian työryhmä: Jussi Koivisto (pj), Li Koivisto, Marja-Leena Liljeroos, Hilkka Laine, Aino 
Kallio.
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Vepsän tukiryhmä: Aino Kallio, Pirjo Pöllänen, Riitta Lahdenperä.
Pj: Aino Kallio, Humikkalantie  101 D 20, 00970 Helsinki. sp. aino.kallio@metodistikirkko.fi,
p. 050 341 1154.

DIAKONIAN TYÖRYHMÄ: Markku Tuomikorpi (koollekutsuja), Nina Frondén-Koskinen, 
Pirjo Pöllänen, Meri Kalanti.

NUORISOTYÖN NEUVOSTO: Kalle Laamanen (pj,) Veli Loponen, Päivi Hänninen, Säde 
Loponen, Saara Heimonen, Mika Partanen. 
Pj: Kalle Laamanen, Metsotie 2–4a, 39160 JULKUJÄRVI, sp. kalle.laamanen@gmail.com, p. 050 
480 1892.

VIESTINTÄNEUVOSTO:  Titta Kallio (radio- ja tv-sihteeri), Säde Loponen, Veli Loponen.

T O I M I K U N T I A, T Y Ö R Y H M I Ä:

VUOSIKONFERENSSIN PASTORAALINEUVOSTO 2016–2020: Timo Virtanen (pj), Pirjo 
Pöllänen, Jan-Markus Jeromaa, Sami Lind. (piispan nimittämä neuvosto)

KOULUHALLITUS: Sama kuin edellä.

TUTKINTAVALIOKUNTA: Tarvittaessa Suomen ruotsinkielisen vuosikonferenssin pastoraali-
neuvosto.

TARKASTUSVALIOKUNTA HALLINNOLLISTA PAIKALLISTAMISTA VARTEN:
Sama kuin tutkintavaliokunta.

VUOSIKONFERENSSITYÖRYHMÄ:
Soile Salorinne pj, Elina Heimonen, Saara Heimonen, Ulla Runonen, Elina Lind, Veli Loponen, 
Maarit Laamanen.

SUOMEN SUOMENKIELISEN JA SUOMEN RUOTSINKIELISEN METODISTIKIR-
KON NEUVOTTELUTYÖRYHMÄ: Soile Salorinne, Titta Kallio, Jori Brander.

SUOMEN SUOMENKIELISEN JA SUOMEN RUOTSINKIELISEN METODISTIKIR-
KON JA SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAISEN KIRKON NEUVOTTELUTYÖRYH-
MÄN JÄSENET: Soile Salorinne, Jori Brander, piispa

LEIRIKESKUS TERVAKON HOITOTOIMIKUNTA: Timo Virtanen, Jere Porvari, Paula 
Pöysti.

KIRKON KIINTEISTÖJEN ISÄNNÖITSIJÄ JA RAHASTONHOITAJA:
Isännöintipalvelu Pöysti, Paula Pöysti. 

ARKISTONHOITAJA: Veli Loponen.

TALOUSSIHTEERI: Eevi Pöysti.
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TILINTARKASTAJAT:  Toiminnantarkastaja Jani Wacker, tilintarkastaja Aarno Malin. 
Varatilintarkastaja: Tilintarkastusrengas Oy. 

ERI KIINTEISTÖJEN HOITAJAT: Helsinki: Paula Pöysti. Kuopio: Seurakuntaneuvosto. Lahti: 
Seurakuntaneuvosto. Lappeenranta: Seurakuntaneuvosto. Oulu: Ilkka Martinkauppi.  Pori: Valto 
Koskinen. Tampere: Jan-Markus Jeromaa. Turku: Nättinummi: Veli Loponen, Sofialehto: Riitta 
Huttunen.  Vesivehmaa: Seurakuntaneuvosto. Ylämaa: Lappeenrannan seurakunta.

NAISLIITON JOHTOKUNTA: Pirjo Pöllänen (pj.), Riitta Huttunen (siht.), Marika Lahdenpe-
rä (tilirap. kok.), Soile Salorinne(varapj.), Irja Jantunen.

NIMEÄMISTOIMIKUNTA: Soile Salorinne, Elisa Brander, Maarit Laamanen ja Mika Parta-
nen.

E D U S T A J I A   K A N S A I N V Ä L I S I S S Ä   T O I M I K U N N I S S A    2013-
2016:

KESKUSKONFERENSSINEUVOSTO: Jori Brander.

POHJOIS-EUROOPAN KESKUSKONFERENSSIN JURIDINEN NEUVOSTO:
Jan-Markus Jeromaa.

POHJOIS-EUROOPAN KESKUSKONFERENSSIN TUTKINTAVALIOKUNTA:
Jori Brander.

POHJOIS-EUROOPAN KESKUSKONFERENSSIN KIRKKOJÄRJESTYSTOIMIKUNTA: 

POHJOIS-EUROOPAN NUORISONEUVOSTO MNUR: Säde Loponen.

POHJOIS-EUROOPAN NAISLIITTOJEN YHTEYSHENKILÖ: Iris Rajamaa.

EUROOPAN NEUVOSTO: Marketta Jussila.

EUROOPAN NUORISONEUVOSTO EMYC: Säde Loponen. 

E D U S T A J I A   K R I S T I T T Y J E N V Ä L I S E S S Ä  T O I M I N N A S S A:

Suomen Ekumeeninen Neuvosto SEN: Soile Salorinne, Jori Brander.
Nuorisojaosto:    Säde Loponen, Matti Sälli
Kasvatusasiainjaosto:   -
Naisjaosto:    -
Opillisten kysymysten jaosto:   Jori Brander, Timo Virtanen.
Eettisten kysymysten jaosto:  -
Paikallisen ekumenian jaosto:  -
Suomen Vapaan Kristillisyyden Neuvosto SVKN:
Vuosikokousedustajat:   Jori Brander (hall.) henk.koht. varaedustaja Timo Virta-
nen, Pirjo Pöllänen, Veli Loponen, varaedustajaja Mari Mäki.
Radio- ja TV-toimikunta:          Titta Kallio.     
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Musiikkijaosto:           Elina Heimonen.
Lasten ja nuorten hyvinvointitoimikunta: Kalle Laamanen
Seurakunnan Luontainen Kasvu SLK:  Jori Brander.

SUOMEN LÄHETYSNEUVOSTO: Iris Rajamaa, varaedustaja Aino Kallio. 

Markku Tuomikorpi vihittiin vuosikonferenssin päätösju-
malanpalveluksessa vanhimmaksi. Kuva: Kirsti Niemi.
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T I L I T   J A   N I I D E N   H O I T A J A T:

1.  METODISTIKIRKON KESKUSTILI:
    Sisältää sisälähetyksen, ulkolähetyksen, leirikeskus Tervakon,
     julkaisutoiminnan, teologisen seminaarin ja yleisen toiminnan:
     Nordea Helsinki, Fredrikintori.
     IBAN: FI55 2058 3800 0128 59.
     Rahastonhoitaja Eevi Pöysti, kirjanpitäjä Paula Pöysti.

2. METODISTIKIRKON NAISLIITON TILI:
     Nordea Lahti, Aleksi 5.
     IBAN: FI46 2028 2000 4972 63
     Rahastonhoitaja Eevi Pöysti, kirjanpitäjä Paula Pöysti.
     Tiliraporttien kokoaja Marika Lahdenperä. Käyttöoikeus: Pirjo Pöllänen.

3. METODISTIKIRKON NUORISOTYÖN KANNATUSTILI:
    Nordea Helsinki, Fredrikintori.
    IBAN: FI90 2058 2000 1971 14.
    Rahastonhoitaja Eevi Pöysti, kirjanpitäjä Paula Pöysti.

4. RAUHAN SANOMIA–NYA BUDBÄRAREN -LEHDEN TILI:
    Nordea Vääksy.
    IBAN: FI56 2371 1800 0002 88.
    Rahastonhoitaja Eevi Pöysti, kirjanpitäjä Paula Pöysti.

5. METODISTIKIRKON VEPSÄ-PROJEKTI:
    Nordea Kuopio.
    IBAN: FI26 2027 1800 1675 49
    Rahastonhoitaja Eevi Pöysti, kirjanpitäjä Paula Pöysti.
    Käyttöoikeus: Pirjo Pöllänen, Aino Kallio.

6. SUOMEN METODISTIKIRKKO / Bethel Mission, Intia:
    Nordea Helsinki, Fredrikintori.
    IBAN: FI74 2058 1800 0335 37
    Rahastonhoitaja Jussi Koivisto

7. AS. OY HELSINGIN LÄHETYSTALO:
    Nordea Helsinki, Fredrikintori.
    IBAN: FI12 2058 1800 0751 99
    Rahastonhoitaja Paula Pöysti.

8. KIINT. OY TAMPEREEN LÄHETYSTALO
    IBAN: FI60 2371 1800 0138 93
    Rahastonhoitaja Paula Pöysti
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Nimitykset toimintavuodelle 1.8.2016–31.7.2017

Piirikunnanjohtaja:  Jori Brander (1) Pasi Runosen sairasloman sijainen.

Helsinki:   Timo Virtanen (12)

Jokilaakso:  Markku Tuomikorpi (5)

Lahti:   Jukka Hiltunen (3)

Lappeenranta:  Mika Partanen (2)

Pirkkala:   seurakunnanhoitaja Sami Lind (2) 
  valvova vanhin Jan-Markus Jeromaa (1)

Pori:   valvova vanhin Timo Virtanen (1)
  sairasloman jälkeen Pasi Runonen (15)

Tampere:  Jan-Markus Jeromaa (13)

Turku:   Veli Loponen (5), Esko-Aleksei Jantunen (5)

Vuoksenlaakso:  Soile Salorinne (15)

Piirikunnanjohtaja:  Mayvor Wärn-Rancken (4)
 
Kuopio:   Jori Brander (3)
  seurakuntatyöntekijä Elisa Brander (3)

Oulu:   Jori Brander (5))

Erityisnimityksiä:

Rauhan Sanomia – Nya Budbäraren
  Toimittaja Veli Loponen

Teologinen koulutus/raamattukoulu: Jori Brander 

YLEISET KOLEHTIPÄIVÄT TOIMINTAVUONNA 2016–2017:    

28.8. tai 4.9. Teologinen seminaari  26.3. (Maarianpäivä) Nuorisotyö
2.10. (Mikkelinpäivä) Nuorisotyö  23.4. Ulkolähetys; Bethel Mission
6.11. Ulkolähetys; Bethel Mission  4.6. (Helluntai) Sisälähetys
8.1. Ulkolähetys; Vepsä  27.8. tai 3.9. Teologinen seminaari
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Suomen Metodistikirkon  
väliaikainen vuosikonferenssi 30.–3.7.2016

Pöytäkirja

1. Istuntojen avaus – laillisuus
Piispa Christian Alsted toivotti kaikki tervetulleiksi. 
Suomen Raamattuopiston edustaja toivotti kaikki tervetulleiksi.
V.t. piirikunnanjohtaja Jori Brander avasi vuosikonferenssin hartaudella, jonka teema oli Totuus. 
( Joh 14:5-6). 
Piispa Christian Alsted avasi istunnot.
Vuosikonferenssi todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Konferenssin virkailijat
Konferenssin sihteerinä toimii Soile Salorinne. Sihteerin avustajaksi valittiin hallintosihteeri 
Monica Lundgren.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Veli Loponen ja Elina Heimonen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veli Loponen ja Elina Heimonen.

3. Nimenhuuto
Nimenhuuto suoritettiin. Läsnä olivat:
a) Vanhimmat eläkkeellä: Tapani Rajamaa, Hilkka Laine
b) Diakonit eläkkeellä: Pirjo Pöllänen
c) Vanhimmat työssä: Timo Virtanen, Soile Salorinne, Jan-Markus Jeromaa, Jori Brander, Veli 
Loponen, Mika Partanen
d) Koejäsenet: Markku Tuomikorpi
e) Paikallispastorit: Esko-Aleksei Jantunen 
f ) Piirikunnanjohtajat: Jori Brander, Mayvor Wärn-Rancken
g) Seurakuntien jäsenedustajat: Helsinki: Aino Kallio, Jokilaakso: Jorma Palmu, Kuopio: Matti 
Karhinen, Lahti: Marita Puukangas, Lappeenranta: Tuula Sillanpää, Oulu: Jorma Laitala, Pirk-
kala: Kalle Laamanen, Pori: Elina Heimonen, Tampere: Sami Lind, Turku: Kirsti Niemi, Dina 
Jantunen (Riitta Huttusen tilalla), Vuoksenlaakso: Eevi Pöysti.
h) Konferenssin maallikkojohtaja: Elina Lind
i) Naisliiton puheenjohtaja: Pirjo Pöllänen
j) Nuorisotyön neuvoston puheenjohtaja: Kalle Laamanen
k) Nuorisoedustajat: -
l) Nuorisotarkkailijat: -
m) Muita: Paula Pöysti (kiinteistöjen isännöitsijä), Eevi Pöysti (Rahastonhoitaja),
Monica Lundgren (hallintosihteeri)

4. Järjestäytyminen
Päätettiin, että konferenssin jäsenet istuvat 5 ensimmäisellä rivillä. Kaikille jäsenille myönnettiin 
puheoikeus.
Konferenssiselostuksen Rauhan Sanomia-Nya Budbärareniin laatii lehden toimittaja Veli Lopo-
nen.

5.  Päiväjärjestys
Johdon kertomukset – piirikunnanjohtajan, maallikkojohtajan ja kirkkohallituksen kertomukset – 
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sekä aloitteet 1 ja 2 esitellään istunnoissa ja käsitellään kaikissa työryhmissä.
Päiväjärjestys hyväksyttiin.

6. Johdon kertomusten esittely
Piirikunnanjohtajan kertomuksen esitteli Jori Brander.
Maallikkojohtajan kertomuksen esitteli Elina Lind.
Kirkkohallituksen toimintakertomuksen ja aloitteen kasvavasta kirkosta esitteli Jan-Markus 
Jeromaa. 
Organisaatiouudistuksesta kertoi Jan-Markus Jeromaa. Hän esitti kaksi kysymystä:
1. Miten löydämme motivoituja henkilöitä/vastuuhenkilöitä. 
2. Jos kirkkohallitus kasvaa, miten se vaikuttaa päätöksentekoon?
Organisaatiouudistus ei ole tarkoitus hyväksyä tässä konferenssissa, mutta osaa siitä voisi käyttää 
pilottiprojektina tulevan vuoden aikana. Palautetta otetaan vastaan.

7. Tervehdyksiä
Konferenssille esitettiin seuraavat tervehdykset:
Pasi Runonen lähetti terveisiä konferenssille.
Isto ja Kerttu Vehkamäki lähettivät terveiset. He muistavat meitä rukouksin.
Piispa Christian Alsted toi terveisiä Norjan vuosikonferenssista. 
Päätettiin lähettää seuraavat tervehdykset konferenssilta:
Eläkkeellä, ei läsnä oleville pastoreille, Kansanlähetyspäiville, piispa Øystein Olsenille sekä Tasa-
vallan presidentille Sauli Niinistölle.
Rukoilimme eläkkeellä olevien pastoreiden puolesta.
Päätettiin rukoilla Euroopan poliittisen tilanteen puolesta, myös Ukrainan puolesta iltakokoukses-
sa.

8. Ryhmätyöskentely
Neljä ryhmää hyväksyttiin esityksen mukaan käsittelemään kaikki kertomukset ja aloitteet. Ryh-
mien pitää aloittaa työnsä piirikunnanjohtajan ja kirkkohallituksen kertomuksilla. Ryhmätyösken-
tely alkoi.

9. Työryhmien raportointi

9.1 Piirikunnanjohtajien kertomus:
Ryhmien esityksestä päätettiin ottaa kertomus kiitollisuudessa vastaan.

Oleellinen kysymys on: Miten saamme ihmiset sitoutumaan?

9.2 Maallikkojohtajan kertomus:
Ryhmien esityksestä päätettiin ottaa kertomus vastaan. Kiitollisuudella todettiin, että maallikko-
johtaja on kehittänyt tehtävää hyvin. 

Kertomuksen kehotus valita maallikkojohtaja joka seurakuntaan hyväksyttiin. 
Kehotus vierailla toistemme seurakunnissa ja auttaa toisiamme hyväksyttiin myös.

9.3 Kirkkohallituksen kertomus: 
Ryhmien esityksestä päätettiin ottaa kertomus vastaan. 

Todettiin, että talouteemme pitää kiinnittää huomiota. 
Kertomuksessa mainittiin työntekijöiden jaksaminen työssä ja sen pohjalta päätettiin, että 

kaikille työntekijöille järjestetään työnohjausta. 
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Jori Brander ehdotti, että pastoraalitoimikunnat kantaisivat enemmän vastuuta pastoreiden 
hyvinvoinnista. Ehdotus hyväksyttiin.

Jan-Markus Jeromaa totesi, että työnohjaus maksaa ja jos se velvoitetaan kaikille, jonkun pitää 
maksaa se. Hän esitti, että kirkkohallitus käsittelee asiaa. Tätä ehdotusta ei hyväksytty, vaan Elina 
Lindin esityksestä hyväksyttiin seurakuntien velvollisuus maksaa työnohjauksesta. 

9.4 Aloite: Kasvava kirkko – kymppinäky vuoteen 2027
Ryhmä 1 totesi, että aloite herätti paljon hyvää keskustelua. Aloitteen viisi osa-aluetta toi esille 
monta tärkeää asiaa seurakuntien arvoista ja tehtävistä. Keskusteltiin siitä, miten otamme vastaan 
kaikenlaiset ihmiset, miten kuuntelemme, miten kasvamme metodisteina. 

Tärkeä asia on, miten saamme vision viedyksi paikallistasolle ja miten työ siellä toimii. 
Ryhmä haluaa sitoutua visioon.

Ryhmä 2 ehdotti muutoksen tekstiin konferenssipainoksen sivulla 5 kohtaan 3: 
Uusi teksti: Kirkko kasvaa vahvemmaksi – jumalanpalveluksen kautta. Ehdotus hyväksyttiin.
Ryhmä totesi, että vision toteutuminen on mahdollinen ainoastaan Jeesuksen avulla.
Ryhmä haluaa sitoutua visioon.
Ryhmä 3 kyseenalaisti vision numerot. Ryhmä ehdotti muutoksia joihinkin kohtiin.

Tavoitteena vuonna 2027 voisi esimerkiksi olla 3.000 jäsentä, 400 lasta ja nuorta.
Aloitteen numeroista keskusteltiin ja kaikkien ryhmien esitysten jälkeen päätettiin, että tätä 

aloitetta pidetään suuntana ja kirkkohallitus saa tehtäväkseen työstää numeroita realistisemmiksi ja 
tarkemmiksi.

Ryhmä 4 piti 10-kertaistuminen raskaalta velvoitteelta ja ehdotti realistisempia numeroita. 
Visio voi toki olla suuri, mutta tavoitteiden pitää olla realistiset.
Ryhmä ehdotti myös, että visio on esillä ja näkyvissä seurakunnissa.

Hyväksyttiin ehdotus, että seurakunnat lähettävät lyhyen selostuksen vuosikonferenssiin, missä 
on selostettu miten visio on toteutettu.

9.5 Aloite: Organisaatiouudistus 
Aloitetta ei ole tarkoitus hyväksyä, vaan antaa siitä palautetta. 

Elina Lind esitti, että uutta organisaatiorakennetta voisi kokeilla pilottiprojektina. 
Veli Loponen antoi ehdotuksen toimialajohtajien valintaan. Vuoden alussa pyydettäisiin 

esimerkiksi Rauhan Sanomien kautta ehdotuksia henkilöiksi. Nimeämistoimikunta pyytäisi näiltä 
henkilöiltä lyhyttä kirjallista kuvausta siitä, miten he toteuttaisivat tehtävää. Kirjallisen kuvauksen 
perusteella nimeämistoimikunta tekisi vuosikonferenssille ehdotuksen valittavista henkilöistä.

Soile Salorinne totesi, että on hyvä, että työ organisaatiomuutoksen hyväksi on aloitettu. Mitkä 
ovat muutokset? Tuleeko visio selväksi vai onko vastuu yhdellä henkilöllä liian suuri. Väsyykö hän 
tehtävässään?

Onko uudessa kirkkohallituksessa liian monta jäsentä ja keillä on sitten äänioikeus?
Tarvitsemmeko niin monta kokousta? Kuinka kalliiksi tämä tulee? Voiko käyttää Skypeä?
Jos tätä aloitetta käsitellään työntekijäpäivillä, kuinka maallikot saavat tietoa työn edistymises-

tä ja jatkumisesta kunnes päätöksiä tehdään seuraavassa vuosikonferenssissa?
Timo Virtanen ehdotti, että kirkkohallitus jatkaa kuten ennenkin. 
Jokainen työalue toimii omalla johtajallaan. Nämä johtotehtävät ovat niin mittavia, että työssä 

käyvä maallikko ei ehdi hoitaa niitä. Kuinka vastuu jaetaan? Ehtivätkö pastorit hoitaa tällaisia 
tehtäviä muiden tehtäviensä ohella?

Ryhmä 1 esitti kuvan, missä on toimintamalliehdotus: 
On olemassa kaksi elintä: Kirkkohallitus ja Toimintajaosto.
Kirkkohallitus toimisi nykyisessä toimintamuodossaan. Toimintajaostoon valittaisiin piirikun-
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nanjohtajan ja kirkkohallituksen puheenjohtajan lisäksi Toimialajohtajia seuraaviin toimialoihin: 
Lähetystyö, koulutus, lapsi- ja nuorisotyö, sisälähetys, viestintä, vuosikonferenssityöryhmä, diako-
niatyö. Molemmat ryhmät kokoontuisivat 5-6 kertaa vuodessa. Pöytäkirja laadittaisiin kokouksista 
ja laitettaisiin jakoon. Tarvittaessa molemmat kokoontuisivat yhdessä 1–2 kertaa vuodessa.

Tämä ehdotus hyväksyttiin.
Lounastauon jälkeen Veli Loponen ehdotti uudelleenkäsiteltäväksi viimeksi tehty päätös, 

koska hänen mielestään Elina Lindin tekemä ehdotus oli unohdettu. Tämä ehdotus hyväksyttiin.
Äänestettiin Elina Lindin ehdotuksesta, jonka mukaan osaa uudistusta käytetään pilottipro-

jektina samalla kun kirkkohallitus kehittää organisaatiouudistusta. 
Tämä ehdotus hyväksyttiin.
Tämän myötä keskustelu organisaatiouudistuksesta päätettiin ja rukoiltiin yhdessä.
Ryhmien raportointi jatkui. 

9.6 Ryhmä 1- Timo Virtanen:
Aloite – Rauhan Sanomat: Ryhmä ehdotti, että aloite hylätään. Ehdotus hyväksyttiin.

Aloite – Perehdyttäminen kirkkokunnassamme: Ryhmä ehdotti, että aloite hylätään, koska tämä 
tehtävä on jo pastoreilla. Ehdotus hyväksyttiin.

Tilastosihteerin kertomus: Todettiin, että on ongelma kun meidän yhdyskuntajärjestyksemme 
sallii, että lapset, joita ei ole kastettu, voivat olla valmistavassa jäsenyydessä. Kirkkojärjestyksen 
mukaan vain kastettu henkilö voi olla jäsenenä.

Piispa selvitti asian sillä, että voimme omassa maassamme raportoida miten haluamme, mutta 
tiedot, jotka menevät maailmanlaajuiselle kirkolle, eivät voi sisältää kastamattomia lapsia.

Päätettiin tehdä jatkossa tilastoon muutos, joka ottaa huomioon kastetut ja kastamattomat 
lapsijäsenet. Ryhmän esityksestä kertomus otettiin vastaan. 

Jäsentilastokertomus: Ryhmän esityksestä kertomus otettiin vastaan. 
Metodistikirkon Teologisen Seminaarin kertomus: Jori Branderia kiitettiin hyvästä työstä. 

Jan-Markus Jeromaa totesi, että meidän täytyy panostaa tärkeimpiin asioihin – maallikkojen 
koulutukseen.

Ryhmän esityksestä kertomus otettiin vastaan.
TV- ja radiotyön sihteerin kertomus: Ryhmän esityksestä kertomus otettiin vastaan. 
TV- ja radiotyön sihteeri ehdotti, että työryhmä perustetaan tulevan vuosikonferenssissa radi-

oitavan juhlajumalanpalveluksen järjestämistä varten. Ehdotus hyväksyttiin. 
Nimeämistoimikunta sai tehtäväkseen perustaa tämän työryhmän.
Piispantoimiston rahastojen tilikertomukset: Ryhmän esityksestä kertomukset otettiin vastaan. 

9.7 Ryhmä 2 – Soile Salorinne:
Aloite – Maallikkojohtajan työtehtävät: 
Ryhmän esityksestä asia siirrettiin maallikkojen kokoukseen. 
Aloite – Varamaallikkojohtajuus: 
Ryhmän esityksestä aloitteen ensimmäinen ehdotus hyväksyttiin. 
Ryhmän esityksestä aloitteen toinen ehdotus hylättiin. Asia ehdotetaan jo toisessa aloitteessa.
Esitys palkoista: Ehdotettiin, että Helsinki-lisän pitää näkyä taulukossa. Ehdotus hyväksyttiin.
Ryhmän esityksestä palkat hyväksyttiin. 
Diakoniajohtaja/-ohjausryhmän kertomus: Markku Tuomikorpea kiitettiin vierailuista seurakun-

nissa. 
Ryhmän esityksestä kertomus otettiin vastaan. 
Nuorisotyön kertomus: Ryhmän esityksestä kertomus otettiin vastaan. 
Naisliiton kertomus: Ryhmän esityksestä kertomus otettiin vastaan. 
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Yleiskonferenssiedustajien kertomus: Nähtiin video yleiskonferenssista.
Ryhmä totesi, että edustajien jatkuvuus on tärkeä. On hyvä, jos toinen edustaja on ollut mu-

kana aikaisemmin. Konferenssissa käsiteltiin tärkeitä ja vaikeita kysymyksiä, esimerkiksi ihmisen 
seksuaalisuudesta. Meillä kirkkona täytyy olla selkeä kuva tästä. Konferenssissa olisi hyvä keskus-
tella siitä. 

Ryhmän esityksestä kertomus otettiin vastaan. 

9.8 Ryhmä 3 – Veli Loponen:
Aloite – Asioista tiedottaminen kirkkokunnassamme:
Ryhmän esityksestä aloite hyväksyttiin muutoksella: ensimmäisessä ehdotuksessa ’palvelijat’ 

vaihdetaan ’vastuuhenkilöiksi’. 
Seurakuntien tiliyhdistelmä, tuloslaskelma, tase:
Ryhmän esityksestä kertomukset otettiin vastaan. 
Kirkon tarkennettu talousarvio vuodelle 2016:
Ryhmän esityksestä tarkennettu talousarvio vuodelle 2016 hyväksyttiin.
Todettiin, että seurakuntien vastuu on tärkeä ja meidän pitää sitoutua ottamaan vastuuta 

pastoraalimaksuista.
Talousarvio vuodelle 2017:
Ryhmän esityksestä talousarvio vuodelle 2017 hyväksyttiin. 
Lähetysneuvoston kertomus: Aino Kalliota ja neuvostoa kiitettiin hyvästä tiedotuksesta.  Kiitolli-

suudella todettiin, että evankeliointi on saanut uuden alun Intiassa. 
Ryhmän esityksestä kertomus otettiin vastaan.
Ekumeenisen Neuvoston jäsenen kertomus: Ryhmän esityksestä kertomus otettiin vastaan. Todet-

tiin, että ensi vuonna on reformaation juhlavuosi, josta voisi olla maininta. Neuvoston työstä olisi 
hyvä informoida myös seurakunnille ja ehdotettiin, että neuvoston edustajat kirjoittaisivat SENistä 
esittelykirjoituksen Rauhan Sanomiin.

Piispa Christian Alsted kertoi Suomen ruotsinkielisen ja Suomen suomenkielisen Metodisti-
kirkon ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon neuvotteluryhmän tilanteesta, että yksi kokous on 
pidetty eikä seuraavasta kokouksesta ole tietoa.

Piirikunnanjohtaja Mayvor Wärn-Rancken toimi puheenjohtajana seuraavan asian käsittelys-
sä.

Keskuskonferenssineuvoston kertomus:
Ryhmän esityksestä kertomus otettiin vastaan. 
Monica Lundgren, Keskuskonferenssineuvoston jäsen, ilmoitti, että lokakuussa pidettävässä 

keskuskonferenssissa pidetään meidän piispanalueen piispan vaalit. Meillä on vuosikonferenssina 
mahdollisuus nimittää ehdokas. Keskuskonferenssi-neuvosto on asettanut piispa Christian Alst-
edin ehdokkaakseen. Päätettiin, että asetumme Keskuskonferenssineuvoston nimityksen taakse, 
emmekä tee erillistä nimitystä. 

9.9 Ryhmä 4 – Elina Lind
Aloite – pappien albojen käytöstä luopuminen vuosikonferenssissa:
Ryhmä ehdotti, että asiaa käsitellään ilman suositusta ryhmältä.
Tapani Rajamaa ehdotti, että aloite hylätään. Markku Tuomikorpi, Esko-Aleksei Jantunen ja 

Marita Puukangas puhuivat myös hylkäyksen puolesta. 
Päätettiin, että aloite hylätään.
Esitys ulkolähetyksen kolehtipäivistä:
Ryhmän esityksestä aloite hyväksyttiin lisäyksellä: kaikki kolehtipäivät mainitaan ja niistä 

tiedotetaan seurakunnille. 
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Piispa kiitti kaikkia aloitteita kirjoittaneita. 
Kirkon talous: 
Ryhmä totesi, että pastoraalimaksuja on maksettu vähemmän kuin edellisenä vuotena. Siihen 

täytyy kiinnittää huomiota ja tiedottaa seurakunnille.  
Todettiin myös, että Tervakon kunnossapitäminen tarvitsisi paljon enemmän varoja ja sen 

tulevaisuudesta voisi keskustella. 
Suomen Metodistikirkon tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastus-kertomus otet-

tiin ryhmän esityksestä vastaan ja hyväksyttiin.
Tilinpäätös vuodelta 2015 vahvistettiin ja tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
Kiinteistöjen isännöitsijän kertomus: Ryhmän esityksestä kertomus otettiin vastaan.
Kirkon ja sen kiinteistöjen talous 2015
Ryhmän esityksestä kertomus otettiin vastaan.
Lämmin kiitos lausuttiin Eevi ja Paula Pöystille.
Evankelioimistyön neuvoston kertomus:
Ryhmän esityksestä kertomus hyväksyttiin. 
Markku Tuomikorpi totesi, että Jokilaaksossa tehty kampanja kantoi hyvää hedelmää. 
Tähän päättyi ryhmien työskentely.

10. Kirkkohallituksen oikeus ostaa ja myydä kiinteistöjä sekä osakehuoneistoja
Kirkkohallitukselle annettiin valtakirja ostaa ja myydä kiinteistöjä sekä osakehuoneistoja. 

11. Nimeämistoimikunnan kertomus
Soile Salorinne esitteli kertomuksen. 
Kirkkohallitukseen valittiin: Jan-Markus Jeromaa, puheenjohtaja, piispa Christian Alsted, piirikun-
nanjohtaja Pasi Runonen, maallikkojohtaja Elina Lind, Timo Virtanen, Kalle Laamanen ja Aino 
Kallio.
Taloussihteeri Eevi Pöysti ja isännöitsijä Paula Pöysti osallistuvat ilman äänioikeutta. 
Konferenssin sihteeriksi vuosiksi 2017-2020 valittiin Elina Heimonen. 
Kirkkohallitukselle annettiin tehtäväksi etsiä Rauhan Sanomat – Nya Budbäraren –lehden päätoi-
mittaja.
Keskuskonferenssineuvosto: Pasi Runonen, varalla Jori Brander. 
Juridinen neuvosto: Jan-Markus Jeromaa
Keskuskonferenssin tutkintavaliokunta: Jori Brander
Vuosikonferenssin pastoraalineuvosto: Timo Virtanen (pj.), Pasi Runonen, Pirjo Pöllänen, Jan-Mar-
kus Jeromaa, Sami Lind.
Tutkintavaliokunta: Tarvittaessa Suomen ruotsinkielisen vuosikonferenssin pastoraalineuvosto.
Nimeämistoimikuntaan valittiin: Soile Salorinne, Elisa Brander, Maarit Laamanen ja Mika Parta-
nen. 

12. Konferenssikysymykset 17–72
Pappien kokous vastasi kysymyksiin liitteen mukaisesti.
Timo Virtanen ilmoitti, että Markku Tuomikorpi on valittu vanhimmaksi vihitettäväksi. Jukka 
Hiltunen valittiin paikallispastoriksi.
Joel Ollikkala hyväksyttiin pastoriehdokkaaksi.

13. Seuraava vuosikonferenssi 2017
Veli Loponen kutsui seuraavan vuosikonferenssin Turkuun. 
Suomen Raamattuopisto voidaan varata jos Turusta ei löydy sopivaa konferenssipaikkaa. 
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14. Konferenssin pöytäkirja
Vuosikonferenssin virallinen pöytäkirja on painettu vuosikirja. 

15. Konferenssin kiitokset
Tapani Rajamaa lausui piispa Christian Alstedille kiitokset hyvästä konferenssin johtamisesta.

16. Istuntojen päätös
Istunnot päättyivät klo 16.45.

Christian Alsted   Soile Salorinne
Piispa    sihteeri

Pöytäkirjan tarkastivat:

Elina Heimonen   Veli Loponen
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Päiväkirja

Torstai 30.6.

12.30 Konferenssin avaus
Vs piirikunnanjohtaja Jori Brander toivotti konferenssiväen tervetulleeksi Kauniaisiin viettämään 
kesäjuhlaa teemalla Elämä. Suomen Raamattuopiston puolesta meidät toivotti tervetulleeksi 
toiminnanjohtaja Lauri Vartiainen.

19.30 Iltakirkko ja ehtoollinen. 
Pastori Tapani Rajamaa Helsingistä puhui, asetti ehtoollisen ja jakoi sen yhdessä Jorma Laitalan 
kanssa. Jorma Laitala Oulusta johti tilaisuuden.

Perjantai 1.7.

09.30 Aamuhartaus. 
Pastori Markku Tuomikorpi Kokemäeltä puhui aamuhartaudessa ja Jorma Palmu myös Kokemä-
eltä muisteli nuoruuden opiskeluaikojaan Suomen Raamattuopistolla ja samalla kertoi hieman 
talon historiaa.

18.30 Iltakirkko. 
Tilaisuudessa puhui pastori Andrei Hinkonen venäjänkielisestä Sila Peremen -metodistiseura-
kunnasta ja tilaisuuden johti srk-työntekijä Elisa Brander Kuopiosta. Musiikissa palveli Elisa 
Nordström Porista.

Lauantai 2.7.

09.00 Aamukirkko.  
Aamukirkossa palveli Lahden srk. Srk-työntekijä Jukka Hiltunen johti tilaisuuden, jossa puhui 
diakonissa Pirjo Pöllänen. Musiikissa palveli Meri Kalanti. Tilaisuudessa myös muistettiin touko-
kuussa taivaan kotiin muuttanutta Irja Lukkoa, joka palveli menneinä vuosina maallikkona kirkko-
kuntaa monissa eri tehtävissä, kuten myös Lahden seurakuntaa.

10.30 Maallikoiden kokous.

13.00 Vapaa-aika 
1. Hiljaisuuden huone avoinna, Jori Brander
2. Rukouspalvelijat tavattavissa
3. Paneelikeskustelu: Miten Jumala kutsui minut? Veli Loponen moderaattori, keskustelijat: Timo 
Virtanen, Kari Karjalainen, Säde Loponen ja Elina Lind.
4. Diakonian käsikirjan esittely. Markku Tuomikorpi

16.00 Konsertti. 
Pop- jazz-kantelisti Ida-Elina.

18.30 Iltakirkko. 
Tilaisuudessa puhui Adwoa Brewu UMC-Helsingistä ja tilaisuuden johti Titta Kallio Vuoksen-
laakson srk:sta yhdessä Porin srk:n Päivi Hännisen kanssa. Musiikissa palvelivat Pekka Rajamaa ja 
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Paul Brewu Helsingistä. Tilaisuudessa kiitettiin joitakin vapaaehtoisia työntekijöitä sekä pastorien 
puolisot tervehtivät kukkien ja suklaan kera sairaslomalla olevaa piirikunnanjohtaja Pasi Runosta 
ja hänen vaimoaan Ulla Runosta.
 
Sunnuntai 3.7.

11.00 Juhlajumalanpalvelus. 
Sanan saarnassa palveli piispa Christian Alsted ja jumalanpalveluksen johti vs piirikunnanjohtjaja  
Jori Brander. Pastori Markku Tuomikorpi vihittiin Vanhimmaksi. Nimitykset työvuodeksi 2016-
17 Suomen Metodistikirkkoon luki piispa Christian Alsted.

Jukka Hiltunen sai konferenssissa paikallispastorin valtakirjan. Kuva: Kirsti Niemi.
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Konferenssin vuosikertomus 2016
Pappien erillisistunto 30.6.2016

17. Ovatko kaikki vuosikonferenssin pastorit elämäntapansa ja tehtävänsä hoidon
kannalta sellaisia, ettei heistä ole huomauttamista (§§ 604.4, 605.6)? Ovat.

18. Ketkä muodostavat konferenssin
 A)tutkintavaliokunnan (§ 2703.2)? Tarvittaessa Suomen ruotsinkielisen vuosikonferens-
sin papeiksi ja diakoneiksi vihittyjen neuvosto.
 B)tarkastusvaliokunnan hallinnollista paikallistamista varten (§ 635)?Ks. a)

19. Ketkä ovat saaneet todistuksen tullakseen pappis- ja diakoniehdokkaiksi (§ 311, 312)?
 Tähän on merkittävä kaikki ehdokkaat, jotka eivät ole saaneet valtuutusta paikallispasto-
reiksi. 
 Liisa Lehti 2015, Joel Ollikkala 2016. 

20. Ketkä ovat saaneet valtuutuksen paikallispastoreiksi, mutta eivät vielä nimitystä (§ 315)?  Jukka 
Hiltunen

21. Ketkä on hyväksytty ja nimitetty ( §318 - Merkitse, minä vuonna valtuutus on annettu ensim-
mäisen kerran)
 A) kokoaikaisiksi paikallispastoreiksi ( § 318.1), ja kuinka pitkälle kukin heistä on pääs-
syt opinnoissaan ( Merkitse tähdellä ne, jotka ovat suorittaneet tutkintonsa loppuun ?
 Esko-Aleksei Jantunen* 2012 .
 B) osatoimisiksi paikallispastoreiksi ( § 318.2), ja kuinka pitkälle kukin heistä on päässyt  
opinnoissaan (Merkitse tähdellä ne, jotka ovat suorittaneet tutkintonsa loppuun ?  - 
 
22. Keiden palvelu paikallispastoreina on keskeytynyt (§ 320.1)? 

23. Ketkä ovat palanneet paikallispastorin asemaan (§ 320.4)? -

24. Ketkä pastorit ja diakonit muista vuosikonferensseista (The United Methodist Church) tai 
toisista metodistikirkoista on hyväksytty nimitettäviksi ilman että heidän vuosikonferenssijäsenyy-
tensä on muuttunut (§§ 331.8, 346.1)? Mainitse, mihin vuosikonferenssiin tai kirkkokuntaan he 
kuuluvat. -

25. Ketkä pastorit ja diakonit muista kristillisistä yhteisöistä on hyväksytty nimitettäviksi ekumee-
niseen palveluvirkaan ilman että heidän kirkonjäsenyytensä on muuttunut (§§ 331.8  - Merkitse 
tähdellä ne, jotka ovat saaneet tiettyjä äänestysoikeuksia)? -

26. Ketkä ovat siirtojäseniä (Merkitse, mihin vuosikonferenssiin he kuuluvat)
 A) joilla on äänioikeus (§ 586.4)? -
 B) ilman äänioikeutta (§§ 334.4, 344.4)? -

27. Ketkä on otettu liitännäisjäseniksi?
A) Aikaisemman järjestyksen mukaan (§ 420 - 1993)? -
B) Nykyisen järjestyksen mukaan (§ 322)? -
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28. Ketkä on otettu koejäseniksi (§§ 322, 324, 325)
 A)tulevina diakoneina? -
 B)tulevina vanhimpina? 

29. Ketkä pysyvät edelleen kokeella ja kuinka pitkälle kukin heistä on päässyt opinnoissaan ja minä 
vuonna heidät on otettu koejäseniksi (§ 326)?
 A) Tulevina diakonina (§326.1). -
 B) Tulevana vanhimpana (§326.2)  

30. Ketkä on otettu vastaan muista kristillisistä yhteisöistä
 A) koejäseninä (§347.3a,b)? -
 B) paikallispastoreina (§347.3 a)? - 

31. Ketkä on valittu jäseninä täysiyhteyteen
 A) diakoneina? – 
 B) vanhimpina?  Markku Tuomikorpi

32. Ketkä on valittu ja vihitty täysiyhteydessä oleviksi diakoneiksi 
(Merkitse tähdellä ne, jotka on valittu mutta joita ei ole vihitty)
 A) koejäsenyyden suorittamisen jälkeen (§330)?  -
 B) oltuaan vanhin täysiyhteydessä (§309.3)? - 

33. Ketkä on valittu vihittäväksi täysiyhteydessä oleviksi vanhimmiksi
 A) täyden koejäsenyyden jälkeen (§ 335)?  Markku Tuomikorpi 2016.
 B) Oltuaan diakoni täysiyhteydessä (§ 309.3)? - 

34. Ketkä koejäsenet, joiden koejäsenyys on keskeytynyt, on otettu takaisin koejäseniksi (§ 363)? -

35. Ketkä on otettu takaisin (§§ 364 – 366, 367)
 A) liitännäisjäseniksi? -
 B) täysjäseniksi? -

36. Ketkä ovat palanneet aktiivipalvelukseen jäätyään vapaaehtoisesti eläkkeelle (§ 359.7)
 A) liitännäisjäseninä? - B) koejäseninä? -  C) täysjäseninä? -

37. Ketkä on vastaanotettu siirron perusteella toisista vuosikonferensseista
 (The United Methodist Church) (§§347.1, 416.5, 634.2m  – Mainitse päivämäärä ja 
mistä vuosikonferenssista sekä onko kysymyksessä koejäsen vai liitännäisjäsen)? -

38. Ketkä on siirretty muista metodistikirkoista (§ 347.2 - Mainitse, mistä Metodistikirkosta)?-

39. Ketkä muista kristillisistä yhteisöistä tulleet henkilöt on hyväksytty vihittäviksi (§ 348)
 A) diakoneiksi? -
 B) vanhimmiksi? –

40. Ketkä on valittu ja vihitty toisen vuosikonferenssin puolesta.
 (Mainitse toimituksen laatu ja toisen vuosikonferenssin nimi)? -
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41. Ketkä ovat muuttaneet toiseen vuosikonferenssiin (The United Methodist Church) (§ 416.5- 
Mainitse konferenssiasema ja toisen vuosikonferenssin nimi)? -

42. Keiden koejäsenyys on keskeytynyt (§ 327.6)? - 

43. Keille on myönnetty kunniallinen paikallistaminen (§ 359.1 – Mainitse vuosiluku ja minkä 
seurakuntakonferenssin jäsenyyteen henkilö on siirretty sekä onko kysymyksessä liitännäisjäsen)
 A) tänä vuonna? -
 B) aikaisemmin? Markus Verner Ottosson 2009, Lahti.

44. Ketkä paikallistetut pastorit on siirretty eläkkeelle (§ 359.3 – Mainitse vuosiluku ja seurakun-
takonferenssin jäsenyys) A) tänä vuonna?  B) aikaisemmin? -

45. Keiden asema kunniallisesti paikallistettuina on peruuntunut (§ 359.2 - merkitse päivämäärä)? 
-

46. Keiden jäsenyys konferenssissa on lakannut (Mainitse päivämäärä, kirkkojärjestyksen pykälä ja 
onko kysymyksessä liitännäisjäsen)
 A) siten, että hän on siirtynyt toiseen uskonnolliseen yhteisöön (§ 360.1, 4)?  
 B) siten, että hän on eronnut palvelusta papiksi vihittynä (§ 360.2, 4)? -
 C) valituksen ja syytöksen vuoksi tapahtuvan eroamisenperusteella (§§ 360.3,4, 2719.2)? 
-
 D) hallinnollisen paikallistamisen perusteella (354.12)? -
 E) oikeustoimen perusteella (§ 2713)? –

47. Ketkä on pidätetty virantoimituksesta (§§ 362.1c. 2704.2c. 2711.3 mainitse päivämäärä)? - 

48. Kuolleita (Merkitse syntymäpäivä ja kuolinpäivä).
 A) Ketkä liitännäisjäsenet ovat kuolleet vuoden aikana
 - aktiivipalveluksessa olevista?
 - eläkeläisistä?
 B) Ketkä koejäsenet ovat kuolleet vuoden aikana
 - aktiivipalveluksessa olevista?
 - eläkeläisistä? -
 C) Ketkä täysijäsenet ovat kuolleet vuoden aikana
 - aktiivipalveluksessa olevista?
 - eläkeläisistä? -
 D) Ketkä paikallispastorit ovat kuolleet vuoden aikana
 - aktiivipalveluksessa olevista? 
 - eläkeläisistä? – 

49. Ketkä koejäsenet tai vanhimmiksi / diakoneiksi vihityt jäsenet ovat saaneet nimityksen toisessa 
vuosikonferenssissa (The United Methodist Church) siten, että he ovat säilyttäneet jäsenyytensä 
tässä vuosikonferenssissa (§§ 331.8, 346.1 - Mainitse toisen vuosikonferenssin nimi ja onko kysy-
myksessä täysiyhteydessä oleva diakoni, täysiyhteydessä oleva vanhin, koejäsen tai liitännäisjäsen)? 
-
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50. Keillä koejäsenillä tai vanhimmaksi / diakoniksi vihityillä on virkavapaus (§ 354 - Mainitse, 
kuinka mones vuosi on kysymyksessä, seurakuntakonferenssijäsenyys ja onko kysymyksessä koejä-
sen tai liitännäisjäsen)
 A) vapaaehtoinen virkavapaus? -
 B) ei-vapaaehtoinen virkavapaus? – 
 C) Keille on kuluneen vuoden aikana myönnetty virkavapaus (Mainitse päivämäärä)
 - vapaaehtoinen virkavapaus? -
 - ei-vapaaehtoinen virkavapaus? -
  D) Keiden virkavapaus on kuluneen vuoden aikana lakannut (Mainitse päivämäärä)?
 -

51. Keille on myönnetty sapattivuosi (§ 352 - Mainitse, onko kysymyksessä liitännäisjäsen)? -

52. Keille paikallispastoreille, koejäsenille ja vanhimmaksi / diakoniksi vihityille on myönnetty 
virkavapaus sairauden tähden (§ 357 - Mainitse, miksi ajaksi ja mikä on konferenssiasema)? -

53. Ketkä täysijäsenet on siirretty eläkkeelle (§ 358 - Mainitse vuosi)?
 - Diakonit
 A) tänä vuonna? – 
 B) aikaisemmin? -
 - Vanhimmat
 A) tänä vuonna?
 B) aikaisemmin? Pentti Saarilammi (1987), Johan Salminen (1994), Isto Vehkamäki 
(2002), Tapani Rajamaa (2005). Pirjo Pöllänen (2013). Hilkka Laine (2015).

54. Ketkä liitännäisjäsenet ovat siirtyneet eläkkeelle (§ 358 – Mainitse vuosi)
 A) tänä vuonna? -
 B) aikaisemmin? -

55. Ketkä koejäsenet on siirretty eläkkeelle (§ 358 - Mainitse vuosi)
 A) tänä vuonna? -
 B) aikaisemmin? -

56. Ketkä on tunnustettu eläkkeellä oleviksi paikallispastoreiksi (§ 320.6 -Mainitse vuosi)
 A) tänä vuonna?
 B) aikaisemmin? 

57. Pastoraalisessa palveluksessa tapahtuneita muutoksia tänä vuonna
(Tässä annettujen tietojen pitää olla yhtäpitäviä suluissa mainittujen aikaisempien kysymysten 
kanssa).
Mikä on lukumäärä
 A) vastaanotettujen liitännäisjäsenien (27)? 0
 B) vastaanotettujen koejäsenien (28a,b, 29a,b,c)? 0
 C) täysiyhteydessä oleviksi diakoneiksi valittujen (33)? 0
 D) täysiyhteydessä oleviksi vanhimmiksi valittujen (34, 35)? 1.
 E) takaisin jäsenyyteen otettujen (36, 37a,b)? 0
 F) takaisin aktiivipalvelukseen tulleiden eläkeläisten (38a,b,c)?0
 G) konferenssiin muuttaneiden (32a, 39, 40)? 0
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 H) konferenssista muuttaneiden (45)?0
 I) pastorien, joiden koejäsenyys on keskeytynyt (46)? 0
 J) kunniallisesti paikallistettujen tänä vuonna (47a)? 0
 K) pastorien, joiden jäsenyys on lakannut (50a,b,c)? 0
 L) hallinnollisesti paikallistettujen (50d)? 0
 M) pastorien, joiden jäsenyys on lakannut oikeustoimen perusteella (50c)?0
 N) kuolleitten (51a,b,c)? 

58. Mikä on lukumäärä
 A) seurakuntakonferenssien? 11.
 B) seurakuntien? 11.

59. Mikä on pastoraalisten ja diakonaalisten jäsenten kokonaislukumäärä? 16.

IV. NIMITYKSIÄ JA PÄÄTÖSASIOITA

76. Keille pastoraalisille ja diakonaalisille jäsenille on myönnetty alennettu
 virantoimitusvelvollisuus (§§ 338.2, 342.2., 1506.4b – Mainitse virantoimitusvelvolli-
suuden suuruus ja kuinka mones vuosi on kysymyksessä)?

77. Mitä väliaikaisia nimityksiä on tehty §:n 338.3 mukaisesti kuluneena vuotena ja miksi ajaksi? -

78. Mitä nimitysmuutoksia on tapahtunut kuluneen vuoden aikana? – 

79. Ketkä vanhimmat, diakonit, liitännäisjäsenet, paikallispastorit, koejäsenet on nimitetty palvele-
maan seurakunnissa tulevan vuoden aikana? Ks. nimityslistaa.

80. Ketkä vanhimmat, diakonit ja koejäsenet on nimitetty muuhun tehtävään kuin seurakuntaan, 
saanut ns. erityisnimityksen
 A) Metodistikirkossa (§ 344.1a,c)? Piirikunnanjohtajina: Pasi Runonen, Mayvor 
Wärn-Rancken.
 B) Metodistikirkon lähettäminä (§ 344.1b,c)? -
 C) Muihin hyväksyttyihin palvelutehtäviin (§§ 344.1d)? -

81. Ketkä on nimitetty harjoittamaan opintoja (§ 416.6)
 A) liitännäisjäsenistä? -
 B) koejäsenistä? - 
 C) täysijäsenistä? -

82. Mitä muita henkilömerkintöjä on tehtävä? -  

83. Missä seuraava vuosikonferenssi pidetään (§603.2.3) ? - 
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Suomen Metodistikirkko, vuosikonferenssi 30.6.–3.7.2016
Maallikoidenkokous 

PÖYTÄKIRJA

Aika 2.7.2016 klo 10.30–12.30
Paikka Suomen Raamattuopisto, Helsingintie 10, 02700 Kauniainen

1. Kokouksen avaus
Vuosikonferenssin maallikkojohtaja Elina Lind avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleik-
si ja luki Raamatusta Ef. 6: 10–17 sekä johdatti alkurukoukseen.
 
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Tieto kokouksesta on ollut esillä jo edellisessä konferenssissa. Seurakuntien maallikkoedustajat 
ovat saaneet tiedon kokouksesta heille postitetusta konferenssipainoksesta ja tieto on ollut saata-
villa myös jaetuissa konferenssiesitteissä ym. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Nimenhuuto
Paikalla olivat seuraavat seurakuntien viralliset maallikkoedustajat:
Aino Kallio, Helsinki
Jorma Palmu, Jokilaakso
Matti Karhinen, Kuopio
Marita Puukangas, Lahti
Tuula Sillanpää, Lappeenranta
Jorma Laitala, Oulu
Kalle Laamanen, Pirkkala
Elina Heimonen, Pori (kohdasta 6 alkaen -)
Sami Lind, Tampere
Dina Jantunen, Turku
Kirsti Niemi, Turku
Eevi Pöysti, Vuoksenlaakso
Todettiin, että virallisilla edustajilla on äänestys- ja päätösoikeus. Kaikilla kokouksen osallistujilla 
on puheoikeus.

4. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien, ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Elina Lind, sihteeriksi Aino Kallio, pöytäkirjan tarkastajiksi 
Dina Jantunen ja Kirsti Niemi, sekä äänten laskijoiksi Marita Puukangas ja Jorma Palmu.

5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin maallikkojohtaja Elina Lindin laatima asialista työjärjestykseksi.

Elina Lind kertoi tässä kohden pyydettynä ensimmäisen maallikkojohtajavuotensa kokemuk-
sia, joita hän on kuvaillut myös kertomuksessaan vuosikonferenssille. Vuosi on ollut rikas, paljon 
uusia asioita tuli tutuksi.  Hän vieraili vuoden aikana osassa seurakuntia sekä osallistui kirkkohalli-
tuksen kokouksiin ja mm. vuosikonferenssin valmisteluun. Lisäksi hän kirjoitti lehteemme Rauhan 
Sanomia – Nya Budbäraren sekä teki kyselyn seurakuntien maallikkojohtajille toivomuksista 
vuosikonferenssin maallikkojohtajaa kohtaan.  Maallikkojohtajan tehtävät ja toimenkuva koettiin 
selkiintymättömiksi sekä seurakunta että vuosikonferenssitasolla. Osaan kirkkomme seurakuntia ei 
ole valittu maallikkojohtajaa. 
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Lisäksi hän mainitsi puheessaan organisaatiouudistuksen, jota kirkkohallitus on valmistellut 
vuonna 2015 ja jonka valmistelu jatkuu tulevana konferenssivuonna.

6. Vuosikonferenssin istunnoista maallikoiden kokoukseen siirtyneet asiat
6.1. Varamaallikkojohtajuus, varajäsenen valinta
Konferenssi-istunnoissa hyväksytyn aloitteen mukaan maallikkojohtajalle valitaan varahenkilö, 
joka toimii varsinaisen maallikkojohtajan sijaisena hänen ollessaan estyneenä, ja toimii työparina 
varsinaiselle maallikkojohtajalle. 

Maallikkojohtajan varahenkilö valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varsinainen maallikko-
johtaja ja maallikkojohtajan varahenkilö ovat erovuorossa vuorovuosin. 

Vuosikonferenssin maallikkojohtajan varahenkilöksi konferenssivuosille 2016–2017 ja 
2017–2018 valittiin Marita Puukangas.

6.2. Maallikkojohtajan työtehtehtävät/työnkuvaus
Maallikkojohtajalle ja hänen varahenkilölleen annettiin tehtäväksi laatia maallikkojohtajan työ-
tehtävien kuvaus (työnkuvaus).  He voivat kutsua tehtävään avukseen tarvitsemansa määrän muita 
henkilöitä. Apuna voi käyttää myös Sami Lindin vuonna 2015 kirkkohallitusta varten laatimaa 
raporttia vuosikonferenssin toimielinten ja maallikkojohtajan tehtävistä. 
  
6. Kirkon talous, pastoraalipalvelumaksut
Maallikkojohtaja esitti kokoukselle jo istunnoissa esillä olleen huolen kirkon taloudellisesta tilan-
teesta. Erityinen huolenaihe on seurakuntien maksamien pastoripalvelumaksujen väheneminen. 
Kyseisillä maksuilla kootaan rahat pastorien palkkoihin. Vajausta on tällä hetkellä noin 4000 € 
kuukaudessa. Maallikkojohtaja pyysi pitämään esillä seurakunnissa pastoripalvelumaksujen tärke-
yttä ja miettimään keinoja lisätä maksukykyä.

7. Tervakko
Leirikeskus Tervakon käyttö on ollut viime vuosina vähäistä.  Rippikoulun lisäksi Tervakossa on 
ollut kesäisin vain yksi tai kaksi muutaman päivän tapahtumaa/leiriä. Lisäksi jotkut työntekijät, 
seurakuntalaiset tai talkoolaiset ovat vierailleet siellä muutamien päivien ajan ”virkistymässä” ja/tai 
talkootöitä tehden. 

Leirikeskuksen ylläpitokulut olivat 2978,36 € vuonna 2015.  
Keskustelussa tuli esille toivomuksia ja ideoita leirikeskuksen käytön lisäämiseksi tulevana 

vuonna tai leirikeskuksesta luopumiseksi. Päätettiin pyrkiä tehostamaan leirikeskuksen käyttöä 
mm. tiedottamista lisäämällä. 

– kirkon sivuille tietoa ja kuvia Tervakosta
– varauslista nettiin, jossa näkyy milloin Tervakossa on mitäkin toimintaa ja milloin siellä on 

vapaata, varausten teko netin kautta
– vastuunjakoa eri seurakunnille leirikeskuksen ylläpidosta 
– maksun periminen leirikeskuksen käytöstä (ei talkoolaisilta)
– leirikeskuksen markkinointi erilaisten ryhmien käyttöön ja palaverien pitoon
– tulevaisuudessa leirikeskukselle voi olla lisää käyttöä, sillä on paljon maahanmuuttajia ym.
– nuorten ja lasten leirit tarvitsevat paikan
– seurakuntien sivuille tulisi lisätä kuvia ja tietoa Tervakosta
Leirikeskuksesta luopumisen, myynnin, ajankohtaa tulee harkita tarkoin, koska tällä hetkellä 

hinnat ovat alhaalla.
Vuoden kuluttua asiaan palataan. 
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8. Muut asiat
Ei ollut.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen rukoukseen klo 12.30. 

Konferenssissa oli paljon ohjelmaa. Kuva: Kirsti Niemi.
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Aloite kirkon näystä
Kasvava kirkko - kymppinäky vuoteen 2027

Olemme tottuneet olemaan Suomessa pieniä ja nöyriä. Meillä ei ole ollut suuria luuloja itsestäm-
me, emmekä ole koskaan luulleet olevamme toisia parempia. Me olemme kuitenkin osa maail-
manlaajuista ja suurta Yhdistynyttä Metodistikirkkoa (United Methodist Church). Meillä on 
myös suuri Jumala, joka toimii tavallisten ja epätäydellisten ihmisten kautta ja joka tekee suuria 
tekoja missä tahansa. Meidän tulisikin karistaa pois ajatus siitä, että Jumala tahtoisi meidän olevan 
pieniä. Nöyryys on kyllä säilytettävä, mutta pienuus ei. Uskomme, että Jumala tahtoisi meidän 
olevan elinvoimaisia, vaikuttavia ja että kirkkomme työ laajentuisi näinä viimeisinä aikoina.

Olemme eläneet pitkään vaikeita aikoja ja vuosikymmenet ovat olleet kirkolle monessa suh-
teessa kuin eloonjäämiskamppailua. Mutta nyt Jumala on luomassa uutta ja on aika laajentua ja 
kasvaa. Minkälaista kasvua tarvitsemme? Apt. 2:42–47 pohjalta meille avautuu viisi kasvun aluetta:

Kirkko kasvaa lämpimämmäksi – yhteyden kautta
Kirkko kasvaa syvemmäksi – opetuslapseuden kautta
Kirkkoa kasvaa vahvemmaksi – jumalanpalvelusten kautta
Kirkkoa kasvaa laajemmaksi – palvelun kautta
Kirkkoa kasvaa isommaksi – evankelioinnin kautta
Tämä kaikki on mahdollista Jumalan voimassa, jos me näemme yhdessä huolen kirkostamme, 

rukoilemme, teemme suunnitelmat ja käymme yhdessä Pyhän Hengen voimassa rakentamaan 
kirkkoa uutta vaihetta kohti. Vuonna 2027 meillä voisikin olla sitten:

10x enemmän jäseniä
10x enemmän lapsia ja nuoria seurakunnissamme
10x enemmän väkeä kirkon Vuosikonferenssissa
10 uutta kaupunkia tai asuinaluetta (toimipisteitä tai seurakuntia)
10 uutta pastoria kasvaa omista seurakunnistamme ja heistä yksi on kokotoiminen nuorisopas-

tori
10 uutta maallikkosaarnaajaa vuosittain
10 omavaraista seurakuntaa
10:ssä seurakunnassa toimiva lapsi- ja nuorisotyö
10x enemmän riparilaisia
10x enemmän Rauhan sanomien tilaajia

Mitä muuta kirkkomme kaipaa. Tässä vielä muita unelmia:
Piirikunnanjohtajalla ei omaa seurakuntaa hoidettavana
Toimivat ja näyttävät nettisivut
Antamisen ilmapiiri vahvistuu: Seurakuntamaksut ja kolehtitulot kasvavat, lahjoituksia ja 

testamentteja tulee enemmän
Kutsumustietoisuus kasvaa, uskovat löytävät lahjansa, oman paikkansa ja kasvavat palvelussa
Maallikkojen osuus ja panos kirkon työssä kasvaa
Konnektionaalisuus ja metodistinen identiteetti kaikin kirkkoa rakentavin tavoin vahvistuu
Kansainvälistymme enemmän
Ulkolähetystyömme kehittyy. Intiassa lähetystyö Bethel Mission kanssa uudistuu ja vahvistuu, 

vuorovaikutus parantuu. Löydämme myös uuden kohteen ja sopivia yhteistyökumppaneita.
Yhteisiä nuortenleirejä tai tapahtumia kahdesti vuodessa
Seniorityö vahvistuu
Yhteinen uudistunut imago ja ilme kirkollemme
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Viisi osa-aluetta joihin keskitymme kirkkona

Suomen Metodistikirkko on olemassa ihmistä varten. Tehtävämme on toteuttaa Jeesuksen käskyä 
tehdä opetuslapsia Jeesukselle Kristukselle. Tulevina vuosina meidän tulee keskittyä viiteen eri 
osa-alueeseen saavuttaaksemme päämäärämme kirkon kasvusta ja  kymmenkertaistumisesta.

Keskitymme seurakuntien elävöittämiseen ja  uudistamiseen
Vanhojen, jo olemassa olevien seurakuntiemme uudistaminen on elintärkeää. Vain uudistumisen 
kautta voimme olla hedelmällisiä ja kasvavia. On luonnollista, että seurakunnat kasvavat, koska 
Jumala antaa kasvun. Meidän tulee poistaa kasvun esteet ja antaa Pyhän Hengen ohjauksessa 
Jumalan vaikuttaa seurakunnissamme voimallaan ja viisaudellaan. Kaikki jäsenet tulee varustaa 
Kristuksen ruumiin rakentamiseen omilla lahjoillaan, Pyhän Hengen voimassa ja omassa kutsu-
muksessa.

Luomme uusia uskonyhteisöjä ja löydämme uusia ihmisiä (evankeliointi)
Elämme ajassa, jossa Jumala vaikuttaa keskellämme. Hän on lähettänyt keskuuteemme mm. 
pakolaisia ja maahanmuuttajia, joiden parissa on suuret mahdollisuudet. Meidän tulee olla avoimia 
ja rohkeita tavoittaaksemme eri ihmisryhmiä. Lapset, nuoret ja nuoret aikuiset ovat tulevaisuuden 
kasvun kannalta tärkeät ryhmät jokaiselle seurakunnalle. Meidän tulee myös olla valmiita istutta-
maan uusia seurakuntia eri puolelle Suomea. Meidän kirkollemme on tilaa ja lähetyskenttää joka 
puolella. Me olemme Metodistikirkkona aivan omanlaisemme kirkko ja Jumala tahtoisi toimia 
kauttamme monien ihmisten elämässä. Olemmeko valmiita? Meidän tulee löytää uusia tapoja olla 
kirkko, mennä ulos maailmaan ja tavoittaa uusia ihmisiä!

Keskitymme koulutukseen ja opetukseen (opetus ja sielunhoito)
Jeesus käski meidän tehdä opetuslapsia, ei vain pelastaa sieluja. Kristillinen kasvu tapahtuu ope-
tuksen, koulutuksen ja ihmissuhteiden kautta. Meidän tulee jatkuvasti kouluttaa sekä työntekijöitä, 
että maallikoita. Meidän tulee olla myös valmiita vastaamaan sielunhoidon tarpeeseen. Yhteis-
kuntamme on melkoisen pirstaloitunut, eivätkä ihmiset tiedä miten olla aitoja ja tulla toimeen 
keskenään. Kuinka me voisimme olla Suomessa sielunhoidollinen kirkko, jossa Jumala saisi hoitaa 
ihmisiä meidän kauttamme?

Yhteisen metodistisen identiteetin rakentuminen
Olemme tällä hetkellä Suomessa melko tuntematon kirkko. Olemme sitä jopa keskenämme. 
Emme tiedä niin selkeästi millaisia olemme ja mitä tahtoisimme olla. Mutta tämä on samalla suuri 
mahdollisuus. Meidän tulee löytää yhteinen sanoma ja me-henki. Meidän tulee löytää yhteinen 
brändi, millä tavalla me tahtoisimme maailman tuntevan kirkkomme. Me olemme myös osa 
kansainvälistä tunnettua suurta kirkkoa, joka viestittää maailmalle esimerkiksi: Avoimin sydämin, 
avoimin mielin ja avoimin ovin. Me voisimme hyödyntää tätä kaikkea enemmän tulevaisuudessa. 
Me voisimme rakentaa yhtenäisen ilmeen kirkollemme. Meillä voisi olla yhteistä mediatyötä ja 
vaikkapa tulevaisuudessa mediapastori ja viestinnästä ja mainonnasta vastaava henkilö keskuudes-
samme työssä.

Sosiaalinen työ ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Lopuksi kirkkomme ääni on saatava kuuluviin sanoin ja teoin yhteiskuntamme keskellä. Ei meitä 
ole kutsuttu olemaan piilossa ja hiljaa! Meidän tulee kertoa maailmalle mitä Jumala tahtoo ja 
näyttää teoin, että me välitämme ihmisestä. Me olemme ihmistä varten. Meidän tulee vastata 
oman ympäristömme haasteisiin ja tarpeisiin nopeasti ja rakkaudellisesti.
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Kuinka toimimme paikallisseurakuntatasolla?

1. Paikallisseurakuntatasolla etsimme keinoja olla kirkkona alueellamme ja saavuttaa uusia ihmisiä 
Jeesuksen Kristuksen ja kirkkomme yhteyteen.
2. Rakastamme kaikkia ihmisiä ja osoitamme heille vieraanvaraisuutta ja välittämistä.
3. Rakennamme yhteistä menestystämme ja opetamme uskovia  opetuslapseuteen.
4. Palvelemme Jumalaa omilla lahjoillamme, oman kutsumuksemme  mukaisesti.

etsi

rakenna

rakastapalvele

Lopuksi

Meidän tulee kasvaa ja vahvistua. Me olemme olemassa ihmistä varten, Jumalan armosta. Meillä 
on kanssamme tavallisia ihmisiä, mutta Jumala on suuri, jolle on kaikki mahdollista. Saakoon 
kirkkomme kasvaa ja kymmenkertaistua kaikilla osa-alueilla.

Kirkkohallituksen puolesta Jan-Markus Jeromaa, puheenjohtaja
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Aloite organisaatiouudistuksesta
Suomen Metodistikirkon organisaatiouudistus 

Taustaa: 

Piispa antoi kirkkohallitukselle vuosikonferenssissa mietittäväksi kirkon organisaation uudistami-
sen. Kirkkojärjestyksen mukaan pakollisia toimielimiä ovat kirkkohallitus ja pastoraalineuvosto.   

Kirkkohallituksen puheenjohtaja Jan-Markus Jeromaa ja piirikunnanjohtaja Pasi Runonen 
kokoontuivat asian tiimoilta syyskuussa ja aloittivat ajatustyön uudistuksen sisällöstä, jota tässä 
esitellään ensimmäisenä versiona kirkkohallitukselle kommentteja ja parannusehdotuksia varten. 

Tavoite: 

– Kirkon toiminnan tehostaminen 
– Yhteisen näyn vahvistaminen 
– Voimavarojen säästäminen erityisesti henkilöresurssien osalta 
– Useammat henkilöt pääsevät vaikuttamaan 
– Yhteys kasvaa 
– Viestintä tehostuu 
– Vastuualueet selkiytyvät 
– Taloudellinen säästö mahdollinen 
 
Käytännön vaikutukset: 
 
Neuvostojen rooli nykyisessä muodossaan lakkautetaan. Sen sijaan laajennamme kirkkohallitusta. 
Kirkkohallitukseen eri toimialojen johtajat, jotka vuosikonferenssi valitsee. Esim. diakoniatyölle 
diakoniatyön johtaja jne. 

Laajempi kirkkohallitus kokoontuisi n. 4 kertaa vuodessa koko  porukalla. 
– ajallisesti pitempi kokous esim. klo 9–16 
– kokouspäivän koostumus: opetus kirkon yhteisen näyn toteuttamiseksi, pienryhmät työsken-

televät yhteisesti, lounas, jonka jälkeen yhteinen kokous/raportointi/esitykset koko kirkkohallituk-
selle. 

Kirkkohallitus on jaettu pienempiin työryhmiin, jotka työskentelevät itsenäisesti omien ky-
symyksien parissa ja esittelevät kirkkohallitukselle yhteiseksi tiedoksi mitä on tarkoitus eri aloilla 
toteuttaa. 
 
Kirkkohalli tus koostuisi uuden mallin mukaisesti: 

– puheenjohtaja 
– piirikunnanjohtaja 
– maallikkojohtaja 
– taloussihteeri 
– isännöitsijä 
– nuorisotyön johtaja 
– diakoniatyön johtaja 
– lähetystyön johtaja 
– koulutusjohtaja 
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– sisälähetysjohtaja 
– viestintä/mediajohtaja 
– vuosikonferenssin suunnitteluryhmän puheenjohtaja 
– kansainvälisen työn edustaja 
 
Eri työalat ja niiden vastuualueet:

Lähetystyö:
– Intia
– Vepsä
– Uudet lähetyskohteet

Koulutus:
– pastori- ja työntekijäkoulutus
– seurakuntapalvelijakoulutus/avoin raamattukoulu
– muut koulutukset
– jatko-opintojen suunnittelu ja toteuttaminen

Talous/kiinteistöt/isännöinti:
– Helsingi ja Tampereen lähetystalojen isännöinti ym.
– Kirkon muut kiinteistöt
– Lainat ja kirkon talous
– talousarviot

Lapsi ja nuorisotyö:
– lapsi- ja nuorisotyön suunnittelu, varustus ja tukeminen
– varkkityön suunnittelu
– rippikoulutyö

Kansainvälinen työ:
– eri kielillä tapahtuvien jumalanpalvelusten koordinointi ja tukeminen, venäjä, englanti
– yhteiset kokoontumiset seurakuntien välillä
– maahanmuuttajatyö (myös diakoniatyöllä oma osansa)

Sisälähetys:
– evankeliointityö, seurakuntamissiot, kampanjat
– vastuunkantajien etsiminen seurakunnista
– vankilatyö
– srk-kasvu ja uusien seurakuntien istutus
– sielunhoito

Viestintä:
– netti: kotisivut, Facebook, Twitter ym.
– media/radio- ja TV -työ
– mainokset, esitteet
– Rauhan Sanomia

Vuosikonferenssisuunnitteluryhmä:
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– vuosikonferenssien ohjelma/teemoitus
– paikka
– käytännön järjestelyt
– talous

Diakoniatyö:
– sosiaalinen työ, ruoanjakelut, avustukset
– maahanmuuttajatyö

Kirkkohallituksessa siis eri työalojen johtajat.
Työaloittain niiden vastuujohtaja voi kerätä ympärilleen käytännön ryhmiä, jotka työskentele-

vät esimerkiksi jonkun tietyn projektin ajan yhdessä.
Työryhmissä voi olla myös pienempien osa- ‐alueiden vastuunkantajia, mutta tarkoitus että 

toimialajohtaja vastaa siitä työmuodosta  kirkkohallitukselle.

Kirkkohallituksen sisäiset työryhmät voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia:

Ryhmä 1: Johtoryhmä ja samalla talous/kiinteistöryhmä, joka voi kokoontua myös tarvittaessa 
erikseen hoitamaan kirkon juoksevia talous- ja kiinteistöasioita, joissa saattaa tulla nopeita tarpeita 
useammin kuin 4 kertaa vuodessa. Tällä vastuulla tehdä myös tarvittavat nopeat päätökset esim. 
akuuttien korjaustarpeiden suhteen.

Ryhmä kuuluisi: (piispa), piirikunnanjohtaja, kirkkohallituksen puheenjohtaja, maallikkojohta-
ja, taloussihteeri ja isännöitsijä.

Ryhmä 2:
Sisälähetys/diakonia/ulkolähetys/kansainvälinen työ Ryhmä koostuu näiden työalojen johtajista.

Ryhmä 3:
Koulutus/viestintä/nuoriso/vuosikonferenssisuunnittelu Ryhmä koostuu näiden työalojen johtajis-
ta.

Tämän lisäksi organisaatiossa pastoraalineuvosto ja nimeämistoimikunta. Pastoraalineuvosto 
piispan nimittämä vuosikonferenssissa.

Nimeämistoimikunta voisi koostua  seuraavista:
maallikkojohtaja, piirikunnanjohtaja, KH:n puheenjohtaja tai pastoraalineuvoston puheenjoh-

taja
Nimeämistoimikunnan tehtävänä ehdottaa sopivat henkilöt eri työalojen johtoon, sekä muut 

kirkolle kuuluvat edustushenkilöt muihin yhteyksiin. Esim. SVKN, SEN ym.

Jan-Markus Jeromaa ja Pasi Runonen



37

Esitys: Maallikkojohtajan työtehtävät/työnkuvaus,  
niin seurakunnissa kun kirkkokunnassa

Keskustelunavaus maallikkojohtajien työtehtävien ja aseman selkeyttämisestä, niin seurakunnissa 
kun kirkkokunnassa.
Maallikkojohtajien tehtävien yhtenäistäminen läpi kirkkokuntamme.  

Perustelut:
Tällä hetkellä kirkkokunnassamme maallikkojohtajuus on hajanaista. Jokainen maallikkojohtaja 
yrittää itse luoda oman tehtävänkuvansa ja toimintatapansa. Maallikkojohtajilla ei ole selkeää 
kuvaa siitä, että mitä maallikkojohtajuuteen kuuluu tai mitä on olla metodistikirkon maallikko-
johtaja. Heillä ei myöskään ole sitä tietoa, että mitä maallikkojohtajuudesta sanotaan The Book of 
Diciplinissä. Tämä kaikki on noussut esiin keskusteluissa maallikkojohtajien kanssa. 

Yhtenäisyyden luominen, metodistisen identiteetin luominen, maallikkojohtajan tehtävän-
kuvaan, läpi kirkkokunnan, olisi suotavaa, koska nyt maallikkojohtajaa ei edes jokaiseen seura-
kuntaamme ole osattu nimetä. Meillä ei ole yhtenäisiä ajatuksia maallikkojohtajan asemasta tai 
tehtävistä seurakunnissamme tai kirkkokuntamme tasolla. Arvostammeko maallikkojohtajuutta 
kirkossamme?

Tulevaisuuden, kirkkokuntamme visiossa, puhutaan yhteisen metodistisen identiteetin raken-
tumisesta ja siihen näen, että tämä yhtenäisen työnkuvan tekeminen, olisi hyvä alku. Sen tietoisuu-
den lisääminen myös maallikkojohtajillemme olisi tärkeää, että olemme metodisteja ja tämän olisi 
hyvä meidän toiminnassamme tulla enemmän näkyviin.

Ehdotus:

Ehdotan, että luomme yhdessä kirkkokuntana perustan sille, että mitkä näemme tärkeimmiksi 
työtehtäviksi maallikkojohtajillemme kaikissa seurakunnissamme. 

Ehdotan, että teemme mm. maallikkojohtajien työnkuvauksen selkeäksi oppaaksi, kaikille 
tiedoksi, käyttäen apuna myös The Book of Dicipliniä, mutta kuitenkin luoden sen pohjalta oman-
laisemme ohjeistuksen, joka on meille sopiva. 

Ehdotan, että luomme kirkkokuntana yhtenäiset ajatukset siitä, että minkälaisia ominaisuuksia 
ja osaamisalueita, hengellisiä lahjoja, kokemusta toivoisimme, että maallikkojohtajalla seurakunnis-
samme olisi tai joihin toivoisimme heidän työtehtävänsä aikana kasvavan. 

Ehdotan, että teemme selkeät työnjaolliset kuvaukset, läpi kirkkokuntamme siitä, että mitkä 
tehtävät ajattelemme seurakunnissamme kuuluvan papeillemme ja mitkä maallikkojohtajillemme.

Ehdotan, että maallikkojohtajamme saisivat enemmän koulutusta omassa tehtävässään ja heitä 
kannustettaisiin osallistumaan mm. seurakuntapalvelijan koulutukseen sekä sitä kautta maallikko-
saarnaajan koulutuksen hakemiseen. Tämän katsoisin lisäävän enemmän tietoutta myös siitä mitä 
on olla metodisti. 

Maallikkojohtaja
Elina Lind

Ehdotus ja esimerkki työnkuvasta: 
Lay Leader (http://www.umcdiscipleship.org/resources/lay-leader)

What's my job? 



38

An effective Lay Leader functions as the primary representative of and role model for Christian 
discipleship and faith lived out in the church and in daily life for the people of a congregation. 

The Lay Leader works with the pastor to fulfill the mission and vision of the congregation.

Who is qualified for this job?
Spiritual gifts: servanthood, faith, compassion, apostleship

Experience, skills: A Lay Leader should be a growing Christian disciple who understands that 
everyone has spiritual gifts and experience that are vital to the Body of Christ (See 1 Corinthians 
12). This person benefits from knowing his or her own spiritual gift(s) and living out those gifts in 
congregational life.

This leader should be a living example of one who "loves God and loves neighbor." 
It is important for a lay leader to listen well and communicate with people of all ages. 
This person should show evidence of working well with both clergy and laity, with various 

teams and task groups. 
The Lay Leader must have the ability to keep a broad view of the separate parts of the congre-

gation and help align the entire ministry toward the mission of the church. 
The lay leader should show interest in connecting the congregation with the community and 

the world in order to participate in the petition of the Lord's Prayer "thy kingdom come, thy will 
be done, on earth as in heaven."

What does the Lay Leader do?
This leader represents the lay people in the congregation and is a role model of Christian disciple-
ship for the congregation.

This leader examines ways the congregation as a whole and as individuals can be involved in 
caring ministries in the community. He or she works with the pastor and other leaders to launch 
or strengthen ministries that build discipleship and increase God’s presence of caring, justice and 
love in the world.

The Lay Leader makes plans with leaders in the congregation for celebrating the ministry of 
laypeople throughout the year, and especially on Laity Sunday.

The Lay Leader learns about the actions taken at annual conference and by the General Con-
ference and shares this information with members of the congregation.

The Lay Leader meets regularly with the pastor to discuss the state of the church and the 
opportunities for ministry.
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Esitys: Varamaallikkojohtajuus

Ehdotus kahden koko kirkon maallikkojohtajan valitsemiseksi; maallikkojohtaja sekä varamaallik-
kojohtaja.

Perustelut: 
Kirkon maallikkojohtajuus piispan, piirikunnanjohtajan ja kirkkohallituksen rinnalla on kirkos-
samme merkittävä tehtävä ollessamme vahvasti maallikkoihin luottava ja heitä osallistava kirkko. 

Viimekesäisessä 2015 vuosikonferenssissamme oli tilanne, jossa kirkon maallikkojohtajuus oli 
keskeytynyt työvuoden aikana ennen konferenssin alkua. Muuttunut tilanne vaikutti konferenssiin 
ainakin kahdella eri tavalla:

1. Istunnoissa kirkon maallikkojohtajuus oli edustamatta ja maallikkojohtajan kokemus ja ker-
tomus menneeltä työkaudelta kuulematta. Muuttunut tilanne jäi käsittelemättä/huomioimatta 
istuntojen yhteydessä.

2. Maallikkojen kokous alkoi epäselvässä tilanteessa uuden maallikkojohtajan etsinnällä 
ja valinnalla.

Maallikkojen kokouksessa 2015 pohdimme seuraavia kysymyksiä:
 Miten voisimme jatkossa välttyä tiedonkulun epäselvyyksiltä?
 Millä tavoin voimme tukea kirkon maallikkojohtajaa tehtävässään?
 Millainen tehtävä maallikkojohtajuus kirkossamme oikeastaan on?

Ehdotukset:
Ehdotamme kirkkokuntaamme varamaallikkojohtajaa. Maallikkojen kokouksen pöytäkirjassa 
2015 olemme esittäneet vastaukseksi varamaallikkojohtajuutta, mikä voisi auttaa jatkossa tiedon-
kulkuun, tehtävässä jaksamiseen ja tehtävässä edistymiseen.

Ehdotamme, että teemme yhdessä kirkkokuntana selkeän työnkuvauksen, koko kirkon maal-
likkojohtajan tehtävistä sekä sitten niistä tehtävistä, jotka kuuluvat varamaallikkojohtajalle.

Maallikoiden kokouksen puolesta
Maallikkojohtaja
Elina Lind
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Esitys: ASIOISTA TIEDOTTAMINEN KIRKKOKUNNASSAMME

Keskustelunavaus, tiedotuksesta kirkkokunnassamme ja asioiden eteenpäin viemisestä.  
Keskustelunavaus, liittyen kirkkokuntamme sähköpostikulttuuriin ja sen kautta asioista tiedot-

tamiseen.

Perustelut:
Kirkkokunnassamme on välillä vaikeutta saada informaatiot ja tiedotus kulkemaan asioista ja 
aiheista aina sinne seurakuntalaisten tasolle saakka. Kirkkokunnassamme on myös vaikeaa se, että 
kaikki eivät käytä tai osaa käyttää sähköpostia, siinä tarkoituksessa, että niihin sähköposteihin 
pitäisi myös vastata tai ne kuitata edes luetuiksi. Kaikki tieto ei siis kulje kaikille sitä tarvitseville. 
Tai jos kulkee, niin itse asian esittänyt, ei siitä itselleen tietoa saa, että onko posti perille mennyt. 

Lisäksi kaikista sähköposteista ei tiedä sitä, että mikä on salassa pidettävää ja mikä ei, ja silloin 
informaatio ainakin katkeaa, jos joutuu tällaista asiaa pohtimaan postia lukiessaan. Sähköpostia 
tulee toisille paljon ja sen hallitseminen on vaikeaa. Kuitenkin informaation tulisi kulkea hyvin 
eteenpäin ja sähköposti on nopea keino tiedon välittämiseen asioissa sekä nykyaikaista. 

Voimmeko luottaa siihen, että asiat sähköpostin kautta eteenpäin menevät ja tulevat huomioi-
duiksi? Onko muita nopeita keinoja tai kanavia asioista tiedottamiseen? 

Ehdotukset:
Ehdotan, että kaikilla kirkkokuntamme/seurakuntiemme palvelijoilla olisi sähköpostin käyttö 
mahdollisuus ja että he myös sitä käyttäisivät.

Ehdotan, että informaatiot, muun muassa kirkkokuntaa koskevista asioista, tapahtumista ja 
päätöksistä, lähtisivät aina laajemmalle levitykselle, esim. aina tiedot maallikkojohtajilla, papeille, 
puheenjohtajille yhdessä. 

Ehdotan, että informaatioiden eteenpäin viemisessä seurakuntatasolle, seurakuntien maal-
likkojohtajat aktivoituisivat ja olisivat niitä, jotka erityisesti työssään huolehtisivat tiedotuksen 
eteenpäin viemisestä seurakuntalaisille.  

Ehdotan, että vähintäänkin seurakuntiemme papit ja maallikkojohtajat olisivat velvoitettuja 
sähköpostin käyttämiseen ja sen kautta asioimiseen. 

Ehdotan, että salassa pidettäviin sähköposteihin, erikseen mainittaisiin heti sähköpostin alussa, 
että tämä sähköposti on tarkoitettu salassa pidettäväksi. 

Ehdotan, että tärkeistä asioista ja tapahtumista tiedotettaisiin aina ajoissa myös Rauhan Sano-
missa sekä seurakuntien omissa seurakuntalehdissä tai nettisivuilla. 

Maallikkojohtaja
Elina Lind
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Esitys: Rauhan Sanomat

Keskustelunavaus Rauhan Sanomia lehden tilanteesta.

Perustelut:
Rauhan Sanomia lehdestämme on tullut seurakuntalaisilta palautetta. Asia käsiteltiin vuosi sitten, 
vuosikonferenssissamme 2015, maallikoiden kokouksessa. Päätöksiä ei kuitenkaan asiasta tehty.

Toiset eivät pidä lehden kaksikielisyydestä.  Joillakin myös sisältöön liittyen olisi uusia toivo-
muksia.

Ehdotukset:
Ehdotan, että teemme lehden siten, että toisella puolella on ruotsinkielinen lehti ja toisella puolel-
la suomenkielinen lehti. Ehdotan, että jätämme käännökset pois kokonaan.

Ehdotan, että jokaiseen seurakuntaamme nimetään Rauhan Sanomia lehden vastuuhenkilö, 
esim. seurakunnan maallikkojohtaja. Ehdotan, että tämän henkilön tehtäviin kuuluu seurakun-
nasta etsiä aiheita, kirjoittajia, toiveita liittyen Rauhan Sanomia lehteen ja olla yhteydessä tiiviisti 
Rauhan Sanomia lehden päätoimittajaan. Ehdotan, että kyseinen vastuuhenkilö myös markkinoi 
lehteä seurakunnassaan.

Vaihtoehtona ehdotuksille olisi myös täysin sähköiseen lehteen siirtyminen. Eli paperinen, 
painettu lehti, jäisi kokonaan historiaan. 

Maallikoiden kokouksen puolesta
Maallikkojohtaja
Elina Lind
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Esitys: Perehdyttäminen kirkossamme

Vapaaehtoisten sekä uusien työntekijöiden ja sijaisten perehdyttäminen kirkossamme

Perustelut perehdyttämisen tarpeeseen:
Ensimmäisen maallikkojohtajuusvuoteni aikana olen käynyt erinäisiä keskusteluja kirkossamme 
toimivien ihmisten kanssa. Näissä keskusteluissa on ilmennyt, että kirkkoomme työhön tai vapaa-
ehtoistoimintaan mukaan tulevia ei perehdytetä järjestelmällisesti tehtäviinsä. Perehdyttämisen 
puute tai heikkous kuormittaa uutta työntekijää tai vapaaehtoista. Lisäksi hiljaisena tietona tai 
taitona olevan osaamisen ja ammattitaidon jakaminen järjestelmällisesti eteenpäin tukisi uusien 
toimijoiden kasvua tehtäväänsä. Eräs tarve olisi saada jo viime vuonna keskustelussa ollut idea The 
Book of Disciplinen kääntämisestä ainakin seurakuntatason tehtäviin liittyvään perehdyttämiseen 
liittyen.

Ehdotus perehdyttämisen aloittamiseen:
1. Kirkon pastoraalineuvosto tai sen valitsema, halukas taho (ryhmä tai henkilö) suunnittelee 
ohjeistuksen seurakuntien pastoraalitoimikunnille ja virkaa- tai toimea tekevälle työntekijälle 
perehdyttämistä varten. Tämän lisäksi taho opastaa seurakuntia tarvittaessa tehtävänkuvauksen 
laatimisessa.

2. Seurakunnissa pastoraalitoimikunnat ja työntekijä laativat tehtävänkuvauksen oman työn-
tekijänsä tehtävistä, etenkin perustehtävistä. Tässä räätälöinnissä kehyksenä toimii edellä mainitun 
tahon ohjeistus, joka perustuu TBOD:iin.

Lisäksi:
3. Etenkin työntekijöiden osalta sovimme yhtenäisestä mentorointi- ja tukikäytännöstä kirkko-
kunnassamme. Jokaisella työntekijällä tulisi olla ainakin nimellinen mentori. Lisäksi seurakunnassa 
olisi hyvä olla suunnitelma sen varalle, jos työntekijä joutuu olemaan pois tehtävistään huomatta-
van pitkän ajan (ns. sijaisjärjestelmä).

4. Kirkossamme aletaan pitämään säännöllisesti, esimerkiksi 1–2 kertaa vuodessa, sekä vapaa-
ehtoisille että työntekijöille koulutus- tai työntekijäpäivä/-päivät. Päivän/päivien tarkoituksena on 
ensinnäkin syventää yhteyttä Suomen metodistikirkon seurakuntien välillä. Toiseksi, tarkoituksena 
on käsitellä akuutteja toimintaamme kirkkona ja seurakuntina liittyviä aiheita. Näitä voivat olla 
esimerkiksi yhteiskunnallisiin muutoksiin liittyvät asiat tai kirkon organisaation sisäiset asiat.

Maallikkojohtaja
Elina Lind
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ALOITE PAPPIEN ALBOJEN KÄYTÖSTÄ LUOPUMISELLE 
VUOSIKONFERENSSEISSA

Liittyessäni Suomen Metodistikirkkoon ja Helsingin metodistiseurakuntaan viime vuosituhannen 
lopulla oli kirkossamme alettu käyttää alboja joitakin vuosia aikaisemmin. Minulle selitettiin, että 
sillä haluttiin yhtenäistää pappien virka-asut. Asia oli itselleni vieras, mutta hyväksyin selityksen 
eikä se muodostunut esteeksi kirkkoon liittymiselleni.

Vuosikonferensseissa ihmettelin pappien kulkueita juhlajumalanpalvelusten yhteydessä.  Ym-
märsin, että niin tehdään kaikkialla maailmassa metodistien juhlissa, ja hyväksyin senkin selityk-
sen. Pitkä rivi pappeja alboissaan, ja joukossa jotkut ilman alboja, ei kuitenkaan näyttänyt kovin 
yhtenäiseltä. Lisäksi jotkut papit olivat keskusteluissa selvästi sitä mieltä, että albojen käyttö ei 
ollut mieleen. Nyt olen myös ymmärtänyt, että kaikissa vuosikonferensseissa ei käytetä alboja.

Itse olen osallistunut kyseisiin pappien kulkueisiin vuodesta 2004 lähtien lähes joka vuosi, 
vuonna 2015 myös alba ylläni. Useana vuonna on osa papeista ja maallikoista ollut sitä mieltä, 
että albojen käytöstä vuosikonferenssien yhteydessä voitaisiin luopua. Sitä ennen pitäisi kuitenkin 
kumota aikaisempi päätös niiden käytöstä siinä yhteydessä. En vastusta albojen käyttöä seurakun-
nissa, mutta koska se ei ole luontevaa kaikissa seurakunnissamme eikä vieläkään ole muodostunut 
yhtenäiseksi koko kirkossamme, ehdotan, että vuosikonferenssien yhteydessä luopuisimme albojen 
käytöstä.

Lappeenrannassa 31.5.2016 
Mika Partanen, 
konferenssivuonna kaksi kertaa ekumeenisissa tilaisuuksissa albaa luontevasti käyttänyt Lappeenrannan 
metodistiseurakunnan pastori
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PKJ:n sijaisen lisäys kirkkohallituksen raporttiin

Isossa mittakaavassa toimintakaudella 2015 on kirkkohallituksessa valmisteltu kahta mittavaa 
hanketta: 1) ”Näky kasvavasta kirkosta” eli strategia vuoteen 2027 ja 2) kirkon hallinnon organi-
saatiouudistus. Näistä jälkimmäinen päätettiin jättää yhdeksi kaudeksi valmisteluun ja ehkä jossain 
mittakaavassa pilotoitavaksi. Näin siksi, että uudistus paljastui oletettua hankalammaksi toteuttaa 
siten, että sillä saavutetaan tavoiteltu ketteryys ilman, että tehtävät henkilöityvät.

Sen sijaan ”kymppinäky kasvavasta kirkosta”, joka on esitelty tarkemmin omassa raportissaan, 
on tarkoitus maastouttaa alkavalla kaudella vuosikonferenssin kommenttien ja parannusehdotus-
ten jalostamana. Olemme ”kymppinäystä” mitä mieltä tahansa, fakta on, että kirkkomme tarvitsee 
näyn Jumalalta.

Nostan näyn esiin siksi, että mielestäni kirkkomme olisi jo korkea aika kehittyä alati puhu-
vasta ja unelmoivasta kirkosta Jumalan seurakunnaksi, joka todella elää näystä. Olemme taitavat 
puhumaan unelmista ja siitä, mitä tahdomme seurakunnan maanpäällä edustavan. Puheet ja 
unelmat ovat kuitenkin vasta halpa toive näystä. Näky on tavoite, joka sytyttää Herran kansan ja 
jota kohden seurakuntana olemme sitoutuneet ponnistelemaan. 

Rukoukseni on, että kirkkomme näky on Jumalan antama näky – muutoin vaiva on turha. Vain 
Pyhä Henki antaa seurakunnalle arvollisen näyn. Näky sytyttää Jeesuksen seuraajat ponnistele-
maan itseään suuremman ja arvokkaamman eteen. Kun sydämellesi on laskettu näky, olet valmis 
uhraamaan elämäsi ja oman mukavuutesi näyn toteutumiseksi. Näky ajaa sinua eteenpäin – ja näin 
se on myös koko kirkkoa eteenpäin ajava voima.

Jos taas näky puuttuu, sen korvaa hengettömät periaatteet ja arvot. Periaatteista on kiva 
keskustella, koska ne eivät velvoita mihinkään. Jopa hengellisiksi puetut periaatteet voivat olla vain 
tekosyitä laiminlyödä se, minkä tietää sydämessään oikeaksi. Yhteisen näyn puute johtaa lamaan-
nukseen tai päämäärättömyyteen, kuten sana sanoo:

”Kun ei ole näkyä, kansa villiintyy.” (Snl. 29:18)
Surullisinta on, kun Herran omat kadottavat näkynsä. Tällöin sydämeen kirjoitetun näyn 

korvaa paperille hahmotellut periaatteet ja arvot. On kaksi eri asiaa pitää kiinni periaatteesta tai 
arvosta kuin ponnistella sydämelle lasketun yhteisen näyn toteutumiseksi.

Raamatussa tutuin kertomus näkynsä hukanneesta miehestä on kertomus profeetta Joonasta. 
Hän päätti laistaa sydämelleen annetun näyn edessä vastuunsa ja paeta Jumalan kutsua mielestänsä 
ylevien periaatteiden vuoksi:

”Enkö minä tätä sanonut, kun olin vielä omassa maassani? Siksihän minä ensiksi lähdin 
pakoon Tarsisiin. Minä tiesin, että sinä olet anteeksiantava ja laupias Jumala, sinä olet kärsivällinen 
ja sinun hyvyytesi on suuri. Sinä olet aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla olet uhannut.” 
( Joona 4:2)

Sinulla ja minulla voi olla Joonan tavoin 'oikea' tulkinta Jumalasta, hengellisistä periaatteista 
tai arvoista, mutta jos sydämen näky puuttuu, muuttuvat 'uljaat' periaatteet tekosyiksi kieltäytyä 
tehtävästä. Johtaako minun toimiani Pyhän Hengen sydämeeni laskema näky? Vai luotsaanko 
itsepäisesti elämääni periaatteiden 'oikeuttaessa' valitsemani sopivamman suunnan? Ja yhdessä 
vastaamme tähän tietty kirkkokuntana.

Arvioipa itseäsi hengellisesti, että ohjaako elämääsi sydämen näky omistautua Herralle vai 
onko usko Kristukseen surkastunut joukoksi hyviä arvoja ja periaatteita ilman henkilökohtaista 
sitoutumista niihin? Kun siis etsimme tässä konferenssissa näkyä kirkollemme – toivon, ettemme 
puhu ulkoisista periaatteista ja arvoista, vaan käymme asian ytimeen miettimään sitä, mikä on se 
näky, johon tahdomme kokosydämisesti kirkkokuntana sitoutua.
Kuopiossa 3.6.2016,
Jori Brander, piirikunnanjohtajan sijainen
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SUOMEN METODISTIKIRKON KIRKKOHALLITUKSEN  
TOIMINTAKERTOMUS VUOSIKONFERENSSILLE 2016 

Suomen Metodistikirkon kirkkohallituksen toimintakertomus vuosikonferenssille 2016 Kirk-
kohallituksen tehtävänä on toimia Suomen Metodistikirkon vuosikonferenssin valmistavana ja 
toimeenpanevana elimenä, joka hoitaa kirkon juoksevat asiat ja huolehtii kirkon omaisuuden 
hallinnasta. 

Kirkkohallitus on vuoden 2015 aikana kokoontunut kuusi kertaa. Kirkkohallituksen kokoonpano 
toimintakaudella: Jan-Markus Jeromaa puheenjohtaja, Pasi Runonen piirikunnanjohtaja, Eevi 
Pöysti taloussihteeri, Kalle Laamanen, Elina Lind maallikkojohtaja, Timo Virtanen sekä Aino 
Kallio. Kirkon kiinteistöjen isännöitsijä Paula Pöysti sekä yhteinen hallintosihteeri ruotsinkielisen 
metodistikirkon kanssa, Monica Lundgren, ovat osallistuneet kutsuttuina kokouksiin. 

Suomen Metodistikirkolla on vuoden aikana ollut palkatussa työsuhteessa 11 henkilöä. Tämän 
lisäksi Suomen Metodistikirkolla ja Finlands svenska metodistkyrka:lla on yhteinen hallintosih-
teeri, jonka palkkakuluista Suomen Metodistikirkko maksaa 20% (elokuuhun 2015 asti) ja 15% 
(syyskuusta 2015 lähtien). Palkattujen työntekijöiden lisäksi seurakunnissa palvelee 1 konferenssin 
koejäsen ja 1 paikallispastori oman toimen ohella. 

Tärkeä osa kirkkohallituksen työstä on liittynyt kirkon, taloyhtiöiden ja kiinteistöjen taloudenhoi-
toon ja kunnossapitoon. Kirkon isännöitsijän erillisessä kertomuksessa on asiaa selitetty tarkem-
min. 

Kirkon taloutta on edelleen edesauttanut lainojen matala korkotaso ja olemme pystyneet hoita-
maan kaikki velvoitteet ajoissa. Kirkkohallitus on kiitollinen monien seurakuntien parantunees-
ta pastori-palvelumaksujen suorittamiskyvystä. Useilla seurakunnilla on kuitenkin vaikeuksia 
kannattaa työntekijäänsä. Kirkkohallitus on seurannut aktiivisesti taloustilannetta säännöllisten 
kassavirta-raporttien kautta ja erityiskiitos hyvästä talousraportoinnista ja kirkon talouden hoidos-
ta kuuluu taloussihteerille ja kirkon isännöitsijälle. Kirkkohallituksen jäsenillä on ollut hyvä kuva 
taloustilanteesta vuoden aikana. Tarkempi talousselvitys tulee esille erillisessä talousraportissa ja 
tilinpäätöksessä. 

Kirkkohallituksen tavoitteena tälle työkaudelle ovat myös olleet organisaatiouudistuksen suunnit-
telu kirkolle, vision ja strategian laatiminen tulevaisuudelle, sekä kirkon nettisivujen uudistaminen 
hyvään ja toimivaan muotoon. Tuloksia esittelemme kesän 2016 vuosikonferenssissa. 

Keväällä 2016 kirkkohallitusten puheenjohtajat, maallikkojohtajat ja pirikunnanjohtajat ko-
koontuivat yhteiseen kabinetin kokoukseen piispan kanssa pohtimaan opetuksen painopisteitä 
vuosikonferenssissa ja kirkon tulevaisuudessa. Näitä ovat pyhien tekeminen valmiiksi palveluksen 
työhön, kirkon kasvu, tilan antaminen Pyhälle Hengelle kirkoissamme sekä tietoisuuden lisäämi-
nen siihen, mitä merkitsee olla kirkko ja kuinka saavuttaa uusia ihmisiä kirkkoihimme. 

Kirkkohallitus on jatkanut myös lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamisen 
kehitystä seurakunnissa. Useita henkilöitä on osallistunut seurakunnista SVKN:n järjestämiin 
turvallisuuskoulutuksiin. Kirkon työntekijöille on järjestetty työntekijäpäiviä ja työterveydenhoito 
on järjestetty kirkkohallituksen kautta jokaiselle paikkakunnalle missä Suomen Metodistikirkolla 
on seurakuntia. 
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Työntekijöiden jatkokoulutus on ollut esillä kirkkohallituksessa ja kuusi kirkon työntekijää on 
ollut mukana johtamistaidon erityisammattitutkinto-koulutuksessa Tiimiakatemian kautta. Tä-
män lisäksi yksi pastori osallistuu sairaalasielunhoitokoulutukseen yhteistyössä luterilaisen kirkon 
työntekijöiden kanssa. 

Seurakuntien taloudelliseen omavaraisuuteen, kirkon kiinteistöjen hoitoon ja työntekijöiden työssä 
jaksamiseen on syytä keskittyä jatkossakin aktiivisesti. 

Kirkkohallituksen puolesta 
Tampereella 25.5.2016 
Jan-Markus Jeromaa, puheenjohtaja

Pääkaupunkiseudun venjänäkielisen Sila premen -metodistiseurakunnan pastori 
Andrei Hinkanen oli yksi konferenssin vierailijoista. Kuva: Kirsti Niemi.
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Maallikkojohtajan kertomus vuosikonferenssille vuonna 2016

Olen palvellut kuluneen vuoden aikana vuosikonferenssistamme, kesästä 2015 alkaen, Suomen 
metodistikirkon maallikkojohtajana. Vuosi on mennyt todella nopeasti. Kulunut aika on ollut 
maallikkojohtajana antoisaa ja mielenkiintoista. Olen saanut palvella koko kirkkokuntaa ja tehnyt 
vierailuita seurakuntiimme mm. Poriin, Turkuun, Kuopioon, Pirkkalaan, Ouluun ja lisäksi kesäisin 
olen jo muutaman vuoden aikana ollut aina mukana Vesivehmaan seurakunnan kesäjuhlilla. Lisäk-
si olen mukana kirkkohallituksessa. 

On ollut mukavaa tutustua uusiin ihmisiin ja palvella seurakuntia ympäri Suomen. Olemme 
pyrkineet mahdollisuuksiemme mukaan yhdessä, koko perheenä, palvella seurakuntia. Olemme 
palvelleet niin musiikissa kun puheessakin. On ollut ihana nauttia myös seurakuntiemme suunnat-
toman suuresta vieraanvaraisuudesta perhettämme kohtaan. On ollut ilo tutustua uusiin ihmisiin 
ja löytää yhteyttä toinen toistemme kanssa. Kiitollinen olen kuluneesta ajasta maallikkojohtajana 
ja palvelutehtävästäni tässä kirkkokunnassa. Mielelläni myös tehtävässäni vielä jatkan.

Kotiseurakunnassani, Tampereen metodistiseurakunnassa, olen palvellut maallikkosaarnaajana. 
Olen pitänyt muutamia saarnoja kuluneen vuoden aikana, ollut mukana rukouspalvelussa, sekä 
toisinaan palvelemassa musiikissa. Uutena aloitin keväällä 2016 kristillisen vertaistukiryhmän 
masennuksesta toipuville ihmisille – Pimeydestä valkeuteen ryhmän. On ollut mielenkiintoista 
lähteä vetämään tällaista uutta toimintaa ja ryhmää. Olen viihtynyt tässä tehtävässäni hyvin. Koen, 
että saan käyttää kaiken osaamiseni, niin koulutustaustastani ja ammatistani käsin, kun sitten hen-
gellisestä työstäni käsin, tässä tehtävässäni, ollakseni rinnalla kulkijana masennuksesta toipuville 
ihmisille. 

Useita keskusteluita käytyäni, niin maallikoiden kun pappien kanssa, olen löytänyt muutamia ke-
hittämisen tarpeita kirkkokunnassamme. Keskusteluissa on noussut esiin mm. se, että mitkä ovat 
maallikkojohtajien tehtävät ja työnkuva sekä asema seurakunnassa. Paljon on myös puhuttanut 
perehdyttäminen ja sijaisjärjestelmät kirkkokunnassamme. Myös informaatiokulttuurimme, näky-
vyytemme ja yhteydenpito/tiedonkulku ovat asioita joista palautetta aina aika ajoin ihmisiltä olen 
saanut. Nämä kaikki ovat asioita, joissa voimme vain tulla kirkkokuntana paremmiksi ja joihin 
kykenemme varmasti tekemään jonkinlaista näitä asioita helpottavaa suunnitelmaa. Näkisin, että 
yhteisten suunnitelmien tekeminen, näistä asioista kirkkokunnassamme, yhtenäistäisi sitä ja loisi 
yhteyttä seurakuntien sekä työntekijöiden kesken. Kirkkokuntana voisimme luoda ne yleisraamit 
näihin asioihin. 

Toivoisin myös, että maallikkojohtaja valittaisiin kaikkiin seurakuntiimme. Nyt näin ei ole. Kui-
tenkin meidän tulisi kirkkokuntana olla maallikko vetoinen, joten sen vuoksi näkisin, että maallik-
kojohtaja jokaisessa seurakunnassa olisi tarpeellinen olla. Lisäksi toivoisin, että seurakuntapalve-
lijakoulutukseen sekä maallikkosaarnaaja opintoihin ihmisiä enemmän seurakunnista osallistuisi. 
Näihin haluan ihmisiä kannustaa enemmän jatkossa osallistumaan. 

Yhteinen huoli tuntuu ihmisillä olevan seurakunnissamme se, että yhteyttä ja rakkautta ei aina 
oikein tunnu seurakuntaperheessä toinen toisiimme löytyvän. Ristiriitoja ja erimielisyyksiä, pahan 
puhumista, tuntuu olevan aivan liikaa siihen nähden, että olemme Kristuksen seuraajia, yhtei-
nen Jumalan perhe. Näen tässä kuitenkin sen asian positiivisena, että jos tämä on meillä kaikilla 
yhteinen huoli, että yhteys ja rakkaus ovat seurakunnissamme puutteellisia, niin silloin voimme 
niissä vain tehdä enemmän työtä ja pyrkiä itse olemaan Kristuksen rakkauden ja yhteyden eteen-



48

päin viejiä. Jos emme tätä tilannetta huomaisia, niin olisi tilanteemme jo melko toivoton. Tämä 
on rukousaiheeni itselläni ja tähän haluan olla pyrkimässä tehtävässänikin, että yhteys, rauha ja 
rakkaus vallitsisivat keskinäisissä suhteissamme läpi kirkkokunnan. Tämän haluan meille jokaiselle 
rukousaiheeksi myös jättää, että Kristuksen rakkaus ja anteeksi anto meissä vaikuttaisi ja että sitä 
kautta löytäisimme rakkauden ja yhteyden syvemmin toinen toisiimme.

Teitä kaikkia siunaten ja puolestanne rukoillen
Suomen Metodistikirkon maallikkojohtaja, Elina Lind

Kanteletaiteilija Ida Elina esiintyi lauantain konsertissa. Kuva: Kirsti Niemi.
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Evankelioimistyön neuvoston kertomus  
vuosikonferenssille 2016

Evankelioimistyön neuvosto pyrki toteuttamaan tehtäväänsä kotimaan evankelioinnissa vuonna 
2015. Käytännössä neuvoston työ näkyi kahdessa tapahtumassa vuoden aikana.

Ensimmäinen oli 7.2. Lahdessa järjestetty Lähellä ihmistä -eheytymisseminaari, jossa opet-
tajana oli Petri Välimäki. Osallistujia oli seminaarissa muutama kymmenen ja palaute päivästä oli 
hyvä.

Toinen vuoden tapahtumista oli 17.–18.10. järjestetty Kokemäen evankelioimistapahtuma, 
jossa neuvosto oli toteuttajana Jokilaakson seurakunnan kanssa. Viikonlopussa kohdattiin ihmisiä 
torilla ja kutsuttiin tilaisuuksiin.

Syksylle ei järjestetty koulutustapahtumaa, vaan kehotettiin mahdollisimman monia osallis-
tumaan 24.–27.9. järjestettyy School of Congregational Development -seminaariin Tallinnassa. 
Suomesta olikin paikalla hyvä ryhmä.

Näkyvämpien asioiden taustalla on myös tapahtunut monenlaista. Neuvosto on tapaamisissaan 
ja sähköpostitse keskustellut kirkon evankelioimistyön kehittämisestä ja seurakuntien evankeli-
oimistyön tukemisen mahdollisuuksista. Jukka Hiltunen on Mestarivalmentaja-koulutuksensa 
yhteydessä suunnitellut mallia seurakuntien vapaaehtoisten verkostoimiseksi.

Tulevaisuudelle ei tällä hetkellä ole suuria suunnitelmia mahdollisen organisaatiomuutoksen 
vuoksi. Tavoite kuitenkin olisi, että kirkon yleinen evankelioimistyö pyrkisi luomaan suuria linjoja, 
mahdollistamaan seurakuntaistutuksia sekä tukemaan paikallisten seurakuntien työtä koulutuksilla 
ja verkostoimalla innokkaita ihmisiä kirkon sisällä.

Turussa 23.6.2016
Veli Loponen
evankelioimistyön neuvoston puheenjohtaja
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Tilastosihteerin kertomus vuosikonferenssille 2016

Vuosi 2015 jatkoi kirkon kasvun pitkäaikaista trendiä. Vuoden aikana seurakuntiin liittyi yhteensä 
47 lasta ja aikuista. Se on noin 4,8 % kasvua jäsenmäärässä. Toki kirkosta on vastaavasti vuoden 
aikana eronnut ja kuollut jäseniä. Lisäksi Helsingin ja Lappeenrannan seurakunnissa tehtiin 
jäsentilaston tarkastus, mitkä yhdessä vaikuttavat hieman kokonaismäärän laskuna. Samantapainen 
jäsentilaston tarkastus vaikutti vuoden 2007 laskuun.

Kirkon kokonaisjäsenmäärä lähenee tuhannen henkilön rajaa. On hyvin mahdollista, että jo 
ensi vuonna saavutamme sen. Rohkaisenkin seurakuntia ottamaan tämän haasteeksi, niin että 
tuhatluku rikkoutuu ensi vuoden loppuun mennessä.

Alla olevasta kaaviosta näkyy viimeisen kymmenen vuoden jäsenkehitys. Siitä näemme, että 
kymmenen vuoden aikana kirkon kokonaisjäsenmäärä on kasvanut lähes 200 henkilöllä. Määrä 
on suuri, kun ottaa huomioon, että samaan aikaan seurakunnista on eronnut ja kuollut jäseniä. 
Kävijät-sarake kertoo sunnuntain jumalanpalvelusten keskimääräisen kävijämäärän. Keskiarvoa on 
seurattu vuodesta 2012 lähtien. Sekin osoittaa tasaista kasvua. Nykyisellään jumalanpalveluksissa 
käy jäsenmäärään suhteutettuna noin kolmannes jäsenistä. Toki kävijöissä on paljon seurakuntaan 
kuulumattomiakin.

Tämä oli toinen vuosi, kun keräsimme tilastot uudella kaavakkeella. Ensi vuodeksi kaavaketta 
tullaan hieman täydentämään saadun palautteen perusteella. Nykyisellään ei tilastossa esimerkiksi 
näy erikseen kastettujen ja kastamattomien lapsijäsenten määrää. Yhdyskuntajärjestyksen mukai-
sesti kirkon jäsenten alaikäiset lapset kuuluvat seurakuntaan riippumatta kasteesta. Kirkkojärjes-
tyksen mukaan vain kastettu henkilö voi kuulua seurakuntaan.

Turussa 23.5. 2016
Veli Loponen
Tilastosihteeri
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Lähetysneuvoston toimintakertomus  
vuoden 2016 konferenssille

Kirkkomme ulkolähetystyö on edelleen kohdistunut Bethel Missionin työn tukemiseen Intiassa, 
Venäjän Metodistikirkon evankelioimis- ja lapsityön tukemiseen Keski-Vepsässä ja kirkkomme 
englanninkieliset ryhmät ovat tukeneet pakolaislasten orpokotia ja koulua Thaimaassa. Lisäksi 
osalla seurakuntia on ollut muita lähetystyön kohteita eri järjestöjen kautta. Tukea ovat saaneet 
mm. UMC:n humanitaarisen avun järjestö UMCOR,  Marttyyrien ääni, Gideonit, Karmel-yhdis-
tys, Sansa, Syväntöjen työ Israelissa, evankeliointityö Venäjällä, naisten ja tyttöjen parissa tehtävä 
työ Brasiliassa sekä lähetystyö Albaniassa. 

Vuoden aikana kirkossamme on koottu kolme valtakunnallista ulkolähetyskolehtia. Ennen 
kolehtipäivää seurakuntien pastoreille on lähetetty ajankohtaista tietoa kolehtikohteesta. Samoin 
seurakuntien pastoreille ja Naisliiton osastoihin on lähetetty sähköpostilla tietoa erityisistä esiru-
koustarpeista. 

Lähetyspäivän 5.5.2016 puhujavieraana Lahdessa oli rovasti Salamat Masih Sansa- media-
lähetysjärjestöstä. Päivitetty lähetysesite saatiin jakoon Lähetyspäiväksi. Facebookiin perustettiin 
Suomen Metodistikirkon Ulkolähetystyö -sivusto, missä on valokuvia, videokoosteita ja ajankoh-
taista tietoa Intiasta. Sivustolle on tulossa kuvia ja tietoa myös Vepsässä tehtävästä työstä. H2O – 
Help To Orphans ry -järjestöllä on omat sivut facebookissa.

Bethel Mission 

Toimintavuosi on sisältänyt kaksi erityistä huolenaihetta. Alkuvuodesta 2015 saimme tiedon Bet-
hel Missionin johtajan Vijaya Frederickin sairastumisesta. Hänelle tehtiin kaksi sydänleikkausta, 
joiden jälkeen hän toipui hyvin. Vuoden lopulla hän palasi työhönsä BM:n johtajana. Marraskuus-
sa saimme viestejä runsaista sateista Tamil Nadun osavaltion alueella. Tilanne huipentui joulu-
kuussa tulvaksi, mikä aiheutti paljon vahinkoa mm. kristillisellä koululla Chennaissa. 

Taloudellisesti toimintavuosi on ollut edellistä vuotta vakaampi. Kuukausittaiset tukisum-
mat on voitu lähettää Intiaan ajallaan. Lisäksi lähetettiin ylimääräisenä avustusta tietokoneen 
hankintaan, koulutusavustus eräälle nuorelle naiselle opintojen loppuun saattamiseksi ja avustus 
Nellipudin ruokalarakennuksen vesijohdon korjaukseen. Joulukuussa lähetettiin edellisiä suurempi 
ylimääräinen avustus tulvasta aiheutuneisiin Cennain koulun korjauksiin ja siivouksiin, vaateapuun 
Nellipudin leskille sekä joululahjoihin lapsille. Toivottua opettajien palkkojen korotusta ei voitu 
tehdä.  

Chennain kristillisen koulun toiminta on jatkunut entisessä laajuudessaan, lukuun ottamatta 
tulvan aiheuttamaa noin kuukauden mittaista katkosta koulutyössä joulu-tammikuussa. Oppilaita 
on ollut n. 70 ja opettajia 8 - 9. Opetusta on annettu esikoulussa ja 1-5 luokka-asteella. Ompe-
luopetuksessa on ollut muutama oppilas. Opetus on toteutettu Tamil Nadu- osavaltion vahvista-
man opetussuunnitelman mukaan. Kesäkuussa 2016 tulee voimaan uusi opetussuunnitelma mikä 
aiheuttaa tarpeen uusia oppikirjat.

Nellipudissa maito- ja munaprojektin myötä ravintolisää sai vuoden aikana n. 120 lasta. 
Ruoka- ja vaateapua sai n. 200 leskeä. Leskillä ja muilla ikääntyneillä on paljon hätää ja pelkoja, ja 
hengellisen avun tarve on suuri. Evankeliointityössä on päästy uuteen alkuun. Työhön on palkattu 
keväällä 2016 kaksi henkilöä, toinen heistä vastaa mm. sunnuntain jumalanpalveluksista ja toinen 
pitää lapsille kerhoa, jossa opetetaan hengellisiä asioita ja englannin kieltä. 

Kummitukea saavia lapsia ja nuoria on 141, joista 9 lapsen tuki tulee Suomen ruotsinkielisten 
metodistiseurakuntien kautta. Noin 20 kummilasta on vaihtunut konferenssivuoden aikana, koska 
kummilapsi valmistui ammattiin, lopetti koulun, meni naimisiin tai perhe muutti pois Nellipudis-



52

ta. Suurin osa kummilapsista asuu ja käy koulua Nellipudin kylässä. Noin kolmasosa kummilap-
sista opiskelee läheisissä kaupungeissa tai kauempana olevissa sisäoppilaitoksissa. Vuoden aikana 
kummeille on lähetetty kaksi kummikirjettä valokuvien ja päivitettyjen tietojen kera.

Vepsä

Yhteistyö Vepsäkylien evankelioimiseksi jatkui edelleen Novgorodin metodistiseurakunnan evan-
keliointi- ja lapsityöryhmän kanssa. Järvien kylän ”kirkkotalo” on ollut sopimuksen mukaan myös 
Podporozesta  kylillä käyvän helluntaiseurakunnan pastorin käytössä. Kirkkotalon lämmittäjä/
siivooja vaihtui kesällä 2015. Konferenssivuoden aikana suomalaisia osallistui kahdelle Vepsäkylille 
tehdylle evankelioimismatkalle.

Kesäleirimatkalle, heinäkuun lopussa 2015, evankeliointi- ja lapsityöryhmä oli valmistanut 
erinomaisen ohjelman 1.Kor. 3:16 pohjalta, siitä miten Jumalan Pyhä Henki tulee asumaan 
sydämeemme. Järvienkylällä, Sondevitsissa ja Kurbassa tilaisuuksissa ja kotikäynneillä tavoitettiin 
noin 100 henkilöä, joista hieman yli puolet oli lapsia ja nuoria. Lapsille, joilla ei vielä ollut omaa 
raamattua, annettiin venäjänkielinen Lasten Raamattu. Jaetut leiripalkinnot oli saatu muutaman 
seurakunnan ja yksityishenkilöiden lahjoituksina.

Joulumatkalla Vepsän työssä saatiin iloita uudesta suomalaisesta työtoverista. Naisliiton osastot 
kokosivat tarvikkeet lasten lahjapusseihin ja aikuisten joululahjoihin. Ohjelma oli rakennettu 
johtoajatuksena Jeesuksen kehoitus opetuslapsille rakastaa toinen toistaan, Joh. 13:34. Tilaisuuk-
siin osallistui 120 henkilöä joista puolet oli lapsia ja nuoria. Kotikäynneillä voitiin lohduttaa ja 
rohkaista mm. vanhusta, jonka iäkäs mies oli joutunut sairaalaan. 

H2O – Help To Orphans ry

Orpoja karen-heimoon kuuluvia pakolaislapsia on Um-Phangin orpokodissa 30. Konferenssi-
vuoden aikana orpokodin tontti voitiin lunastaa omaksi ja tontille valmistui uusi koulurakennus. 
Toisen koulurakennuksen perustukset on myös jo valmiina ja kirkkorakennus palvelee alueelle 
syntynyttä seurakuntaa. Orpokodin teini-ikäiset tytöt ovat osallistuneet evankeliointimatkaan hei-
monsa pariin ja tilaisuuksiin on osallistunut runsaasti ihmisiä, joista muutama on myös parantunut 
Pyhän Hengen kosketuksen kautta. Saatujen lahjoitusten myötä on voitu jakaa myös ruoka-apua 
kaikkein köyhimmille perheille. 

Kohti tulevaa

Kirkkomme ”lähetyssolukko” on vuosien myötä kehittynyt yhä monitahoisemmaksi. Seurakuntien 
toiminnassa ja lähetystyössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia; soluja kuolee ja uusia tulee tilalle, jos-
kus tulee jopa kasvupyrähdyksiä. Työtapoja muokataan, monipuolistetaan tai organisoidaan uudel-
leen tavoitteena toimivammat ja tehokkaammat käytännöt. Tärkeintä kuitenkin on olla uskollinen 
Jeesuksen antamalle lähetyskäskylle. Ja Hän on luvannut olla kanssamme aikojen loppuun asti.

“Tien aukaisija käy heidän edellänsä; he aukaisevat tiensä, kulkevat portille ja lähtevät siitä 
ulos. Heidän kuninkaansa käy heidän edellään, ja Herra heitä johdattaa.” Miika 2:13.

Helsingissä 25.5.2016
Aino Kallio
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DIAKONIAJOHTAJAN KERTOMUS

Vuoden 2015 vuosikonferenssi eriytti diakoniatyön omaksi työalueekseen koko kirkkokunnassa ja 
nimesi allekirjoittaneen kirkkokunnan diakoniajohtajaksi. On ollut positiivisessa mielessä haas-
teellista aloittaa uutta työaluetta. Olen tavannut kuuden seurakunnan (Helsinki, Lahti, Tampere, 
Turku, Pirkkala, Jokilaakso) työntekijöitä sekä seurakuntaneuvoston jäseniä kuluneen toimintakau-
den aikana. Olemme keskustelleet diakoniatyöstä yleensä ja olemme sopineet joistakin diakonian 
työmuodoista, joita seurakunnat omalla alueellaan suunnittelevat ja aloittavat. Merkillepantavaa 
on ollut se, että seurakunnissa on aito halu ja innostus lähteä tekemään todellista diakoniatyötä ja 
myös kehittää sitä. Vuosikonferenssin asettama diakoniatyön ohjausryhmä on yhteyksissä tavalla 
tai toisella toisiinsa ennen tulevaa vuosikonferenssia. 

Heti alkajaisiksi meidänkin kirkkokunnan haasteeksi tuli maahanmuuttajat ja heidän aut-
tamisensa. Olin yhteydessä maahanmuuttovirastoon sekä Suomen Punaisen ristiin ja ilmoitin, 
että Suomen metodistikirkko sekä sen seurakunnat ovat valmiit omalta osaltaan auttamaan niin 
kuin voimme. Heidän ohjeensa oli, että olemme yhteydessä paikallisiin vastaanottokeskuksiin ja 
sieltä saamme yksityiskohtaisia ohjeita, miten voimme olla mukana auttamassa. Näin toimittiin; 
eli annoin ohjeet seurakuntien työntekijöille olla yhteydessä lähimpään vastaanottokeskukseen ja 
sopia siellä henkilökunnan kanssa käytännön toimenpiteistä. Tätä kautta meidän seurakunnissa 
järjestettiin tavara- ym. keräyksiä ja ne tuotti positiivisen tuloksen. Monissa seurakunnissa on 
myös luotu henkilökohtaisia ystävyyssuhteita maahanmuuttajien kanssa ja näin he ovat saaneet 
kokea, että heistä välitetään ja että he ovat tervetulleita maahamme. Käsitykseni on, että meidän 
seurakuntamme ovat aloittaneet tai jatkaneet jo aiemmin alkanutta ulkomaalaistyötä asianmukai-
sella innolla ja taidolla.

Viime joulun tienoissa lähes kaikki seurakunnat osallistuivat yhteiseen projektiin, jonka kautta 
kukin seurakunta auttoi rahallisesti yhtä lapsiperhettä. Tietojeni mukaan 10 lapsiperhettä ympäri 
Suomea saivat taloudellista apua ja näin saimme välittää heille konkreettisesti joulun sanomaa; 
Kristus on syntynyt jokaista varten viedäkseen meidän viimein taivaaseen! 

Ensimmäinen yhteinen diakoniatyön koulutuspäivä järjestettiin 2.5.16 Tampereen metodis-
tikirkolla. Päivän tarkoitus oli tuoda meidän kaikkien tietoon niitä palvelu- ja tukimuotoja mitä 
kunnat ja Kela tässä maassa tarjoavat. Tämä siksi, että me osaisimme ohjata meidän luoksemme 
tulevia ihmisiä oikeisiin paikkoihin hakemaan esimerkiksi asumistukea jne. Ja tieto tarjottavista 
palveluista on tärkeä myös siksi, että voimme suunnitella ja toteuttaa omia auttamistapojamme 
niin, että ei tule päällekkäisyyksiä. Päivään osallistui 12 henkilöä eri seurakunnistamme. Koulut-
tajina olivat Tampereen kaupungin sosiaalipalvelu päällikkö Tuula Haapio sekä allekirjoittanut. 
Merkillepantavaa oli se, että Kela ei voinut työntekijäpulaan vedoten lähettää omaa edustajaansa 
päivään, mutta he toimittivat minulle kattavan paketin Kelan tarjoamista palveluista sähköpostiin.

Diakoniatyö on ollut kuluneena toimikautena erityisesti esillä seurakunnissamme ja on 
mielestäni alkanut kantaa hedelmää. On saatu konkreettisesti auttaa ihmisiä heidän vaikeissakin 
elämäntilanteissaan. Paljon on kuitenkin opittavaa ja tehtävää. Alkusyksystä seurakuntien käyttöön 
tuleva diakoniatyön opas antakoon myös osaltaan vinkkejä ja intoa diakoniatyöhön. Meidän tulee 
verkostoitua tässä työssä. Eli meidän tulee olla yhä enemmän tietoisia toistemme mahdollisuuk-
sista ja erityisosaamisistamme niin voimme näin käyttää toistemme tietotaitoa. Ei kaikkia tarvitse 
tehdä itse, kun voi pyytää jostakin toisesta seurakunnasta tekijät, jotka ovat ehkä juuri erityisesti 
paneutuneet ko. asiaan. Antakoon kirkon Herra, itse Jeesus Kristus meille intoa ja voimia tehdä 
diakoniatyötä; palvella ja auttaa muita sillä rakkaudella, jolla Kristus on ensin rakastanut meitä!

Markku Tuomikorpi, diakoniajohtaja
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Nuorisotyön neuvoston vuosikertomus

Rippikoulua ei järjestetty vuonna 2015. Tulevana kesänä rippikoulu järjestetään.
Viime kaudella nuorisotyön neuvosto järjesti koululaisten lastenhoidon vuosikonferenssissa. 

Tänä vuonna nuorisotyön neuvosto järjestää vuosikonferenssissa varhaisnuorille ohjelmaa. Suun-
nittelu on vauhdissa.

Huomioita kuluneesta kaudesta

Kuluneella kaudella nuorten toiminta on virinnyt eloon useammassakin seurakunnassa. Toiminta 
on toki pienimuotoista, mutta olemme kuitenkin uuden alun kynnyksellä, koska seurakunnilla on 
ollut halu aloittaa nuorten työ. Tätä on juuri kaivattukin, että työ alkaa seurakunnista itsestään.

Edellisessä raportissa esitimme haaveen, että nuorten toiminta alkaisi, vakiintuisi ja olisi jollain 
tavalla yhteistä. Näistä haaveista toiminnan alkaminen on toteutunut. Seuraavaksi unelmoimme 
työn vakiintumisesta ja näyn muotoutumisesta yhteiseen kirkon nuorten toimintaan. Onko se 
sitten strategian mukaista leiri-, tapahtuma- tai jotain muuta toimintaa jää nähtäväksi.

Tuleva toiminta

Nuorten leiriä ei näillä näkymin tulla järjestämään vuonna 2016.
Nyt kun nuorten toimintaa on viritelty, toivotaan toiminnan vakiintuvan ja kasvavan. Säännöllinen 
nuorten toiminta seurakunnissa tarkoittaa myös sitä, että seurakunnissa on vastuuhenkilö nuoriso-
työssä. Tämä helpottanee yhteisen toiminnan pohtimista ja muuta työn koordinointia.
Nuorten työn virkoaminen tarkoittaa myös sitä, että varhaisnuorten työ voi kantaa hedelmää ja 
ruokkia osaltaan myös nuorten työtä. Jatkumo ei katkea varhaisnuorisotyöhön, vaan varhaisnuoret 
voivat jatkaa kasvettuaan nuorten työssä.

Nuorisotyön neuvoston pj.
Kalle Laamanen
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TV- ja RADIOTYÖN SIHTEERIN KERTOMUS

Hartausohjelmien sihteerin työssä olen kuluneella kaudella koordinoinut kirkkomme hartausoh-
jelmavuoroja seurakunnille, pastoreille ja maallikoille. Hartausohjelmavuorot jakaantuvat vapaille 
suunnille tasapuolisesti ja niiden koordinointia tehdään 3-4 kertaa vuodessa kokoontuvassa 
ekumeenisessa tv- ja radiotyöryhmässä. Vuorojen lisäksi työryhmässä keskustellaan Kirkon Tie-
dotuskeskuksen ja Ylen kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä jaetaan kokemuksia hartausohjelmien 
valmisteluista. Viime vuosina Ylen lähetysaikatauluihin on tullut muutoksia entistä enemmän, 
mikä on aiheuttanut epävarmuutta hartausohjelmien valmisteluissa. Muutokset ovat rasittaneet 
myös muita vapaita kirkkokuntia ja tilanne on vaikuttanut selkeästi sihteerin työssä lisääntyneinä 
yhteydenottoina ja selvittelyinä.

Kuluneella kaudella olen päässyt tutustumaan myös hartausohjelmien tekijöille suunnattuun 
koulutukseen, jonne avautui kaksi paikkaa tv- ja radiotyöryhmän sihteereille. Koulutuksen järjesti 
Kirkon Tiedotuskeskus yhdessä Evankelisluterilaisen kirkon kanssa. Koulutuksessa pohdittiin 
jumalanpalvelusten sisältöä, tavoittavuutta, ilmaisutapaa ja katsojan huomioimista. Koulutuksen 
anti herätti pohtimaan, olisiko aika järjestää koulutusta myös meidän kirkossamme?

Tilastoa

2016: 11 aamu- ja iltahartausvuoroa (6 pastoria ja 5 maallikkoa), 4 radiojumalanpalvelusta (Lahti, 
Lappeenranta, Pori, Kuopio) ja 1 tv-jumalanpalvelus (Helsinki)

2017: hartausohjelmien vuorot ovat valmistelussa
Syyskuussa 2016 Yle juhlii 90. syntymäpäiväänsä ja Ylen syntyvaiheista alkaen on lähetetty 

myös hartausohjelmia. Perinteet ovatkin pitkät ja edelleen Yle esittää hartausohjelmia kristillisen 
elämän hyväksi.

Hartausohjelmien katsoja/kuuntelijämäärät ovat moninkertaisesti koko kirkkomme vuotuisen 
tavoittavuuden. Yhdellä hartausohjelmalla voimme tavoittaa maan suurimman seurakunnan - 
jokainen hartausohjelmavuoromme onkin arvokas, näkyvä ja kuuluva askel ajassamme!

2017 kesäjuhlaradiointi ja puheenjohtajuus

Vuonna 2017 on kirkollamme kesäjuhlan jumalanpalveluksen radiointivuoro mikäli Yle tarjoaa 
vuoroa, asia varmistuu syksyllä 2016. Vuosikonferenssimme päätettyä vuoden 2017 konferenssin 
aika ja paikka, on hyvä aloittaa jumalanpalveluksen valmistelu. Tähän tehtävään olisi hyvä sopia 
tekijä/t, jotka aloittavat valmistelun syksyllä 2016 yhteistyössä konferenssin valmistelijoiden ja tv- 
ja radiotyön sihteerin kanssa. Sihteerin työn näkökulmasta olisi tärkeää, että vuosikonferenssi on 
asiassa aloitteellinen.

Vuodet 2017–2018 ovat metodistikirkon puheenjohtajuuden vuoro ekumeenisessa tv- ja 
radiotyön ryhmässä. Tehtävä edellyttää sihteerin työn kokemusta työryhmässä.

Lämpimästi menneistä ja valmisteilla olevista hartausohjelmista kiittäen,
Titta Kallio
tv- ja radiotyön sihteeri
Tampereella 1.6.2016
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Suomen metodistikirkon Naisliiton  
toimintakertomus vuodelta 2015

Naisliiton ja Lähetysneuvoston toiminta kulkevat käsi kädessä. Kumpikin tukee toistaan.
Kukin Naisliiton osasto on jatkanut toimintaansa suurin piirtein entiseen malliin.
Vepsään ei tehty tammikuun matkaa, mutta novgorodilaisilta kuultiin terveisiä, että meitä 

suomalaisia oli kaivattu. Elokuussa tehtiin kesäleirimatka Vepsään. Intiaan tehtiin lähetysmatka ja 
siitä on videoita ja kuvia, joita seurakunnat voivat käyttää tilaisuuksissaan.

Virkistysleiriä ei järjestetty.
Osallistuimme kirkkomme yhteiseen lähetyspäivään ja sen yhteydessä pidettyyn Naisliiton 

vuosikokoukseen Turussa sekä vuosikonferenssiin Päivölässä. Naisliiton edustajat osallistuivat 
myös Lähetysneuvoston kokouksiin.

Kullakin Naisliiton osastolla on omat tapansa kerätä varoja lähetystyöhön: lähetysjumalanpal-
velukset ja -lounaat, kolehdit, myyjäiset, arpajaiset, kirpputorit, kirkkokahvit, käsityömyynnit, sääs-
töpossut, maitopurkit, sukanvarret ja Nellipudi-kahvila. Turku aloitti toimintavuonna pitämään 
omaa Nellipudi-kahvilaa.

Kertyneillä varoilla on tuettu pääsääntöisesti toimintaa Intiassa ja Vepsässä. Myös muita 
kohteita on ollut, mm. radiolähetystyö Sansan kautta, H2O:n toiminta Thaimaassa, Albanian 
Tiranassa Kinon seurakunta ja Joulun lapsi-keräys.

Me naisliittolaiset olemme kiitollisia teille muille seurakunnille, joissa Naisliitto ei toimi 
virallisesti, siitä että olette rukouksin ja rahavaroin olleet tukemassa lähetystoimintaa Naisliiton ja 
kirkon ulkolähetyksen kautta. Toivomme lisää aktiivijäseniä, jotta saisimme toteutettua konventis-
sa päätetyt tavoitteemme. Tulevaisuudessa on suunnitteilla Intian matka.

Turussa 25.4.2016
Riitta Huttunen, Naisliiton sihteeri  
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Teologisen seminaarin toimintakertomus

1 Seminaarin työryhmä ja vastuut

Teologinen seminaari on tarkoittanut viime vuosina piispan nimittämää kirkon maallikko- ja 
pappiskoulutuksesta vastaavaa työryhmää, johon kuuluvat koulutusvastaava Jori Brander (pj), 
Jan-Markus Jeromaa ja Pasi Runonen.

Toimintakaudella 2015 on teologinen seminaari jatkanut suunnitelman mukaisesti seurakuntia 
ja opiskelevia pastoreita palvelevana raamattukouluna. Raamattukoulun hallinnosta sekä ope-
tustoiminnan koordinoinnista sekä käytännön toteutuksesta on vastannut koulutusvastaava Jori 
Brander. 

Työryhmäksi raamattukoulutyön maallikkosaarnaajakoulutuksen kehittämisenkäytännön 
kehittämistarpeista ja ideoinnista vastaamaan on koottu ryhmä, jossa on ollut mukana myös Veli 
Loponen ja Sami Lind. Työryhmä ei ole kokoontunut virallisesti, joskin ajatuksia on vaihdettu 
muiden tapaamisten yhteydessä.

2 Mennyt vuosi

Maallikkokoulutuksen osalta kulunut vuosi on ollut pääosin välivuosi opiskelijoiden näkökulmasta. 
Vuoden aikana on toteutettu Online-koulutusalustan tekniset osuudet loppuun ja päivitetty jär-
jestelmää. Samoin on testattu myös erilaisia työkaluja virtuaalisen luokkahuoneen toteuttamiseksi. 
Aloite uuden teknisen alustan saamisesta on sekin saanut myönteisen päätöksen kirkkohallituk-
sessa ja käyttöönotto odottaa vain oikeaa ajankohtaa. Kiitos tästä kirkkohallitukselle ja vuosikonfe-
renssille, jossa asia päätettiin 2015.

Käytännössä toteutuneet lähiopetukset ovat jääneet hyvin maallikkokoulutuksen puuttumaan 
lukuun ottamatta Kuopiossa järjestettyä Hengen lahjat -viikonloppua ja rukouspäivää.  Tämäkin 
jäi paikalliseksi tapahtumaksi tiedotuksen vähyyden vuoksi. Syynä heikkoon etenemiseen on ollut 
pääosin koulutusvastaavan muutto Tampereelta Kuopioon ja sen aiheuttama lisätyö uudella ase-
mapaikalla. Keväällä piirikunnanjohtajan sairastumisen myötä tulleet lisätyöt vaikuttavat nekin.

Vaikka maallikkokoulutuksen osalta mennyt kausi oli tyhjäkäyntiä, se ei ollut sitä pappiskou-
lutuksen osalta. Syksyllä järjestettiin työntekijäpäivät ja keväällä Oulussa oli tarkoitus järjestää 
työntekijäpäivät, jotka siirrettiin tulevaan syksyyn pastorien estyneisyyden vuoksi. Valmistelut on 
kuitenkin tehty ja päivät pidetään.

Samoin järjestettiin 10 päivän rippileiri, johon osallistui 6 nuorta Tervakossa. Nuoria oli aina 
Oulusta Helsinkiin saakka laajalti ympäri maatamme. Rippikoulutoiminta on rinnakkainen raide 
maallikkokoulutuksessa, joten voimme olla tyytyväisiä tähän panostukseen.

Paikallispastorien ja kokeella olevien opinnot ovat edenneet, koska he tekevät samaan aikaan 
JET-koulutusta. Nyt heistä ovat monet valmistuneet ja onnittelut heille. Myös kokeella ollut pappi 
toteutti opintonsa hyväksytysti ja hänet voidaan sen puolesta vihkiä konferenssissa 2016.  Opintoja 
suorittaa tällä hetkellä lisäksi yksi paikallispastori. Yksi henkilö tekee opintoja, jotta heidät voidaan 
nimittää paikallispastoreiksi myöhemmin. Lisäksi yksi henkilö on ehdolla aloittamaan opinnot 
tulevalla kaudella.

Edellisten lisäksi kolme pastorikandidaattia / seurakuntatyöntekijää on ollut mentorointi-
suhteessa. Yhteenvetona voisi sanoa, että kiireestä huolimatta paljon on silti tehty. Toki aina asiat 
voi tehdä paremmin, mutta ehkä on parempi luottaa siihen, että oleellinen on saatu tehtyä ja olla 
kiitollisin mielin, kun näinkin olemme saaneet palvella Jumalan valtakunnan tulemista Herran 
armosta. 
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3 Tuleva vuosi

Tulevana vuonna keskitymme maallikkokoulutukseen ja tarkoitus on aloittaa koulutus alusta heti, 
kun tilanne sen sallii. Seuraavana vuonna pidämme myös rippileirin, joka osaltaan vaikuttaa muu-
hun koulutukseen käytettävissä olevaan aikaan.

Ajatuksena olisi edelleen teologisen seminaarin/raamattukoulun eriyttäminen selkeästi omaksi 
seurakuntia palvelevaksi ja seurakuntien kanssa yhteistyötä tekeväksi osaksi kirkossamme. Tästä 
on jo alustavia suunnitelmia tehty, mutta tämän puolen mielekäs rakentaminen odottaa tulevan 
organisaatiomuutoksen etenemistä. Tällöin ei tule tehtyä kaksinkertaista työtä.

Henkilökohtaisesti uskon, että ainoastaan juurtuminen Jumalan sanaan ja Herran palve-
leminen omalla paikalla ovat avaimet kirkkomme hyvinvoinnin ja palvelukulttuurin kasvuun. 
Raamattukoulu ei ole 'kuolettavan' kirjaimen opiskelua, vaan se palvelee seurakuntiamme uudessa 
hengellisessä heräämisessä. 

”Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen häntä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa 
häneen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi 
julistaa, ellei ketään lähetetä? Onhan kirjoitettu: "Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka julistavat 
hyvää sanomaa!” (Room. 10:14–15)

Kuopiossa 3.6.2016,
Jori Brander.
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Yleiskonferenssikertomus

Tervehdys Suomen metodistikirkon vuosikonferenssille,

Osallistuimme United Methodist Churchin yleiskonferenssiin Portlandissa (Oregon, Yhdysvallat) 
10.-20.5.2016 kirkkomme delegaatteina. Ennakkoon keskusteluissa esimerkiksi keskuskonfe-
renssimme muiden delegaattien kanssa, kuvastui huoli nimenomaan tämän konferenssin ase-
masta kirkkomme tulevaisuuden suunnasta ja kohtalosta. Käytännössä tämä huoli syntyi ihmisen 
seksuaalisuutta suoraan tai epäsuorasti käsittelevien aloitteiden määristä ja kärjekkäistä ilmaisuista. 
Olimmekin asennoituneet konferenssiin siten, että jännitteet saattavat purkautua aggressiivisiksi-
kin kohtaamisiksi erilaisten mielipideryhmittymien välillä.

Yleiskonferenssin tavoitteina on tehdä miljoona uutta opetuslasta Jeesukselle, sitouttaa kolme 
miljoonaa johtajaa kirkon missioon, muuttaa 400 yhteisöä elinvoimaisiksi ja eläviksi, saavuttaa 
miljoona lasta terveysinterventioiden avulla sekä kaksinkertaistaa elinvoimaisten seurakuntien 
lukumäärä. Jäimme suomalaisina delegaatteina pohtimaan, mikä Suomen Metodistikirkon asema 
tässä kaikessa on?

Yleiskonferenssin lävistäneet teemat

Konferenssin eetoksena oli UMC:n maailmanlaajuisen luonteen tunnustaminen. Siihen viitattiin 
myös sanallisesti esimerkiksi puheenvuoroissa ja jumalanpalveluksissa. Lisäksi Kirkkojärjestyksen 
uudistaminen enemmän yleisiä periaatteita edustavaksi kokonaisuudeksi oli esillä. Vaikka yleis-
konferenssi sinänsä suhtautui asiaan myönteisesti, on ymmärrettävää, että toimintakontekstit ovat 
niin erilaisia, ettei tehtävä tule olemaan helppo.

Toisena suurena juonteena näkyi ihmisen seksuaalisuus, joka teemana ylitti komitearajat ja oli mu-
kana eri komiteoihin tulleissa ehdotuksissa. Tämä eetos polarisoitui pääasiassa kahdeksi vastakkai-
seksi pooliksi. Tämä toisaalta helpotti ehdotusten käsittelyä, koska ehdotusten laatijoiden agenda 
näkyi usein selvästi. Toisaalta ristiriitaisuuksien osalta työskentely oli haasteellista.

Jännitteitä lievensi lopulta konferenssilta tullut aloite, jossa pyydettiin piispojen kokousta anta-
maan konferenssia sitomattoman ehdotuksensa ihmisen seksuaalisuutta koskevien aloitteiden 
käsittelystä. Piispat ehdottivat työryhmän perustamista. Tämä työryhmä tutkisi asiaa ja laatisi 
ehdotuksensa ihmisen seksuaalisuutta koskeviin kysymyksiin. Työryhmä edustaisi kirkon eri 
maantieteellisiä alueita, mutta pohdituttamaan jäi jälleen se, onko alue keskus- vai vuosikonferens-
si vai jokin muu alue?

Kolmantena teemana oli huoli tasa-arvosta, ihmisarvosta ja oikeudenmukaisuudesta eri ihmisryh-
mien kohdalla oli sitten kyse Israelin ja palestiinalaisten konfliktista tai natiiviamerikkalaisten tai 
mustien kohtelusta ennen ja nyt.

Nämä teemat kulkivat koko konferenssin läpi komiteoiden ja alakomiteoiden työskentelystä aina 
yleiskonferenssi-istuntoihin.

Työskentely komiteoissa

Konferenssin ensipäivinä jakauduimme säädöstyövaliokuntiin, komiteoihin (legislative commit-



60

tee). Sami osallistui opetuslapseuskomiteaan, jossa käsiteltiin aloitteita kirkon maallikoita koske-
viin asioihin. Näitä olivat esimerkiksi Lay Servant Ministries -osio sekä Young People's Ministries 
-osio. Näihin liittyvissä aloitteissa kyse oli usein kieliasun päivittämisestä, mutta eri maallikkoryh-
mien äänen kuuluminen oli myös keskusteluissa luonnollisesti mukana. Nämä aiheet kuitenkin 
liittyvät enemmän seurakunnan ja kirkon toimintarakenteeseen ja -tapoihin kuin ns. omantunnon 
raskaisiin kysymyksiin.

Kirkko ja yhteiskunta komiteoiden arvolatautuneet aiheet sen sijaan olivat jännitteisempiä. Sinne 
kuuluvat kysymykset ihmisen seksuaalisuudesta, Israelin ja Palestiinan konfliktista, luonnonsuoje-
lusta ja ihmisoikeuksista.

Jan-Markus osallistui paikallisseurakuntakomiteaan (Local Church), jossa käsiteltiin mm. aloit-
teita koskien paikallisten seurakuntien asioita ympäri maailman. Tällaisia kysymyksiä olivat mm. 
seurakuntien työmuotoihin liittyvät kysymykset ja vastuuhenkilöt. Vaikein kysymys lienee ollut 
miten suhtautua mahdollisesti UMC kirkostamme tulevaisuudessa eroaviin seurakuntiin ja niiden 
omaisuuteen ja velkoihin.

Lopuksi

Konferenssin istunnoissa rukoiltiin ainakin ensikertalaisen näkökulmasta paljon. Ainakin enem-
män kuin olisi odottanut sen suuren työmäärän edessä, joka meitä odotti. Oli hienoa nähdä, että 
rukoukselle annettiin aikaa, vaikka kyseessä on organisaatio, jonka läpi kulkee vuosittain satoja 
miljoonia dollareita.

Hartaudet ja jumalanpalvelukset oli suunniteltu sisällöltään yhteyttä ja suvaitsevaisuutta ajatellen 
ja kenties tällaisen ilmapiirin luominen vaikutti pehmentäen joidenkin asenteita. Näissä saarnoissa, 
niin hyviä kuin ne sinänsä olivatkin, oli läpitunkeva arvopoliittinen sanoma, joka välillä väsymyk-
sen hetkinä häiritsi. Mutta yleisesti näytti siltä, että sietämisen sanoma läpäisi sieluja istunnoissa.

Yleiskonferenssissa näyttäytyivät myös erilaiset taktiikat, joilla eri asioiden käsittelyä pyrittiin joko 
kiiruhtamaan tai viivästyttämään. Point of Orderista eli kokousjärjestyshuomautuksista muodostui 
eräänlainen synkkä vitsi, ainakin meidän delegaattiyhteisössämme.

Vietimme aikaa konferenssiajan ulkopuolella pääasiassa pohjoismaalaisten ja virolaisten delegaat-
tien kanssa. Työskentely tapahtui klo 6.30-18.30 välillä, joten sinänsä aikaa ei paljon kaupunkiin 
tutustumiseen jäänyt.  Yleisesti ottaen Yleiskonferenssi oli suhteellisen hyvin järjestetty ja positii-
vinen tapahtuma.

Tampereella 1.6.2016
Sami Lind ja Jan-Markus Jeromaa
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Suomen Ekumeenisen Neuvoston  
jäsenen kertomus vuosikonferenssille 2016

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on sääntöjensä mukaan niiden Suomessa toimivien 
kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteys, jotka on hyväksytty sen jäseniksi sillä 
perusteella, että ne tunnustavat Herran Jeesuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja 
jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumusta yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja 
Pyhän Hengen kunniaksi.

Neuvoston tarkoitus on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelimenä
– edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä
– vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suomessa
– toimia kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kohtaamispaikkana

Tarkoituksensa toteuttamiseksi neuvosto
– kutsuu kirkkoja ja kristillisiä yhteisöjä ja niiden jäseniä yhteiseen rukoukseen ja keskinäiseen 

vuorovaikutukseen
– keskustelee ajankohtaisista ekumeenisista kysymyksistä
– järjestää neuvotteluja, seminaareja ja konferensseja
– tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä kristillisen etiikan perusteella 
– harjoittaa julkaisutoimintaa
– pitää yhteyttä jäsenkuntaansa sekä ekumeenisiin järjestöihin Suomessa ja ulkomailla

SEN on sekä keskustelufoorumi, toimeenpaneva järjestö että asiantuntijaelin. Neuvoston ole-
massaolo on sinänsä merkki jäsenkirkkojen ja -yhteisöjen pyrkimyksistä ykseyteen ja yhteiseen 
todistukseen. 

SEN palvelee jäsenenä ja tarkkailijana olevia kirkkoja, kumppanuusjärjestöjään ja muita tahoja 
ekumenian asiantuntijaorganisaationa. Sen toiminnan kautta ekumeeninen asennoituminen – 
kristittyjen keskinäinen tuntemus ja suvaitsevaisuus – tulee tunnetuksi ja valtaa alaa kirkoissa ja voi 
vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. Toiminnan tavoitteena on, että kirkot ja kristilliset yhteisöt 
tukisivat entistä enemmän toisiaan, sekä pyrkimyksissään kristittyjen ykseyteen että yhteisessä 
todistuksessaan ja palvelussaan yhteiskunnassa.  

Neuvoston toiminta voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin: 
– opilliset kysymykset ja spiritualiteetti
– eettiset ja yhteiskunnalliset kysymykset, erityisesti ihmisarvo 
– kristillinen kasvatus ja yhteinen todistus
– ekumenia ja uskontodialogi
– ekumeeniset verkostot

Jäsenkunta
Neuvoston jäseniksi tai tarkkailijoiksi voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kirkot ja kristilliset 
yhteisöt, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mu-
kaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja 
Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

Jäsenkirkot
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
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Suomen ortodoksinen kirkko
Suomen Vapaakirkko 
Katolinen kirkko Suomessa
Finlands svenska baptistsamfund
Finlands svenska metodistkyrka
Suomen Metodistikirkko (Soile Salorinne, Jori Brander)
Suomen Pelastusarmeija
Missionskyrkan i Finland
The Anglican Church in Finland
International Evangelical Church in Finland

Tarkkailijat
Suomen Adventtikirkko
Suomen Baptistikirkko
Suomen Helluntaikirkko
Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
Finlands Svenska Pingstmission

Kumppanuusjärjestöt
Neuvoston kumppanuusjärjestöiksi voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kristittyjen yhteyttä 
edistävät rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt.
Filantropia
Herättäjä-Yhdistys
Hiljaisuuden ystävät
Kansan Raamattuseura
Kirkon alat
Kirkon Ulkomaanapu
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
Medialähetys Sanansaattajat SANSA
Opiskelijoiden Lähetysliitto
Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys
San Damianon osuuskunta
Sinapinsiemen
Suomen Caritas
Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus
Suomen kristillinen rauhanliike
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
Suomen Lähetysseura
Suomen NNKY-liitto
Suomen NMKY:n liitto
Suomen Pipliaseura
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus
Suomen World Vision
Tuomasyhteisö

Poimintoja kuluneesta vuodesta
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Ekumeenisen vastuuviikon vuositeemana oli Ylitä raja! ja kampanja-aineisto ilmestyi juuri Euroo-
pan pakolaistilanteen kärjistymisen kynnyksellä. Meitä kehotettiin ylittämään oman elämämme 
rajoja ja auttamaan lähimmäisiämme. Vastuuviikon pakolaistaustaiset lähettiläät kiersivät eri 
tapahtumissa kohtaamassa ihmisiä seurakunnissa ja tapahtumissa. Aineistosta otettiin lisäpainos ja 
lähettiläät urakoivat suosittuja vierailuja pitkin syksyä joulukuulle asti. Vuoden vaihteessa uutena 
vastuuviikon koordinaattorina aloitti Katariina Väisänen.

Uskonnonvapaus julkisessa laitoksessa oli teemana Porin syyskokousseminaarissa. Uskonnon 
näkyvyys julkisella paikalla ja uskonto ihmisoikeutena sävytti kiintoisan seminaarin keskustelua. 
Kokouksesta lähti myös viesti: Ihmisarvolla ei ole hintalappua.

Ihmisoikeus- ja uskonnonvapaushankkeen alulle saaminen oli monen vuoden työ, joka lähti 
liikkeelle pohdinnasta mikä on ekumenian rooli tulevaisuuden Suomessa ja SEN:n ydinpalvelua 
jäsenistölleen. Siinä yhdistyvät jäsenkirkkojen tarve, kumppanuusjärjestöjen toimintakulttuuri, 
Vastuuviikon piirissä syntynyt verkosto ja tarve kartuttaa viranomaisten asiantuntemusta. Vuoden 
2016 alussa ihmisoikeusasiantuntijana Senissä aloitti työnsä Anna Hyvärinen. 

Jaostotoiminnalla on SEN:ssa lähes kahdeksankymmentävuotiset perinteet. Näihin vuo-
sikymmeniin mahtuu dynaamista eteenpäinmenoa ja väliin suvantovaiheita. Jaostotoiminnan 
uudelleenarviointi on noussut keskusteluun. Kesäkuussa kokoonnuttiin aivoriiheen Lauttasaareen. 
Syyskokous päätti jatkaa seitsemän jaoston toimikautta vuodella. Jaostojen tulee muun toimintansa 
ohessa pohtia tulevaisuuttaan ja esittää toiminnan jatkosuunnitelmat vuoden 2016 syyskokouksel-
le. Kirkkomme edustus jaostoissa: Säde Loponen, Matti Sälli (nuorisojaosto), Jori Brander, Timo 
Virtanen (opillisten kysymysten jaosto), 

Pääsihteerin toimi on keskeinen neuvoston operatiivisen toiminnan johtajana ja myös eku-
menian äänenä maassamme. SEN:n pääsihteeriin kansallinen ekumenia usein henkilöityy. Tähän 
keskeiseen tehtävään valittiin kevätkokouksessa 2015 teologian tohtori, pastori Mari-Anna Pön-
tinen. Hän seurasi marraskuun ensimmäisestä alkaen rovasti Heikki Huttusta, joka oli toiminut 
pääsihteerinä yhdeksän vuotta ja kolme kuukautta. Heikki Huttunen valittiin syksyllä Euroopan 
kirkkojen konferenssin pääsihteeriksi.

Syyskokouksessa Porissa SEN:lle valittiin uusi hallitus ja uusi puheenjohtaja. Vuodesta 2010 
puheenjohtajana toiminut piispa Teemu Sippo ei halunnut asettua ehdolle. Puheenjohtajaksi va-
littiin Suomen ev.-lut. kirkon arkkipiispa Kari Mäkinen. Kolmivuotinen toimikausi alkoi vuoden 
2016 alusta. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin:

Varapuheenjohtajat:
Piispa Matti Repo (varajäsen: TL Veijo Koivula, ev.-lut.)
Piispa Arseni (varajäsen: ylidiakoni Juha Lampinen, ort.)
Pastori Soile Salorinne, met. (varajäsen: kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, Suomen 

vapaakirkko)
Jäsenet: 
Yleisvikaari, TT Raimo Goyarrola (veli Gabriel Salmela), Katolinen kirkko Suomessa
TT Minna Hietamäki (Lehtori Eija Peura), Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Dosentti, TT Tomi Karttunen (pastori Päivi Aikasalo), Suomen evankelis-luterilainen kirkko
TM Jooa Sotejeff-Wilson (YTT Minna Rasku), Suomen ortodoksinen kirkko
Pastor Jan Edström, Finlands svenska baptistsamafund (pastor Mayvor-Wärn-Rancken, Fin-

lands svenska metodistkyrka)
Puheenjohatajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin tuomiorovasti Matti Poutiainen.

Neuvoston työn monipuolisuutta ja ajankohtaisuutta kuvaavat ne lausunnot ja kannanotot, joita 
vuoden aikana annettiin. Lausuntojen ja kannanottojen valmistelu tapahtui jaostoissa, työryhmissä, 
toimistossa ja luonnollisesti hallituksessa. Lausunnot ja kannanotot ovat luettavissa verkkosivuilla 
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www.ekumenia.fi. 

Tuleva vuosi

SEN:n toiminta tulee jatkumaan kuluneen vuoden kaltaisena, sillä työtä on paljon ja menneen 
vuoden asiat ovat vuosi vuodelta ajankohtaisempia. Kirkkojen keskinäinen opillinen dialogi 
tulee jatkumaan ja sitä pyritään monin tavoin vahvistamaan, jotta voisimme toimia keskinäisessä 
rakkaudessa toinen toisiamme kunnioittaen. Näin saamme yhteisen äänemme kuulumaan tässä 
aikamme moniarvoisessa yhteiskuntakulttuurissa. Kristittyjen on tässä ajassa lyöttäydyttävä yhteen 
niin ruohonjuuritasolla kuin kirkkokuntatasolla, niin epävirallisesti kuin virallisten opillisten dia-
logien kautta. Yhteiskuntamme täytyy kuulla kirkkojen painava yhteinen raamatullinen ääni, mitä 
tulee lähimmäisen rakastamiseen, luomakunnan varjelemiseen ja elämiseen yhdessä tässä maassa 
osana globaalia maailmaa sen ongelmineen ja haasteineen.
Työtä on paljon, mutta periksi ei anneta!

Kertomus on referoitu pääsääntöisesti SEN:n toimintakertomuksesta 2015. 

Vesivehmaalla 2.6. 2016 
Soile Salorinne
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Pohjois-euroopan ja Euraasian keskuskonferenssineuvoston 
kertomus vuosikonferensseille 2016 

Tämän vuoden toukokuussa Metodistikirkon (United Methodist Church) edustajia eri puolista 
maailmaa, mukaan lukien 10 edustajaa Euraasiasta sekä 10 edustajaa Pohjoismaista ja Baltian 
alueelta kokoontuvat yleiskonferenssiin Portlandiin Oregoniin. Yleiskonferenssi on kristittyjen 
johtajien kokoontuminen missä kysytään Pyhän Hengen johdatusta, voimaa sekä rohkeutta pää-
töksentekoihin. Koska yleiskonferenssi on kirkkomme korkein hallinnollinen sekä näyllinen elin, 
sen tehtäviin kuuluu ohjata, asettaa tärkeysjärjestykseen sekä tehdä päätöksiä koskien määritelmiä 
ja rakenteita. 

Edustajat käsittelevät monta eri tärkeätä asiaa kuten tehtävämme neljä eri ydinaluetta, kan-
sainväliset jaot, piispainalueiden kasvattaminen Afrikassa, jumalanpalvelusosallistujien määrän ja 
jäsenyyden aleneminen erityisesti USA:ssa, kirkon elinvoimaisuus, yleinen kirkkojärjestys (Book of 
Disciplin), ihmisen seksuaalisuus, uusia rakenne-ehdotuksia, globaalit sosiaaliset periaatteet sekä 
paljon muuta. Monet asiat koskevat meitä kaikkia eri tavoin, kuten kirkon kehittäminen globaa-
limpaan suuntaan, rakenneuudistukset sekä ihmisen seksuaalisuus.  

Koska tämä kertomus kirjoitettiin ennen yleiskonferenssia, emme tiedä mitä päätöksiä teh-
dään. Mutta monet vuosikonferenssit kokoontuvat yleiskonferenssin jälkeen ja siellä voidaan kes-
kustella eri päätöksistä, kuten myös keskustelemme keskuskonferenssissa Norjan Fredrikstadissa. 

Hänessä me elämme, liikumme ja olemme 

“In Him we live, move and exist” (Hänessä elämme, liikumme ja olemme) on Norjan Fredriks-
tadissa, 19–23 lokakuuta 2016, kokoontuvan keskuskonferenssin teema.  Fredrikstadin kaksi 
metodistiseurakuntaa ja Norjan Metodistikirkko tekevät mainiota työtä valmistellessa konferenssia 
ja me odotamme innolla viittä kiinnostavaa ja inspiroivaa päivää joina me keskitymme kirkon teh-
tävään; tehdä lisää opetuslapsia Jeesukselle Kristukselle jonka välityksellä tämä sotien, epätoivon, 
paon, nälän, epäoikeudenmukaisuuden ja synnin turmelema Jumalan maailma voidaan muuttaa. 

Piispanvaalit

Tulevassa keskuskonferenssissa valitaan piispa Pohjoismaiden ja Baltian alueelle. Kaikki vuosikon-
ferenssit, hallitukset, neuvostot, seurakunnat sekä yksilöt voivat asettaa ehdokkaita. Maaliskuun 
2016 kokouksessaan keskuskonferenssineuvosto on ehdottanut piispa Christian Alstedin uudel-
leenvalittavaksi. 

World Methodist -konferenssi 2021 Göteborgissa?

Elokuussa yli 80 miljoonaa metodistia ympäri maailmaa edustavat jäsenet kokoontuvat Housto-
niin, World Methodist konferenssiin. Meidän keskuskonferenssin jäseniä kannustetaan osallistu-
maan tähän inspiroivaan konferenssiin. 

Equmeniakirkko Ruotsista haluaa isännöidä seuraavaa World Methodist – konferenssia ja 
aikoo esittää kutsun Göteborgiin 2021. Norjan ja Tanskan vuosikonferenssit auttavat järjestämään 
tätä konferenssia . Jos kutsu hyväksytään, tämä olisi ainutlaatuinen mahdollisuus Pohjois-Euroo-
pan metodisteille osallistua tähän ainutlaatuiseen tapahtumaan.

Talous
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Keskuskonferenssikassa osoittaa pientä vajetta vuonna 2015. Tämä johtuu enimmäkseen siitä että 
tiettyjen vuosikonferenssien piispainmaksut ovat vähentyneet. Keskuskonferenssi on päättänyt 
käyttää edellisen vuoden ylijäämää kustantaakseen Baltian ja Euraasian edustajien matkoja 2016 
keskuskonferenssiin. Keskuskonferenssissa tullaan keskustelemaan seuraavan neljänneksen talous-
arviosta ja päätetään keskuskonferenssineuvoston kokousten sekä vuoden 2020 keskuskonferenssin 
kustannuksista.

Keskuskonferenssineuvosto

Pohjois-Eurooppa ja Baltian maat

Keskuskonferenssineuvoston raportin ohella seuraavista asioista tulee mainita. 

Metodistinen identiteetti tänään
Pohjoismaiden ja Baltian alueen ryhmä on onnistuneesti saattanut päätökseen ja painatukseen 
ensimmäisen osan kirjasarjassa “Methodist Identity Today” (Metodistinen identiteetti tänään). 
Kirjan sisältöön ovat osallistuneet piispainalueen pappeja ja teologeja. Seuraavan kirjan nimi on 
“diaconia” ja se julkaistaan 2016 Keskuskonferenssin aikaan. 

Called 2 Serve
School of Congregational Development - konferenssi pidettiin 24-27 syyskuuta 2015 Tallinnas-
sa teemalla “Called 2 Serve”. Konferenssiin osallistui 320 henkilöä eri maista piispainalueella.  
Konferenssin pääteemoina oli johtajuus ja mentorointi, kirkko köyhille, metodistinen identiteetti, 
21-vuosituhannen kirkko, näky ja strategia sekä seurakuntaistutus. Tämä oli ensimmäinen konfe-
renssi koko piispainalueelle ja oli tärkeä osa seurakuntien kehittämisessä sekä suhteiden luomisessa 
yli maarajojen. Ensimmäistä kertaa saatiin tuntuma yhdestä, yhtenäisestä kirkosta, jossa kuitenkin 
kunnioitetaan ja arvostetaan eri maiden lähestymistapoja ja tapoja olla kirkko. Samanlainen kon-
ferenssi järjestetään 2019. Pienimuotoisempi konferenssi saatetaan järjestää Pohjoismaissa jo 2017, 
jonka teemana on nuoret ja nuoriso.

Talous
Piispainalueen talouskertomus näyttää suurta vajetta johtuen vähentyneistä maksuista vuosikon-
ferensseilta. Vaikka olemme tarkkoja kaikkien menojen suhteen, emme ole voineet ennustaa mak-
sujen vähentymisiä taikka valuuttakurssien vaihteluja. Piispainkonttori analysoi tarkasti kaikkia 
tulojaan ja toivoo että 2017 toisi balanssia tai jopa pienen ylijäämän.  

Haasteemme eivät ole muuttuneet 
Haasteemme ovat vielä samat: Että me keskittyisimme kirkon ulkopuolella oleviin ihmisiin, joita 
Kristus rakastaa – Että kaikki pastorit ja johtajat jokaisessa maassa saisivat selkeän ymmärryksen 
siitä miten opetuslapseuttaminen tapahtuu ja mikä heidän johtava roolinsa on tässä asiassa – Että 
istutamme uusia uskonyhteisöjä sekä elävöitämme ja vahvistamme jo olemassa olevia kirkkoja ja 
seurakuntia – Että kaikki koulutus (pastorit, johtajat sekä diakonit) on johdonmukainen kirkon 
tehtävän kanssa – Että olemme aikomuksellisia ollessamme seurakunta myös lasten ja nuorten 
kanssa – Että olemme monikulttuurisia yhteisöjä, varsinkin pakolaisten ja maahanmuuttajien 
kanssa – Että olemme terveellä tavalla ylpeitä ollessamme metodisteja ja tehdessämme sitä mihin 
Jeesus meitä on kutsunut – Että rukoilemme lakkaamatta.
Christian Alsted
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SUOMEN METODISTIKIRKON PASTORIT: 

Brander, Jori, 27.06.1971, p. 046 810 8128 
Hiltunen, Jukka, 19.12.1956, p. 050 563 6540
Jantunen Esko-Aleksei, 20.06.1966, p. 0400 621 370
Jeromaa, Jan-Markus David, 25.04.1967, p. 040 730 4506 
Laine, Hilkka, 22.05.1950, p. (05) 411 7011,  050 554 4938
Loponen, Veli, 08.04.1976, p. 0400 549 178
Partanen, Mika Petri, 03.11.1969, p. 044 556 3096
Pöllänen, Pirjo Tuula Anneli, 01.09.1949, p. (03) 734 2022, 050 532 7884
Rajamaa, Tapani Johannes, 04.11.1935, p. 040 716 3578
Saarilammi, Pentti Johannes, 21.12.1930, p. 050 524 0296
Salminen, Johan Erik, 08.11.1929, p. (09) 541 5827
Salorinne, Soile Maria, 08.06.1971, p. 050 577 5971
Tuomikorpi Markku, 27.04.1963, p. 050 5646147
Vehkamäki, Isto Sakari, 23.05.1949, p. 044 530 5918
Virtanen, Timo R.A., 21.09.1953, p. 040 543 3643

Sähköpostiosoitteet aktiivipalveluksessa olevilla työntekijöillä etunimi.sukunimi@metodistikirkko.
fi

JÄSENIÄ VUOSIKONFERENSSIN TÄYSYHTEYDESSÄ

VANHIMMAT

Eläkkeellä
Saarilammi Pentti  1955 1957 1987
Salminen Johan  1958 1960 1994
Vehkamäki Isto  1986 1988 2002
Rajamaa Tapani  1966 1968 2005
Laine Hilkka  2004 2007 2015

Aktiivipalveluksessa
Virtanen Timo  1995 2001
Salorinne Soile  2002 2006
Runonen Pasi  2003 2007
Jeromaa Jan-Markus 2006 2009
Brander Jori  2010 2012
Loponen Veli  2012 2014
Partanen Mika  2007 2015
Markku Tuomikorpi 2014 2016
(1. vuosiluku = koejäsen,  2. vuosiluku = täysjäsen,  3. vuosiluku = eläkkeelle)

DIAKONIT

Pöllänen Pirjo  1999 2013
(1. vuosiluku = vihkimysvuosi, 2. vuosiluku = eläkkeelle)
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KOEJÄSENET

PAIKALLISPASTORIT

Jantunen Esko-Aleksei 2012
Hiltunen Jukka  2016
(1. vuosiluku = asemaan nimitetty, 2. vuosiluku = eläkkeelle)

Sunnuntain juhlajumalanpalveluksen kulkue lähdössä jumalanpalvelukseen. Kuva: Kirsti Niemi.
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SEURAKUNNAT

HELSINKI (pv. 1894) 
Punavuorenkatu 2 B 17, 00120 HELSINKI
http://www.metodisti.net
sp. etunimi.sukunimi@metodistikirkko.fi
Pastori:
Timo R.A. Virtanen
p. 040 543 3643 
Maallikkojohtaja:
Vesa Tolin
Vanha Nurmijärventie 79 C 17, 01730 Vantaa 
p. 050 324 9614
Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja:
Timo R.A. Virtanen
Konferenssiedustaja:
Aino Kallio
Rahastonhoitaja:
Hilkka Kiivuori 
Punahilkantie 5 A 9, 00820 Helsinki
p. 044 071 9838
Kirjanpitäjä:
Kaarina Tikka
Seurakunnan tilitiedot: 
Nordea, Helsinki
IBAN: FI38 2058 1800 0108 08
BIC: NDEAFIHH

JOKILAAKSO (pv. 2013)
sp. jokilaakso@metodistikirkko.fi
Pastori:
Markku Tuomikorpi
p. 050 564 6147
Maallikkojohtaja: 
Jorma Palmu
p. 050 356 4452
sp. jorma.palmu@gmail.com
Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja:
Anne Palmu
p. 044 280 9533
sp. palmu.a@gmail.com
Konferenssiedustaja:
Jorma Palmu
Seurakunnan tilitiedot: 
Jokilaakso
IBAN: FI94 1775 3000 0103 76
BIC: DABAFIHH

KUOPIO (pv. 1910)
Puusepänkatu 7, 70100 KUOPIO
sp. kuopio@metodistikirkko.fi
Pastori:
Jori Brander
p. 046 810 8128
Seurakuntatyöntekijä:
Elisa Brander
Maallikkojohtaja: Irja Jantunen
Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja:
Irja Jantunen
Konferenssiedustaja: Avoin
Rahastonhoitaja:
Saara Heimonen
Kortekatu 6 C 15, 70820 Kuopio 
p. 040 728 2952
Seurakunnan tilitiedot: 
Nordea, Kuopio  
IBAN: FI58 1429 3000 1017 95
BIC: NDEAFIHH

LAHTI (pv. 1921)
Oikokatu 6. 15140 LAHTI
sp. lahti@Metodistikirkko.fi
Pastori:
Jukka Hiltunen
p. 050 563 6540
Maallikkojohtaja:
Avoin
Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja:
Jukka Hiltunen
Konferenssiedustaja:
Marita Puukangas
marita.puukangas@pp.inet.fi
Rahastonhoitaja:
Pirjo Pöllänen
Seurakunnan tilitiedot:
Nordea, Lahti
IBAN: FI91 1785 3000 0241 02
BIC: NDEAFIHH

LAPPEENRANTA (pv. 1909)
Kiviharjunkatu 3,  53100 L:RANTA
p. 05 451 2559
sp. lappeenranta@metodistikirkko.fi
Pastorit:
Mika Partanen
p. 044 556 3096
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Maallikkojohtaja:
Kari Vänttinen
Untamontie 8 A 1, 53500 Lappeenranta
p. 050 495 6349 
Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja:
Hilkka Laine 
Konferenssiedustaja: 
Tuula Sillanpää
Rahastonhoitaja: 
Mila Brisk
sp. milakimmo@gmail.com
Seurakunnan tilitiedot: 
Nordea, Lappeenranta
IBAN: FI98 2054 1800 0173 93
BIC: NDEAFIHH
Rukoushuone, hautausmaa: 
Villala, Ylämaa

OULU (pv. 1907) 
Valtatie 45, 90500 OULU
Sp. oulu@metodistikirkko.fi
Pastori:
Jori Brander
p. 044 051 5240 (vain tekstiviestit)
p. 046 810 8128 
Maallikkojohtaja: Sinikka Neuvonen
Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja:
Jori Brander
Inkilänmäenkatu 28 A 5, 70340 KUOPIO
Konferenssiedustaja:
Sinikka Neuvonen
Raitalantie 10, 90650 Oulu
p. 050 405 0164
 sp. sinineuvo@gmail.com
Rahastonhoitaja:
Marko Viljakainen
Hanhikkitie 2 H 1, 90580 OULU
p. 040 301 0415
Seurakunnan tilitiedot: 
OP Oulu Heinäpää
IBAN: FI30 5740 5840 0091 56
BIC:OKOYFIHH

PIRKKALA (pv. 2011)
Pirkkalan kotiseurakunta
c/o Thomas Freihoff
Takamaantie 4 A 2
33960 Pirkkala

p. 045 350 6153 (vain tekstiviestit)
sp. pirkkala@metodistikirkko.fi
Valvova vanhin:
Jan-Markus Jeromaa
Seurakunnanhoitaja:
Sami Lind
sami.lind@metodistikirkko.fi
Maallikkojohtaja:
Maarit Laamanen
Metsotie 2-4 A2, 39160 Julkujärvi
p. 050 480 1892
sp. maarit.laamanen@gmail.com
Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja:
Thomas Freihoff
sp. thomas.freihoff@gmail.com
Konferenssiedustaja: 
Kalle Laamanen
Metsotie 2-4 A2, 39160 Julkujärvi
sp. kalle.laamanen@metodistikirkko.fi
Rahastonhoitaja: 
Kalle Laamanen
Seurakunnan tilitiedot: 
Sampo Pankki Pirkkala 
IBAN: FI26 8156 9710 0126 55
BIC: DABAFIHH

PORI (pv. 1887)
Eteläpuisto 17, 28100 PORI
p. 02 633 3747
sp. pori@metodistikirkko.fi
Pastori:
Maallikkojohtaja:
Avoin
Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja:
Heli Laakso
Konferenssiedustaja:
Elina Heimonen
Harjunpäänkatu 7 A 6, 28100 Pori
p. 044 330 2428
sp. elina.heimonen@gmail.com
Rahastonhoitaja:
Elina Heimonen
Harjunpäänkatu 7 A 6, 28100 Pori
p. 044 330 2428
sp. elina.heimonen@gmail.com
Seurakunnan tilitiedot:
IBAN: FI96 8000 1479 1759 95
BIC: DABAFIHH
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TAMPERE (pv. 1895)
Lapintie 4, 33100 TAMPERE
p. 040 730 4506
sp: tampere@metodistikirkko.fi
Pastori:
Jan-Markus Jeromaa
p. 040 730 4506
Maallikkojohtaja:
Liisa Lehti
sp. liisa.lehti@metodistikirkko.fi
Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja:
Juuso Pasonen
Kyllikinraitti 11 A 3
33500 TAMPERE
p 0400 700 903
sp. juusopasonen@hotmail.com
Konferenssiedustaja: 
Sami Lind
Rahastonhoitaja:
Ulla Sippola
Airok. 2 D 26, 33410 TAMPERE
p. 040 542 4504
sp. ulla.sippola@pp.inet.fi
Kirjanpitäjä: 
Eevi Pöysti
Kustaaankuja 2, 17200 Vääksy
Seurakunnan tilitiedot: 
Nordea, Kyttälä
IBAN: FI05 2094 1800 0395 14
BIC: NDEAFIHH 

TURKU (pv. 1907)  
Ekmaninkatu 4, 20320 TURKU
p. 046 645 3488
sp. turku@metodistikirkko.fi
Pastorit:
Veli Loponen
p. 0400 549 178
Venäjänkielinen työ:
Esko-Aleksei Jantunen 
p. 0400 621 370
sp. esko-aleksei.jantunen@metodistikirkko.fi
Maallikkojohtaja:
Jouni Laaksonen
Vanha Hämeentie 81 B as. 2, 20540 Turku
p. 040 526 3379
Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja:
Dina Jantunen

p. 0400 933 780
Konferenssiedustajat:
Riitta Huttunen ja Dina Jantunen
Rahastonhoitaja:
Pirjo Tuomisto 
Talinkorventie 3 A 32, 20320 Turku
p. 050 467 3028
Seurakunnan tilitiedot: 
IBAN: FI21 1524 3000 1022 68
BIC: NDEAFIHH

VUOKSENLAAKSO (pv. 1921)
Urajärventie 21, 17130 VESIVEHMAA
P. 050 577 5971
sp. vuoksenlaakso@metodistikirkko.fi
Pastori:
Soile Salorinne
p. 050 577 5971
Maallikkojohtaja:
Titta Kallio
Kiikunkatu 1 A 20, 15950 LAHTI
p. 050 340 9249
sp. titta.kallio@gmail.com
Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja:
Titta Kallio
Toinen srk:n nimenkirjoittaja:
Eevi Pöysti
Konferenssiedustaja:
Eevi Pöysti 
Kustaankuja 4 as. 12, 17200 Vääksy 
Rahastonhoitaja:
Eevi Pöysti
p. 0400 255 332; työ: (03) 766 2915 
Seurakunnan tilitiedot: 
Nordea, Vääksy 
IBAN: FI61 2371 1800 0158 15
BIC: NDEAFIHH
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METODISTIKIRKON LEIRIKESKUS:

TERVAKKO 
Knaappilantie 330, 19420 Mansikkamäki
www.tervakko.fi

Yhteyshenkilö: Timo Virtanen
p. 040 543 3643
sp. timo.virtanen@metodistikirko.fi

Sini Lahnajärvi (-08) 045 101 8068
Liisa Lehti p.044 281 9558
Sami Lind p. 050 3547 357
Elina Lind (2015) p. 050 563 5282
Kimmo Holma (2015) p. 040 952 7445

TURKU
Kirsti Niemi (-91)
p. 040 559 3920
Pirjo Tuomisto (-94)
p. 050 467 3028 

VUOKSENLAAKSO
Taneli Korpivaara (-98)
p. 044 530 5913
Susanna Korpivaara (-01) 
p. 044 530 5914

KUNNIALLISESTI  PAIKALLISTETTU

LAHTI
Markus Werner Ottosson (-09)
Kokkokallionkatu 9 A 19
15170 LAHTI
p. 03 734 9413, 040 845 1946

Sähköpostiosoitteet pääsääntöisesti muodossa 
etunimi.sukunimi@metodistikirkko.fi.

SEURAKUNTAPALVELIJAT JA  
MAALLIKKOSAARNAAJAT

HELSINKI ei ole

KUOPIO ei ole

LAHTI ei ole

LAPPEENRANTA
Kari Vänttinen (-06)
p. 050 495 6349  

OULU 
Sinikka Neuvonen
p. 050 405 0164 sp. sini.neuvo(at)gmail.com

PORI
Raija Kuoppala (-94)
p. 044 275 7887 
Elina Heimonen (-94)
p. 044 330 2428
Leevi Heimonen (-96)
p. 050 517 8915
Jyrki Kause (-00)
p. (02) 674 5922
Israel Stenman (-06)
p. 050 558 0283

TAMPERE
Eila Laakso (-83) 
p. (03) 368 3374, 040 534 5549
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