Tulevaisuuden seurakunta on ihmisen lähellä

Pirkanmaalaisia evankelisluterilaisten seurakuntien edustajia pohdiskeli Pirkanmaan liiton vetämässä
kolmen kokoontumisen sarjassa maailman muutosta ja kirkon roolia siinä. Maakunnan näkökulmasta kyse
oli lisäksi siitä miten seurakunnat voisivat osallistua maakunnan kehittämiseen oman erityislaatuisen
näkökulmansa ja osaamisensa kautta. Ajatustyötä kytkettiin myös hallinnon muutossuuntiin, joissa vahva
virta vie kohti suurempia yksiköitä ja kootumpia rakenteita.
Työskentelyn tuloksena tunnistettiin seitsemän tekijää, joilla työskentelyyn osallistujat näkivät olevan arvoa
seurakuntia tulevaisuuteen luotsattaessa:
-

-

-

-

-

perinteet ovat ihmisten yhteisöön kiinnittymisen ja identiteetin oleellinen lähde ja kohde, ja
seurakuntien kannattaa käyttää toimintaansa rakennusaineina perinteitä ja muistoja
kannattavia asioita
ihmiset haluavat olla mukana rakentamassa yhteisöjään ja mieluiten he ovat mukana juuri itse
rakentamissaan yhteisöissä – tämä on toimivan ja lähiyhteisöönsä kiinnittyvän seurakunnan
välttämätön lähtökohta
seurakuntia on syytä kehittää nimenomaan lähidemokratiyhteisöinä, nähdyksi ja kuulluksi
tulemisen paikkoina
yksi seurakuntien keskeisistä osaamisista on vapaaehtoisuuden osaaminen, ja tätä niiden
kannattaa hyödyntää toimintansa yhtenä kivijalkana
kirkon olennainen tehtävä myös tulevaisuudessa on eriarvoisuuden torjunta, ja seurakunnan
rooli voi silloin olla valtavirtakehitykselle vaihtoehdon tarjoava ”vähemmistö”, joka haastaa
elämänmuotomme sisällön arviointiin
kirkko instituutiona on ”läheisyyden puitteistaja”, joka tarjoaa mahdollisuuden jo olemassa
olevan yhteyden vahvistamiseen ihmisten välillä sekä tutun kasvon kohtaamiseen; jatkossa
myös uusin keinoin (vaikkapa virtuaalikirkko ja some-välittäminen)
vanhentuneilla merkityksillä latautuneita nimikkeitä, käsitteitä ja toimintamuotoja on oltava
valmis uudistamaan muutosta haluttaessa

Näiden johtolankojen pohjalta keskustellen kokoontumisissa hahmoteltiin joitakin keskeisiä tavoitteita,
joihin ajatustyöhön osallistuneet pitivät tärkeänä kiinnittää huomiota, kun seurakunnallista toimintaa
sopeutetaan muuttuvaan maailmaan. Tällöin kirkolla ja seurakunnilla on vahva panos myös hyvinvoivan,
ihmisläheisen Pirkanmaan tekemiseen.
1) ihmisten kohtaamisen paikkoja, alustoja, valmiutta ja toimintatapoja on kehitettävä
2) on lisättävä ja monipuolistettava vuorovaikutusta ja keskustelua - ei vain seurakuntaväen kesken
vaan myös ulospäin
3) mielipiteisiin nojaavasta ”gallup-ohjauksesta” on tehtävä paluuta kirkon ydinsanoman pariin
4) silti kirkon on kasvatettava valmiuttaan dialogiin opillisesti kipeistäkin kysymyksistä
5) kirkon on myös tehtävä luopumista yksinoikeudesta tietämiseen
Työskentely yhdistyy pirkanmaalaiseen ”Pilkahdus”- ennakointi- ja tulevaisuustyöhön. Lisätietoja antaa
suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto, p. 050-534 7760, sposti
marko.makinen@pirkanmaa.fi

