
Että olisimme yhtä - yhteistyö seurakuntien ja kirkkojen välillä 

 
Jeesus rukoili kerran, että me olisimme yhtä hänessä. Hänen jälkeensä kristinusko on jakautunut  erilaisiin 

suuntauksiin. Mikä yhdistää erilaisia kristittyjä? Mitä voisimme tehdä yhdessä?  

Työpajan tavoitteena on saada nuoret pohtimaan suhtautumistaan kristinuskon moninaisuuteen ja sitä, mitä 

omassa seurakunnassa voitaisiin tehdä erilaisten kristittyjen välisen yhteistyön lisäämiseksi. 

 

1. Virittäytyminen  
Jakaudutaan pareiksi. Ensin parit keskustelevat kysymyksistä. Lopuksi työskentely puretaan 

yhteisesti. 
● Millaiseen toimintaan osallistut seurakunnassa? 

● Mikä omassa seurakunnassasi on parasta?  

● Tiedätkö, muita seurakuntia samalta alueelta tai sen läheltä? Edustavatko jotkut niistä muita 

kristinuskon suuntauksia kuin luterilaisuutta? 

 

2. Alustus (liite 1) 
● Käsitteet ekumenia ja yhteiskristillisyys 

● Lista Suomen kirkkokunnista ja kirkoista sekä niiden jäsenmääristä 

● Videotervehdys Helsingin ortodoksisen seurakunnan nuorilta (löytyvät nettisivuilta työpajan liitteenä) 

 

3. Janatyöskentely (liite 2) 
Esitetään 10 väitettä yksi kerrallaan. Osallistujat liikkuvat janalla (samaa mieltä - eri mieltä) oman 

mielipiteensä perusteella. Muutamalta osallistujalta kysytään joka kysymyksen jälkeen perusteluja, 

joiden pohjalta käydään keskustelua. 

 

4. Pohdiskelutehtävä 
Jakaudutaan noin 4 hlö ryhmiin. Ensin ryhmät keskustelevat kysymyksistä. Lopuksi työskentely 

puretaan yhteisesti. 
● Mitä seurakunnat ja kirkot voisivat tehdä yhdessä? Mitä eivät voi? 

● Millaisia asioita pitäisi sopia ennen kuin yhteistyöstä tulee mahdollista? 

● Mikä voisi olla ensimmäinen askel seurakunnassasi tällaiseen yhteistyöhön? 

 

5. Raportoidaan työpajan herättämistä ajatuksista  
RAPORTOINTILOMAKE 

https://forms.gle/8ZaVoHTenuguzGCe7 

 

 



ETÄTYÖSKENTELY 

 
Vinkkejä etätyöskentelyyn: 

1. Varmista, että kaikki saavat puheenvuoron. 
2. Jos porukkaa on paljon, puheenvuoroja kannattaa jakaa. 
3. Anna mahdollisuus osallistua keskusteluun keskustelukentän kautta, jos puhuminen on liian 

jännittävää - pidä silmällä keskustelukenttää ja jaa sinne kirjoitetut kommentit kaikille osallistujille. 
4. Mikit pidetään kiinni, kun ei ole oma puheenvuoro. 

 
1. Virittäytyminen 
Jos käytetyllä alustalla on mahdollista (esim. Zoomissa on), keskustelut käydään ensin pareittain. 

Jos jakautuminen ei ole mahdollista, voidaan keskustella kysymyksistä yhdessä yksitellen.  
● Millaiseen toimintaan osallistut seurakunnassa? 

● Mikä omassa seurakunnassasi on parasta?  

● Tiedätkö, muita seurakuntia samalta alueelta tai sen läheltä? Edustavatko jotkut niistä muita 

kristinuskon suuntauksia kuin luterilaisuutta? 
 

2. Alustus (liite 1) 
● Käsitteet ekumenia ja yhteiskristillisyys 

● Lista Suomen kirkkokunnista ja kirkoista sekä niiden jäsenmääristä 

● Videotervehdys Helsingin ortodoksisen seurakunnan nuorilta (löytyy nettisivuilta työpajan liitteenä) 

 

3. Janatyöskentely (liite 2) 
Esitetään 10 väitettä yksi kerrallaan. Osallistujat ottavat kantaa väitteeseen numeroilla asteikolla 

1-5 (1=eri mieltä, 5=samaa mieltä). Numerot voidaan kirjoittaa työskentelyn aluksi viidelle 

A4-paperille, joita näytetään kameralle. Numerot voidaan myös kirjoittaa keskustelukenttään. 

Kaikkia kannattaa pyytää ilmaisemaan mielipiteensä samaan aikaan, tapahtui se sitten paperilla tai 

keskustelukentässä. Muutamalta osallistujalta kysytään joka kysymyksen jälkeen perusteluja, 

joiden pohjalta käydään keskustelua. 
 

4. Pohdiskelutehtävä 
Jos se on alustalla mahdollista, keskustelut käydään ensin pareittain. Jos jakautuminen ei ole 

mahdollista, voidaan keskustella kysymyksistä yhdessä yksitellen.  
● Mitä seurakunnat ja kirkot voisivat tehdä yhdessä? Mitä eivät voi? 

● Millaisia asioita pitäisi sopia ennen kuin yhteistyöstä tulee mahdollista? 

● Mikä voisi olla ensimmäinen askel seurakunnassasi tällaiseen yhteistyöhön? 

 

5. Raportoidaan työpajan herättämistä ajatuksista  
RAPORTOINTILOMAKE https://forms.gle/8ZaVoHTenuguzGCe7 



LIITE 1 
 

Käsitteitä 

Ekumenia = Toimintaa, joka pyrkii lisäämään kristittyjen välistä yhteyttä. Erityisesti vanhojen kirkkojen 

käyttämä käsite. Joidenkin mukaan se korostaa liikaa opillista ja rakenteellista yhdenmukaisuutta. 

Yhteiskristillisyys = Toimintaa, joka pyrkii lisäämään kristittyjen välistä yhteyttä. Erityisesti vapaiden suuntien 

käyttämä käsite. Joidenkin mukaan se sivuuttaa opillisen ja rakenteellisen yhdenmukaisuuden täysin. 

 

Mitä nämä tarkoittavat käytännössä? 

Tutustu Suomen Ekumeenisen Neuvoston nettisivuihin: www.ekumenia.fi 

 

Suomessa toimivat kirkkokunnat ja niiden jäsenmäärät 2018 

HUOM! Kaikki kristilliset yhteisöt eivät ole rekisteröityneet uskonnollisiksi yhdyskunniksi vaan yhdistyksiksi. 

Jälkimmäisten jäsenmäärät eivät ole tiedossa. 

Kirkkokunnat ja kirkot Jäsenmäärä 

Adventismi 3 283 

Finlands Svenska Adventkyrka 212 

Suomen Adventtikirkko 3 071 

Anglikaaniset kirkot 171 

Suomen Anglikaaninen kirkko 171 

Baptismi 2 471 

Finlands Svenska Baptistsamfund 843 

Suomen Baptistikirkko 1 568 

Vörå Frikyrkoförsamling 60 

Evankelis-luterilaiset kirkot/seurakunnat 3 793 229 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko 3 792 304* 

Helsingin Tunnustuksellinen Luterilainen seurakunta 132 

Luterilainen Sanan Yhdyskunta 161 

Suomen evankelisluterilainen seurakuntaliitto 471 



Suomen Luterilainen tunnustuskirkko - 

Tampereen Tunnustuksellinen Luterilainen seurakunta 154 

Helluntailaisuus 11 791 

Finlands Svenska Pingstsamfund 127 

Hangon Helluntaiseurakunta 24 

Linkkiseurakunta 21 

Porin Helluntaiseurakunta 352 

Suomen Helluntaikirkko 11 237 

The Church of Pentecost International - Finland 30 

Katolinen kirkko 14 357 

Katolinen kirkko Suomessa 14357 

Metodistikirkot 1 381 

Finlands Svenska Metodistkyrka 615 

Suomen Metodistikirkko 766 

Ortodoksiset kirkot (Suomen ortodoksinen kirkko sekä Moskovan 
patriarkaattiin kuuluvia kymmenien jäsenten seurakuntia) 

61112 

Vapaakirkot 15 312 

Missionskyrkan i Finland 245 

Suomen Vapaakirkko 15 067 

Muut kristilliset yhteisöt (kymmenien, korkeintaan muutaman sadan 
jäsenen seurakuntia) 

1 344 

Lähde: Kirkon tutkimuskeskus, * = jäsenmäärä 2019. 

 

Tervehdysvideot Helsingin ortodoksisen seurakunnan nuorilta 

www.nuortentulevaisuusseminaari.fi  → Työpajat 

 

 

http://www.nuortentulevaisuusseminaari.fi/


LIITE 2 
 

Janatyöskentelyn väitteet 

1. En oppinut mitään uutta äskeisestä alustuksesta. 

2. Haluaisin vierailla jonkun muun kirkon kirkkotilassa. 

3. En osallistuisi naapurissani toimivan helluntaiseurakunnan ylistysmusiikki-iltaan. 

4. Haluaisin huoneeseeni ortodoksisen ikonimaalauksen Jeesuksesta ja Neitsyt Mariasta. 

5. Voisin pyytää toiseen kirkkoon kuuluvaa rukoilemaan puolestani. 

6. En osallistuisi toisen kirkon ehtoolliselle. 

7. Jos saisin lapsen, minulle olisi tärkeää, että hänet kastetaan lapsena. 

8. Toivoisin, että seurakuntani järjestäisi pääsiäistempauksen yhdessä lähellä toimivien seurakuntien 

kanssa. 

9. Seurakuntani kannattaa järjestää diakoniaruokailuja yhdessä lähellä toimivien seurakuntien kanssa. 

10. Seurakuntani pitää keskittyä vain oman toimintansa kehittämiseen eikä yhteistyöhön toisten 

kirkkojen kanssa. 

 

 

RAPORTOINTILOMAKE 

https://forms.gle/8ZaVoHTenuguzGCe7 


