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Hyvä kirkkoherra ja nuorisotyöntekijät,
Valtakunnallinen
Nuorten
tulevaisuusseminaari
Kirkko
2030
järjestetään
Tampereella
26-28.3.2021
AitO-toimintakeskuksessa. Seminaarissa nuoret keskustelevat ajankohtaisista teemoista kirkossa sekä siitä, millaisessa

kirkossa haluavat toimia ja olla jäseniä myös tulevaisuudessa. Seminaari kokoaa yhteen nuoria, joita kiinnostaa kirkon
tulevaisuus ja siihen vaikuttaminen niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin, ja jotka myös haluavat saada uusia
virikkeitä ja tuttavia seurakunnista eri puolelta Suomea.

Kutsumme seminaariin seurakuntanne edustajiksi kaksi konfirmoitua nuorta, joista ainakin toisen
toivotaan olevan alle 18-vuotias. Toivomme seurakuntanne nimeävän lähetettävät nuoret ja vastavan heidän

kustannuksistaan. Myös seurakuntien nuorisotyöntekijät ovat tervetulleita mukaan seminaariin.

Seminaarissa nuoria kuulemassa ja heidän kanssaan keskustelemassa ovat muun muassa kirkolliskokouksen
tulevaisuusvaliokunnan jäsenet, kirkolliskokouksen jäseniä, kirkkohallituksen ja Lasten ja nuorten keskus ry:n edustajia
sekä mahdollisesti yksi piispoistamme. Nuoret tuovat seminaarista seurakuntaan tulevaisuuden näkökulmia ja uusia
eväitä nuorisotyöhön.

Seminaarissa käsiteltävät teemat ja ohjelma ovat nuorten valitsemia ja valmistelemia. Marraskuun 2019
kirkolliskokouksessa kirkkojärjestykseen hyväksytty seurakuntien vaikuttajaryhmätoiminta on esillä viikonlopussa,
muita teemoja ovat muun muassa nuorten mielenterveys ja itsetunto, seurakuntalaisuus rippikoulun jälkeen,

erilaistuminen ja tulevaisuuden kysymykset.

Seminaarin järjestävät kirkkohallituksen Kasvatus ja perheasiat, Lasten ja nuorten keskus ry sekä Nuorten aikuisten
vaikuttamisryhmä NAVI. Seminaarin valmistelusta ja toteutuksesta vastaa nuorten ryhmä, johon kuuluvat Ilona Almen

Kokkola, Jenna Johansson Kuusisto, Oona Kallio Kannnus, Aino-Sofia Juurijärvi Ikaalinen, Pia Kärki Helsinki, Vilja Lietzen
Heinola, Johanna Lehtonen Turku, Mika Salo Vaasa, Miika Toivonen Tampere, Rasmus Teperi Vihti, NAVl-ryhmän
jäsenet Saara Alamäki Joensuus, Sini AI-Musawi ja Ville Lehonmaa Helsinki sekä työntekijöinä Sami Nortunen Seinjoen
srk, Mika Savolainen Malmin srk, Tarja Liljendahl Lasten ja nuorten keskus sekä Sirpa Syrjä kirkkohallituksesta.

Valmistaudumme toteuttamaan seminaarin livetapahtumana huomioiden kaikki turvallisuuteen vaikuttavat tekijät jo
suunnitteluvaiheessa. Seuraamme kaiken aikaa koronatilanteen edistymistä ja olemme tarvittaessa valmiit
muuttamaan seminaariin verkkotapahtumaksi.

Toivotamme seurakuntanne nuoret lämpimästi tervetulleiksi mukaan seminaariin!
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Lisätietoa seminaarista ja ilmoittautumisesta on kirjeen toisella sivulla ja tapahtuman nettisivulla.
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