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KUTSU  

 

Tervetuloa Nuorten tulevaisuusseminaariin Kirkko2030!  

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko2030 järjestetään 25-27.3.2022 hybriditapahtumana - sekä 
livetapahtumana Pieksämäellä Partaharjukeskuksessa että verkkotapahtumana. Seminaarissa nuoret 
keskustelevat eri puolelta suomea tulevien nuorten sekä kirkolliskokousedustajien ja luottamushenkilöiden 
kanssa siitä, millaisessa kirkossa haluavat toimia ja olla jäseniä myös tulevaisuudessa.  

Kutsumme seminaariin järjestönne edustajiksi livetapahtumaan Partaharjulle kaksi 
konfirmoitua nuorta, joista ainakin toisen toivotaan olevan alle 18-vuotias. Lisäksi kutsumme 
muita nuorianne osallistumaan tapahtumaan verkon välityksellä. Järjestön nuorisotyöntekijät ovat 
myös tervetulleita mukaan seminaariin: livetapahtumaan tai verkkoon. Iloitsemme mahdollisuudesta 
laajentaa osallistujajoukkoa verkkototeutuksen myötä.  

Seminaarissa nuoria kuulemassa ja heidän kanssaan keskustelemassa on muun muassa kirkolliskokouksen 
tulevaisuusvaliokunnan jäseniä sekä kirkkohallituksen ja Lasten ja nuorten keskus ry:n edustajia sekä 
mahdollisesti yksi piispoistamme. Nuoret tuovat seminaarista järjestöön tulevaisuuden näkökulmia ja uusia 
eväitä nuorisotyöhön. 
 
Seminaarissa käsiteltävät teemat ja ohjelma ovat nuorten työryhmän valmistelemia. Lauantaina työpajojen 
sisältöinä ovat tällä kertaa teknologia, yhteistyö, mielenterveys ja Raamattu sekä esillä ovat myös 
tulevaisuuden kysymykset. Työpajojen jälkeen teemoista käydään yhteiskeskustelu. Marraskuun 2019 
kirkolliskokouksessa kirkkojärjestykseen hyväksytty seurakuntien vaikuttajaryhmätoiminta sekä 
Seurakuntavaalit 2022 ovat puolestaan esillä sunnuntaina. Seminaarin tarkempi ohjelma on nähtävissä 
tapahtuman nettisivuilla.  

Tapahtuman turvallisuus 
Seuraamme tarkasti vallitsevaa pandemiatilannetta ja siihen liittyviä mahdollisia rajoituksia. Livetapahtuma 
järjestetään kaikkien turvallisuudesta huolehtien. Mikäli joudumme koronarajoitusten vuoksi muuttamaan 
tapahtuman kokonaan verkossa toteutuvaksi, pyrimme ilmoittamaan siitä helmikuun aikana. Toivomme, että 
voimme toteuttaa tapahtuman hybridinä. 

Seminaarin järjestävät kirkkohallituksen Kasvatus ja perheasiat, Lasten ja nuorten keskus ry sekä Nuorten 
aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI. Seminaarin valmistelusta ja toteutuksesta vastaa eri puolelta suomea 
koottu nuorten ryhmä, johon kuuluvat Elina Greus Muhos, Oona Kallio Kannus, Rasmus Teperi Vihti, Inari 
Sarvasmaa Mikkeli, Jenni Ahonen Helsinki, Vilja Liezen Ruovesi, Jussa- Aleksi Huttunen Juuka, Solja Rapola 
Tampere, Terho Turunen Riihimäki, Samuel Oliveros de Nordenflicht Turku sekä Jussi Luoma Navi-ryhmästä. 
Ryhmän työntekijöinä toimivat Mika Savolainen Malmin seurakunnasta, Matias Jurmu Oulunjoen 
seurakunnasta, Sirpa Syrjä kirkkohallituksesta sekä Tarja Liljendahl ja Ilona Rantala Lasten ja nuorten 
keskuksesta.  
 
 
Toivotamme järjestönne nuoret ja nuorisotyöntekijät lämpimästi tervetulleiksi 
mukaan seminaariin! 

 

Lisätietoa tapahtumasta löytyy kirjeen toiselta sivulta sekä tapahtuman nettisivuilta. IGssä tili Kirkko2030.  
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KIRKOLLLISKOKOUS KOHTAA LAPSET JA NUORET  -tapahtuma jatkaa Nuorten 
tulevaisuusseminaarin sisältöjen parissa  
Toukokuussa 5.5.2022 järjestetään Turussa iltatapahtuma, jossa koko kirkolliskokous on mukana 
kohtaamassa lapsia ja nuoria ja kuulemassa heitä. Tapahtumaan kutsutaan mukaan 20 
osallistujaa Nuorten tulevaisuusseminaarista. Nuorten osallistumis- ja matkakulut tähän 
tapahtumaan kustannetaan kokonaisuudessaan EU:n Erasmus+ rahoituksesta.  

KUSTANNUKSET  
Seminaarin toteutusta tukee Euroopan Unionin Erasmus + -ohjelma. Rahoitus kohdistuu erityisesti Nuorten 
osallistumiseen livetapahtumaan sekä nuorten matkakuluihin. Tuki alentaa livetapahtuman nuorten 
osallistumismaksuja huomattavasti. Järjestön kustannettavaksi jää nuorten ja työntekijöiden 
osallistumismaksu.  
 
Osallistumismaksut ja ilmoittautumisaikataulu ovat seuraavat:   

•  Livetapahtuma Partaharjulla 28.2.2022 asti 
* nuori osallistuja 50€ 
* Työntekijä 135€ 

• Verkkoseminaarin hinta kaikille 25€/osallistuja, 28.2.2022 asti 
 

Osallistumismaksut nousevat 1.3.2022 seuraavasti: livetapahtuma +20€ ja verkkoseminaari +10€.  
  
 
ILMOITTAUTUMINEN  
Ilmoittautuminen seminaariin tapahtuu 14.1-10.3.2022 ilmoittautumislinkistä tapahtuman nettisivulla. 
Nettisivulla on tarkempia ohjeita ilmoittautumiseen. Järjestön työntekijä ilmoittaa nuoret seminaariin ja toimii 
samalla järjestön yhteyshenkilönä seminaariin liittyen. Nuoret voivat tulla Partaharjulle itsenäisesti tai 
työntekijän/muun aikuisen kera. Livetapahtuman osallistujamäärä on rajoitettu 130 nuoreen. Nuoria on 
mahdollista ilmoittaa myös ns. jonotuspaikalle livetapahtumaan. Myös työntekijät ovat tervetulleita 
kuulemaan seminaarikeskustelua ja osallistumaan tapahtumaan joko verkossa tai Partaharjulla. Työntekijöille 
ja luottamushenkilöille on myös omaa ohjelmaa lauantaipäivänä nuorten pajojen aikana. 
  
Verkkoseminaarin osallistuminen mahdollista yhteisistä tiloista 
Järjestönne voi oman harkinnan mukaan ja paikalliset koronavirussuositukset huomioiden järjestää yhteisen 
tilan verkkoseminaariin ilmoittautuneille. Tämä voi tukea seminaariin osallistuvien nuorten ja työntekijöiden ja 
keskinäistä vuorovaikutusta ja luoda lisää tapahtumatunnelmaa osallistujien välille. Lauantain työpajat 
toteutetaan erikseen livetapahtumaan ja verkkotapahtumaan osallistuville, muilta osin ohjelma on 
yhteistä. Työpajojen ajaksi on hyvä, jos nuorilla on mahdollisuus omaan tilaan, sillä työpajat verkossa 
toteutetaan henkilökohtaisen osallistumislinkin kautta. 
  
 
 
TERVETULOA SEMINAARIIN!  
 

Sirpa Syrjä   Tarja Liljendahl 
Asiantuntija, nuorisotyö  Osallisuussuunnittelija, lapset ja nuoret 
Kirkkohallitus, Kasvatus ja perheasiat  Lasten ja nuorten keskus ry  
050 413 2867  0400 279 376         
sirpa.syrja@evl.fi  tarja.liljendahl@lastenjanuortenkeskus.fi  
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