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Vapaakirkko ja Suomen ekumeeninen 
neuvosto 
Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen 
 

Tampereella 25.4.2018 
 
 
 
 Seurakuntien johtavien työntekijöiden tapaamisessa 3.-4.4. ja vanhimmistojen ja 
puheenjohtajien tapaamisessa 21.4. päivitimme tilannekuvaa Vapaakirkon yhteistyöstä eri 
kirkkojen ja kristillisten järjestöjen kanssa. Varsinkin jäsenyytemme Suomen ekumeenisessa 
neuvostossa (SEN) on herättänyt jonkin verran keskustelua seurakuntien jäsenten keskuudessa. 
Asiasta on puhuttu ja kirjoitettu myös internetissä Vapaakirkon ulkopuolelta, jolloin on esitetty 
sellaisiakin väitteitä, jotka asiapohjalta eivät liity vapaakirkolliseen tunnustukseen ja ajatteluun ja 
toimintaan lainkaan. 
 
 Vapaakirkko on Suomen ekumeenisen neuvoston jäsen. Neuvostoon liityttiin 1990-luvulla 
toistamiseen pitkän tauon jälkeen aikana, jolloin SEN:n pääsihteerinä toimi baptistipastori Jani 
Edström. 
 SEN on laajin Suomessa toimiva kristillisten kirkkojen järjestö. Se on perustettu sata vuotta sitten, 
jo ennen laajempaa ekumeenista liikehdintää maailmassa. Jäsenyys edellyttää apostoliseen 
uskontunnustukseen sitoutumista, kolmiyhteisen Jumalan tunnustamista ja uskoa Jeesukseen 
Vapahtajana. 
 Neuvoston toiminta tapahtuu pääsasiassa sen jaostoissa, joihin jäsenyhteisöt voivat nimittää 
omia edustajiaan. Vapaakirkolla on edustaja  esimerkiksi paikallisekumenian jaostossa (tällä hetkellä 
pastori Kai Almgren Kauhavalta), jossa mietitään käytännön lähiyhteyttä paikallisella tasolla. SEN:n 
yleiskokouksissa Vapaakirkolla on kaksi edustajaa (tällä hetkellä pastori Hannu Lahtinen ja 
kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, joka toimii myös hallituksen varajäsenenä). SEN:lla on viiden 
työntekijän toimisto, jota johtaa pääsihteeri (Mari Auvinen, lut.). 
 SEN ei kuulu jäsenenä Kirkkojen maailmanneuvostoon (KMN). Se on ainoastaan tarkkailijajäsen 
evankeliointiin liittyvässä jaostossa. Jotkut SEN:n jäsenkirkot ovat KMN:n jäseniä, toiset taas eivät 
ole. Kukin kirkko päättää asiasta omalta kohdaltaan. Vapaakristilliset jäsenkirkot ja tarkkailijajäsenet 
ovat KMN:n sijasta enemmän yhteyksissä maailmanlaajuiseen Lausanne-liikkeeseen, jota aikoinaan 
oli perustamassa edesmennyt evankelista Billy Graham ja joka Suomessa tuli tunnetuksia 
evankelista Kalevi Lehtisen kautta. (Suomen evankelinen allianssi, SEA,  toimii nykyisin Lausanne-
liikkeen edustajana maassamme.) Kullakin kirkolla on omat kansainväliset yhteytensä ja 
toimintaverkostonsa. Esimerkiksi Vapaakirkko kuuluu kansainväliseen Vapaakirkkojen liittoon 
(International Federation Of Free Evangelical Churches, IFFEC). 
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 SEN:n kaltaisia järjestöjä naapurimaissa ovat esimerkiksi Sveriges Kristna Råd (SKR, Ruotsin 
kristillinen neuvosto) ja vastaavanlainen Viron kirkkojen neuvosto (EKN), joka toimii yhteistyössä 
Viron tasavallan hallituksen kanssa. 
 Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN: Adventti-, Baptisti-, Helluntai-, Metodisti- ja 
Vapaakirkko, sekä Pelastusarmeija) päätti viime vuonna perustaa SEN:n organisaatioon 
Vapaakristillisen työryhmän. Työryhmän tarkoituksena on edistää vapaakristillisten kirkkojen asiaa 
SEN:n kautta ja nostaa sen asialistalle ja toimintaan meille tärkeitä asioita ja aloitteita. Mukana on 
myös ruotsinkielisen vapaakristillisyyden edustaja. Päätös työryhmästä syntyi perusteellisen 
pohdinnan jälkeen kun havaitsimme, että vaikuttaminen ja edunvalvonta yhteiskunnallisissa 
yhteyksissä ja jossain määrin myös kirkkojen välillä edellytti painoarvoa, jota SVKN:llä itsellään ei 
ollut. SEN on viranomaisten ja yhteiskunnan toimijoiden puolelta laajasti tunnustettu ja arvostettu, 
jonka kautta voimme tehdä enemmän kuin yksinämme. 
 Seuraavassa joitain periaatteita SEN:sta. 
 

• SEN ei tee jäsenkirkkoja sitovia päätöksiä tai puutu niiden johtamiseen tai toimintaan. 
• SEN on vuorovaikutuksen, verkottumisen ja vaikuttamisen foorumi. Se mahdollistaa 

keskustelun ja dialogin, jossa kuunnellaan toisia kirkkoja ja kristillisiä kumppanuusjärjestöjä 
ja voidaan kertoa omista näkemyksistä ja mielipiteistä toisille. 

• SEN:n kautta voidaan vaikuttaa yhteiskunnan kysymyksiin ja esimerkiksi lainsäädäntöön, 
jota seurataan nimenomaan kirkkojen ja positiivisen uskonnonvapauden näkökulmasta. Jos 
jäsenyhteisöt niin haluavat, voidaan SEN:n nimissä antaa lausuntoja ja julkilausumia, joiden 
avulla kaikille yhteisiä näkemyksiä ja mielipiteitä saadaan esille. 

• SEN:n piirissä tapahtuva teologinen työskentely mahdollistaa tutustumisen toisten 
näkemyksiin ja omien näkemysten esittämisen. Kukin kirkko määrittelee itse oman 
uskonoppinsa. 

• SEN:n jäsenyys ei merkitse muiden jäsenkirkkojen opillisten näkemysten hyväksymistä. 
Jäsenyys ei siis merkitse esimerkiksi roomalaiskatolisen kirkon opin hyväksymistä tai 
tunnustamista. 

• SEN:n kautta toimitaan kirkkojen yhdenvertaisuuden hyväksi. Suomessa on kaksi kirkkoa, 
jotka ovat lainsäädännöllisesti erilaisessa asemassa muihin verrattuna (ev.-lut.kirkko ja 
ortodoksikirkko). SEN:ssa kirkot voivat pohtia keskinäisiä suhteitaan ja toimintaansa 
suhteessa valtiovaltaan ja suomalaiseen toimintaympäristöön.  

• SEN järjestää vuosittaista rukousviikkoa, johon seurakuntia kutsutaan mukaan. Paikallisesti 
rukousviikkoa voidaan toteuttaa myös yhdessä, niin kuin joillakin paikkakunnilla 
tapahtuukin. Myös erilaisia teemaviikkoja ja -tapahtumia on järjestetty SEN:n voimin. 
Paikalliset seurakunnat tekevät aina itsenäisen päätöksen osallistumisesta. 

 
Esimerkkejä yhteistyöstä SEN:n kanssa. 
 

• SEN:n kautta olemme olleet aktiivisia vaikuttaaksemme Suomen maahanmuuttoviraston 
(MIGRI) kristinuskoon kääntyneiden maahanmuuttajien vakaumuksen arviointiin. SEN:n 
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pääsihteeri Mari Auvinen ja Vapaakristillisen työryhmän puheenjohtaja Esko Matikainen 
(toiminnanjohtaja, Helluntaikirkko) ovat yhdessä ev.-lut. arkkipiispa Kari Mäkisen kanssa 
käyneet keskusteluja asiasta. Lisäksi Auvinen ja Matikainen olivat syksyllä 2017 
kouluttamassa MIGRIN henkilökuntaa, jotta ymmärrys ja tieto mm. vapaakristillisten 
kirkkojen kastekäytännöistä ja siihen valmistautumisesta olisi riittävällä tasolla 
Maahanmuuttoviraston toimijoilla. 

• SEN:n kautta on vuosien varrella osallistuttu uskonnonopetuksesta kouluissa käytyyn 
keskusteluun ja päätöksentekoon. Tavoitteena on ollut säilyttää kristillisen uskonnon 
opetus mahdolisimman kattavana omana aineenaan kouluissa. 

• SEN:n myötävaikutuksella vapaakristilliset kirkot ovat mukana valtiollisissa 
jumalanpalveluksissa, kuten valtiopäivien avajaisjumalanpalveluksessa ja itsenäisyyspäivän 
juhlajumalanpalveluksessa. 

• SEN:n kautta on nostettu positiivisen uskonnonvapauden asioita esiin sekä 
yhteiskunnallisessa keskustelussa että viranomaisten toiminnassa ja lainsäädännön piirissä. 

• SEN:n kautta yritettiin vaikuttaa avioliittolain säilymiseksi miehen ja naisen välisenä. 
Valitettavasti asiassa ei onnistuttu. 

• SEN:n kautta luotiin aikoinaan ekumeeninen sairaalasielunhoidon koulutus, johon ovat 
päässeet mukaan myös vapaakristillisten kirkkojen työntekijät. Useita Vapaakirkon 
pastoreita on vuosien varrella kouluttautunut sen kautta ja lisännyt osaamistaan tärkeällä 
sektorilla. 

• SEN on auttanut vankilatyön käytäntöjen ja yhteistyöverkostojen rakentamisessa. 
Parhaillaan esimerkiksi ev.-lut.kirkkohallituksen vankilatyön toimikunnassa on 
vapaakirkollinen edustus (Pekka Matilainen). 

• SEN:n kautta on vaikutettu siihen, että Puolustusvoimien kristillisessä työssä on nyt 
vapaakirkollisilla mahdollisuus palvella varusmiesdiakonina ja olla mukana hengellisten 
tilaisuuksien toimittamisessa. SEN ja SVKN mahdollistavat säännöllisen yhteydenpidon 
kenttäpiispan kanssa. 

• SEN:n kautta on osaltaan oltu vaikuttamassa viimeaikaisessa rahankeräyslain 
uudistustyössä ja poliisihallituksen tulkinnoissa kyseisestä laista. Lakiuudistus näyttäisi nyt 
suuntautuvan kirkot ja uskonnolliset yhteisöt huomioivaan suuntaan. 

• Historian varrelta voimme todeta yhteisen ymmärryksen löytyneen monien kirkkojen 
välisten käytännön asioiden järjestelyissä. Esimerkiksi sakraalitilojen (kirkot, kappelit yms.) 
käyttö hautajaisissa ja häissä on sujuvaa yhteisten keskustelujen ja sopimusten avulla. 

• SEN mahdollistaa kirkkojen johtajien suoran vuorovaikutuksen ja säännöllisen yhteyden. 
Tämä on tärkeää jo senkin vuoksi, että nykyisessä internet- ja somemaailmassa liikkuu 
monenlaisia viestejä ja väitteitä, joita ei ole asianomaisilta tahoilta tarkistettu. Suora ja 
avoin keskustelu on välttämätöntä, sen lisäksi että se on kristillinen tapa hoitaa asioita. 

 
 Vapaakirkon hallitus keskusteli kokouksessaan joulukuussa 2017 Vapaakirkon yhteistyöstä 
muiden kirkkojen, herätysliikkeiden ja järjestöjen kanssa. Olemme jäseniä SEN:n lisäksi siis Suomen 
vapaakristillisessä neuvostossa (SVKN), Suomen evankelisessa allianssissa (SEA), ja 
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Lähetysneuvostossa (SLN). Vapaakirkolla ja Evankelisluterilaisella kirkolla on kaksi kertaa vuodessa 
kokoontuva neuvottelukunta, jossa pidämme toisemme tietoisena, mitä kirkoissa tapahtuu ja 
keskustelemme ajankohtaisista asioista. Kerran vuodessa kokoontuu ns. kolmikantatapaaminen, 
johon osallistuvat SVKN ja sen ruotsinkielinen vastine Frikyrkliga Samverkan (FS) ja ev.-lut. 
kirkkohallitus. Kokouksessa ei tehdä päätöksiä eikä pidetä pöytäkirjaa. Se on keskusteluhetki, jossa 
vaihdetaan ajatuksia kirkkoihin liittyvistä ajankohtaisista aiheista. 
 Vapaakirkon hallitus totesi joulukuun kokouksessaan, että jatkamme nykyisellä yhteistyön tiellä. 

 


