
 

HEIDÄN KIRKOSTA MEIDÄN KIRKKO 

Hengellinen elämä kirkon uudistuksen lähteenä 
 
 
Seminaari keskiviikkona 27.10.2010 klo 9-17 Seinäjoen seurakunnan palvelukeskuksessa, 
Kirkon krannissa, Ala-Kuljunkatu 1 A  

Seminaarin järjestää Kirkonrakentajien Foorumi yhteistyössä Seinäjoen seurakunnan ja Lapuan 
hiippakunnan kanssa. 

Seminaarin tavoitteet: 
- tarkastella kirkon uhkia, mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä niin Lapuan hiippakunnassa 

kuin koko kirkossa; 
- arvioida seurakunnan toimintaa ja toimintarakennetta kirkon työn uudistumisen tarpeista käsin; 
- tarkastella uudistuvan seurakuntatyön painopisteinä tavoittavuutta, vaikuttavuutta, 

merkittävyyttä ja yhteyttä 
- tehdä ehdotuksia seurakunnan jäsenten mahdollisuuksista toimia vastuunkantajina ja 

vapaaehtois-työntekijöinä seurakunnassa; 
- rohkaista kirkkoa dialogiin itsekkyyttä, materialismia, nautintoa ja tämän puoleisuutta 

korostavan aikamme kanssa; 
- arvioida hengellisen elämän ja sen harjoittamisen sekä armolahjojen merkitystä kirkon 

uudistumiselle 
 
Seminaari on tarkoitettu seurakuntien ja kirkollisten järjestöjen työntekijöille erityisesti Lapuan 
hiippakunnassa sekä kaikille muille kirkkomme rakentamisesta kiinnostuneille. 
Seminaarin puheenjohtajana toimii Kirkonrakentajien foorumin puheenjohtaja piispa Jorma 
Laulaja ja sihteerinä foorumin sihteeri talousneuvos Reijo Telaranta. 
 
 

OHJELMA  
 
8.30   Aamumessu Lakeuden ristissä 

9.15   Aamukahvi ja ilmoittautuminen 

9.45   Rukoillen työhön 

            Piispa Jorma Laulaja 

10.00   Miksi teema ”Heidän kirkosta meidän kirkko”? 
            Talousneuvos Reijo Telaranta, Hengen uudistus kirkossamme ry hallituksen 

puheenjohtaja  

10.15   Meidän kirkko ja karismaattisuus, Meidän kirkko -strategian näky ja piispojen 
helluntaitervehdyksen (2007) näkemys terveestä karismaattisuudesta 

            Piispa Simo Peura 

10.35   Kansan kirkko? 



            Päätoimittaja Matti Kalliokoski, Sanomalehti Ilkka   

10.55   Messu kirkon tavoittavan työn ytimeen 
            TT Juhani Forsberg 

11.15  Keskustelua ja kommentteja 

11.30  Näky yhteyttä vahvistavasta seurakunnasta 
            Opetusneuvos Veikko Pöyhönen 
            Kysymykset ja kommentit 

12.00  Lounas 

13.00  Työpajat 

1. Seurakunnan työalat tavoittavan toiminnan näkökulmasta 
            Työpajan isäntä kirkkoherra Seppo Ruotsala 
            Työpajan asiantuntija opetusneuvos Veikko Pöyhönen 
            Työpajan tehtävänä on arvioida seurakuntien nykyisiä työmuotoja erityisesti 
            tavoittavuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta  

2. Jäsenyyden vahvistaminen ja maallikkovastuu 
            Työpajan emäntä diakoniajohtaja Sirpa Tirri 
            Työpajan asiantuntija Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Kati Niemelä 

         Työpajan tehtävänä on etsiä tapoja, kuinka seurakuntalaisten jäsentietoisuutta 
vahvistetaan sekä tehdä ehdotuksia kiinnostavista vapaaehtoistyön ja 
vastuunkantamisen malleista   

3. Tavoittava messu 
            Työpajan emäntä hiippakuntasihteeri TT Eija Harmanen 
            Työpajan asiantuntija TT Juhani Forsberg 
            Työpajan tehtävänä on esittää visioita messun tavoittavuuden vahvistamiseksi. 

4. Meidän seurakunta 
Työpajan isäntä hiippakuntadekaani Juha Muilu 
Työpajan asiantuntija kirkkohallituksen projektisihteeri Terhi Jormakka 
Työpaja antaa virikkeitä seurakuntatyön suunnittelulle ja kehittämiselle 
sellaiseksi, että seurakunnan jäsenet kokevat seurakunnan omakseen. 
Miten seurakunnissa päästään siihen, että työmuodoilla on myös yhteisiä 
hankkeita kaikkien seurakunnan alueella asuvien tavoittamiseksi? 
Miten seurakunta pitää laadukkaasti yhteyttä jäseniinsä? 

14.15  Kahvi 

14.45  Kirkko ja maallistuminen 
Kirkkoherra Tapio Luoma 
- Kirkon vahvuudet maallistuvassa Suomessa 
- Kirkko haastaa dialogiin järkeä ja materialistisia arvoja palvovan kulttuurin 

            Kysymykset ja kommentit 

15.15  Meilahti seurakuntatyön uudistamisen pilottiseurakuntana 
Kirkkoherra Hannu Ronimus 
Kysymykset ja kommentit 

15.45  Raportit työpajojen työskentelystä 

17.00  Seminaarin yhteenveto, päätös ja siunaus 



Piispa Jorma Laulaja 

Maksut ja ilmoittautuminen 

Seminaarin osallistumismaksu on 40 euroa, joka sisältää ohjelman, lounaan ja kahvit. Hengen 
uudistus kirkossamme ry:n jäsenille osallistumismaksu on 30 euroa. 
 
Ilmoittautuminen: Seinäjoen seurakunnan virastoon, puh. 06 4184228 tai internetin kautta 
osoitteessa www.hengenuudistus.fi josta saat pdf-laskun sähköpostiisi. Jos verkon kautta 
maksaminen ei ole mahdollista, voit ilmoittautua maksamalla tiistaihin 19.10.2010 mennessä 
seminaarimaksun tilille: Hengen uudistus kirkossamme ry, Nordea 204718-122524. Tilisiirron 
Tiedonantoja -osaan merkinnät ”Foorumi Seinäjoki” sekä seminaariin osallistujan/osallistujien 
nimi/nimet. 
Ilmoittautumisen yhteydessä voit valita työpajasi ja esittää toivomuksesi työpajan tiimistä. 
Työpajan johto päättää tiimeistä ja niiden aiheista. 
 
Tiedustelut: Reijo Telaranta, puh. 0400 412628 ja Veikko Pöyhönen (Hengen uudistus 
kirkossamme ry), hiippakuntadekaani Juha Muilu puh. 0505643071 (Lapuan hiippakunta) ja 
Tapio Luoma (Seinäjoen seurakunta, puh. 0505585178). 
 
Tervetuloa rakentamaan kirkkoamme! 
 
 
Kirkonrakentajien Foorumi  Seinäjoen seurakunta  Lapuan hiippakunta 
Hengen uudistus kirkossamme ry 


