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Suomen kirkon järjestöjen ja Inkerin kirkon yhteistoiminnan periaatteet
Hyväksytty Kirkon järjestöjen Inkeri neuvottelukunnassa 30.3.2011

Johdanto
Suomen kirkon järjestöillä1 ja ystävyysseurakunnilla on keskeinen rooli Suomen ja Inkerin kirkkojen
välisessä yhteydessä ja yhteistoiminnassa.
Seurakuntien, järjestöjen ja kirkon keskusten yhteistyö Inkerin seurakuntien kanssa alkoi laajassa mitassa
1980–1990‐lukujen vaihteessa. Tästä yhteistyöstä kehittyi monimuotoista toimintaa, jonka tavoitteena oli
tukea Inkerin kirkon elpyvän seurakuntaelämän jälleenrakentamista. Yhteistyöjärjestöjen lisääntyessä ja
toiminnan laajetessa nähtiin järjestöjen keskuudessa tarpeelliseksi lisätä keskinäistä tiedonvaihtoa ja
parantaa yhteistyön koordinaatiota. Ne Suomen kirkon järjestöt, joiden toiminnassa Inkeri‐työllä oli
merkittävä rooli, muodostivat tätä tehtävää varten Kirkon Ulkomaanavun kutsusta Kirkon järjestöjen Inkeri‐
neuvottelukunnan.
Neuvottelukunta piti tarpeellisena sopia yhteisistä toimintaperiaatteista ja toimintatavoista, joihin
neuvottelukunnan jäsenten tulisi sitoutua. Vuonna 1993 neuvottelukunta laati tätä koskevan asiakirjan
”Kirkon järjestöjen Inkeri‐neuvottelukunnan yhteistyöperiaatteet ja toimintatavat”. Dokumentin allekirjoitti
33 järjestöä. Inkeri‐neuvottelukunta on toiminut järjestöille tärkeänä yhteistyöfoorumina.
Yhteistyön periaatteista ja menettelytavoista on sovittu myös kirkkojen välillä. Suomen ja Inkerin kirkot
allekirjoittivat vuonna 2000 tätä koskevan yhteistyöasiakirjan. Asiakirjaan liittyy Suomen ja Inkerin kirkkojen
yhteisen virkatyöryhmän muistio vuodelta 1997.
Ystävyysseurakuntatoiminnan yleiset periaatteet on kirjattu Kirkon ulkoasiain neuvoston vahvistamaan
yleisohjeeseen. Järjestöjen Inkeri‐neuvottelukunta ja ystävyysseurakunnat sopivat lisäksi vuonna 1999
yhteisistä tavoitteista.
Kirkon ulkoasiain neuvoston vuonna 2009 hyväksymä kirkon ekumeeninen strategia ja vuonna 2010
hyväksymä kirkon lähetysstrategia määrittelevät luterilaisten sisarkirkkojen kanssa tehtävän yhteistyön
periaatteita sekä seurakunta‐ että järjestötasolla. Yhteistyön kantavana periaatteena on osapuolten välinen
tasapuolinen kumppanuus.
Tilanne on monin tavoin muuttunut siitä, kun edellä mainittu Inkeri‐neuvottelukunnan yhteinen
dokumentti on laadittu. Inkerin kirkko on vahvistunut, sen toiminta on monipuolistunut ja laajentunut,
järjestöjen keskinäinen yhteistyö on kehittynyt ja yhteistoiminta kirkkojen välillä on vakiintunut. Tässä
asiakirjassa kootaan yhteen ja saatetaan ajan tasalle ne periaatteet ja toimintatavat, joita asiakirjan
allekirjoittaneet yhteisöt ovat sopineet noudattavansa Inkerin kirkon kanssa tehtävässä yhteistyössä, ja
jotka Suomen ja Inkerin kirkot ovat hyväksyneet yhteistoiminnan pohjaksi.

1

Nimitystä ”kirkon järjestöt” käytetään tässä lyhyyden vuoksi ja sillä tarkoitetaan Suomen evankelis‐luterilaisen kirkon
puitteissa toimivia itsenäisiä kristillisiä seuroja, yhdistyksiä, säätiöitä ja muita yhteisöjä.
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Kirkon järjestöjen Inkerin kirkon kanssa tehtävän yhteistyön periaatteet ja yhteistyöstä sopiminen

1. Yhteistyön käsite
Tämän asiakirjan osapuolet ymmärtävät yhteistyöllä seuraavia työmuotoja:
 Lähetysyhteistyö Inkerin kirkon kanssa
 Inkerin kirkon työntekijöiden perus‐ ja täydennyskoulutusta koskeva yhteistyö
 Inkerin kirkon diakoniatyön tukemista ja kehittämistä koskeva yhteistyö
 Työntekijöiden lähettämistä Inkerin kirkon ja sen seurakuntien palvelukseen koskeva yhteistyö
 Inkerin kirkon rovastikuntien ja seurakuntien toiminnan tukemista koskeva yhteistyö
 Inkerin kirkon seurakunnallisten toimitilojen rakentamista koskeva yhteistyö
 Inkerin kirkolle annettavaa asiantuntija‐apua koskeva yhteistyö
 Inkerin kirkon viestintätyön tukeminen
 Muu näihin verrattava yhteistoiminta

2. Yhteistoiminnan periaatteet
Tämän asiakirjan allekirjoittaneet Suomen kirkon järjestöt


kunnioittavat Inkerin kirkkoa ja toinen toistaan tasavertaisina yhteistyöosapuolina;



sitoutuvat noudattamaan Suomen ja Inkerin kirkkojen keskinäisissä yhteistyöasiakirjoissa mainittuja
sekä muita kirkkojen keskinäisissä neuvotteluissa sovittuja periaatteita ja toimintatapoja;



pitävät tärkeänä Suomen ja Inkerin kirkkojen keskinäisen yhteyden monipuolista vaalimista ja
kehittämistä Kristuksen evankeliumin julistamiseksi maailmalle ja hänen antamansa
palvelutehtävän toteuttamiseksi maailmassa;



pyrkivät edistämään rakentavalla tavalla Suomen ja Inkerin kirkkojen ja niiden jäsenten keskinäisen
tuntemuksen syvenemistä ja kirkkojen itseymmärrykseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtämistä;



pyrkivät edistämään yhteistoiminnallaan Inkerin kirkon omaehtoista kehitystä suvereenina kirkkona
sekä osana luterilaisten kirkkojen kommuuniota ja universaalia Kristuksen kirkkoa;



kunnioittavat yhteistoiminnassaan Suomen ja Inkerin kirkkojen kirkkojärjestystä, perinnettä ja
toimintatapoja;



ymmärtävät Suomen kirkon yhteydet Inkerin kirkon kanssa kokonaisuutena, jossa
ystävyysseurakuntatoiminta, järjestöjen yhteistyö ja kirkon virallisten tahojen toiminta täydentävät
toisiaan;



pyrkivät edistämään keskinäistä yhteisymmärrystä ja toimimaan toisiaan täydentävällä tavalla.
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3. Yhteistyöstä sopiminen
Yhteistyöjärjestöt sopivat yhteistyöstään Inkerin kirkon kanssa ensisijaisesti kahdenvälisesti.
Kirkon järjestöjen Inkeri‐neuvottelukunnan tehtävää jatkaa Inkerin kirkon ja sen suomalaisten
yhteistyötahojen yhteinen foorumi, joka kokoontuu Inkerin kirkon kutsusta. Foorumissa käsitellään
yhteistoiminnan periaatteita, toimintatapoja ja painopisteitä, sekä keskustellaan muista
yhteistyötahoja ja Inkerin kirkkoa laajemmin koskettavista kysymyksistä.
Foorumi kokoontuu vähintään kerran kahdessa vuodessa. Inkerin kirkko ja kukin allekirjoittajataho
nimeävät foorumiin edustajansa.
Yhteyttä ystävyysseurakuntatoimintaan pidetään mm. ystävyysseurakuntatyön neuvottelupäivien
ja seurakuntien kansainvälisen vastuun neuvottelupäivien puitteissa. Myös yhteistyöjärjestöt
saavat kutsun neuvottelupäiville.

4. Allekirjoittaneet yhteisöt

