
Toiveiden kirkko on mukana ihmisten arjessa

Toiveiden kirkko -verkkokeskustelussa kansalaiset kutsuttiin kertomaan toiveidensa kirkosta ja
seurakunnasta. Yhteiseen pohdintaan osallistui yhteensä yli 2000 ihmistä. Osallistujat kirjoittivat yli 3500
vastausta omista toiveistaan ja arvioivat muiden osallistujien vastausten tärkeyttä itselleen.
Keskimääräinen osallistumisaika oli 12 minuuttia. Keskustelu oli avoinna suomeksi ja ruotsiksi 20.8.-
10.9.2012 välisenä aikana.

Osallistujien toiveet luokiteltiin 16 teemaluokkaan sen mukaan, millaisista toiveista oli kyse. Eniten
puhuttuja aiheita olivat hengellisyys ja opetus, avoimuus ja suvaitsevaisuus sekä yhteisöllisyys.

Hengellisyydestä ja opetuksesta puhuttiin ylivoimaisesti eniten ja se oli vastauksia läpileikkaava aihe, johon
liittyi monenlaisia toiveita. Toiveiden kirkko saa osallistujien mielestä olla rohkeasti kristillinen. Ei
kuitenkaan väkisin tuputtavasti vaan tunnustelevasti lähestyvästi.

Kun osallistujat arvioivat erilaisten toiveiden tärkeyttä itselleen, he nostivat kärkeen arjessa mukana olon,
kirkolta saatavan tuen ja kannustuksen sekä armon. Hengellisyyteen ja opetukseen liittyvät toiveet sen
sijaan jakoivat enemmän mielipiteitä; osa piti niitä tärkeinä ja osa ei niinkään.

Lukuohje: Sininen pylvät kertoo teemat, joista on puhuttu, kun on vastattu kysymyksiin: Minkälainen on sinun toiveittesi kirkko? ja
Minkälainen on sinun toiveittesi seurakunta? Vihreä pylväs kertoo teeman tärkeyden vastaajalle.

Iloa, valoa ja toivoa 24/7

Arjessa mukana oleva kirkko oli tärkeä kaikille ikäryhmille, mutta erityisesti 20–59-vuotiaille. Kirkon
toivotaan jalkautuvan sinne, missä ihmiset liikkuvat ja viettävät aikaansa. Näkyminen ja kuuluminen oman
asuinalueen erilaisissa tapahtumissa on plussaa. Toivotaan myös lisää matalan kynnyksen tapahtumia ja
ihmisten välisiä kohtaamisia sekä kasvokkain että internetin välityksellä.



Esimerkiksi näin toiveiden kirkkoa kuvattiin:

”Toiveitteni kirkko toimii arjessa, ei vain sunnuntaina. Toimintaa tulisi olla niissä paikoissa ja
niilä tavoilla, jotka jo muutenkin ovat ihmisten elämässä. Kampin kappeli ja
kauppakeskukseen jalkautunut pappi ovat tästä hyviä esimerkkejä.”

” Toiveideni seurakunta on aidosti läsnä ihmisille heidän iloissaan ja suruissaan. Seurakunta,
jonka työntekijät ovat kiinnostuneita, kantavat huolta jäsenistään. Kiireettömyys sekä tunne
siitä, että juuri minua kuullaan, että minun elämäni ja kysymykseni kiinnostavat jotakuta, on
tärkeää. Seurakunta, joka osaisi kohdata seurakuntalaiset heidän omista kysymyksistään
käsin, pitäen samalla lujasti kiinni Kristuksesta.”

Kirkkoon liitettiin ajatus, että sen ovet olisivat aina auki. Kansalaisilla olisi mahdollisuus tulla joustavasti
kirkon tiloihin esimerkiksi hiljentymään, keskustelemaan uskon asioista, tapaamaan tuttuja tai saamaan
apua elämän kriisitilanteisiin. Kirkon roolia turvaverkon tarjoajana ja uskon vahvistaja arvostetaan.
Tärkeänä pidetään jo sitä, että kirkko on olemassa ja sen puoleen voi tarvittaessa kääntyä.

”Rakentaa ja rohkaisee jäsentä uskoon ja elämään. Monenlaista uskoa ja elämää tukevaa
toimintaa erilaisten ihmisten parissa tarvitaan, mutta toisaalta usko Kolmiyhteiseen
Jumalaan on kaiken keskus, jota ei pidä hukata moninaisuuden keskellä. Jos ydin hajoaa tai
hapertuu, kirkko kadottaa itsensä ja oikeutuksensa. Seurakuntalaisten tulee toimia
yhteistyössä työntekijöiden rinnalla seurakunnan toiminnassa.”

Helsinkiläisten toiveiden kirkko on avoin, suvaitsevainen ja yhteiseen tekemiseen kannustava. Armoa, ei
tuomitsevuutta, kaivattiin suomalaisen helposti tuomitsevan ja rajoittavan kulttuurin vastapainoksi.

Kirkon toivotaan saattavan toiminnallaan ihmisiä yhteen ja innostavan yhteiseen toimintaan. Toiveiden
kirkossa ei ole tunkkaisia sisäpiirejä, vaan kaikki otetaan ilolla vastaan. Vapaaehtoiset nähdään
voimavarana, joita tulisi hyödyntää nykyistä enemmän.

”Minun kirkossani erilaiset ihmiset saavat käyttää omia lahjojaan. Tehtäviä jaetaan
mielenkiinnon ja osaamisen mukaan, mutta osallistua saa myös passiivisesti. Tämä on
erittäin tärkeää: että kirkossa voi olla ja kokea itsensä osallistujaksi myös passiivisena. Minun
kirkossani seurakunnan työntekijät ja esimerkiksi kirkkoherranvirasto toimii enemmän
koordinaattorina kuin valmiin paketin tarjoajana…”

Osallistujista hieman yli kolme neljäsosaa oli helsinkiläisiä. Selkeä enemmistö, 85 prosenttia, kuuluu
evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Kaikki ikäryhmät olivat alle 20-vuotiaista yli 60-vuotiaisiin olivat
edustettuina keskustelussa.

Helsingin seurakuntien toteuttaman keskustelun tavoitteena oli kuulla mahdollisimman monilta ihmisiltä
hyviä ajatuksia kirkon ja seurakuntien toiminnan kehittämiseen.

Toiveiden kirkko -verkkokeskusteluun osallistujien kesken arvottiin kuusi kahden hengen illallislahjakorttia
ravintola Kappeliin. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.


