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Paavalin seurakuntaneuvosto vetosi 6.10.2016 piispainkokoukseen ja kirkolliskokousedustajiin 
sellaisten konkreettisten muutosten ja toimintaohjeiden tekemiseksi, jotka mahdollistavat Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon pappien vihkiä kaikki ne parit, jotka Suomen lain mukaan voidaan vihkiä 
avioliittoon. Samalla seurakuntaneuvosto päätti, että Paavalinkirkko ja muut seurakuntamme tilat ovat 
käytettävissä kaikkien parien vihkimisiin ja hääjuhliin. Tänään toteamme, että päätös tiloista on 
edelleen voimassa, mutta pyydettyjä muutoksia ei ole tehty.  
 
Iloitsemme siitä, että lukuisia samaa sukupuolta olevia pareja on Suomessa jo vihitty kirkollisesti 
avioliittoon ja siitä, että Korkeimman hallinto-oikeuden 18.9. tekemän päätöksen jälkeenkin suuri 
joukko pappeja on ilmoittanut jatkavansa vihkimisiä. Haluamme kiittää niitä pappeja, jotka ovat 
kyseiset parit vihkineet sekä niitä seurakuntia, joiden kirkot ovat olleet heille auki. Kiitämme myös 
piispaamme Teemu Laajasaloa ja Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulia siitä, että tässä 
hiippakunnassa pappeja ei rangaista näistä vihkimisistä. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo perustuvat 
kirkossa lähimmäisenrakkauteen sekä siihen, että jokainen ihminen on Jumalan kuva. Nämä 
molemmat ovat luovuttamattomia kristillisiä arvoja, joita myös oma seurakuntamme ja 
hiippakuntamme ryhdikkäästi edustavat.  
 
Nykyinen tilanne, jossa kirkon jäsenten enemmistön ja päätöksentekijöiden avioliittokäsitysten välillä 
vallitsee syvä ristiriita, on ongelmallinen. Lisäksi on kestämätöntä, jos eri hiippakunnissa suhtaudutaan 
samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiin eri tavoin. Moni seurakuntalainen kokee, että keskustelu 
on jo käyty ja nyt pitäisi päästä eteenpäin. Koska prosessit kirkolliskokouksessa ovat hitaita ja päätöksiä 
voidaan joutua odottamaan vuosia, Paavalin seurakuntaneuvosto vetoaa  

- piispainkokoukseen, että piispat ryhtyvät johtamaan prosessia niin, että yhdenvertaisuus ja 
kaikkien seurakuntalaisten kirkkojärjestyksessä määritellyt oikeudet toteutuvat tasapuolisesti 
kaikissa hiippakunnissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pappien rangaistuksista 
pidättäydytään, vaikka ne lain mukaan olisivatkin mahdollisia. Ne eivät kuitenkaan ole 
rakentava tapa toimia epäselvässä tilanteessa – varsinkaan, kun ne asettavat niin papit kuin 
seurakuntalaiset eriarvoiseen asemaan asuinpaikasta riippuen.  

 
- tuomiokapitulien jäseniin, ettei samaa sukupuolta olevia pareja vihkiviä pappeja vastaan 

käynnistetä prosesseja, eikä heitä rangaista. Jokainen prosessi on raskas kyseiselle papille, joka 
kuitenkin on vain toteuttanut pappiskutsumustaan ja toiminut avioliittolaissa hänelle annetun 
vihkimisoikeuden mukaisesti. Lisäksi repivästä keskustelusta ja rangaistusten jakamisesta tulee 
pidättäytyä, koska ne loukkaavat ja satuttavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia 
sekä heidän perheitään ja kaikkia läheisiään, eli suurta joukkoa kirkkomme jäseniä.  

 
- muiden seurakuntien kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin, että nekin yhdessä 

paikallisen kirkkoherran kanssa päättävät seurakuntiensa kirkkojen ja muiden tilojen olevan 
avoinna kaikkien parien vihkimisille ja hääjuhlille. Näin luottamushenkilöt osoittavat oman 
seurakuntansa olevan olemassa tasapuolisesti kaikkia jäseniään varten.  
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