Suomen Kristiyhteisön Yhdyskuntakokoukselle
Aluksi kiitos voimaa antaneesta 50-juhlasta.
Vaasan väki päätti 22.9.2017 seurakuntalaisten illassa lähettää terveisiä
Yhdyskuntaneuvostolle. Todettiin asioita kahtalaisesti.
Yhtäältä keskustelimme siitä, mitä seurakunnan rekisteröiminen tarkoittaa ja
milloin seurakunta ”syntyy” ja se saa enkelinsä. Ja konkreettinen kysymys,
pitäisikö vai ei rekisteröityä pienilläkin paikkakunnilla. Tästä oltiin kahta mieltä,
mutta joka tapauksessa asia halutaan nostaa keskusteluun.
Toinen näkökohta oli se, jonka tätä kirjettä kirjoittamaan ryhtyessäni, huomasin
pääosin jo Vaasasta vuosi sitten lähetetynkin. Liitän alle kokonaisuudessaan
14.10.2016 lähettämämme kirjeen, jonka ehkä olette jo saaneetkin.
Eli toivottaisiin enemmän koko Suomen Kristiyhteisön yhteisyyttä. Esimerkiksi
kotisivujen kohdalla, kun sivun avaa sieltä voisivat avautua yhteiset asiat ensin.
50-vuotisjuhlan alla olisi ensimmäisellä sivulla voinut avautua juhlien info jne.
Kotisivuilla voisivat näkyä myös seurakuntamme yhteiset teemat, niin kuin viime
talvikautena, miten hienoa, jos reformaatioon liittyvä kiinnostus ja tietoisuus olisi
saatu myös kotisivuilla esiin. Että tulisi se mielikuva, mikä vastaa totuutta,
Kristiyhteisö elää ajassa.
Sitten vaasalaisten kirje 14.10.2016

Suomen Kristiyhteisön yhdyskuntakokoukselle
Vaasan seurakuntaneuvosto haluaa tuoda yhdyskuntakokouksen tarkasteltavaksi
muutamia havaitsemiaan kehittämiskohteita.
Valtakunnallinen tiedottaminen tapahtuu lehden ja kotisivujen välityksellä. Lehden
ilmestyessä vain neljä kertaa vuodessa kotisivut ovat varsin keskeisessä roolissa.
Jäsenistö ja ystävät ovat maantieteellisesti kovin laajalla alueella. Monella
paikkakunnalla toiminnasta vastaa varsin pieni joukko. Koemme tärkeäksi, että eri
puolilla Suomea tapahtuva toiminta olisi mahdollisimman hyvin näkyvissä ja näin
mahdollisimman monen saavutettavissa.
Toiveemme on, että kotisivujen sisältöä voitaisiin kehittää niin, että tulevat
tapahtumat löytyisivät helposti myös aikajanalta eikä vain kyseisen paikkakunnan
kohdalta. Samalla se toisi näkyvyyttä yhteisesti kiinnostaville teemoille. Toiveemme

on myös, että yhteistyötä eri paikkakuntien välillä voitaisiin lisätä ja paremmin
hyödyntää jo tehtyä työtä. Yksi mahdollisuus olisi työstää valtakunnallisesti
yhteisiä teemoja, mikä voisi lisätä yhteisyyden kokemusta.
Pitkä etäisyydet tuovat haasteen myös pappien työhön. Kehittämällä valtakunnallista
yhteistyötä edellä mainittuun suuntaan olisi mahdollista tuoda näkyvämmäksi
pappien työ koko Kristiyhteisön pappeina eikä vain oman seurakuntansa pappina.
Suomen Kristiyhteisön toiminta on varsin laajaa ja monipuolista jäsenmäärään
nähden. Haluamme säilyttää sen sellaisena ja kehittää edelleen.
Vaasassa 14.10.2016
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