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TOIMINTASUUNNITELMA 2018 (vahvistettu yhdyskuntakokouksessa 18.11.)
1. Yhdyskunnan hallinto
Suomen Kristiyhteisö (SKY) toimii seurakuntien ja papiston yhteistyön foorumina tehtävänään
koordinoida Suomen toimintaa ja hyvän taloudenpidon, sujuvan hallinnon, aktiivisen tiedotuksen
ja jäsenistön yhteisten tapahtumien avulla tukea seurakunnissa tapahtuvaa Kristiyhteisön
sakramenttien toimittamista ja hengellistä opetusta. Sääntömääräiset yhdyskuntakokoukset
(kevät - ja syyskokous) pidetään 5.5. Tampereella ja 24.11 Helsingissä. Kokouksiin kutsutaan kaikki
jäsenet Kristiyhteisö-lehdessä julkaistavilla ilmoituksilla. Yhdyskuntaneuvosto kokoontuu 2-4
kertaa toimintavuoden aikana. Yhdyskuntakokouksista ja yhdyskuntaneuvoston toiminnasta
tiedotetaan säännöllisesti Kristiyhteisö-lehdessä, omilla nettisivuilla www.kristiyhteiso.fi sekä
seurakunnissa.
2. Papisto
Yhdyskunnan papistoon kuuluvat Suomeen lähetetyt papit sekä alueen ohjaaja. Helsingin
seurakunnan pappeina toimivat Tuula Huhtala-Salmisto, Harri Salmisto ja Pekka Asikainen.
Tampereen seurakunnan pappina toimii Paula Korpelainen. Pohjoismaisena ohjaajana toimii Gisela
Thriemer. Eläkkeellä olevia pappeja ovat Lars Karlsson ja Pentti Kaiponen. Papisto kokoontuu
kollegiona Suomen tasolla, pohjoismaiden kesken ja kansainvälisesti. Pohjoismaiden pappissynodi
järjestetään 19-23.3. Järnassa ja Vidaråsenissa Norjassa 27-30.8. Papiston kansainvälinen synodi
pidetään Münchenissa 25.5.-1.6.
3. Toiminta eri paikkakunnilla
Suomen Kristiyhteisöllä on säännöllistä toimintaa 11 paikkakunnalla. Uskonnollisten yhdyskuntien
rekisteriin rekisteröityjä seurakuntia ovat Helsingin, Tampereen, Lahden ja Tammisaaren
seurakunnat. Helsingin seurakunnan papit vastaavat sakramentaalisesta elämästä Tammisaaressa
Lahdessa, Lappeenrannassa, Kouvolassa ja Turussa ja Tampereen seurakunnan pappi Vaasassa,
Oulussa, Porissa ja Jyväskylässä. Yhteisötapaamisia järjestetään vuonna 2018 kolmella
paikkakunnalla, jolla ei ole säännöllistä vihkitoimitusta teemalla ”Vuorovaikutus Kristiyhteisössä”.
Helsingin seurakunnan toiminta Munkkiniemen tiloissa päättyy 7. tammikuuta 2018 ja jatkuu
ilman taukoa Ahtola säätiöltä vuokratuissa ns. ”Leipotuvan” tiloissa Jollaksessa. Kartanontie 22
rakennus luovutetaan uudelle omistajalle tammikuun lopussa.
Seurakunnan uusien pysyvien toimitilojen hankkiminen on keskeinen tavoite tulevana vuonna. Se
voi olla joko uudisrakennus tai toimintaan soveltuvaksi korjattu olemassa oleva tila. Tärkeää on,
että uudet tilat alusta alkaen mitoitetaan sellaisiksi, että seurakunta voi niitä tulevaisuudessa myös
taloudellisesti kantaa. Myös mahdollisia yhteistyökumppaneita etsitään.
4. Ihmisen Vihkitoimitus
Ihmisen Vihkitoimitus toimitetaan säännöllisesti:
Helsingissä keskiviikkoisin, lauantaisin ja sunnuntaisin, suomeksi ruotsiksi ja saksaksi
Tampereella torstaisin ja sunnuntaisin, suomeksi ja saksaksi
Lahdessa kaksi kertaa kuukaudessa suomeksi
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Tammisaaressa kerran kuukaudessa ruotsiksi
Vaasassa n. 8 kertaa vuodessa suomeksi tai ruotsiksi
Oulussa 6 kertaa vuodessa suomeksi
Turussa, Porissa ja muilla työryhmäpaikkakunnilla Ihmisen Vihkitoimitus voidaan toimittaa eri
tapahtumien yhteydessä. Toimintavuoden aikana pyritään vastaamaan työryhmäpaikkakuntien
toiveisiin säännöllisten vihkitoimitusten aloittamisesta.
5. Lasten ja nuorten toiminta
Lastenkirkkoa toimitetaan säännöllisesti Helsingissä, Tampereella , Oulussa ja Lahdessa.
Kristiyhteisön uskonnonopetusta annetaan tällä hetkellä, Tampereella, Jyväskylässä ja Lahdessa.
Rippikoululeiri järjestetään. Seurakunnat järjestävät lasten vuodenaikajuhlia.
Suomen Kristiyhteisö tukee nuorten leiritoimintaa.
6. Tapahtumat
SKY:n kevätkokous 5.5. Tampereella teemana ”Vuorovaikutus Kristiyhteisössä”
Perheleiri Luumäen Kannuskoskella 25-29.6.
Mikael päivät Oulussa 13-14.10.
SKY:n syyskokous 24.11. Helsingissä
Papin ammattiin perehdyttävä koulutus alkaa 11.-13. toukokuuta.
7. Talous
SKY:n toiminnan kulut katetaan seurakuntien ja jäsenten maksamilla tukimaksuilla, Kristiyhteisölehden vuosikertamaksuilla, tapahtumien tuotoilla, valtion avustuksella sekä varainhankinnalla.
Menoja aiheutuu Kristiyhteisö-lehden painatuksesta ja postituksesta, yhteisistä tapahtumista sekä
kansainväliselle Kristiyhteisölle ja pohjoismaiselle alueelle maksettavasta tuesta. Varainhankintaprojektina on tarkoitus julkaista Kristiyhteisön 50-v historiikki.
SKY seuraa seurakuntien talouden kehittymistä yhteistyössä seurakuntien talousvastaavien
kanssa. Keväällä laaditaan seurakuntien taloudesta yhteenveto, joka julkaistaan Kristiyhteisölehdessä.
Toukokuussa järjestetään Kööpenhaminassa Pohjoismaiden Kristiyhteisön taloutta suunnitteleva
ja ideoiva tapaaminen. Tapaamiseen voivat osallistua kaikki talouden hoidon kehittämisestä
kiinnostuneet. Yhteyshenkilö on Tuula Huhtala-Salmisto.
8. Tiedotus
Kristiyhteisö-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Päätoimittaja toimii Lars Karlsson. Lehti
postitetaan jäsenille ja ystäville. Suositeltu vuosikertamaksu on 20 euroa, joka maksetaan
Suomen Kristiyhteisön tilille. Maksulla katetaan lehden paino- ja postituskulut. Lehden
toimituskuntaa laajennetaan. Kristiyhteisön kotisivujen (www.kristiyhteiso.fi) kehittämistä
jatketaan . Sivustolla julkaistaan myös Kristiyhteisö-lehden aineistoa. Sivujen ylläpidosta vastaa
Hans Hasler yhdessä papiston ja seurakuntien tiedotusvastaavien kanssa. Tavoitteena on
huomioida kaikkien seurakuntien ja toimintapaikkakuntien tarpeet, kertoa Kristiyhteisöstä ja
uudistaa ulkoasu.

