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TOIMINTAKERTOMUS 2018 

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 tapahtuminen avulla tukea seurakunnissa 
tapahtuvaa Kristiyhteisön sakramenttien toimittamista ja hengellistä opetusta. 
Sääntömääräiset yhdyskuntakokoukset (kevät- ja syyskokous) pidettiin 5.5. 
Tampereella ja 24.11. Helsingissä. Kokouksiin kutsutaan kaikki jäsenet Kristiyhteisö-
lehdessä julkaistavalla ilmoituksella. 

Yhdyskuntaneuvosto kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa. Kai Hallantie on 
vetäytynyt puheenjohtajan tehtävistä terveyden syistä. Väliaikaisena puheenjohtajana 
toimi Sirpa Turunen-Viljamaa. Solveig Holmberg ja Rolf Stölting jäivät pois. Harri 
Salmiston sijaan jatkaa Paula Korpelainen pappisjäsenenä. Yhdyskunnan 
syyskokouksessa uusiksi jäseniksi valittiin Marja Liisa Mäensivu sekä Hans Hasler. 
Erovuoroiset Riitta Niskanen ja Keijo Muukka jatkavat.Vanhoina jäseninä jatkavat Sirpa 
Turunen-Viljanmaa, Päivi Lappalainen ja Yrjö Kekki. Yhdyskuntakokouksista ja 
yhdyskuntaneuvoston toiminnasta on tiedotettu Kristiyhteisö-lehdessä, ja omilla 
nettisivuilla. 

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 toimi Paula Korpelainen. 
Pohjoismaisena ohjaajana toimi Gisela Thriemer. Eläkkeellä olevia pappeja olivat Lars 
Karlsson ja Pentti Kaiponen. Papisto kokoontui kollegiona Suomen tasolla, 
pohjoismaiden kesken ja kansainvälisesti. Pohjoismaiden pappissynodi järjestettiin 19–
23.3.2018 ja 27.-30.8.2018 Järnassa ja kansainvälinen synodi 28.5.–1.6.2018 
Münchenissä. 

3. Toiminta eri paikkakunnilla        

Suomen Kristiyhteisöllä oli säännöllistä toimintaa 12 paikkakunnalla. Uskonnollisten 
yhdyskuntien rekisteriin rekisteröityjä seurakuntia ovat Helsingin, Tampereen, Lahden ja
Tammisaaren seurakunnat. Helsingin seurakunnan papit vastasivat sakramentaalisesta 
elämästä Tammisaaressa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Kouvolassa ja Turussa ja 
Tampereen seurakunnan pappi Vaasassa, Oulussa, Porissa ja Jyväskylässä. 
Yhteisötapaamisia järjestettiin vuonna 2018 teemalla ”Vuorovaikutus Kristiyhteisössä” 
mm. Tampereella, Oulussa, Lappeenrannassa ja Helsingissä. Helsingin seurakunta etsi
uusia pysyviä toimitiloja. 

4. Ihmisen Vihkitoimitus 

Ihmisen Vihkitoimitus toimitettiin säännöllisesti: 
Helsingissä keskiviikkoisin, lauantaisin ja sunnuntaisin, suomeksi, ruotsiksi ja saksaksi 
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Tampereella torstaisin ja sunnuntaisin, suomeksi ja saksaksi
Lahdessa kaksi kertaa kuukaudessa suomeksi
Tammisaaressa joka toinen kuukausi ruotsiksi
Vaasassa n. 8 kertaa vuodessa suomeksi tai ruotsiksi
Oulussa 6 kertaa vuodessa suomeksi
Turussa, Porissa ja muilla työryhmäpaikkakunnilla Ihmisen Vihkitoimitus toimitettiin 
jonkun tapahtuman yhteydessä. Toimintavuoden aikana pyrittiin pitämään 
tietoisuudessa työryhmäpaikkakuntien toive säännöllisten vihkitoimitusten 
aloittamisesta. 

5. Lasten ja nuorten toiminta

Lastenkirkkoa toimitettiin Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Lahdessa. 
Kristiyhteisön uskonnonopetusta annettiin vuoden aikana Tampereella, Jyväskylässä ja 
Lahdessa. 
Suomen Kristiyhteisö tuki rippikoulunuorten leiritoimintaa. 

6. Tapahtumat

SKY:n kevätkokous pidettiin 5.5. Tampereella teemana ”Vuorovaikutus 
Kristiyhteisössä”.
Perheleiri järjestettiin 25.–29.6. Kortesalon leirikoulutilalla Seitsemisessä.
Mikael päivät olivat 12.–14.10 Oulussa. 
Yhdyskunnan syyskokous oli 24.11. Helsingissä. 
Gotlannin Itämeripäiville 6.- 12.8. osallistui Suomesta 7 henkilöä.   

7. Talous 

SKY:n toiminnan kulut katettiin seurakuntien ja jäsenten maksamilla tukimaksuilla, 
Kristiyhteisö-lehden vuosikertamaksuilla, tapahtumien tuotoilla, valtion avustuksella 
sekä varainhankinnalla. Menoja aiheutui Kristiyhteisö-lehden painatuksesta ja 
postituksesta, yhteisistä tapahtumista sekä kansainväliselle Kristiyhteisölle ja 
pohjoismaiselle alueella maksettavasta tuesta. 

8. Tiedotus 

Kristiyhteisö-lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Päätoimittajana toimi Lars Karlsson. 
Lehti postitettiin jäsenille ja ystäville. Suositeltu vuosikertamaksu oli 20 euroa, joka 
maksettiin Suomen Kristiyhteisön tilille. Maksulla katettiin lehden paino- ja 
postituskuluja. 

Kristiyhteisön kotisivujen kehittämistä jatkettiin. Sivustolla aiotaan julkaista myös 
Kristiyhteisö-lehden aineistoa. Sivujen ylläpidosta vastasi Hans Hasler yhdessä 
papiston ja seurakuntien tiedotusvastaavien kanssa. Tavoitteena oli huomioida kaikkien 
seurakuntien ja toimintapaikkakuntien tarpeet, kertoa Kristiyhteisöstä ja uudistaa 
ulkoasu.
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