Rohkeasti usko, toivo ja rakkaus
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Kirkon arvoja ovat usko, toivo ja rakkaus. Niiden toteuttaminen vaatii toisinaan rohkeutta. Meillä
kokoomuslaisilla on rohkeutta ja kykyä tehdä seurakunnissa valintoja, joissa korostuvat
merkityksellisyyden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmat.

Jokainen ihminen on merkityksellinen
Kirkon sanoma alleviivaa, että jokainen ihminen on merkityksellinen: jokainen on kohdattava
Luojan luomana yksilönä, jolla on mittaamattoman suuri arvo. Maailma muuttuu paremmaksi ja
turvallisemmaksi pienilläkin teoilla. Erityisesti konkreettiset teot eri taustoista olevien ihmisten
tukemiseksi vahvistavat inhimillisyyttä. Ihmisarvo on jakamaton eikä riipu syntyperästä.
Juuri kirkossa olemme tekemisissä niiden asioiden kanssa, jotka ovat elämässä kaikkein
merkityksellisimpiä: Kirkko on läsnä niin elämän ilon hetkillä kuin surun kohdatessa. Seurakunnan
hengellisestä elämästä moni löytää elämälleen syvemmän merkityksen.
Suomalainen yhteiskunta on rakentunut merkittävin osin luterilaisen kristillisen arvojen pohjalle.
Kirkolla on suuri merkitys arvoyhteisönä. Se edustaa hetkellisyyden sijasta jatkuvuutta,
irrallisuuden sijasta juurevuutta ja pinnallisuuden sijasta syvällisempää käsitystä elämän
tarkoituksesta ja mielekkyydestä. Arvostamme työntekoa, vastuun kantamista heikommista ja
pyrkimistä yhteiseen hyvään. Kunnioitamme esivaltaa ja edellytämme lakien noudattamista. Myös
juhlapyhät, perinteet, rakennusperintö ja rikas musiikkielämä sekä muu kristillinen kulttuuri ovat
suomalaisille arvokkaita. Olemme ylpeitä näistä juuristamme ja haluamme pitää niistä kiinni.
Meillä kokoomuslaisilla on rohkeutta tehdä valintoja, joilla kirkon merkityksellisimmät toiminnot
pidetään lähellä ihmisiä myös niissä seurakunnissa, joissa verotulot pienenevät ja toimintoja
joudutaan miettimään uudelleen. Osaamme pitää huolta seurakuntien taloudesta, jotta toiminta
pysyy elinvoimaisena. Kirkko tarvitsee jatkuvaa arvokeskustelua muuttuvassa yhteiskunnassa.
Kirkon on elettävä ajassa ja oltava rohkea edelläkävijä.

Osallisuus syntyy kohtaamisesta
Osallisuuden kokemus syntyy kohtaamisesta ja hyväksynnästä. Me kokoomuslaiset emme hyväksy
mitään syrjintää, rasismia tai kiusaamista.
Osallisuuden edellytyksiä ovat tasa-arvo, esteettömyys ja saavutettavuus. Teemme ja tuemme työtä
niiden puolesta seurakunnissa. Haluamme madaltaa kirkon kynnystä sekä fyysisesti että henkisesti,
jotta jokainen kokee olevansa tervetullut.
Myös lapset ja nuoret saavat olla osallisia kristinuskon sanomasta ja kirkon toiminnasta.
Kannatamme myönteistä ja laadukasta uskonnon opetusta, jossa sekä koulu että seurakunta
kumpikin hoitavat oman osuutensa. Arvostamme lapsi- ja nuorisotyötä, rippikoulua sekä nuorten
aikuisten ja opiskelijoiden parissa tehtävää työtä.
Suhtaudumme avoimesti ja kannustavasti uusiin seurakuntatyön muotoihin, joilla kirkon sanomaa
tuodaan ihmisten luokse. Esimerkiksi perheiden muuttuva arki vaatii uusia perhetyön muotoja.
Monella alueella seurakunnan toiminta on ainut säännöllisesti ihmisiä yhteen kokoava toiminto.

Ikäihmisten elämässä kirkon tulee olla lähellä. Vanheneva väestö ei kaipaa yksinomaan hoivaamista
vaan myös osallisuuden kokemuksia ja henkistä ravintoa. Eri-ikäisten kohtaamiset kirkossa ovat
kaikille osapuolille arvokkaita ja tärkeitä.
Seurakuntien auttamistoiminta, lähetystyö ja diakoniatyö ovat tapa löytää ja tukea ihmisiä, joita
muu apu ei tavoita. Arvostamme seurakuntien auttamistoimintaa ja hädänalaisten rinnalla
kulkemista. Seurakunnat tarvitsevat räätälöityjä toimintamalleja paikallisesta auttamistyöstä.
Tarvitaan laaja-alaista diakoniaa, mutta myös niiden varjopaikkojen tunnistamista, jotka ovat
yhteisön alueella asuvia kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevia. Kirkon tulee myös rohkeasti ja
arvojensa pohjalta nostaa keskusteluun yhteiskunnan sokeita pisteitä ja näyttää esimerkkiä
hädänalaisimpien auttamisessa.

Seurakunta tärkeä yhteisö jokaiselle
Haluamme antaa seurakunnalle tilaa paikallisena toimijana. Hyvä yhteistyö kunnan ja seurakunnan
välillä on syytä päivittää yhteisen suunnitelman tekemisellä. Arvostamme seurakuntien työtä.
Erilaisen seurakuntalaisten osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen on tärkeää paikallisen
yhteisön rakentamisessa.
Kannatamme yhteisöllistä kirkkoa, jossa työntekijät, vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt toimivat
yhdessä, avoimesti ja selkeiden pelisääntöjen mukaan. Seurakuntalaisten osaamista pitää arvostaa ja
hyödyntää. Luottamushenkilöiden rooli kansankirkossa on taata demokratian toteutuminen ja tuoda
seurakuntalaisten ääni päätöksentekoon. Haluamme vahvistaa seurakuntalaisten äänen kuulumisen
toimintaa suunniteltaessa. Seurakuntien työtä ohjaavat parhaimmillaan seurakuntalaisten tarpeet,
joihin kirkko vastaa missionsa pohjalta.
Yhteisöllisyys edellyttää avoimuutta. Tämä koskee sekä henkistä ilmapiiriä että päätöksentekoa.
Seurakuntien hallinnossa asiat on valmisteltava avoimesti ja luottamushenkilöt on otettava
mielekkäällä tavalla mukaan jo alkuvaiheessa. Kirkon luottamushenkilöinä meillä on mahdollisuus
vaikuttaa voimakkaasti, antaa osaamistamme ja näkemyksiämme yhteisen kirkon rakentamiseen.
Haluamme, että seurakunnat ovat luontevassa yhteistyössä koulujen, muiden kunnallisten
palvelujen sekä hyvinvointi- ja sote-palvelujen kanssa avoimesti, suunnitelmallisesti, rohkeasti
omien arvojensa pohjalta ja uskonnonvapautta kunnioittaen.
Seurakuntien tulee olla avoimia ja aktiivisia myös Suomeen muuttavien ihmisten suuntaan, jotta he
kokevat olevansa tervetulleita ja hyväksyttyjä yhteisöihimme.
Ihmisen tehtävänä on viljellä ja varjella Jumalan luomaa luomakuntaa. Kannustamme seurakunnissa
toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, torjumaan ilmastonmuutosta ja
arvostamaan monimuotoista luontoa. Näin kannamme vastuuta myös tulevista sukupolvista.

