Kaikille yhteiset seurakuntavaalikonekysymykset 2018
SEURAKUNTA Valitse listalta seurakuntasi
Taustakysymykset: Nimi, ikä
Mikä seuraavista on sinua lähinnä oleva hengellinen taustayhteisö?
Evankelisuus (SLEY tai ELY)
Herännäisyys
Rukoilevaisuus
Lestadiolaisuus
Viides herätysliike (esim. Kansanlähetys, KRS, Raamattuopisto)
Hiljaisuuden liike
Taizélaisuus
Tulkaa kaikki -liike
Karismaattinen liike
Luther-säätiö
Tuomasyhteisö
Ekumeeninen liike
Jokin muu
Ei mikään edellä olevista
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
Kansallinen Kokoomus (KOK)
Suomen Keskusta (KESK)
Vihreä Liitto (VIHR)
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue (SDP)
Perussuomalaiset (PS)
Vasemmistoliitto (VAS)
Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP)
Kristillisdemokraatit (KD)
Sininen tulevaisuus (SIN)
Muu puolue
En äänestäisi
En halua / osaa sanoa

1.









Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.
Kirkko auttaa kotimaassa ja ulkomailla
Kaste, kummius, vihkiminen, hautaan siunaaminen
Jumalanpalvelus ja hartauselämä
Kirkon järjestämä toiminta
Juhlapyhien perinteet ja kulttuurihistorian ylläpitäminen
Lähimmäisenrakkaus ja elämänarvot
Usko on minulle tärkeä
Kirkon jäsenenä voin vaikuttaa

2. Ota kantaa seuraaviin väitteisiin.
Vastausvaihtoehdot: 1 = Täysin samaa mieltä, 2 = osittain samaa mieltä, 3 = ei kumpaakaan, 4 = osittain eri mieltä, 5 =
täysin eri mieltä.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta
On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia
Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun
Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo
Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin
Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen

3. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä asioita ovat seuraavat. Valitse korkeintaan kolme.









Kirkolliset toimitukset, kuten kaste, häät ja hautajaiset
Jumalanpalvelukset ja messut
Kirkkokonsertit ja muu musiikkitoiminta
Vapaaehtoistyö seurakunnassa
Kirkon tekemä auttamistyö
Kirkon tekemä nuorisotyö ja rippileirit
Kirkon tekemä vaikuttamistoiminta yhteiskunnassa
Kirkon ja kristinuskon näkyminen mediassa, esimerkiksi televisiossa, sanomalehdissä ja sosiaalisessa
mediassa

4. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kaksi.










Eri ikäryhmille suunnattu toiminta
Kirkkorakennusten ja kulttuuriperinnön vaaliminen
Musiikki- ja kulttuuritoiminta
Jumalanpalveluselämä ja rukous
Julistaminen ja uskoon kutsuminen
Kristillinen kasvatus (esim. rippikoulu ja kerhot)
Heikompien auttaminen
Oikeudenmukaisuuden edistäminen
Seurakunnan viestintä ja toiminta sosiaalisessa mediassa

5. Ota kantaa seuraaviin väitteisiin.
Vastausvaihtoehdot: 1 = Täysin samaa mieltä, 2 = osittain samaa mieltä, 3 = ei kumpaakaan, 4 = osittain eri mieltä, 5 =
täysin eri mieltä.
A.
B.
C.
D.

Seurakunnan tulee tehdä enemmän yhteistyötä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kanssa
Seurakunnan tulee vahvemmin pyrkiä yhteistyöhön työpaikkojen kanssa
Seurakunnan tulee tarjota mahdollisuuksia monenlaiseen hengellisyyteen
Seurakuntani tulee varmistaa, että myös ne, joilla on liikkumiseen tai aisteihin liittyviä rajoitteita, pystyvät
saavuttamaan seurakunnan palvelut ja osallistumaan esteettä seurakunnan toimintaan.
E. Seurakunnan tulee olla läsnä sosiaalisessa mediassa
F. Seurakunnan tärkein toimintamuoto on sunnuntaiaamun jumalanpalvelus
G. Seurakunnan tulisi toiminnassaan keskittyä erityisesti aktiivisiin jäseniin

6. Ota kantaa seuraaviin väitteisiin. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis…
Vastausvaihtoehdot: 1 = Täysin samaa mieltä, 2 = osittain samaa mieltä, 3 = ei kumpaakaan, 4 = osittain eri mieltä, 5 =
täysin eri mieltä.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Nostamaan kirkollisveroa
Leikkaamaan toiminnasta
Vähentämään työntekijöitä
Myymään kiinteistöjä
Yhdistämään seurakuntia isommiksi yksiköiksi
Muodostamaan seurakuntayhtymiä, joiden sisällä on seurakuntia

7. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse
korkeintaan kaksi.








perheiden tukemiseen kriiseissä
köyhyyden lieventämiseen
kriisityövalmiuteen (onnettomuudet, tragediat)
yksinäisten ja sairaiden auttamiseen
vapaaehtoisten koulutukseen ja työnohjaukseen
sielunhoitoon ja keskusteluapuun
maahanmuuttajien parissa tehtävään työhön

8. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.












katastrofiapua
evankelioimista
raamatunkäännöstyötä
nälän ja köyhyyden vähentämistä
koulutusta ja nuorten työllistymistä
naisten oikeuksia ja toimeentuloa
konfliktien sovittelua ja rauhantyötä
vähemmistöjen ihmisoikeuksia ja oikeutta omaan kieleen
tukea tarvitsevien kirkkojen työntekijöiden koulutusta
paikallisen kirkon diakoniaa
ilmastonmuutoksen vastaista työtä

9. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat
toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.



Seurakunnan tulisi voida valikoida itselleen sopivimmat lähetysjärjestöt kumppaneiksi
Seurakunnan tulee rahoittaa tasapuolisesti kaikkia kirkon virallisia lähetysjärjestöjä

10. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.




Nuoria kuullaan jo riittävästi päätöksenteossa
Nuorisotyötä tekevien pitää kuulla nuorten mielipiteitä toimintaa suunniteltaessa
Seurakuntien luottamushenkilöiden pitää vierailla säännöllisesti nuorten tilaisuuksissa






Seurakunnan nuoret valitsevat keskuudestaan edustajan, jolla on läsnäolo ja puheoikeus
kirkkovaltuuston/seurakuntaneuvoston kokouksissa
Seurakuntaan on perustettava nuorten ryhmä, jolla on oikeus kommentoida valmisteltavia päätöksiä.
Nuorisotyön työryhmissä ja johtokunnassa pitää olla nuorten edustaja
Nuorille pitäisi saada kiintiöpaikat kirkon hallinnon kaikille tasoille (kirkkovaltuusto/seurakuntaneuvosto,
seurakuntayhtymän hallinto, kirkolliskokous)

Mahdolliset seurakuntakohtaiset kysymykset
11, 12, 13

14. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen
kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.





Kirkon tulee keskittyä työssään erityisesti kantasuomalaisiin
Kirkon tulee jatkossakin tukea kaikkia turvapaikanhakijoita
Kirkon tulee auttaa erityisesti kristittyjä turvapaikanhakijoita
Kirkon tulee erityisesti julistaa evankeliumia turvapaikanhakijoille

15. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan
kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.



Kirkon tulisi vastustaa eutanasian laillistamista
Kirkon ei tulisi vastustaa eutanasian laillistamista, koska joissakin tilanteissa eutanasia voi olla perusteltu
ratkaisu

16. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.



Kirkon tulisi edelleen vihkiä avioliittoon vain mies ja nainen
Kirkon tulisi vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat

17. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen koskien pappien omantunnonvapautta vihkimiskysymyksessä.
Vastausvaihtoehdot: 1 = Täysin samaa mieltä, 2 = osittain samaa mieltä, 3 = ei kumpaakaan, 4 = osittain eri mieltä, 5 =
täysin eri mieltä.
Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä
tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.
18. Ympäristö- ja ilmastovastuu. Ota kantaa seuraaviin väitteisiin.
Vastausvaihtoehdot: 1 = Täysin samaa mieltä, 2 = osittain samaa mieltä, 3 = ei kumpaakaan, 4 = osittain eri mieltä, 5 =
täysin eri mieltä.
A. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä
B. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista
tulee välttää
C. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja
yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään
D. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi

19. Sukupuolten tasa-arvo
Vastausvaihtoehdot: 1 = Täysin samaa mieltä, 2 = osittain samaa mieltä, 3 = ei kumpaakaan, 4 = osittain eri mieltä, 5 =
täysin eri mieltä. 6= en osaa sanoa.
A. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo
B. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia
C. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset

