
 KATSE - Valitsijayhdistys   

     Katse kohtaa arjessa      

 

Kirkolla on suuri merkitys arvoyhteisönä, joka edustaa hetkellisyyden sijasta jatkuvuutta, 

irrallisuuden sijasta juurevuutta ja pinnallisuuden sijasta syvällisempää käsitystä elämän 

tarkoituksesta ja mielekkyydestä. Seurakuntien roolia yksilön ja koko yhteiskunnan hyvän ja 

täysipainoisen elämän turvaajina tulee vahvistaa. Nyt käytävissä vaaleissa viitoitetaan pitkälle sitä 

tietä, jolle yhteinen kirkkomme tulevaisuudessa astuu. Me haluamme olla osaltamme vaikuttamassa 

seuraavien tavoitteiden toteutumiseen. 

 

 

Katse tulevaan – usko hyvän tekemiseen 

Seurakunnan tulee tukea perheitä lasten ja nuorten kasvamisessa hyvään elämään. Kristillinen 

usko, armo ja anteeksiantaminen luovat kasvun perustan. Omien juurien tiedostaminen ja kyky 

nähdä pyhä maailmassa ovat ihmisen eheyden kannalta merkityksellisiä. Ihminen kaipaa nopeassa 

ja hektisessä maailmassa pysyähtymispaikkaa ja mahdollisuutta rauhottumiseen ja pohdiskeluun. 

Myös eri uskontojen kunnioittaminen on tärkeää moniarvoisessa ja suvaitsevassa yhteiskunnassa. 

Siksi koulun uskonnonopetuksella on suuri merkitys. 

KATSE edustaa arvomaailmaltaan samansuuntaisesti seurakuntaa kehittävää ja eteenpäin katsovaa 

yhteenliittymää, jossa on mukana lähtökohdiltaan erilaisia kirkon ja seurakunnan toiminnasta 

kiinnostuneita ihmisiä elämän erilaisilta aloilta. Katse on lähtökohdiltaan herätysliikkeistä 

riippumaton, yksilönvapautta sekä kristillisiä arvoja kunnoittava ryhmittymä. 

 

Tehdään yhdessä 

Menestyäkseen Oulun seurakuntien on arvostettava kaikkia työntekijöitään. Myös 

luottamushenkilöiden tulee tukea työntekijöitä heidän vaativassa tehtävässään. Seurakunnan 

toimintamuotojen, hallinnon ja kiinteistötoimen hyvä hoitaminen edellyttää osaavaa ja innostunutta 

henkilöstöä. Johtokuntia täytyy kehittää asiantuntijuuden suuntaan, jolloin niiden merkitystä ja 

päätösvaltaa voidaan kasvattaa. Olemme valmiit kantamaan tätä vastuuta. 

 



 

Luottamushenkilöinä haluamme lisätä kannustavaa ja avointa ilmapiiriä seurakuntien 

työyhteisöissä. Jotta viranhaltijat pystyvät vastaamaan seurakuntalaisten tarpeisiin, heidän 

rinnalleen tarvitaan aktiivisia maallikoita. Talouden heikentyessä luottamushenkilöiden on 

kannettava suurta vastuuta myös seurakunnan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen 

sekä maa ja metsäomaisuuden hyvästä hoidosta. Heidän tekemäänsä vapaaehtoista 

seurakuntatyötä on edelleen kehitettävä ja sen merkitys tunnustettava. 

Seurakuntien toiminnassa demokratia ja tasapuoliset vaikutusmahdollisuudet ovat tärkeitä ja 

vaalimisen arvoisia asioita. Avoin keskustelukulttuuri, toisten ihmisten ja mielipiteiden kunnioitus 

sekä selkeät pelisäännöt siitä, kuka päättää mistä ja milloin ovat toimivan päätöksenteon 

kulmakiviä. Jokaisen, niin luottamushenkilön kuin seurakunnan työntekijänkin, tulee sitoutua koko 

kirkon ja seurakuntien toiminnan kehittämiseen avoimessa ja yhteisöllisessä hengessä.   

 

Talouteen vahva pohja 

Kirkko tekee monin tavoin arvokasta työtä koko yhteiskunnan hyväksi. On oikein ja kohtuullista, 

että valtio luo yhteisöverojärjestelmän kautta seurakunnille kestävän taloudellisen perustan. 

Valtiolla on mielestämme mahdollisuus tukea myös muita kristillisiä yhdyskuntia. Pystyäkseen 

keskittymään perustehtäväänsä seurakunnilla on oltava myös Oulussa vahva ja ennustettavissa 

oleva taloudellinen pohja. 

 

Oulun seurakuntayhtymän kaikki seitsemän seurakuntaa ovat kuntarakenteen muutosten ja 

voimakkaan muuttoliikkeen vuoksi uudessa kehitysvaiheessa. Seurakuntien tulee tutkia omaa 

seurakuntarakennettaan heti kirkolliskokouksen rakennepäätösten jälkeen. Samalla on otettava 

kantaa seurakuntien lukumäärään, tasakokoisiin asukasmääriin ja alueellisiin rajoihin. 

Paikallisidentiteetin vahvistamisella ja lähikirkkotoimintaa kehittämällä voimme saavuttaa myös 

kirkosta eronneita ja syrjäytyneitä. 

 

Oulussa uudistukset tarkoittavat lähikirkkotoimintaan pohjautuvan yhtymätyyppisen 

hallintojärjestelmän kehittämistä asiakirjan Seurakuntayhtymä 2015 pohjalta. On avoimin mielin 

pohdittava, millä mallilla voidaan parhaiten turvata alueen asukkaiden hengellinen hyvinvointi 

myös tiukentuvan talouden aikana. Hyvin hoidettu vakaa talous on jatkuvuuden paras tae. 

 

 

 



Kirkon toimintamuodot 

Jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, diakonia ja lähetystyö ovat kirkon perustehtäviä. Ihmisen 

hengelliselle kasvulle pohjaa luovat lapsi- ja perhetyö, rippikoulu ja nuorisotyö. Ne rohkaisevat 

säilyttämään seurakuntayhteyden työelämän ja ikääntymisen aikana. Vanhuspalvelulain tuomat 

näkökohdat on huomioitava hengellisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Jokainen ihminen on arvokas 

ja kunnioituksen arvoinen. Kirkko on vahva keskustelukumppani kaikissa ihmisyyden kysymyksissä 

koko elämän ajan. 

Kirkon perustehtävät ja toimintamuodot ovat tärkeitä koko yhteiskunnalle. Seurakuntalähtöiset 

perheisiin, nuoriin ja vanhuksiin sekä elämänhallinnan kanssa painivien ihmisten arkeen 

vaikuttavat palvelut ovat korvaamattomia – välittämistä ei voi ulkoistaa. 

Kirkon haasteet 

Kirkollamme on ollut ja tulee olemaan monia haasteita nykyisessä yhteiskunnassa. Eräs haasteista 

on ihmisten etääntyminen kirkosta. Mutta valtaosa kansastamme kuuluu yhä kirkkoon. Me KATSE -

ryhmän ehdokkaat pyrimme tukemaan seurakuntalaisten hengellistä kasvua ja rohkaisemaan 

jokaista kirkon yhteyteen. Työntekijöiden jalkautumisen ja verkostoitumisen avulla kirkon kynnys 

madaltuu ja ihmisten on helpompi tulla mukaan seurakunnan toimintaan. 

Yhteiskunnassa ja ihmisen arjessa tapahtuneet muutokset vaativat suvaitsevaisuutta meiltä kaikilta 

ja luovat kirkolle uusia odotuksia. Kirkon tulee olla avoin ja aktiivinen välittämisen ja 

lähimmäisenrakkauden yhteisö, joka kulkee hätää kärsivien rinnalla. 

Yhteistyöllä ja me-hengellä kirkko kykenee myös jatkossa olemaan kokoava, suvaitsevainen, 

keskusteleva ja pohdiskeleva yhteisö. Kirkko on tavalliselle ihmiselle tärkeä erityisesti kun se on 

lähellä ihmisten elämää – kasteessa, iltarukouksessa, päivä- ja perhekerhoissa, rippikoulussa, 

vihkimisessä, diakoniatyössä ja hautaan siunaamisessa. Seurakunta on parhaimmillaan ihmisten 

koko elämää tukeva kristittyjen yhteisö.  

Suhde eri yhteisöihin 

Herätysliikkeet elävöittävät kirkon toimintaa. Niillä ja muilla kirkon sisällä toimivillayhteisöillä 

tulee olla oikeus osallistua keskusteluun ja olla mukana kirkon demokraattisessa päätöksenteossa. 

Kirkolla on oltava tiivis yhteys yhteiskuntaan. Sen on hyvä pitää yllä keskusteluyhteyttä myös 

muihin uskontoihin sekä kirkkomme uskontulkintaan kriittisesti suhtautuviin kirkon ulkopuolisiin 

ryhmiin.On kuitenkin tärkeää että voimassa olevista tulkinnoista ja sopimuksista pidetään kiinni. 

Erilaiset ajatukset ja keskustelu sopivat seurakuntiin, mutta samalla lakeja ja yhteisiä päätöksiä 

tulee kunnoittaa. Vuoropuhelu ja sopiminen ovat paras keino vaikuttaa yhteisiin asioihin. 

KATSE kutsuu sinut mukaan rakentamaan uskoa, toivoa ja rakkautta välittävää kirkkoa kaikille 

ihmisille.  


