Tulkaa kaikki –
liikkeen ohjelma

K

ristuksen kirkko on kaikille avoin. Me
kristityt olemme kuitenkin asettaneet
esteitä evankeliumille. Siitä meidän on

tehtävä parannus.
Aikaan sidotut ihmiskäsitykset, maailmankuvat

ja elämänohjeet eivät ole uskon perustotuuksia.
Kirkon on aina täytynyt arvioida ne uudelleen.
Kirkolliset toimintarakenteetkaan eivät ole
uskon perustotuuksia. Läpinäkymätön päätöksenteko tuottaa huonoja ratkaisuja. Avoin vuorovaikutus antaa kirkon jäsenille mahdollisuuden osallistua yhteisiin päätöksiin.
Erityisen tärkeää on, että kirkon yhteyteen pääsevät ne, jotka tuntevat tarvitsevansa sitä, mutta
jotka pettyneinä ovat jo jättäneet sen. Voimaton
viivytystaistelu jäsenkatoa vastaan ei riitä. Kirkon
on käytävä avoimeen kamppailuun saadakseen takaisin myös ne, jotka ovat jo lähteneet.
Me uudistusta kaipaavat voimme yhdistää

Näin tehdään tietä Kristukselle:
• Kirkollisen keskustelun ja päätöksenteon on
oltava avointa.
• Kirkon on kasvettava lähimmäisenrakkauden ja
oikeudenmukaisuuden yhteisöksi:
– Naispuolisten pappien syrjiminen on lopetettava kaikissa seurakunnissa.
– Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin
kuuluvat on ehdoitta toivotettava tervetulleiksi seurakuntien jäseniksi ja työnteki
jöiksi.
– Eronneiden, avoliiton valinneiden ja yksin
elävien elämänratkaisuja on kunnioitettava.
• Meidän on yhdessä jaettava aineellista hyväämme oman maamme ja maailman köyhien kanssa.

voimamme. Mukaan kutsutaan yli herätysliike-,

• Eri tavoin ajattelevien kirkollisten ryhmien vä-

puolue- ja muiden rajojen kaikkia, jotka yhtyvät

lille on rakennettava luottamusta ja sovintoa.

uudistusohjelmaamme. Toivomme uudistusliikkeen vahvistavan sitoutumistamme kirkkoon ja
sen työhön.
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Tulkaa kaikki -liike
toimii ja vaikuttaa

T

ulkaa kaikki -liike on vuonna 2005
perustettu kirkon uudistusmielisten jäsenten ja ystävien yhdysside.

Tulkaa kaikki -liike haluaa herättää keskustelua

Vaalit ratkaisevat kirkon
kehityksen suunnan

V

aikuttaakseen kirkossa Tulkaa kaikki -liike osallistuu seurakuntavaaleihin

valtuustovaaleihin. Vaalien kautta uudistusmieliset
äänet pääsevät kuuluviin kirkkovaltuustoissa ja

senteon avoimuutta ja luoda siltoja eri tavoin ajat-

seurakuntaneuvostoissa.
@tulkaakaikki10

kolliskokouksessakin on liikkeeseemme kuuluvia

haluavat toimia ohjelmaan kirjattujen tavoitteiden

edustajia.

Liikkeen toimintaa johtaa Helsingissä kokoontuva
toimintaryhmä.

Tulkaa kaikki

seurakuntalaisia. Jäsenet toimivat myös seurakunjoittamalla ohjelman. Liike on avoin kaikille, jotka

bookin, Twitterin ja sähköpostikirjeiden avulla.

Tykkää Facebookissa:

Seuraa Twitterissä:

tien ja hiippakuntien luottamustehtävissä. Kir-

Tulkaa kaikki -liike toimii verkkosivujen, Face-

www.tulkaakaikki.net

Tulkaa kaikki -liikkeen jäsenet ovat tavallisia

Tulkaa kaikki -liikkeeseen voi liittyä allekir-

puolesta.

Lue lisää ja allekirjoita ohjelma:

sekä kirkolliskokous- ja hiippakunta-

kirkon uudistumisesta, lisätä kirkollisen päätöktelevien välille.

Tule kanssamme
uudistamaan kirkkoa

Verkostossamme on mukana sekä eri puolueisiin kuuluvia että sitoutumattomia kirkollisia
vaikuttajia.
Tulkaa kaikki -liike on madaltanut kynnystä
osallistua päätöksentekoon ja lisännyt avoimuutta
kirkollisissa vaaleissa. Luottamushenkilöt ovat
voineet vaikuttaa esimerkiksi lähetysjärjestöjen
avustuksiin ja sateenkaarimessujen järjestämiseen.
Lisäksi he ovat olleet valitsemassa oman seurakunnan työntekijöitä, kirkolliskokousedustajia ja hiippakuntien piispoja.

