TULKAA KAIKKI – LIIKE VUODEN 2018
SEURAKUNTAVAALEISSA
Vuoden 2018 vaaleissa päätetään kirkon suunnasta erityisesti avioliiton
suhteen. On tärkeää, että muutosta haluavat aktivoituvat vaaleissa niin
ehdokkaana kuin äänestäjinä! Liikkeemme vaaliohjelma vaaleihin on
seuraava:

1. Avioliitto kaikille
•
•
•
•
•

Samaa sukupuolta olevat parit on vihittävä kaikissa seurakunnissa
Kaikkien parien puolesta on rukoiltava jumalanpalveluksessa
Kirkot on annettava kaikkien parien käyttöön
Tuemme samaa sukupuolta olevia pareja vihkiviä pappeja
Olemme mukana #tahdonkirkossa -kampanjassa

2. Sukupuolisyrjinnälle ei

• Sukupuolisyrjintään seurakunnissa on puututtava aktiivisesti
• Pappisnaisten epäsuora marginalisointi on tunnistettava ja lopetettava

3. Kirkon jäsenet vaikuttajiksi
•
•
•
•

Kirkko tarvitsee aktiivisia jäseniä
Jäsendemokratia kannustaa toimimaan
Jäsenten osallistumista päätöksentekoon tuetaan
Päätöksenteon on oltava avointa ja läpinäkyvää

4. Jaamme omastamme

• Aikaa, rahaa, naapuruutta, kumppanuutta
• Maassamme ja maailmalla

5. Luottamusta ja sovintoa kirkkoon

• Kaikista vaikeuksista huolimatta
• Vihapuheesta kuuntelemiseen ja
hyvänpuhumiseen
• Pidetään kirkko kaikille yhteisenä.
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TULKAA KAIKKI -LIIKE
TOIMII JA VAIKUTTAA
VUODEN 2018 SEURAKUNTAVAALEISSA
TULKAA KAIKKI -LIIKE ON MUKANA
#TAHDONKIRKOSSA -KAMPANJASSA
Jokaisella, joka niin haluaa, tulisi olla oikeus
juhlistaa rakkauttaan kirkossa, saada
siunaus liitolleen ja rukous tulevan yhteisen
elämäntaipaleen puolesta.
#TAHDONKIRKOSSA kampanjoi, jotta
Suomen evankelis-luterilainen kirkko vihikisi
myös samaaa sukupuolta olevia pareja.

KRISTUKSEN KIRKKO ON KAIKILLE!

Vaikuttaakseen kirkossa Tulkaa kaikki -liike osallistuu
seurakuntavaaleihin sekä kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaaleihin. Vaalien kautta uudistusmieliset
äänet pääsevät kuuluviin kirkkovaltuustoissa ja
seurakuntaneuvostoissa.
Tulkaa kaikki -liikkeen jäsenet ovat tavallisia
seurakuntalaisia. Jäsenet toimivat myös seurakuntien
ja hiippakuntien luottamustehtävissä sekä
kirkolliskokouksessa. 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.

TULE KANSSAMME UUDISTAMAAN KIRKKOA
•
•
•
•

Lue lisää ja allekirjoita ohjelma: www.tulkaakaikki.net
Tykkää Facebookissa: Tulkaa kaikki
Seuraa Twitterissä: @tulkaakaikki10
Seuraa Instagramissa: @tulkaakaikki

