Churches for a Sustainable Future – Kristna som byggare av en hållbar
framtid
Utbildningens beskrivning
Ekumeniskt och internationellt ekoteologiskt seminarium
4.10.2022 kl. 16–20
5.10.2022 kl. 9.00-16.30
Tisdag-kväll 4.10. På Hållbarhetstorget och under gästfrihetskvällen kommer vi att dela
erfarenheter och lära oss av varandra hur vi praktiskt kan leva som kyrkor och kristna i Guds värld
på ett hållbart sätt. Ge din organisation synlighet och reservera ett gratis bord för din organisation
på kvällens mingeltorg!
Onsdag 5.10. Seminariets keynote föreläsare är en av Finlands internationellt mest kända
vetenskapspersoner, akademiprofessor, atmosfärforskare Markku Kulmala med rubriken Mistä
ilmastonmuutoksessa on kysymys ja mitä minä kristittynä siitä ajattelen? (Vad handlar
klimatförändringen om och vad tänker jag som kristen om den? red.övers.) Vi får dessutom höra
inlägg från olika kyrkosamfund och kristna organisationer världen över vilka många ger ett ansikte
för de konsekvenser klimatkrisen redan gett.
På eftermiddagen ska vi tillsammans utforska hur vi kan leva ut vår tro i denna tid: inom
skapelsens gränser, på ett meningsfullt och trovärdigt sätt, och genom att stärka hoppet.
Workshoppen kommer att behandla ämnen som de teologiska grunderna för kristet miljöansvar,
hantering av klimatångest och kristen medborgaraktivism.

Målgrupp
Seminariet är öppet för alla som är intresserade av ämnet, men vi inbjuder speciellt kyrkors och
kristna organisationers ledare, beslutsfattare, medarbetare och ansvarsbärare samt studerande
att delta.

Anmälningsavgift
Seminariet är avgiftsfritt och inkluderar kvällsbiten tisdag 4.10 och morgon- och
eftermiddagskaffet ti 5.10. Lunchen på tisdag står deltagarna själva för.

Utbildningsställe
vid yrkeshögskolan Diak campus i Helsingfors (Byholmsgränden 2) och på nätet.

Utbildare
Kirkkopalvelut ry / STEP-utbildningen i samarbete med: Ekumeniska Rådet i Finland, Finska
Missionssällskapet, Kyrkans Utlandshjälp och yrkeshögskolan Diak

Tilläggsinformation
Vi hoppas se så många utställare som möjligt på Hållbarhetstorget på tisdag-kväll. Om du vill ha ett
bord åt din organisation kan du göra en reservation när du registrerar dig.
Deltagande på tisdagskvällen sker endast på plats. På onsdag kan man delta online i
förmiddagssessionen och en av workshoparna (ämnet kommer att bekräftas). En länk kommer att
skickas till dem som registrerat sig online före evenemanget.
Arbetsspråken under seminariet är engelska, finska ja svenska.

Föfrågningar:
Jari Visto
jari.visto@step.fi
+358 40 618 4290

PROGRAM
Tisdag 4.10.2022 INLEDNING till seminariet
16.00

Den gemensamma marknadsplatsen för skapare av en hållbar framtid öppnas!
Låt oss inte sätta ljuset under skäppan, låt oss använda vår kunskap och våra goda metoder
på ett bra sätt. Boka ditt bord, kom och dela med dig av det du lärt dig, lär dig mer av andra,
träffa nya kontakter och bygg upp nätverk med andra människor som jobbar för en hållbar
framtid!

17.00

Möjlighet att besöka teologen och konstnären Limppu Witickis konstutställning i DIAKgalleriet, under ledning av konstnären själv.

18.30

En kväll med gemenskap, gästfrihet och hopp. Hör från kyrkor runt om i världen, snacks, bra
musik...

20.00

Kvällsbön. Organiseras av en lokal ekumenisk grupp i Helsingfors.

Onsdag 5.10.2022 Seminariedag
8.15-

Morgonkaffe serveras i rum 332

9.00

Välkommen till arbetsfältet! Jouko Porkka (Diak), Sarah Tiainen (Ekumeniska Finland)
rådet) och Jari Visto (STEP Studiecentralen)

SESSION 1. FÅ EN HELHETSBILD: VÄRLDEN VI LEVER I
9.15

Öppning av seminariet och morgonbön. Generalsekreterare för Ekumeniska Rådet i Finland
Mayvor Wärn-Rancken

9.30

Keynote-föreläsning: Mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys ja mitä minä kristittynä siitä
ajattelen? Vad handlar klimatförändringen om och vad kan jag som kristen göra åt den?
Akademiprofessor och forskare i aerosol- och miljöfysik Markku Kulmala (Helsingfors
universitet)
Kommentarer och diskussion:
Den globala söderns röst: klimatexpert Ruusa Gawaza, Finska Missionssällskapet och
samarbetskyrkans representant
Ungdomens röst: student och Changemaker-volontär Iida Silfverhuth

11.30

Lunch på personalrestaurangen Diak (självhushåll, 7,75 €)

SESSION 2. KYRKOR OCH KRISTNA SOM AKTÖRER FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
12.30

Kyrkor, klimatförändringar och klimaträttvisa i samiska och kristna samfund Tanzania. Dialog
mellan Erva Niittyvuopio, sekreterare för samiskt arbete (Uleåborgs stift) och Mikko Pyhtilä,
missionsspecialist, (Finska Missionssällskapet)

13.30

Workshops (1-4 på finska, 5 på engelska)
1.

Kristen tro, vetenskap och klimatförändringar. Medverkande: Markku Kulmala, Mikko
Leistola och Sanna Urvas

2.

Ursprungsbefolkningar, kyrkor i nord och syd och klimaträttvisa.
Medverkande: Erva Niittyvuopio och Mikko Pyhtilä

3.

Från ångest till aktivism. Miljöstämning och realistiskt hopp i en värld av hållbarhetskris.
Medverkande: Taneli Saari (Tunne ry.), Matias Uusisilta och Iida Silfverhuth
(KUA/Changemaker)

4.

Djurens rättigheter, kristen djurteologi och konst som ett sätt att påverka.
Medverkande: teologen och konstnären Limppu Witick

5.

The Sustainability Book as a Theological and Practical Tool for Churches.
Hållbarhetsboken som ett teologiskt och praktiskt verktyg för kyrkorna.
Medverkande: Per Ivar Våje (Nordic Ecumenical Green Network, Church of Norway) och
Sarah Tiainen (Ekumeniska Rådet i Finland) Online Workshop in English.

15.00

Summering av workshoplärdomarna
- Vad såg och hörde jag i dag? Aino Vesanen, ordförande för Finlands kväkare

15.45

Vad gör vi nu? Lansering av kyrkornas hållbarhetsnätverk

16.15

Avslutningsbön

16.30

Seminariet avslutas

