Hyvä kirkkoherra ja nuorisotyöntekijät,
Valtakunnallinen Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2030 järjestetään Tampereella 27-29.3.2020.
Seminaarissa nuoret keskustelevat ajankohtaisista teemoista kirkossa sekä siitä, millaisessa kirkossa
haluavat toimia ja olla jäseniä myös tulevaisuudessa. Seminaari kokoaa yhteen nuoria, joita
kiinnostaa kirkon tulevaisuus ja siihen vaikuttaminen niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin, ja
jotka myös haluavat saada uusia virikkeitä ja tuttavia seurakunnista eri puolelta Suomea.
Kutsumme seminaariin seurakuntanne edustajiksi kaksi konfirmoitua nuorta, joista ainakin toisen
toivotaan olevan alle 18-vuotias. Toivomme seurakuntanne nimeävän lähetettävät nuoret ja
vastavan heidän kustannuksistaan. Myös seurakuntien nuorisotyöntekijät ovat tervetulleita mukaan
seminaariin.
Seminaarissa nuoria kuulemassa ja heidän kanssaan keskustelemassa ovat muun muassa Lapuan
piispa Simo Peura, kirkkoneuvos Petri Määttä sekä kirkolliskokousedustajia. Nuoret tuovat
seminaarista kotiseurakuntaan tulevaisuuden näkökulmia ja uusia eväitä nuorisotyöhön.
Seminaarissa käsiteltävät teemat ja ohjelma ovat nuorten valitsemia ja valmistelemia. Marraskuun
kirkolliskokouksessa Kirkkojärjestykseen hyväksytty seurakuntien vaikuttajaryhmätoiminta on esillä
viikonlopussa, muita teemoja ovat muun muassa nuorten mielenterveys, nuorisotyön suhde
diakoniatyöhön, kirkon ydinsanoma nuorten silmin nähtynä, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä
kirkkojen ja seurakuntien välinen yhteistyö.
Seminaarin järjestävät kirkkohallituksen Kasvatus ja perheasiat, Nuori kirkko ry sekä Nuorten
aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI. Seminaarin valmistelusta ja toteutuksesta vastaa edellisessä
seminaarissa valittu nuorten ryhmä.

Toivotamme seurakuntanne nuoret lämpimästi tervetulleiksi mukaan
Nuorten tulevaisuusseminaariin!
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VALMISTAUTUMINEN SEMINAARIIN
Toivomme seurakuntien valmistautuvan seminaariin järjestämällä nuorille ja seurakunnan
luottamushenkilöille yhteisen tilaisuuden, jossa voidaan keskustella erityisesti nuorten esille
nostamista heille tärkeistä ja ajankohtaisista asioista seurakunnassa. Yksi ajankohtainen keskustelun
aihe on miettiä sitä, miten juuri kirkolliskokouksessa hyväksytty Nuorten vaikuttajaryhmätoiminta
voisi parhaiten toteutua omassa seurakunnassa.
Nuorten ja päättäjien välistä kohtaamista on hyvä valmistella yhteistyössä nuorten kanssa.
Ennakkotehtävä kokonaisuudessaan sekä materiaalia tilaisuuden valmisteluun löytyy seminaarin
nettisivulta. Nuorten ja päättäjien välisten kohtaamisen valmisteluun löytyy lisämateriaalia myös
osoitteesta www.naviryhma.fi .

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen seminaariin tapahtuu 13.1.-27.2. ilmoittautumislinkistä osoitteessa
www.nuortentulevaisuusseminaari.fi. Seurakunnan työntekijä ilmoittaa nuoret seminaariin ja
toimii samalla seurakuntansa yhteyshenkilönä seminaariin liittyen. Myös työntekijät ovat
tervetulleita kuulemaan seminaarikeskustelua ja osallistumaan viikonloppuun. Työntekijöille on
seminaarissa omaa ohjelmaa liittyen kirkolliskokouksessa päätettyihin nuorten vaikuttajaryhmiin
seurakunnissa.

KUSTANNUKSET
Seurakunnan kustannettavaksi tulevat nuorten matkakustannukset sekä
-

Seminaarin osallistumismaksu 35/nuori, mikäli ilmoittautuminen tapahtuu 27.2.2020
mennessä
Seminaarin osallistumismaksu 55/nuori, mikäli ilmoittautuminen tapahtuu 28.212.3.2020.
Huom! 28.2.-12.13. aikana ilmoittautumisia otetaan vastaan vain mikäli tilaa riittää.
Ilmoittautuminen sulkeutuu 12.3.2020.

-

Työntekijän tai muun aikuisten saattajan osallistumismaksu 140€/henkilö
(majoitus myös aikuisille tapahtuu useamman hengen huoneissa)
Osallistumismaksu kattaa majoituksen omin liinavaattein täysihoidolla sekä yhteiset
bussikuljetukset Tampereen keskustan ja AitO-toimintakeskuksen välillä.

Nuoret voivat osallistua tapahtumaan joko itsenäisesti tai työntekijän/muun aikuisen kanssa. Me
seminaarin järjestäjät huolehdimme nuorista ja heidän turvallisuudestaan seminaariviikonlopun
ajan. Tampereen rautatieasemalta ja matkahuollolta järjestetään perjantaina 27.3.2020
yhteiskuljetus AitO-toimintakeskukseen, samoin tapahtuman päättyessä sunnuntaina 29.3.2020. on
bussikuljetus takaisin rautatieasemalle ja matkahuoltoon. Tarkemmat aikataulut ilmoitamme
lähempänä tapahtumaa.
Tulevaisuusseminaari toteutetaan Tampereen seurakuntien AitO -toimintakeskuksessa, Näsijärven
rannalla, os. Kirjoniementie 15. Toimintakeskus tarjoaa meille oivalliset työskentelyolosuhteet ja
samalla leirinomaisen tunnelman. Leiriviikonlopun aikana nuorilla on aikaa tutustua toisiinsa ja
vaihtaa kokemuksia ja kuulumisia eri seurakunnista tulevien nuorten kanssa. Vuorovaikutus kirkon
päättäjien ja muualta tulevien nuorten kanssa ovat osoittautunut erittäin merkittäväksi
kokemukseksi aiempien vuosien seminaarien osallistujille.

TERVETULOA SEMINAARIIN!
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Seminaarin valmisteluissa ovat mukana nuorten valmisteluryhmä, johon kuuluvat Vili Hämäläinen
Savonlinnasta, Minea Jäntti Pieksämäeltä, Johanna Lehtonen Turusta, Milja Maunu Tampereelta,
Maria Mustonen Helsingistä, Nanna Kääriä Oulusta, Katariina Ruusuhovi Espoosta, Mikko Salo
Vaasasta ja Arttu Vuori Tampereelta. Ryhmässä ovat mukana myös NAVI-ryhmän nuoret aikuiset
Marko Koskelo Joensuusta, Ville Lehonmaa Espoosta ja Vilma Saarinen Helsingistä sekä
työntekijöinä Tampereen seurakuntien yhteisen kasvatuksen johtava pappi Mikko Wirtanen, Nuori
kirkko ry:n nuorisosihteeri Tarja Liljendahl sekä nuorisotyön asiantuntija Sirpa kirkkohallituksesta.

