Kirkon ympäristöpäivät 19.-20.9.2022
-

Kohti hiilineutraalia kirkkoa ja kestävää elämää

Kirkon kahden vuoden välein pidettävät ympäristöpäivät järjestettiin Turussa 19-20.9.2022. Päivillä
keskusteltiin ihmisen suhteesta ympäristöön ja ilmastonmuutokseen. Tämän vuoden teemana oli
kestävä elämä ja kestävä kirkko. Päivillä puhuttiin muun muassa toivon tulevaisuudesta kirkon
hiilineutraalius tavoitteiden kautta.

Osa ympäristöpäivien tapahtumista pidettiin Turun tuomiokirkossa.

Keskustelemassa olivat muun muassa arkkipiispa Tapio Luoma, piispa Mari Leppänen, Climate
Leadership Coalitionin toimitusjohtaja Tuuli Kaskinen sekä professori ja kirkon ympäristöasioiden
seurantaryhmän puheenjohtaja Björn Vikström.
Turun tuomiokirkossa päivät avannut Björn Vikström pohti keskiaikaisen kirkon kestäneen
keskellämme, mutta ihmisen toiminnan ympärillä olleen kestämätöntä.
- Luomakunta on haavoittuvainen, kuten Jumalakin on haavoittuva pelastaja, Vikström muistutti.
Myös Turun piispa Mari Leppänen muistutti kristillisestä perinteestä, jossa nähdään että Kristus
tulee meitä vastaan kärsivässä lähimmäisessä.
-Samoin hän tulee meitä vastaan myös kärsivässä luomakunnassa, toteaa Leppänen.
Muutoksen teot
Arkkipiispan kanssa keskustellut Tuuli Kaskinen totesi, että vaikka yksilön valinnat ovat tärkeitä,
on muutettava asioita yhteiskunnassa päättäjien taholta niin, että ihmisellä on mahdollisuus valita
hyviä vaihtoehtoja. Näitä ovat palvelut ja infrastruktuuri, esimerkiksi julkinen liikenne ja kestävät
asumismuodot. Kaskinen uskoo, että ihmiset haluavat sitoutua toiveikkaaseen tulevaisuuteen.
Monet seurakunnat ympäri Suomea osallistuivat päiville ja ilmastotyö onkin jo vahvasti läsnä
kirkon toiminnassa. Turun ja Kaarinan seurakunta on ottanut ilmastotyön yhdeksi
painopisteeksensä. Seurakunta pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä, kun kaupunki

täyttää 800 vuotta. Suunnitelmaan kuuluu muun muassa öljylämmityksestä pois siirtyminen ja
vaihtaminen maalämpöön. Muutoksia on paljon vihreästä sähköstä kasvisruoan lisäämiseen.
Pyhiinvaellus elämän yksinkertaistajana
Päivillä saatiin tutustua myös Turun kirkossa sijaitsevaan pyhiinvaelluskeskukseen. Turun Aurajoen
varrella kulkee Luomakunnan huokaus meissä- kaupunkipyhiinvaellusreitti, joka on ladattavissa
Nomadi-sovelluksella. Toiminnan projektipäällikkö Annastiina Papinaholle pyhiinvaellus on
yksinkertaistamista, jolla voi päästä irti ylikuluttamisesta.
-Voimme itse asiassa pitää yksinkertaisuutta ylellisyytenä, Papinaho toteaa. Suomessa on olemassa
vanhoja pyhiinvaellusreittejä ja uusia ollaan avaamassa. Myös Oulujoen uusi pyhiinvaellusreitti oli
esillä muiden reittien kanssa.

Kuvassa Kirkkohallituksen johtava asiantuntija Ilkka Sipiläinen, viestintäpäällikkö Tuula Putkinen ja
Raahen seurakunnan työntekijä Johanna Maliniemi tutustumassa kaupunkipyhiinvaellusreittiin Aurajoen
varrella.

Seuraavan kerran Kirkon ympäristöpäiville kokoonnutaan vuonna 2024.
Juttu on alun perin julkaistu paikallislehti Raahelaisen seurakuntasivuilla. Kirjoittaja Johanna
Maliniemi, Raahen seurakunta.

