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Kanavatyöskentely : Kirkko ja puolueet

Tiivistelmä kansanedustaja, rovasti Kimmo Kivelän (PS) esityksestä

” Perussuomalaiset rp:n arvopohja rakentuu kristillis-sosiaaliselle ajattelulle. Tämä
tarkoittaa sitä, että puolue kunnioittaa ihmisten henkilökohtaista vakaumusta ja näkee
kristillisen lähimmäisenrakkauden, ihmisen ja luonnon tasapainon sekä kaiken elämän
kunnioittamisen tärkeimpinä ohjenuorina kehitettäessä yhteiskunnan kansalaisille
suunnattuja etuuksia ja palveluja. Sosiaalisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden on
oltava pysyvänä perusperiaatteena yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.” Puolueen 1995
hyväksytystä yleisohjelmasta
Puolueen aateperustasta:
Perussuomalaisten toiminnan perustana ovat rehellisyys, oikeudenmukaisuus,
inhimillisyys, tasa-arvo, työn ja yrittämisen kunnioittaminen sekä henkinen kasvu.
Sukupolvet ylittävänä tavoitteenamme on kestävä kehitys kaikilla hyvinvoinnin mittareilla
tarkasteltuna. Maamme tulee jättää uusille sukupolville sosiaalisesti, taloudellisesti ,
sivistyksellisesti ja ekologisesti sekä moraaliselta tasoltaan paremmassa kunnossa kuin se
on tänä päivänä. Perussuomalaiset on kansallismielinen ja kristillis-sosiaalinen puolue.

Tarvitaanko puolueita kirkollisessa päätöksenteossa?
Perussuomalaiset tukee kansankirkon ihannetta. Kirkkomme on keskeinen osa
kulttuuriamme. Elimellinen osa kansalaisyhteiskuntaa ovat myös puolueet. Näin ollen
puolueiden osallistuminen kirkolliseen päätöksentekoon on luonnollista. On kuitenkin
tunnistettava kirkon (seurakuntien) puoluepolitisoitumisen mahdollisuus. Tärkeää on, että
esimerkiksi papisto (erityisesti koskee kirkkoherroja) pysyy episkopaalisen kaitsennan ja
valvonnan alaisena eikä esimerkiksi enemmän tai vähemmän puoluepoliittisesti valitun
kirkko- tai seurakuntaneuvoston alaisena. Eri puolueiden aktiivinen osallistuminen
kirkolliseen päätöksentekoon voi olla mahdollistamassa laaja-alaisen kansankirkon
toteutumista.
Mikä on kirkollisesti aktiivien rooli puolueissa?
Perussuomalaisissa toimii melko runsaasti henkilöitä, jotka toimivat myös seurakunnissa.
Luterilaisten lisäksi puolueessamme toimii vapaisiin suuntiin kuuluvia, ortodokseja sekä
roomalais-katolisia. Papistoa puolueen jäsenistössä on jonkin verran.
Eduskuntaryhmässämme on kaksi pappia, lisäksi joitakin pappeja toimii kunnallisina
valtuutettuina eri puolilla Suomea.

Puoluekokouksissa järjestetään sunnuntaiaamuisin lyhyt hartaushetki. Uskontoon ja
kirkkoon liittyvät kysymykset eivät ole kuitenkaan puolueen toiminnassa keskeinen
keskustelun tai kiistelyn aihe.
Osallistuminen kirkollisiin vaaleihin, tavoitteet kirkollisissa elimissä?
Puolueen osallistuminen seurakunnallisiin vaaleihin ratkaistaan paikallisesti eikä sitä
organisoida ”keskusjohtoisesti” esimerkiksi puoluetoimistosta käsin. Osallistumista
seurakunnallisiin vaaleihin kuitenkin rohkaistaan.
Perussuomalaiset arvostaa kirkon eri muodoissaan tekemää työtä, erityisesti
yhteiskuntamme vähäosaisten ja syrjäytyneiden keskuudessa tehtävää diakoniatyötä.
Kirkolta toivotaan voimakkaita ja analyyttisiä kannanottoja yhteiskunnallisen
oikeudenmukaisuuden toteutumiseen liittyen. Lisäksi seurakunnilta odotetaan valmiutta
toimia unohdettujen ihmisryhmien tukijana sekä rinnalla kulkijana.
Kirkkojen suhteesta valtioon, uskonnonopetuksen asema?
Kirkolla ja valtiolla on aina jonkinlainen suhde. Nykyisellään kirkon ja valtion välinen
suhde on toimiva. Muutoksien tulee lähteä yksinomaan kirkon aloitteesta.
Nykyinen oman uskonnon opetuksen järjestelmä on toimiva ja tarkoituksenmukainen.
Uskonnonopetukseen liittyy valitettavan paljon tietämättömyyttä. Uskonnonopetus kuuluu
kulttuuriseen yleissivistykseen ja kansainvälistyvässä maailmassa uskontojen lukutaito on
äärimmäisen tärkeää.
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