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Miksi Perussuomalaiset -lista?
Kaikilla näyttää olevan tarve päästä määräämään kirkon varojen käytöstä.
Mukana ovat jo monet sellaiset tahot, joiden ainoa tarkoitus on korvata kirkon
arvot oman, maallisen julistuksensa arvoilla. Perussuomalaiset eivät voi enää
katsoa tätä kirkon hävitystä sivusta – on tullut aika osallistua kirkon vaaleihin
myös avoimesti puoluepoliittisella listalla.
Monet Perussuomalaiset ovat olleet aiemmin seurakunta-aktiivien listoilla ja
niiltä voit valita myös nyt ehdokkaan, jolla on Perussuomalaiset arvot. Nyt
sinulla on kuitenkin mahdollisuus varmistaa, että vaikka juuri sinun ehdokkaasi
ei menisikään läpi, ääni menee samanhenkiselle ehdokkaalle.

Suomen ev.lut kirkko
Kirkkomme on hajaannuksen tiellä. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon on
sisäänrakennettuna heikkous, josta on kirjoittanut esimerkiksi yksi Suomen
tunnetuimmista dogmatiikan professoreista, Seppo A. Teinonen.
Viime vuosina kirkkoa hajoittavat voimat ovat paitsi soluttautuneet seurakuntien listoille, ryhtyneet myös entistä avoimemmin rekrytoimaan jopa
kirkosta eronneita voimia omille listoilleen. Kirkkovaalit koetetaan voittaa
“TeeVeestä tuttu” -periaatteella.
Tähän hajaannuksen tilaan haluamme korjausta.

Tampereen seurakuntayhtymä
Tampereella on viisi seurakuntaa, joiden yhteisiä asioita hoitaa yhtymä, jonka
valtuustoon valitaan jäsenet seurakuntavaalissa. Valtuuston tärkein tehtävä on
taloudesta huolehtiminen. Suuria muutoksia emme kuitenkaan ole resurssien
jakoon tekemässä.
Perussuomalaisilla on tarjota suoraselkäisiä suomalaisia päättämään
seurakuntien yhteisistä asioista. Osaamista löytyy niin talouteen kuin
esimerkiksi kiinteistötoimeen. Listoiltamme löydät varmasti hyvän ja
luotettavan, seurakuntien asialla olevan moniosaajan.
Yhteisenä linjanamme on turhan byrokratian välttäminen. Olemme myös sitä
mieltä, että valtaa ei pidä turhaan keskittää. Päätöksenteko pitää antaa
mahdollisimman lähelle niitä, joita päätökset todella koskevat.
Seurakunnat tarvitsevat henkilöstön ja vapaaehtoisten lisäksi tiloja, jotka
kannattaa ensisijaisesti pitää omina. Jos tiloja on vajaakäytöllä, niihin halutaan
lisää toimintaa. Omat tilat pidetään myös kunnossa ja tarpeiden mukaisina.
Mahdolliset pakolliset säästöt kohdistamme ensisijaisesti toimiin, jotka eivät
kirkolle kuulu. Emme ole korottamassa kirkollisveroa vaan suuntaamassa sen
käytön paremmin.
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Tampereen seurakunnat
Seurakunnissa voimme vaikuttaa tehtävien tärkeysjärjestykseen ja resurssien
painotuksiin. Olemme myös mukana henkilövalinnoissa, joissa tietysti
arvostamme samoja arvoja kun omassa elämässämme. Arvoista voit lukea
alempaa otsikon “Taustalla Perussuomalaiset rp:n arvot” alta.
Seurakunnat ovat se kirkon taso, joissa varsinainen toiminta tapahtuu.
Pyrimme vaikuttamaan siihen, että seurakunnat tekevät meille tärkeitä asioita,
joista tärkeimpiä ovat tietysti Sanan levittäminen ja muu arvokasvatus etenkin
lasten ja nuorison keskuudessa.
Arvostamme myös diakoniatyötä. Lähimmäisen auttaminen on suora seuraus
kristillisistä arvoista. Vastuu heikompiosaisten auttamisesta pitää olla yhdessä
paikassa ja siitä haluamme pitää huolen yhteiskunnassa, siis puoluepolitiikan
puolella. Se ei kuitenkaan saa estää seurakuntia vapaaehtoisineen auttamasta
heikompia. Tämä on tärkeää sarkaa nimenomaan vapaaehtoistyölle, jossa
pienillä rahallisilla resursseilla voidaan tehdä ihmeitä.

Taustalla Perussuomalaiset rp:n arvot
Seurakuntavaaleihin on helppo lähteä Perussuomalaisena. Arvomaailmamme
periytyy suomalaisesta, luterilaisesta kirkosta. Olemme kirkossa kuin
kotonamme, tai myös toisin päin, olemme kotonamme kirkossa.
Seuraavat poiminnat ovat suoraan, sanasta sanaan, Perussuomalaiset rp:n
viimeisimpien eduskuntavaalien aikaan laaditusta arvojulistuksesta.

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 kristillissosiaalinen puolue.
Kaikkien poliittisten ratkaisujen tulee lähteä ihmisyydestä, johon kuuluu
olennaisena osana yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys perustuu hyvin pitkälle
yhteisiin arvoihin ja normeihin, joiden pohjalta myös yhteisöllisyyden
kehittäminen yhteiskunnaksi ja kansanvallaksi on mahdollista.
Materia on edellytys ihmisarvoisen elämän saavuttamiseen, mutta
materia ei ole itsetarkoitus. Henkisyys ja totuudentavoittelu ovat
keskeinen osa ihmisyyttä.
Perussuomalaisten arvomaailma erottuu selvästi muista puolueista ja
siksi myös tarjoamamme poliittiset vaihtoehdot ovat erilaisia kuin muilla
puolueilla.
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Silta-lehden kolme kysymystä
Koostimme yhdessä tiiviit vastaukset Silta-lehden kolmeen kysymykseen. Ne
ovat tässä alla.
1. Mihin tehtäviin kirkon tulisi keskittyä? Mainitkaa yhdistyksenne mielestä enintään
kolme tärkeintä asiaa.
Lähetyskäsky, oppien opettaminen, elävä usko, “Jeesus”
Kristukselta saamansa tehtävän mukaan kirkko julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja,
levittää kristillistä sanomaa ja lähimmäisenrakkautta.
Nuorten sivistys- ja kasvatustyön tärkeyttä voi tuskin koskaan liikaa korostaa. Suomalaisten
kristillisten perusarvojen opettaminen on osa niitä yhteisiä pelisääntöjä, joiden kanssa tässä
maassa ja kaikkialla kristillisissä yhteisöissä on helppo toimia.
Luterilaisen uskomme paikka on seurakuntalaisten tavallisessa arjessa. Kirkon tehtävä on
edistää tätä.
Luotettava ja pysyvä arvomaailma elämän perustana, “Pietari”
Moni kysyy onko kirkolla ylipäätään annettavaa nykyihmiselle. Kirkon on instituutiona oltava
sellainen, johon kannattaa ja kehtaa kuulua. Sitä paikkaa ei lunasteta pyörimällä tuuliviirinä
muka- suvaitsevaisuuden vietävissä. Kirkon on oltava osa sitä peruskalliota, johon voi luottaa ja
jolle voi rakentaa elämänsä.
Kirkon tulee pidättyä ekumeeniseen monokulttuuriin uskonnon osalta, vaikka kirkko yhteisönä
on kansainvälinen ja sen jäsenet edustavat erilaisia kulttuureja. Kirkon tulee keskittyä
luterilaisten arvojen vaalimiseen, kulkea vakaasti kristillisten ja raamatun oppien mukaisena
hengellisyyden kohottajana.
Diakoniatyö, muista huolehtiminen, “Laupias samarialainen”
Arvomaailmaltaan kovettuneessa ja yksilökeskeisessä yhteiskunnassamme kirkolla on tilaus
yhteisöllisyyden luojana ja sosiaalipalveluista väliinputoavien turvaverkkona. Tämä on
perinteistä ja tärkeää diakoniatyötä, jota arvostetaan kaikkialla kristillisessä maailmassa. Hyvät
teot ovat olennainen osa kristillistä elämää. Tavalliset seurakuntalaiset voivat löytää oman
tapansa osallistua erilaisiin tehtäviin ja siten myös lähentää kirkkoa ja seurakuntalaisia muihin
lähimmäisiimme.

2. Pitäisikö kirkon vihkiä ja/tai siunata samaa sukupuolta olevien parien avioliitot?
Kirkollinen avioliitto on miehen ja naisen välinen pyhä liitto, jonka Jumala yhdistää. Maallinen
laki voi määrätä liitosta minkä tahansa osapuolten välillä. Kirkon tehtävä on siunata Jumalan
asettamat avioliitot, ei siunata maallisia juridisia sopimuksia.
Perussuomalainen moraali edustaa ekumeenista näkemystä, jossa avioliitto on miehen ja
naisen välinen liitto. Samaan arvomaailmaan liittyy perhekäsitys, jossa lapsilla on isä ja äiti:
“Kunnioita isääsi ja äitiäsi”.
Suomalainen avioliitto on alkuaan kirkollinen instituutio, joka on periytynyt maalliseen
lainsäädäntöömme. Luterilaisen kirkon ei tule hyväksyä pakanoiden oppeja omaan
opetukseensa tai ottaa niitä kirkollisiin toimituksiin.
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3. Millainen olisi toiveittenne kirkko Tampereella viiden vuoden kuluttua? Miten
työskentelette sen hyväksi, että toiveenne toteutuu?
Vuonna 2019 kirkko on kallio, jolle voimme lastemme arvomaailman rakentaa. Kirkko tekee
kirkollista työtään ja maallinen politiikka hoidetaan kirkon ulkopuolella. Kirkolla on tarjota
pysyviä arvoja alati muuttuvassa maailmassa.
Kirkko on julkisen sektorin ohella vakaa palveluiden tuottaja. Kirkko tuottaa lasten ja
ikäihmisten kerhot, nuorisotilat, ja on kristillisten arvojen aktiivinen valistaja ja kasvattaja.
Kansalaisten "olohuone" johon on helppo tulla ja pyytää apua tarvittaessa.
Tähän olemme päässeet hoitamalla taloutta harkitusti. Kiinteästä omaisuudesta on pidetty
huolta ja omistus säilytetty. Keräykset on suunnattu antamaan apua lähelle. Seurakuntiin on
saatu lisää ihmisiä koska tekemämme työ katsotaan kirkollisveron arvoiseksi ja tarpeelliseksi.
Kulujen karsimiseksi viherhumppa, mukutus ja homotus on lopetettu kirkolle kuulumattomina
rönsyinä.

Lue lisää ehdokkaidemme esittelyjä
Tampereen Perussuomalaiset -listat esitellään WWW-sivullamme
http://yhteys.info/kirkkovaalit2014

