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Muutoksen laajempi tausta

• kirkon murros: taloudellinen, 
toiminnallinen ja hengellinen

• kirkon tulevaisuuskomitean -
mietintö

• Saman katon alle – mietintö
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Kirkon tulevaisuus ratkotaan…

• Kriiseissä 

• Kännykällä

• Kadulla 

• Kirkkotilassa?
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Vuonna 2070 Liedon seurakunta on

1.taloudellisesti köyhempi. 
2.hengellisesti avoin ja rikas, 
3.pitkälti vapaaehtoisten varassa,
4.toiminnaltaan yksinkertaisempi,
5.kokoava toiminta tapahtuu kirkoissa. 
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Pitkä ja hidas matka

•Lämmitysjärjestelmästä kokonaisvaltaiseen 
muutokseen. 

•Avoimet kirkkoillat, palautteenkeruu 
seurakuntalaisilta, opintomatkat

•Kokeilut: kirkkoareenat, neulekirkot, 
lastentapahtumat, pääsiäisyön ruokailut, 
ehtoollisen viettokokeilu, yhteisöllinen työote 
(Case Littoinen), jne…  
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Pääsiäisateriayön ateria
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Mitä on syödä kirkossa?
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Entä kokoustaa?
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Olla taidenäyttelyssä…
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Pitkä ja hidas matka

• Teologinen taustaselvitys, Mika K T Pajunen 
• Kirkkotilan monipuolinen käyttö - Tapausesimerkkinä 
Liedon keskiaikaisen kirkon remontti, Outi Tukia-Takala

• Seurakuntavaalien 2018 viestintä ja palaute
• Neuvonpitoa, selvityksiä ja kokouksia seurakuntalaisten, 
työntekijöiden, suunnittelijoiden, päättäjien, 
hiippakunnan, kirkkohallituksen ja museoviraston 
edustajien kanssa
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Mitä Liedossa on odotettu?

”Haluaisin kirkon, jonne on 
helppo tulla, kirkon jossa on 

helppo liikkua, kuulla ja 
osallistua”.
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Mitä Liedossa on odotettu?

”Kun astun kirkkoon, haluan 
astua toisenlaiseen 

rakennukseen kuin virastotaloon, 
hammaslääkäriin tai 

monitoimitaloon”.
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Mitä Liedossa on odotettu?

”Toivoisin kirkon olevan 
enemmän auki ja muuntuvan eri 
tilanteita sekä tarpeita varten.”
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Mitä Liedossa on odotettu?

”Haluaisin kirkossa 
sekä kohdata että olla 

rauhassa.”
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Liedon Madonna kotiin?
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Tavoitteet:

• Saavutettavuus: eroon esteistä
• Muunneltavuus: siirtyvät kalusteet 
mahdollistavat monipuolisen 
toiminnan 

• Pyhyys: Kirkko on Jumalan läsnäolon 
ja kohtaamisen paikka
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