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keskinäinen  

KUMPPANUUSSOPIMUS 

 

Sopimuksen osapuolet 

Tämä sopimus on solmittu kolmen osapuolen, Jordanian ja Pyhän maan evankelis-luterilaisen 

kirkon, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kuopion hiippakunnan ja Suomen Lähetysseura 

ry:n kesken. 

 

Sopimuksen luonne ja tarkoitus 

”Kun meillä vielä on aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille, mutta varsinkin niille, 

joita usko yhdistää meihin.”  (Gal. 6:10) 

Sopimuksen osapuolet tunnustavat Raamattuun ja luterilaisiin tunnustuskirjoihin perustuvaa 

kristillistä uskoa ja osallistuvat uskossa Kristuksen yhteen universaaliin kirkkoon. Tämän 

sopimuksen tarkoituksena on ilmentää ja edistää yhteistä todistusta, palvelua ja 

yhteenkuuluvuutta.  

Sopijaosapuolia yhdistää osallisuus maailmanlaajaan luterilaiseen perheyhteyteen ja sen 

ilmentämään kommuunioon. Kommuuniosta nousee pyrkimys edistää kirkkojenvälistä 

yhteistyötä ja yhteisymmärrystä kunnioittaen kunkin sopijaosapuolen erityislaatua, itsenäisyyttä 

ja historiaa. 

Sopijaosapuolet jakavat yhteisen työnäyn ja tehtävän osallistumisesta Kolmiyhteisen Jumalan 

lähetykseen kaikkialta kaikkialla maailmassa. Yhteistyötä toteutetaan Luterilaisen maailmanliiton 

lähetysasiakirjan ”Lähetys kontekstissa” osoittamien suuntaviivojen mukaisesti. 

Kumppanuussopimuksen lähtökohtana on keskinäinen kunnioitus, vastavuoroisuus, 

tasavertaisuus ja yhteenkuuluvuus. 

Keskinäinen sopimus tähtää uudenlaisten, konkreettisten kirkkojenvälisten yhteydenpidon 

muotojen kehittämiseen sekä lähetystyöhön sitoutumisen kasvuun. Vuorovaikutuksen lisäämisen 

tavoitteena on kasvu toinen toisensa tuntemisessa, keskinäisessä jakamisessa, luottamuksessa ja 

spiritualiteetin vahvistumisessa. Toiminnan tarkoituksena on edistää kirkkojen ja niiden jäsenten 

keskinäistä yhteyttä ja kasvua kumppanuuteen. Lisääntynyt yhteistyö, keskinäinen tuki ja 

rohkaisu vahvistavat kutakin sopijaosapuolta toteuttamaan omaa eritystä todistus- ja 

palvelutehtäväänsä. 

Suomen Lähetysseura toimii kumppanuusyhteistyössä konsultoivassa roolissa yhteistyötahona, 

jolla on pitkäaikaisen kokemuksen tarjoamat yhteydet sekä Kuopion hiippakuntaan että 



Jordanian ja Pyhän maan evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Lähetysseuran toiminta Lähi-idässä on 

synnyttänyt vakiintuneet suhteet ja luonut yhteistyökanavat, jotka ovat kumppanuusyhteistyön 

käytössä. 

Sopijaosapuolet sitoutuvat tekemään yhteistä lähetystyötä koskevat suunnitelmat ja taloudelliset 

sitoumukset yhdessä. 

 

Yhteistyön muotoja 

Keskinäinen vuorovaikutus sisältää mm. seuraavanlaisia yhteistyön muotoja: 

- Sitoutuminen säännölliseen esirukoukseen kumppanien puolesta. 

- Vuorovaikutuksen ja tiedonvälityksen lisääminen keskinäisen tuntemisen kasvattamiseksi ja 

kokemusten jakamiseksi. 

- Teologisen vaihdon tehostaminen esimerkiksi järjestämällä yhteisiä seminaareja, missiologista 

koulutusta ja vierailuja. Pyhän maan matkailussa painopisteenä on tutustuminen paikalliseen 

kristillisyyteen, erityisesti Jordanian ja Pyhän maan evankelis-luterilaisiin seurakuntiin.  

- Uusien yhteistyötapojen kehittäminen järjestämällä esimerkiksi työntekijä- ja 

harjoittelijavaihtoa erityisesti kirkkomusiikin ja uskontodialogin aloilla.  

- Yhteisen lähetystyön vahvistaminen erilaisilla hankkeilla, joiden kautta Kuopion hiippakunnan 

seurakunnat voivat kolehti- ym. varoin tukea Jordanian ja Pyhän maan evankelis-luterilaisen 

kirkon toimintaa Suomen Lähetysseuran talousarvion kautta ottaen huomioon erityisesti 

kirkollisen työn tarpeet. 

 

Sopimuksen kesto 

Kumppanuussopimus allekirjoitetaan Kuopiossa 25.5.2018 vuosiksi 2019-2023. Sopijaosapuolet 

arvioivat sopimuksen toteutumista kahden vuoden välein tapahtuvissa keskinäisissä 

tapaamisissa. Sopimuksen jatkamisesta ja mahdollisesta tarkistamisesta neuvottelut aloitetaan 

vuotta ennen sopimuksen umpeutumista.  

Tätä sopimusta on tehty kolme samansisältöistä kappaletta englanniksi ja suomeksi, yksi kullekin 

sopijaosapuolella.  

 

Kuopiossa 25.5.2018 

 

 

 


