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12.06.2021 
Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 

§ 1 Kokoustiedot 

Alkuhartaus 

Hiippakuntapastori Päivi Liiti piti alkuhartauden. 

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen. 

Sihteeri suoritti nimenhuudon. 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esittelijä Tuomiokapituli 

Perustelut 
KL 17 a:3 §:n mukaan, jollei kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä toisin 
säädetä, toimielimen koolle kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä, asioiden 
käsittelystä, päätösvaltaisuudesta, esteellisyydestä, äänestämisestä, 
ratkaisuvallan siirtämisestä, vaalikelpoisuudesta, ja vaalin toimittamisesta 
hiippakunnan toimielimessä on soveltuvin osin voimassa, mitä niistä 
seurakunnan toimielimiä varten säädetään. 

KL 7:4 §:n 1 momentin mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, 
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. 

Hiippakuntavaltuuston työjärjestyksen 2 §:n mukaan kokouksen esityslista 
lähetetään osanottajille siten, että se on osanottajilla viimeistään viisi päivää 
ennen kokousta. 

Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Esittelijä Tuomiokapituli 

Perustelu Hiippakuntavaltuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaan hiippakuntavaltuusto 
valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. 
Valitut pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. 
Hiippakuntavaltuusto on 13.9.2008 kokouksessaan sopinut, että pöytäkirjan 
tarkastajat valitaan jäsenten aakkosellisen listan mukaan. 
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12.06.2021 
Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 

Esitys Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kumpulainen Rita ja Lehto Pekka. Päätettiin 
myös, että nyt valitut henkilöt toimivat pöytäkirjantarkastajina koko 
valtuustokauden ajan. 

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esittelijä Tuomiokapituli 

Esitys Hiippakuntavaltuusto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. 

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. 
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12.06.2021 
Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 

§ 2 Oulun hiippakunnan strategia 2021 - 2026 

Diaarinumero DOUL/188/00.02.13/2021 

Esittelijä Tuomiokapituli 

Perustelut Oulun hiippakunnan vuosien 2021–2026 strategia Uskon, toivon ja rakkauden 
asialla pohjoisessa on valmisteltu prosessimuotoisesti keväällä 2021. Sen 
pohjana on Suomen ev. lut. kirkon strategia ”Ovet auki” sekä tehty kysely 
Oulun hiippakunnan seurakuntien henkilöstölle. 

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on 27.5.2021 § 45 päättänyt lähettää 
Oulun hiippakunnan strategian 2021–2026 hyväksyttäväksi 
hiippakuntavaltuustolle. 

Esitys Hiippakuntavaltuusto hyväksyy Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin strategian 
2021–2026. 

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Toimenpiteet -

Lisätiedot Hiippakuntadekaani Juha Rauhala, juha.rauhala@evl.fi tai 044-755 5556. 

Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta. 

mailto:juha.rauhala@evl.fi
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Uskon, toivon ja rakkauden 
A S I A L L A P O H J O I S E S S A 

Oulun hiippakunnan strategia vuoteen 2026 
LIITE: Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 12.06.2021 / 2 
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Strategian
teologinen lähtökohta 

Jeesus aloitti työnsä menemällä periferiaan, hän 

liikkui yhteiskunnan laidalla ja perusti keskuksen 

työlleen sinne. Jeesus nosti viimeiset 

ensimmäisiksi, niin että köyhät ja alas painetut 

saisivat vapautuksen. Köyhyyttä on monenlaista: 

aineellista köyhyyttä, syrjäytyneisyyden ja 

yksinäisyyden aiheuttamaa köyhyyttä, merkityksen 

ja elämän suunnan puutteen aiheuttamaa köyhyyttä 

ja köyhyyttä, joka johtuu siitä, ettei evankeliumi ole 

elämän keskiössä. 

Kirkko löytää identiteettiinsä asettumalla näiden 

köyhien rinnalle ja ymmärtäessään, ettei sen osa tässä 

maailmassa ole menestystarina. Kirkossa ei ole 

auttajia ja autettavia, on vain sisaria ja veljiä. Kirkko 

löytää tehtävänsä, kun se tunnistaa haavansa. Silloin 

se voi olla yhteisö, jossa haavoitetut löytävät kotinsa. 

Kirkon työn keskus on köyhien, syrjäytyneiden ja 

yksinäisten keskellä tehtävä työ, mutta sen sydän on 

puolestaan rukouksessa ja jumalanpalveluksessa. 

Kirkon olemassaolo on osallisuutta 

Jumalan missioon tässä maailmassa. 
LIITE: Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 12.06.2021 / 2 



    

   

    

  

   

   

    

   

  

   

    

  

 
  

  

    

  

      

    

      

     

    

  

 

  

 

 S T R A T E G I A V U O T E E N 2 0 2 66 

Johdanto 

Ne keskustelut, joita hiippakunnassamme on 

käyty kevään 2021 yhteisissä 

kokoontumisissa ja joihin on osallistunut 

tuomiokapitulin, neuvottelukuntien ja 

hiippakuntavaltuuston jäseniä, ovat olleet 

rakentamassa yhteistä teologista näkyä, 

jolla niin hiippakunta kuin tuomiokapituli 

haluavat orientoitua tekemään työtä 

tulevaisuudessa. Lisäksi seurakuntien 

työntekijöille on lähetetty palautekysely, 

jonka tulokset on otettu huomioon 

strategiaa tehdessä. 

Keskusteluissa on ilmaistu halu irrottautua 

työalakeskeisestä ajattelusta kohden 

yhteistä näkyä; kohti sitä, mikä on kirkon 

työssä tärkeintä Pohjois-Suomessa juuri nyt. 

Tämä näky on haluttu nostaa kaiken työn 

keskiöön. Ajatuksena on, että se sävyttäisi 

kaikkea hiippakunnassa tehtävää työtä oli 

sitten kysymys jumalanpalveluksesta, 

varhaiskasvatustyöstä, nuorisotyöstä, 

kiinteistöistä, diakoniatyöstä tai 

kirkkomusiikista. 

"Keskusteluissa on 
ilmaistu halu irrottautua 
työalakeskeisestä 
ajatelusta kohden yhteistä 
näkyä" 

LIITE: Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 12.06.2021 / 2 
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Kuvat: Juha Rauhala (s 1), Kristina Klingenberg (s. 2, 4), Satu Saarinen (s. 13) Sanna Krook, (s. 14) Harriet Urponen (s. 3, 12), Vuokko Laurila s. 17, Canva (s. 9-11) 

Muutos ajattelutavassa on suuri, mutta se 

koetaan tarpeelliseksi, jopa 

välttämättömäksi. Keskusteluissa, joita on 

käyty, on ollut sama uuden etsimisen henki 

ja niissä on hengitetty samaa raikasta ilmaa, 

kuin mihin kirkon Ovet auki -strategia 

innostaa ja opastaa. Teologinen 

pohdiskelumme nousee pohjoisesta 

kontekstista, jossa luterilainen teologia on 

vuorovaikutuksessa ekumeenisen teologian 

kanssa. Olemme ottaneet vaikutteita 

esimerkiksi Sant Egidio -yhteisön ajattelusta 

ja toiminnasta. 

Koska kysymys on ajattelutavan ja kulttuurin 

muutoksesta, ymmärrämme, että muutos 

tulee viemään aikaa. Nyt on se hetki, jolloin 

haluamme aloittaa tämän muutoksen. 

Hiippakunnan strategia toimii myös ohjeena 

siihen, kuinka toimimme kirkkona 

pandemian jälkeisessä ajassa. Strategia 

auttaa meitä linjaamaan, mitkä asiat ovat 

erityisen tärkeitä pandemian jälkeen. 

Yhteiskunnallinen eriarvoistuminen, 

syrjäytyneiden määrän kasvu ja 

syrjäytyneiden tilanteen heikentyminen 

pandemian aikana vaikuttavat siihen, kuinka 

me työskentelemme hiippakuntaamme nyt 

ja tulevaisuudessa. 

LIITE: Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 12.06.2021 / 2 



    

   

    

  

   

    

    

   

    

     

  

     

  

    

   

    

  

   

 

 

  
           

        

        

         

       
        

  

   

    

    

    

   

  

     

     

   

   

   

 

     

    

 

    

    

    

     

  

 8 O U L U N H I I P P A K U N T A 

Strategian teologinen lähtökohta 
Alku on viimeisissä 
Kirkon työ on merkillistä, koska se alkaa viimeisistä. Jeesus itse aloitti työnsä 

menemällä periferiaan, hän liikkui yhteiskunnan laidalla ja perusti keskuksen 

työlleen sinne. Jumalan valtakunta perustettiin laidalle, viimeisten keskelle, niin 

että sorretut saisivat vapautuksen, armon vuoden. Mitä tämä merkitsee meille? 

Kristittynä oleminen ja eläminen on 

palvelua. 

Kristittyinä me rakastamme kaikkia, 

mutta rakkautemme tulee ensiksi ja 

erityisesti suuntautua yhteiskunnan 

vähäisiin, köyhiin, syrjäytyneisiin ja 

yksinäisiin. 

Kirkon työn tulee lähteä kaikkein 

vähimmistä, niistä ihmisistä, jotka ovat 

marginaalissa. Niiden, jotka ovat 

yhteiskunnan laidalla, sysätty sivuun tai 

vaarassa pudota, tulee olla keskus kirkon 

työlle ja elämälle. 

Meidän tehtävämme ei ole vain auttaa, 

vaan ystävystyä. 

Jeesus asetti köyhät ja syrjäytetyt 

keskiöön. 

Asetumme heikompien puolelle ja 

voimistamme niiden ääntä, joilla sitä 

yhteiskunnassa ei ole. 

”Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi.” 

(Matteus 20:16). 

Jokainen meistä voi syrjäytyä - Kuka on köyhä? 
Kun puhumme köyhistä, syrjäytyneistä ja marginalisoituneista on tärkeää muistaa 

muutama asia. 

Ensimmäiseksi: Jokainen meistä voi 

sairastua, menettää läheisen ihmisen tai 

työpaikan huomenna tai muulla tavoin 

syrjäytyä. Me kaikki kannamme tätä 

haavoittuvuutta itsessämme. Elämä on 

haurasta ja haavoittuvaista. 

Toinen asia, joka meidän tulee muistaa: 

Meidän ei tulisi puhua köyhistä tai 

syrjäytyneistä ihmisistä, vaan ihmisistä 

elämäntilanteissa, jotka ovat syrjäyttäviä 

tai ankaria. Elämäntilanteet ja 

vastoinkäymiset syrjäyttävät. 

Kolmanneksi: kirkossa ei ole auttajia ja 

autettavia, vaan kristittyjä, sisaria ja 

veljiä. 

On sanonta, että jokainen ”palkansaaja” 

on vain kahden kuukauden päässä 

köyhyydestä. Vaikka sanonta on vanha, 

kuvaa se silti elämisen haurautta myös 

tänään. 

LIITE: Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 12.06.2021 / 2 
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Tämän ajan köyhyys - Köyhyyden monet kasvot 
Köyhyyttä on monenlaista, ei vain taloudellista ja materiaalista puutetta. Tänään 

elämme yhä pidempään ja elintasomme on kohonnut, mutta emme tiedä mitä 

tehdä hyvinvoivalla elämällämme. Elämme ehkä taloudellisesti turvattua elämää, 

ja materiaalisesti kaikki on hyvin, mutta silti olemme levottomia ja tunnemme ehkä 

olevamme sisäisesti köyhiä. Elämästä puuttuu suunta, merkitys, sisältöäkin. 

Nykyajan syrjäytyneisyyttä on esimerkiksi Olemmeko me periferiassa, syrjäytyneitä, 

se, kun elämänsuunta on kateissa ja kun evankeliumi ei ole elämämme 

elämänhalu puuttuu. keskuksessa? 

Yksi köyhyyden ja syrjäytyneisyyden muoto on yksinäisyys. Me tiedämme, että on 

olemassa yksinäisyyttä, joka on vapaaehtoista. Jokainen meistä tarvitsee joskus 

aikaa itselleen ollakseen yksin. Mutta on olemassa myös yksinäisyyttä, joka ei ole 

itse valittua. Moni ihminen kärsii yksinäisyydestä. Yhteiskunnassamme on ihmisiä, 

joilla ei ole ystäviä, ja joilta puuttuvat sosiaaliset suhteet. Tällaista köyhyyttä on 

paljon. 

Harvaanasutuissa ja alueellisesti laajoissa seurakunnissamme on myös alueellista 

syrjäytyneisyyttä. Palvelut on keskitetty taajamiin. Kirkon ei tule lähteä 

keskittämiseen ja unohtaa sivussa asuvat ihmiset, vaan heidät on huomioitava 

erityisellä tavalla. 

Yhtä perhettä - sisaria ja veljiä 

Ei ole auttajia ja autettavia, vaan sisaria ja veljiä. Köyhät, yksinäiset ja syrjäytyneet 

ovat sisaria ja veljiä, ystäviä. 

Jokaisella kristityllä tulisi olla ainakin Vaikka emme ole sukua, olemme samaa 

yksi syrjäytynyt ihminen ystävänä. perhettä. Me jaamme yhteisen 

Ystävyys muuttaa meitä. Ystävyydessä on identiteetin: evankeliumin identiteetin. 

kyse molempien muuttumisesta, Meidän tulee kysyä, kuka antaa ja kuka 

valmiudesta hyväksyä muutos myös saa. Yhteys syrjäytyneeseen ihmiseen 

itsessä, yhteisestä matkasta. merkitsee myös sitä, että me saamme 

tästä yhteydestä jotakin arvokasta. 

LIITE: Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 12.06.2021 / 2 
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Kristuksen kasvot meille -
Kirkko tarvitsee köyhiä ollakseen kirkko 

Kirkolle on tärkeää, jopa elintärkeää yhteys köyhiin. Sillä kun me kristittyinä ja 

kirkkona kohtaamme köyhän, silloin kohtaamme evankeliumin. 

Köyhät auttavat kristittyjä ja kirkkoa 

kuulemaan evankeliumin todellisen 

syvyyden. 

He voivat paljastaa meille Kristuksen 

kasvot. Elämämme uudistuu, kun 

katsomme heitä silmiin. 

Kirkko on ”ylösnousemuksen” tarpeessa 

ja tarvitsee heidän kysymyksiään, 

haavojaan ja vastauksiaan ollakseen 

kirkko. 

”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle 

ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte 

minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te 

otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja 

te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te 

kävitte minua katsomassa. Minä olin 

vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.” 

(Matteus 25:35-36) 

Ristin kantajat - Kaikkea ei voi muuttaa ja korjata 

Ollessamme kosketuksissa elämän rikkinäisyyteen ja vaikeuksiin voimme kokea 

voimattomuutta ja riittämättömyyttä. Haasteet voivat tuntua liian suurilta, ja omat 

mahdollisuudet ja voimat auttaa riittämättömiltä. 

Ehkä meidän tulee miettiä, miksi olemme niin kiintyneitä korjaamiseen, ihmisten 

elämäntilanteiden kuntoon laittamiseen. Näemmekö vain ihmisten epätäydellisiä 

elämiä? Ehkä meidän vain tulisi hyväksyä ajatus, että elämä on epätäydellistä. 

Ehkä riittää, että me kuljemme hetken 

aikaa rinnalla, yhdessä. Kaikkea ei voi 

korjata, mutta on se paljon ja tärkeää, 

että me kannamme lähimmäisen taakkaa 

edes hetken aikaa. 

Simon Kyreneläinen auttoi Jeesusta 

kantamaan ristiä hetken matkaa, kun 

Jeesuksen voimat olivat käyneet vähiin ja 

hän ei selvinnyt taakkaansa kantamisesta. 

Se että me palvelemme ja autamme 

lähimmäistä, ei ole mikään ansio. Me 

teemme sen, mikä kristityn tulee tehdä. 

Meillä ei ole mitään tavoitetta, agendaa 

tai tulosvastuuta, kun kohtaamme 

lähimmäisen ja autamme häntä. 

”Niinpä tekin, kun olette tehneet kaiken, 

mitä teidän tulee tehdä, sanokaa: ’Me 

olemme arvottomia palvelijoita. Olemme 

tehneet vain sen, minkä olimme 

velvolliset tekemään.’” (Luukas 17:10) 

LIITE: Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 12.06.2021 / 2 
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Uusi evankeliointi - Kirkko ja Jumalan missio 

Suunta ei ensisijaisesti ole kirkkoon, vaan kirkosta ulos, ihmisten luokse. 

On tärkeää kokoontua yhteiseen jumalanpalvelukseen ja alttarin ympärille, sanan 

kuuloon ja ehtoollispöytään. Samanaikaisesti meidän tulee mennä sinne missä 

ihmiset jo ovat; viedä/rakentaa alttari sinne. 

Alttari on siis kirkossa, mutta se on myös arjessa. 

Kirkon olemassaolo on sitä, että se osallistuu Jumalan missioon. Kirkko on Jumalan 

mission palvelija ja ilmaus siitä. Tämä ei tarkoita omistajuutta, vaan osallisuutta 

Jumalan työhön. 

Jumala on läsnä luomassaan maailmassa, ja Kristus liikkuu keskellämme. 

Kohtaamme hänet erityisesti kärsivän ihmisen katseessa ja elämäntilanteessa. 

Meidän tulee muistaa, että Jumala on ollut maailmassa jo ennen kirkkoa. 

Kristuksessa Jumalan pelastava sanoma on kuitenkin ilmoitettu erityisellä ja 

ainutlaatuisella tavalla. 

"Joka on kokenut elämässään Jumalan 

pelastavan rakkauden ei tarvitse aikaa tai 

pitkää koulutusta voidakseen lähteä 

kertomaan tästä rakkaudesta." (Paavi 

Franciscus) Jokainen kristitty todistaa 

elämällään Kristuksesta. 

Kristityn usko vahvistuu, kun siitä jakaa 

toiselle. Antaessaan saa. 

Me todistamme arjessa Kristuksesta 

rakkauden teoin ja sanoin. 

Olemmeko usein ”mykkiä” kristittyjä, 

uskosta puhuminen on tabu. Esimerkiksi 

tansanialaisen ystävyyshiippakuntamme 

kristittyjen luonteva tapa elää uskoaan 

todeksi arjen keskellä rohkaisee meitä 

jakamaan uskoa omassa 

elämänpiirissämme. 

Kätten evankeliumi on jokapäiväistä 

evankeliointia. Monet ihmiset elävät 

kovissa tilanteissa. Käytännön 

huolehtiminen toisesta ihmisestä on kuin 

evankeliumin pehmeää voimaa tässä 

kovassa maailmassa. 
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Hengessä köyhät - Kristuksen seuraajat 

Jeesus jakoi identiteetin köyhien kanssa. Myös meidät on kutsuttu Kristuksen 

seuraajina samaan tehtävään; me jaamme saman kohtalon. Nöyryys, rakkaus ja 

hengessä köyhyys on myös meidän kutsumuksemme. 

On tärkeää muistaa, että emme tee suuria 

tekoja, eikä työmme ei ole meidän omaa. 

Se on ystävyyden käsityötä. Me 

työskentelemme pala kerrallaan, hitaasti; 

niillä lahjoilla ja voimilla, joita meillä on. 

Olemme hengessä köyhiä, Jumalan 

edessä köyhiä. Emme ole kultivoituneita 

persoonia, mutta meillä on tehtävä. Jo 

vanhat heränneet veisasivat: ”mihinkä me 

menisimme, kerjuuta jos häpeisimme”. 

(Siionin virsi 155:6) 

Vaikka epäonnistumme, sairastumme ja 

teemme virheitä, me voimme olla 

Kristuksen silmät, hänen kätensä ja hänen 

suunsa. 

Ilo ja suru voivat matkustaa yhtä aikaa 

kanssamme. 

Meidän tehtävämme on Jeesuksen 

esimerkin mukaisesti parantaa ja nostaa. 

"Kristus on tullut tähän maailmaan sen 

vuoksi, että hän parantaisi ja nostaisi 

ihmisiä uuteen elämään". (Eero Huovinen) 

”Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen 

on oltava viimeinen ja kaikkien palvelija”. 

(Markus 9:35) 
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Asenteena kunnioitus ja uteliaisuus -
Kristillinen elämäntapa 

Miten kirkon ja kristittyjen tulee lähestyä maailmaa? 

Kristillisessä elämäntavassa keskeistä on Niin, että me kristittyinä katselisimme 

kunnioitus ja uteliaisuus. maailmaa sellaisella katseella, että 

näkisimme pyhyyttä Jumalan luomassa 

maailmassa ja Kristuksen 

lähimmäisessämme; erityisesti kärsivän 

ihmisen katseessa ja elämäntilanteessa. 

Suhteessa toisiin kirkkoihin, uskontoihin ja kulttuureihin kirkon tehtävänä on 

aktiivisesti muistuttaa, että meillä kaikilla on sama lähtökohta. Jobin kirjaa 

mukaillen: Sillä emmekö me ole saman käden tekemiä ja muovaamia? Hän, joka 

muovasi minut äitini kohdussa, eikö Hän ole muovannut myös kaikki muut. (Job 31:15) 

Kaikkien erojen, kulttuurien ja uskontojen Todistuksemme Kristuksesta ja hänen 

takana meillä on sama perusta, ainutlaatuisuudestaan ei ole 

lähtökohta, ihmisyys. ulossulkevaa, vaan kutsuvaa ja dialogista. 

Kirkon tehtävä on luottamuksen Kaikilla ihmisillä on oikeus kuulla hyvä 

rakentaminen erilaisten ihmisten ja sanoma Kristuksesta. 

ryhmien välille. Ilman luottamusta mitään 

ongelmaa ei voi ratkaista. 

Rajat voivat eristää ja sulkea sisään. Tunne meistä ja heistä, toisista syntyy 

helposti. Kirkon ja kristittyjen tulee olla avoimia ja kohdata kunnioittaen ne, joilla 

on toisenlainen tausta. 
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Haavoitettujen yhteisö - Toivon säde loistaa 
jokaisessa halkeamassa 

Aito yhteys, ”me”, voi muodostua vain silloin, kun on valmis 

tunnustamaan/tunnistamaan ja hyväksymään omat haavansa, halkeamansa. 

Toivon logiikka kirkon yhteisölle: Olemme kutsutut samaistumaan haavoihin; se 

antaa meille uuden toivon. Ehkä on niin kuin Oscar Wilde on sanonut: Mitä muuta 

kautta Kristus tulisi maailmaan kuin särkyneen sydämen kautta? 

Voiko myös kirkko olla ”täydellinen kirkko”, vaikka se eläisi köyhyydessä? Voiko 

kirkko olla elinvoimainen ja Kristuksen seuraaja jäsenmäärän pienentyessä ja 

resurssien vähetessä? Voiko kirkon ”laatua” mitata ulkoisilla tekijöillä? 

Olemmeko yksilöllisen elämäntavan uhreja? Pitäisikö meidän kirkkona etsiä tapaa 

elää kulttuurissa, joka on yhä yksilöllisempää? Kuinka löytäisimme yhteisöllisen 

tavan elää nykyajassa? 

Kristuksen kirkko, seuratessaan Vapahtajaa, ei tule saamaan itselleen mitään 

menestystarinaa. Kristuksen seuraamisen tie ei ole helppo. Seuratessaan Kristusta 

kirkko joutuu tilanteisiin, joissa sitä ei arvosteta ja kunnioiteta. 

Kun kirkko ja kristityt tekevät työtään Kun kirkko tunnistaa haavansa, silloin se 

haavojensa kautta, se voi olla kuin lääke voi olla yhteisö, jossa haavoitetut 

niille, jotka ovat elämän taakan alla löytävät kotinsa. 

murtuneita. 
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Kirkon sydän 

Kun kirkon työn keskus on köyhien, syrjäytyneiden ja yksinäisten keskellä tehtävä 

työ, on sen sydän puolestaan rukouksessa ja jumalanpalveluksessa. 

"Alttari on Jumalan läsnäolon paikka, jonka ääreen kristillinen seurakunta 

kokoontuu rukoilemaan ja kiittämään Jumalaa, kuulemaan hänen sanaansa ja 

vastaanottamaan ehtoollisen sakramentin." (Katekismus) 

"Yhteisestä jumalanpalveluksesta Rukous voi näyttää heikolta, mutta siinä 

saamme voimaa elämäämme ja on voimaa. Se voi repiä muurit alas, 

toimintaamme." (Katekismus) täyttää halkeamat, hajottaa väkivallan ja 

Kun rukous nousee Jumalan puoleen, lisätä armoa. 

ahdistus vaihtuu toivoon, kyyneleet iloksi, 

epäilys onneen ja yksinäisyys yhteyteen. 
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Perustehtävämme 
MISSIO 

Oulun hiippakunnan ja sen seurakuntien tehtävänä on 

kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista 

välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. 

Pelastavan evankeliumin julistus, osallisuus, 
yhteisvastuu, heikoimpien puolesta puhuminen, 

sielunhoito, tasa-arvosta ja ihmisarvosta 

huolehtiminen sekä luomakunnan eheyden 

vaaliminen kuuluvat yhteen. 

Näky tulevaisuudesta 
VISIO 

Oulun hiippakunta ja 
sen seurakunnat ovat 

uskon, toivon ja rakkauden yhteisö: 

· Usko on sitä, että me olemme 
Jumalan edessä - saamassa. 

· Rakkaus on sitä, että me olemme 
ihmisten keskellä - jakamassa. 

· Toivo on sitä, että suuntaudumme 
rohkeasti tulevaisuuteen 

- Jumalaan luottaen. 
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Strategiset 
valinnat 

1.Tuemme seurakuntia strategisessa suunnittelussa ja 
toimintakulttuurin uudistamisessa 

Keinot: 
Tuomiokapituli järjestää koulutuksia rovastikunnittain ja antaa myös suoraa 

tukea seurakunnille strategian tekemiseen liittyen. 

Seurakuntia ohjataan työalakeskeisestä ajattelusta kohti yhteistä työnäkyä. 

Nostamme koulutuksissa, viestinnässä ja muilla keinoin esiin hiippakunnan 

strategisessa työskentelyissä esiinnousseita teemoja, kuten esimerkiksi 

lapsiperheet, yksinäisyys ja syrjäytyminen sekä niiden kohtaaminen. 

Etsimme yhdessä seurakuntien kanssa uutta toimintakulttuuria, jossa 

seurakuntalaisen osallisuus ja vapaaehtoisuus vahvistuvat. Kehitämme yhdessä 

hyviä toimintamalleja ja jaamme hyviä käytäntöjä hiippakunnassa 

seurakuntien kesken. 

Piispantarkastuksissa korostetaan entistä enemmän seurakuntien 

tulevaisuustyöskentelyä ja toimintakulttuurin uudistumista. 
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2. Kohdennamme hiippakunnan resursseja seurakuntien 
henkilöstön jaksamisen ja työyhteisöjen tukemiseen 

Keinot: 
Yhden hiippakuntasihteerin työnkuvaa muutetaan niin, että hän toimii syksystä 

2021 lähtien hiippakunnallisena yhteyshenkilönä (30 %) seurakuntien 

työhyvinvoinnin ja konsultaatiopyyntöjen kysymyksissä. 

Tuomiokapituli käynnistää organisaatiokonsulttien kaksivuotisen 

jatkokoulutuksen yhteistyöprojektina muiden toimijoiden kanssa, tavoitteena 

on tehdä työkalupakit organisaatiokonsulteille, alkaen 2021. 

Tuomiokapituli tarjoaa digitaalisesti työhyvinvointiin ja hyvään johtamisen 

käytänteisiin liittyviä luentoja, kohderyhmänä koko työyhteisö ja/tai johtajat 

neljä kertaa vuodessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, alkaen syksy 2021. 

Luennot toteutetaan Teams-koulutuksina, niin että myös pitkien etäisyyksien 

päässä olevat työyhteisöt pääsevät niistä osallisiksi. 

Tuomiokapituli tuottaa hiippakunnan kotisivuille seurakuntien työtekijöille ja 

työyhteisöille helposti saatavilla olevaa materiaalia työyhteisöjen 

työhyvinvoinnin lisäämiseksi, alkaen 2022. 

Toteutamme teemakoulutuksen ja tietopaketin hiippakunnan verkkosivuille 

tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta työelämässä ja rekrytoinneissa. 

3. Tuemme seurakuntien teologista työskentelyä ja hengellistä 
syventymistä 

Keinot: 
Tuomiokapituli järjestää ajankohtaisiin aiheisiin liittyvää matalan kynnyksen 

teologista koulutusta (digitaalisesti) papeille ja muille työntekijöille 6 kertaa 

vuodessa, joista 1 on kokoontuminen tuomiokapitulissa. 

Tuomiokapituli tarjoaa vähävaraisisten seurakuntien työyhteisöille ja 

työntekijöille tukea ja mahdollisuuksia osallistua retriittiin ja 

pyhiinvaellukselle. Tuomiokapituli varaa tarkoitusta varten määrärahan, ja 

määrittelee avustuksen tason sekä yksittäiselle työntekijälle että 

seurakunnalle. 

Pidämme esillä ja kannustamme tutustumaan Oulujoen pyhiinvaellusreittiin. 

Tuomiokapituli järjestää jumalanpalveluselämään ja hengellisen elämään 

liittyviä teemakoulutuksia pääsääntöisesti verkossa (aiheina esimerkiksi 

jumalanpalveluksen ja yhteisön uudistuminen, seurakuntalaisten osallisuus 

jumalanpalveluselämässä, jumalanpalveluksen musiikki, saarna ja 

hengellinen puhe, hengellinen ohjaus). 

Edistämme yhteistyötä ja vuoropuhelua hiippakuntamme alueella toimivien 
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4. Lisäämme koulutuksiimme digitaalisuutta, saavutettavuutta ja 
ympäristöystävällisyyttä 

Keinot: 
Koulutukset, kokoukset ja tapaamiset pyritään järjestämään esisijaisesti 

digitaalisesti, mikäli se sopii tilanteen luonteeseen ja sisältöön. 

Tuomiokapitulin henkilöstö vähentää matkustamista 30 % strategiajakson 

aikana. Matkustamismuotoon kiinnitetään myös huomiota: suosimme julkisia 

liikennevälineitä silloin kun se on mahdollista. 

Saavutettavuus paranee: sama palvelu kaikille seurakunnille, etäisyyksistä 

riippumatta. 

Matkustaminen vähenee, mikä edistää kirkon ilmastotavoitteiden 

saavuttamista. 

Tuomiokapituli järjestää ajankohtaisiin aiheisiin (mm. hallinnon kysymyksiin) 

liittyen matalan kynnyksen koulutusta (digitaalisesti), 6 kertaa vuodessa, joista 

1 on kokoontuminen tuomiokapitulissa. 

Tiedotamme ja koulutamme webinaareissa, jotka liittyvät Uuteen kirkon 

ympäristödiplomin käsikirjaan ja Hiilineutraali kirkko 2030-strategiaan sekä 

Kirkon ympäristödiplomin hankkimiseen /uusimiseen. 

Tuomiokapituli järjestää verkossa seurakuntien työntekijöille viestintätyöpajoja 

eri aihepiireistä, kuten esimerkiksi sosiaalinen media, verkkosivut, tiedotteiden 

laatiminen, kuvallinen viestintä. 

5. Tuemme seurakuntia kiinteistöjen, kulttuuriperinnön ja metsien 
hoitamisessa 

Keinot: 
Tuomiokapituli organisoi teemapäiviä kiinteistöjen ja hautausmaiden hoitoon 

liittyen. 

Tuomiokapituli tarjoaa tukea pienille ja vähävaraisille seurakunnille 

kiinteistöstrategian tekemistä ja toimeenpanoa varten. 

Pyrimme rekrytoimaan palkkiotoimisen asiantuntijan tukemaan seurakuntia 

kiinteistöihin liittyvän neuvonnan avulla. 

Tuomiokapituli organisoi teemapäiviä seurakuntien metsien ekologisesti, 

kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästä hoitamisesta ja 

metsäsuunnitelmien tekemisestä. 
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6. Kehitämme saamenkielistä kirkollista työtä yhdessä seurakuntien 
kanssa 

Keinot: 
Työskentelemme yhdessä Suomen Pipliaseuran kanssa inarinsaamenkielisen 

Uuden testamentin käännöksen aikaansaamiseksi strategiakauden aikana. 

Tuetaan koltansaamenkielistä raamatunkäännöstyötä. 

Pyrimme saamaan saamelaisten kotiseutualueen seurakuntiin 

saamenkielentaitoisia työntekijöitä. 

Tuemme erityisesti saamelaisten kotiseutualueen seurakuntia psykososiaalisen 

tuen antamisessa saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin aikana. 

Huomioimme Saamelaisten kirkkopäivät (kesä 2022) kirkon saamelaistyön 

viestinnän näkökulmasta. 

Tuemme tutkimushanketta saamelaisten historiaan ja kulttuuriin liittyen. 

7. Harjoitamme aktiivista vaikuttamistoimintaa vankilatyön ja 
viittomakielisen työn edellytysten turvaamiseksi 

Keinot: 
Pyrimme vaikuttamaan Rikosseuraamuslaitoksen suuntaan, jotta 

vankilasielunhoidon nykyiset resurssit säilyisivät hiippakunnan alueella 

sijaitsevassa neljässä vankilassa. 

Teemme vaikuttamistyötä, jotta Vaalan uuteen vankilaan saataisiin kappeli. 

Pyrimme vaikuttamaan siihen, että viittomakielinen seurakuntatyö saa 

käännösmateriaalia työhönsä. 
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Pöytäkirja II / 2021  21 

12.06.2021 
Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 

§ 3 Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä 
neuvottelukuntien toimintasuunnitelmat 2022 

Diaarinumero DOUL/1/00.01.02/2022 

Esittelijä Tuomiokapituli 

Perustelut Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on käsitellyt kokouksessaan 27.5.2021 
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin talousarvion vuodelle 2021 ja päättänyt 
lähettää sen hiippakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. 

Oulun hiippakunnalla on vuonna 2021 käytettävissä perustoimintaan 
1.526.100 euroa, joka on noin 47.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2021. 
Kirkon keskusrahaston linjauksen mukaisesti kaikkien kapitulien on leikattava 
vuonna 2022 kuluista 3 %. Määrärahaleikkaus on pyritty ottamaan huomioon 
kaikessa ensi vuoden toiminnassa, mutta suurin yksittäinen säästökohde on 
matkakulut. Kiinteistökulut korvataan kulujen mukaan. Tilikohtainen 
talousarvio liitteenä. 

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli käsitteli 27.5.2021 kokouksessaan myös 
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin toimintasuunnitelman 2022 (liitteenä) ja 
päätti lähettää sen hiippakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. 

Hiippakuntavaltuustolle päätettiin lähettää tiedoksi Oulun hiippakunnan 
tuomiokapitulin neuvottelukuntien toimintasuunnitelmat (liitteenä) sekä 
viittomakielisen työn, saamelaistyön ja vankilatyön toimintasuunnitelmat 
vuodelle 2022 (liitteenä). 

KL 17 b: 1 
Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on: 

2) hyväksyä vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä 
talousarvio 

Esitys Hiippakuntavaltuusto 

a. hyväksyy Oulun hiippakunnan talousarvion vuodelle 2022, 

b. hyväksyy Oulun hiippakunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2022, sekä 

c. merkitsee tiedoksi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin neuvottelukuntien 
toimintasuunnitelmat sekä viittomakielisen työn, saamelaistyön ja vankilatyön 
toimintasuunnitelmat vuodelle 2022. 

Käsittely Hiippakuntavaltuuston jäsen Hannu Kallunki esitti, että Oulun hiippakunnan 
toimintasuunnitelmaa täydennetään siten, että sivulle 6, otsikon diakonia ja 
yhteiskunnallinen työ lisättäisiin seuraava teksti: 

”Tuomiokapituli pyrkii selvittämään ja vaikuttamaan 
1. hautaustoimeen liittyviin maksuihin siten, että maksut yhdenmukaistettaisiin 

nk. oman ja toisen seurakunnan jäsenen välillä. 
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12.06.2021 
Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 

2. seurakuntiin siten, että seurakuntien jäsenet voisivat käyttää seurakuntien 
tiloja maksutta kristillisten perhejuhlien yhteydessä, kuten Oulussa toimitaan.” 

Esitystä kannatettiin. 

Päätös Hiippakuntavaltuusto 

a. hyväksyi Oulun hiippakunnan talousarvion vuodelle 2022, 

b. hyväksyi Oulun hiippakunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2022 Hannu 
Kallungin esittämän lisäyksen kera, sekä 

c. merkitsi tiedoksi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin neuvottelukuntien 
toimintasuunnitelmat sekä viittomakielisen työn, saamelaistyön ja vankilatyön 
toimintasuunnitelmat vuodelle 2022. 

Toimenpiteet Pöytäkirjanote liitteineen kirkkohallitukselle 

Lisätiedot hiippakuntadekaani Juha Rauhala, p.044 7555 556, juha.rauhala@evl.fi, 
lakimiesasessori Mari Aalto, p. 040 7443 303, mari.aalto@evl.fi. 

Muutoksenhaku Valitusosoitus kohtiin a. ja b. liitteenä. Päätöksen kohtaan c. ei kirkkolain 24 
luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta. 
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Toiminta+henkilöstökulut 

Pääkirjatili 
TP edellinen vuosi 

2020 

TA kuluva 

2021 
Talousarvio 2022 

301000 Korvaukset valtiolta ja kunnilta -64 304,54 

306000 Muut korvaukset -9 000,00 

Korvaukset -64 304,54 -9 000,00 

319000 Retki- ja kurssimaksut -12 872,90 -20 000,00 -10000 

324000 Lounassetelimaksut -5 400,00 -5400 

Maksutuotot -12 872,90 -25 400,00 -15400 

362000 Jumalanpalveluskolehdit -14 852,14 -19 000,00 -15000 

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -14 852,14 -19 000,00 -15000 

372000 Korvaus työterveyshuollosta -3 431,25 -3 600,00 -3500 

375000 Muut tuet ja avustukset -5 000,00 

Tuet ja avustukset -3 431,25 -8 600,00 -3500 

383000 Muut tuotot -6 407,29 -55 000,00 

Muut toimintatuotot -6 407,29 -55 000,00 

394000 Sis. muut tuotot 

Sisäiset tuotot 

Toimintatuotot -101 868,12 -117 000,00 -33900 

400000 Kokouspalkkiot 4 000,00 3 000,00 3000 

401000 Vakinaisten palkat 761 695,63 803 400,00 817200 

402000 Määräaikaisten palkat 74 723,04 

407000 Tuntipalkat 7 000,00 

408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset 32 790,06 23 600,00 20000 

409100 Lääninrovastien palkkiot (K) 30 362,25 30 000,00 30000 

409200 Pappisasessorien palkkiot (K) 11 417,72 11 400,00 11400 

409300 Tuomiorovastien palkkiot (K) 3 004,44 3 000,00 3000 

409800 Jaksotetut palkat -28 578,85 32 000,00 28000 

Palkat ja palkkiot 889 414,29 913 400,00 912600 

410000 Sosiaaliturvamaksut 11 934,42 

410001 Sosiaalikulut TA 280 000,00 318400 

412000 Eläkemaksut 237 511,14 

414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 19 217,13 

415000 Jaksotetut sosiaalimaksut 62,52 

415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut -7 366,60 

Henkilösivukulut 261 358,61 280 000,00 318400 

420000 Sairausvakuutuskorvaukset -473,70 -10 000,00 

Henkilökulujen oikaisuerät -473,70 -10 000,00 

Henkilöstökulut 1 150 299,20 1 183 400,00 1231000 

430000 Postipalvelut 4 779,11 14 500,00 4000 

431100 Painatukset 812,08 1 000,00 1000 

431200 Ilmoitukset 3 524,08 3 500,00 3000 
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433000 ICT-palvelut 14 598,83 8 400,00 9000 

433500 Puhtaanapitopalvelut 666,60 

435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut 

435700 Jätehuolto 146,69 

437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö) 47 494,64 122 000,00 70000 

437200 Matkakustannukset (ulkop.) 34 149,47 65 000,00 35000 

437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 2 000,00 1000 

437500 Majoituspalvelut, muut 25 000,00 5000 

437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 7 672,72 19 000,00 10000 

437700 Ravitsemuspalvelut, muut 25 734,16 50 000,00 35400 

438500 Kuljetuspalvelut 337,28 

439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 1 797,00 2 000,00 2000 

439100 Koulutuspalvelut, muut 5 700,00 

439300 Työterveyshuolto 20 354,88 28 000,00 21000 

440000 Asiantuntijapalvelut 57 322,84 40 000,00 65000 

440200 Kuva- ja taittopalvelut 3 538,06 2 000,00 1000 

440300 Mainonta- ja markkinointipalvelut 4 837,86 900,00 3000 

440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 29 202,00 5 000,00 7500 

440550 JuEL:n alaiset ostopalvelut 125,00 1 500,00 1500 

442100 Omaisuusvakuutukset 72,02 2 000,00 1000 

447000 Muut palvelut 39 900,16 20 000,00 5000 

Palvelujen ostot 302 765,48 387 300,00 280400 

448700 Sis. koulutuspalvelukulut 2 184,00 

Palvelun ostot - sisäiset 2 184,00 

450100 Vuokrat 200,00 

453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 4 500,00 

456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 500,00 

Vuokrakulut 200,00 5 000,00 

460000 Kalusteet 714,50 

461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet 1 976,04 3 400,00 2000 

462000 Muut koneet ja laitteet 156,56 200,00 

464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit 2 012,93 4 000,00 3000 

466500 Työvälineet ja työkalut 9,20 1 000,00 500 

467000 Elintarvikkeet 1 660,77 8 500,00 3000 

467600 Keittiövälineet ja astiastot 

468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 

472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet 57,95 

472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 236,94 

473050 Sakraaliesineet ja -vaatteisto 

473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaali 4 716,87 8 800,00 5400 

473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 5 511,62 4 000,00 4000 

474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 406,50 18 000,00 10000 

Aineet ja tarvikkeet 29 459,88 47 900,00 27900 

483000 Diakonia-avustukset 

489000 Muut avustukset 6 750,00 18 000,00 15000 
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Annetut avustukset 6 750,00 38 000,00 15000 

493000 Jäsenmaksut 526,30 700,00 700 

495500 Luottokorttikulut 190,00 0 

496000 Muut kulut 1 780,20 28 000,00 5000 

Muut toimintakulut 2 496,50 28 700,00 5700 

Toimintakulut 1 494 155,06 1 690 300,00 1560000 

TOIMINTAKATE 1 392 286,94 1 573 300,00 1526100 

Toimitilat 

Pääkirjatili Edellinen TP 2020 

Kuluvan vuoden TA 

2021 
Talousarvio 2022 

433500 Puhtaanapitopalvelut 25565,81 37000 37000 

435300 Kiinteistöjen huoltopalvelut 25414,54 31000 30000 

435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut 1862,03 700 1900 

435700 Jätehuolto 1350,23 800 1350 

436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalve 0 600 100 

440000 Asiantuntijapalvelut 0 1400 500 

447000 Muut palvelut 0 200 0 

Palvelujen ostot 54192,61 71700 70850 

456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 6711,79 2500 2500 

Vuokrakulut 6711,79 2500 2500 

470000 Lämmitys 17022,19 18000 18000 

471000 Sähkö 5296,83 6000 6500 

471300 Vesi 802,96 1100 800 

474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 300 300 

Aineet ja tarvikkeet 23121,98 25400 25600 

496000 Muut kulut 25,29 0 

Muut toimintakulut 25,29 0 

Toimintakulut 84051,67 99600 98950 

TOIMINTAKATE 84051,67 99600 98950 
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OULUN HIIPPAKUNTA 

TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 

Tuomiokapituli: 27.5.2021 

Hiippakuntavaltuusto: 12.6.2021 

LIITE: Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 12.06.2021 / 3 

1 



     

   

  

   
     

    
  

    
      

  
    

  
     

  

    
  

   
   

 30 

SISÄLLYS 

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024 

Yksikkö: Oulun hiippakunta 

1. KATSAUS NYKYTILANTEESEEN JA TULEVAAN 
2. KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET VUOSINA 2022-2024 
3. KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2022 
4. TALOUSSUUNNITELMAN 2022 ERITYISPERUSTELUT 
5. TOIMINTASUUNNITELMAN 2022 ERITTELY TOIMINTOJEN MUKAAN 
6. KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET ERI TYÖALOILTA VUODELLE 2022 

• Diakonian toimintasuunnitelma 2022 
• Jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan toimintasuunnitelma 2022 
• Kasvatuksen toimintasuunnitelma 2022 
• Lähetyksen ja kansainvälisen työn toimintasuunnitelma 2022 
• Ympäristötyön toimintasuunnitelma 2022 

7. TIEDOKSI 
• Kirkkohallituksen saamelaistyön neuvottelukunnan talous-

ja toimintasuunnitelma 2022 
• Vankilan hengellisen työn toimikunta/vankilatyö 
• Viittomakielisen työn toimintasuunnitelma 2022 
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TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024 

Yksikkö: Oulun hiippakunta 

1. KATSAUS NYKYTILANTEESEEN JA TULEVAAN 

Uusi strategia 2026 

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin strategia on valmistunut yhteisenä työskentelynä kevään 2021 aikana. 
Keskeisintä strategiassa 2026 on se, että sillä haetaan uudenlaista tapaa, kuinka seurakuntaa voidaan johtaa: tekemällä 
hyvin ympäristöanalyysi ja uskaltamalla rohkeasti käyttää teologiaa johtamisen välineenä. Ajatus on, että päästäisiin 
reaktiivisesta tavasta kohti tapaa, jossa seurakunnan itseymmärrystä (identiteettiä) vahvistamalla toimitaan aktiivisesti 
omassa kontekstissa Kristuksen kirkkona. Hiippakunnan keskeinen tavoite strategiajaksolla onkin tähän uudenlaiseen 
työskentelytapaan tutustuminen ja sen ottaminen käyttöön seurakunnan työtä suunniteltaessa. 

Korona-exit 

Pandemia on vaikuttanut voimakkaasti yhteiskuntaan, seurakuntien ja hiippakunnan mahdollisuuksiin sekä tapaan 
tehdä työtä. Kokoontumisrajoitukset ja etätyön laaja käyttöönotto ovat muuttaneet työntekemistä. Pandemian 
vaikutuksia on vaikea arvioida mutta se tiedetään, että pandemiasta johtuen jo aiemmin syrjäytyneiden ihmisten 
tilanne on heikentynyt ja uusien syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien määrä on kasvanut. 

Kirkon tärkeä tehtävä niin pandemian aikana kuin myös sen jälkeen on toivon ylläpitäminen ja niiden ihmisten ja 
ryhmien huomioiminen, jotka ovat syrjäytyneen tai ovat syrjäytymässä. Tuomiokapitulin tehtävänä on auttaa 
seurakuntia ajanmukaisella ohjeistuksella ja tuella. 

Muita merkittäviä tapahtumia ja hankkeita 

Tuomiokapituli on tulevana toimintavuotena osa Oulun seurakuntayhtymän hallinnoimaa ja ESR (Euroopan 
sosiaalirahasto) -rahoitteista Osallisuus Suhteessa -työn kehittämishanketta. Hanke kestää kolme vuotta. 
Hiippakunnassa on suunnitteilla Kevan ja Verve -työelämäpalvelujen kanssa kaksivuotinen yhteistyöhanke, jonka 
avulla mm. vahvistetaan organisaatiokonsulttien osaamista ja kehitetään yhdessä työkaluja työyhteisöjen kanssa 
työskentelyyn. Hiippakunnan kannalta merkittäviä tapahtumia ovat sen alueella järjestettävät Kirkkopäivät ja 
Lähetysjuhlat sekä Saamelaiset kirkkopäivät, joiden järjestämiseen tuomiokapituli osallistuu. Kirkkopäivät ja 
Lähetysjuhlat -tapahtuman pääjärjestäjät ovat Kirkkopalvelut, Suomen Lähetysseura ja Oulun seurakunnat. Ohjelma 
toteutetaan yhteistyössä kirkollisen, seurakunnallisen ja kristillisen järjestökentän, Oulun kaupungin, hiippakunnan, 
seurakuntien, Kirkkohallituksen sekä kulttuuri- ja seurakuntaelämän kanssa. Saamelaiset kirkkopäivät järjestetään 
neljän vuoden välein ja tapahtuma tavoittaa saamelaisia neljän valtion alueelta; Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja 
Venäjältä. Vuonna 2022 järjestetään myös hiippakunnan papiston kokoava kaksipäiväinen Synodaalikokous. 

2. KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET VUOSINA 2022-2024 

1. Seurakuntien hengellisen elämän tukeminen 
 Koulutuksen, valmennuksen ja esimerkin keinoin piispan ja hiippakunnan viranhaltijoiden toimesta 

työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kohtaamisissa. 
 Jakamalla hengellistä sisältöä hiippakunnan viestintäkanavissa 
 Teologinen ikkuna- digitaalinen työskentelytapa otetaan käyttöön 
 Pyhiinvaellus ja retriittitoiminta: Tuomiokapituli tarjoaa ensisijaisesti vähävaraisisten ja pienten 

seurakuntien työyhteisöille ja työntekijöille tukea ja mahdollisuuksia osallistua retriittiin 
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ja/pyhiinvaellukselle. Toimintaan varataan määräraha, jota seurakunnan työntekijät ja työyhteisöt voivat 
hakea. 

2. Seurakuntien johtamisen ja henkilöstön tukeminen toimintaympäristön muutoksessa 
 Piispantarkastusten prosessin keinoin 
 Rohkaisemalla varhaisen puheeksi ottamisen periaatteella ongelmiin tarttumiseen ja niiden ratkaisemiseen 
 Tukemalla seurakuntia koronatilanteen asettamissa erityishaasteissa 
 Suunnitelmallisella viestinnällä, seurakuntien viestinnän tukemisella kriisiviestintätilanteissa 
 Ajankohtaisten asioiden ikkuna - digitaalinen työskentelytapa otetaan käyttöön 
 Hiippakuntasihteeri (Matti Laurila) työnkuvaa muutetaan niin, että hän toimii syksystä 2021 lähtien 

hiippakunnallisena yhteyshenkilönä (30 %) seurakuntien työhyvinvoinnin ja konsultaatiopyyntöjen 
kysymyksissä. 

 Hiippakunnan organisaatiokonsulttien jatkokoulutus yhteistyöprojektina (kaksi vuotta) Kevan ja Verve -
työelämäpalvelujen kanssa, tavoitteena on tehdä työkalupakit organisaatiokonsulteille 

 Tarjotaan digitaalisesti työhyvinvointiin ja hyvään johtamisen käytänteisiin liittyviä luentoja, kohderyhmänä 
koko työyhteisö ja/tai johtajat neljä kertaa (kaksi syksyllä ja kaksi keväällä) vuodessa yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa, alkaen syksy 2021. Luennot toteutetaan Teams -koulutuksina, niin että myös pitkien 
etäisyyksien päässä olevat työyhteisöt pääsevät niistä osallisiksi 

3. Vapaaehtoisuuden vahvistaminen 
 Etsimme yhdessä uutta toimintakulttuuria, jossa seurakuntalaisen osallisuus ja vapaaehtoisuus vahvistuvat. 
 Haemme vaikutteita muista kirkoista ja yhteisöistä ja hakeudumme yhteistyöhön. 
 Luomme yhdessä hyviä toimintamalleja ja verkostoituen kerromme niistä toisille seurakunnille. 

Tuomiokapituli ohjaa ja tukee tehtävää työtä. 
 Teemapäivä vapaaehtoisuudesta kirkon työssä 

4. Digitaalisen työtavan laaja käyttöönottaminen ja rovastikunnissa tapahtuvan työn vahvistaminen 
 Kehittämällä digitaalisen yhteydenpidon keinoja, Teams -kokouksien ja koulutuksien painottaminen 

työtapana, pitkien etäisyyksien Oulun hiippakunnassa 
 Pitkäjänteisen yhteistyön kehittäminen yhdessä rovastikuntien kanssa 
 Lääninrovastien roolin vahvistaminen kirkkoherrojen tukijoina yhdessä piispan kanssa 

5. Saamen kieltä puhuvien seurakuntatyön tukeminen 
 Saamen kielten tukeminen saamelaisten kotiseutualueen seurakunnissa 
 Saamelaiset kirkkopäivät 
 Tutkimusprojektit saamelaisten historiaan ja kulttuuriin liittyen 

6. Seurakuntien kiinteistöjen ja kulttuuriperinnön hoitamisen tukeminen 
 Tarjotaan pienille ja vähävaraisille seurakunnille tukea kiinteistöihin liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi 

kiinteistösuunnitelman tekemiseen. Hiippakunta tarjoaa asiantuntija/konsulttipalvelua 
 Teemapäivä kiinteistöjen ja kulttuuriperinnön hoitamisesta 

7. Ympäristötietoisuuden lisääminen ja konkreettiset toimet siihen liittyen 
 Tuomiokapitulin työntekijöiden matkojen vähentäminen 30 %:lla strategiajaksolla vuoteen 2026 mennessä, 

julkisten liikennevälineiden suosiminen 
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3. KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2022 

1) Strategisen työskentelyn ja työn ohjauksen kehittäminen seurakunnissa 
 Koulutus ja ohjaus rovastikunnissa ja seurakunnissa 
 Hippakunnan teologisen pohdinnan ja sen teemojen esillä pitäminen 

2) Työhyvinvoinnin lisääminen ja johtajuuden vahvistaminen 
 Digitaaliset koulutukset ja organisaatiokonsulttien osaamisen vahvistaminen 

3) Hengellisen elämän hoitamisen vahvistamien 
 Retriitti- ja pyhiinvaellustoiminnan organisointi ja tukeminen 

4) Digitaalisen työtavan vakiinnuttaminen pysyväksi osaksi hiippakunnallista työtä 

5) Tuomiokapitulin talouden ja toiminnan suunnittelun kehittäminen 

6) Keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet eri työaloilta vuodelle 2022 

4. TALOUSSUUNNITELMAN 2022 ERITYISPERUSTELUT 

1. Budjettiraami pienenee edellisvuoden tavoin vuoden 2022 alusta 3 %, joka on noin 47 000 euroa. 
Tämä 3 % vähennys on esitetty talousarviossa toteutettavaksi lähinnä matkakulujen leikkauksilla. Vuosi 2020 näytti, 
että piispantalon monia tehtäviä voidaan hoitaa myös etäyhteyksin ja pyrimme jatkossakin arvioimaan 
tapauskohtaisesti matkustustarpeen. 

2. Hiippakunnan strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti pyrimme tukemaan seurakuntien 
henkilöstöä muun muassa kiinteistösuunnitelmien tekemisessä sekä työhyvinvointiin ja hyvään johtamiseen 
liittyvien luennoin. Lisäksi hiippakunnassa on suunnitteilla hanke, jolla vahvistetaan organisaatiokonsulttien 
osaamista sekä kehitetään työyhteisötyöskentelyä. Vähävaraisten seurakuntien työntekijöiden hengellistä elämää 
pyrimme tukemaan vuonna 2022 avustamalla taloudellisesti retriittiin ja/tai pyhiinvaellukselle osallistujia. 
Talousarviossa on näiden hankkeiden asiantuntijapalkkioihin varattu 22.000 euroa ja avustuksiin 7.000 euroa. 

3. Oulun hiippakunnassa järjestetään Saamelaiset kirkkopäivät vuonna 2022. Saamelaiset kirkkopäivät 
järjestetään neljän vuoden välein. Saamelaisten kirkkopäivien järjestämistä varten kirkolliskokous on myöntänyt 
yhteensä 100.000 euron määrärahan. 

4. Vuonna 2022 järjestetään Synodaalikokous, johon piispa kutsuu hiippakunnan papiston kuuden 
vuoden välein. Pitkien etäisyyksien vuoksi Oulun hiippakunnassa kokous on kaksipäiväinen. Kirkon keskusrahasto 
varaa tarkoitukseen erillisen määrärahan, joka tulee hiippakunnan budjettiraamin päälle. 

5. Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat järjestetään hiippakunnassa toukokuussa. Oulun hiippakunta osallistuu 
päivien järjestämiseen, mutta rahoituksesta vastaa kirkon keskusrahasto. 
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5. TOIMINTASUUNNITELMAN 2022 ERITTELY TOIMINTOJEN MUKAAN 

Piispan toiminta 

Piispan toimintatapojen kehittäminen jatkuu vuonna 2021. Koronapandemian myötä yhteiskuntasuhteiden hoitaminen 
ja eri verkostoissa toimiminen on saanut uuden ulottuvuuden. Yhteistyön jatkaminen eri toimijoiden välillä tulee 
korostumaan myös tulevana vuonna, kun rajoituksia päästään purkamaan. 

Piispan ydintehtäviä ovat uudistetulla prosessilla käynnistyneet piispantarkastukset, virkaanasettamiset sekä pappis- ja 
diakonivihkimykset, seurakuntavierailut ja tuomiokapitulin puheenjohtajuus. Piispuus edustaa kirkon hengellistä 
johtajuutta ja piispa valvoo myös sitä, että kirkon perustehtävää hoidetaan kirkon tunnustuksen, kirkkolain ja -
järjestyksen mukaan. Mediasuhteet on merkittävä osa piispan työtä ja hän toimii aktiivisesti sekä perinteisessä että 
sosiaalisessa mediassa. 

Piispa osallistuu myös koko kirkon hallintoon Piispainkokouksen ja kirkolliskokouksen jäsenenä, kirkon 
ulkosuomaistyön neuvottelukunnan puheenjohtajana (ulkosuomalaistyön piispa) sekä toimimalla Suomen 
Pipliaseuran puheenjohtajana. 

Saamelaisen kirkollisen työn vaaliminen ja edistäminen on yksi Oulun keskeisistä piispan tehtäväalueista. 
Kansainvälinen työ erityisesti Pohjoiskalotin alueella sekä ekumeeniset yhteydet kuuluvat myös piispan työn 
painopistealueisiin. Kolmen maakunnan alueella toimivan Suomen suurimman hiippakunnan pitkät etäisyydet vaativat 
myös huomattavan osan niin työajasta kuin rahallisista resursseista. 

Hiippakuntavaltuusto 

Hiippakuntavaltuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa; hyväksymään hiippakunnan edellisen vuoden 
tilinpäätöksen ja vahvistamaan seuraavan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä käsittelemään 
mahdollisia aloitteita, lausuntopyyntöjä tai muita sille annettuja tehtäviä. Hiippakuntavaltuuston Teams-iltakouluja 
järjestettiin useampi vuonna 2021. Iltakouluja järjestetään tarvittaessa myös vuonna 2022. 

Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 

Rohkaistaan työntekijöitä diakonian perustehtävän kirkastamiseen ja sen tarkastelemiseen uusista näkökulmista. Yhä 
useampi seurakuntalainen ja seurakunnan alueella asuva jää yksin ja syrjään yhteiskunnan arvojen kovetessa, työn 
keskiöön pitäisi rohkeasti nostaa ne, jotka kirkkoa eniten tarvitsevat. Tähän työhön tarvitaan vahvasti verkostoitunut, 
moniammatillinen työntekijäjoukko yhdessä seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden kanssa. Hiippakunnan 
diakonia ja yhteiskunnallinen työ haluavat olla kehittämässä toimintakulttuuria, joka tarttuu yhdessä haasteisiin. Tämä 
tarkoittaa verkostoitumista paitsi seurakunnan sisällä, myös paikallisten sosiaali- ja terveystoimijoiden kanssa. 
Tavoitteena on tehdä työtä rohkeasti, monialaisesti ja yhdessä seurakuntalaisten kanssa yksinäisyyden, köyhyyden ja 
osattomuuden vähentämiseksi. Tuodaan näkyväksi diakoniaa paikallisesti ja hiippakunnallisesti diakonian 150 v 
juhlavuotena. 

Tuomiokapituli pyrkii selvittämään ja vaikuttamaan 
1. hautaustoimeen liittyviin maksuihin siten, että maksut yhdenmukaistettaisiin nk. oman ja toisen 
seurakunnan jäsenen välillä. 
2. seurakuntiin siten, että seurakuntien jäsenet voisivat käyttää seurakuntien tiloja maksutta kristillisten 
perhejuhlien yhteydessä, kuten Oulussa toimitaan. 

Ekumenia ja yhteinen kansainvälinen toiminta 

Hiippakunta toimii aktiivisesti ekumenian ja kirkon kansainvälisten yhteyksien hyväksi hiippakunnallisella ja 
laajemmalla tasolla. Yhtenä esimerkkinä tästä on ekumeeninen paastonajan seminaari, joka järjestetään noin joka 
toinen vuosi, seuraava on keväällä 2022. Oulun hiippakunta on myös aktiivisesti mukana yhdeksän pohjoisen 
hiippakunnan muodostamassa Barentsin kirkkojen neuvostossa. (Samarbete i Barentsregionen Samarbetsrådet för 
kristna kyrkor i Barentsregionen). 

Hallinto 

Tuomiokapitulin hallinnollisen osaston tehtävänä on huolehtia hiippakunnan hallinnosta. Pyrimme edistämään hyvän 
hallinnon kulttuuria hiippakunnassa. Tuemme ja konsultoimme seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallinnossa ja 
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henkilöhallinnossa työskenteleviä henkilöitä. Annamme hallintoon ja johtamiseen liittyvää koulutusta. 
Tuomiokapitulin hallinto on käynnistänyt vuoden 2021 alussa uusille kirkkoherroille suunnatut kuukausitapaamiset 
(nk. UKK-ryhmä), jotka toimivat sekä koulutuksellisena että vertaistuellisena elementtinä kirkkoherran viranhoidon 
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alkuvaiheessa. Riittävän kokemuksen saamiseksi toiminnan vaikuttavuudesta on ryhmän kokoontumisia syytä jatkaa 
vuoden 2022 ajan. 

Kirkon tuleva henkilöstötietojärjestelmän uudistus tulee sitomaan henkilöresursseja vuonna 2022. 

Jumalanpalvelus ja musiikki 

Oulun hiippakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan tavoitteena on tukea, ohjata ja edistää Oulun 
hiippakunnan seurakuntia ja niiden työntekijöitä jumalanpalveluselämän ja kirkkomusiikin kysymyksissä. Lisäksi 
hiippakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminta pitää yllä yhteyksiä eri yhteistyötahoihin ja seuraa kirkon 
jumalanpalveluselämän ja kirkkomusiikin sekä yleisen musiikkikulttuurin kehitystä. 

Kasvatus 

Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamisessa hyödynnetään Kirkon Polku -toimintamallia. Hiippakunnan 
strategian mukaan vahvistetaan vuorovaikutusta seurakuntien välillä ja tehdään työnohjauksellisia toimenpiteitä 
työhyvinvoinnin eteen. Rohkaistaan verkostoyhteistyöhön mm. lapsiperheköyhyyden taklaamiseksi. Tarjotaan 
seurakunnille strategian jalkaannuttamiseksi dialogia sosiaalisten ilmiöiden tunnistamiseksi rovastikunnittain tai 
digitaalisesti. 

Lähetys ja kansainvälinen työ 

Lähetyksen ja kansainvälisen työn tavoitteena on seurakuntien missionaalisuuden eli seurakunnan olemuksesta 
nousevan lähetystehtävän edistäminen ja syventäminen muuttuvassa ympäristössä ja maailmassa. Yhtenä painopisteenä 
on toimintavuonna verkkoneuvotteluiden -ja koulutusten tarkoituksenmukainen hyödyntäminen. Merkittävänä 
peilipintana työlle toimivat yhteydet ystävyyshiippakuntaan Tansaniaan sekä muihin kirkkoihin ja kirkon järjestöihin. 
Vuoden 2022 aikana hiippakunnan alueella Oulussa järjestetään valtakunnalliset Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat sekä 
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat Haapajärvellä. 

Matkailijatyö 

Tuetaan Lapin seurakuntia matkailijatyön hoitamisessa ja osallistutaan tunturikappelitoiminnan organisoimisen 
tunturikappelikokouksissa. 

Saamelaistyö 

Kirkon keskusrahastosta ohjataan vuosittain koko maan alueella tehtävään saamelaistyöhön määrärahaa. Työalasta 
vastaava saamelaistyön sihteeri vastaa yhdessä saamelaisten kotiseutualueen seurakuntien ja eri yhteistyötahojen 
kanssa kirkollisen saamelaistyön toteutuksesta. Painopisteenä on saamenkielisen sieluhoitotyön kehittäminen, 
kristillisen kasvatuksen vahvistaminen ja saamenkielisen seurakuntatoiminnan tukeminen koko maan alueella. 

Työnohjaus ja työyhteisökonsultointi 

Työnohjauksien merkitys on lisääntymässä poikkeuksellisen pandemia-ajan jälkeen. Etätyö ja uusien, tavoittavien 
työtapojen luominen ovat paitsi uuvuttaneet, myös luoneet tarpeen löytää työn tekemiseen uusia näkökulmia. 
Onneksi aktiivisia työnohjaajia on hiippakunnassamme hyvin ja etäyhteydet mahdollistavat kaukana asuvien 
ohjauksen. Työnohjaukseen hakeutuu entistä useammin myös kirkon tukipalveluissa työskenteleviä. 

Piispantarkastusten uudistaminen ja työyhteisöjen toimintakulttuuria kehittävät hankkeet ovat vahvistaneet 
työyhteisökonsulttien työtä ja antaneet siitä uutta kokemusta. Myös seurakuntiin tehdyn Palautekyselyn mukaan 
seurakunnat odottavat hiippakunnalta vahvempaa panostusta työyhteisöjen toimivuuteen ja työhyvinvointiin. 
Työyhteisökonsulttien antamaa tukea tarjotaan aktiivisesti, yhdessä piispantalon konsulttien kanssa koordinoidaan 
jatkotoimenpiteitä ja tukitoimia. Konsulttien työtä kehitetään Verveen kanssa KeValta haetun rahoituksen avulla. 
Tarkoitus on rohkaista konsultteja ja tuottaa työkalupakkeja työyhteisöjen erilaisiin tarpeisiin. 

Viestintä 

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin viestintää suunnittelee ja koordinoi viestintätiimi, jonka puheenjohtajana toimii 
piispan erityisavustaja. Viestintää ohjaa viestintäohjelma, eli asiakirja, jossa on viestinnän pelisäännöt mm. 
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verkko-, työyhteisö- ja mediaviestintään. Viestintäohjelmassa on myös sosiaalisen median sisältöstrategia eli se, mitä 
somekanavia Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilla on, miten niissä toimitaan ja ketkä sisältöjä tuottavat. Jokaisella 
kapitulin työntekijällä on oman työalansa asioiden viestintävastuu. Kapitulin rooli seurakuntien viestinnän tukemisessa 
ja kouluttamisessa on etämahdollisuuksien myötä vahvistunut. Viestintätiimin pj. kuuluu alueelliseen kriisiviestijöiden 
verkostoon ja kapituli auttaa seurakuntia mahdollisuuksien mukaan myös kriisiviestintätilanteissa. Viestinnän rooli on 
strateginen. Viestintää toteutetaan organisaation mission saavuttamiseksi ja viestintä nousee organisaation strategisista 
tavoitteista. 

Viittomakielinen työ 

Oulun piirin viittomakielisen työn tavoitteena on vahvistaa piirin alueella asuvien kuurojen ja kuurosokeiden 
hengellistä identiteettiä, tukea ja tarjota viittomakielistä seurakuntayhteyttä sekä tarjota kuuroille mahdollisuus 
kirkollisiin toimituksiin ja sielunhoitoon omalla kielellään. 

Ympäristötoiminta 

Ympäristötoiminnan neuvottelukunnan tavoitteena on edistää seurakuntien ympäristötyötä. Tavoitteena on saada 
hiippakunta, rovastikunnat ja seurakunnat ottamaan huomioon ympäristöasiat ja kirkon ilmasto-ohjelman omissa 
rakenteissaan ja toiminnassaan ja edistää ympäristökasvatusta. 

6. KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET ERI TYÖALOILTA VUODELLE 2022 

Diakonian toimintasuunnitelma 2022 

1. Neuvottelukunta 

Hiippakunnan diakonia- ja yhteiskunnallisen työn neuvottelukunnan tehtävänä on kehittää diakonia- ja 
yhteiskunnallista työtä ja siihen liittyvää koulutusta hiippakunnan alueella. Sen tehtävänä on tukea erityisesti 
seurakuntien diakoniatyöntekijöitä ja työalalla toimivia pappeja diakonian toteuttamiseksi seurakunnissa sekä tukea 
työntekijöiden hengellistä elämää ja työssä jaksamista. 

Diakonia ja yhteiskunnallisen työn neuvottelukunta on nimetty ajalle 1.1.2021-2024. Neuvottelukunnan jäseninä 
ovat 

Diakonissa Camilla Honkala, Kokkola, puheenjohtaja 
Kappalainen Tapio Karjula, Kemi, varapuheenjohtaja 
Diakonissa Tiia Helander, Kolari 
Diakoni Helena Koivukangas, Pudasjärvi 
Lehtori, diakonissa Kirsi Laukkonen, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun kampus 
Diakoniatyön päällikkö Outi Uusimäki, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Oulu 
DiakoniajohtajaMarja-Leena Tahkola, Caritas-säätiö, Oulu 
Kollegion edustaja Hannu Kallunki, sosiaalineuvos, Raahe 

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Kokkolan johtava diakoniatyöntekijä Camilla Honkala ja 
varapuheenjohtajana Kemin yhteiskunnallisen työn pastori Tapio Karjula. Tuomiokapitulin kollegion nimeämä 
edustaja läsnäolo ja puheoikeudella on maallikkojäsen Hannu Kallunki Raahesta. Neuvottelukunnan sihteerinä ja 
asioiden esittelijänä toimii hiippakuntasihteeri Mirva Kuikka. Kokouksessa on ohjesäännön 3§:n mukaisesti 
hiippakuntadekaani Juha Rauhalalla läsnäolo-oikeus ja puheoikeus. 
Neuvottelukunta kokoontuu vuoden aikana 3–4 kertaa. Yksi kokoontumisista on Hiippakunnallinen 
diakoniaseminaari, johon kutsutaan rovastikuntien diakoniavastaavat. Tämän seminaarin paikka vaihtelee 
hiippakunnan eri puolille. Samalla tutustumme sen alueen erityispiirteisiin ja käytäntöihin. 
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Toimintasuunnitelmassa esitellään myös hiippakuntasihteerin työhön kuuluvia moniammatillisia yhteisiä asioista, 
jotka eivät ole diakonia ja yhteiskunnallisen työn neuvottelukunnan toimintaa. Isoimpina näistä mainittakoon 
Työnohjaus ja työyhteisökonsultointi, Sielunhoito, Kirkon henkinen huolto ja Mielenterveyden ensiapukoulutus. 

2. Diakonia ja yhteiskunnallinen 
työ Toiminnan Painopisteet 2022 

1. Rohkaistaan työntekijöitä diakonian perustehtävän kirkastamiseen ja sen tarkastelemiseen uusista 
näkökulmista 

2. Kohdennetaan työtä rohkeammin, monialaisesti ja yhdessä seurakuntalaisten kanssa yksinäisyyden, 
köyhyyden ja osattomuuden vähentämiseksi 

3. Tuodaan näkyväksi diakoniaa paikallisesti ja hiippakunnallisesti diakonian 150 v juhlavuotena. 

Koulutus ja muut tapahtumat 
Diakonia ja yhteiskunnallinen työ 
2.1 YV starttipäivät viikolla 46 
2.2 Diakoninen kaupunkivaellus rukouksen teemalla 
2.3 Diakonian 150 v juhlavuosi seminaari syksyllä, viikoilla 35 tai 36 
2.4 Hiippakunnallinen diakoniaseminaari keväällä 2022 

Sielunhoito 
2.5 Sielunhoidon erityiskoulutuksen jaksot 6 ja 7: 26.–28.1. ja 4.–6.5. 

Johtaminen 
2.6 Johtamisen perusteet koulutus, 9.-10.2.2022 ja 5.-6.4.2022 
2.7 Diakoniajohtajien neuvottelupäivä ja kuukausittaiset neuvottelut teamsissa 

Henkinen huolto 
2.8 Henkisen huollon koulutus, Kemi 23.3.2022 
2.9 MTEA 2 kurssia; Koillismaa 16.-17.2.2022(vk 7) ja Kokkola 12.-13.10.2022(vk 41) 

Perehdytys 
2.10 Orientoitumiskoulutus tarvittaessa, syksyllä 2022 

2.11 Työnohjaus ja -konsultointi 
Työnohjaajien ja konsulttien hiippakunnallinen neuvottelupäivä. 
Haussa on Työyhteisökonsulttien työn kehittämisen projekti, jonka tavoitteena on työyhteisökonsulttien työn 
painopisteen siirtyminen ongelmien ennaltaehkäisyyn. Projektin aikana tavoitteena kehittää välineitä erilaisiin 
työyhteisön tilanteisiin. Tarkoituksenmukaista myös työyhteisökonsulttien erikoistuminen tietynlaisiin asioihin. 
Kaikkien ei tarvitsisi osata kaikkea. 

2.12 Tiedotus ja yhteistoiminta 
Hiippakuntasihteeri pitää yhteyttä työntekijöihin ja vastuunkantajiin sähköpostitse, puhelimitse, teams 
verkkoalustalla ja käymällä rovastikunnallisissa tapaamisissa. Toiminnasta ja erityisesti koulutuksista ja 
neuvottelupäivistä tiedotetaan hiippakunnan nettisivuilla, Uutiskirje Ofelaksessa ja somessa. 

Toimintavuonna toteutetaan erilaisia Teams-neuvotteluja mm johtavien diakoniatyöntekijöiden työn tukemiseksi. 
Etäneuvotteluja voidaan verkon välityksellä järjestää esille nousevien teemojen tiimoilta. Näin voidaan vastata esille 
nousseisiin koulutustarpeisiin nopealla aikataululla ja mahdollistaa hyvien käytäntöjen jakaminen. Työalan koulutusten 
ja neuvottelupäivien etäosallistuminen on tullut jäädäkseen ja välineitä hybridi toteutukseen kehitetään jatkuvasti. 
Neuvottelukunta ja hiippakuntasihteeri ovat mukana kehittämässä diakoniaa alaa harjoittavien 
laitosten/organisaatioiden, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Neuvottelukunnan jäsenet edistävät yhteistoimintaa 
aktiivisesti omassa työssään ja luottamustehtävissään. 
Hiippakuntasihteeri on jäsenenä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
neuvottelukunnassa ja Kirkkohallituksen diakoniakoulutuksen seurantaryhmän puheenjohtajana. 
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3. Hiippakunnan strategia ja Diakonian ja yhteiskunnallisen työn neuvottelukunnan 
toimintasuunnitelma 2022 
Diakonia ja yhteiskunnallisen työn neuvottelukunta haluaa kantaa huolta erityisesti vähävaraisista ja 
syrjäytymisvaarassa olevista perheistä, yksinäisistä ja syrjäytyneistä tai muuten marginalisoituneista ihmisistä. Toisena 
strategisena painopisteenä on työyhteisöjen työn sujuvuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen työnohjausta ja 
työyhteisökonsultointia kehittämällä. Tarjotaan apua ennakoivasti ja oikeaa-aikaisesti. 

Kumppanuus 
Strateginen 
tavoite 

Toimenpide Osatoimenpide Aikataulu Vastuuhenkilö /-t 

Rohkaistaan 
työntekijöitä 
diakonian 
perustehtävän 
kirkastamiseen 
ja sen 
tarkastelemiseen 
uusista 
näkökulmista 

Rohkaistaan 
työn 
priorisointiin 
eli tuetaan 
vanhasta 
luopumista, 
kun 
aloitetaan 
uutta 

Vahvistetaan 
hyvää. 
Rohkaistaan 
kokeilemaan 
pienin askelin 
uutta ja ohjataan 
seurakuntia 
hakemaan 
rahoitusta 
tarjolla olevista 
lähteistä 

syksy 2021 ja 
vuosi 2022 

DY 
neuvottelukunta, 
hiippakuntasihte 
erit 

Tuodaan Ideoidaan (nimetty Pääsiäisvaellu Suunnittelu Nimetty 
näkyväksi työryhmä) s, syksyn jo 2021, työryhmä, 
Diakonian 150 v tapahtumia, joita diakoniapäivä toteutus Pohjois-Suomen 
juhlavuosi voi toteuttaa 

Oulussa ja eri 
puolilla 
hiippakuntaa 

n D- dayn 
tapahtumat 

2022 diakonian 
verkosto ja DY 
neuvottelukunta 

Kohdennetaan 
työtä 
rohkeammin, 
monialaisesti ja 
yhdessä 
seurakuntalaiste 
n kanssa 
yksinäisyyden, 
köyhyyden ja 
osattomuuden 
vähentämiseksi 

Priorisointi, 
työparityö yli 
työmuotorajojen, 
Uskalletaan jättää 
pois sellaista työtä, 
joka ei kohdistu 
kirkkoa eniten 
tarvitseviin tai joka 
ei enää ole tärkeää 

Vapaaehtoistyön 
vahvistaminen 

Henkisen Kemi Hiippakuntasihtee 
huollon 23.3.2022 ri ja Kemin ja 
koulutus Saarenotan 

leirikeskus 
Tornion HeHu 
työntekijät 

Hiippakunnallinen sovitaan DY DY 
diakoniaseminaari neuvottelukun 

n assa syksyllä 
2021, toteutus 
kevät 22 

neuvottelukunta ja 
hpk sihteeri 

Välineitä ja 
koulutusta 
työn 

Koulutus ja 
vertaistukikeskustel 
ut, neuvottelupäivät 

Sielunhoitokoulutu 
s jatkuu 

6 ja 7.jaksot: 
26.–28.1. ja 
4.– 

Hpk sihteeri, 
kirkon 
koulutuskeskus 
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priorisointii 
n 

6.5. 

Työnilo ja 
työhyvinvoi 
nti 
Strateginen 
tavoite 

Toimenpide Osatoimenpide Aikataulu Vastuuhenkilö/-t 

Työntekijöiden 
työhyvinvoinni 
n ja jaksamisen 
tuleminen 

Ajankohtaisten ja 
paikallisten 
haasteiden 
kuuleminen ja 
niihin 

Koulutus, 
teams 
neuvottelut, 
työnohjaus, 

2022 Työnohjaa 
jat, 
konsultit 
ja 
piispantal 
on 
henkilöku 
nta 

vastaaminen. 
Yhteistyö 

työyhteisökonsult 
oin 
ti, työn 
kehittäminen 

Työyhteisökonsult 
oi nnin 
kehittäminen 

Painopiste 
työyhteisöjen 
hyvinvointiin ja 
ennaltaehkäisyyn. 

Konsultin 
työvälineet 
kuntoon 
ja erilaisiin 
tarpeisiin 
erikoistuminen 

2022–2024 Konsultit, 
dekaani, Verve 
tai muu 
kumppani 

MTEA koulutukset 16.–17.2. 12.– 
13.10. 

Kouluttajat ja 
hiippakuntasihteeri 

Työn edellytykset 
Strateginen 
tavoite 

Toimenpide Osatoimenpide Aikataulu Vastuuhenkilö/-t 

Työn riittävien 
resurssien 
varmistaminen. 
Luovien 
ratkaisujen 
löytyminen 

Virkojen puolesta 
puhuminen ja alan 
opiskelijoitten 
tukeminen, 
harjoitteluohjauksen 
tukeminen 

Seurakuntaharjo 
ittel uohjaajien 
tapaaminen ja 
koulutus 

2022-2026 DY 
neuvottelukunta ja 
Diak 

Johtamisen 
tukeminen 

Johtavien 
kuukausittaiset 
teams 
neuvottelut 

Kuukausittain Hiippakuntasihteeri 

Johtamisen 
perusteet 
koulutus 

9.-10.2.2022 ja 
5.-6.4.2022 

Kohdennetaan 
työtä 
selkeämmin 
yksinäisyyden, 
köyhyyden ja 
osattomuuden 
vähentämiseksi 

Työparityöskentel 
y, 
moniammatillinen 
yhteistyö, 
yhteiskunnallinen 
työ, verkostotyö 

Työn rakenteet 
Strateginen Toimenpide Osatoimenpide Aikataulu Vastuuhenkilö/-t 
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tavoite 
Koulutuksiin 
osallistumisen 
helpottaminen 

Koulutusten 
striimaus, 
webinaarit, ja 
alueelliset 
koulutukset 

Ketterien 
työhyvinvointia 
lisäävien 
työkalujen ja 
testien 
saatavuus 
helpoksi 

Työyhteisökonsulttie 
n kehittämisprojekti 

2022–2023 Konsultit, 
dekaani, Verve 
tai muu 
kumppani 

Jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan toimintasuunnitelma 
2022 

1. Oulun hiippakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan 

neuvottelukunta Tavoite 
Oulun hiippakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan tavoitteena on koulutuksellisin ja toiminnallisin keinoin 
tukea, ohjata ja edistää Oulun hiippakunnan seurakuntia ja niiden työntekijöitä jumalanpalveluselämän, ja 
kirkkomusiikin kysymyksissä. Tämän lisäksi hiippakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminta pitää yllä yhteyksiä 
eri yhteistyötahoihin ja seuraa kirkon jumalanpalveluselämän ja kirkkomusiikin sekä yleisen musiikkikulttuurin 
kehitystä. 
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Jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnasta vastaavat hiippakunnassa hiippakuntadekaani ja hiippakuntasihteeri (a) sekä 
hiippakunnallinen jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan neuvottelukunta, joka tukee työtä asiantuntijaelimenä. 

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on nimennyt jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan neuvottelukuntaan 
puheenjohtajan ja 5 jäsentä. Tuomiokapitulin nimeämänä edustajana on läsnäolo- ja puheoikeudella tuomiorovasti 
Satu Saarinen. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii hiippakuntasihteeri Raimo Paaso. Neuvottelukunta pitää 
kokouksia vuonna 2016 ohjesääntönsä mukaisten tehtävien toteuttamiseksi. 

Jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan neuvottelukunnan jäsenet 2020-2023 

 Lääninrovasti Kari Tiirola, Ylivieska (puheenjohtaja) 
 kappalainen Satu Kreivi-Palosaari, Oulu 
 Intendentti Maija Kuusisto, Oulu 
 Musiikinopettaja Maria Viitasaari, Oulu 
 kanttori Lauri-Kalle Kallunki, Muhos 
 kanttori Päivi Aho, Sievi 

2. Toiminta 
Aiempien vuosien tapaan hiippakunnan koulutustoiminnassa keskitytään päivän kestäviin koulutus- ja 
neuvottelupäivien järjestämiseen. Vuoden 2022 keskeinen teema on saavutettavuus ja erityisesti köyhien ja 
syrjäytyneidein kohtaaminen. BACH 2020 -tapahtuma järjestetään koronan vuoksi vasta vuonna 2022 ja pääteoksena 
on J.S. Bachin h-mollimessu, joka esitetään eri puolilla hiippakuntaa 4 kertaa. Festivaalin saavutettavuuteen 
kiinnitetään erityistä huomiota, ja tilaisuudet järjestään kaikille avoimina. 

Kaikki pitempikestoiset koulutukset järjestää pääsääntöisesti kirkon koulutuskeskus. Neuvottelukunta toimiin sille 
annettujen talousraamien mukaisesti ja vuoden 2022 toiminnasta leikataan 3 prosenttia. 

3. Hiippakunnan strategia ja Jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan neuvottelukunnan 
toimintasuunnitelma 2022 (TAULUKKO) 

Kumppanuus 
Strateginen 
tavoite 

Toimenpide Osatoimenpide Aikataulu Vastuuhenkilö /-t ja 

*seuranta 
Tuetaan Koulutus, BACH 2022 – 20.3.2022 – Hiippakuntasihteeri A 

seurakuntien neuvottelupäivät ja Musiikkijuhlat 27.3.2022 *Kuuleminen, 

työntekijöiden rovastikuntatapaami J.S. Bachin h-mollimessu, palaute 

identiteettiä ja set esitetään 4–5 kertaa eri osallistujilta 

hengellistä elämää puolilla Oulun 

työkulttuurin Hiippakuntaa *Kuuleminen 
muutoksessa 

erityisesti pitämällä Lapin, Pohjois-
2022 

esillä työkulttuurin Pohjanmaan ja Keski-
vuosittain, 

uudistamista ja Pohjanmaan kanttoreiden 
kerran 

vapaaehtoisuuden neuvottelupäivät 
vuodessa, 

lisäämistä 

Musiikki- ja 

jumalanpalveluspäivät 

joka kolmas 

vuosi yhteiset 

neuvottelupäiv 

ä t 

Hiippakuntasihteeri A 

*tilastointi ja palaute 

, teemana mm. 

kirkolliset toimitukset 
Lokakuu 2022 

*arvioinnit, palaute 
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Lapsikuorokoulutus 

Hiippakuntasihteeri A 

Jaetut eväät 2022 Jumalanpalvelus- ja 

Kuopiossa, jossa kirkkomusiikkineuvotte 

julkaistaan myös l ukunta ja 

Nuotioteologiaa-kirja asiantuntijat 

Hiippakuntasihteeri A 

Vapaaehtoisuuden 

lisäämiseen 

liittyvien 

käytäntöjen 

kehittäminen 

kaikilla työaloilla 

Työntekijöiden 

koulutus, tukeminen ja 

kannustus 

Uusien laulajien 

rekrytointi OHO-

kuoroon 

Jatkuv 

a 

toimint 

aa 

*Vapaaehtoistyö on 

huomioitu 

koulutuksissa ja 

toiminnassa 

Tiedotus (Bach 2020) 
Lisätään Bach 2022- Maaliskuu Hiippakuntasihteeri A 

hiippakunnan musiikkiviikot 2022 *Palautekysely 

toiminnan eri puolilla 

alueellista hiippakuntaa 

kattavuutta 

Kasvatuksen toimintasuunnitelma 2022 

1. Kasvatustoiminnan 
neuvottelukunta Tavoite 
Hiippakunnan kasvatustoiminnan neuvottelukunnan tehtävänä on kehittää kasvatustyötä ja siihen liittyvää koulutusta 
hiippakunnan alueella. 
Neuvottelukunta 
Kasvatustoiminnan neuvottelukunta on nimetty ajalle 1.1.2021–31.12.2024. Neuvottelukunnan jäseninä ovat 
Lapsityönohjaaja Mari Pohjanen, Rovaniemi, puheenjohtaja 
Johtaja Veijo Kosola, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, varapuheenjohtaja 
Hiippakuntavaltuuston edust. Suvi Helanen, koordinaattori, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulu 
Koulutuspäällikkö Hanna Ruuttunen, Suomen Diakoniaopisto, Oulu 
Nuorisotyönohjaaja Arto Pisilä, Kempele 
Luottamushenkilö Liisa Lahti, Oulu 
Opiskelijaedustaja Grace Pitkänen, Oulu 
Kirkkoherra Mirva Ahola, pappisasessori, Pyhäjärvi 

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii lapsityönohjaaja Mari Pohjanen ja varapuheenjohtajana johtaja Veijo Kosola. 
Tuomiokapitulin hiippakuntavaltuuston edustajana läsnäolo- ja puheoikeudella on Suvi Helanen ja kollegion edustajana 
pappisasessori Mirva Ahola. Neuvottelukunnan sihteerinä ja asioiden esittelijänä toimii 
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hiippakuntasihteeri Saija Kronqvist. Kokouksessa on ohjesäännön 3§:n mukaisesti hiippakuntadekaani Juha 
Rauhalalla läsnäolo-oikeus ja puheoikeus. 

2. Kasvatustoiminta 
Toiminnan 
painopisteet 

1. Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen -hyödynnetään Kirkon Polku -
toimintamallia. Vuorovaikutuksen tukeminen ja työnohjaukselliset toimenpiteet työhyvinvoinnin 
vahvistamiseksi. 
2. Rohkaistaan verkostoyhteistyöhön mm. lapsiperheköyhyyden taklaamiseksi. 
3. Tarjotaan seurakunnille strategian jalkaannuttamiseksi dialogia sosiaalisten ilmiöiden 
tunnistamiseksi. Mukaan hiippakunnan muut työntekijät. Rovastikunnittain tai digitaalisesti. 

2.1. Oulun hiippakunnan kasvatustoiminnan neuvottelukunta ja kokoukset 
Neuvottelukunta toimii työn tarpeiden kartoittajana ja suunnittelijana. Käytännön toteutuksesta vastaa 
hiippakuntasihteeri. Neuvottelukunta kokoontuu 3–4 kertaa toimintavuoden aikana. Neuvottelukunnan uusi toimikausi 
on 2021-2024. 

2.2. Koulutustoiminta 
Hiippakunta tarjoaa koulutustoimintaa alueensa seurakunnille verkossa ja kasvokkain. Vuonna 2020- 2021 
koulutustoiminta on painottunut verkkokoulutuksiin pandemiatilanteen vuoksi. Vuoden 2022 osalta 
valmistellaan valtakunnallisia koulutustapahtumia ja tarkastellaan hiippakunnallisia koulutustarpeita esiin nousevien 
ilmiöiden mukaan. 
2.3. Verkostopäivät 
Hiippakunta järjestää erilaisia verkostopäiviä ammattikunnittain ja yli ammattikuntarajojen myös verkkotapaamisina, 
mm. Kasvatuksen itu-webinaarit yhdessä Lasten ja nuorten keskus ry:n kanssa. Lisäksi se tarjoaa vuosittain nuorten 
vaikuttajaryhmätapaamisen kirkkolain mukaisesti. 
2.4. Hanketoiminta 
Oulun hiippakunnan kasvatuksen toimiala on mukana hankkeissa (täydennetään). 
2.5. Leiritoiminta 
Rohkaistaan hiippakunnan nuoria osallistumaan Kirkon tulevaisuusseminaariin, joka on viikonloppuleiri Etelä-
Suomessa. 
2.6. Työryhmät 
Neuvottelukunta kutsuu koolle työryhmiä tarpeen mukaan. Hyödynnetään kokouksissa etäkokouksia harkinnan 
mukaisesti. 
2.7. Kehittämistoiminta 
Kasvatuksen kehittämisen tueksi ja strategian painopisteisiin liittyvien ilmiöiden tunnistamiseksi Oulun 
hiippakunnassa tarjotaan opiskelijoille mahdollisuuksia opinnäytetöiden tekemiseen. Budjetointi: 400€. Avoin 
haku. 
2.8. Yhteistoiminta 
Kasvatuksesta vastaava hiippakuntasihteeri ja neuvottelukunnan jäsenet tai sen nimeämät edustajat osallistuvat 
hiippakunnan kasvatustoiminnan kannalta mielekkäisiin yhteistoimintakumppanien järjestämiin koulutus- ja 
neuvottelutilaisuuksiin. Neuvottelukunnan jäseniä kutsutaan osallistumaan Kirkon kasvatuksen päiville 11.- 13.1.2022 
digitaalisesti, Oulun hiippakunta on päätyöryhmässä. Tavoitteena on edistää seurakunnan kasvatustoiminnan 
kehitysmahdollisuuksia Oulun hiippakunnan alueella. 

Neuvottelukunta jatkaa aktiivista koulutus- ja muuta yhteistyötä kirkkohallituksen ja eri kristillisten järjestöjen (Lasten 
ja nuorten keskus ry, Seurakuntaopisto, Suomen Lähetysseura). Lisäksi yhteistyötä jatketaan edelleen valtion puolelta 
Pohjois-Suomen, Lapin ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) ja Centria ammattikorkeakoulun sekä hiippakunnan 
alueella lastenohjaajia kouluttavien kansanopistojen (Suomen diakoniaopisto, Kaustisen evankelinen – ja Kalajoen 
kristillinen opisto) kanssa. Lisäksi seurataan yhteiskunnallisia muutosprosesseja mm. Tulevaisuuden sote-
keskushankkeita kolmen maakunnan alueella. 

Hiippakuntasihteeri vastaa yhteyksistä kristillisiin järjestöihin (SLEY ja SRK), jotka järjestävät rippikouluja 
hiippakunnan alueella 31.12.2021 asti rippikoulujen järjestämislupa on voimassa SRK:lla ja SLEY:llä. Järjestöillä on 
mahdollisuus anoa uutta kolmivuotiskautta. Anomukset tulee toimittaa tuomiokapituliin 30.10.2021 mennessä. 

16 | S i v 

LIITE: Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 12.06.2021 / 3 



     

      

     

  
          

  
 

      

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

  

  

 

   

 

 45 

Hiippakuntasihteeri on mukana Mannerheimin lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin hallituksessa. 

2.9. Opintomatkat 
Ei suunnitteilla olevia opintomatkoja vuodelle 2022. 
2.10. Tiedotus 
Viestintä kulkee Oulun hiippakunnan Tiennäyttäjä-Ofelas-uutiskirjeen kautta, joka tavoittaa kaikki ammattiryhmät. Se 
ilmestyy kuukausittain istuntopäivinä. Sosiaalista mediaa voidaan käyttää tiedotuksen tukena. Tiedotuskanavana toimii 
hiippakunnan kotisivujen kalenteri, jossa löytyy tapahtumien ohjelmat. Kasvatuksella on myös omat sivustonsa 
kotisivuilla. Tiedottamista suunnataan tarveharkintaisesti hiippakunnan alueella toimiviin tiedotusvälineisiin. 

3. Hiippakunnan strategia ja kasvatuksen toimintasuunnitelma 2022 (TAULUKKO) 

Kumppanuus 
Str. tavoite Toimenpide Osatoimenpide Aikataulu Vastuu Seuranta 
Tuetaan Koulutus, Kirkon Jyväskylä/ Kirkkohallitus osallistujam 
seurakuntien neuvottelupäiv kasvatuksen webin aari äär ä ja -
työntekijöiden ät, päivät 01/2022 palautteet. 
identiteettiä ja rovastikuntatap Kokk 
hengellistä 
elämää 

aa miset, 
johtamisenpäiv 

Kirkon 
erityisnuorisotyön ola eri 

Kirkkohallitus 

työkulttuurin 
muutoksessa 
erityisesti 
pitämällä esillä 
työkulttuurin 
uudistamista ja 

ät päivät 04/2022 

Polku -koulutukset 

seurakuntie 
n/ 
rovastikunti 
en kanssa. 

etäkokouksin 

Oulun ja 
Lapuan 
hiippakunnat, 
yhteistyökumpp 
a ni. 

vapaaehtoisuude 
n lisäämistä 

Kasvatuksen 
itu-
webinaarit. 

Horisontti- johtavien ja 
rovastikuntavastaavien 
k okous, 
neuvottelukunta. 

Hiippakunnalliset 
ajankohtaispäivät: 
strateg ian 
jalkauttaminen ja 
työhyvinvointi. 

a paikka 

avoin 

paikka avoin 
tai verkossa. 

hiippakuntasih 
te eri, Lasten 
ja nuorten 
keskus ry, 
moniammatilli 
ne n 
ohjausryhmä. 

Toiminnallinen 
osasto. 

Vapaaehtoisuude Nuorten aikuisten Helmikuu Oulun hpk 
n (hpk-
lisäämiseen hiippakunnallinen valtuustopäivä 

) 
liittyvien tapahtuma Oulussa 
käytäntöjen 
kehittäminen 
kaikilla 
työaloilla 

Tuetaan 
seurakuntia 

Konsultaatiot, 
selvitykset, 
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johtamisen ja 
työyhteisöjen 
haasteissa sekä 

piispantarkastukset 

muutosprosesseis 
sa 
Työnilo ja 
työhyvinvointi 
Str. tavoite Toimenpide Osatoimenpide Aikataulu Vastuu Seuranta, 

arviointi 
Henkilöstön 

hyvinvoinnista 
huolehtiminen 

muutostilanteessa 

verkkokoulutuks 
et 

rakennettaviss 
a 
akuutteihin 
tilanteisiin 

hiippakuntasiht 
e 
eri 
yhteistyökump 
pa 
nien kanssa 

osallistujapal 
au 
te 

Työmäärän 
suhteut tami-nen 
olemassa oleviin 
resursseihin 

Matkustami-sen 
vähentäminen 

työn määrän 
sopeuttamin 
en 

hiippakuntade 
ka ani 

kehityskeskus 
t elut ja 
työkokoukset 

Työn 
edellytykset 
Str. tavoite Toimenpide Osatoimenpide Aikataulu Vastuu Seuranta 
Varautuminen 

kirkon 
kokonaistalouden 
muutoksiin 

verkkokoulutuks 
et 

matkaresurssien 

säästäminen 

2022 hiippakuntasiht 
e 
eri 

budjettisääst 
öt 

Kirkon 
tulevaisuustyön 
ennakointi 

Ilmiöiden 
tunnistaminen 

proaktiivinen arviointi 2022 Moniammatilli 
set ryhmät 

proaktiivisuu 
de 
n 
lisääntymine 
n 

Työn 
rakenteet 
Str. tavoite Toimenpide Osatoimenpide Aikataulu Vastuu Seuranta, 

arviointi 
Lisätään 

hiippakunnan 
toiminnan 
alueellista 
kattavuutta 

Kuukausittain osallistujamä 
är 
ät 

Lähetyksen ja kansainvälisen työn toimintasuunnitelma 2022 
1. Lähetyksen ja kansainvälisen työn 

neuvottelukunta Tavoite 

Lähetyksen ja kansainvälisen työn tavoitteena on seurakuntien missionaalisuuden eli seurakunnan olemuksesta 
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nousevan lähetystehtävän edistäminen ja syventäminen muuttuvassa ympäristössä ja maailmassa. Työalan tavoitteena 
on hiippakunnan strategian mukaisesti osaltaan tukea seurakuntien työntekijöiden identiteettiä ja hengellistä elämää 
työkulttuurin muutoksessa erityisesti pitämällä esillä työkulttuurin uudistamista ja vapaaehtoisuuden lisäämistä. 
Tähän on peilipintana mm. kontaktit tansanialaisen ystävyyshiippakunnan kanssa. 

Lähetyksen ja kansainvälisen työn neuvottelukunta 

Neuvottelukunta toimii työn tarpeiden kartoittajana ja suunnittelijana. Käytännön toteutuksesta vastaa kansainvälisen 
työn hiippakuntasihteeri. Neuvottelukunta kokoontuu 4 kertaa toimintavuoden aikana. Kokouksista 
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kaksi on keväällä ja kaksi syksyllä, joista toinen on yhdessä lähetysjärjestöjen edustajien kanssa. Neuvottelukunnan 
toimikausi on 2021-2024. 

Neuvottelukunnan jäsenet: 

• Seija Helomaa, Kiimingin seurakunnan kappalainen, pj. 

• Minna Sorvala, Kempeleen seurakunnan lähetystyön ja vapaaehtoistyön koordinaattori 

• Eija Nivala, Ylivieskan seurakunnan kirkkoherra 

• Katja Haipus, Oulujoen seurakunnan lähetyssihteeri 

• Johanna Wennerström, Tornion seurakunnan diakoniatyöntekijä 

• Niilo Pesonen, Tuiran seurakunnan kirkkoherra 

• Jukka Paananen, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja, tuomiokapitulin edustaja, Kokkola 

2. Lähetyksen ja kansainvälisen työn toiminta 

Lähetyksen ja kansainvälisen työn koulutusta ja tapahtumia 2022 

2.1. Suomen Lähetysseuran Ajankohtaispäivä la 29.1.22 Rovaniemellä 

22. Lähetyssihteerien ja -teologien hiippakunnallinen neuvottelupäivä to 17.2.22 Oulussa 

2.3. Rovastikunnallinen lähetyskoulutuspäivä to 3.3.22 Haapajärvellä 

2.4. KUA:n Ajankohtaispäivä to 7.4.22 Rovaniemellä 

2.5. Monikulttuurisen työn neuvottelupäivä ti 10.5.2022 Oulussa 

2.6. Kirkkopäivät ja lähetysjuhlat 20.-22.5.22 Oulussa 

2.7. Missio-viikko ystävyyshiippakunnassa Tansaniassa?? 13.-26.6.22 

- Opintomatka järjestetään yhdessä Lapuan hiippakunnan ja Kalajoen kristillisen opiston kanssa 

2.8. Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat 2.-4.9.22 Haapajärvellä 

2.9. Rovastikuntien lähetysvastaavien neuvottelu ma 7.-8.11.22 (paikka avoin) 

2.10. Maailmanlaaja kirkko moduuli ti 15.-17.11. Oulussa Koulutus on osa kv. työn erityiskoulutusta yhteistyössä 
Lapuan hiippakunnan ja Kirkkohallituksen kanssa (toinen osa ti 14.-16.2.23 Seinäjoella) 

2.11. Lähetysjärjestöjen hiippakunnallinen neuvottelu 21.11.22 

2.12. Verkkoyhteydenpito ja tiedotus 

Toimintavuonna toteutetaan 3-4 kertaa ajankohtaisiin asioihin peilaavia Teams-tapaamisia. Näistä tiedotetaan 
seurakuntien työntekijöille ja heidän kauttaan vastuunkantajille. Muutenkin työalan koulutusten ja neuvottelupäivien 
osallistumista etänä pyritään kehittämään. 

Kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri lähettää infokirjeen 3-4 kertaa vuodessa lähetyksen vastuunkantajille sekä 
monikulttuurisen työn infokirjeen 2-3 kertaa vuodessa työn vastuunkantajille. Toiminnasta tiedotetaan myös 
Hiippakunnan tiedotuskirjeessä Tiennäyttäjässä sekä lähetyksen ja kansainvälisen työn kotisivuilla. 
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2.13. Yhteistoiminta 

Oulun hiippakunnan lähetys- ja muu kansainvälinen työ toimii yhteistyössä Kirkon lähetystyön keskuksen ja muiden 
Kirkkohallituksen osastojen, kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Tärkeänä yhteistyötahona ovat 
myös rovastikuntien lähetysvastaavat sekä rovastikunnalliset lähetyksen toimielimet. 

2.14. Muut tuomiokapitulin antamat tehtävät 

Kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri tekee muita tuomiokapitulin antamia tehtäviä mm. piispantarkastusten 
konsultoinnin, ekumeenisten tehtävien ja Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia-pastoraalikurssin toteuttamiseksi. 

Ympäristötyön toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 

1. Ympäristötoiminnan neuvottelukunta 

Tavoite 

Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää seurakuntien ympäristötyötä ja hiippakunnallista ympäristötoimintaa. 
Neuvottelukunta tukee Oulun hiippakunnan seurakuntia ympäristöasioissa asiantuntijaelimenä. Tavoite on saada 
hiippakunta, rovastikunnat ja seurakunnat ottamaan huomioon ympäristöasiat ja hiilineutraalikirkko 2030 - strategia 
omissa rakenteissaan ja toiminnassaan ja edistää ympäristökasvatusta. Tähän päämäärään pyritään järjestämällä 
ympäristödiplomi- ja muuta ympäristökoulutusta seurakunnille yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. 

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on nimennyt ympäristötoiminnan neuvottelukuntaan puheenjohtajan ja 5 jäsentä, 
jotka edustavat tehtäväalueen asiantuntemusta hiippakunnassa. Jäseninä toimivat: 

• Riitta Kukkohovi-Colpaert, talouspäällikkö, Muhoksen seurakunta 

• Juhani Kaakinen, yksikön päällikkö/ympäristönsuojelu, Pohjois-Pohjan-maan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus 

• Hannu Jussi-Pekka, johtava seurakuntamestari, Ylivieskan seurakunta 

• Outi Soukainen, toimistopuutarhuri, Oulun seurakuntayhtymä 

• Marika Rahkonen, vastaava lastenohjaaja, Tornion seurakunta 

• Ari Jarva, nuorisopappi, Rovaniemen seurakunta 

Tuomiokapitulin nimeämä edustajana läsnäolo- ja puheoikeudella toimii pappisasessori Heikki Nissinen. 
Neuvottelukunnan puheenjohtajana jatkaa edelliseltä neuvottelukunnan toimintakaudelta Riitta Kukkohovi-
Colpaert. 

Kokoukset 

Neuvottelukunta pitää 2 – 4 kokousta vuonna 2022 ohjesääntönsä mukaisten tehtävien toteuttamiseksi. Kokousten 
järjestelyissä hyödynnetään etäyhteyksiä. Mahdollisuuksien mukaan kokouksia pyritään järjestämään myös eri puolilla 
hiippakuntaa. 
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3. Toiminta ja koulutukset 

Neuvottelukunnan ydintoimintaa on seurakuntien ympäristödiplomien hakuprosessien mahdollistaminen ja 
koordinointi. Mm. Hiilineutraali kirkko 2030- strategian yhtenä tavoitteena on, että kaikilla seurakunnilla olisi 
ympäristödiplomi - Kirkon oma ympäristöjärjestelmä vuoteen 2025 mennessä. 

Vuoden 2022 aikana jatkamme tiedottamista ja viestintää uudesta kirkon ympäristödiplomikäsikirjasta ja sen 
sisällöistä sekä kehitämme yhteistyötä edelleen eri työalojen kanssa. Koulutuksia pyritään järjestämään eri puolilla 
hiippakuntaa ja/ tai webinaareina. 

Painopisteenä ovat: 

 Uusi kirkon ympäristödiplomin käsikirja ja siitä tiedottaminen ja kouluttaminen. 
 Hiilineutraali kirkko 2030- strategiasta tiedottaminen. Painopisteenä erityisesti jo tehtyjen toimien 

tarkastelu. 

Myös niitä seurakuntia, joiden ympäristödiplomit ovat vanhentuneet, kannustetaan uusimaan ympäristöohjelma uuden 
Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan mukaisesti. 

Vuonna 2022 on tarkoitus hyödyntää keväällä 2021 avattua Oulujoen pyhiinvaellusreittiä suunniteltaessa mm. Oulun 
ja Kuopion hiippakuntien välistä yhteistyötä ympäristöasioissa. 

Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat järjestetään Oulussa 20.5. - 22.5.2022. Ympäristöasiat voisivat mahdollisesti olla osana 
esimerkiksi ilmastonmuutos asiaa päivien ohjelman yhteydessä. 

Kirkon ympäristöpäivät 2022 ovat suunnitteilla. Osallistutaan kirkkohallituksen järjestämiin kirkon 
ympäristödiplomin koulutuksiin sekä muihin alan koulutuksiin. Neuvottelukunta kannustaa seurakuntia myös 
rovastikunnallisten ympäristötoiminnan tapahtumien järjestämiseen. 

Neuvottelukunta tiedottaa ympäristötoiminnan kannalta keskeisistä asioista hiippakunnan internet-sivuilla, 
uutiskirjeissä ja suoraan sähköpostilla. Ajankohtaisista ympäristöasioista lähetetään harkinnan mukaan 
lehdistötiedotteita. Myös rovastikuntavastaavat tiedottavat oman alueensa seurakunnille ympäristöasioista. 

Neuvottelukunnan jäsenet konsultoivat pyynnöstä eri tahoja erilaisissa ympäristötoimintaa ja kirkon 
ympäristödiplomia käsittelevissä koulutustilaisuuksissa ja neuvotteluissa. 
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TIEDOKSI 

Kirkkohallituksen saamelaistyön neuvottelukunnan talous- ja 
toimintasuunnitelma 

1. Saamelaistyön 

neuvottelukunta Tavoite 

Kirkkohallitus on nimittänyt Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa kattavan saamelaistyön neuvottelukunnan vuosille 
2020-2024, jolloin neuvottelukunta toimii kirkkohallituksen alaisuudessa. Siten uusi neuvottelukunta on rakenteeltaan 
yhtenäinen Norjan ja Ruotsin saamelaisten kirkkoneuvostojen kanssa. 

Kirkkohallituksen nimittämän neuvottelukunnan tavoitteena on saamelaiskulttuurin ja -kielten asiantuntijaelimenä: 

-tukea, ohjata ja kannustaa saamelaistyön sihteeriä työssään 

-tukea laajasti koko Suomen evankelis-luterilaisen kirkon alueella tehtävää saamelaistyötä 

-edistää saamenkielisten kirkollisten palveluiden saamista kaikilla kolmella Suomessa puhutulla saamen kielellä 

-parantaa saamelaiskulttuurin ja -kielten näkyvyyttä ja tunnettuutta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 

-lisätä tietoutta saamelais- ja alkuperäiskansakulttuureista 

-saamelaisen hengellisen ja kirkollisen elämän tukeminen 

Tutkimuksen (Buorre eallin gávpogis : saamelaisten hyvä elämä ja hyvinvointipalvelut kaupungissa) mukaan yli 
puolet saamelaisista asuu kotiseutualueensa ulkopuolella. Kirkkohallituksen nimittämä neuvottelukunta tukee siten 
koko Suomen evankelis-luterilaisen kirkon alueella tehtävää saamelaistyötä. 

Kirkkohallitus on nimennyt neuvottelukuntaan puheenjohtajan ja 9 jäsentä, jotka edustavat tehtäväalueen 
asiantuntemusta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. 

Jäsenet: 

- Veli-Pekka Lehtola, puheenjohtaja, Oulu 

- Petra-Biret Magga-Vars, Vuotso 

- Petri Määttä, Kirkkohallitus, Helsinki 

- Maarit Vuolab, Tampere 

- Helga West, Helsinki 

- Ulla-Maarit Magga, Enontekiö 

- Juuso Valle, Utsjoki 

- Aslak Pekkala, Inari 

- Heli Aikio, inarinsaamelaisten edustaja, Inari 
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Neuvottelukunnan sihteerinä ja asioiden esittelijänä toimii työalasta vastaava saamelaistyön sihteeri Erva 
Niittyvuopio. Piispa Jukka Keskitalolla, saamelaisten pappi Mari Valjakalla, saamelaisdiakonissa Anja Karhulalla ja 
asiantuntija Henna Ahlforsilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kirkkohallituksen asiantuntija Henna Ahlfors on nimetty 
vastaamaan saamelaistyöstä osittain muiden tehtäviensä ohessa erityisesti pääkaupunkiseudun saamelaisten 
keskuudessa. 

Kokoukset 

Neuvottelukunta pitää kokouksia vuonna 2022 johtosääntönsä mukaisten tehtävien toteuttamiseksi, kuitenkin 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokouksessa tarkastellaan toimintasuunnitelmaa ja keskustellaan toiminnan 
kehittämisestä edelleen. Syyskokouksen tehtävänä on tarkastella toteutunutta toimintaa. 

2.Toiminta 

2.1. Toiminnalliset painopisteet vuosille 2022 – 2024 

1. Ev.-lut. kirkon saamelaistyön saaminen osaksi kokonaiskirkon vakiintunutta toimintaa ja sen jatkuvuuden 
turvaaminen. 

2. Saamelaisten kirkkopäivien suunnittelu ja toteutus vuonna 2022 yhteistyössä Ruotsin ja Norjan saamelaisten 
kirkkoneuvostojen kanssa, ja Barentsin kirkkojen neuvoston kanssa Venäjän saamelaisten osalta. 

3. Interaktiivisen toiminnan kasvattaminen ja nettimateriaalin tuottaminen. 

4. Saamelaisen kasvatustoiminnan ja rippikoulutyön vahvistaminen ja toimintamahdollisuuksien kartoittaminen 
internetissä, sekä kasvatustyön mahdollisuuksien kartoittaminen yhteistyössä Norjan ja Ruotsin saamelaisten 
kirkkoneuvostojen kanssa. 

5. Tuetaan ekumeenista ja kirkollista vuorovaikutusta muiden alkuperäiskansojen kanssa yhteistyössä 
pohjoismaisten ja Venäjän saamelaisten kanssa, esimerkiksi tukemalla saamelaisnuorten hakeutumista stuertiksi 
Kirkko Maailmanneuvoston yleiskokoukseen syksyllä 2022. 

2.2. Toiminnalliset painopisteet vuodelle 2022 saamelaisten kotiseutualueella 

1. Saamelaisten kirkkopäivien 2022 suunnittelu Lapin ortodoksisen seurakunnan, Inarin seurakunnan, 
Saamelaiskäräjien, Sami Sosterin, Inarin kunnan ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. 

2. Digitaalisen ja interaktiivisen materiaalin tuottaminen. 

3. Kristillisen kasvatustyön tukeminen työntekijöiden kielikoulutuksen kautta. 

4. Inarinsaamenkielisen varhaiskasvatuksen toimintamuotojen kartoittaminen. 

2.3. Toiminnalliset painopisteet vuodelle 2022 saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. 

1. Toiminnan kehittäminen ja materiaalin tuottaminen kaikkien ulottuville verkon kautta. 

2. Tuetaan saamenkielistä jumalanpalveluselämää kartoittamalla uusia toimintamuotoja, esimerkiksi internetin 
välityksellä. 

3. Vahvistetaan yhteistyötä saamelaisyhdistysten, saamen kielipesien ja saamen kieltä opettavien opettajien kanssa. 

4. Kaupungeissa asuvien saamelaisten lapsiperheiden ja ikäihmisten yhteisen tapaamisen suunnitteleminen ja 
toteuttaminen. 
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2.4. Tiedotus 

Toiminnasta tiedotetaan monipuolisesti eri tiedotusvälineiden kautta. Päätiedotusvälineinä toimivat saamelaistyön 
Facebook-sivut, hiippakunnan omat internetsivut, maakuntalehdet, eri paikallislehdet ja Yle Sapmi. 

2.5. Yhteistoiminta 

Neuvottelukunta toteuttaa saamelaistyötä yhteistyössä saamelaisten kotiseutualueen seurakuntien ja kirkkohallituksen 
kanssa. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat Saamelaiskäräjät, Sámi Soster (yhteistyösopimus liitteenä), Giellagas-instituutti, 
saamelaisalueen koulut, saamelaisalueen koulutuskeskus, eri saamelaisyhdistykset sekä Norjan ja Ruotsin saamelaiset 
kirkkoneuvostot. 

2.6. Muu toiminta 

Konsultoidaan pyynnöstä eri tahoja erilaisissa saamelaistyötä käsittelevissä koulutustilaisuuksissa ja neuvotteluissa. 

3. Taloussuunnitelma 

Kirkkohallitus on myöntänyt saamelaistyön sihteerin toimintamäärärahaksi 100 800 €, josta matkamääräraha on 10 
000 € ja toimintamääräraha 38 000 €. Toimintamäärärahaa sisältyy myös saamelaisen rippikoulutoiminnan tukeminen. 

TIEDOKSI 

Vankilan hengellisen työn toimikunta/vankilatyö 

Työjärjestys 

1. Toimikunnan tehtävä 

Vankilan hengellisen työn yhteistyötoimikunta on vankilan ja sen hengellisen työn toimijoiden yhteistyöelin, jonka 
tehtävänä on käsitellä vankilan ja hengellisen työn toimijoiden yhteisiä kysymyksiä sekä ohjata ja kehittää 
uskonnonharjoittamisen, hengellisen työn ja vankien sielunhoidon toteutumista vankien ja heidän läheistensä hyväksi. 

2. Toimikunnan toiminta 

Tehtävänsä toteuttamiseksi yhteistyötoimikunta: 

1) toimii neuvoa antavana yhteistyöelimenä ja tekee toimialaansa liittyviä esityksiä vankilalle ja hengellisen työn 
toimijoille; 

2) tukee hengellistä työtä ja sielunhoitoa vankien ja heidän läheistensä hyväksi; 

3) edistää yhteyttä ja yhteistyötä vankilan hengellisen työn toimijoiden välillä sekä niiden ja vankilan välillä 
järjestämällä vähintään kerran vuodessa kaikille vankilassa hengellisessä työssä oleville yhteistyökokouksia; 
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4) arvioi vankilan ja hengellisen työn toimijoiden yhteistyösopimusten toteutumista sekä hengellisen työn ja 
sielunhoidon tilannetta ja tarpeita vankien kannalta ja ryhtyy tarvittaessa kehittämistoimiin. 

3. Toimikunnan rakenne 

Yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja on vankilan johdon nimeämä hengellisen työn yhteistyöstä vastaava vankilan 
viranhaltija, muu kuin vankilasielunhoidon viranhaltija. Yhteistyötoimikunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii 
vankilasielunhoidon viranhaltija tai muu tehtävään nimetty vankilan viranhaltija, jos vankilassa ei ole 
vankilasielunhoidon virkaa. Jos vankilasielunhoidon viranhaltija ei ole vankilan henkilöstöön kuuluva pastori, vaan 
kirkon henkilöstöön kuuluva diakoni, edellyttää esittelijän tehtävässä toimiminen asianomaisen viranhaltijan 
työnantajan (tuomiokapituli) suostumusta sisällyttää tehtävä asianomaisen viran toimenkuvaan. 

Yhteistyötoimikuntaan kutsutaan jäsenet merkittävimmistä hengellistä työtä vankilassa tekevistä kirkko- ja 
uskontokunnista. Kokoonpanossa tulee huomioida vankien uskonnollinen tausta ja hengellisten toimijoiden resurssit. 
Yhteistyötoimikunnan sopiva jäsenmäärä on puheenjohtajan ja esittelijän lisäksi 4-8 jäsentä. 
Yhteistyötoimikunnan jäsenet kutsutaan yhteistyössä vankilan ja kirkko- ja uskontokuntien vankilatyön 
koordinaatiosta vastaavien välillä. Yhteistyötoimikunnan tulee säännöllisesti kuulla vankeja palautteen saamiseksi 
hengellisen toiminnan toteutumisesta vankilassa. 

4. Toimikunnan hallinto 

Yhteistyötoimikunta nimetään toimimaan toistaiseksi. Muutoksia kokoonpanoon tehdään tarpeen mukaan henkilöiden 
vaihtuessa vankilan tai hengellisen työn toimijoiden puolella. Yhteistyötoimikunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, 
johon merkitään käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset. 

Vankiladiakonin tehtävän yleiskuvaus 

1. Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite 

Vankiladiakonin virka on kirkon virka, jonka sijoituspaikkana on valtion rangaistuslaitos. Vankiladiakoni toimii 
Kuopion tuomiokapitulin ja vankilan johdon alaisena. Tarkoituksena on turvata uskonnonharjoitus vankilassa, toimia 
vankilassa sielunhoitajana sekä vangeille että heidän omaisilleen, järjestää diakonista apua vangeille sekä edistää 
vankien selviytymismahdollisuuksia yhteiskunnassa. 

2. Tehtävän pääasiallinen sisältö 

Vankiladiakonin tehtävänä on sielunhoidon ja diakoniatyön järjestäminen ja toteuttaminen vangeille ja heidän 
perheilleen, hengellisten tilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä perhetyö ja kriisityö 
vankilassa ja näiden työmuotojen kehittäminen. Vankiladiakoni toimii yhteistyössä eri viranomaisten kanssa vangin ja 
hänen perheensä asioiden hoitamiseksi sekä vastaa vankilavierailutoimintaa harjoittavien henkilöiden ja ryhmien 
ohjaamisesta ja kouluttamisesta. Lisäksi hän osallistuu vankilassa järjestettävään kuntoutustoimintaan oman alansa 
asiantuntijana. 

3. Muuta tehtävän sisällöstä 

Vankiladiakoni vastaa myös muiden uskontojen harjoittajien mahdollisuudesta uskontonsa harjoittamiseen, omasta 
työstänsä tiedottamisesta ja ihmisarvoa koskevan eettisen keskustelun ylläpitämisestä. Vankiladiakoni on myös kirkon 
edustajana työpaikallaan. 

Yksityiskohtaisemmin vankiladiakonin tehtävistä voidaan sopia vankilanjohtajan ja vankiladiakonin neuvottelussa. 

Toiminta 

Toiminnalliset painopisteet vuodelle 2022 

1. Mahdollistaa Pelson vankilassa vankien sielunhoidon ja uskonnon harjoittamisen oikeudet 

2. Järjestää vangeille hengellisiä tilaisuuksia 

3. Järjestää vangeille ja heidän omaisilleen diakonista apua yhdessä kotiseurakuntien kanssa 
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TIEDOKSI 

Viittomakielisen työn toimintasuunnitelma 2022 

1. Tavoite 

Oulun piirin viittomakielisen työn tavoitteena on vahvistaa piirin alueella asuvien kuurojen ja kuurosokeiden 
hengellistä identiteettiä, tukea ja tarjota viittomakielistä seurakuntayhteyttä sekä tarjota kuuroille mahdollisuus 
kirkollisiin toimituksiin ja sielunhoitoon omalla kielellään. 

2. Toiminta 

2.1. Toiminnalliset painopisteet vuodelle 2022 

Viittomakielistä toimintaa tarkastellaan kahdesta näkökulmasta. On olennaista pitää yllä ja kehittää sitä säännöllistä 
toimintaa, joka on keskeistä ja elinvoimaista. Tähän kuuluvat monet kokoavan toiminnan muodot ja ryhmät, joita 
käsitellään kohdassa 2.2. Säilyttämisen rinnalla on kuitenkin kehitettävä toimintaa ja työtä siten, että jatkuvasti 
muuttuvan toimintakentän tarpeet ja kipupisteet ovat tiedossa ja niihin pystytään osoittamaan resursseja. Se edellyttää: 

1. työn suuntaamista niille alueille ja ryhmille, jotka ovat etäällä viittomakielisestä seurakuntayhteisöstä 

2. monikanavaista ja tavoittavaa viestintää 

3. vapaaehtoisuuden ja osallisuuden vahvistamista 

4. viittomakielisen työn ja sen työntekijöiden tukemista seurakunnissa 

Toiminnallisten painopisteiden tarkempi kuvaus: 

1. Työn suuntaaminen -> Työtä keskitetään niille alueille, joissa ei luontaisesti ole viittomakielistä yhteisöä ja/tai 
niiden seurakuntalaisten palvelemiseen, jotka eri syistä eivät pysty osallistumaan oman alueensa kokoavaan 
toimintaan. 

2. Monikanavaista viestintää -> Jatketaan resurssien mukaan hengellisen sisällön tuottoa sosiaalisessa mediassa. 
Ollaan läsnä ja näkyvissä eri sosiaalisen median alustoilla. Striimataan tapahtumia tarpeen mukaan. Viestinnässä 
käytetään useita eri kanavia parhaan saavutettavuuden varmistamiseksi. Viestinnän keskiössä on viittomakielinen 
seurakunta, ulommalla kehällä yhteistyöseurakunnat ja -kumppanit sekä informatiivinen ja vaikuttamiseen pyrkivä 
tiedottaminen muille ryhmille. 

3. Vapaaehtoisuuden vahvistamista -> Tuetaan ja rohkaistaan viittomakielisiä sekä heidän kotiseurakuntiaan 
vapaaehtoisuudessa. Seurakuntalaisten täysi osallisuus rakentuu 

vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa. Moninaisuuden hyväksyminen, eri-ikäisten arvostaminen, erilaisuuden 
sietäminen ja näkyväksi tekeminen rakentavat osallisuutta ja vahvistavat toiminnan mahdollisuuksia. 

4. Viittomakielisen työn ja sen työntekijöiden tukeminen seurakunnissa -> Vahvistetaan seurakuntien viittomakielistä 
työtä tekevien työntekijöiden jaksamista pitämällä esillä kouluttautumista, työkulttuurin uudistamista ja 
vapaaehtoisuuden lisäämistä. Se edellyttää proaktiivista yhteydenpitoa seurakuntien työntekijöiden kanssa, viestintää 
ja tiedotusta sekä työntekijöille että seurakuntalaisille, asennevaikuttamista ja yhteydenpitoa päättäjiin. 
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2.2. Säännöllinen toiminta 

Säännöllinen, kokoava toiminta tapahtuu vuonna 2022 piirin alueella väljästi rovastikuntarajoja mukaillen. 
Säännöllistä toimintaa ovat 

a) Viittomakieliset ja/tai kaksikieliset jumalanpalvelukset sekä Oulussa että muissa rovastikunnissa 

b) Kerhot ja ryhmät yhteistyössä seurakuntien kanssa 

c) Kahdenkeskiset tapaamiset, jotka ovat erityisesti kohdennettu heille, joiden liittyminen viittomakieliseen 
yhteisöön on rajoittunut eli kuurosokeille sekä syrjäseuduilla asuvien kuuroille. Tapaamisten tarkoituksena on 
sielunhoidon ja keskusteluavun lisäksi tarjota mahdollisuus yksityisehtoolliseen. 

d) Vierailut ja hartaudet alueen viittomakielisten kokoontumisissa sekä huolehtiminen kirkollisista toimituksista 
viittomakielellä. 

2.3. Tapahtumat, leirit ja retket 

Leirejä ja retkiä toteutetaan yhteistyössä eri seurakuntien kanssa, ja viittomakieliset koko piirin alueelta ovat niihin 
tervetulleita. Päiväleirit, illanvietot, tapahtumat ja juhlat toteutuvat eri alueilla siten, että erityisesti keskeisinä 
kirkkovuoden pyhinä viittomakielinen seurakunta kokoontuu kaikissa aktiivisissa rovastikunnissa. Myös 
Kirkkopäivien 2022 kielelliseen saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota. 

2.4. Viestintä 

Kuurojentyön viestinnän lähtökohta ja tavoite on saavutettavuus. Sen vuoksi viestintää toteutetaan monipuolisesti: 
Hiljainen seurakunta –lehdessä (kuurojenpappi osallistuu lehden toimitukseen), piirin seurakuntalehdissä, teksti-
tv:ssä, sähköpostilistoilla, sosiaalisessa mediassa, postitse ja kasvotusten. 

2.5. Toiminta verkostoissa 

Oulun piirin tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat yhdistysten ja järjestöjen (mm. Kuuloliitto, Kuurojen liitto ja 
Suomen kuurosokeat) työntekijät. Kuurojenpappi ja alueiden diakoniatyöntekijät suunnittelevat ja toteuttavat heidän 
kanssaan viittomakielisiä tapahtumia, jonka lisäksi tehdään yhdessä kotikäyntejä ja laitosvierailuja. 

Toinen tärkeä yhteistyökumppani ovat sairaanhoitopiirien, sairaaloiden ja laitosten (erityisesti Kuurojen 
palvelusäätiön omistaman Runolan palvelukeskuksen) työntekijät, kuulovammaisten kuntoutusohjaajat ja 
yksiköiden ohjaajat. 

Kolmas yhteistyötaho ovat tulkkausalan yritykset ja tulkit. Yhteistyön laajuus vaihtelee tilanteittain 
ennakkomateriaalien lähettämisestä tulkkaustilanteiden ja –paikkojen yhteiseen suunnitteluun, virsikäännösten 
kehittämiseen ja tapahtumien sisällölliseen toteutukseen. Useimmiten tulkit ovat toiminnassa mukana 
kuurosokeiden henkilökohtaisen tulkkauksen (taktiilitulkkaus, rajoittunut näkökenttä) vuoksi, mutta 
erityistilanteissa myös vaativissa yleistulkkaustehtävissä. 

Yhteistyön keskeinen piirre on, että viittomakielinen yhteisö ollessa tiivis, kuurojenpappi on aina myös 
yhteistyökumppaneidensa pappi. Suuri merkitys on myös kuurojenpappien keskinäisellä verkostolla, jossa työn 
onnistumisia ja haasteita on mahdollista yhdessä jakaa. 

28 | S i v 

LIITE: Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 12.06.2021 / 3 



   

       
    

 

        
     

     
      

      
          

         
         

       
         

         
     

      
       

     

    

  

  

       

  

Pöytäkirja II / 2021  57 

12.06.2021 
Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 

§ 4 Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuuston työjärjestys 

Diaarinumero DOUL/181/00.02.13/2021 

Esittelijä Tuomiokapituli 

Perustelut Oulun hiippakunnan tuomiokapituli päätti kokouksessaan 27.5.2021 lähettää 
hiippakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi hiippakuntavaltuuston päivitetyn 
työjärjestyksen (liitteenä). 

Kirkkolakiin tuli 15.3.2021 voimaan muutos, joka mahdollistaa kirkon 
viranomaisten toimielinten sähköisen kokouksen. Hiippakuntavaltuuston 
voimassa oleva työjärjestys on hyväksytty hiippakuntavaltuustossa 11.6.2016 
ja sitä on syytä muutoksen johdosta päivittää. 

Päätöksentekomenettely sähköisessä kokouksessa on sama kuin 
varsinaisessa kokouksessa, erona on vain se, että osallistujat eivät ole 
fyysisesti läsnä kokouspaikalla tai vain osa on (ns.hybridikokous). Sähköisen 
kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään 
yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Esityksenä on, että 
työjärjestykseen lisätä 1a § Varsinainen kokous, ns. hybridikokous ja 
sähköinen kokous, sekä muutama muu pienempi muutos, jotka ovat merkitty 
liitteenä olevaan työjärjestykseen punaisella ja yliviivaamalla. 

KL 17b:5.1 Hiippakuntavaltuuston koolle kutsumisesta, puheenjohtajien 
tehtävistä, aloitteiden tekemisestä, asioiden käsittelemisestä ja vaalien 
toimittamisesta määrätään tarkemmin hiippakuntavaltuuston hyväksymässä 
työjärjestyksessä. 

Esitys Hiippakuntavaltuusto hyväksyy Oulun hiippakuntavaltuuston päivitetyn 
työjärjestyksen. 

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Toimenpiteet Työjärjestys hiippakuntavaltuuston jäsenille 

Lisätiedot lakimiesasessori Mari Aalto, p. 040 744 3303, mari.aalto@evl.fi 

Muutoksenhaku Valitusosoitus liitteenä. 

mailto:mari.aalto@evl.fi


  

 

    
 

 

 

 

 
  

 
   

 

   
 

  
  

 
      

 
 

    
      

  
 

       
 

 
 

 
   

  
  

 
 

  
 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 58 
Hyväksytty Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuustossa xx.xx.xxxx 

OULUN HIIPPAKUNNAN HIIPPAKUNTAVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 

1 § Kokoontuminen 

Hiippakuntavaltuustolla on vuosittain vähintään kaksi kokousta. 

Helmikuussa pidettävässä kokouksessa käsitellään hiippakunnan edellisen tilikauden 
toimintakertomus ja tilinpäätös. 

Kesäkuun 15. päivään mennessä pidettävässä kokouksessa käsitellään hiippakunnan toiminta- ja 
taloussuunnitelma sekä tulevan vuoden talousarvio.   

Hiippakuntavaltuusto voi kokoontua myös muulloin, kun se asioiden käsittelyä varten on 
tarpeen.  

Hiippakuntavaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtaja. Hiippakuntavaltuusto on kutsuttava koolle, jos vähintään neljännes 
valtuutetuista on ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä kirjallisesti vaatinut. 

KL 17 a:3 
Jollei tässä laissa tai kirkkojärjestyksessä toisin säädetä, toimielimen koolle kutsumisesta, 
puheenjohtajan tehtävistä, asioiden käsittelystä, päätösvaltaisuudesta, esteellisyydestä, 
äänestämisestä, ratkaisuvallan siirtämisestä, vaalikelpoisuudesta ja vaalin toimittamisesta 
hiippakunnan toimielimessä on soveltuvin osin voimassa, mitä niistä seurakunnan toimielimiä 
varten säädetään. 

KJ 8:3 
Kirkkovaltuusto on kutsuttava koolle, kun kokoontuminen määräaikana käsiteltäväksi säädettyjen 
asioiden takia on tarpeen tai kun valtuuston puheenjohtaja muutoin katsoo sen tarpeelliseksi. 

Perustelu 
Hiippakuntavaltuuston kokousrytmin määrää tilinpäätöksen ja talousarvion valmisteluaikataulu. 
Tämä painottaa kokoukset ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Kirkolliskokoukselle tehtävien 
aloitteiden osalta ei aloitteiden tekoaikaa ole rajoitettu.  Kirkolliskokouksen työrytmi aiheuttanee 
kuitenkin sen, että helmikuussa käsitellyt aloitteet ehtivät kirkolliskokouksen toukokuun 
kokoukseen ja toukokuussa sekä syksyllä käsitellyt aloitteet kirkolliskokouksen marraskuun 
kokoukseen. Syksyn kokoontuminen on pääsääntöisesti tarpeen ainoastaan aloitteiden käsittelyä 
varten. 
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1a § Varsinainen kokous, ns. hybridikokous ja sähköinen kokous 

Hiippakuntavaltuusto voi käsitellä asioita siten, että kaikki jäsenet ovat läsnä kokouspaikalla 
(varsinainen kokous), osa jäsenistä osallistuu siihen sähköisesti (ns. hybridikokous) tai kokonaan 
sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen 
kokous). 

Kokouksen järjestämistavasta päättää puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtaja. 

2 § Kokouskutsu ja esityslista 

Hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja tai tuomiokapituli ilmoittaa kokouksen ajankohdan, ja 
paikan ja päätöksentekotavan jäsenille, läsnäolo-oikeutetuille sekä hiippakunnan seurakunnille 
hyvissä ajoin ennen kokousta. 

Kokouksen esityslista lähetetään sähköisesti siten, että se on osanottajilla viimeistään viisi päivää 
ennen kokousta. Osanottajan suostumuksella kokouksen esityslista voidaan lähettää myös 
sähköisesti. 

Hiippakuntavaltuuston jäsenen ollessa estynyt saapumaan kokoukseen, hänen tulee ilmoittaa 
siitä tuomiokapitulille, joka kutsuu varajäsenen tilalle. 

KJ 7:3.1 
Milloin seurakuntavaaleilla valitun toimielimen jäsen on tilapäisesti estynyt saapumasta 
kokoukseen, hänen on viivytyksettä ilmoitettava siitä toimielimen puheenjohtajalle. Saatuaan 
jäseneltä tai muuten luotettavan tiedon esteestä, puheenjohtajan tulee kutsua varajäsen hänen 
sijaansa. 

KJ 7:3.3 
Milloin sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, 
valitaan kokousta tai sanotun asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 

Perustelu 
Hiippakuntavaltuuston kokoontumiset ovat pääsääntöisesti riippuvaisia muiden toimielimien 
aikataulusta, jonka vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista määrätä kokouskutsujen lähettämiselle 
ehdottomia määräaikoja.   Luonnollisesti kutsut lähetetään jo silloin, kun kokoustarve ilmenee, 
mutta jos täsmällistä määräaikaa ei säädetä, mahdollistaa se kiireellisissä tapauksissa kokousten 
pitämisen lyhyelläkin varoitusajalla.  Tältä varalta myös esityslistojen lähettämisen määräaika ei 
ole ehdoton. 

Koska seurakunnilla on mahdollisuus tehdä aloitteita hiippakuntavaltuustolle, tulee niiden tietää 
kokousten ajankohdasta. 

3 § Puheenjohtajat ja sihteeri 

Toimikauden ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin jäsen.  Hänen johdollaan päätetään 
kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta sekä valitaan hiippakuntavaltuuston 
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toimikaudeksi puheenjohtaja, jonka tulee olla maallikkojäsen.  Tämän jälkeen valitaan 
varapuheenjohtaja kaikkien jäsenten joukosta. 

Sihteerinä toimii tuomiokapitulin hiippakuntapastori, jollei hiippakuntavaltuusto toisin päätä. 

KL 17 a:3 
Jollei tässä laissa tai kirkkojärjestyksessä toisin säädetä, toimielimen koolle kutsumisesta, 
puheenjohtajan tehtävistä, asioiden käsittelystä, päätösvaltaisuudesta, esteellisyydestä, 
äänestämisestä, ratkaisuvallan siirtämisestä, vaalikelpoisuudesta ja vaalin toimittamisesta 
hiippakunnan toimielimessä on soveltuvin osin voimassa, mitä niistä seurakunnan toimielimiä 
varten säädetään. 

KL 17 b:2.3 
Hiippakuntavaltuusto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Puheenjohtajaksi on valittava maallikko. 

KJ 8:5.1 

kutsun ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa 
iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja on valittu.  

Perustelu 
Toimikauden ensimmäisen kokouksen avaa yleisen käytännön mukaan vanhin jäsen.  Hänen 
johdollaan kokous päättää laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta, jotta seuraavaksi toimitettava 
puheenjohtajan valinta olisi laillinen. Puheenjohtajan johdolla valitaan varapuheenjohtaja ja muut 
toimihenkilöt. 

Pääsääntöisesti puhetta johtaa puheenjohtaja. Kokousten pitkittyessä puheenjohtaja voi 
varapuheenjohtajan kanssa sopia vuorottelusta. 

4 § Kokouksen alkutoimet 

Hiippakuntavaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus tai toimitetaan viikkomessu 
puheenjohtajan määräämällä tavalla., jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. 
Kun nimenhuuto on toimitettu, puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisesti kutsuttu koolle ja 
päätösvaltainen. 

Peruste 

Yleisen käytännön mukaan kirkon toimielimen kokous aloitetaan alkuhartaudella. Hartauden tapa ja 

sen pitäjä voidaan jättää puheenjohtajan päätettäväksi, joka, ellei itse hartautta toimita, voi antaa sen 

jäsenten tehtäväksi haluamallaan tavalla. Toimikauden ensimmäisen kokouksen alkujärjestelyt jäävät 

luonnollisesti tuomiokapitulille. 

5 § Pöytäkirja, sen tarkastus ja nähtävillä olo 

Hiippakuntavaltuuston pöytäkirja kirjoitetaan suomeksi ja sen allekirjoittavat puheenjohtaja ja 
sihteeri.   
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Hiippakuntavaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  Tarkastuksen jälkeen pöytäkirja 
pidetään nähtävillä kolmenkymmenen päivän ajan Oulun tuomiokapitulissa.  Ilmoitus nähtävillä 
olosta on saman ajan tuomiokapitulin ilmoitustaululla. 

Eriävän mielipiteen esittämisestä on voimassa, mitä siitä on säädetty seurakuntien toimielimien 
osalta. 

KJ 7:6 
Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri 
varmentaa. 
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje-
tai johtosäännössä. 
Sillä, joka on ollut kokouksessa asiaa päättämässä tai esitellyt asian, on oikeus esittää päätöksestä 
eriävä mielipiteensä.  Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Jos eriävän mielipiteen 
esittäjä tahtoo saada perustelunsa pöytäkirjaan liitetyiksi, hänen on annettava ne kirjallisina 
sihteerille viimeistään pöytäkirjaa tarkastettaessa. 

KJ 7:7 
Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi puheenjohtaja tai sihteeri taikka muu ohje- tai johtosäännössä 
määrätty henkilö. 

Perusteet 
Hiippakunta on virallisesti kaksikielinen, koska hiippakuntaan kuuluu yksi kaksikielinen  
seurakuntayhtymä (Kokkola). Lisäksi hiippakuntaan kuuluu kolme seurakuntaa (Enontekiö, Inari, 
Utsjoki) sekä yksi osa neljännestä seurakunnasta (Sodankylä), joissa saamenkieltä äidinkielenään 
käyttävillä seurakuntalaisilla on oikeus käyttää äidinkieltään viranomaisessa asioidessaan. 
Käytännön syistä työjärjestykseen kuitenkin kirjataan pöytäkirjan suomenkielisyys.  Tarvittaessa 
käännös ruotsin tai saamen kielelle suoritetaan erikseen niin vaadittaessa. 

6 § Toimituskirja ja pöytäkirjaote 

Hiippakuntakokouksen tekemistä päätöksistä laaditaan tarvittaessa toimituskirja tai 
pöytäkirjaote, jonka allekirjoittaa sihteeri.  

KJ 7:7 
Toimielimen toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri, jollei ohje- tai 
johtosäännössä ole määrätty toisin. 
Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi puheenjohtaja tai sihteeri taikka muu ohje- tai johtosäännössä 
määrätty henkilö. 

Peruste 
Hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja saattaa olla mistä päin tahansa laajaa hiippakuntaa. Jotta 
vältytään aikaa vievältä toimituskirjojen ja pöytäkirjaotteiden edes takaisin lähettämisiltä, on 
tarkoituksenmukaista antaa toimituskirjan ja pöytäkirjaotteen allekirjoittamisoikeus vain yhdelle 
henkilölle, jolta se nopeimmin käy. 
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7 § Kokouksen julkisuus ja läsnäolo kokouksessa 

Hiippakuntavaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto jonkin asian osalta toisin päätä.  

Ns. hybridikokouksen tai sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat 
keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä ja että kokous voidaan toteuttaa 
tietoturvallisesti. 

Kokouksiin osallistuvat jäsenet sekä läsnäolo- ja puheoikeuden omaavat henkilöt. 
Tuomiokapitulin henkilöstöllä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Hiippakuntavaltuusto voi 
myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muulle henkilölle. 

KL 17b:2.4 ja 5 
Piispalla on hiippakuntavaltuuston kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei oikeutta ottaa 
osaa päätöksen tekemiseen. 
Kirkkohallituksen hiippakunnasta valitulla maallikkojäsenellä ja hiippakuntaan kuuluvalla 
pappisjäsenellä sekä tuomiokapitulin jäsenillä on hiippakuntavaltuuston kokouksessa läsnäolo- ja 
puheoikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa päätöksen tekemiseen. 

Perustelu 
Hiippakuntavaltuuston kokousten julkisuudesta ei ole säännöksiä.  Pääsääntöisesti kokoukset 
olisivat julkisia, mutta hiippakuntavaltuusto voisi halutessaan toimia toisin yksittäisen asian 
kohdalla. 

8 § Aloitteiden vireillepano 

Hiippakuntavaltuustolle tarkoitetut aloitteet on lähetettävä tuomiokapitulille, joka valmistelee 
ne seuraavaan mahdolliseen hiippakuntavaltuuston kokoukseen. 

Aloitteen tulee sisältää ehdotus ja siihen kuuluva lyhyt perustelu. 

KL 17 b:1.1 
Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on 

5) käsitellä sille tehdyt aloitteet 

KL 17b:4a 
Aloitteen hiippakuntavaltuustolle voi tehdä: 
1) hiippakuntavaltuuston jäsen; 
2) tuomiokapituli; 
3) kirkkoneuvosto; 
4) yhteinen kirkkoneuvosto; 
5) seurakuntaneuvosto; 
6) vähintään kymmenen hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan seurakuntavaaleissa 
äänioikeutettua jäsentä (jäsenaloite). 
Jäsenaloitteen kunkin tekijän on omakätisen allekirjoituksensa yhteyteen selvästi merkittävä 
nimensä, syntymäaikansa ja se seurakunta, jossa hänellä on äänioikeus. Aloiteasiakirjassa on lisäksi 
mainittava lähettäjän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot aloitteen käsittelemiseksi. 
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KL 20:9 
Piispainkokouksella, kirkkohallituksella ja hiippakuntavaltuustolla on oikeus tehdä esityksiä sekä 
edustajalla aloitteita kirkolliskokoukselle. Niiden käsittelemisestä säädetään tarkemmin 
kirkkojärjestyksessä. 

KJ 19:1 
Tuomiokapitulin tehtävänä on 

5) valmistella asioita hiippakuntavaltuustolle 

Perustelu 
Aloitteiden käsittelyaika riippuu tuomiokapitulin työskentelystä, jonka vuoksi täsmällisiä 
määräaikoja ei liene tarkoituksenmukaista määrittää.   Pykälän tarkoitus on, että tuomiokapituli 
saattaa aloitteet hiippakuntavaltuuston käsiteltäväksi niin pian kuin mahdollista. 

9 § Asian käsittely 

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei hiippakuntavaltuusto toisin päätä. 

Tuomiokapituli valmistelee hiippakuntavaltuuston päätettäväksi tulevat asiat. 

KJ 19:1.1 
Kirkon tehtävän edistämiseksi hiippakunnassa tuomiokapitulin tulee, jollei kirkkolaissa tai 
kirkkojärjestyksessä toisin säädetä 

5) valmistella asioita hiippakuntavaltuustolle 

Perustelu 
Asioiden valmistelusta ja päätösten perustelusta säädetään hallintolaissa. Työjärjestyksessä ei ole 
tarpeen antaa seikkaperäisiä määräyksiä asioiden valmistelusta. 

10 § Puheenvuorojen käyttö 

Puheenvuoroja pyydetään puheenjohtajan määräämällä tavalla.  Puheenvuorot annetaan 
pyytämisjärjestyksessä. 

Puheenjohtajalla on oikeus antaa piispalle tai muulle tuomiokapitulin jäsenelle 
esittelypuheenvuoro ennen muita puheenvuoroja. 

Puheenjohtajan niin vaatiessa muutosehdotukset, ponnet ja muut esityslistasta poikkeavat 
ehdotukset ja aloitteet on jätettävä kirjallisena. 

Puheenjohtajalla on oikeus yksittäisessä asiassa rajoittaa valtuutettujen puheenvuorojen pituutta 
sen mukaan kuin hän harkitsee ja siitä on säädetty. 
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KJ 7:4.1- 4 
Toimielimen kokouksessa käsiteltävän asian esittelyn jälkeen on varattava tilaisuus keskustella 
asiasta. Kun pyydetyt puheenvuorot on käytetty, puheenjohtajan on julistettava keskustelu 
päättyneeksi. 

Milloin päätös on yksimielinen tai tehtyä vastaehdotusta ei ole kannatettu, puheenjohtajan on 
todettava päätös. Muussa tapauksessa puheenjohtajan on todettava ehdotukset, joita ei kanna-
tuksen puuttuessa oteta äänestettäviksi, ja ehdotukset, joista on äänestettävä. Tämän jälkeen 
hänen on saatettava toimielimen hyväksyttäväksi äänestystapa ja, jos äänestyksiä on toimitettava 
useampia, äänestysjärjestys sekä tehtävä äänestysesitys siten, että vastaus "jaa" tai "ei" ilmaisee 
kannanoton ehdotukseen. 

Äänestys on toimitettava julkisesti joko nimenhuutoäänestyksellä tai puheenjohtajan määräämällä 
tavalla. Milloin äänestys on toimitettu muulla tavalla kuin nimenhuudon mukaan, on vaadittaessa 
tai, jos äänestys puheenjohtajan mielestä ei ole antanut selvää vastausta, toimitettava nimenhuu-
toäänestys. 

Äänestyksen perusteella puheenjohtajan on kirkkolain 7 luvun 4 §:n 2 momentin ja 25 luvun 
10 §:n mukaan todettava päätökseksi tullut mielipide. 

KL 25:6 
Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta järjestyksestä kirkollisen toimielimen 
kokouksessa. Mikäli jäsen käytöksellään häiritsee kokouksen kulkua, puheenjohtajan tulee 
kehottaa häntä käyttäytymään asianmukaisesti. Jos hän ei noudata kehotusta, puheenjohtaja voi 
määrätä hänet poistettavaksi. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai 
lopetettava kokous. 

Jäsenellä on puheoikeus käsiteltävänä olevassa asiassa. Jäsenen on puheessaan pysyttävä asiassa. 
Jos jäsen puheessaan poikkeaa asiasta, puheenjohtajan on kehotettava häntä palaamaan asiaan. 
Jos jäsen ei noudata kehotusta, puheenjohtaja voi kieltää häntä jatkamasta puhetta. Jos 
valtuutettu ilmeisen tarpeettomasti pitkittää puhettaan, puheenjohtaja voi asiasta huomautettuaan 
kieltää häntä jatkamasta puhettaan. 

Työjärjestyksessä tai muussa ohje- tai johtosäännössä voidaan antaa kokouksen kulun 
turvaamiseksi tarpeellisia määräyksiä jäsenten puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa. 

Mitä edellä säädetään toimielimen jäsenestä, koskee myös sitä, jolla on lakiin tai sen nojalla 
annettuun säännökseen tai määräykseen perustuva läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen 
kokouksessa. 

11 § Päätöksenteko 

Hiippakuntavaltuuston päätöksenteossa noudatetaan seurakunnan toimielinten 
päätöksentekokäytäntöä. 

Vaalit toimitetaan enemmistövaalina.  Kahta tai useampaa luottamushenkilöä valittaessa on 
kuitenkin noudatettava suhteellista vaalitapaa, jos sitä vaatii niin monta vaaliin osallistuvaa, että 
he suhteellisessa vaalissa voisivat saada valituksi vähintään yhden ehdokkaan.  
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Jäsenten esteellisyydestä noudatetaan, mitä siitä on seurakunnan kirkkovaltuuston osalta 
säädetty. 

KL 7:4 
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. 

Seurakunnan toimielimessä äänestetään esityksestä ja kaikista kannatetuista vastaehdotuksista 

asettamalla kaksi kerrallaan vastakkain siten, että vastaus "jaa" tai "ei" ilmaisee enemmistön 

kannanoton 

Vaali toimitetaan enemmistövaalina. Kahta tai useampaa luottamushenkilöä valittaessa on 
kuitenkin noudatettava suhteellista vaalitapaa, jos sitä vaatii niin monta vaaliin osallistuvaa, että 
he suhteellisessa vaalissa voisivat saada valituksi vähintään yhden ehdokkaan. 

KL 25:10 
Äänien jakautuessa äänestyksessä tasan päätökseksi tulee mielipide, jonka puolesta puheenjohtaja 
on äänestänyt. Jos vaaleissa äänet tai vertausluvut menevät tasan, ratkaisee arpa. 

KL 7:5.1 ja 2 
Kirkkovaltuuston jäsen on esteellinen ottamaan osaa sellaisen päätöksen tekemiseen, joka koskee 
henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain (434/2003) esteellisyyttä koskevassa 
säännöksessä tarkoitettua lähisukulaistaan tai sellaiseen sanotun säännöksen mukaan rinnastet-
tavaa henkilöä. Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan osallistuessa itseoikeutettuna seurakunnan 
muun toimielimen kokoukseen häneen sovelletaan, mitä 2 momentissa säädetään. 

Jollei 25 luvun 5 §:n 1 momentista muuta johdu, muiden luottamushenkilöiden sekä seurakunnan 
viranhaltijoiden esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolaissa on siitä säädetty. Virka-, työ- tai 
muu vastaava suhde seurakuntaan tai seurakuntayhtymään ei kuitenkaan tee luottamushenkilöä 
tai viranhaltijaa esteelliseksi hallintoasiassa, jossa seurakunta tai seurakuntayhtymä on asian-
osainen, jollei hän palvelussuhteensa perusteella ole esitellyt tai muutoin vastaavalla tavalla 
käsitellyt asiaa. 

12 § Tuomiokapitulin maallikkojäsenen valinta ja ehdollepano kirkkohallitukseen 

valittavasta jäsenestä 

Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet valitsevat tuomiokapitulin maallikkojäsenen ja kaksi 
varajäsentä toimikauden ensimmäisessä kokouksessa. 

Kirkolliskokous toimittaa kirkkohallituksen jäsenten vaalin toimikautensa ensimmäisen vuoden 
toukokuussa. Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet asettavat ehdolle kolme maallikkoa ja 
pappisjäsenet kaksi pappia kirkkohallituksen jäsenten vaalia varten toimikautensa viimeisessä 
kokouksessa. Maallikkojäseneksi ja pappisjäseneksi on ehdotettava sekä miehiä että naisia. 

KL 23:2 ja 3 
Maallikkojäseneksi kelpoinen on hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan vaalikelpoinen 
maallikkojäsen, joka on antanut tehtävään suostumuksen. 

LIITE: Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto 12.06.2021 / 4 



 

   
 

 
 

 
 

 
 

  
    

  
  

 
   

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
    

 
 

---

------------------------------

 66 
9 

KJ 19:2 ja 3 
Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet valitsevat tuomiokapitulin maallikkojäsenen ja 
varajäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan, sama henkilö voidaan valita enintään kahdeksi 
toimikaudeksi. 

KL 22:1 
Kirkkohallituksen jäseniä ovat: 

3) kirkolliskokouksen valitsemat kaksi pappia; 
4) kirkolliskokouksen valitsemat maallikkojäsenet, joita valitaan yksi jokaisesta hiippakunnasta. 
Kirkkohallituksen toimikausi on neljä vuotta. 
Maallikkojäsenen tulee olla vaalikelpoinen kirkolliskokouksen maallikkoedustajaksi. 

KJ 22:1.2 
Jokaisesta hiippakunnasta valitaan yksi maallikkojäsen hiippakuntavaltuuston tekemän 
ehdollepanon perusteella. Maallikkojäsenen vaalia varten hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet 
asettavat ehdolle kolme maallikkoa ja pappisjäsenten vaalia varten hiippakuntavaltuuston 
pappisjäsenet kaksi pappia. Maallikkojäseneksi ja pappisjäseneksi on ehdotettava sekä miehiä 
että naisia. 

Perustelu 
Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen toimikauden alkaminen samanaikaisesti merkitsee 
sitä, että hiippakuntavaltuusto joutuu tekemään kirkkohallituksen maallikkojäsenen ja 
pappisjäsenen ehdollepanon toimikautensa viimeisenä vuonna. 

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1.7.2021 ja sillä kumotaan hiippakuntavaltuustossa 11.6.2016 
hyväksytty työjärjestys. 
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§ 5 Oulun hiippakunnan taloussääntö 

Diaarinumero DOUL/171/02.00.02/2021 

Esittelijä Tuomiokapituli 

Perustelut Tuomiokapituli päätti kokouksessaan 27.5.2021 esittää 
hiippakuntavaltuustolle, että se hyväksyisi Oulun hiippakunnalle 
taloussäännön (liitteenä). 

Oulun hiippakunnalla tulee kirkkolain mukaan olla taloussääntö, jonka 
hiippakuntavaltuusto hyväksyy. 

KL 17b:5.2 mukaan hiippakunnan taloushallinnon järjestämisestä, kuten 
toiminta- ja taloussuunnitelmasta, talousarviosta, varojen ja omaisuuden 
hoitamisesta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä 
tilintarkastuksesta, määrätään tarkemmin hiippakuntavaltuuston 
hyväksymässä taloussäännössä. 

Esitys Hiippakuntavaltuusto hyväksyy Oulun hiippakunnan oheisen taloussäännön. 

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. 

Toimenpiteet tiedoksi kirkkoneuvos Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi 

Lisätiedot lakimiesasessori Mari Aalto, p. 040 744 3303, mari.aalto@evl.fi 

Muutoksenhaku Valitusosoitus liitteenä. 

mailto:juha.tuohimaki@evl.fi
mailto:mari.aalto@evl.fi
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OULUN HIIPPAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 

Hyväksytty Oulun hiippakuntavaltuustossa xx.xx.xxxx 

1 § 
Tuomiokapitulin talous muodostaa osan kirkon keskusrahaston taloudesta, joten 
taloudenhoidossa noudatetaan soveltuvin osin kirkon keskusrahastoa koskevia säännöksiä 
ja kirkon keskusrahaston taloussääntöä. 

2 § 
Tuomiokapitulilla on käytettävissään kirkolliskokouksen hiippakuntaa varten osoittamat 
määrärahat ja tuomiokapitulin rahasto. 

Tuomiokapitulin talousarvion sitovuustaso on menojäämä. 

3 § 
Tuomiokapitulin talouden yleisestä hoidosta vastaa lakimiesasessori tuomiokapitulin 
päätösten jaohjeiden mukaisesti. 

4 § 
Laskut ja tositteet käsitellään sähköisesti Kirkon palvelukeskuksen järjestelmässä. 
Menettelyyn osallistuu aina vähintään kaksi henkilöä, asiatarkastaja ja hyväksyjä. Laskut ja 
tositteet tarkastetaan ennen hyväksyjälle toimittamista. Hyväksyjänä toimii lakimiesasessori 
tai hiippakuntadekaani. 

5 § 
Lakimiesasessori tai hiippakuntadekaani voivat päättää hankinnoista tuomiokapitulin 
työjärjestyksessä määrätyissä rajoissa. Tuomiokapituli päättää sitä suuremmista 
hankinnoista. Tuomiokapitulin hankinnat on suoritettava julkisia hankintoja koskevan 
lainsäädännön mukaisesti. 

6 § 
Lakimiesasessori päättää tuomiokapitulin käytössä olevien varojen sijoittamisesta 
tuomiokapitulin työjärjestyksessä määrätyissä rajoissa. Sijoitustoimintaa hoidetaan 
vastuullisen sijoittamisen periaatteita noudattaen. 

Tämä taloussääntö tulee voimaan xx 
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§ 6 Kirkon työmarkkinalaitoksen jäsenten ja varajäsenten vaali 2021 

Diaarinumero DOUL/193/00.02.13/2021 

Esittelijä Tuomiokapituli 

Käsittely Kirkkojärjestyksen 22 luvun 14 §:n mukaisesti asia käsiteltiin siten, että kaikki 
pappisedustajat, tuomiokapitulin viranhaltijat sekä tuomiokapitulin jäsenet 
lukuunottamatta maallikkojäsen Hannu Kallunkia poistuivat tilasta ja 
etäyhteydestä asian käsittelyn ajaksi. Hiippakuntavaltuuston suostumuksella 
sihteeri Päivi Liiti jäi läsnäolevaksi, mutta ei osallistunut asian käsittelyyn. 

Perustelut Kirkon työmarkkinalaitoksen nykyisen valtuuskunnan toimikausi päättyy 
31.12.2021. Hiippakuntavaltuuston tulee asettaa ehdolle neljä henkilöä 
valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten vaalia varten. Ehdolle on asetettava 
sekä miehiä että naisia. 

Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan tehtävistä on säädetty kirkkolain 
22 luvun 14 §:ssä ja määrätty valtuuskunnan johtosäännöllä. 

Valtuuskuntaan voidaan valita henkilö, 
- joka tuntee palvelussuhteen ehtoja ja edustaa työnantajatahoa ja 
- jolla on vaalikelpoisuus seurakunnan luottamustoimeen ja 
- joka on antanut suostumuksensa tehtävään. 

Vaalikelpoinen valtuuskuntaan ei ole evankelisluterilaista kirkkoa koskevan 
virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöön tai sen jäsenjärjestöön 
luottamushenkilö- tai pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö ja 
tämän puoliso. 

Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten ehdollepanoa ja vaalia käsittelyyn ja 
päätöksentekoon ottavat osaa vain ne jäsenet, joiden palvelussuhteen ehtoja 
ei koske kirkon virkaehtosopimus eikä kirkon työehtosopimus. 

Kirkkojärjestyksen 22 luvun 13 §:n 1 momentin mukaan kirkon 
työmarkkinalaitoksen valtuuskuntaan valitaan jokaisesta hiippakunnasta yksi 
palvelussuhteen ehtoja tunteva työnantajatahoa edustava jäsen ja varajäsen 
hiippakuntavaltuuston tekemän ehdollepanon perusteella. Jäsenten ja 
varajäsenten vaalia varten hiippakuntavaltuusto asettaa ehdolle neljä 
henkilöä. Ehdolle on asetettava sekä miehiä että naisia. 

Kirkkojärjestyksen 22 luvun 13 §:n 3 momentin mukaan valtuuskuntaan 
voidaan valita henkilö, jolla on kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukainen 
vaalikelpoisuus seurakunnan luottamustoimeen ja joka on antanut 
suostumuksensa tehtävään. Vaalikelpoinen valtuuskuntaan ei ole 
evankelisluterilaista kirkkoa koskevan virka- ja työehtosopimuksen 
allekirjoittajajärjestöön tai sen jäsenjärjestöön luottamushenkilö- tai 
pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö ja tämän puoliso. 

Kirkkojärjestyksen 22 luvun 14 §:n mukaan käsiteltäessä 
hiippakuntavaltuustossa ja kirkkohallituksessa kirkon työmarkkinalaitoksen 
valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten ehdollepanoa ja vaalia käsittelyyn ja 
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päätöksentekoon ottavat osaa vain ne jäsenet, joiden palvelussuhteen ehtoja 
ei koske kirkon virkaehtosopimus eikä kirkon työehtosopimus. 

Esitys Hiippakuntavaltuusto asettaa ehdolle neljä henkilöä Kirkon 
työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten vaalia varten. 

Päätös Hiippakuntavaltuusto keskusteli asiasta ja asetti seuraavat henkilöt ehdolle 
Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten vaalia 
varten: 

Suvi Helanen 
Hannu Kallunki 
Rita Kumpulainen 
Antti Tornberg 

Toimenpiteet pöytäkirjaote Kirkkohallitus 

Lisätiedot lakimiesasessori Mari Aalto, p. 040 744 3303, mari.aalto@evl.fi 

Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta. 

mailto:mari.aalto@evl.fi
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§ 7 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.59. 

Kokouksen puolesta 

Jukka Paananen Päivi Liiti 
puheenjohtaja sihteeri 

Pöytäkirjantarkastus Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen 
päätösten mukaiseksi. 

Rita Kumpulainen 
pöytäkirjantarkastaja 

Lehto Pekka 
pöytäkirjantarkastaja 

Allekirjoitukset on tehty Domus-asianhallintajärjestelmään. 

https://Puheenjohtajap��ttikokouksenkello14.59
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