
   
 
 
 
 

 
 

LUOTTAMUSHENKILÖPUHEENJOHTAJISTON KOULUTUSPÄIVÄ 
2.3.2019 Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, KUOPIO 
 

 
Tavoite:   Osallistuja  

• perehtyy luottamushenkilöpuheenjohtajan ja -varapuheenjohtajan 
tehtäviin, erityisrooliin ja vastuuseen.  

• perehtyy luottamuselinten työnantaja-asemaan ja sen velvoitteisiin. 

• saa ajankohtaista tietoa seurakunnan toiminnan suunnittelusta ja 
hallinnosta. 

• verkostoituu toisten samaa luottamustehtävää hoitavien kanssa. 
 

Kenelle:   Kirkkovaltuustojen ja -neuvostojen sekä seurakunta- ja kappeli-
  neuvostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 
  Myös kirkkoherrat ja talouspäälliköt ovat tervetulleita mukaan. 
  
Osallistumismaksu:  Kirkkopalvelujen jäsenseurakuntien edustajat 65 €/hlö,  
  ilmoittautumisajan jälkeen, jos on tilaa, 85 € /hlö. Muut 80/100 €/hlö. 
 
Tiedustelut:  Dekaani Sakari Häkkinen, Kuopion hiippakunta,   
  sakari.hakkinen@evl.fi, p. 044 7050 607 ja 
  käytännön järjestelyistä: koulutukset@seurakuntaopisto.fi 
 
Ilmoittautuminen:  Viimeistään 16.2.2019 sähköisellä lomakkeella 
  https://www.webropolsurveys.com/S/4744682B4A9AA309.par 
   
Järjestäjät:  Seurakuntaopisto/Agricola-opintokeskus ja Kuopion hiippakunta 
 
Ennakkotehtävä: Koulutuspäivään osallistuvia pyydetään tutustumaan ennalta  
  nettiaineistoon Jussi Lilja, Seurakunnan kokousmenettely  
  http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content292AFB ja 
  teoksiin; Kaisa Raittila, Puheenjohtajan kirja – opas kirkolliseen 
  luottamustehtävään. (Kirjapaja, ilmestyy 4.1. 2019) sekä Taru 
  Nieminen–Tytti Pietilä (toim.), Seurakunnan luottamushenkilön 
  kirja 2019–2022 (Kirjapaja, ilmestynyt 2018). 
 
Peruutusehdot: 
 

• Osallistumisen voi perua kuluitta viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. 

• 7-13 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista, myös sairastapauksissa, perimme toimistokuluja 
25 € ja muut mahdolliset kulut. 

• Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 päivää ennen koulutusta tai jätetään tekemättä, veloitamme 
koko osallistumismaksun ja muut mahdolliset kulut. Lääkärintodistuksella todennetuissa 
sairaustapauksissa perimme 25 € toimistokuluja ja muut mahdolliset kulut. 

• Esteen sattuessa toinen henkilö voi osallistua koulutuspäivään, jolloin peruutusmaksua ei peritä. 

 
Peruutukset: koulutukset@seurakuntaopisto.fi 

 
 

mailto:sakari.hakkinen@evl.fi
mailto:koulutukset@seurakuntaopisto.fi
https://www.webropolsurveys.com/S/4744682B4A9AA309.par
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content292AFB
mailto:koulutukset@seurakuntaopisto.fi


   
 
 
 
 

 
 

LUOTTAMUSHENKILÖPUHEENJOHTAJISTON KOULUTUSPÄIVÄ 
2.3.2019 Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, KUOPIO 
 
 
 

ALUSTAVA OHJELMA 
 
09.30 Saapuminen ja tulokahvi 
 
10.00 Aloitushartaus  
 Hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen, Kuopion hiippakunta 

 
Tervetulosanat 
Kuopion seurakunnan edustaja 
 
Osallistujien lyhyt esittäytyminen seurakunnittain 
Kouluttaja, Seurakuntaopisto  
 

10.20 Mahdollisuus tehdä hyvää!   
  
10.45 Päätöksenteon portaat   
 Luottamushenkilö Matti Jantunen, Männistön seurakunta  
 
 Pieni tauko  
 
11.30  Luottamushenkilöpuheenjohtajiston rooli, tehtävät, vastuu ja suhteet 

johtaviin työntekijöihin 
 Lakimiesasessori Jyri Klemola, Mikkelin hiippakunta  
 
12.15 Lounas 
 
13.00 Puheenjohtajiston konkreettiset esimerkit seurakuntatyöstä 

Hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen ja lakimiesasessori Riikka Ryökäs, Kuopion 
hiippakunta 

 
14.30 Luottamushenkilöpuheenjohtajiston rooli ja tehtävät 
 Toteutustapana kiertokoulun rastipisteet 
 Kouluttaja, Seurakuntaopisto ja Sakari Häkkinen  
 
15.15 Päätösvirsi, lähtökahvit 


