
 

KUOPION HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ  
28.9.2019 Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahonkatu 18, Iisalmi 

 

Tavoite:   Osallistuja perehtyy 

• kirkon olemukseen ja tehtävään  

• luottamushenkilön valtaan ja vastuuseen, rooliin ja tehtäviin 

• seurakuntatyön haasteisiin 2020-luvulla   

• verkostoituu muiden seurakuntien luottamushenkilöiden 

kanssa 

Kenelle:  Kirkkovaltuustojen ja -neuvostojen, kappeli-, seurakunta-, 

alueneuvostojen jäsenet sekä kirkkoherrat  

Osallistumismaksu: Kirkkopalvelujen jäsenseurakuntien edustajat 65 €, ilmoittautumisajan 

jälkeen, mikäli tilaa on 85 €. Muut 80 € / 100 €. Hinta sisältää kahdet 

kahvit ja lounaan. 

Tiedustelut:  Kouluttaja Margit Peltovirta, Seurakuntaopisto, 

margit.peltovirta@seurakuntaopisto.fi, p. 040 087 4514, dekaani Sakari 

Häkkinen, Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, 

sakari.hakkinen@evl.fi, p. 044 7050 607.  

Ilmoittautuminen:  13.9.2019 mennessä 

www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat  

Järjestäjät:   Kuopion hiippakunta, Seurakuntaopisto ja Iisalmen seurakunta 

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 sairastapauksissa perimme 25 € toimistokuluja ja muut mahdolliset kulut 

• Esteen sattuessa toinen henkilö voi osallisitua koulutuspäivään, jolloin peruutusmaksua ei 

peritä 

 

Peruutukset: koulutukset@seurakuntaopisto.fi 
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ETUKÄTEISTEHTÄVÄ Osallistuja tutustuu etukäteen oman seurakuntansa jäsen- ja 

talousennusteeseen vuoteen 2030 saakka. Tiedot saa pyytämällä seurakunnan 

taloustoimistosta. 

OHJELMA 

09.30  Saapuminen ja aamukahvi 

10.00  Tervetulosanat ja aamuhartaus 

Elina Siirola, Olavi Oikarinen 

Uusi kirkkoherra esittäytyy 

 

10.15  Tulevaisuuden näkymiä 2030 

 Sakari Häkkinen 

 

 Työskentelyä ryhmissä 

• Miltä näkymät näyttävät omassa seurakunnassamme? 

• Miten tähän voisi vaikuttaa ja millä keinoin? 

 

11.30   Ryhmätyöskentelyn koontia yhdessä 

 

12.00  Lounas 

 

12.55-13.00  Päivän musiikista huolehtii Olavi Oikarinen ja Flyygelitorvi 

 

13.00  Seurakuntalaisen kohtaaminen draaman keinoin 

  Sirkku Muilu ja draamaryhmä, Iisalmen seurakunta 

 

14-15  Ajankohtaisia asioita 

• Rohkaisemme hakemaan rahoitusta, Pertti Laajalahti  

• Luottamushenkilöiden toimintaan vaikuttavat toimet, Sakari 

Häkkinen 

• Hiippakuntavaltuusto- ja kirkolliskokousvaalit, Marjatta 

Pulkkinen 

• Hiilineutraali kirkko 2030 / Ympäristödiplomi  

seurakuntapuutarhuri Hannu Huttunen  

15.15  Kahvi  

• Hiippakunnan 80-vuotis juhlakahvit 

 

15.45  Päätösvirsi 


