
     
 
 

 
 
Hyvä vastaanottaja 
 
Vuoden 2023 alussa uudet luottamushenkilöt aloittavat tehtävissään, ja heidän 
perehdyttämisensä seurakunnan päättäjän rooliin on ajankohtaista. Järjestämme  
 

Kuopion hiippakunnan luottamushenkilöpuheenjohtajiston koulutuspäivän  
la 4.2.2023 klo 10–14.30 Teamsin välityksellä. 
 

Tavoite: Osallistuja perehtyy luottamushenkilön rooliin ja tehtäviin sekä ajankohtaisiin aiheisiin. 
 
Kenelle: Kirkkovaltuustojen ja -neuvostojen sekä seurakunta- ja kappelineuvostojen 
puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Myös kirkkoherrat ja talouspäälliköt ovat tervetulleita 
mukaan.  
 
Osallistumismaksu: Kirkkopalvelujen jäsenseurakuntien edustajat 35 €/hlö, muut 45 € 
 
Tiedustelut: Dekaani Sakari Häkkinen, sakari.hakkinen@evl.fi  p. 044 7050 607 tai 
koulutussuunnittelija Margit Peltovirta, margit.peltovirta@step.fi p. 040 0874 514 sekä käytännön 
järjestelyistä: koulutukset@step.fi 

 
Ilmoittautuminen: Viimeistään 29.1.2023 mennessä sähköisellä lomakkeella, klikkaa tästä.  
 
Koulutukseen ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki sähköpostilla ilmoittautumisajan 
päätyttyä sekä päivitetty ohjelma. 
 
Järjestäjät: STEP-opintokeskus ja Kuopion hiippakunta  
 
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@step.fi  
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Kuopion hiippakunnan luottamushenkilöpuheenjohtajiston koulutuspäivä  
la 4.2.2023 klo 10–14.30 Teamsin välityksellä. 
 
 

Alustava ohjelma 
9.45 Teams avautuu  
 
10.00  Tervetulotoivotus ja alkuhartaus, dekaani Sakari Häkkinen, Kuopion hiippakunta. 

Esittäytyminen, koulutussuunnittelija Margit Peltovirta, STEP-opintokeskus 
 

10.20  Mitä luottamushenkilöpuheenjohtajan on hyvä tietää, Sakari Häkkinen 
 
11.20–11.25  Tauko 
 
11.25–11.45  Jakautuminen ryhmiin ja työskentelyä ryhmissä aiheesta: 

1. Minkä toivotte seurakunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa 
yhdessä muuttuvan omassa seurakunnassanne? 

2. Miten siihen päästään? 
 

11.45–12.00 Kooste ryhmien työskentelystä 2–3 keskeistä huomiota / ryhmä 
   
12.00–13.00  Lounastauko 
 
13.00–14.00  Luottamushenkilöpuheenjohtajiston eri rooleista ja tehtävistä 
 Kokemuspuheenvuoroja valtuuston puheenjohtajalta, 

kirkkoneuvoston/seurakuntaneuvoston maallikkopuheenjohtajalta ja kirkkoherralta. 
 Lyhyiden alustusten jälkeen yhteistä keskustelua alustajien kesken, osallistujat voivat 

kommentoida ja esittää kysymyksiä chat-kenttään. Sakari Häkkinen ja Margit 
Peltovirta fasilitoivat keskustelua.  

 
14.00–14.30  Ajankohtaisia asioita ja yhteenveto koulutuspäivästä, Sakari Häkkinen ja Margit 

Peltovirta 
 Hiippakunnan ajankohtaisia asioita 
 Materiaalipankki STEP-opintokeskuksen sivuilla 
 Syksyn neuvottelupäivät 
 
14.30  Koulutus päättyy 
 
 


