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§ 22

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja kirkkoherra pitää alkuhartauden.

PÄÄTÖS § 22 KV 26.08.2021
Puheenjohtaja avasi kokouksen jonka alussa laulettiin virrestä 333: 1, 4, 9. Kirkkoherra
piti alkuhartauden.

§ 23

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESITYS

Kokouksesta on postitettu 13. elokuuta 2021 kullekin jäsenelle kirjallinen kutsu asialuetteloineen; asiakirjat ovat olleet seurakunnan ilmoitustaululla 12.08.2021 –
26.08.2021; esityslista on julkaistu seurakunnan verkkosivuilla ilman liitteitä.

PÄÄTÖS § 23 KV 26.08.2021
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 24

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

ESITYS

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valitut
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS § 24 KV 26.08.2021
Valittiin Kimmo Laisalmi ja Maiju Tihinen

§ 25

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

ESITYS

Kirkkovaltuusto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

PÄÄTÖS § 25 KV 26.08.2021
Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 26

KIRKKOVALTUUSTON SIHTEERI 2021-2022

KV 04.02.2021 § 6
Kirkkovaltuusto valitsee ensimmäisen ja kolmannen toimintavuotensa
alussa sihteerin kahdeksi vuodeksi.
PÄÄTÖS § 6 KV 04.02.2021
Sihteeri vuosiksi 2021-2022 talouspäällikkö Teija Onkalo.
Talouspäällikkö Teija Onkalo jää virkavapaalle 31.3.2022 asti. Kirkkovaltuusto valitsee sihteerin
hänen poissaolonsa ajaksi.
PÄÄTÖS § 26 KV 26.08.2021
Kirkkovaltuusto valitsi sihteeriksi taloussihteeri Jyrki Törmäsen talouspäällikkö Teija
Onkalon virkavapauden ajalle. Jyrki Törmäsen varahenkilöksi valittiin toimistosihteeri
Sirpa Juntunen.
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§ 27

LAUSUNTAPYYNTÖ SIMON SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VIRASTA

KN 11.08.2021 § 68
§ 68

LAUSUNTAPYYNTÖ / KIRKKOHERRAN VIRKA / SIMON SEURAKUNTA

Oulun Tuomiokapituli on lähettänyt seuraavan lausuntopyynnön Simon
seurakunnan kirkkovaltuustolle kirkkoherran viran täyttämisestä.
Diaarinumero

DOUL/206/01.01.03/2021

Saaja

Simon seurakunnan kirkkovaltuusto
Simon seurakunnan kirkkoherran virantäyttöprosessi
Simon seurakunnan kirkkoherra Pauli Kivioja on irtisanoutunut
virastaan 1.3.2022 eläkkeelle jäämisen vuoksi. Kirkkoherran
virantäyttöprosessi on täten mahdollista käynnistää.
Kirkkovaltuuston toimenpiteet
Lainsäädännön sekä ohjeistuksen (alla) perusteella tuomiokapituli
pyytää Simon seurakunnan kirkkovaltuustoa
a. ilmoittamaan tuomiokapitulille, onko Simon seurakunnassa vireillä
hankkeita tai järjestelyitä, joiden perusteella virkaa ei KJ 6:14 mukaisesti
ole syytä julistaa haettavaksi tai katsooko kirkkovaltuusto
tarkoituksenmukaiseksi tehdä esiselvitystä yhteistyöstä
naapuriseurakuntien (lähinnä Kemin) kanssa ennen kirkkoherran virkaa
koskevan päätöksen tekemistä;
b. ilmoittamaan, pyytääkö se välillisen vaalitavan käyttämistä
mahdollisessa virantäyttöprosessissa, sekä

K.L./M.T.
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c. ilmoittamaan mahdollista viran haettavaksi julistamista varten
Simon seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet tai
ilmoittamaan tuomiokapitulille, ettei erityisiä tarpeita ole.
Kirkkoherran viran haettavaksi julistaminen
Kirkkojärjestys (6:14 §) ohjaa kirkkoherran viran haettavaksi julistamista
näin:
Kun kirkkoherran tai kappalaisen virka on tullut avoimeksi,
tuomiokapitulin on julistettava virka haettavaksi vähintään 14 päivän
hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus asianmukaisella tavalla.
Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan,
ettei kirkkoherran tai kappalaisen virkaa julisteta haettavaksi, jos:
1) on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan;
2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan
aiheuttaa sen, että virka tulee tarpeettomaksi;
3) siihen on muu erityinen syy.

Vaalitapa
Kirkkolain 23 luvun § 11 ohjeistaa kirkkoherran vaalitavasta
seuraavasti:
”Seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa
äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran välitön vaali).
Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston
pyynnöstä päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa
kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto (kirkkoherran välillinen vaali).
--Päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran
haettavaksi julistamista.”

K.L./M.T.

SIMON SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

sivu 7
PÖYTÄKIRJA
26.08.2021
Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ

Seurakunnalla on siis lain mukaan mahdollisuus harkita vaalin
järjestämistä välillisenä. Harkinnassa on syytä ottaa huomioon muun
muassa seurakunnan jäsenten kiinnostus seurakunnan ja kirkkoherran
tehtäviä kohtaan, seurakuntalaisten aktiivisuus vaikuttaa seurakunnan
toimintaan sekä paikallinen äänestysaktiivisuus edellisissä
seurakuntavaaleissa tai kirkkoherran vaaleissa. Lopullisen päätöksen
vaalitavasta tekee tuomiokapituli. Mikäli seurakunta pyytää välillisen
vaalitavan käyttämistä, pyynnön perustelut on syytä kirjata asian
käsittelyn yhteydessä.

Kirkkoherran viran erityiset tarpeet
Ennen viran haettavaksi julistamista on tarpeen selvittää ne kriteerit,
joiden perusteella hakijoiden taitoa ja kykyä arvioidaan suhteessa
avoimeen virkaan. Peruslähtökohtana ovat kirkkojärjestyksessä
määritellyt kirkkoherran viran tehtävät. Lisäksi voidaan ottaa
huomioon seurakunnan toimintaympäristöstä nousevat tarpeet,
seurakunnan koko ja seurakunnan muut olosuhteet. Seurakunnan
esittämät näkökohdat voivat olla osa niitä seikkoja, joihin
tuomiokapituli perustaa näkemyksensä kirkkoherran viran erityisistä
tarpeista.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun § 13 määrittelee kirkkoherran viran tehtävät
seuraavasti:
”Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista
seurakunnan toimintaa. Kirkkoherra on vastuussa jumalanpalveluksen,
pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen
oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta.
Kirkkoherran tulee myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa
kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimisja lähetystyötä harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän
mukaisesti.

K.L./M.T.
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Kirkkoherra vastaa kirkkoherranviraston toiminnasta ja seurakunnan
arkistosta.
Kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa
toimituksissa ja muussa hengellisessä työssä sekä
kirkkoherranvirastossa toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ylin
esimies. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että
kirkkoherran alainen viranhaltija tai työntekijä toimii päätöksessä
mainittujen kirkkoherran alaisten muiden viranhaltijoiden tai
työntekijöiden esimiehenä.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston
päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja
taloudenhoidossa.”
ESITYS (khra)

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto keskustelee tuomiokapitulin pyynnön kohdista ja
esittää kirkkovaltuustolle Simon seurakunnalle sopivimmat vaihtoehdot,
jotta kirkkovaltuusto voi vastata tuomiokapitulin pyyntöön.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle:
a.

Simon srk:ssa ei ole vireillä hankkeita tai järjestelyjä, joten virka voidaan
julistaa haettavaksi.

b.

Seurakunta pyytää välillisen vaalitavan käyttämistä virantäyttöprosessissa.

c.

Simon srk:n kirkkoherran viran erityiset tarpeet.
Kirkkoherra
•
•
•
•

K.L./M.T.

sitoutuu kehittämään srk:n toimintaa paikallisten lähtökohtien
pohjalta
hyvät verkostoitumis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
seurakuntalaisten ja työyhteisön kanssa
kokemus työyhteisön johtamisessa
talous- ja henkilöstöhallinnon tuntemus sekä kyky toimia
ennakoivasti talouden ja toimintaympäristön muutoksissa.
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PÄÄTÖS § 27 KV 26.08.2021
Kirkkovaltuusto päätti seuraavat tuomiokapitulin lainsäädännön sekä ohjeistuksen
perusteella pyytämät asiat:
a. Simon srk:ssa ei ole vireillä hankkeita tai järjestelyjä, joten virka voidaan julistaa
haettavaksi.
b. Seurakunta pyytää välillisen vaalitavan käyttämistä virantäyttöprosessissa.
c. Simon srk:n kirkkoherran viran erityiset tarpeet.
Kirkkoherra
• sitoutuu kehittämään srk:n toimintaa paikallisten lähtökohtien pohjalta
• hyvät verkostoitumis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot seurakuntalaisten ja
työyhteisön kanssa
• kokemus työyhteisön johtamisesta
• talous- ja henkilöstöhallinnon tuntemus sekä kyky toimia ennakoivasti talouden ja
toimintaympäristön muutoksissa.

K.L./M.T.
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§ 28

TALOUSARVION TOTEUMA 01.01. – 30.6.2021

LIITTEET Kipan tulosteet, tuloslaskelma (ulkoinen), ta-toteumavertailu ja rahoituslaskelma
06/2021.
KN 11.08.2021 § 69
§ 16

TALOUSARVION TOTEUMA 01.01. – 30.6.2021

Simon seurakunnan tuloslaskelma ajalta 1.1.–30.06.2021 osoittaa ylijäämäksi
17.963,14 euroa.
Toimintatuotot

20.499,78€

Toimintakulut

- 264.935,60 €

Toimintakate

- 244.435,82 €

Vuosikate
Poistot

67.744,93 €
- 49.781,79 €

Verotuloista on toteutunut:
- kirkollisverotuloja 315.060,56 €
- valtionrahoitus

29.196,00 €.

Toteuman kaudella investointeja 81,52€.

Rahoituslaskelma
Kassavarojen muutos on 48.221,95 €.
ESITYS (tp)
PÄÄTÖS

Talousarvion toteuma 1.1.– 30.06.2021 todetaan tietoon saatetuksi ja edelleen
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

PÄÄTÖS § 28 KV 26.08.2021
Kirkkovaltuusto merkitsi tiedon saaduksi talousarvion toteumasta

K.L./M.T.
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§ 29

TIEDOKSI
Liite: Simon seurakunnan strategia

ESITYS
Merkitään seurakunnan strategia tiedoksi
PÄÄTÖS § 29 KV 26.08.2021
Merkittiin tieto seurakunnan strategiasta saaduksi

-

§ 30

Puheenjohtaja kertoi seuraavasta suunnitellusta hakkuusta
Kirkkoherra kertoi tulevasta piispan jälkitarkastuksesta
Keskusteltiin tulevista investoinneista ja korjauksista

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Liitetään pöytäkirjaan valitusosoitus ja päätetään kokous.

PÄÄTÖS § 30 KV 26.08.2021
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:18

K.L./M.T.
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§ 30 VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä
julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
27
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla
saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista
annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan.
Pykälät
-

VALITUSOSOITUS
ValitusSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
viranomainen valituksella.
ja valitusaika Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelin: (08) 314 0500
Sähköposti: pohjoissuomi.hao@om:fi
Sähköinen asiointipalvelu:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kirkollisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
-

K.L./M.T.

Valitusaika
30 päivää
30 päivää
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Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät
Käyntiosoite: Ojakatu 1
Postiosoite: PL 85, 90101 OULU
Telekopio:
08-5358533
Sähköposti:
Kirkkohallitus, pykälät
PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Opetusministeriö, pykälät
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: opmkirjaamo@minedu.fi

Valitusaika
30 päivää

30 päivää

30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.

K.L./M.T.
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Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
valitukseen valtakirja.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle
valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai
lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.

Hankinta-asian H a k e m u s o s o i t u s
saattaminen
markkinaAsian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
oikeuden
käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä
perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain
(1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan
yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja
koskevan sopimuksen vastaisesti.
Pykälät

Hakemuksen tekeminen
Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista
markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna
asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä,
kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan
tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen
perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen
(hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja
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hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
niiden lähettämisestä.

Markkinaoikeuden yhteystiedot
Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: PL 118, 00130 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1–3, Helsinki
Telekopionumero: (09) 68 405 514
Lisätietoja
Kirkkoherra
Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 260 euroa ja markkinaoikeudessa
510 / 2050 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään
pöytäkirjanotteeseen.
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KIRKKOVALTUUSTO 2019 – 2022
Varsinaiset jäsenet
Arto Isokääntä
Paula Kaukoniemi
Kalevi Kestilä
Raija Kylmälä
Kimmo Laisalmi
Anelma Leinonen
Sauli Martimo
Toivo Pirneskoski
Eero Pekala
Kyllikki Simoska
Paula Soutukorva
Anneli Takaluoma
Maiju Tihinen
Jaana Tuuttu
Ilkka Vuorimaa
Varajäsenet
1. Ilkka Aalto
2. Tuomo Marttila
Hei varsinainen jäsen!
Mikäli olet estynyt saapumasta kokoukseen, ilmoita asiasta seurakunnan taloustoimistoon
Jyrki Törmäselle puh. 040 351 1690 (tekstiviestillä) tai jyrki.tormanen @evl.fi, kiitos!
Puheenjohtajalle ilmoitus sähköpostiin toivo.pirneskoski@gmail.com.
Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 §
9 § Varajäsenen kutsuminen

Kirkkovaltuuston jäsenen, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla
olevaa asiaa, on viipymättä ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestä valtuuston puheenjohtajalle
tai sihteerille.
Saatuaan kirkkovaltuuston jäseneltä tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä
puheenjohtajan tai sihteerin on viipymättä kutsuttava jäsenen sijaan varajäsen. Varajäsen
kutsutaan kokoukseen noudattaen sijaantulo järjestystä.
Sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen ryhtyy toimimaan estyneen tilalla.
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KJ 10:6
Varajäsenen kutsuminen ja tilapäinen puheenjohtaja
Varajäsenen kutsumisesta kokoukseen määrätään toimielimen työjärjestyksessä tai
ohje- tai johtosäännössä.
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä, valitaan
kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.
KJ 9:47,2
Vaalin tuloksen määrääminen ja varajäsenet
Ehdokaslistalta valittujen varajäseniksi nimetään kussakin vaalissa esiintyneen saman
ehdokaslistan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen
osoittamassa järjestyksessä.
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LIITE § 28, SEURAKUNNAN STRATEGIA
Kirkkoneuvosto 9.6.2021
§ 49

SEURAKUNNAN STRATEGIA
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 18.3.2021 valinnut
Strategiatyöryhmän. Valittiin kirkkoherra pj ja kokoonkutsuja,
talouspäällikkö sihteeri, työntekijöiden edustajana Ritva Lampela,
kirkkovaltuuston/-neuvoston puheenjohtajisto, Raija Kylmälä ja Sauli
Martimo.
Strategiatyöryhmä on kokoontunut kahdesti ja valmistellut Simon
seurakunnan strategiaa vuoteen 2026 asti. Strategia perustuu Suomen
evankelisluterilaisen kirkon strategiaan ”Ovet auki”. Strategia on jätetty
työntekijöille kommentoitavaksi, jolloin se on saanut positiivista
palautetta. Muutosehdotuksia ei ole tullut.

LIITTEET

Strategiatyöryhmän kokousten muistiot.

ESITYS (khra)
Hyväksytään Simon seurakunnan strategiaksi:

Simon seurakunnan strategia vuoteen 2026
Ovet auki Sinulle
Simon seurakunta haluaa olla osa sinun elämääsi.
"Meillä on usko, toivo ja rakkaus."
> Puhumme rohkeasti Kristuksesta
> Pidämme yllä toivoa
> Kuljemme ihmisten kanssa
Elämme yhteydessä kolmiyhteiseen Jumalaan, toinen toisiimme ja ympäristöön.
Yhdessä kohtaamme,
palvelemme, kutsumme mukaan ja uudistumme.
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Ovet auki sanomalle
Julistamme rohkeasti evankeliumia Kristuksesta muuttuvassa maailmassa kielellä, jota
ihmiset ymmärtävät. Puhumme Jumalasta, kutsumme Kristuksen yhteyteen ja pyrimme
vuorovaikutukseen niiden kanssaan, jotka ovat vieraantuneet kirkosta tai eivät ole
kirkon jäseniä. Kutsumme ihmisiä hengellisen kasvun polulle koko elämän aikana.
Toimimme niin, että jokainen kokee seurakuntayhteyden voimavarakseen ja kirkon
jäsenyyden merkitykselliseksi. Kehitämme jumalanpalveluselämäämme kutsuviksi ja
mielenkiintoisiksi. Järjestämme jumalanpalveluksia myös muualla kuin kirkossa.
Kehitämme edelleen verkon välityksellä hengellisyyden ja yhteisöllisyyden muotoja.

Ovet auki kohtaamiselle
Toimimme siellä missä ihmiset kohtaavat. Painotamme kasteen merkitystä, kristillistä
kasvatusta ja otamme yhteyttä aktiivisesti muuttajiin ja vastasyntyneen perheisiin.
Tuemme kasvun polkua kasteesta aikuisuuteen. Edistämme lasten ja nuorten
osallisuutta, perheiden hyvinvointia ja ylisukupolvista vuorovaikutusta. Viestimme
näkyvästi seurakunnan toiminnasta. Tuemme vapaaehtoisuutta ja kutsumme
seurakuntalaisia mukaan kehittämään ja toteuttamaan yhteistä toimintaa.
Mahdollistamme kirkkotilojen monipuolista käyttöä.

Ovet auki sinulle
Olemme aloitteellinen ja aktiivinen kuuntelija ja keskustelija. Etsimme keinoja lievittää
yksinäisyyttä tuomalla ihmisiä yhteen ja kehittämällä yhteistä toimintaa. Pidämme
teoissamme ja puheissamme myös heikomman puolta. Kohdistamme diakoniaa entistä
vahvemmin sinne, missä vaikeudet kasautuvat tai mihin muu apu ei ulotu. Pidämme
yllä ajatusta siitä, että olemme osa maailmanlaajuista kirkkoa. Pyrimme tunnistamaan
syrjäytymisen ja asetumme heikompien puolelle ja voimistamme niiden ääntä, joilla
sitä yhteiskunnassa ei ole. Kaikki ihmiset ovat tervetulleita seurakunnan toimintaan.

Ovet auki tulevaisuudelle, yhteiselle työlle ja kumppanuuksille
Asetamme määrällisiä, laadullisia ja vaikuttamiseen liittyviä tavoitteita, joita
sitoudumme noudattamaan. Arvioimme kriittisesti työtämme. Strategiakauden aikana
ratkaisemme, miten seurakunnan toiminta resursoidaan tulevaisuudessa. Olemme
valmiita yhteistyöhön seurakuntien välillä ja muiden toimijoiden kanssa. Pidämme yllä
kirkon sanomassa kohtuullista elämäntapaa ja vastuullisuutta huomioiden luonnon
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suojelun. Työntekijöitä kannustetaan aktiiviseen ja laajaan verkottuneeseen
työotteeseen.

PÄÄTÖS
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Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

