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20.5. 2020 klo 17.00 – 18.18
puhelinkokouksena
10 jäsentä oheisen nimenhuutolistan mukaan
Tuomo Huusko, Inarin kirkkoherra
Katja Kiviniemi, talouspäällikkö,
Mauno Hepola, pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
PÄÄTÖSESITYS: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT
PÄÄTÖSESITYS: Pöytäkirjan tarkistajat valitaan järjestyksessä nimenhuutolistan
mukaan, vuorossa Ritva Hirvelä ja Jouni Ilmari Jomppanen.
PÄÄTÖS:
Päätettiin tarkastaa pöytäkirja kokouksessa.

3§

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ OLO
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään kirkkoherranvirastossa nähtävillä 21.5.4.6.2020. Ilmoitus nähtävillä olosta on seurakunnan ilmoitustaululla saman ajan.

4§

KANTTORIN VALITSEMINEN INARIN SEURAKUNTAAN

SKN 1/2020 4-5§ 110320

4§

KANTTORIN VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI
PÄÄTÖSESITYS:

Inarin seurakunnan seurakuntaneuvosto päättää julistaa haettavaksi Inarin
seurakunnan kanttorin viran. Haku julkaistaan seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla, paikallislehti Inarilaisessa, Kotimaa-lehdessä (lyhyenä,
viittaus koko hakuilmoitukseen nettisivuilla), kirkon rekrytointisivustolla,
Inarin seurakunnan nettisivuilla ja Facebook-tiedotusfoorumilla sekä Inarin
kansalaiskanavalla seuraavalla ilmoituksella viimeistään viikolla 12.
Inarin seurakunnassa on haettavana ylempää korkeakoulututkintoa
edellyttävä kanttorin virka (B-virka)
Viran tehtäviin kuuluu jumalanpalveluselämän, kirkollisten toimitusten ja
hartauselämän musiikin hoitaminen, sekä musiikkityön hoitaminen
monipuolisesti seurakunnan toiminnassa. Arvostamme monipuolista
musiikillista osaamista ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
Virka täytetään 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Kanttorin viran
kelpoisuusvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen mukainen ylempi
korkeakoulututkinto. Myös keväällä 2020 valmistuvat huomioidaan.
Virkaan valittavan on oltava konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen,
ja hänen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 §
2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista.
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Tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 601 ja peruspalkka on 2792 €/kk. Saamen
kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. Koeaika on kuusi kuukautta.
Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Inarin seurakunnan
seurakuntaneuvostolle viimeistään 31.3.2020 klo 15 mennessä sähköpostitse
osoitteeseen: tuomo.huusko@evl.fi, otsikoksi sähköpostiin KANTTORIN
VIRKA tai postin välityksellä osoitteella: Inarin seurakunta, Sairaalantie 5,
99800 Ivalo. Kuoreen merkintä: KANTTORIN VIRKA.
Hakijoiden mahdolliset haastattelut ovat xx.5.2020 klo 12 alkaen Ivalon
kirkon alasalissa. Seurakuntaneuvosto päättää kanttorin valinnasta 20.5.2020
Virkaa koskevat tiedustelut vt. kanttori Raimo Holappa p.0504633155
raimo.holappa@evl.fi tai kirkkoherra Tuomo Huusko p. 0407338153,
tuomo.huusko@evl.fi
Seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

KANTTORIN VIRKAA HAKENEIDEN HAASTATTELEMINEN

Jos kanttorin virkaa hakevia on useita, tarvitaan haastatteluryhmä. Siinä on hyvä olla
sekä työntekijöiden että luottamushenkilöiden edustajia. Haastattelun ajankohta tulee
myös sopia. Kirkkoherra ja vt. kanttori tekevät päätöksen, ketkä kutsutaan
haastatteluun.
PÄÄTÖSESITYS:

PÄÄTÖS:

Seurakuntaneuvosto päättää, että haastatteluryhmään valitaan työntekijöistä
kirkkoherra Tuomo Huusko ja vt. kanttori Raimo Holappa sekä kaksi
luottamushenkilöä. Sihteeriksi valitaan kappalainen Mauno Hepola.
Haastattelut tehdään 13.5.2020 klo 12 alkaen Ivalon kirkon alasalissa.
Seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Luottamushenkilöjäseniksi valittiin Laila Aikio ja Aslak Pekkala, varalle
Henna Tervaniemi.

SKN KÄSITTELY 20.5.2020
Kanttorin virkaan haki yksi henkilö. Hän on kelpoisuusehdot täyttävä, Pihtiputaan
seurakunnassa kanttorin virassa oleva Johanna Kinnunen. Haastattelutyöryhmässä läsnä
olivat Henna Tervaniemi, vs. kanttori Raimo Holappa, kirkkoherra Tuomo Huusko ja
sihteerinä kappalainen Mauno Hepola.
Haastattelutyöryhmän lausunto:
”Johanna Kinnunen antoi hyvän vaikutelman, soitto- ja laulutaito kunnossa. Vaikuttaisi
tulevan toimeen seurakuntalaisten kanssa. Ammattitaitoinen kanttori,
vuorovaikutustaitoinen. Työryhmä esittää, että hänet valitaan.”
PÄÄTÖSESITYS: Seurakuntaneuvosto päättää, että Johanna Kinnunen valitaan Inarin
seurakunnan kanttorin virkaan.
PÄÄTÖS:
Seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti, että Johanna
Kinnunen valitaan Inarin seurakunnan kanttorin virkaan.

5§

SAAMEN KIELEN KIELIKOULUTUS SAAMELAISALUEELLA 2020-2021
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli aloittaa saamen kielikoulutuksen ensi syksynä.
Koulutuksen toteuttaa Saamelaisalueen koulutuskeskus, jolta tuomiokapituli tilaa
koulutuksen. Kyseessä on merkittävä taloudellinen satsaus tuomiokapitulilta, myös
kirkkohallitus tukee koulutusta jonkin verran. Kyseessä on merkittävä satsaus myös
koulutukseen mukaan lähteviltä. Toisaalta tavoitteena on toimivan arjen kielitaidon
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saavuttaminen ja kielen osaajien joukon merkittävä laajentaminen seurakuntien
työntekijöiden joukossa. Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena ja siihen osallistuvat
saavat erityisen oppimisalustan. Kenenkään ei siis tarvitse matkustaa mihinkään, vaan
koulutuksen voi käydä kotoaan/työpaikaltaan käsin työn ohessa.
Saamen kielikoulutus alkaa siten, että
syyslukukausi on 18.8.-17.12. (viikko 42 syysloma)
kevätlukukausi on 7.1.-20.5. (keväällä viikko loma)
Opetuspäivät ja ajat ovat tiistai, keskiviikko ja torstai klo 9-12. Näinä päivinä on
opetusta siis 3h/pvä. Verkko-oppituntien määrä on 400 h ja itsenäistä opiskelua 400 h.
Syyslukukaudella suoritetaan perustaso ja mikäli se suoritetaan hyväksytysti, jatkuu
keväällä keskitaso. Opettajana toimii Ellen Pautamo. Erva Niittyvuopio tekee hänen
kanssaan opetussuunnitelman, jossa huomioidaan koulutuksen ajan kirkkovuoden
tekstit. Näin opiskelija pääsee heti käyttämään oppimaansa. Koulutuksen alussa toimii
kuukauden ajan aktiivinen verkko-opastus Moodle-oppimisalustalle. Päivystävä puhelin
vastaa aina kun on verkkotunti menossa, jolloin apua saa heti, jos on vaikeuksia päästä
omalta koneelta jostain syystä mukaan.
Koulutukseen osallistuu saamelaisten kotiseutualueen seurakuntien työntekijöitä ja
pyrkimys on saada koulutukseen työntekijöitä myös saamelaisten kotiseutualueen
ulkopuolelta.
Koulutuksessa etusijalla tulisi olla niiden, joiden virkaa täytettäessä on ollut maininta
saamenkielen taidosta kelpoisuusehtona tai sitoutumisesta sen hankkimiseen.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli suosittelee, että seurakunnissa tehtäisiin päätös, että
koulutus on työaikaa siihen osallistuville viranhaltijoille. Olisi tärkeä, että koulutus
näyttäytyisi hienona mahdollisuutena saavuttaa toimiva kielitaito käytännössä, eikä
siinä olisi mitään pakon tunnetta.
PÄÄTÖSESITYS: Seurakuntaneuvosto päättää, että saamen kielikoulutus katsotaan
työajaksi siihen osallistuville Inarin seurakunnan viranhaltijoille.
PÄÄTÖS:
Seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

6§

INARIN SEURAKUNNAN KOLEHTISUUNNITELMA LOPPUVUODELLE
2020
KJ 2:8 mukaan kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista ei ole määrätty KL 22:2. 1/9
mukaisesti (kirkkohallitus määrännyt).
PÄÄTÖSESITYS: Seurakuntaneuvosto hyväksyy Inarin seurakunnan
kolehtisuunnitelman loppuvuodelle 2020 ja valtuuttaa kirkkoherran
tekemään siihen tarvittavat poikkeukset.
PÄÄTÖS:
Seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Keskustelua herätti inarinsaamen kirkkopyhä, josta toivottiin
keskusteltavan tulevan vuoden aikana. Pohjaa voisi laajentaa
ja nimetä vaikka Inarin kesäkirkoksi.
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.18.
Ivalossa 20. toukokuuta 2020

Tuomo Huusko
puheenjohtaja

Mauno Hepola
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa pykälä kerrallaan.
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 12.–26.3.2020 ja sitä
koskeva ilmoitus on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 12.–
26.3.2020.

Mauno Hepola, ilmoitustaulun hoitaja

Inarin seurakunta
Kirkkoneuvosto

Kieltojen
perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä 20.5.2020

Pykälä 8

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn
valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät:

4, 5, 6 §

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: §
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan pykälät: - - §,
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä
kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden
toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää
hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon1.

Pöytäkirjan pykälät:
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomai- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
nen ja -aika
Inarin seurakunnan seurakuntaneuvosto
Sairaalatie 5, 99800 IVALO
Telekopio:
Fax. +358 (0)16 663 555
Sähköposti:
inarin.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:

4–6 §

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin
välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
muksen sisältö – oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus
–ja käyttöoikeusurakat)
1

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikai Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
sun tekeminen asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla
vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä
sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti
on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että
sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikai
sun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
ValitusKirkollis- ja hallintovalitukset
viranomainen
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
ja valitusaika
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hallinto-oikeus , PL 189 (Isokatu 4), 90101
fax (08) 3140 541, puh. (08) 3140 500,sähköposti oulu.hao@om.fi
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 6

OULU

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, PL 85 (Ojakatu 1),
90101 OULU, fax (08) 5358 533
• pöytäkirjan pykälät: §
Kirkkohallitus, PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki, fax (09)
1802 350, kirkkohallitus@evl.fi
pöytäkirjan pykälät: §
Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023
Valtioneuvosto, fax (09) 135 9335 (kirjaamo), kirjaamo@minedu.fi
• pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

30 päivää

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut
kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen
perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi
(valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa
viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa
kohdassa.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitusaika 14 päivää
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: PL 118, 00131 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1–3, Helsinki
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhaku- Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun
ajan laskeminen ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä
päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmä

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.
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.
Päätöksen voi saattaa 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. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden
käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90
euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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Seurakuntaneuvosto 2018-2022

NIMENHUUTOLISTA

Kirkkovaltuuston jäsen

läsnä/ei/
varajäsen

lista

Laila Aikio

läsnä

Lähellä Sinua

Eeva Harmanen

läsnä

Yhdistynyt srk

Ritva Hirvelä

läsnä

Lähellä Sinua

Jouni Ilmari Jomppanen

läsnä

Lähellä Sinua

Anneli Kuhmonen

läsnä

Lähellä Sinua

Marketta Lehtola

läsnä

Lähellä Sinua

Hilma Mustonen

läsnä

Lähellä Sinua

Aslak Pekkala

läsnä

Rauhanyhdistys

Kari Tammela

läsnä

SDP

Henna Tervaniemi

läsnä

Lähellä Sinua

Aarre Vilponen

poissa

pvm 20.5.2020

Äänestykset
(jaa, ei)

Lähellä Sinua

VARAJÄSENET
Lähellä Sinua
Ilmari Laiti
Kerttu Valle-Leukkunen

Rauhanyhdistys
ei varajäseniä

SDP
Kaisa Tanhua
Tiitu Kemppainen
Pertti Kangasniemi

Yhdistynyt srk
Pekka Roinesalo
Satu Yliluoma
Rainer Siirtola
Markku Harri
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KOLEHTILISTA 2020 HEINÄ-JOULU
su 5.7.

5. sunnuntai helluntaista
Armahtakaa!
Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen,
Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki, viitenumeroluettelo

su 12.7.

Apostolien päivä
Herran palveluksessa
Raamatunkäännöstyöhön kuuden kieliryhmän parissa Afrikassa ja Aasiassa Suomen
Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry:n kautta. Suomen Evankelisluterilainen
Kansanlähetys ry, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, FI83 8000 1501 5451 08, viite 60202.

su 19.7.

7. sunnuntai helluntaista
Rakkauden laki
Inarinsaamelaisille.

su 26.7.

Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä)
Kirkastettu Kristus
Köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen kehitysmaissa muun muassa
toimeentulomahdollisuuksia parantamalla Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon
Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.

su 2.8.

9. sunnuntai helluntaista
Totuus ja harha
Kirkon ulkosuomalaistyöhön,
viitenumeroluettelo

su 9.8.

Kirkkohallitus,

PL

210,

00310

Helsinki,

10. sunnuntai helluntaista
Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa
Koulutus-, seurakunta- ja diakoniatyöhön eteläsudanilaisten pakolaisten
keskuudessa Ugandassa Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta.
Suomen Luterilainen evankeliumiyhdistys SLEY ry, PL 184, 00181 Helsinki, FI13 8000
1500 7791 95.

su 16.8.

11. sunnuntai helluntaista
Etsikkoaikoja
Lasten, nuorten ja aikuisten Raamatun tuntemuksen, lukemisen ja opetuksen
edistämiseen raamatunluku-materiaalien sekä muun raamattutyön kautta.
Raamatunlukijain Liitto ry, Keskikatu 12 A 6, 45100 Kouvola, FI25 1579 3000 1327 72,
viite 1504.

su 23.8.

12. sunnuntai helluntaista
Itsensä tutkiminen
Kansan Raamattuseuran koulutuspalveluille, erityisesti seurakuntia ja
seurakuntalaisia varustavan ja rohkaisevan "Kotipaikkakuntamme parhaaksi" -
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hankkeen toteuttamiseksi. Kansan Raamattuseuran Säätiö, PL 48, 08101 Lohja, FI73
2103 3800 0055 77.

su 30.8.

13. sunnuntai helluntaista
Jeesus, parantajamme
Merimieskirkon työhön Rauman ja Kemi-Tornion satamissa. Suomen Merimieskirkko
ry, Hitsaajankatu 4 A, 00180 Helsinki, FI69 1014 3000 2126 27.

su 6.9.

14. sunnuntai helluntaista
Lähimmäinen
Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon
diakoniarahaston kautta. Kirkon diakoniarahasto, Kirkkohallitus, Eteläranta 8, 00130
Helsinki, viitenumeroluettelo.

su 13.9.

15. sunnuntai helluntaista
Kiitollisuus
Avustus- ja lähetystyön lentojen toteuttamiseen kehitysmaiden vaikeakulkuisilla ja
turvattomilla alueilla MAF-Suomen Lähetyslentäjät ry:n kautta. Suomen
Lähetyslentäjät ry – MAF suomi, Helsinki-Malmin lentoasema, 00700 Helsinki, FI04
5724 1120 0933 25.

su 20.9.

16. sunnuntai helluntaista
Jumalan huolenpito
Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan
Suomen satamissa Suomen Merimieskirkko ry:n kautta. Suomen Merimieskirkko ry,
Hitsaajankatu 4 A, 00810 Helsinki, FI69 1014 3000 2126 27.

su 27.9.

17. sunnuntai helluntaista
Jeesus antaa elämän
Oulun hiippakunnan ystävyyshiippakunnan Tansanian luterilaisen kirkon
Viktoriajärven Itäisen hiippakunnan Nyakaton raamattukoululle Suomen
Lähetysseuran kautta.

su 4.10.

Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)
Jumalan sanansaattajat
Oman seurakunnan diakoniatyölle lapsiperheiden auttamiseen.

su 11.10.

19. sunnuntai helluntaista
Rakkauden kaksoiskäsky
Hyvästit hyväksikäytölle. Kolehti nuorten naisten ja poikien hyväksikäytön vastaiseen
työhön mm. Kambodzhassa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry,
PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi

la 17.10.

Konfirmaatio
Oman seurakunnan nuorisotyölle.

su 18.10.

20. sunnuntai helluntaista, konfirmaatio
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Usko ja epäusko
Oman seurakunnan nuorisotyölle.

su 25.10.

2/2020

21. sunnuntai helluntaista
Jeesuksen lähettiläät
Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon
kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000
0744 03, viite 3010.

la 31.10.

Pyhäinpäivä
Pyhien yhteys
Tavoittamattomien tavoittamiseen Itä-Aasiassa Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n opetusja hanketoiminnan kautta. Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa,
FI57 4405 0010 0212 96, viitenumerolaskuri osoitteessa:
https://www.kylvaja.fi/seurakunnille/tilitykset

su 1.11.

Uskonpuhdistuksen muistopäivä
Uskon perustus
Lapsiperheiden vanhempien tukemiseen Nuori kirkko ry:n Perheystävätoiminnan
kautta. Nuori kirkko ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77,
viite 3201.

su 8.11.

23. sunnuntai helluntaista
Antakaa toisillenne anteeksi
Kaatuneitten Omaisten Liiton hengellisen työn tukemiseen. Kaatuneitten Omaisten
Liitto ry, PL 600, 00521 Helsinki, FI73 8000 1100 2214 65.

su 15.11.

Valvomisen sunnuntai
Valvokaa!
Kestävyyden puolesta - Kolehti ilmastotyöhön, yhteisölliseen puidenistutus- ja
metsiensuojelutyöhön mm. Nepalissa ja Tansaniassa Suomen Lähetysseuran kautta.
Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
www.seurakuntapalvelut.fi

su 22.11.

Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai)
Kristus, kaikkeuden Herra
Osaksi yhteisöä - Kolehti vammaisten oikeuksien ja elämänlaadun parantamiseen
mm. Zimbabwessa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56,
00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi

su 29.11.

1. adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee nöyränä
Pakolaisten auttamiseen muun muassa tukemalla toimeentulon hankkimista ja
tarjoamalla lapsille mahdollisuuksia palata kouluun Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.

su 6.12.

2. adventtisunnuntai, Itsenäisyyspäivä
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Kuninkaasi tulee kunniassa / Kiitos isänmaasta
Kolmen veteraanijärjestön hengelliseen työhön Veteraanivastuu ry:n kautta.
Veteraanivastuu ry, PL 600, 00521 Helsinki, FI83 1555 3000 1109 82.

su 13.12.

3. adventtisunnuntai
Tehkää tie Kuninkaalle
Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon koulutukseen Kelton Teologisen instituutin työn
tukemisen kautta. Inkerin evankelisluterilainen kirkko Venäjällä, PL 189, 53100
Lappeenranta, FI90 5620 0910 0018 57.

su 20.12.

4. adventtisunnuntai
Herran syntymä on lähellä
Kristittyjen
perheiden
traumaterapiaan,
vertaistukiryhmien
toimintaan,
raamatunopetukseen sekä koulutukseen Irakissa ja Syyriassa toimivissa "Toivon
keskuksissa” Open Doors Finland ry:n kautta. Open Doors Finland ry, PL 71, 02701
Kauniainen, FI92 5720 2320 2102 75.

to 24.12.

Jouluyö
Teille on syntynyt Vapahtaja!
Oman seurakunnan diakonialle.

pe 25.12.

Jouluaamu
Nyt Betlehemiin!
Oman seurakunnan lapsityölle.

la 26.12.

Tapaninpäivä (2. joulupäivä)
Kristuksen todistajat
Raamatunopetusohjelmat
Aasiassa,
Lähi-idässä
ja
Itä-Euroopassa
monimediaympäristössä.
Medialähetys Sanansaattajat ry, PL 13, 05801 Hyvinkää, FI78 5062 0320 1903 60.

su 27.12.

Apostoli Johanneksen päivä (3. joulupäivä)
Jumala on rakkaus
Osaksi yhteisöä - Kolehti vammaisten oikeuksien ja elämänlaadun parantamiseen
mm. Zimbabwessa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56,
00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi

