
 

MIKKELIN HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ  

10.10.2020 Seurakuntatalo, Kirkkokatu 5, LAHTI 
 

 
Tavoite:   Osallistuja perehtyy 

• kirkon olemukseen ja tehtävään.  

• kirkon strategiaan ja sen vaikutuksiin seurakuntien omiin 
strategioihin. 

• luottamushenkilön valtaan ja vastuuseen, rooliin ja tehtäviin. 

• ajankohtaisiin haasteisiin.  

• verkostoituu muiden seurakuntien luottamushenkilöiden kanssa. 
 
Kenelle:  Kirkkovaltuustojen ja -neuvostojen, kappeli-, seurakunta-, alueneuvostojen 

jäsenet sekä hallinnon ja talouden työntekijät ja 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 ja  
 dekaani Marko Marttila, Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, 

marko.marttila@evl.fi  
 
Ilmoittautuminen:  24.9.2020 mennessä sähköisen järjestelmän kautta 
 klikkaa tästä suoraan lomakkeeseen  
 tai nettisivun kautta 
 https://www.seurakuntaopisto.fi/koulutukset/luottamushenkiloille-

suunnatut-koulutustapahtumat/ 
 
Järjestäjät:   Mikkelin hiippakunta, Seurakuntaopisto/Agricola-opintokeskus ja  
  Keski-Lahden seurakunta 
 

Etukäteistehtävä:  Tutustu oman seurakuntasi strategiaan 

 
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 osallistua koulutuspäivään, jolloin peruutusmaksua ei 
peritä. 

 
Peruutukset: koulutukset@seurakuntaopisto.fi 
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ALUSTAVA OHJELMA 
 
09.30 Tulokahvit ja ilmoittautuminen 
 
10.00 Tervetuloa ja aamuhartaus  
 Keski-Lahden seurakunnan kirkkoherra Miika Hämäläinen 
 
10.15.  Esittäytyminen 
 Seurakuntaopiston koulutussuunnittelija Margit Peltovirta 
 
10.30 Mikkelin hiippakunnan ja kokonaiskirkon strategiat 
 Dekaani Marko Marttila ja kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtaja, 

kirkkoneuvos Petri Määttä 
  
11.15 Ryhmätyöskentelyä rovastikunnittain 

• Mitä nämä strategiat merkitsevät meidän oman seurakunnan strategioiden ja 
painopisteiden suunnittelussa? 
 

11.45 Ryhmätöiden tuotosten esittelyt 
 Margit Peltovirta 
 
12.00 Lounas 
 
13.00 Mikä on muuttunut ja miten tästä eteenpäin? 
 Lahden seurakuntayhtymän hallintojohtaja Pasi Mäkelä ja Kouvolan seurakuntayhtymän 

yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja, rehtori Elina Lehtomäki 
 
13.30 Ryhmätyöskentelyä rovastikunnittain 

• Millaisia valmiuksia kriisiolosuhteet vaativat luottamushenkilöiltä? 

• Miten rakennetaan yhteyttä kriisin jälkeen? 

• Miten luottamushenkilö voi olla työntekijän henkisenä tukena? 

• Miten seurakunnat selvisivät Korona-kriisistä? 

• Millaisia kovia päätöksiä vaaditaan talouden näkökulmasta? 
 
14.00 Ryhmätöiden tuotosten esittelyt 
 Margit Peltovirta 
 
14.30 Päätöskahvit 
 
15.00 Viikkomessu seurakuntatalolla 
 Keski-Lahden seurakunnan pappi ja kanttori 


