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KIRKKOPALVELUT RY:N YHDISTYKSEN KOKOUS 2021 
 

Kirkkopalvelut ry:n yhdistyksen kokous pidetään perjantaina 21.5.2021 kello 12.00 koronapandemian 
kokoontumisrajoitusten vuoksi etäkokouksessa Teamsin välityksellä.  
 
Ennen kokousta klo 11 järjestetään Teamsin välityksellä erilliset ryhmäkokoukset hiippakuntien seura-
kuntien ja jäsenyhteisöjen ja -säätiöiden edustajille, jotta nämä voivat yhdessä keskustella valtuustova-
linnoista. 
 
Jäsenten tulee toimittaa edustajien valtakirjat 7.5.2021 mennessä. Kokouslinkit ja -materiaali lähetetään 
10.5.2021 mennessä edustajien sähköpostiin.  
 
Asialista  
  
1. Yhdistyksen kokouksen avaus 
2. Kokouksen osanottajien toteaminen 
3. Kokouksen järjestäytyminen 
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
6. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 
7. Selostus Kirkkopalvelut ry:n toiminnasta vuosina 2019 - 2020 
8. Katsaus yhdistyksen taloudelliseen asemaan  
9. Valtuuston puheenjohtajan sekä valtuuston jäsenten valinta toimikaudeksi 2021 – 2025 
10. Valtuutetuille maksettavista palkkioista ja muista korvauksista päättäminen 
11. Digiloikka kirkon työn mahdollistajana 
12. Ilmoitusasiat 
13. Muut valtuuston tai hallituksen esittämät asiat  
14. Yhdistyksen kokouksen päättäminen 
 
1. Kokouksen avaus 

 
Valtuuston puheenjohtaja, piispa Seppo Häkkinen avaa kokouksen. 

 
 

2. Kokouksen osanottajien toteaminen (liite 1) 
 

Sääntöjen 7 §:n mukaan Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua yksi edustaja kustakin jäse-
nenä olevasta seurakunnasta, seurakuntayhtymästä sekä muusta jäsenyhteisöstä ja -sääti-
östä.  
 
Kullakin edustajalla on yksi ääni. Mikäli jäsenenä on seurakuntayhtymä, on sen edustajalla 
kuitenkin niin monta ääntä kuin yhtymään kuuluu seurakuntia. Jos seurakuntayhtymän edus-
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taja on läsnä kokouksessa, mainitussa tilanteessa seurakuntayhtymän alueella toimivilla seu-
rakunnilla ei ole äänivaltaa kokouksessa. Edustaja voidaan valtuuttaa edustamaan myös 
muita jäseniä. 
 
Yhdistyksen kokous voi päättää muiden henkilöiden oikeudesta osallistua yhdistyksen ko-
koukseen. Kokous voi myöntää mainituille henkilöille läsnäolo-oikeuden lisäksi puheoikeu-
den. 
 
ESITYS: 
Jätettyjen valtakirjojen perusteella todetaan läsnä olevat äänivaltaiset seurakuntien edusta-
jat hiippakunnittain sekä jäsenjärjestöjen ja -säätiöiden edustajat (liite 1). 
 
Lisäksi todetaan läsnä olevat valtuuston ja hallituksen jäsenet sekä Kirkkopalvelujen toimi-
henkilöt. 

 
  
3. Kokouksen järjestäytyminen 
 

ESITYS: 
Kokous valitsee puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjanpitäjän.  
 

 
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 
Yhdistyksen kokous pidetään joka toinen vuosi touko–lokakuussa. Hallitus määrää yhdistyk-
sen kokouksen ajan ja paikan. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin 
päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen aikana 
kokouksen aikana tai ennen kokousta. Päätös voi koskea myös vain osaa kokouksessa käsitel-
tävistä asioista. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kaikille jäsenille jäsenen yhdis-
tykselle toimittamaan osoitteeseen kirjeellä tai tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apu-
välinettä käyttäen taikka julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla viimeistään neljätoista (14) päi-
vää ennen kokousta. Jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse tai tietoliikenneyhtey-
den tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskut-
sussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua. 
 
Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua yksi edustaja kustakin jäsenenä olevasta seurakun-
nasta, seurakuntayhtymästä sekä muusta jäsenyhteisöstä ja -säätiöstä. Kullakin edustajalla 
on yksi ääni. Mikäli jäsenenä on seurakuntayhtymä, on sen edustajalla kuitenkin niin monta 
ääntä kuin yhtymään kuuluu seurakuntia. Jos seurakuntayhtymän edustaja on läsnä kokouk-
sessa, mainitussa tilanteessa seurakuntayhtymän alueella toimivilla seurakunnilla ei ole ääni-
valtaa kokouksessa. Edustaja voidaan valtuuttaa edustamaan myös muita jäseniä. 
 
Edellinen varsinainen yhdistyksen kokous pidettiin Jyväskylässä 17.5.2019 ja ylimääräinen 
yhdistyksen kokous 16.9.2020 
 
Hallitus on kokouksessaan 31.3.2021 päättänyt  
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1) hyväksyä yhdistyksen kokouksen esityslistan, 

2) kutsua koolle yhdistyksen kokouksen etäkokouksena Teamsin välityksellä perjantaina 
21.5.2021 klo 12. Ennen kokousta klo 11 järjestetään Teamsin välityksellä erilliset ryh-
mäkokoukset suomenkielisten hiippakuntien seurakuntien ja jäsenyhteisöjen ja -sääti-
öiden edustajille, jotta nämä voivat yhdessä keskustella valtuustovalinnoista. 

3) todeta, että kutsu kokoukseen lähetetään jäsenille sähköpostitse ja julkaistaan Kirkko-
palvelujen verkkosivuilla.  

 
Kirjallinen kutsu tähän yhdistyksen kokoukseen on lähetetty sähköpostitse kaikille Kirkkopal-
velujen jäsenseurakunnille ja -järjestöille 7.4.2021. 
 
ESITYS: 
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 

5. Työjärjestyksen hyväksyminen 
 

ESITYS: 
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään tämä esityslista. 
 
PÄÄTÖS: 

 
 

6. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
 

ESITYS: 
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja heille varahenkilöt. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat 
myös ääntenlaskijoina. 
 
PÄÄTÖS: 

 
 

7. Selostus Kirkkopalvelujen toiminnasta vuosina 2019 – 2020 (liitteet 2a ja 2b) 
 

 Sääntöjen 8 §:n mukaan yhdistyksen kokoukselle esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen 
toiminnasta edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. Kokouksen toivotaan käyvän evästyskes-
kustelun selostuksen pohjalta. 

 
Jäsenseurakunnat ja -järjestöt sekä heidän valtuuttamansa kokousedustajat saavat tämän 
esityslistan liitteenä vuoden 2019 ja 2020 toimintakertomukset (liitteet 2a ja 2b) 
 
ESITYS:   
Yhdistyksen kokous käy toimintaa arvioivan keskustelun ja päättää toimenpiteistä,  
joihin toiminta mahdollisesti antaa aihetta. 
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PÄÄTÖS: 
 
 

8. Katsaus yhdistyksen taloudellisen asemaan  
 

Sääntöjen 8 §:n mukaan yhdistyksen kokoukselle esitetään katsaus yhdistyksen taloudelli-
seen asemaan. Kokouksen toivotaan käyvän evästyskeskustelun katsauksen pohjalta. 
 
Tilinpäätöstiedot sisältyvät liitteenä oleviin toimintakertomuksiin. 
 
ESITYS: 
Käydyn keskustelun jälkeen kokous merkitsee katsauksen tiedoksi ja päättää toimista, joihin 
se mahdollisesti antaa aihetta. 
 
PÄÄTÖS: 

 
 

9. Valtuuston puheenjohtajan sekä valtuuston jäsenten valinta toimikaudeksi 2021–2025 (liite 3) 
 

Kirkkopalvelut ry:n sääntöjen 8 §:n mukaan yhdistyksen kokouksessa toimitetaan joka neljäs 
vuosi näiden sääntöjen 9 §:n mukaiset valtuuston puheenjohtajan sekä jäsenten vaalit.  

 
Sääntöjen 9 §:n mukaan valtuuston toimikausi alkaa heti valintaa koskevan kokouksen pää-
tyttyä ja päättyy neljän vuoden kuluttua olevan valintakokouksen päättymiseen. 
Valtuutetun on oltava evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsen. 
 
Valtuuston jäsenet valitaan seuraavien kiintiöiden mukaisesti: 
1. puheenjohtaja 
2. jokaisesta suomenkielisestä hiippakunnasta, josta yhdistykseen kuuluu seurakuntia jäse-
nenä, kolme (3) valtuuston jäsentä 
3. jäsenyhteisöjen ja -säätiöiden edustajina yhteensä viisi (5) jäsentä 
4. Lasten ja nuorten keskus ry:n edustajina kaksi (2) jäsentä. 
 
Kohdassa 1 mainittuun puheenjohtajan vaaliin voivat kaikki asettaa ehdokkaita. Kohdassa 2 
mainittujen kutakin hiippakuntaa koskevien kiintiöiden osalta valtuutetut on valittava asian-
omaiseen hiippakuntaan kuuluvien jäsenseurakuntien yhdistyksen kokouksessa asettamista 
ehdokkaista. Muiden kiintiöiden osalta valtuutetut on valittava asianomaiseen kiintiöön kuu-
luvien jäsenyhteisöjen ja -säätiöiden yhdistyksen kokouksessa asettamista ehdokkaista. 
 
Liitteessä 3 on Kirkkopalvelut ry:n valtuuston nykyinen kokoonpano. 
 

Ennen kokousta klo 11 järjestetään ryhmäkokoukset, jossa on ollut mahdollista kes-
kustella hiippakuntien seurakuntien ja jäsenjärjestöjen ja -säätiöiden ehdokkaista.  
 
ESITYS: 
Yhdistyksen kokous valitsee valtuuston puheenjohtajan ja jäsenet toimikaudeksi 2021–2025 
seuraavasti: 
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1) Valitaan valtuuston puheenjohtaja. Valtuuston puheenjohtaja valitaan kiintiöiden ulko-
puolelta. 

2) Valitaan kokouksessa tehtyjen ko. hiippakunnan seurakuntien esitysten pohjalta kolme 
(3) valtuuston jäsentä kustakin hiippakunnasta seuraavassa järjestyksessä:  
- Turun arkkihiippakunta, 
- Tampereen hiippakunta, 
- Oulun hiippakunta, 
- Mikkelin hiippakunta, 
- Kuopion hiippakunta, 
- Lapuan hiippakunta, 
- Helsingin hiippakunta ja 
- Espoon hiippakunta. 

3) valitaan kokouksessa tehtyjen jäsenjärjestöt ja -säätiöiden esitysten pohjalta viisi (5) val-
tuuston jäsentä, 

4) valitaan kokouksessa Lasten ja nuorten keskus ry:n esityksen pohjalta kaksi (2) valtuus-
ton jäsentä 

 
PÄÄTÖS: 

 
 

10. Valtuutetuille maksettavista palkkioista ja muista korvauksista päättäminen 
 

Sääntöjen 8 §:n mukaan yhdistyksen vuosikokous päättää valtuutetuille maksettavista palk-
kioista ja muista korvauksista. 
 
Vuodesta 1991 on noudatettu käytäntöä, jonka mukaan valtuuston jäsenille ei makseta ko-
kouspalkkiota. Matkakulut korvataan kirkon virkaehtosopimuksen mukaisesti. Lisäksi korva-
taan ansion menetys sitä vaadittaessa, kirjallisen selvityksen perusteella.  
 
ESITYS: 
Yllämainittua käytäntöä voitaneen jatkaa. 
 
PÄÄTÖS: 

 
 

11. Digiloikka kirkon työn mahdollistajana 
 

Covid-19 -pandemian aikana kevättalvesta 2020 alkaen kirkossa - seurakunnissa ja kirkolli-
sissa järjestöissä - on otettu käyttöön uusia toimintatapoja ja teknologiaa. Kirkossa on tehty 
digiloikka. Jumalanpalveluksia ja muita yhteisiä kokoontumisia on järjestetty etäyhteyksien 
välityksellä. Sosiaalisen median alustoja on käytetty kutsumaan koolle ihmisiä, viestimään 
ajankohtaisista asioista ja mahdollistamaan yhteistä keskustelua. Uusia digitaalisia palveluita 
on hyödynnetty diakonisen auttamistoiminnan tukena. Kirkkopalvelut on tarjonnut seura-
kuntien ja osin myös muiden toimijoiden tarpeisiin useita erilaisia digitaalisia palveluita.  
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Toimitusjohtaja Kati Kinnunen esittelee Kotimaan tarjoamaa uutta palvelua, jonne kootaan 
eri puolilta Suomea jumalanpalvelusten, hartauksien tai konserttien striimauksia. Palvelu ko-
koaa yhteen jo muutenkin vapaasti verkossa katsottavia striimauksia. Toistaiseksi jumalan-
palvelukset ja muut tapahtumat syötetään palveluun erikseen Kotimaassa, mutta jatkossa 
myös seurakunnat voivat itse liittää striimauksiaan palveluun. Jumalanpalvelusverkossa.fi ei 
edellytä seurakunnilta mitään erillistoimia. Palvelu on ilmaista ja kaikkien käytössä. Käyttäjät 
näkyvät myös seurakuntien omien alustojen tilastoissa. 
 
Verkkoviestinnän kehittäjä Annmari Salmela on ollut kehittämässä Kotimaanapu.fi, Ruoka-
apu.fi ja Vapaaehtoistyö.fi -palveluita. Hän kertoo niistä havainnoista ja siitä työstä, jota kir-
kon digiloikan yhteydessä on tehty ja joiden avulla muutos on ollut mahdollista. 
 
ESITYS: 
Jäsenkokous merkitsee alustuksen tiedoksi ja käy asiasta keskustelun. 
 
PÄÄTÖS: 

 
 

12. Ilmoitusasiat  
 

1) Edellisen yhdistyksen kokouksen 16.9.2021 pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa. 
 
2) Muut ilmoitusasiat. 

 
ESITYS: 
Merkitään tiedoksi. 
 
PÄÄTÖS: 

 
 
13. Muut valtuuston tai hallituksen esittämät asiat  

 
14. Kokouksen päätös 

 
 
 
 
 
 


