Turun arkkihiippakunta
Vuoden arkkipooki -palkinto
Johdanto
Turun arkkihiippakunnan seurakunnissa tehdään paljon hyvää työtä ja kehitetään uusia ideoita,
toimintamalleja tai käytäntöjä, jotka voivat helposti jäädä huomaamatta. Siksi arkkihiippakunnan
hiippakuntavaltuusto on perustanut kerran vuodessa jaettavan Vuoden arkkipooki -palkinnon.
Palkinto on taidekäsityönä valmistettu pooki eli tunnusmajakka. Kyseessä on kiertopalkinto, joka
on saajan hallussa siihen asti, kunnes uusi palkittava valitaan. Palkinnon saajalle jää muistoksi
pookin pienoismalli. Palkinto jaetaan tunnustuksena merkityksellisestä, ansiokkaasta ja
innovatiivisesta työstä kirkon, hiippakunnan tai seurakuntien ja niiden jäsenten hyväksi.
Tarvittaessa palkintoon voidaan liittää rahallinen avustus.
Myöntämisperusteet
Palkintoa myönnettäessä otetaan erityisesti huomioon seuraavat asiat:
• Kyseessä on huomattava palkitsemisen arvoinen ilmiö tai aktiivinen toiminta tai tapahtuma, joka
edustaa kiinnostavalla tavalla kirkon työn ilmenemistä seurakunnissa tai yhteiskunnassa. Palkittava
ilmiö, toiminta tai toimintamuoto voi esimerkiksi tavoittaa hyvin seurakuntalaisia, herättää
kiinnostusta Raamattuun, tukea seurakuntayhteyttä tai olla erityinen toivon merkki alueen ihmisille
tai koko hiippakunnalle.
• Palkinnon saaja voi olla Turun arkkihiippakuntaan kuuluva yksittäinen henkilö, ryhmä,
seurakunta, kristillinen järjestö tai muu kirkollinen toimija.
Ehdotukset ja palkinnon jako
Ehdotuksen palkinnon saajaksi voi esittää kuka tai mikä taho tahansa. Ehdotuksia kerätään
erityisesti seurakunnista, kristillisistä järjestöistä ja muilta kirkollisilta tahoilta. Palkintotyöryhmän
tehtävänä ei ole ainoastaan muualta tulleiden ehdotusten kokoaminen ja arviointi, vaan ryhmän
tulee aktiivisesti kartoittaa potentiaalisia palkinnonsaajia ja tehdä niistä harkintansa mukaan
ehdotuksia kentältä tulleiden ehdotusten rinnalle. Halutessaan palkintotyöryhmä voi myös nostaa
jonkin edellisvuosien palkintoehdotuksista uudelleen harkittavaksi palkinnonsaajaksi, mikäli
ehdokas ei aikanaan voittanut Arkkipooki-palkintoa.
Ehdotukset laaditaan vapaamuotoisina, mutta niiden tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:
• ketä henkilöä tai mitä tahoa palkinnon saajaksi esitetään
• ehdotuksen yksityiskohtaiset perustelut
• kuka henkilö tai mikä taho ehdotuksen on laatinut
Päätöksen palkinnon myöntämisestä tekee Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuusto
palkintotyöryhmän ja tuomiokapitulin esityksestä. Perustelluista syistä palkinto voidaan
poikkeuksellisesti jättää jakamatta. Palkintotyöryhmän muodostaa neljä valtuuston keskuudestaan
valitsemaa edustajaa, joista kaksi on pappisedustajia ja kaksi maallikkoedustajia. Heidät valitaan
kauden ensimmäisessä tai toisessa kokouksessa koko neljä vuotta kestäväksi
hiippakuntavaltuustokaudeksi. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.
Yhteyshenkilönä työryhmän ja tuomiokapitulin välillä toimii hiippakuntadekaani, mutta hän ei ole
työryhmän jäsen.

Palkinnonjakotilaisuus pidetään kevätkauden aikana joko hiippakuntavaltuuston kokouksen
yhteydessä tai muussa sopivassa tilaisuudessa esim. paikallisseurakunnassa. Tilaisuuden
järjestämisessä otetaan huomioon palkinnolle tarkoitettu arvostus ja arvokkuus.
Ansioituneimmalle ehdokkaalle myönnettävän Arkkipooki-palkinnon lisäksi voidaan toiseksi
tulleelle myöntää arkkihiippakunnan kunniakirja. Kunniakirjaa ei myönnetä vuosittain
automaattisesti, vaan ainoastaan niissä tapauksissa, joissa Arkkipooki-palkinnon voittajan rinnalla
on toinen selvästi muista erottunut palkintoehdokas.

