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Seurakuntavaaleissa äänioikeus on kolmella miljoonalla suomalaisella. Kirkkoon valitaan nyt 8 000 uutta
kirkon luottamushenkilöä. He ratkovat arkisia paikallisia kysymyksiä, mutta vaikuttavat myös koko kirkon
tulevaisuuteen valitsemalla kirkolliskokousedustajat. Seurakuntavaaleissa on tärkeää saada
mahdollisimman monen ääni kuuluviin.

Seurakuntavaalien toetuttaminen on iso ponnistus seurakunnissa. Lämmin kiitos vaalitoimitsijoille,
vapaaehtoisille ja työntekijöille, jotka olette jo tehneet hurjasti töitä vaalien eteen. Voimia vaalien
loppusuoralle!

Lue lisää seurakuntavaalit.fi »
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 Pappis- ja diakonian vihkimys 4.12.2022

Tuomiokapituli päätti tiistaina, että 4.12.2022 Turun tuomiokirkossa vihitään pappisvirkaan  Pia Judd
Ruskon seurakuntaan, Jussi Kivelä Länsi-Porin seurakuntaan ja Minttu Väisänen Turun
tuomiokirkkoseurakutaan. Diakonian virkaan vihitään Susanna Niinikoski Keski-Porin seurakunnasta,
Marion Routti Turun Mikaelinseurakunnasta, Heini Toivonen Kankaanpään seurakunnasta, Tiia Vatanen
Kokemäen seurakunnasta ja Nico Wigren Martinkosken seurakunnasta

Vihittävät olivat mukana tuomiokapitulin istunnossa ja aloittivat ordinaatiovalmennusta. Päivä päättyi
harjoitukseen tuomiokirkossa. Valmennus jatkuu tällä viikolla piispanpäivällä ja loppuviikko vietetään
Säkylän Pihlavassa.

Piispa Mari Leppäsen toimittama vihkimysmessu on 4.12.2022 klo 10. Mukaan pääsee paikan päälle
Turun tuomiokirkkoon tai virtuaalikirkon kautta virtuaalikirkko.fi »

 

https://login.postiviidakko.fi/files/download/$archive$
http://www.arkkihiippakunta.fi/etusivu/
https://www.seurakuntavaalit.fi/
http://www.virtuaalikirkko.fi/


 

 

 
   

 

 

Yhteinen todistus - lähetyksen
peruslinjaus 2023
Piispankokous on 25.10.2022 hyväksynyt päivitetyn lähetyksen
peruslinjauksen Yhteinen todistus – Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon lähetyksen peruslinjaus 2023. Asiakirja kuvaa kirkon mission
teologiset peruslinjat. Päivitetty asiakirja noudattelee pääosin vielä
voimassa olevaa peruslinjausta. Uudessa, Yhteinen todistus 2023-
asiakirjassa liitytään Ovet auki-strategian ajatukseen
missionaarisesta kirkosta. Päivitetty teksti nostaa esiin myös kirkon
uuden Suuntaviivat uskontojen kohtaamiseen-asiakirjan. Lisäksi
joitain asiasisältöjä on ryhmitelty uudelleen ja joitakin tarkennettu.
Esimerkiksi kirkon virkaa ja yhteistyötä kuvaavassa osassa on
lueteltu voimassa olevat kirkon virkaa koskevat päätökset.

Yhteinen todistus-asiakirja liittyy lähetysjärjestöjen kanssa
solmittavaan lähetyksen perussopimukseen. Lähetyksen perussopimuksen mukaan järjestöt "noudattavat
kirkon tunnustusta ja päätöksiä sekä toteuttavat kirkon hyväksymää lähetyksen peruslinjausta ja sen
toimintaperiaatteita". Nykyisen sopimuksen määräaika päättyy kesällä 2023. Sopimusjärjestöiltä
pyydettiin vuoden 2021 ohjauskeskustelussa palautetta tällä hetkellä voimassa olevaan Yhteinen todistus
-versioon. Palautteiden pohjalta piispainkokous päätti syksyllä 2021 käynnistää päivitysprosessin, jota on
vetänyt Kirkon lähetystyön keskus.

Lue lisää »

 

 
   

 

 

Kirkkomme sai uuden lähetysjärjestön
Suomen evankelis-luterilainen kirkko sai kahdeksannen
lähetysjärjestön, kun kirkolliskokous hyväksyi yksimielisesti
Evankelisen lähetysyhdistyksen – ELY ry:n kirkon viralliseksi
lähetysjärjestöksi.  ELY tekee työtä Venäjällä, Virossa, Sambiassa ja
Kongon demokraattisessa tasavallassa. Lisäksi sillä on pyrkimyksiä
laajentaa työtään Afrikassa. ELY:n juuret ovat evankelisessa
herätysliikkeessä. Itsenäisenä järjestönä ELY perustettiin vuonna
2008. Tällä hetkellä ELY:llä on kaksi lähetystyöntekijää Venäjällä
Inkerin kirkon työyhteydessä ja Virossa yksi suomalainen

lähetystyöntekijä sekä kolme kansallista työntekijää.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on solminut lähetystyön perussopimuksen seitsemän
lähetysjärjestön kanssa. Nämä järjestöt ovat Lähetysyhdistys Kylväjä, Medialähetys Sanansaattajat
(Sansa), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL), Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
(Sley), Suomen Lähetysseura (SLS), Suomen Pipliaseura ja Svenska Lutherska Evangeliföreningen i
Finland (SLEF).

 

 
   

 
 
   
 

 

 

Rovastikunnalliset koulutukset kiinteistöstrategiasta,
esinerekisteristä ja Basis-järjestelmästä
Rovastikunnittain pidettävät Basis-, Basiksen esinerekisteri- ja kiinteistöstrategia työpajat on tarkoitettu
kaikille niille joiden tehtäviin Basis, Basiksen esinerekisteri tai kiinteistöstrategia liittyy.

Päivässä mukana ovat kirkkohallituksesta kulttuuriperintöasiantuntija Saana Tammisto ja Basis-
asiantuntija Niklas Turku.

Aikataulu, ohjelma, paikka ja ilmoittatumislinkit:

Porin rovastikunnan työpaja Kankaanpäässä 11.1.2023 » 
Ala-Satakunnan rovastikunnan työpaja Nakkilassa 12.1.2023 » 
Nousiaisten rovastikunnan työpaja Raisiossa 13.1.2023 » 
Paimion rovastikunnan työpaja Marttilassa 19.1.2023 »

Turun tuomiorovastikunnan edustajien kanssa on sovittu, että tuomiorovastikunnasta osallistutaan joko
Nousiaisten tai Paimion rovastikunnan työpajapäivään.

Seurakuntien rakennusten, kiinteistöjen sekä arvoesineiden perustiedot ovat yhteisessä tietokannassa,
nk. kohderekisteri Basiksessa. Basis-järjestelmän rakennus- ja kiinteistörekisteri on jo otettu käyttöön
kaikissa seurakuntatalouksissa. Järjestelmän kustannuksista vastaa Kirkon Keskusrahasto.

Tervetuloa ja muista ilmoittautua! 
Lisätietoja: Mika Piittala, mika.piittala@evl.fi

 

 
   

https://evl.fi/documents/1327140/56082931/Yhteinen+todistus+2023_piispainkokouksen+hyv%C3%A4ksym%C3%A4+26102022.pdf/2c8f7b12-9fa5-2340-1868-ad15294adaf6?t=1666841529721
https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/lahetys/yhteinen-todistus
https://www.arkkihiippakunta.fi/kalenteri/porin-rovastikunnan-basis-basiksen-esinerekisteri-ja-kiinteistostrategia-tyopaja-11-1-2023/
https://www.arkkihiippakunta.fi/kalenteri/ala-satakunnan-rovastikunnan-basis-basiksen-esinerekisteri-ja-kiinteistostrategia-tyopaja-12-1-2023/
https://www.arkkihiippakunta.fi/kalenteri/nousiaisten-rovastikunnan-basis-basiksen-esinerekisteri-ja-kiinteistostrategia-tyopaja-13-1-2023/
https://www.arkkihiippakunta.fi/kalenteri/paimjon-rovastikunnan-basis-basiksen-esinerekisteri-ja-kiinteistostrategia-tyopaja-19-1-2023/


 

 

 

Diakoniatyö ja KUA:n ajankohtaispäivä
2.2.2023
Mitä on vaikuttaminen diakoniatyössä? Millaisena näyttäytyy
diakoniatyön asiakkaiden ja diakoniatyöntekijöiden arki?
Ylisukupolvisuus ja diakonityö? Terveisiä Keniasta! Tätä kaikkea, ja
vielä hieman lisää, tarjoaa helmikuun toinen päivä Henrikin kirkolla
Turussa. Ohjelma julkaistu ja ilmoittautuminen auki! Päivä on
osallistujille ilmainen. Tervetuloa!

Lue lisää ja ilmoittaudu »

 

 
   

 
 
   
 

 

  

 

 

Lyhyesti taloudesta/tammi-syyskuu 2022
Seurakuntiemme kirjanpito päivitetään kirkontilastot.fi sivustolle kuukausittain. Tätä artikkelia
kirjoittaessani kirjanpito on päivitetty syyskuun loppuun 2022 saakka. Tarkastelemme siis tilikautta tammi-
syyskuu 2022. Vertailutietona käytän samaa ajanjaksoa edelliseltä vuodelta.

Kuluva alkuvuosi on ollut arkkihiippakunnan seurakuntien talouden yhteenlasketusta näkökulmasta
edelleen kohtuullisen hyvä. Tilikauden tulos (tammi-syyskuu 2022) on +6,4 miljoonaa euroa. Viime
vuonna vastaava ajanjakso oli +14,3miljoonaa euroa. Tuloksessa näkyy, että olemme palanneet koronan
jälkeiseen normaalimpaan toimintaan, mikä on kasvattanut toimintakuluja noin 5 miljoonaa euroa. Ehkä
jopa yllätyksenä, sähkömenot ovat kasvaneet viime vuodesta vain 112.641 euroa, mikä on +5% viime
vuoteen verrattuna. Tämä johtunee osittain seurakunnilla olevista pitkistä sähkösopimuksista, sekä
energiansäästötalkoista, johon moni seurakunta on jo hienosti lähtenyt. Hyvä.  
Rahoituksen nettotuotot ovat kuluvana vuonna lähellä +/- 0, kun vastaavana ajanjaksona viime vuonna
luku oli noin 7 miljoonaa euroa positiivinen. Kirkollisverotulot ovat kasvaneet tammi-syyskuun aikana
+1,8% viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Rovastikunnittain tammi-syyskuun 2022 tulokset ovat (suluissa tammi-syyskuu 2021):  
u Ala-Satakunta +1,7 (+2,3) miljoonaa euroa 
u Nousiainen +0,9 (+1,4) miljoonaa euroa 
u Paimio +1,7 (+1,7) miljoonaa euroa 
u Pori +1,4 (+1,3) miljoonaa euroa 
u Turku +0,7 (+7,5) miljoonaa euroa

Rovastikunnittain, seurakuntien yhteenlasketut kirkollisverotulot kasvoivat kaikilla rovastikunnilla.
Kuluvana vuonna isoin muutos on tapahtunut rahoitustuottojen nettomuutoksessa.

Vaikka seurakuntien luvut näyttävät edelleen plussaa, on hyvä muistaa, että inflaation ollessa kuluvana
vuonna noin 8% luokkaa, seurakuntien tulojen kehitys ei kata kulujen kehitystä. Tämä haastaa meidät
pohtimaan tulojen ja menojen tasapainottamista myös tulevaisuudessa.

Terveisin, hiippakuntasihteeri Mika P

 

 
   

 
 

Turun tuomiokapitulin istunnon päätöksiä 15.11.2022
Istunnon päätökset pääset lukemaan täällä »

 

 
   

 

 

Piispojemme kirjoituksia ja haastatteluja
Arkkipiispa Tapio Luoma ja ekologisen elämän edelläkävijä Leo Stranius, millainen tulevaisuus
lapsiamme odottaa? - vieraana Horisontti-ohjelmassa isänpäivänä 13.11.
Tapio Luoman avajaispuhe Ääni rakkaudelle kirkolliskokouksessa Turussa 7.11.
Mari Leppäsen kirjoitus Ukin kukkaro muistuttaa ajan nopeasta muutoksesta Satakunnan kansassa
5.11.
Tapio Luoman haastattelu Arkkipiispa ja ajan kiperät kysymykset Ylen Flinkkilä ja Kellomäki-
ohjelmassa 5.11.
Mari Leppäsen kolumni Demokratia ei toimi, jos siitä ei välitä Ylen verkkosivuilla 4.11.

 

 
   

https://www.arkkihiippakunta.fi/kalenteri/diakoniatyon-ja-kuan-arkkihiippakunnan-ajankohtaispaiva-2-2-2023-turku/
https://www.kirkontilastot.fi/
https://www.arkkihiippakunta.fi/ajankohtaista/istunnon-paatoksia-15-11-2022/
https://areena.yle.fi/podcastit/1-63501869
https://www.arkkipiispa.fi/puheet/aani-rakkaudelle/
https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000009178017.html?fbclid=IwAR2qXwRVcKkn1IrWHPSYEYL7x9iVzZv2VquHcklBincQez7T9kveciNqGV4
https://areena.yle.fi/1-50996081
https://yle.fi/uutiset/3-12670573?fbclid=IwAR2FxD1rxHlNLogHQHj-3bAD33oBem7jnOIOAt34INhJf11Xhlt93l4CP0U


 
Turun arkkihiippakunnan 
tuomiokapituli 
Hämeenkatu 13, PL 60 
20501 Turku

turku.tuomiokapituli@evl.fi

      

 
 

 
Tilaa uutiskirje | Peruuta uutiskirje 

Tietosuojaseloste 
Osoitelähde: Turun arkkihiippakunnan osoiterekisteri

 

 

  

 

https://www.facebook.com/Arkkihiippakunta
https://twitter.com/arkkihiippa?lang=fi
https://www.instagram.com/arkkihiippakunta/
https://www.youtube.com/channel/UC3_ifSsP4Zev8knblM5Qz0Q
http://www.arkkihiippakunta.fi/etusivu/
https://login.postiviidakko.fi/files/download/$subscribe$
https://login.postiviidakko.fi/files/download/$unsubscribe$
https://evl.fi/tietosuoja/

