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_______________________________________________________________________ 

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lapuan tuomiokapitulissa ________________-________________ 
 

Aika Torstaina 8. pvä maaliskuuta 2018 klo 17.30 

 

Paikka Haapaniemen hiippakuntakartano, Haapaniementie 50, Kuortane 
 

Jäsenet Kalliovalkama Elina 
  Majuri Tapio 
  Niemelä Kai  
  Nissinen Eino 
  Palola Heikki 
  Puhalainen Erkki 
  Sariola Pirjo  
  Sippola Eija 
   
  Hautala Petri 
  Keinänen Tiina 
  Lehtineva Arto 
  Siekkinen Maria 
   

     
Läsnäolo-oikeutetut:  Piispa Simo Peura 
  Tuomiorovasti Matti Salomäki 
  pappisasessori Elina Tourunen 
  pappisasessori Eero Holma 
  hiippakuntadekaani Kai Jantunen 
  lakimiesasessori Tuomas Hemminki 
   
Hiippakuntasihteerit Jaakko Antila, Johanna Korkeaniemi, Mirca Kukkasniemi 
 

1  § Avaus 

  Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.30.  
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 

 
 
Pirjo Sariola        Tuomas Hemminki  
puheenjohtaja   sihteeri  

 
Pöytäkirja on tarkastettu   28.5.2018                 28.5.2018 
 
 
  Maria Siekkinen  Eija Sippola 
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Päätös  

 

2  § Nimenhuuto 

 
 Paikalla oli pöytäkirjan mukaisesti 16 hiippakuntavaltuuston jäsentä. 

 
 

Päätös  Todettiin läsnäolijat 
 

 
 

3  § Kokouskutsu ja asiakirjat 
 

Tuomiokapituli on kutsunut hiippakuntavaltuuston koolle 23.2.2018 
Työjärjestyksen 2 § on mainittu hiippakuntavaltuuston jäsenen ja 
seurakunnan aloiteoikeudesta. Aloitteet on jätettävä viimeistään 
kuusi viikkoa ennen kokousta.  

 
KL 7:4 §:n ja  KL 17 a:3 §:n mukaan hiippakuntavaltuuston kokous 
on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapu-
villa.  

 
Esitys  Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös  Päätettiin esityksen mukaisesti. 
 

4 § Pöytäkirjan tarkastus ja ääntenlaskijat 
 

Pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka 
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Hiippakuntavaltuuston 
pöytäkirjantarkastajat on yleensä valittu aakkosjärjestestyksessä 
läsnä olevista jäsenistä.   
 
Viime kokouksessa pöytäkirjantarkastajina toimivat Erkki Puhalainen 
ja Eino Nissinen. 

 

Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Maria Siekkinen ja Eija Sippola. 
 

5 § Käsittelyjärjestys 
 

Kokouksen käsittelyjärjestykseksi hyväksytään tämä esityslista. 
 

Päätös  Päätettiin esityksen mukaisesti 
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6 § Lapuan hiippakunnan toimintakertomus 2017 

 

Lapuan hiippakunnan toimintakertomus 2017 

  
 
Lapuan hiippakunta tukee kirkon strategian toteutumista toimintalinjauksessaan 
määriteltyjen neljän painopistealueen kautta. Nämä ovat: hengellisen elämän ke-
hittäminen, missionaarisuuden vahvistaminen, tuomiokapitulin aktiivisen roolin 
vahvistaminen seurakuntien muutosprosesseissa ja tuomiokapitulin oman toimin-
nan kehittäminen vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. 
 
Reformaation merkkivuosi sekä Suomi 100 -juhlavuoden viettäminen ovat olleet 
toimintavuoden 2017 pääasiat. Reformaation merkkivuosi näkyi messuissa, erilai-
sissa tapahtumissa ja seminaareissa. Merkkivuosi loi luontevia mahdollisuuksia 
piispalle ja henkilöstölle olla yhteydessä kansainvälisiin, kansallisiin ja paikallisiin 
yhteistyökumppaneihin. Kirkon luterilainen uskontulkinta tuli näkyväksi keskelle 
elämää. 
 
Kaste oli yksi hengellisen elämän kehittämisen painopisteistä. Kasteseminaarit to-
teutettiin hiippakunnan länsi- ja itäosassa. Papeille suunnatut seminaarit otettiin 
vastaan innostuneesti, toki niiden moniammatillisuutta kaivattiin.  
 
Jumalanpalveluselämän määrätietoinen kehittäminen seurakunnissa jatkuu. Seura-
kuntalaisuuden vahvistaminen ja kumppanuuden löytäminen eri tavoin ajattele-
vien seurakuntalaisten kanssa on käynnissä. Seurakuntalaisuuden kehittäjät, mo-
niammatillinen työryhmä, tekee seurakuntatasolla määrätietoista työtä. Eri tavoin 
koottuja jumalanpalvelusryhmiä toimii lähes kaikissa hiippakunnan seurakunnissa. 
Asennoituminen jumalanpalvelukseen on muuttumassa toimittamisesta elämäksi. 
Ihmisen monipuolinen kohtaaminen on lähtökohtana.  
 
Vuoden 2017 aikana selvitettiin kumppanuustoiminnan periaatteet. Yhteistyöso-
pimus jonkun etelän kirkon kanssa on tarkoitus sopia vuonna 2018. Maahanmuut-
totilannetta seurattiin tarkasti. Yhteistyö vastaanottokeskusten henkilöstön ja 
hiippakunnan välillä on ollut toimivaa. 
 
Suuri ihme –rippikoulukoulutus suunniteltiin Lapuan hiippakunnassa oman-
laiseksi, moniammatilliseksi ja koko vuoden 2018 kestäväksi kokonaisuudeksi. 
Mukana suunnittelussa ja toteutuksessa oli useiden kymmenien moniammatillinen 
rippikoulusparraajien joukko.  
 
Erityisiä haasteita Lapuan hiippakunnalla on vieraanvaraisuuden vahvistamisessa ja 
uskontodialogin käymisessä eri uskontojen välillä. Monikulttuuristumisen myötä 
uskontodialogin taito korostuu. Kirkon olemusta koskeva itseymmärryksemme 
vaatii selkeyttä. Mitä missio kirkon tehtävänä on nyt? 
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Tuomiokapitulin toiminta on perustunut perustehtävälähtöisyyteen kaikissa ra-
kennemuutos- tai seurakuntien yhteistyöprosesseissa. Perustehtävälähtöisyys on 
ollut esillä johtavien viranhaltijoiden tapaamisissa, työalaryhmien neuvotteluissa ja 
pastoraalikoulutuksessa. Erilaisia yhteistyöhankkeita on ollut käynnissä eri puolilla 
hiippakuntaa, erityisesti hiippakunnan ulkorajoilla on ollut liikehdintää, joka liit-
tyy uuteen maakunta- ja sote-uudistukseen. Hiippakunnan sisäisiä yhteistyöhank-
keita ovat hiippakunnan yhteinen keskusrekisterihanke ja useat yhteiset taloushal-
linnon hankkeet. 
 
Seurakuntien tukemiseen on tarvittu paljon voimavaroja. Seurakuntien työnteki-
jöiden väsymys huolestuttaa. Resurssien väheneminen ja voimakas toimintaympä-
ristön muutos haastavat seurakuntien johtajuutta. Tuomiokapitulin tärkeä tehtävä 
on pitää johtajatyöskentelyssä esillä työn rajaamista ja olennaisen, perustehtävä-
lähtöisen, työn erottamista epäolennaisesta. Työn tekemisen rakenteiden sekä hal-
linto- ja johtamisrakenteiden uudelleen arvioimisen oppiminen on tarpeen.  
 
Tuomiokapitulin oman henkilöstön toimenkuvia ja toimintaa on kehitetty niin, 
että se tukee seurakuntien työkulttuurin uudistamista. Viestinnässä on kehitetty 
uutiskirjettä sekä liitytty vahvemmin some-verkostoon. Kokonaisuutena hiippa-
kunnan työntekijätiimi toimii yhtenäisesti yli työalarajojen. 
 
Valtakunnallisia hankkeita (mm. sote- ja maakuntauudistus, Lapsi- ja perhepalve-
luiden muutosasiakirja ja Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma) on seurattu 
tarkasti. Turvallisuusasioissa yhteistyö Aluehallintoviraston kanssa on ollut kiin-
teää. Hiippakunnan Hehu toimii määrätietoisesti. 
 
Hiippakuntavaltuuston tuella saavutettiin ratkaisu tuomiokapitulin tilakysymyk-
seen. Toimitilat ovat Lapualla, Seinäjoella sekä Jyväskylässä. Hiippakuntakartanon 
uusi majoitusrakennus on valmistumassa. 
  

Tärkeimmät tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa 
  
Piispantarkastukset toteutettiin Kurikassa, Kinnulassa, Soinissa ja Pietarsaaren suo-
malaisessa seurakunnassa. Niissä on ollut vahva ote tukea seurakuntien toimintaa 
ja seurakuntaelämän uudistumista. Reformaation merkkivuoden päätapahtumat 
olivat Isonkyrön kirkon televisioitu ekumeeninen juhlamessu helatorstaina ja maa-
kuntakeskuksissa toteutetut messut ja tapahtumat. Jaetut eväät –sunnuntai kokosi 
Alajärvelle erityisesti jumalanpalveluselämässä palvelevia seurakuntalaisia. Kaste-
seminaarit kasteteologiasta ja kastekäytännöistä pidettiin Jyväskylän Palokassa ja 
Seinäjoen Ylistarossa. 
 
Keski-Saksan evankelisen kirkon (EKM) ja Lapuan hiippakunnan välinen yhteis-
työsopimus allekirjoitettiin keväällä ja samasta kirkosta vieraili ordinaatiovalmen-
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nusryhmä tutustumassa hiippakuntaan ja sen seurakuntiin. Uskontodialogisia päi-
viä järjestettiin kaksi. Keski-Pohjolan kirkkojen neuvottelu, Mittnordenmöte jär-
jestettiin Trondheimissa. 
 
Hiippakunta osallistui MIGRI:n johtamaan pilottihankkeeseen Keski-Suomessa. 
Hankkeen tarkoituksena on lisätä seurakuntien valmiutta laajamittaisen maahantu-
lon tilanteessa. 
  

 
Esitys  Hiippakuntavaltuusto 

1. hyväksyy vuoden 2017 vuosikertomuksen  
2. toimittaa toimintakertomuksen edelleen kirkolliskokoukselle vahvista-

mista varten. 
 
Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. 
 

7 § Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin tilikausi 2017 

 
 Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin kehys vuodelle 2017 oli 1.251.000,00 eu-

roa. Kehys on tarkoitettu palkka- ja toimintakuluihin. Toimitiloihin liittyvät kus-
tannukset katetaan erikseen toteutuneen mukaan. 

 
 Kehys on Kirkkohallituksen Tuomiokapituleille myöntämä määräraha. Lisäksi 

Tuomiokapituli saa lisätuloja järjestämistään koulutuksista ja jonkin verran koleh-
deista.  

 
 Tilikausi 2017 oli toiminnan osalta 2 239,25 euroa ylijäämäinen. Henkilöstömeno 

ylittyivät selvästi, 48,037,56 euroa, mikä johtui pääsääntöisesti siitä, että talousar-
vion laadintavaiheessa ei ollut vielä tiedossa hiippakuntadekaanin ja vahtimestarin 
eläköitymisen aikataulu ja siihen liittyvät sijaistarpeet. 

 
 Tulojen osalta jäätiin budjetoidusta tasosta noin 29 000 euroa. Koulutusten vähen-

tyminen osittain vähentää myös niihin liittyviä ostokustannuksia. Tilikohtainen 
erittely toimitetaan jäsenille erillisenä liitteenä. Taulukossa ensimmäinen koko-
naisuus kuvaa toiminnan ja kiinteistöjen yhteenlaskettua summaa, toinen koko-
naisuus toimintaa yksistään, ja kolmas kokonaisuus kiinteistökuluja yksistään.  

 
 Kiinteistökulujen osalta tuomiokapituli on elänyt epävarmuudessa vuoden 2017 

loppuun saakka, mikä on vaikeuttanut budjetin laadintaa. Toimitilakustannusten 
osalta kustannuspaikkaa rasittaa vielä Piispankatu 2 – kiinteistö, jonka vuosittaiset 
kustannukset ovat noin 40-45 000 euroa tällä hetkellä. 

 
 Tilikauden tilikohtainen erittely liitteenä. 
 
Esitys  Hiippakuntavaltuusto 
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1. hyväksyy vuoden 2017 tilikauden tilinpäätöksen  
2. toimittaa sen edelleen kirkolliskokoukselle vahvistamista varten. 

  
Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti   

 

8 § Lapuan hiippakuntavaltuustolle tehty aloite 

 
Tuomiokapituliin on 7.11.2017 toimitettu hiippakuntavaltuustolle tehty aloite 
tuomiokapitulin sijaintipaikasta. Aloitteessa edellytetään hiippakuntavaltuustoa 
ohjaamaan hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa siten, että tuo-
miokapituli velvoitetaan viivyttelemättä muuttamaan tuomiokapitulin toimitilat ja 
tosiasiallinen toiminta tuomiokirkkopaikkakunnalle Lapualle.  

 
Aloitteen käsittely 
 

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on 18.10.2017 tehnyt esityksen kirkkohalli-
tukselle toimitila-asian ratkaisemiseksi. Hiippakuntavaltuusto on kokouksessaan 
29.11.2017 antanut tuomiokapitulin esitystä puoltavan lausunnon. 
 
Esityksen perusteella Kirkkohallitus on 14.12.2017 päättänyt toimitilojen vuok-
raamisesta Lapuan tuomiokapitulille Lapualta. Kirkkohallituksen päätöksen perus-
teella Lapuan tuomiokapitulilla on toimitilat kolmella paikkakunnalla: Lapualla, 
Seinäjoella ja Jyväskylässä. 
 
Vaikka aloite tuli hiippakuntavaltuuston työjärjestyksen määräysten mukaisesti 
liian myöhään 29.11.2017 kokousta varten, on tuomiokapituli antanut aloitteen 
hiippakuntavaltuustolle tiedoksi kirkkohallitukselle tehtyyn esitykseen annetun 
lausunnon antamista varten. Hiippakuntavaltuustolla on siis ollut tiedossa aloite, 
kun se on antanut nykyistä toimitilaratkaisua tukevan lausunnon. 
 
Aloite on ollut myös kirkkohallituksen tiedossa ja käytettävissä, kun se on tehnyt 
päätöksen toimitilojen vuokraamisesta ja vahvistanut tilanteen, jossa tuomiokapi-
tulilla on toimitilat kolmella paikkakunnalla. Kirkkohallitus on todennut, että rat-
kaisulla Lapuan hiippakunta saa kiinteän toimipaikan Lapuan kaupunkiin. Ratkaisu 
mahdollistaa tuomiokapitulin toiminnan Lapualla tarjoamalla istuntosalin sekä tilat 
työskentelyyn ja työnohjaukseen ja tukee hiippakunnan identiteettiä Lapuan hiip-
pakuntana.  
 
Nykyinen toimitilaratkaisu on ollut käytössä vasta vuoden 2018 alusta. Tämä huo-
mioiden toimitiloihin liittyviä muutoksia, kuten toiminnan keskittäminen, olisi hä-
tiköityä, sillä kokemuksia ratkaisun toimivuudesta ei tässä vaiheessa ole. On kui-
tenkin tärkeää, että tuomiokapitulin toiminnan arviointi on jatkuvaa muuttuvassa 
toimintaympäristössä. Mikäli arvioinnin pohjalta nousee esiin toiminnan kannalta 
perusteltuja seikkoja nykyisen mallin muuttamiselle, tulee tuomiokapitulin toimia 
sen mukaisesti. 
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Tuomiokapitulin on käsitellyt aloitetta istunnossaan 21.2.2018 ja todennut, että 
sen näkemyksen mukaan aloite ei anna aihetta jatkotoimenpiteille. 

 
Esitys Hiippakuntavaltuusto päättää, että aloite ei anna aihetta jatkotoimenpiteille. 

 

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. 
 

9 § Muut esille otettavat asiat / tiedotusasiat 
 
-Lapuan hiippakuntasäätiön kuulumiset 
-Kuultiin sopimusvaltuuskunnan terveiset 
-Päätettiin, että kokouskutsut lähetetään jatkossa sähköpostitse 

 

Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 
 

10 § Kokouksen päätös  

 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen  
 


