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Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Sihteeri

Salla Poropudas

Hanna-Mari Kallio

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Sulo Tikka

Ritva Konttinen

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu
Siuntio 28.2.2021

Seurakuntaneuvoston kokouksessa 28.2.2022, tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 2.3.2022-16.3.2022, klo 9.00-12.00 (ti-ke).
Paikka ja aika

Salla Poropudas
Puheenjohtaja
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Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle 18.2.2022 lähetetyllä ilmoituksella. Kokouskutsu on toimitettu
kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viisi päivää ennen kokousta.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat
ääntenlaskijoina.
Päätösesitys Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valitaan varsinaisella kokouspaikalla olevat
kaksi henkilöä. Ehdotetaan Sulo Tikka ja Ritva Konttinen.
Päätös

Esityksen mukaan.

Kokouksen työjärjestys
Päätösesitys Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Esityksen mukaan.
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Toimintakertomus/Siuntion suomalainen seurakunta 2021

Esittely/Salla Poropudas
Siuntion seurakuntayhtymässä on laadittu tilinpäätös. Tilinpäätökseen sisältyy kertomus
siitä, kuinka Siuntion suomalaisen seurakunnan toiminnalle asetetut toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet vuodelle 2021 ovat toteutuneet (LIITE 1). Tiedot kertomusta varten
on kerätty seurakunnan henkilöstöltä, mukaan lukien uusiin tehtäviin siirtyneeltä Juhana
Malmelta ja opintovapaalla olevalta kirkkoherra Mirja Miettiseltä. Lisäksi kertomusta
varten tarvittavia tietoja on pyydetty yhteistyökumppaneilta. Seurakuntaneuvosto antaa
selvityksen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttyjen tavoitteiden toteutumisesta.

Päätösesitys/Salla Poropudas
Seurakuntaneuvosto päättää
1) hyväksyä vuoden 2021 liitteen 1 mukaisen toimintakertomuksen sekä
2) lähettää toimintakertomuksen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Päätös

Esityksen mukaan.
Tarkastettu kokouksessa.
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Kolehtisuunnitelma 1.7.-31.12.2022

Esittely/Salla Poropudas
Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti
kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi
(KL 4:2, 2).
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista.
Seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista
kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-,
kesä- ja syyskausi). Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin
päättämät kolehdit. Kirkkohallitus päätti vuoden 2021 tapaan myöskin vuodelle 2022, että
suomenkieliset hiippakunnat voivat määrätä kaksi kolehtia.
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa,
ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle.
Kolehti voidaan kerätä ainoastaan jumalanpalvelukseen paikan päällä osallistuvilta.
Rahankeräyslaki ei mahdollista etäkolehdin keräämistä.
Siuntion suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on hyväksynyt kokouksessaan
4.11.2021 kolehtisuunnitelman ajalle 1.1.-30.6.2022. Kolehtisuunnitelma ajalle 1.7.31.12.2022 on liitteenä (LIITE 2).

Päätösesitys/Salla Poropudas
Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen 2 mukaisen kolehtisuunnitelman 1.7.-31.12.2022.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Yhteisvastuukeräyksen paikallinen kohde

Esittely/Salla Poropudas
Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisenkirkon
vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen
vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.
Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksellä autetaan koronapandemian seurauksista kärsiviä
lapsia ja nuoria. Tämän vuoden kampanjan teemana on ”Lahjoita mulle huominen”. Keräys
alkoi 6.2.2022. Siuntion suomalaisen seurakunnan yhteisvastuun keräyspäällikkönä toimii
diakoni Irma Liljeström.
Keräyksen tuotosta 60% käytetään kehittyvien maiden katastrofialueiden asukkaiden
avustamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. Tuotosta 40% jää nuorten hyväksi Suomessa
tehtävään työhön Lasten ja nuorten keskuksen ja seurakunnan toiminnan kautta.
Seurakunta voi pitää 20% yhteisvastuukeräyksen tuotosta itsellään ja jakaa sen hyväksi
katsomalleen kohteelle.
Siuntiossa nuoria tuetaan muun muassa Walkers -nuorisotilan kautta.
Nuorisotilatoiminta on suunnattu 13-18 -vuotiaille siuntiolaisille ja MiniWalkers -toiminta
5.-6.-luokkalaisille. Walkersissa voi pelata, jutella ohjaajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden
kanssa tai vain viettää vapaa-aikaa rennosti kaveriporukassa. Nuorisotyöntekijöiden rinnalla
Walkersissa työskentelevät vapaaehtoistyöntekijät eli Waparit ovat toimintaan
koulutettuja aikuisia eri alojen ihmisiä, jotka haluavat antaa aikaansa nuorille. Walkerstoiminta on Aseman Lapset ry:ssä kehitettyä ennaltaehkäisevää nuorisotyötä.
Päätösesitys/Salla Poropudas
Seurakuntaneuvosto lahjoittaa paikallisesti kerätystä tuotosta 20 % Siuntion Walkers toiminnalle.
Päätös

Esityksen mukaan.
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Seurakuntavaalit 2022

Esittely/Salla Poropudas
Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja
sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle.
Seuraavat seurakuntavaalit ovat 20.11.2022. Vaalien ennakkoäänestys on 8.–
12.11.2022 eli ennakkoäänestyspäivät ovat tiistaista lauantaihin.
Seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaalla on äänioikeus. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei
edellytetä äänestämiseen, kirkon jäsenyys riittää.
Kun seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, toimitetaan kahdet vaalit. Vaaleilla valitaan
silloin jäsenet yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa seurakuntayhtymää sekä
seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan toimintaa.
Tarkemmin vaalien aikataulusta ja toimittamisesta voi lukea ohessa olevasta
kirkkohallituksen yleiskirjeistä.

Päätösesitys/Salla Poropudas
Seurakuntaneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös

Esityksen mukaan.
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Tiedoksi
Kirkkohallituksen yleiskirjeet
5/2022Kevään 2022 avustukset seurakuntien kokeilutoiminnan tukemiseksi
4/2022Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2021
3/2022Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2022
2/2022Vuoden 2022 seurakuntavaalit: Vaalilautakunnan asettaminen, äänestysalueet
sekä vaaliasiakirjojen tilaaminen
2/2022 liite Hallinnollinen vaaliaikataulu 2022
1/2022Kirkko ja hyvinvointialueet
1/2022 liite Kirkko ja hyvinvointialueet
Kirkkoherranpäätös 1/2022
Päätös virkaa toimittavan diakoniatyöntekijän palkkaamisesta
Palkataan virkaa tekeväksi diakoniatyöntekijäksi Irma Liljeström 1.2.-31.3.2022.
Virkaa tekevän diakoniatyöntekijän tehtävä on helmi- ja maaliskuussa huolehtia
diakonia-avustuksista, toteuttaa perusdiakoniatyötä Siuntion suomalaisen seurakunnan
alueella, organisoida Yhteisvastuukeräykseen liittyvää toimintaa sekä osallistua
rippikoulu- ja perhetyöhön. Varsinainen diakonian virka on julistettu auki 24.1.2022 ja
virka täytetään 1.4. alkaen tai sopimuksen mukaan.
Päätöksen liitteenä on diakoniatyöntekijän tehtävänkuvaus.
Viran palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmän 503 (2551,60/kk) mukainen. Päätös
kokemuslisästä käsitellään seurakuntaneuvoston kokouksessa 8.2.2022, jonka jälkeen
asia viedään yhteiseen kirkkoneuvostoon.

Päätösesitys/Salla Poropudas
Seurakuntaneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös

Esityksen mukaan.
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Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja tarkastetaan kokonaisuudessa kokouksessa.

Päätös

Esityksen mukaan.

§ 18

Kokouksen päätös ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19:20.
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SIUNTION SUOMALAINEN SEURAKUNTA
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
seurakuntaneuvosto
8.2.2022

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta
eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä
ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät:12, 15, 16, 17, 18

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät: 13, 14

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,
joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan pykälät:-

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 5, 9 ja 10 kohtien,
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 momentin,

SIUNTION SUOMALAINEN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

28.2.2022

Pöytäkirja 2/2022
§ 12 - §18
12

3. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin,
4. kirkkolain 6 luvun 72 §:n (päätökseen ei saa valittamalla tai oikaisuvaatimuksin hakea
muutosta viranhaltija, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä tai
sen alayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa,
eikä myöskään työsuhteessa oleva työntekijä. Muussa tapauksessa asianosainen
voi vaatia päätökseen oikaisua 14 päivän kuluessa sen tiedoksisaamisesta.
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: -

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom.
nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia
kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan,
mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon1.

Pöytäkirjan pykälät: -

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati-

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

musviranomainen ja -aika

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

• Siuntion suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto
Postiosoite: Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio
Käyntiosoite: Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio
Sähköposti: siuntion.suomenkielinen@evl.fi

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 60.000 € (tavarat –ja palvelut), 400.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut), 150.000 €
(rakennusurakat) ja 500.000 € (käyttöoikeussopimukset)
1
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Pöytäkirjan pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä tai kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, jollei sen
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla
vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai
sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi
silloin, kun se on vastaanottajan käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan
käsitellä.

Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
muksen
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
sisältö
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
HANKINTAOIKAISU
Hankintaoik
aisun
tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun
(Hankintalaki 132-135 §).

Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
• Siuntion suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto
Postiosoite: Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio
Käyntiosoite: Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio
Sähköposti: Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio

Pöytäkirjan pykälät: -
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Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä tai kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, jollei sen näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin
välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava
perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi silloin, kun se on vastaanottajan käytettävissä
tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.

Hankintaoik
aisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
–
–
–
–

oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Helsingin hallinto-oikeus
Osoite:
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköposti:
helsinki.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: -

Kirkollisvalitus alistusasiassa

Valitusaika
30 päivää
30 päivää
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Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 27

Valitusaika
30 päivää

Postiosoite: PL 203, 02771 Espoo
Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, Espoo
Sähköposti: espoo.tuomiokapituli@evl.fi
• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: -

30 päivää

Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, Helsinki
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Valitus markkinaoikeuteen

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn
ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta
markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan
saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin.

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on
toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun
hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön
yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
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Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitusaika
14 päivää
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Osoite:
Telekopio:

Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 56 43314

Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista,
tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
Muutoksenhaku- tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
ajan laskeminen kolmantena päivänä sähköisen tiedoksiannon lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos
valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
valitukseen valtakirja.
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Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa
(548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu
hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan
asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa
hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden
käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen
kynnysarvon.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle
valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin
välityksellä tai sähköisesti. Valitusasiakirjojen on saavuttava perille valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
Oikeudenkäyntimaksu oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2000 euroa tai
500 euroa (yksityishenkilö), jollei laista muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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LIITE 1

TILINPÄÄTÖS/SIUNTION SUOMALAINEN SEURAKUNTA

YLEISTÄ 2021

Siuntion suomalainen seurakunta toteuttaa vuodesta 2021 eteenpäin kolmen vuoden ajan toimintaansa
seurakunnan teologiaan pohjaten.

Siuntion suomalaisen seurakunnan teologia

Visio
Olemme merkityksellisin vaikuttaja ihmisen elämässä.

Missio
Muistutamme Jumalan läsnäolosta.

Strategia
Pyhän salaisuudet on tehty jaettaviksi - Jännän äärellä

Hyvän vahvistaminen - Pyhä arjessa
Jumala on läsnä aina ja kaikkialla – Ps. 139: 7, Joh. 16:22, Apt. 17:28
Muistutamme pyhän olemassaolosta
Ilahdutamme ja tuotamme hyvän mielen kokemuksia toinen toisillemme.

Yhteisöllisyys – Pyhä meissä
Tarvitsemme toinen toistamme – Joh. 17:22, Gal. 28-29.
Rakennamme yhteisöä luomalla yhteistä tarinaa
Kutsumme toimimaan yhdessä
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Lepo – Pyhä huolettomuus
Usko vapauttaa luottamukseen ja lepoon - Ps. 131:2, Ps.23, Ps. 55:23, Matt. 6:25-34, Matt. 11:28
Lähestymme Jumalaa mysteerinä
Tuemme hengellistä kasvua ja itsensä tutkimista

Vuoden 2021 erityispiirteitä

Seurakunnassa aloitettiin vuoden alusta perhetyön tekeminen uudesta näkökulmasta. Työyhteisössä on
perhetyöntekijäksi nimetty työntekijä, joka toimii lapsi-, varhaisnuori ja perhetyössä kokonaisuuden
huomioiden. Kasvatuksen pastori siirtyi näistä tehtävistä palvelemaan jumalanpalveluselämän ja ihmisten
spirituaaliteetin kehittämisessä. Varhaiskasvatuksen osalta tehtiin muutoksia ja tiivistyksiä ja kunnan kanssa
jatkettiin jo aloitettua yhteistyötä lasten henkisyyden tukemiseksi.

Edellisen vuoden tapaan koronapandemia vaikutti merkittävästi seurakunnan toimintaan ja kaikki tälle
vuodelle asetetut tavoitteet eivät toteutuneet. Toisaalta erityisesti yhteistyö eri yhteiskumppanien,
erityisesti kunnan, yhdistysten ja Sjundeå svenska församlingin kanssa säilyi vahvana tai vahvistui
entisestään. Lisäksi kehitettiin myös uusia avauksia ja keksittiin vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa perinteisiä
työmuotoja. Näistä voidaan erityisesti mainita Yhteisvastuukeräyksen yhteydessä toteutettu pakopeli ja
striimatut jumalanpalvelukset.

Kustannuspaikoista

Kustannuspaikat ”muu lapsi- ja perhetyö”, ”yhteiskunnallinen työ” ja ”sielunhoito” poistettiin käytöstä.

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ
TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Seurakunnan toiminnan keskiö on jumalanpalveluksissa. Erityisesti messu on merkittävä. Ehtoollista ei
tarjoa mikään muu kuin kristillinen yhteisö. Seurakunnan tehtävä on mahdollistaa pyhän kokemus.
Seurakunnan on tarjottava laadukkaita jumalanpalveluksia ja mielekkäitä tehtäviä seurakuntalaisille sekä
kohtaamispaikka kirkkokahveilla.
Messut kutsuvat myös seurakunnan työntekijöistä eri ammattiryhmät yhteen. Paikalla on aina pappi,
kanttori ja suntio. Lastenohjaaja, perhetyöntekijä sekä diakoni ovat mukana sovittuina pyhinä.
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Messu toimitetaan sunnuntaisin pääosin klo 10 Siuntion Pyhän Pietarin kirkossa.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Messuissa ja niiden yhteydessä tuotetaan eri teemoihin ja ikäryhmiin liittyvää sisältöä ja ohjelmaa.
Messuelämä monipuolistuu ja sunnuntaista tulee painopiste seurakunnan viikkotoiminnassa.
2. Elämän puu otetaan käyttöön.
3. Järjestetään spiritualiteetin vahvistamiseen pyrkiviä kursseja.
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei merkittäviä muutoksia.

Tavoitteiden toteutuminen

Koko vuoden jatkunut koronapandemia hankaloitti tavoitteiden saavuttamista. Jumalanpalveluksia
toteutettiin osittain etäyhteyksin ja niiden rajoitusten puitteissa, jotka kulloinkin säätelivät toimintaa.
Striimatut jumalanpalvelukset herättivät kiinnostusta ja tavoittivat uusia messuun osallistujia niin
siuntiolaisten kuin ulkopaikkakuntalaistenkin osalta. Striimattuja messuja oli 29. Messulinkki oli avattu
keskimäärin 314 kertaa messua kohden. Eri ikäryhmiä huomioitiin jumalanpalveluselämässä esimerkiksi
järjestämällä perhemessuja ja rippikoululaisten jumalanpalveluselämään liittyvää toimintaa. Elämän puu
otettiin käyttöön.

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Seurakunta tukee omaisia surussa ja käytännönjärjestelyissä. Jokaista vainajaa kohdellaan kunnioittavasti.
Tämä merkitsee muun muassa sitä, että jokaiselle on osoitettava hautapaikka elämänkatsomuksesta
riippumatta ja hautaan siunaaminen jätetään toimittamatta, jos vainaja on niin eläessään toivonut.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Sururyhmän toimintaa jatketaan yhteistyössä ruotsalaisen seurakunnan kanssa.
2. Järjestämme uurnanvalmistuskurssin.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei merkittäviä muutoksia
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Tavoitteiden toteutuminen

Sururyhmän toimintaa ei ollut mahdollista käynnistää vuonna 2021 osallistujien puuttumisen vuoksi.
Uurnanvalmistuskurssia ei koronatilanteesta johtuen järjestetty.

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET
TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Seurakunnan tehtävä on kutsua kasteelle. Tälle kustannuspaikalle kuuluvat myös vihkimiset, konfirmaatiot
sekä kodin siunaamiset. Seurakunta on mukana sanalla ja rukouksella elämän taitekohdissa.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Kastekoteihin rakennetaan paketti lahjasta sekä seurakunnan toiminnasta. Paketti viedään kastekotiin
toimituskeskustelun tai kasteen yhteydessä.
2. Siuntioon muuttaneille lähetetään muistutus Jumalan läsnäolosta omassa kodissa ja tarjotaan kodin
siunaamista.
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei merkittäviä muutoksia

Tavoitteiden toteutuminen

Kastekoteihin ideoitiin tavoitteiden mukaista pakettia ja se otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. Osana
kirkollisiin toimituksiin liittyvää kehittymistyötä on tarkoituksena huomioida lähitulevaisuudessa myös
paikkakunnalle muuttaneet.
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1012040000 AIKUISTYÖ
TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Aikuistyön tulee tavoittaa valtaväestö nuorista aikuisista senioreihin. Aikuistyö on ennen kaikkea
jalkautumista siuntiolaisten arkeen ja kutsumista kirkolle. Olohuone -toiminta kuuluu aikuistyöhön ja sille
on budjetin sisälle varattu 400 euroa eri tileille.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Tarjoamme pyhän huolettomuuden kokemuksia
a. Järjestämme keskusteluiltoja, jotka pohjautuvat yhdessä luettuun kirjallisuuteen.
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei merkittäviä muutoksia

Tavoitteiden toteutuminen

Järjestimme keväällä netissä kolme lukupiiriä nimellä Pyhän Pietarin kirjallisuuspiiri. 7.2. USKO - Frank
Martela, Elämän tarkoitus. 21.2. TOIVO - Maaret Kallio, Toivo. 7.3. RAKKAUS - Tommy Hellsten, Enää en
pelkää - kirja rakkaudesta. Osallistujia oli neljä. https://fb.watch/aCuz7rOPL8/
Tarjosimme kokemuksia huolettomuudesta järjestämällä elokuussa ”nuku yö kirkolla” -tapahtuman.

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET
TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Lux Musicaen kanssa on solmittu sopimus yhteistyöstä. Samoin on tehty Siuntion keskiaikaiset markkinat
ry:n kanssa. Näiden tapahtumien kustannukset seurakunnan osalta kuuluvat tälle kustannuspaikalle. Tältä
kustannuspaikalta voidaan maksaa myös muita kuluja Siuntion tapahtumissa mukana olemisesta.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Seurakunta toimii vahvempana yhteistyökumppanina erilaisissa Siuntiossa järjestettävissä
tapahtumissa ja jatkaa yksittäisten tapahtumien järjestämistä tarpeen mukaan.
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei merkittäviä muutoksia
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Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet toteutuivat yhteistyökumppaneiden kanssa suunnitelmien mukaan. Korkeatasoinen
musiikkitapahtuma Lux Musicae järjestettiin jälleen Siuntion Pyhän Pietarin kirkossa. Seurakunnalla ja
kirkolla oli jälleen merkittävä rooli Siuntion keskiaikaisten markkinoiden ohjelmassa. Markkinat toteutuivat
kirkon tiloissa ja ympäristössä. Tapahtuma alkoi avajaismessulla. Ohjelmassa oli myös kirkon esittelyä,
Lepää Bachissa -tilaisuus kirkossa ja lisäksi kirkkoon sai myös tulla siunattavaksi. Muutenkin seurakunnan
tilat olivat tapahtuman käytössä ilman kustannuksia. Hyväksi koettu yhteistyö jatkuu myös tulevina vuosina.

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Tiedottaen ja viestittäen teemme omaa teologiaamme näkyväksi.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Kokoava viikkotiedote Some-kanaville maanantaisin
2. Siuntiolaisten elämäntarinoita luodaan näkyviksi
3. Tiedottajan ja muiden työntekijöiden yhteistyö rakennetaan toimivaksi
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei kustannuksia nostavia vaikutuksia toiminnan osalta. Pyrimme siihen, että vuoden 2021 alusta
seurakunnassa jatkaa 25% tiedottaja. Tiedottajan osalta kokonaispalkkakustannukset nousevat, mutta
saman aikaisesti seurakuntayhtymään ei olla palkkaamassa toimistosihteeriä.

Tavoitteiden toteutuminen

Koronapandemia esti laajalta osin tiedotuksen tavoitteiden toteutumisen vuodelle 2021. Kokoavaa
viikkotiedotetta ei voitu laatia toiminnan ollessa joko kokonaan tauolla tai vaikeasti ennustettavissa.
Myöskään siuntiolaisia elämäntarinoita ei voitu koota kontaktien välttämisen vuoksi ja vapaaehtoisten
puutteen takia. Tiedottajan ja muiden työntekijöiden yhteistyö on kehittynyt toimivaksi.
Kirkon esitteet uusittiin ja vaihdettiin seurakuntien Pietarin verkko – Petri nät -lehti osaksi Kirkkonummen
Sanomia. Seurakuntien tiedotus huomioi lähialueen juhlapäiviä onnittelukirjein; Lotta Svärd 100-vuotta,
Folkhälsan 100-vuotta, Vihtijärven kappeli 60-vuotta, lääninrovasti Juhani Kortteen ja johtavan kanttorin
Timo Saarion 60-vuotissyntymäpäivät Lohjan seurakunnasta, kuten myös Raaseporin suomalaisen
seurakunnan kirkkoherran Esa Lahtisen eläkkeelle jääminen.
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1012220000 MUSIIKKI

TOIMINTA-AJATUS
Seurakunnan musiikkityön toiminta-ajatus on palvella seurakuntalaisia luomalla heille monipuolisia
mahdollisuuksia ja toimintoja musiikin käyttöön oman hyvinvointinsa edistäjänä.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Suvi-illan konsertteja järjestetään jälleen. Konsertit jäivät järjestämättä kesällä 2020, koska Koronaviruksen aiheuttama tilanne niin vaati.
2. Kirkkokuoro Vox Petri tuottaa musiikkivideon ja esittää livenä kesällä Sarita Vahteran kuorolle
säveltämän ja sanoittaman laulun "Pohjola".
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei erityisiä vaikutuksia.

Tavoitteiden toteutuminen

Suvi-illan konsertit olivat poikkeustilan jälkeen ensimmäiset konsertit. Urkujuhlilla kävi kolmessa
tilaisuudessa yhteensä 240 ihmistä. Melartin-konsertissa oli noin 70 kuulijaa. Konsertissa ”Saisiko olla pala
Toscaa?” kuulijoita oli noin 90. Yhteensä kesäkonserteissa kävi noin 400 ihmistä. Siuntion suomalaisen
seurakunnan musiikkiaiheisia videoita on aloitusklikattu keskiarvolla noin 900 kertaa.
Koronan vuoksi Vox Petrin videota ei voitu vielä toteuttaa. Vahteran laulu saatiin kantaesitettyä
itsenäisyyspäivän hartaudessa. Varsinaista videota aletaan kuvata, kun poikkeustila päättyy.

1012310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Päiväkerho toimii Lugnetissa. Päiväkerhoissa annetaan kristillistä kasvatusta 3-5 vuotiaille lapsille
ja tuetaan perheitä heidän kasvatustehtävässään. Antaa lapselle sosiaalisia kontakteja ja
mahdollisuuden toimia ryhmässä.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021

1. Pitää päiväkerho elinvoimaisina ja houkuttelevina.
2. Antaa päiväkerholaisille mahdollisuus kokea pyhä luonnossa retkeilemällä lähimaastossa,
hiljentymällä ja tutkimalla luonnon ihmeitä.
3. Toimia yhteistyössä perheiden kanssa.
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Pitää vanhempainiltoja ja varttikeskusteluja. Lisäksi kutsumme perheet perhekirkkoihin ja
seurakunnan perhetapahtumiin.
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei merkittäviä muutoksia.

Tavoitteiden toteutuminen

Päiväkerhossa oli keväällä 10 lasta ja kerhoa pidettiin kahdesti viikossa. Koronan vuoksi kanttoria ja pappia
tapasimme kirkon väljemmissä tiloissa. Kynttilänpäivän perhemessu ja pääsiäisen perhekirkko pidettiin
ulkona kirkkomaalla kierrettävinä rastipolkuina, jotka onnistuivatkin hienosti. Koronatilanteen
huonontuessa kerho suljettiin hiihtolomaviikon jälkeen. Tänä aikana päiväkerholaisille lähetettiin erilaisia
puuhapaketteja ja yhteyttä pidettiin myös sosiaalisen median avulla lähettämällä videohartauksia ja
erilaisia askartelu- ja puuhavinkkejä perheen kanssa toteutettaviksi eteenkin lähiluonnossa. Loppukeväästä
päiväkerho siirtyi kokonaan ulkotoiminnaksi. Tapasimme päiväkerhoperheitä erilaisissa toiminnoissa
kylpylän laavulla, jalkapallokentällä, puistossa ja kirkon pihamaastossa.

Syksyllä päiväkerhon aloitti 9 lasta (2-5 vuotiaita) kahdesti viikossa. Korona-aika on vaikuttanut monella
tavalla, tutustuminenkin kerholaisiin ja perheisiin järjestettiin ulkona Lugnetin leikkipihalla ja vain
kerholaisten kanssa siirryimme sisätiloihin. Syksyn kerhoja ei tarvinnut perua, mutta monia
erityisjärjestelyjä teimme pitkin syksyä mm. enemmän ulkoilua, retkeilyä, vanhempaintapaamiset
ulkokeskusteluina ja monia muita suunnitelmien muutoksia ja uudelleen järjestelyitä myös juhlien,
kirkkohetkien ja tapahtumien suhteen. Lähiluonto tuli mukaan moneen toimintaan, niin ulkohartauksissa,
leikeissä ja tapaamisissa. Mikkelinpäivän perhekirkkoa järjestelimme päiväkerholaisten kanssa jo
kerhopäivinä, kun koristelimme kirkon enkeleillä ja teimme kutsut koteihin sunnuntaita varten. Näin on
kirkkokin tullut monelle tutummaksi paikaksi. Hienot joulujuhlat pystyimme myös pitämään, vaikka
rajoitukset juuri kiristyivätkin ja vähensivät osallistujien määrää.

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Varhaisnuorisotyö on alakouluikäisten kanssa tehtävää työtä. Koulukirkot, aamunavaukset,
oppimisympäristöt, muu kouluyhteistyö, koululaisten kerhot sekä muut tapahtumat ovat
varhaisnuorisotyötä. Omppukerho pääasiassa 1. ja 2. luokkien oppilaille. Tarjotaan turvallinen
paikka ja aktiivista toimintaa kouluajan ulkopuolella. Antaa kristillistä kasvatusta varhaisnuorille.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. 10-synttäreiden järjestäminen
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2. Seurakunnan koululle tarjoamien oppimisympäristöjen vakiinnuttaminen ja kustannusten
jaon selkeyttäminen kunnan kanssa.
3. Kouluyhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen koulukirkkojen sekä muun toiminnan osalta.
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei merkittäviä muutoksia.

Tavoitteiden toteutuminen

Kymppisynttäreitä ei järjestetty. Seurakunnan koululle tarjoamat oppimisympäristöt vakiintuivat ja
kouluyhteistyö selkiytyi koulukirkkojen ja muun toiminnan osalta. Kouluyhteistyöpalavereja pidettiin
keväällä kaksi ja syksyllä kaksi, palavereissa saatiin sovittua, millaisia oppimisympäristöjä koulu
seurakunnalta toivoo. Oppimisympäristöjen toteuttamisen koronavirusrajoitukset kuitenkin estivät.
Koululaisten kevät- ja joulukirkko toteutettiin koronarajoitusten takia virtuaalisesti. Kevään pääsiäisvaellus
toteutettiin myös virtuaalisesti. Syksyllä kouluunlähtijöiden siunaaminen pystyttiin järjestämään.

Omppukerho jatkoi toimintaansa siten, että keväällä kerho oli koronatilanteen vuoksi tauolla.
Omppukerholaisille tehtiin postituksia mm. ystävänpäivänä, pääsiäisenä ja keväällä. Postituksissa oli
puuhaa ja ideoita, joita kotona saattoi tehdä. Käytimme myös seurakunnan sosiaalisen median kanavia,
joissa oli hartauksia, askarteluideoita, pihaleikkejä ja retki-ideoita luonnossa liikkumiseen. Kesällä toimi
Kesä-Omppukerho Postillan tiloissa ja kerho oli suosittu ja täyttyi heti kun siitä ilmoitettiin. Syksyllä kerho
alkoi Postilassa normaalisti ja kerholaisia oli 10. Joulutauolle jäätiin kaksi viikkoa aiemmin koronatilanteen
takia. Omppukerholaisia on kutsuttu mm. Kynttilänpäivän vaelluskirkkoon sekä Mikkelinpäivän
perhekirkkoon.

1012340000 PARTIO

TOIMINTA-AJATUS

Seurakunta toimii Siuntion Koskikarat lippukunnan taustayhteisönä (ykn
päätös 2016).
Lippukunnan toimintaa tuetaan vuokraamalla vastikkeetta partiotoimintaa varten Friden – kiinteistö.
Kasvatuksen pastori toimii yhteyshenkilönä seurakunnassa ja palvelee lippukuntaa hengellisissä asioissa
mm. osallistumalla leireille.

2021 Seurakuntapastori osallistuu Uudenmaanpiirin partiolaisten suurleiri Valkamalle.
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Tavoitteiden toteutuminen

Valkama leiri peruttiin. Partiolippukunta lainasi seurakunnalle jälleen telttasaunaa Karskogin rannalla
elokuussa pidettyyn saunailtaan.

1012350000 RIPPIKOULU
TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Toteuttaa rippikoulua Rippikoulu 2017 -opetussuunnitelman mukaisesti. Kasvattaa nuoren osallisuutta ja
omistajuutta seurakuntaa kohtaan.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Uuden esitemateriaalin ja graafisen ilmeen luominen
2. Ripariprojektien kehittäminen ja erityisesti siinä työyhteisön ja isosten sitouttaminen
rippikouluprojekteihin.
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Isoskoulutuksen kustannukset siirretään rippikoulun alle. Majoituskustannuksiin lisäystä kustannusten
nousun vuoksi.

Tavoitteiden toteutuminen

Rippikoululeirit toteutuivat kesällä 2021 normaalisti. Talven starttileirit piti koronatilanteen vuoksi perua.
Viranhaltijan vaihtumisen vuoksi uuden esitemateriaalin ja graafisen ilmeen luominen ei toteutunut. Asiaan
on syytä palata tulevaisuudessa. Isostoiminnassa oli vilkasta ja syksyllä 2021 uusia isosia aloitti yhteensä
kahdeksan. Isosille järjestettiin koulutusleirejä toukokuussa, syyskuussa sekä marraskuussa.
1012360000 NUORISOTYÖ

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Tukea nuoren hengellisyyttä ja kristillistä identiteettiä. Kasvattaa nuoren osallisuutta ja omistajuutta
seurakuntaa kohtaan. Antaa valmiuksia isosena ja kerhonohjaajana toimimiseen.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
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1. Kouluyhteistyön vakiinnuttaminen välituntitilan puitteissa
2. Seurakuntapastori osallistuu Walkers kahvila -iltoihin
3. Kehittää nuorisotyöstä ulos kasvavien aikuisten nuorten toimintaa
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN.
Isostoiminta siirtyy kustannuspaikalle ”rippikoulu”.

Tavoitteiden toteutuminen

Koronatilanteen vuoksi Walkersin toiminta ei ollut käynnissä. Kouluyhteistyön osalta kokoonnuimme
säännöllisesti koulun edustajan kanssa ja toteutimme yhteisiä hankkeita. Tällaisia olivat esimerkiksi
tervehdyksen lähettäminen koulujen kevätkirkkoon, ripari-infot ja joulutervehdyksen lähettäminen.

1012380000 PERHEKERHOTYÖ
TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Viikoittain toimiva Muskariperhekerho ja perhetapahtumia siuntiolaisille perheille. Tarjota
vanhemmille ja heidän lapsilleen mahdollisuuden tutustua toisiinsa ja saada vertaistukea sekä tavata
uusia ystäviä ja saada hyvän mielen kokemuksia. Tutustuttaa perheet kristillisiin perinteisiin ja
tukea heitä kasvatuksessa.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Järjestää luento/luentoja perheasianneuvottelukeskuksen kanssa vanhemmille.
2. Tarjota lapsiparkkitoimintaa lauantaisin avuksi siuntiolaisille perheille.
3. Järjestää kesällä perheille avointa toimintaa esim. perheiden kesäkuu
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei merkittäviä vaikutuksia.

Tavoitteiden toteutuminen

Perheasianneuvottelukeskuksen kanssa luento peruuntui koronatilanteen vuoksi. Lapsiparkki aloitti syksyllä
toiminnan. Lapsiparkki on 2-6-vuotiaille lapsille tarkoitettu tilapäinen hoitoapu, joka toimii kerran kuussa
lauantaisin aamupäivällä. Lapsen voi tuoda lapsiparkkiin sillä aikaa, kun hoitaa omia asioita sinä aikana.
Lapsiparkkia on mainostettu seurakunnan sosiaalisen median alustoilla. Kävijöitä muutamia. Kesällä
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pidettiin pihaperhekerhoa, joka kokoontui kaksi kertaa viikossa Lugnetin pihamaalla. Perheretki tehtiin
Sandvikenin uimarannalle Siuntioon. Kesäperhekerho oli hyvin suosittu ja osallistujia oli runsaasti.

Muskariperhekerho oli kevään tauolla vallitsevan koronatilanteen takia. Muskarihetket toteutettiin 2x
kuukaudessa virtuaalisesti muskariopettajan Anna Karlssenin kanssa ja julkaistiin seurakunnan sosiaalisen
median alustoilla. Lapsille ja perheille suunnattiin virtuaalisesti myös hartauksia, puuhavinkkejä,
pihaleikkejä ja mukavia retkikohteita. Syksyllä päästiin pitämään normaalisti muskariperhekerhoa kerran
viikossa. Kerhon alussa musiikkihetken piti muskariopettaja Anna Karlsen. Muskariperhekerhossa pidettiin
syksyllä enkelivaellus ja heidät kutsuttiin myös mikkelinpäivän perhekirkkoon. Lokakuussa kerhossa vieraili
kunnan varhaiskasvatuksen palveluasiantuntija kertomassa päivähoidosta kunnassamme. Joulukertaa
päästiin viettämään kirkossa rajoitukset huomioiden.

Keväällä koronarajoitusten ollessa voimassa lapsille ja perheille tehtiin virtuaalisia hartauksia ja
puuhavinkkejä, sekä ideoita luontoretkille. Laskiaisena olimme jalkautuneet Kylpylän maastoon
pulkkamäkeen ja teimme rastiradan maastoon. Syksyllä järjestimme Vauvat baanalla-ulkoilutapahtuman
vauvanpäivänä yhteistyössä MLL:n Siuntion kanssa. Marraskuussa järjestimme kaikille avoimen
joulukorttiaskartelun Capellassa. Perhekirkkoja järjestettiin seuraavasti: keväällä kynttilänpäivän
vaelluskirkko rastipistein kirkkomaalla, pääsiäisen polkuvaelluskirkko rastipistein kirkkomaalla/kirkossa.
Kevätkirkko perheille striimattiin. Syksyllä Kouluunlähtijöiden siunaus -kirkko sekä Mikkelinpäivän kirkko
pidettiin normaalisti kirkossa. Kaikkien alle kouluikäisten lasten kevät- ja joulukirkkoja ei koronarajoitusten
vuoksi järjestetty. Jouluna kirkon ympäri kiersi tähtirastirata, joka oli kaikkien halukkaiden kierrettävissä.

Yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa alkoi uudelta pohjalta seurakunnan ja kunnan
varhaiskasvatuksen yhteistyöpalaverilla elokuussa. Syksyllä tehtiin päiväkotikäynnit jokaiseen kunnan
varhaiskasvatusyksikköön. Lisäksi kanttori kävi esikouluryhmissä laulattamassa lapsia. Suunniteltu Lasten
kauneimmat joululaulut-tilaisuus jäi toteuttamatta koronarajoitusten vuoksi. Joulutervehdys päiväkodeille
lähetettiin virtuaalisesti.

1012410000 DIAKONIA

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Annetaan tukea hengellisissä ja käytännöllisissä kysymyksissä ja tuetaan ihmisten kohtaamista.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Muiden kuin suorien taloudellisten tukimuotojen kehittäminen
2. Soveltuvien hankkeiden toteuttaminen ulkopuolisella rahoituksella
3. Diakonia-avustajatiimin toiminnan kehittäminen
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
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Lisämenona on kesäkahvilan myyntitoimintaan tarkoitetun tablet-tietokoneen hankkiminen puoliksi
lähetystyön kanssa.

Tavoitteiden toteutuminen

Taloudelliset tukimuodot olivat edelleen keskeisessä asemassa. Ruotsinkielinen seurakunta toteutti
diakoniaruokailua joka toinen viikko syksyllä, joka palveli molempien seurakuntien jäseniä. Valtion
koronatukea käytettiin SPR:n hävikkiruokajakelun tuotevalikoiman täydentämiseen muutaman kerran
vuoden aikana. Diakonian harjoittelija soitti pandemian alussa ikäihmisille. Muutamien asiakkaiden kanssa
käytiin kävelyillä tai muuten ulkoilemassa. Toteutettiin peräkärrysaunahanke kirkkohallituksen
kehittämisrahalla. Hanke päättyy tammikuussa 2022. Diakonia-avustajia hyödynnettiin vuoden aikana
seuraavasti:
a. Yhteisvastuu-lipaskeräyksessä
b. kohdennettujen lahjoitustavaroiden etsimiseen (esim. ensisynnyttäjälle haettiin
vauvavarusteita)
c. Kirkon Ulkomaanavun nopean toiminnan joukkoina marraskuussa Haitin ja Afganistanin
konflikteihin kerääjinä
Tablet tietokonetta ei hankittu. Kesän kahvila toteutettiin seurakuntatalolla ja kotiseutumuseolla.

1012410702 YV-KERÄYS

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Osallistuminen kansalliseen YV-keräykseen.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. YV-keräys avataan tapahtumalla, josta diakoni vastaa.
a. Keräyksen avaaminen tehdään yhteistyössä Siuntion ruotsalaisen seurakunnan kanssa.
2. Seurakunnan osuuden (20%) jakamisesta päätetään jo ennen keräyksen avausta
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Läpinäkyvyyden parantamiseksi lisätään keräystoiminnan menot näkyviin kustannuspaikalle.
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Tavoitteiden toteutuminen

Seurakunnan osuudesta päättäminen tuotti vaikeuksia, koska kunnasta ei keksitty selkeää kohdetta, kuinka
tukea ikäihmisiä. Uutena toimintona oli YV-pakopeli, joka toteutettiin molempien seurakuntien kesken
yhteisenä hankkeena, josta vetovastuussa oli suomalainen seurakunta. Pakopeli onnistui yli odotusten ja
kaikki tarjotut ajat myytiin loppuun.

1012420000 PERHENEUVONTA

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Seurakunta tukee seurakuntalaisten käyntejä Länsi-Uudenmaan seurakuntien sekä Kirkkonummen
perheasiainneuvottelukeskuksissa. Seurakunta maksaa siuntiolaisten osuuden
perheasiainneuvottelukeskuksiin tehdyistä käynneistä.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Toimintaa jatketaan sopimusten mukaisesti.
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei vaikutuksia kustannuksiin.

Tavoitteiden toteutuminen

Toimintaa jatkettiin sopimusten mukaisesti.

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO
TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Tarjota siuntiolaisille hengellistä tukea heidän tai heidän omaistensa ollessa sairaalahoidossa.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Toimintaa jatketaan sopimusten mukaisesti.
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei vaikutuksia kustannuksiin.
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Tavoitteiden toteutuminen

Toimintaa jatkettiin sopimusten mukaisesti.

1012600000 LÄHETYS

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Annetaan seurakuntalaisille tietoa lähetystyöstä sekä mahdollisuutta tukea lähetystyötä erityisesti
seurakunnan nimikkokohteessa Thaimaassa.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Lähetystyön keräystuloksen kasvattaminen
a. Kirpputoritoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen yhteistyössä kunnan kanssa.
2. Lähetystyön tekeminen tutummaksi
a. Järjestetään lähetysiltoja
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Laajentuvat kirpputoritoiminnan myötä kahvila ja myyntituotot kasvavat, joka vaikuttaa elintarvikekuluihin.
Elintarvikekulut kuitenkin vähennetään lähetystyöhön maksettavasta tuotosta. Lisämenona on
myyntitoimintaan tarkoitetun tablet-tietokoneen hankkiminen puoliksi diakonian kanssa.

Tavoitteiden toteutuminen

Kirpputoritoimintaa ei käynnistetty koko vuonna koronapandemian vuoksi. Ruotsinkielisen seurakunnan
diakoni aloitti kirpputorin perusteellisen siivoamisen ja kunnan työpaja kävi poistamassa yhden kaapin.
Lähetysiltoja ei myöskään järjestetty. Syksyllä toteutettiin toinen pakopeli yhteistyössä Lähetysseuran
kanssa. Pelissä tuotiin tutuksi Tasaus-keräyksen teemoja sekä kehitysyhteistyön perusteita. Lähes kaikki
pelivuorot myytiin loppuun ja tuotto meni SLS:n Tasaus-keräykselle.
Tablet tietokonetta ei hankittu.
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1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU TOIMINTA
TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Toiminnan tarkoitus on tukea ihmisiä maailmalla. Erityisesti avustetaan ystävyysseurakuntaa Türissä sekä
ihmisiä kirkon ulkomaanavun kautta. Toiminnalla halutaan tukea myös siuntiolaisten laajempaa käsitystä
lähimmäisyydestä sekä kristillisyydestä kaikkialla maailmassa. Samalla on tuettava työntekijöiden näkyä
siitä, että he toimivat suuressa koko maailman kattavassa Kristuksen kirkossa.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Kahvikolehteja diakonian tapahtumissa KUA:lle
2. Selvitetään nopean toiminnan joukkojen perustamista
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei vaikutuksia kustannuksiin.

Tavoitteiden toteutuminen

Maanantaikahvilan kahvikolehdit menivät keväällä KUA:lle ja syksyllä Naisten Pankille (KUA). Syksyllä
osallistuimme Kävele Naiselle Ammatti – kampanjaan Siuntionjoella nimellä ”Melo Naiselle Ammatti”.
Osallistujia oli kahdeksan, mutta näkyvyys oli hyvää ja Siuntion Charlotat tarjosivat kahvileivät. Melonnan
toteutti SE-Action. Siuntiossa on jo olemassa nopean toiminnan joukot. KUA ei mobilisoinut joukkoja
kertaakaan vuoden aikana. Mutta seurakuntiin tulleeseen vetoomukseen Haitin ja Afganistanin
auttamisesta reagoitiin kutsumalla Diakonia-avustajat lipaskeräämään.

1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ
TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET
Kaikki koulutuksista syntyvät kulut ja henkilökunnan muistamiset siirretään tälle kustannuspaikalle.
TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2021
1. Koulutusperiaatteista sekä muistamisista laaditaan päivitetty suunnitelma ja pyritään siihen, että
niistä tulisi koko yhtymän yhteisiä periaatteita.
TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN
Ei merkittäviä muutoksia.
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Tavoitteiden toteutuminen
Koulutusperiaatteita ei tehty.

Käyttötalousosa

TA kuluva
2021

TA muutokset
2021

TA muutosten jälkeen
2021

Toteuma
2021

Yli-ali

T-%

Toimintatuotot (ulkoiset)

-14 920

0

-14 920

-26 182,58

11 262,58 175,5

Toimintakulut (ulkoiset)

460 310

0

460 310

448 875,11

11 434,89

97,5

Toimintakate 1 (ulkoinen)

445 390

0

445 390

422 692,53

22 697,47

94,9

445 390

0

445 390

422 692,53

22 697,47

94,9

22 450,10

-22
450,10

0,0

445 142,63

247,37

99,9

.
Toimintatuotot (sisäiset)
Toimintakulut (sisäiset)
Toimintakate 2 (ulkoinen ja
sisäinen)
.
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
Sisäiset korkokulut
Sisäiset vyörytyserät
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)

445 390

0

445 390
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LIITE 2
su 3.7. 4. sunnuntai helluntaista
Kadonnut ja jälleen löytynyt
Herättäjä-Yhdistyksen lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön käytettäväksi lasten, nuorten ja
opiskelijoiden valtakunnallisten tapahtumien ja leirien järjestämiseen. Herättäjä-Yhdistys ry, PL
21, 62101 Lapua, FI44 4747 1020 0016 55.
su 10.7. 5. sunnuntai helluntaista
Armahtakaa!
Nuorten perus- ja ammattikoulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Koulutus on avain
oman elämän hallintaan. Suomen Lähetysseura, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
www.seurakuntapalvelut.fi
su 17.7. Apostolien päivä
Herran palveluksessa
Tuomasmessuverkoston vahvistamiseen sekä vapaaehtoisten koulutuksen
kehittämiseen. Tuomasyhteisö ry, Tehtaankatu 23 B, 00150 Helsinki, FI23 5541 2820
0124 00.
su 24.7. 7. sunnuntai helluntaista
Rakkauden laki
Ulkomailla vaikeuksiin joutuneiden suomalaisten auttamiseksi. Suomen Merimieskirkko
ry, Provianttikatu 4, 00980 Helsinki, FI69 1014 3000 2126 27.
Raamatunkäännöstyölle Namibiassa. Suomen Pipliaseura, Maistraatinportti 2 A, 00241
Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 31.7. Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä)
Kirkastettu Kristus
Medialähetys Sanansaattajien mediatyön tukemiseen Intiassa. Medialähetys
Sanansaattajat ry, PL 13, 05801 Hyvinkää, FI 78 5062 0320 1903 60.
su 7.8. 9. sunnuntai helluntaista
Totuus ja harha
Suomen Raamattuopiston Säätiön etsivän ja evankelioivan työn kehittämiseen. Suomen
Raamattuopiston Säätiö sr, Helsingintie 10, 20700 Kauniainen, FI73 5720 2320 1095 43.
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su 14.8. 10. sunnuntai helluntaista
Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa
Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus. Kolehtien tilitysohjeet toimitetaan joulukuussa.
su 21.8. 11.sunnuntai helluntaista
Etsikkoaikoja
Toivon sanoman välittämiseen internetissä, erityisesti Bible Toolbox - sivustan kautta. Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley) r.y., PL 184, 00181 Helsinki, FI13 8000 1500 7791 95,
viitteet: https://tpfons.fi/sley/viitteet
su 28.8. 12. sunnuntai helluntaista
Itsensä tutkiminen
Inkerin kirkon koulutustoimintaan Inkerin kirkon Teologisessa Instituutissa. Inkerin
evankelis-luterilainen kirkko/Inkerin evl.lut kirkon edustusto Suomessa, PL 189, 53202
Lappeenranta, FI90 5620 0910 0018 57.
su 4.9. 13. sunnuntai helluntaista
Jeesus, parantajamme
Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen,
seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä nuorten aikuisten
toimintaan. Kansan Raamattuseuran Säätiö sr., PL 48, 08101 Lohja, FI73 2103 3800 0055 77.
su 11.9. 14. sunnuntai helluntaista
Lähimmäinen
Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon
diakoniarahasto, Eteläranta 8, 00130 Helsinki. Kolehtien tilitysohjeet toimitetaan joulukuussa.
su 18.9. 15. sunnuntai helluntaista
Kiitollisuus
Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen
satamissa. Suomen Merimieskirkko ry, Provianttikatu 4, 00980 Helsinki, FI69 1014 3000 2126
27.
su 25.9. 16. sunnuntai helluntaista
Jumalan huolenpito
Espoon hiippakunnan ja sen seurakuntien kansainvälisten yhteyksien edistämiseen Espoon hiippakunnan
ystävyyshiippakuntien (Skotlannin episkopaalisen kirkon Edinburghin hiippakunta; Namibian
evankelisluterilaisen kirkon läntinen hiippakunta) kanssa. Tilitystiedot Espoon hiippakunnan
tuomiokapitulista.
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su 2.10. Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)
Jumalan sanansaattajat
Kristinuskon perusteet -kurssien järjestämiseen Inkerin kirkon rovastikunnissa ja
seurakunnissa. Inkerin evankelis-luterilainen kirkko/Inkerin evl.lut kirkon edustusto
Suomessa, PL 189, 53202 Lappeenranta, FI90 5620 0910 0018 57.
su 9.10. 18. sunnuntai helluntaista
Kristityn vapaus
Ekumeeninen lähetyspyhä. Vapaasti kannettava kolehti yhdelle tai useammalla seurakunnan tukemalle
lähetysjärjestölle.
Vammaistyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Jumalan edessä saman arvoisia.
Suomen Lähetysseura, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
www.seurakuntapalvelut.fi
su 16.10. 19. sunnuntai helluntaista
Rakkauden kaksoiskäsky
Kidutettujen ja sodan traumatisoimien ihmisten kuntoutukseen. Helsingin
Diakonissalaitoksen säätiö sr, Alppikatu 2, 00530 Helsinki, FI50 8000 1200 0618 45.
su 23.10. 20. sunnuntai helluntaista
Usko ja epäusko
Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon kautta. Suomen
Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000 0744 03, viite 3010.
su 30.10. 21. sunnuntai helluntaista
Jeesuksen lähettiläät
Köyhyyden vähentämiseen kehittyvissä maissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon
Ulkomaanavun säätiö, Eteläranta8 00130, viitenumeroluettelo.
la 5.11. Pyhäinpäivä
Pyhien yhteys
Pakolaistaustaisten kristittyjen varustamiseen lähetystyöhön Lähetysyhdistys Kylväjä
ry:n kautta. Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa, FI 57 4405 0010 0212
96, viitenumerolaskuri: https://www.kylvaja.fi/seurakunnille/tilitykset

SIUNTION SUOMALAINEN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto

28.2.2022

Pöytäkirja 2/2022
§ 12 - §18
40

su 6.11. Uskonpuhdistuksenmuistopäivä
Uskon perustus
Ilmasto- ja ympäristötyön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Pidetään huolta yhteisestä
maapallosta. Suomen Lähetysseura, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
www.seurakuntapalvelut.fi
su 13.11. Valvomisen sunnuntai
Valvokaa!
Kaikille avoimen Raamatun opetuksen järjestämiseen Raamattukoulun kursseilla.
Helsingin Raamattukoulusäätiö, Töölönkatu 7 A 3, 00100 Helsinki, FI78 8000 1900 1347
85.
su 20.11. Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai)
Kristus, kaikkeuden Herra
Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus. Kolehtien
tilitysohjeet toimitetaan joulukuussa
su 27.11. 1. adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee nöyränä
Pakolaisten auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanavun säätiö, Eteläranta8
00130, viitenumeroluettelo.
su 4.12. 2. adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee kunniassa
Pyhäkoulutyön vahvistamiseen Viron ev.lut. kirkon seurakunnissa Rauhan Sana ry:n
kautta. Lähetysyhdistys Rauhan sana ry, Pakkahuoneenkatu 9 67100 Kokkola, FI71
8000 1901 1693 19.
ti 6.12. Itsenäisyyspäivä
Kiitos isänmaasta Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton
ja Kaatuneitten Omaisten Liiton hengelliseen työhön Veteraanivastuu ry:n kautta. Veteraanivastuu
ry, Ratamestarinkatu 9 C, PL 600, 00521 Helsinki, FI 83 1555 3000 1109 82.
su 11.12. 3. adventtisunnuntai
Tehkää tie Kuninkaalle
Lasten hyväksi tehtävään työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Hyvän elämän
edellytykset. Suomen Lähetysseura, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
www.seurakuntapalvelut.fi
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su 18.12. 4. adventtisunnuntai
Herran syntymä on lähellä
Diakoniatyöhön Inkerin kirkossa. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley) r.y.,
PL 184, 00181 Helsinki, FI13 8000 1500 7791 95, viite: https://tpfons.fi/sley/viitteet
la 24.12. Jouluaatto
Lupaukset täyttyvät

Ystävyysseurakunnan tukemiseen; Türi, Viro
su 24.12.
Jouluyö Teille on syntynyt Vapahtaja!
Siuntion Koskikarat ry:n perhe- ja aikuispartiotoimintaan. Siuntion Koskikarat
FI76 4006 0010 2785 43
la 25.12.
su 25.12. Jouluaamu
Nyt Betlehemiin!
Suomen Lähetyslentäjät ry:n hengen pelastavien lentojen tukemiseen turvattomilla ja
vaikeakulkuisilla aluilla kehittyvissä maissa. Suomen Lähetyslentäjät ry - MAF Suomi, Helsinki-Malmin
lentoasema, 00700 Helsinki, FI04 5724 1120 0933 25.
su 25.12. Joulupäivä
Sana tuli lihaksi
Mekane Yesus -kirkon Jimman koulutuskeskushankeen tukemiseen. Suomen Ev.lut.
Kansanlähetys ry, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, FI83 8000 1501 5451 08
ma 26.12. Tapaninpäivä (2. joulupäivä)
Kristuksen todistajat
Nigeriassa tehtävän traumaterapian ja koulutuksen tukemiseen Open Doors Finland ry:n kautta.
Open Doors Finland ry, PL 71, 02701 Kauniainen, FI 92 5720 2320 2102 75, viite 20226.
ti 27.12. Apostoli Johanneksen päivä (3. joulupäivä)
Jumala on rakkaus
Kaikille avoimen Raamatun opetuksen järjestämiseen Raamattukoulun kursseilla.
Helsingin Raamattukoulusäätiö, Töölönkatu 7 A 3, 00100 Helsinki, FI78 8000 1900 1347
85.
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ti 28.12. Viattomien lasten päivä (4. joulupäivä)
Jeesus pakolaisena
Teologian opiskelijoiden pastoraaliseen koulutukseen ja luterilaisen uskonkäsityksen ja
identiteetin vahvistamiseen. Suomen teologinen instituutti ry, Kaisaniemenkatu 13 A 4.
krs, 00100 Helsinki, FI86 1270 3000 2076 34.
la 31.12. Uudenvuodenaatto
Aikamme on Jumalan kädessä
Herättäjä-Yhdistyksen musiikkityöhön vahvistamaan uudistettujen virsien käyttöä ja
tunnettuutta. Herättäjä-Yhdistys ry, PL 21, 62101 Lapua, FI44 4747 1020 0016 55.

