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Kirkon John Vikström -liikuttajapalkinnon säännöt
Hyväksytty kirkkohallituksessa 25 päivänä helmikuuta 2014
1§
Kirkkohallituksen täysistunto myöntää vuosittain Kirkkohallituksen perustaman Kirkon
John Vikström -liikuttajapalkinnon.
2§
Palkinto voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle.
3§
Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä sekä yksittäiset henkilöt että yhteisöt. Ehdotukset lähetetään kirkon liikunta- ja urheiluneuvottelukunnalle (31.10. mennessä). Kirkkohallituksen täysistunto voi myöntää palkinnon myös ilman ulkopuolelta tullutta ehdotusta.
4§
Palkinnon myöntämisen perusteita ovat erityisesti:
-

Eettisten arvojen edistäminen liikunnassa ja urheilussa,

-

Kirkon liikunta- ja urheiluyhteistyön edistäminen,

-

Inhimillisyyttä ja ihmisen arvoa edistävä, pitkäjänteinen työ tai uusi innovaatio liikunnassa,

-

Syrjäytymisen ehkäisy liikunnan ja urheilun keinoin.
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Kirkon kulttuuripalkinnon säännöt
Hyväksytty kirkkohallituksessa 4 päivänä kesäkuuta 1992
Tarkistettu kirkkohallituksessa 31 päivänä lokakuuta 2000
1 § (31.10.2000)
Kirkkohallitus jakaa vuosittain kirkon kulttuuripalkinnon kristillisen sanoman kannalta
merkityksellisestä esittävästä taiteellisesta toiminnasta tai kulttuuriteosta. Erityisestä
syystä palkinto voidaan jättää jakamatta.
2§
Kirkkohallitus jakaa palkinnon nimeämänsä työryhmän esityksestä.
3§
Kirkolliskokous päättää palkinnon suuruudesta vuosittain kirkon keskusrahaston talousarvion yhteydessä.
4§
Kirkon kulttuuripalkinnon kulloinkin käytettävissä oleva määräraha jaetaan joko yhdelle
tai useammalle palkinnonsaajalle.
5§
Suoritetusta palkinnonjaosta kirkkohallitus antaa kirjallisen selvityksen kirkolliskokoukselle. Selvitykseen sisällytetään ilmoitus niistä perusteluista, joiden mukaan palkinnon
saaja tai saajat on valittu.
6§
Kirkkohallitus määrää vuosittain palkinnon jakoon liittyvistä yksityiskohdista.
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7§
Nämä säännöt tulevat voimaan 5.6.1992.
————
Kirkkohallituksen 31.10.2000 hyväksymät muutokset tulevat voimaan 31.10.2000.
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Kirkon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnon
säännöt (25.1.2022)
Hyväksytty kirkkohallituksessa 19 päivänä syyskuuta 2017
1 § (25.1.2022)
Kirkkohallituksen täysistunto myöntää joka toinen vuosi kirkkohallituksen perustaman Kirkon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnon.
2 § (25.1.2022)
Palkinto voidaan myöntää henkilölle, seurakunnalle tai muulle toimijalle.
3§
Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä sekä yksittäiset henkilöt että yhteisöt. Ehdotukset lähetetään Kirkkohallitukseen (31.3. mennessä). Kirkkohallituksen täysistunto voi
myöntää palkinnon myös ilman ulkopuolelta tullutta ehdotusta.
4 § (25.1.2022)
Kirkkohallituksen täysistunto nimeää toimikautensa ajaksi edustajan ehdotusta valmistelevaan työryhmään.
Kirkkohallituksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä valmistelee yhdessä Kirkkohallituksen täysistunnon nimeämän jäsenen kanssa esityksen Kirkon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspakinnon saajasta.
5 § (25.1.2022)
Palkinnon myöntämisen perusteita ovat erityisesti:
1. Sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen
2. Yhdenvertaisuuden edistäminen ihmisten ja ihmisryhmien kohtelussa
3. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävien eettisten arvojen esillä pitäminen
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4. Erityisesti niiden tukeminen, jotka eniten kärsivät epätasa-arvosta ja sen seurauksista
5. Inhimillisyyttä ja ihmisen arvoa edistävä, pitkäjänteinen työ tai innovaatio tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä.
6 § (25.1.2022)
Palkinnon saajalle annetaan kunniakirja ja rahapalkintona 5 000 euroa käytettäväksi palkinnon saajan valitsemaan kohteeseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä.
————
Kirkkohallituksen 10.12.2019 hyväksymät muutokset tulevat voimaan 10.12.2019.
————
Kirkkohallituksen 25.1.2022 hyväksymät muutokset tulevat voimaan 25.1.2022.
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Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen apurahasääntö (25.5.2022)
Kirkkohallituksen hyväksymä 6 päivänä lokakuuta 1994
1 § (25.5.2022)
Kirkon tutkimukselle ja koulutukselle tarkoitukseen osoitetuista varoista myönnetään vuosittain apurahoja kirkon ja eri seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle
tarpeelliseen kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimukseen.
Niitä myönnetään tutkimuskuluihin, ulkomaille suuntautuviin tutkimusmatkoihin sekä henkilökohtaiseksi apurahaksi määräajaksi, jolloin apurahan saajan edellytetään päätoimisesti
tekevän tutkimustyötään. Kun hakijana on jatko-opiskelija, hänen jatko-opinto-oikeutensa
on oltava voimassa hakuajan päättymispäivänä.
2 § (25.5.2022)
Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen apurahatyöryhmä valmistelee hakemusten perusteella
esityksen apurahojen jakamisesta. Päätökset jaettavista apurahoista tekee Kirkkohallituksen virastokollegio.
3 § (25.5.2022)
Apurahat julistetaan haettaviksi syksyisin. Hakemukseen on liitettävä ansioluettelon
ohella tarkka tutkimussuunnitelma. Apurahahakemukset tehdään käyttäen sähköistä hakujärjestelmää.
4 § (25.5.2022)
Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen johtaja voi erityistapauksissa muulloinkin päättää apurahojen myönnöstä ajankohtaisiin tehtäviin. Ulkomaille suuntautuvien tutkimusmatkojen
apuraha-anomukset eivät myöskään ole varsinaiseen hakuaikaan sidottuja.
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Tutkimuskeskuksen johtaja voi erityistapauksissa muulloinkin esittää apurahoja myönnettäväksi ajankohtaisiin tehtäviin. Ulkomaille suuntautuvien tutkimusmatkojen apurahaanomukset eivät myöskään ole varsinaiseen hakuaikaan sidottuja.
5 § (25.5.2022)
Apurahaa saaneen on esitettävä kirjallinen selostus tutkimuksen edistymisestä ja apurahan käyttämisestä apurahan saamista seuraavan vuoden tammikuun 31. päivään mennessä. Muulloinkin apurahan saaja on pyydettäessä velvollinen antamaan Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen johtajalle tietoja tutkimuksen edistymisestä. Tutkimusmatkaa varten apurahan saanut antaa raporttinsa kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.
6 § (25.5.2022)
Apurahan saaja sitoutuu jakamaan apurahalla tuetun tutkimuksen tulokset ja julkaisut
Kirkon tutkimukselle ja koulutukselle.
7 § (25.5.2022)
Apuraha on pyrittävä käyttämään sen vuoden aikana, jolle se on myönnetty. Apurahavuotta seuraavan vuoden jälkeen apuraha ei ole enää apurahan saajan käytettävissä ilman eri sopimusta. Mikäli apurahaa ei ole käytetty siihen tarkoitukseen kuin se on myönnetty, apurahan saaja voidaan velvoittaa maksamaan se takaisin.
8§
(Kumottu 26.3.2008)
————
Johtosäännön 26.3.2008 hyväksytyt muutokset tulevat voimaan 26.3.2008.
————
Johtosäännön 7.6.2016 hyväksytyt muutokset tulevat voimaan 7.6.2016.
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————
Johtosäännön 25.5.2022 hyväksytyt muutokset tulevat voimaan 1.6.2022.

Suomen ev.lut. kirkko
Ev. luth. kyrkan i Finland
Kirkkohallitus / Kyrkostyrelsen

Eteläranta 8 / Södra kajen 8
PL 210 / PB 210
00131 Helsinki / Helsingfors

vaihde / växel 09 18021
kirkkohallitus@evl.fi / kyrkostyrelsen@evl.fi
evl.fi

Y-tunnus / FO nummer 0118950-3
IBAN: FI47 8000 1000 0676 87
BIC: DABAFIHH

Kirkon keskushallinon sääntökokoelma

10 (12)

Kirkon viestintäpalkinnon säännöt
Hyväksytty kirkkohallituksessa 18 päivänä lokakuuta 2011
1 § (23.8.2017)
Kirkkohallitus jakaa Kirkon viestinnän neuvottelukunnan esityksestä Kirkon viestintäpalkinnon merkittävästä panoksesta kristillisen sanoman, kristillisen tiedon tai kristinuskon
mukaisten elämänarvojen välittämiseksi viestinnän eri keinoin.
2§
Kirkolliskokous päättää palkinnon suuruudesta Kirkon keskusrahaston talousarvion yhteydessä.
3§
Kirkon viestintäpalkinnon kulloinkin käytettävissä oleva määräraha jaetaan joko yhdelle
tai useammalle palkinnonsaajalle.
4§
Palkintoa ei voida jakaa sellaiselle henkilölle, joka kirkon, seurakuntien, kristillisten järjestöjen tai vastaavien palveluksessa on sellaisessa virassa tai toimessa, johon kuuluu viestintätehtävien hoitaminen.
5§
Suoritetusta palkinnonjaosta kirkkohallitus antaa kirjallisen selvityksen kirkolliskokoukselle. Selvitykseen sisällytetään ilmoitus niistä perusteluista, joiden mukaan palkinnon
saaja tai saajat on valittu.
6§
Kirkkohallitus määrää palkinnon jakoon liittyvistä yksityiskohdista.
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7§
Nämä säännöt tulevat voimaan 18 päivänä lokakuuta 2011.
————
Näillä säännöillä korvataan 31.10.2000 hyväksytyt Kirkon tiedonvälityspalkinnon säännöt.
————
Kirkkohallituksen 23.8.2017 hyväksymä muutos tulee voimaan 23.8.2017.
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Kirkon ympäristökasvatuspalkinto
Hyväksytty kirkkohallituksessa 16 päivänä syyskuuta 2014
1§
Palkinnon myöntää Kirkkohallituksen täysistunto. Myöntämisen yhteydessä voidaan kuulla
kirkon ympäristöasioiden seurantaryhmää sekä Kasvatus ja perheasiat -yksikön (KKP) ja
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikön (KJY) asiantuntijoita. KKP ja KJY voivat tehdä yhteistyötä Suomen Luonnonsuojeluliiton, WWF-Suomen ja Suomen Ympäristökeskuksen
kanssa palkinnosta tiedottamisessa tai palkinnon saajan muistamisessa.
2§
Palkinto myönnetään joka toinen vuosi. Kyseessä ei ole rahapalkinto.
3§
Palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin innovatiivisia ja tuloksellisia ympäristökasvatustekoja ja

-käytäntöjä kirkon kentässä sekä motivoida ja kannustaa seurakuntia ja muita

kirkollisia toimijoita aktiivisiksi ympäristökasvattajiksi.
4§
Palkinnon myöntämisessä kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan soveltamiseen erilaisissa toimintaympäristöissä, lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta edistävään vaikutukseen sekä toiminnan innovatiivisuuteen.
5§
Palkinnon voi saada yksittäinen seurakunta, sen piirissä toimiva ryhmä tai muu kirkollinen
toimija tai yksityishenkilö.
6§
Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä sekä yksittäiset henkilöt että yhteisöt. Ehdotukset osoitetaan Kirkon kasvatus ja perheasiat -yksikölle lokakuun loppuun mennessä.
Kirkkohallitus voi myöntää palkinnon myös ilman ulkopuolelta tullutta ehdotusta.
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