VÄLITÄMME KIRKOLLISENA PALVELUTALONA.

JÄSENYYS KANNATTAA!

Kirkkopalvelut ry on seurakuntien ja kristillisten toimijoiden valtakunnallinen yhteistyö- ja palvelujärjestö, joka rakentaa oikeudenmukaista yhteiskuntaa, auttaa kirkkoa onnistumaan ja uudistumaan
sekä kouluttaa ja valmentaa. Välitämme ihmisestä ja toimimme
ihmisten hyvinvoinnin puolesta. Tavoitteenamme on toimia sillanrakentajana kirkon, yhteiskunnan ja ihmisten välillä.

Yhteistyöjärjestönä Kirkkopalvelut vastaa kirkon ajankohtaisiin
kehittämis-, koulutus- ja palvelutarpeisiin sekä edistää jäsenseurakuntien ja -järjestöjen yhdessä tunnistamia tavoitteita.

Kirkkopalvelujen toimintaa ohjaavat arvot usko, toivo ja rakkaus
sekä avara kansankirkollisuus, rohkea yhteiskuntavastuu ja palveleva lähimmäisenrakkaus.
Kirkkopalvelut organisoi Yhteisvastuukeräyksen, Kotimaanapuhyvätekeväisyyspalvelun sekä Vapaaehtoistyö.fi-palvelun, järjestää
Kirkkopäivät ja Tiekirkko-toimintaa. Tuotamme hyvinvointi- ja sosiaalipalveluja Valona-hyvinvoinnin kautta ja koulutusta ja valmennusta Seurakuntaopistossa. Kirkkopalvelujen omistama Kotimaa Oy
on kustannusyhtiö ja viestinnän asiantuntijapalveluyritys.

Kysy lisää!
Ilkka Mattila
johtaja
p. 040 517 6100

Kirkkopalvelujen jäsenenä saatte alennuksia koulutus- ja muista
palveluistamme sekä tukea eri alojen asiantuntijoiltamme. Pystytte
myös höydyntämään valtion opintokeskusrahoitusta toimintanne tukena. Teemme erittäin mielellämme yhteistyötä jäsentemme kanssa
myös hanketoiminnassa.
Kirkkopalvelujen jäsenet pääsevät vaikuttamaan yhteisiin asioihin
jäsenkokouksissa ja valtuustoon valittujen edustajien kautta.

Kysy lisää!
Hannu Harri
Jäsenpalvelujen johtaja
p. 044 712 4981
Kirkkopalvelujen jäseninä on 331 seurakuntaa, 61 järjestöä ja
22 opintojärjestöä (lokakuu 2018).

Sillanrakentaja kirkon,
yhteiskunnan ja
ihmisten välillä.
kirkkopalvelut.fi

EDISTÄMME HYVINVOINTIA.

KOULUTAMME JA VALMENNAMME.

VIESTIMME JA VAIKUTAMME.

TUEMME KIRKKOA JA KIRKOLLISIA JÄRJESTÖJÄ.

Jokainen meistä haluaa elää hyvää elämää. Eri ihmisille se tarkoittaa
erilaisia asioita. Kaikilla ei kuitenkaan ole hyvän elämän edellytyksiä. Hyvä elämä kumpuaa toivosta. Tätä toivoa rakennamme kaikessa
työssämme arjen pieninä tekoina, lähimmäistemme hyväksi.

Seurakuntaopistossa voi opiskella ammattiin, täydentää osaamistaan, kehittää työyhteisön toimintaa ja johtamista sekä virkistyä
ja oppia uutta monipuolisilla vapaa-ajan kursseillamme.
Kampuksemme sijaitsevat Järvenpäässä, Pieksämäellä, Lapualla,
Ruokolahdella ja Uusikaarlepyyssä. Opiskelijoita Seurakuntaopistossa on noin 2 500.

Tytäryhtiömme Kotimaa Oy on monipuolinen viestintätalo sekä
seurakuntien ja kuluttajien palveluyritys. Kustannamme viikoittain ilmestyvää laadukkaaseen uskontojournalismiin keskittynyttä
Kotimaa-lehteä sekä kristillistä aikakauslehteä Askelta. Palvelemme
asiakkaitamme myös kirkkoa ja yhteiskuntaa aktiivisesti seuraavassa
Kotimaa24-uutispalvelussa. Lisäksi tarjoamme seurakuntalehdille
monipuolisia mediapalveluja.

Seurakuntien ja kristillisten järjestöjen palvelujärjestönä haluamme
auttaa kirkkoa onnistumaan ja kehittymään. Tuomme 2000luvun kirkkoa ja sen monipuolista toimintaa esille yhteiskunnassa
ja kutsumme ihmisiä osallistumaan kirkon toimintaan mieleisellään
tavalla.

Valona-hyvinvoinnissa tarjoamme asiakkaillemme hyvää hoivaa
vauva-iästä valoisaan vanhuuteen. Yhteisvastuukeräyksen ja Kotimaanapu-palvelukokonaisuuden kautta hankimme varoja vaikeissa
elämäntilanteissa olevien ihmisten auttamiseen, koordinoimme
vapaaehtoistyötä sekä EU-elintarviketuen jakelua ja pyrimme osaltamme saamaan aikaan muutoksia yhteiskunnallisiin epäkohtiin
hädässä olevien tukemiseksi.
Riippuvuustyön kehittämisyksikkömme auttaa päihde- ja riippuvuustyön asiantuntija-, suunnittelu-, arviointi- ja konsultointitehtävissä sekä kehittämishankkeiden kumppanina ja toteuttajana.

Kotimaa Oy:n omistama Sacrum Oy valmistaa ja tuo maahan kirkollisia tarvikkeita. Laadukkaat kirkkotekstiilit ja virka-asut valmistamme käsityönä omassa ompelimossamme, Ateljé Solemniksessa.
Ympäristöystävälliset ja turvalliset kynttilät valamme käsin Juhavan
kynttilätehtaallamme. Löydät meiltä myös monipuolista kirjallisuutta, musiikkia ja lahjatavaroita. Verkkokaupan lisäksi palvelemme
asiakkaitamme Helsingin myymälässä.
Kotimaan tytäryhtiö Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy valmistaa ja
huoltaa urkuja ympäri Suomen. Asiakkuus- ja jäsentietojen segmentointipalveluihin erikoistuneen, Kotimaan tytäryhtiö Insight360 Oy:n
asiantuntijat auttavat sinua tutustumaan kohderyhmäsi arvoihin,
asenteisiin ja mielenkiinnon kohteisiin.

Esimerkiksi kesäiset Tiekirkot ja kahden vuoden välein järjestettävä
kaiken kansan kaupunkifestivaali ja kirkollinen suurtapahtuma Kirkkopäivät tarjoavat mahdollisuuden tutustua kirkon toimintaan.
Kirkon ja järjestöjen ammattilaisia tuemme toiminnan kehittämisessä ja arjen haasteissa konsultointipalvelujemme kautta sekä
järjestämme seminaareja, koulutuksia ja tapahtumia jäsentemme
tarpeisiin.
Meiltä saat myös ansio- ja luottamushenkilömerkit, jotka ovat kaunis tapa kiittää pitkään seurakuntatyössä tai luottamustehtävissä
toimineita sekä hyvää tekevät Ystävänristi-korut muihin juhlahetkiin.

