
HYÖDYT 

 

• Seurakuntien tapahtumat ja uutiset 

seurakuntalaisten omassa taskussa 

 

• Seurakuntien työ läpinäkyvämmäksi ja 

lähemmäksi seurakuntalaisia 

 

• Seurakuntalaisten aktivoituminen 

uudelleen ja jäsenpysyvyys 

 

• Seurakuntalainen voi itse tehdä 

varauksia omia perhejuhlia varten –

kappeli, pappi, ristiäiset 

 

• Seurakuntalainen voi maksaa 

mobiilisti kirkon tapahtumissa 

 

• Digitaaliset hengelliset palvelut 

tavoittavat myös eristyksissä elävät 

 

• Virtaviivainen kolehtiprosessi, 

lahjoitukset suoraan ja keskitetysti 

tilille ilman manuaalisia työvaiheita 

 

• Lahjoitusten nopeampi siirto apua 

tarvitseville 

 

• Helppo raportointi lahjoituksista 

 

• Pilvipohjainen ratkaisu – CGI hoitaa 

päivitykset 
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Mobiilikirkko 

obiilikirkko tuo seurakunnan ajan tasalle uusien 

maksutapojen ja digitaalisten palveluiden osalta 

ja parantaa käyntikokemusta kirkossa. 

 

HAASTE 

Seurakuntien jäsenmäärät laskevat ja yhteiskunta maallistuu. 

Seurakunnille ihmisten eroaminen kirkosta tarkoittaa pienempiä 

verotuloja. Myös kolehtituotot ovat laskeneet käteisen käytön 

vähentyessä. Seurakunnilla on paine karsia kustannuksia, keventää 

hallintorakennetta ja alentaa hallinnollisia kuluja. Seurakuntalaisten 

näkökulmasta käteisen puuttuminen estää itselle tärkeiden 

avustuskohteiden tukemisen, kun digitaalisia lahjoituskanavia ei ole 

tarjolla. Toisaalta väestö ikääntyy, ja hengellistä yhteyttä omaan 

seurakuntaan on vaikea ylläpitää erityisesti tilanteissa, joissa oma 

liikuntakyky on rajoittunut tai osallistuminen julkisiin tapahtumiin on 

estynyt. Silti samaan aikaan tiedonhaku, ihmisten vuorovaikutus ja netin 

käyttö siirtyvät entistä vahvemmin pöytäkoneista mobiililaitteisiin. Kirkon 

palvelut ovat kuitenkin digitaalisesta kehityksestä jäljessä. 

 

RATKAISU 

Mobiilikirkko mahdollistaa hengellisten tilaisuuksien seuraamisen ja 

seurakunnan tapahtumiin ilmoittautumisen riippumatta henkilön 

fyysisestä sijainnista. Mobiilikirkko tuo kirkon palvelut 2020-luvulle ja 

nykypäivän tärkeimpään viestintäkanavaan eli mobiiliin jokaisen 

seurakuntalaisen ulottuville. Mobiilikirkon mobiilikolehti tuo seurakunnille 

säästöä työajassa ja kuluissa, kun kolehdinkeruun manuaalisen työn 

osuus vähenee - kolehtihaavit, turvapussit, turvakuljetukset, pankkien 

laskentakeskusten maksut laskennasta ja tilityksistä jäävät pois. 

Työaikaa vapautuu muihin tehtäviin. Seurakuntalaisille, erityisesti y-

sukupolvelle mobiilimaksut ovat ekologinen ja luonteva tapa lahjoittaa. 

Mobiililahjoituksista pienempi siivu päätyy kolmansille osapuolille. 

Lahjoitusten lisäksi seurakuntalainen voi maksaa sovelluksellaan 

hengellisissä tilaisuuksissa esimerkiksi kahvit, tuohuksen tai rippikoulun 

tai varata resursseja omiin perhejuhliinsa. 

 

MIKSI CGI? 

CGI:lla on vankka toimialatuntemus ja pitkä kokemus asiantuntija- ja 

kuluttajasovellusten kehityksestä. Haluamme auttaa asiakkaitamme 

onnistumaan, ja tehdä yhteistyötä kanssanne! CGI on Suomen johtava 

mobiiliratkaisujen toimittaja. Päivittäin kymmenet tuhannet suomalaiset 

yli 200:ssa eri organisaatiossa luottavat mobiilipalveluihimme.  
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