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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2013

Kokousaika: Tiistai 12.3.2013 kello 18.00-20.30
Paikka: Kallion kirkko, Kappelisali, Itäinen papinkatu 2

Jäsenet:
Laajasalo Teemu, puheenjohtaja
Ahonen Kari, jäsen
Aromaa Eekku, jäsen
Haimelin Eeva-Liisa, jäsen
Hautakorpi Johanna, varapuheenjohtaja
Kurka Kari, jäsen
Minkkinen Eero, jäsen
Niinivaara Leena, jäsen
Pulli Juhana, jäsen
Rankinen Tiina, jäsen
Rissanen Laura, jäsen
Stålström Olli, jäsen,
Tolonen Saara E., jäsen
Vesa Jukka, jäsen
Anna-Liisa Hyvönen, sihteeri

Poissa: Mariella Asikanius, Tapio Huttula ja Anna-Riitta Simonen-Kässi

Varalla: Kristiina Hehku, Minna Lundell-Kiuru ja Risto Rantakari

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§ Päätösvaltaisuus

Päätösehdotus
       Kokous on päätösvaltainen. Läsnä 17/17 jäsentä.

Selostus    Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
                   jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4). Kutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista
                   toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta
                   (Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1:2).
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Päätös Kokous on päätösvaltainen. Läsnä 17/17 jäsentä.

3§ Pöytäkirjan tarkistajat

Päätösehdotus
Pöytäkirjan tarkistajiksi valitaan Johanna Hautakorpi ja Tapio Huttula.

Selostus    Pöytäkirjan tarkistajat valitaan sihteerin pitämän listan mukaisesti.

Päätös Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Johanna Hautakorpi ja Risto Rantakari.

4§ Kokouksen työjärjestys

Päätösehdotus
       Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Selostus    Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty kokouksen asialistan mukana
                   tiedoksi. Kokouksen asialista on jaettu kahteen osaan: alkuosassa ovat
                   pykälät, joiden oletetaan edellyttävän pidempää keskustelua ja loppuosassa
                   pykälät, joiden päätösehdotuksena on merkitään tiedoksi.

Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Osanosanottajille jaettiin
                   kohtaan kuusi liittyvät Kari Ahosen tekemät seurakunnan
                   toimintakertomustekstiä koskevat luonnokset.                   .

5§ Eekku Aromaan aloite

Päätösehdotus

Todetaan Eekku Aromaan aloite rauenneeksi, koska kirkkoherra ei
                    kannata aloitetta.
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Selostus      Eekku Aromaa on lähettänyt 29.10.2012 seurakuntaan 12:sta
                     seurakuntaneuvoston jäsenen ja varajäsenen allekirjoittaman
                     aloitteen, että Kallion seurakunnassa siirryttäisiin malliin, jossa
                     seurakuntaneuvoston kokousten puheenjohtajana toimisi
                     seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja. Tästä on
                     kirkkolainsäädännön mukaan mahdollista sopia seurakuntaneuvoston
                     ja kirkkoherran yhteisellä päätöksellä.

                     Aloite on tuotu seurakuntaneuvoston käsittelyyn kokoukseen
                     22.1.2013. Kokouksessa on todettu, että asian käsittely on syytä
                     siirtää kokoukseen 12.3.2013, jolloin uusi kirkkoherra on läsnä.

Kirkkoherra Teemu Laajasalo on ennen virassa aloittamistaan 21.1.2013
päivätyssä kirjeessään seurakuntaneuvostolle kuvannut ajatuksiaan
ehdotuksesta ja todennut, että on jo syksyn 2012 kirkkoherranvaalien
vaalikonevastauksessaan linjannut oman kantansa: maallikkouden
korostaminen on tärkeää, periaatteellista estettä
maallikkopuheenjohtajuudelle ei ole, mutta kirkkoherralla ja koko neuvostolla
pitää yksimielisesti olla käsitys ja kokemus siitä, että ratkaisu on
oikeudenmukainen ja hyväksi seurakunnan kehittämiselle palvellen
seurakunnan yhtenäisyyttä ja hyvää johtamista sekä estäen seurakunnan
jakautumista. Tämä käsitys syntyy seurakunnan johtamista, hallintokulttuuria
ja päätöksentekoa koskevan keskustelun sekä seurakunnan historian ja
tulevaisuuden analyysin kautta.

Asiasta on keskusteltu seurakuntaneuvoston ja kirkkoherran
tutustumistapaamisessa 29.1.2013 sekä varapuheenjohtajan, kirkkoherran ja
Eekku Aromaan yhteistapaamisessa 26.2.2013.

Keskustelujen pohjalta kirkkoherra on päätynyt siihen käsitykseen, että koko
seurakuntaneuvosto ei yksimielisesti kannata maallikkopuheenjohtajuutta.
Edelleen kirkkoherra on päätynyt analyysissaan siihen, että puheenjohtajan
vaihtuminen saattaisi lisätä seurakunnan jakautumista ja että
seurakuntalaisten vastuunkantoa ja aitoa osallisuutta päätöksenteossa
voidaan paremmin lisätä avoimella valmistelulla, työryhmillä ja muulla
yhteistyöllä.

Uutena ensimmäisen työkuukauden aikaisena huomiona kirkkoherralle on
lisäksi kirkastunut käsitys siitä, että seurakunnan johtamisessa kirkkoherran
puheenjohtajaroolilla on myös joitain tehokkaan ja yhdistävän seurakunnan
johtajuuden mahdollistavia vaikutuksia, jotka puoltavat perinteistä mallia,
joka paria poikkeusta lukuun ottamatta on lähes jokaisessa seurakunnassa
on käytössä.

       Mainituista syistä kirkkoherra ei voi kannattaa Eekku Aromaan aloitetta.

       Puheenjohtaja esitteli asian ja avasi keskustelun.
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          Asiasta käytiin keskustelua. Eekku Aromaa esitti, että hänen tekemänsä
                        aloite hyväksyttäisiin ja siitä käytäisiin äänestys. Laura Rissanen kannatti
                        esitystä.

Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Johanna Hautakorpi antoi
                        suostumuksensa puheenjohtajana toimimiseen.

Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että on tullut kannatettu
                        vastaehdotus ja asiasta käydään äänestys. Ääntenlaskijoina toimivat
                        pöytäkirjantarkistajat.

Äänestys: Eekku Aromaan aloitetta kannattivat: Eero Minkkinen, Johanna
                        Hautakorpi, Kristiina Hehku, Tiina Rankinen, Kari Ahonen, Leena
                        Niinivaara, Olli Stålström, Eekku Aromaa, Laura Rissanen ja Minna
                        Lundell-Kiuru.

 Puheenjohtajan ehdotusta kannattivat: Eeva-Liisa Haimelin, Saara E.
                        Tolonen, Kari Kurka, Risto Rantakari, Jukka Vesa, Juhana Pulli ja
                        kirkkoherra Teemu Laajasalo.

Äänestyksen tulos: 10 jäsentä kannatti Eekku Aromaan aloitetta ja 7
                        kannatti puheenjohtajan tekemää alkuperäistä päätösehdotusta. Koska
                        kirkkoherra oli seitsemän alkuperäisehdotusta kannattaneen joukossa
                        Eekku Aromaan aloite raukesi.

Päätös Todettiin Eekku Aromaan tekemä aloite rauenneeksi.

6§       Toimintakertomus vuodelta 2012

Päätösehdotus

      Hyväksytään seurakunnan toimintakertomus vuodelta 2012.

Selostus         Vuoden 2011 toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä
                        seurakuntaneuvosto päätti, että toimintakertomusteksti lähetetään
                        etukäteen seurakuntaneuvoston jäsenille luettavaksi. Aineisto on lähetetty
                        torstaina 21.2. ja kommentit on pyydetty maanantaihin 25.2. mennessä.

                        Toimintakertomustekstin on koonnut kappalainen Riitta Männistö, joka
                        toimi vt. kirkkoherrana toimintakertomuksen valmistelun aikana.
                        Luottamushenkilöille lähetetään toimintakertomuksesta painettu
                        monisteversio kokouskäsittelyä varten.

            Osanottajille jaettiin kokouksessa Kari Ahosen laatimat luonnosesitykset
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                    koskien toimintakertomuksen kohtia 002 Seurakuntaneuvosto ja
                    kirkkoherran vaali 2012.

        Puheenjohtaja avasi keskustelun.

        Keskustelussa nousi esille muun muassa toimintakertomusmonisteessa
                    olevien sivujen 5,6 ja 7 korvaaminen kokouksessa jaetuilla
                    luonnosehdotuksilla.

Päätös Hyväksyttiin seurakunnan toimintakertomusteksti 2012 seuraavin
                    muutoksin: sivut 5, 6, ja 7 korvataan kokouksessa jaetuilla luonnoksilla sekä
                    sivun 7 kuvateksti korjataan Marja Heltelän osalta.

Liitteet 1 Toimintakertomus
                    1a Kari Ahosen tekemät luonnokset (2 kpl)

7§ Nuorten pyhiinvaellusmatka Taizéen

Päätösehdotus
Annetaan Teemu Hurmeelle ja Jyri Hämeenkorvalle liitteen mukainen
virkamatkamääräys ulkomaanmatkalle. Pyydetään, että matkan jälkeen
seurakuntaneuvostolle kuvataan kirjallisesti matkan eteneminen ja sisältö
sekä kerrotaan, kuinka matkalle osallistuneet on sitoutettu seurakuntaan
matkan jälkeen.

 Selostus   Nuoret tekevät pyhiinvaellusmatkan Ranskaan, ekumeeniseen Taizé-
                   yhteisöön 22.3.-2.4.2013. Matka toteutetaan yhteistyössä Kallion ja
                   Vuosaaren seurakuntien kanssa. Osallistujia on yhteensä 33, joista Kalliosta
                   12 henkilöä. Työntekijöistä matkaan lähtevät Teemu Hurme ja Jyri
                   Hämeenkorva Kalliosta, Jonna Peitso ja Jukka Moilanen Vuosaaresta.
                   Matkanjohtajana sekä ohjelma- ja turvallisuusvastaavana on Jyri
                   Hämeenkorva, varahenkilönä Teemu Hurme.

Nuoret maksavat oman matkansa ja ovat sitä varten keränneet varoja mm.
toimimalla lastenvahteina Kallion kivimessuissa sekä leipomalla myyjäisiin.
Matkan kuluarvio työntekijöiden osalta on yhteensä noin 1630 euroa, työpäiviä
kertyy 12 kpl/työntekijä.

Puheenjohtaja kertoi nuorisotyöntilanteesta ja kuvasi Taizé-matkaa
perinteiseksi ja nuorisotyön kannalta keskeiseksi työksi.

Asiasta käytiin keskustelua.

Päätös Myönnettiin Teemu Hurmeelle ja Jyri Hämeenkorvalle liitteen mukainen
                   virkamatkamääräys ulkomaanmatkalle Ranskaan, ekumeeniseen Taizé-
                   yhteisöön 22.3.-2.4.2013. Samalla pyydetään, että matkan jälkeen
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                   seurakuntaneuvostolle kuvataan kirjallisesti matkan eteneminen ja sisältö
                   sekä kerrotaan, kuinka matkalle osallistuneet on sitoutettu seurakuntaan
                   matkan jälkeen.

Liite 2  Nuorten pyhiinvaellusmatka Taizéen

8§       Testamenttivaroilla toteutettavat hankkeet vuonna 2013

Päätösehdotus
Seurakuntaneuvosto valitsee työryhmän joka valmistelee asian

                   seurakuntaneuvostolle.

Selostus Seurakuntaneuvosto päätti 11.9.2012 pitämässään kokouksessa, että
                  seurakunnalle tehtyjä testamenttivaroja käytettäisiin kohtuullisen ajan
                  kuluessa testamentin tekijän esittämän käyttötarkoituksen mukaisesti.
                  Testamenttivaroilla ei ole tarkoitus korvata budjetin määrärahoja ja työalat
                  voivat halutessaan anoa niitä. Testamenttivaroilla toteutettavista hankkeista
                  kerrotaan myös seurakuntalaisille.

      Seurakuntaneuvosto hyväksyi 4.12.2012 pitämässään kokouksessa
                  työaloille laaditun ohjeen testamenttivarojen anomisesta.
                  Seurakuntaneuvostolle osoitetut anomukset on tehtävä 28.2.2013 mennessä.

      Määräaikaan mennessä tuli viisi hakemusta.

      Puheenjohtaja esitteli asian ja avasi siitä keskustelun.

Päätös Seurakuntaneuvosto valitsi työryhmän: Leena Niinivaara, Tiina Rankinen,
Saara E. Tolonen ja Teemu Laajasalo valmistelemaan seurakuntaneuvostolle
esityksen työntekijöiden tekemien anomusten pohjalta testamenttivaroilla
toteutettavista hankkeista.

 Liitteet 12.1. Nuorten aikuisten toiminnan kehittäminen yhteistyössä
                           seurakuntalaisten kanssa

12.2. Vapaaehtoisten virkistyspäivä

      12.3.  Nuorten aikuisten musiikkityö ja sen kehittäminen

                  12.4.  Yhteiskunnallisen työn teemalla Kohtuus järjestettävät tapahtumat

                  12.5.  Teatteri Kallion Kulttuurikeskiviikot
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9§              Kirkkopäivät ja Kirkkopalvelut ry:n yhdistyksen kokous 17.5.2013
Kuopiossa

Päätösesitys
Päätetään valita edustaja 17.5.2013 pidettävään Kirkkopalvelut ry:n
yhdistyksen kokoukseen ja samalla päätetään korvata kaikkien halukkaiden
Kirkkopäiville osallistuvien luottamushenkilöiden osallistumiskulut sekä
tarvittaessa matkakulut.

Selostus    Vuoden 2013 Kirkkopäivät pidetään 17.-19.5.2013 Kuopiossa.

Kirkkopalvelut ry:n hallituksen päätöksellä kutsutaan koolle yhdistyksen
kokous perjantaina 17.5.2013 klo 9.30-12 Kuopion Musiikkikeskuksen
Kamarimusiikkisalissa (Kuopionlahdenkatu 23). Kokouksessa käsitellään
sääntöjen 8 §:n edellyttämät asiat. Asialistalla on mm. Kirkkopalvelujen
valtuuston jäsenten vaali.

Yhdistyksen kokoukseen voi sääntöjen mukaan (§ 7) osallistua yksi edustaja
kustakin jäsenseurakunnasta tai muusta jäsenyhteisöstä. Kullakin edustajalla
on yksi ääni. Mikäli jäsenenä on seurakuntayhtymä, on sillä niin monta ääntä,
kuin yhtymään kuuluu seurakuntia. Edustaja voidaan valtuuttaa edustamaan
myös muita jäsenyhteisöjä. Edustajalla tulee olla lähettävän
seurakunnan/järjestön antama valtakirja.

Seurakuntaneuvosto on aiemmin päättänyt (27.1.2011), että kirkkopäiville
osallistuvien luottamushenkilöiden osallistumismaksu ja myös tarvittaessa
matkakulut korvattaan.

Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

 Päätös Valtuutettiin kirkkoherra antamaan valtakirja seurakunnan edustajalle
Kirkkopalvelut ry:n 17.5.2013 pitämään yhdistyksen kokoukseen. Samalla
päätettiin, että mikäli seurakuntaneuvoston jäsen osallistuu 17.-19.5.2013
pidettäville Kirkkopäiville korvataan hänen kohtuulliset majoitus- ja
matkakulunsa kuittia vastaan.

Liitteet 3 Kutsu Kirkkopalvelut ry:n yhdistyksen kokoukseen 17.5.2013 Kuopiossa

4 Kirkkopalvelut ry:n yhdistyksen alustava asialista

5 Kirkkopäivät 17.-19.5.2013 Kuopiossa tiedote

10§ Lisäys vuoden 2013 koulutussuunnitelmaan

Päätösehdotus
Päätetään myöntää diakoni Maarit van Santenille lupa osallistua liitteen
mukaiseen koulutukseen ja hyväksytään lastenohjaaja Tytti Fribergin
koulutussuunnitelma vuodelle 2013.
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Selostus 1.1.2013 tehtävänsä aloittanut diakoni Maarit van Santen esittää, että hän
voisi osallistua Heponiemen Hiljaisuuden keskuksessa 4.-6.10.2013
järjestettävään Tie kohti itseä – tie kohti Jumalaa –retriittin.

Lastenohjaaja Tytti Fribergin vuoden 2013 koulutussuunnitelma on jäänyt
esittämättä pitkän sairausloman takia. Liitteenä vuoden 2013 koulutusehdotus.

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös Päätettiin myöntää diakoni Maarit van Santenille lupa osallistua liitteen
mukaiseen koulutukseen ja hyväksyttiin lastenohjaaja Tytti Fribergin
koulutussuunnitelma vuodelle 2013.

Liitteet 6a Maarit van Santenin koulutusanomus

6b Tytti Fribergin koulutussuunnitelma

11§        Sateenkaarimessujen kolehdit

Päätösehdotus
       Seurakuntaneuvosto päättää siirtää asian kolehtityöryhmän käsiteltäväksi.

Selostus    Yhteys-liike on toivonut, että jatkossa Sateenkaarimessuissa ja kesän Pride-
                   viikon Sateenkaarimessussa kerättäisiin kolehti Ekumeenisen Yhteys-liikkeen
                   tuki ry:lle. Sateenkaarimessut  järjestetään Alppilan kirkossa klo 17 ma 1.4. (II
                   pääsiäispäivän messu), la 27.4. ja la 25.5. Helsinki-Pride -viikon
                   Sateenkaarimessu järjestetään Kallion kirkossa pe 28.6. klo 18.

Syksyllä pidettävät messut: la 31.8., 28.9., 26.10. ja 30.11.

Puheenjohtaja esitteli asian ja avasi keskustelun.

Kolehtityöryhmän jäsen Eekku Aromaan esitti, että kevään kolehtien 1.4.,
27.4. ja 25.5.2013 osalta valmisteluaika on ongelma, tämän vuoksi kevään
kolehdit voitaisiin kerätä Ekumeeniselle Yhteys-liikkeelle. Muut jäljellä olevat
kolehdit menisivät kolehtityöryhmän valmisteltavaksi. Tiina Rankinen kannatti
esitystä.

Juhana Pulli esitti, että kevään kolehteja ei kannettaisi ollenkaan ennen kuin
kolehtityöryhmä on asian miettinyt. Saara E. Tolonen kannatti esitystä.

Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että oli tullut kaksi kannatettua
esitystä, joista hän asian esittelijänä kannattaa Eekku Aromaan tekemää
tarkennettua esitystä.

Asiasta käytiin äänestys. Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkistajat.
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Äänestys: Eekku Aromaan esitys sai 13 ääntä ja Juhana Pullin esitys 4
ääntä.

Äänestyksen tulos: Äänin 13-4 Sateenkaarimessujen kolehdit kerätään 1.4.,
27.4. ja 25.5.2013 Ekumeeniselle Yhteys-liikkeelle ja muista kannettavista
kolehdeista tekee esityksen kolehtityöryhmä.

Päätös Seurakuntaneuvosto päätti, että Sateenkaari messujen kolehdit 1.4., 27.4. ja
                   25.5. kannetaan Ekumeeniselle Yhteys-liikkeelle ja muut
                   Sateenkaarimessuissa kannettavat kolehdit menevät kolehtityöryhmän
                   valmisteltavaksi.

Liite 7 Sateenkaarityöstä vastaavan pastori Jaana Partin sähköpostiviesti

12§ Pirkko Jalovaara asia
Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi kirkkoherran suullinen selostus asiasta.

Selostus Ylen 25.2.2013 esittämän ohjelman johdosta Kallion seurakunnan Sanan ja
rukouksen illoissa vierailevana julistajana toimineen Pirkko Jalovaaran
toimista on käyty laajaa julkista keskustelua ja yhteydenottoja on ollut paljon.
Asiaa oli tarkoitus käsitellä 5.3.2013 pidettävässä johtoryhmän kokouksessa.

Kirkkojärjestyksen (KJ 6:34§) mukaan kirkkoherra on vastuussa
seurakuntansa ”sanajulistuksen oikeasta hoitamisesta ja yksityisen
sielunhoidon harjoittamisesta”. Kirkkoherran tulee myös valvoa, että
evankeliointia ”harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti”.
Kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 14:2§) kirkkoherra lisäksi valvoo kirkon
käyttöä.

Piispojen kannanottojen jälkeen kirkkoherra Teemu Laajasalo kuuli Pirkko
Jalovaaraa, seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä.

Piispojen kannanottojen ja kuulemisten perusteella kirkkoherra arvioi, että
päätös Pirkko Jalovaaran jatkamisen suhteen pitää tehdä nopeutetulla
aikataululla ja lähetti asiasta 28.2.2013 liitteenä olevan tiedotteen.

Puheenjohtaja kertoi Pirkko Jalovaara asian käsittelyn etenemisen.

Asiasta käytiin keskustelua.

Päätös Kirkkoherran suullinen selostus Pirkko Jalovaara asiasta ja käyty keskustelu
merkittiin tiedoksi.

Liite 13  Tiedote 28.8.2013 Pirkko Jalovaara ei voi toimia vierailevana julistajana
 Kallion kirkossa.
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13§ Valtakirja Kallion seurakunnan kirkkoherran virkaan

 Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi Helsingin hiippakunnan antama valtakirja pastori Teemu
Laajasalolle Kallion seurakunnan kirkkoherran virkaan.

Selostus    Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 16.1.2013 antanut
                   pastori Teemu Laajasalolle valtakirjan Kallion seurakunnan kirkkoherran
                   virkaan 1.2.2013.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Liite 8 Valtakirja Kallion seurakunnan kirkkoherran virkaan

14§ Kirkkoherran päätökset

Päätösehdotus

Merkitään kirkkoherranpäätösluettelo tiedoksi.

Selostus Päätöksen perusteena olevat säädökset:

KJ 6:12 ja Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 8 §

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Liite 9  Kirkkoherran päätökset

15§  Suomen Pipliaseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous ja hallituksen
 vaali

Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi ja päätetään Suomen Pipliaseura ry:n sääntömääräiseen

 vuosikokoukseen osallistumisesta.

Selostus Seurakunnalle on lähetty kutsu Suomen Pipliaseura ry:n Lahdessa
 pidettävään sääntömääräiseen vuosikokoukseen 4.5.2013 klo 13 Kirkkokatu
 5. Mahdolliset esitykset Suomen Pipliaseuran hallituksen vaalia varten
 vaalitoimikunta pyytää perustellut ehdotukset osoittamaan vaalilautakunnan
 sihteerinä toimivalle pääsihteeri Markku Kotilalle 28.3.2013 mennessä.
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 Sääntöjen 12§:n mukaan yhteisöjäsenet voivat lähettää vuosikokoukseen
 yhden äänivaltaisen edustajan.

Päätös Suomen Pipliaseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous merkittiin tiedoksi.
                    Tällä kertaa ei päätetty lähettää kokoukseen seurakunnan edustajaa.

Liitteet  10 Suomen Pipliaseuran ry:n sääntömääräinen vuosikokous ja esitykset
        hallituksen vaaliin

16§ Diakonia ammattikorkeakoulu Oy:n, Helsingin seurakuntayhtymän
erityisdiakonian, Paavalin ja Kallion seurakuntien yhteinen
yhteistyösopimus

Päätösehdotus
Merkitään yhteistyösopimus tiedoksi.

Selostus Yhteistyösopimuksen tavoitteena on mahdollistaa sopimuksen osapuolten
toiminnallinen yhteistyö uuden Kalasatama-alueen rakentumisen ja
kehittymisen aikana Helsingissä. Tavoitteena on edelleen vahvistaa Kallion ja
Paavalin seurakuntien, Helsingin seurakuntayhtymän erityisdiakonian ja
Diakin yhteistyötä diakoniatyön, varhaiskasvatuksen, nuoriso-, vanhus- ja
vammaistyön sekä monikulttuurisuuden työalueilla.

Yhteistyösopimuksesta ei aiheudu kuluja.

Puheenjohtaja kertoi yhteistyösopimuksesta ja sen valmistelun etenemisestä.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Liite 11 Diak, sopimus

17§ Katsaus talouteen

Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi kirkkoherran antama suullinen katsaus seurakunnan
talouteen.

Selostus Kirkkoherra antaa suullisen katsauksen seurakunnan tämän hetkisestä
taloudellisesta tilanteesta.
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Puheenjohtaja kertoi seurakunnan tämän hetkisestä taloudellisesta tilanteesta.

       Asiasta käytiin keskustelua.

Päätös Kirkkoherran antama suullinen katsaus seurakunnan taloudesta ja käyty
keskustelu merkittiin tiedoksi.

18§        Seuraava kokous ja syksyn kokousajat

Päätösehdotus
Päätetään seurakuntaneuvoston syksyn kokouspäivät ja paikat.

Selostus Seuraava kokous pidetään 23.4. klo 18 Kallion kirkon kappelisalissa.
                   Päätetyt kokousajankohdat: 21.5., 11.6. ja 27.8.

                    Kevät- ja syyskauden viimeisen kokouksen jälkeen on yhteinen ruokailu.

Syksyn kokouspäivät: klo 18 alkaen tiistaisin 17.9., 22.10., 12.11. ja 3.12. klo
                    17 (huom! aika).

        Puheenjohtaja esitteli syksyn kokousaikatauluehdotuksen ja siitä käytiin
                    keskustelua.

Päätös Päätettiin, että aikaisemmin sovitusta poiketen 11.6.2013 pidettävä kokous
                    aloitetaan klo 17 ja 27.8. pidettävä kokous on Alppilan kirkolla.

                    Syksyn kokouspäivät: klo 18 alkaen tiistaisin Kallion kirkon Kappelisalissa
                    17.9., 22.10., 12.11. ja Alppilan kirkolla 3.12. klo 17.

        Jatkossa kevät- ja syyskauden viimeiset kokoukset päätetään yhteiseen
                    ruokailuun.

 19§        Ilmoitusasiat

       19.1. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen strategiapäivä
Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Selostus Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen strategiapäivä pidetään
                   lauantaina 13.4. klo 10-14 Alppilan kirkon seurakuntasalissa.
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        Puheenjohtaja ilmoitti, että tapaamiseen voivat osallistua myös
        mahdollisimman monet vapaaehtoiset.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

19.2. Hiippakuntavaltuuston kokous

Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.

Selostus Helsingin hiippakuntavaltuusto kokoontuu tiistaina 4.6.2013 klo 18
                    Lauttasaaren kirkossa, Myllykallionrinne 1. Hiippakunnan seurakuntien
                    kirkkoneuvostot ja seurakuntaneuvostot sekä seurakuntayhtymien yhteiset
                    kirkkoneuvostot voivat tehdä aloitteita hiippakuntavaltuustolle. Aloitteet
                    kokousta varten tulee jättää tuomiokapitulille viimeistään 23.4.2013.

Liite         14  Hiippakuntavaltuuston kokous tiedoksi

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 20§ Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

  21§         Valitusosoitus
                   Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen.

   22§          Kokouksen päätös

                   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

       Loppurukouksen piti Risto Rantakari.
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Teemu Laajasalo Anna-Liisa Hyvönen
puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

__ / __ /2013 __ / __/ 2013

Johanna Hautakorpi Risto Rantakari

Pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa __/__ – __/__/ 2013 välisen
ajan kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.

Teemu Laajasalo
kirkkoherra
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KALLION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013
SEURAKUNTANEUVOSTO
PL 57
00531 HELSINKI 12.3.2013
p. (09) 2340 3600

Ilmoitus julkipanosta

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvoston 12. päivänä maaliskuuta 2013 pidetyn
kokouksen tarkistettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa __.__ –
__.__. 2013 välisen ajan kirkkoherranviraston aukioloaikoina, osoite Neljäs linja 18.

Helsingissä __ päivänä maaliskuuta 2013

Teemu Laajasalo
kirkkoherra
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