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PL 57
00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA
p. 09 2340 3600

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2013

Kokousaika: Tiistai 14.5.2013 kello 18.00-19.03
Paikka: Kallion kirkko, Kappelisali, Itäinen papinkatu 2

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

Poissa: Mariella Asikanius, Eeva-Liisa Haimelin, Tapio Huttula, Kari Kurka

Varalla: Minna Lundell-Kiuru, Jouko Berghäll, Ritva Nykäsenoja

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).

Päätös Kokous on päätösvaltainen. Läsnä 16/17 jäsentä.
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3§ Pöytäkirjan tarkistajat

Päätösehdotus
Pöytäkirjan tarkistajiksi valitaan Juhana Pulli ja Tiina Rankinen.

Selostus    Pöytäkirjan tarkistajat valitaan sihteerin pitämän listan mukaisesti.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

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 puheenjohtajan tekemällä
                   päätösehdotusmuutoksella pykälään 6 Kirkko Helsingissä strategia 2020.

5§         Yhteinen strategiapäivä

Päätösehdotus

  Käydään keskustelua täsmennetyn aineiston pohjalta.

Selostus Seurakunnan luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja työntekijät kokoontuivat
                     13.4.2013 pidettyyn yhteiseen strategiapäivään. Päivän aikana tehdyistä
                     muistiinpanoista koottiin raakamuistio, joka jaettiin 23.4. pidetyssä
                     seurakuntaneuvoston kokouksessa. Seurakuntaneuvosto päätti, että
                     strategian käsittelyä jatketaan 14.5. pidettävässä kokouksessa täsmennetyn
                     aineiston pohjalta ja se vahvistetaan 11.6. pidettävässä
                     seurakuntaneuvoston kokouksessa.

         Aineisto lähetetään ennen kokousta sähköpostitse ja jaetaan pöydälle.

Puheenjohtaja esitteli kokouksessa jaetun aineiston ja siitä käytiin
                     keskustelua.
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Liite   Nro 5  Strategiapäivän aineistosta tehty supistettu versio

Päätös Päätettiin, että käydyn keskustelun pohjalta  kirkkoherra jatkaa seurakunnan
                    strategian valmistelua seuraavaan 11.6. pidettävään seurakuntaneuvoston
                    kokoukseen.

6§  Kirkko Helsingissä strategia vuoteen 2020
Päätösehdotus

Käydään lähetekeskustelu ja valtuutetaan kirkkoherra antamaan lausunto
 Yhteiselle kirkkoneuvostolle strategialuonnoksesta lähetekeskustelun
 pohjalta.

Selostus     Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostoilta 30.6.2013 mennessä
                    lausunnon liitteenä olevasta Kirkko Helsingissä  vuoteen 2020
                    strategialuonnoksesta.

                    Puheenjohtaja esitteli asian ja ilmoitti muuttavansa tekemäänsä
                    päätösehdotusta siten, että valitaan työryhmä, joka valmistelee
                    esityksen Kirkko Helsingissä strategiasta vuoteen 2020
                    seurakuntaneuvostolle 11.6. pidettävään kokoukseen.

Liite           Nro 1    Kirkko Helsingissä strategia vuoteen 2020

Päätös Päätettiin, että työryhmä Teemu Laajasalo, Johanna Hautakorpi, Eekku
  Aromaa, Leena Niinivaara ja Saara Tolonen valmistelevat
  lausuntoesityksen Kirkko Helsingissä strategiasta vuoteen 2020
  seurakuntaneuvostolle 11.6. pidettävään kokoukseen.

7§         Seurakuntapastorin virka
Päätösehdotus

Pyydetään Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä
                     pastori Ilkka Sariolalle Kallion seurakunnan 2. seurakuntapastorin
                     virkaan.

Selostus Seurakuntaneuvosto päätti 8.5.2012 täyttää 2. seurakuntapastorin
                    viran ajalle 1.12.2012 – 31.12.2014 ja valitsi 28.8.2012 pitämässään
                    kokouksessa työryhmän valmistelemaan viran täyttämistä.
                    Työryhmään kuuluivat puheenjohtaja, Mariella Asikanius ja Eero
                    Minkkinen. Seurakuntaneuvosto päätti 1.10.2012 pitämässään
                    kokouksessa pyytää tuomiokapitulilta virkamääräystä pastori Ilkka
                    Sariolalle Kallion seurakunnan seurakuntapastorin virkaan
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                    määräaikaisesti 1.12.2012- 31.12.2014. Tuomiokapituli ilmoitti, että se
                    ei hyväksy määräaikaista seurakuntapastorin virkamääräystä
                    taloudellisin perustein vaan edellyttää jatkuvan virkamääräyksen.
                    Seurakuntaneuvosto merkitsi 6.11.2012 kokouksessaan tiedoksi
                    tuomiokapitulin ilmoituksen 2. seurakuntapastorin
                    virkamääräyspyynnöstä ja päätti, että kirkkoherra pyytää
                    tuomiokapitulilta pastori Ilkka Sariolalle virkamääräystä 2.
                    seurakuntapastorin virkaan siihen asti kunnes virka vakinaisesti
                    täytetään.

                    Seurakuntaneuvostossa on käyty aiheesta uudelleen
                    lähetekeskustelua 23.4.2013.

                     Viran suhteen vaihtoehtoja on kolme: viran täyttämättä jättäminen,
                     viran täyttäminen julkisella haulla tai viran täyttäminen
                     kutsumenettelyllä.

                     Seurakunnan papistolle on syksyllä 2012 annettu mahdollisuus
                     ilmoittaa kiinnostuksensa virkaan. Pastori Ilkka Sariolan lisäksi muita
                     ilmoittautuneita ei ole seurakunnan papistosta ollut.

                     23.4.2013 käydyn lähetekeskustelun jälkeen kirkkoherra on käynyt
                     keskustelun niiden seurakunnan pappien kanssa, joilla ei ole
                     vakituista virkaa. Ilkka Sariola on ainoana ilmoittanut edelleen
                     olevansa kiinnostunut virasta.

                     Viran työalana on ollut mm. miestyö ja nuorten aikuisten työ. Pastori
                     Ilkka Sariola on hoitanut ko. tehtäviä sitoutuneesti ja hyvin
                     useamman vuoden ajan Kallion seurakunnassa.

       Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

Päätös Päätettiin pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä
                     pastori Ilkka Sariolalle Kallion seurakunnan 2. seurakuntapastorin
                     virkaan.

8§ Tiedotussihteerin tehtävien järjestely

Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.
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Selostus Mari Kangasmaa on irtisanoutunut tiedotussihteerin toimesta 30.4.2013
 lukien.

Tiedotussihteerin tehtäviä tarkastellaan ensin työyhteisön sisäisin järjestelyin.
 Väliaikaisesti tehtäviä hoitaa tuntiperusteisesti ja osa-aikaisesti Lari
  Lappalainen 10.5.2013 alkaen.

  Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

Päätös Tiedotustyön tilanne ja käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

9§ Salla Kalamiehen anomus

Päätösehdotus
Ei myönnetä matka-avustusta.

Selostus Kalliossa asuva opiskelija Salla Kalamies anoo avustusta 1300 euron
matkakuluihin osallistuessaan Suomen Lähetysseuran kautta tehtävään
vapaaehtoistyöhön Botswanassa 31.5.-13.8.2013. Suomen Lähetysseura
avustaa asumis- ja ruokailukuluissa.

Kallion seurakuntaneuvosto on 16.3.2010 myöntänyt 90 € (180 euron
kokonaiskustannukset) Salla Kalamiehelle opintoapurahaa hänen
osallistuessa Suomen Lähetysseuran ja Seurakuntaopiston järjestämälle
lähetystyön esikoulutuskurssille.

Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja päätti 23.4.2013 pidetyssä
seurakuntaneuvoston kokouksessa ottaa Salla Kalamiehen anomuksen
uudelleen valmisteltavaksi.

Kallion seurakunnan näkökulmasta ei ole mielekästä yksittäisten
matkakustannusten tukeminen. Seurakunnan lähetysmäärärahat on tarkoitus
käyttää lähetyksen kokonaisstrategian mukaisesti.

Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

10§         Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma 2014-2017
Päätösehdotus

        Valitaan työryhmä valmistelemaan seurakuntaneuvostolle 27.8.2013
                    pidettävään seurakuntaneuvoston kokoukseen lausuntoesitys Helsingin
                    seurakuntien ympäristöohjelmasta 2014-2017.
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Selostus     Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt liitteenä olevan Helsingin
                    seurakuntien ympäristöohjelman 2014-2017 ja pyytää ehdotuksesta
                    seurakuntaneuvostojen lausunnot 5.9.2013 mennessä ympäristöohjelman
                    jatkokäsittelyä varten.

Liite         2  Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma 2014-2017

        Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

        Käydyn keskustelun yhteydessä Eero Minkkinen kertoi 29.5.2013
                    pidettävästä Kallion seurakunnan ympäristöauditoinnista. Eero Minkkinen
                    osallistuu seurakuntaneuvoston edustajana tilaisuuteen. Kaikki
                    seurakuntaneuvoston jäsenet, jotka haluavat olla mukana tilaisuudessa
                    voivat ottaa Eero Minkkiseen yhteyttä.

Päätös Päätettiin, että työryhmä Eekku Aromaa, Anna-Riitta Simonen-Kässi, Eero
 Minkkinen, Tiina Rankinen, Arto Kuronen ja Marja Kotakorpi (koollekutsujana
 kirkkoherra) valmistelevat seurakuntaneuvostolle lausuntoesitys Helsingin
 seurakuntien ympäristöohjelmasta 2014-2017.

11§ Arkistomuodostussuunnitelman päivittäminen
Päätösehdotus

Hyväksytään ja merkitään tiedoksi seurakunnan päivitetty
arkistomuodostussuunnitelma.

Selostus Kallion seurakunnan arkistomuodostussuunnitelmaluonnos on päivitetty
24.4.2013. Suunnitelmaa sovelletaan 1.1.2011 lähtien syntyneisiin
asiakirjoihin.

Liite 3  Kallion seurakunnan arkistonmuodostussuunnitelma

Päätös Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi seurakunnan päivitetty
 arkistomuodostussuunnitelma.

12§ Seurakuntaneuvoston kokoonpano Laura Rissasen muuttaessa pois
seurakunnan alueelta

Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.
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Selostus Seurakuntaneuvoston jäsen Laura Rissanen on ilmoittanut muuttavansa pois
20.5.2013 lukien Kallion seurakunnan alueelta. Tulkaa kaikki – Sekalainen
seurakunta –listan 1. varajäsen Minna Lundell-Kiuru nousee
seurakuntaneuvoston varsinaiseksi jäseneksi muuttopäivästä alkaen. Listan
ensimmäiseksi varajäseneksi nousee Kristiina Hehku ja toiseksi varajäseneksi
Risto Rantakari.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 13§ Kirkkoherran päätökset

 Päätösehdotus

Merkitään kirkkoherranpäätösluettelo tiedoksi.

 Selostus Päätöksen perusteena olevat säädökset:

KJ 6:12, Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 8 § ja YKV 27.9.2012

Liite 4  Kirkkoherran päätökset

Päätös Merkittiin tiedoksi.

14§        Seuraava kokous

Päätösehdotus
Seuraava kokous pidetään 11.6. klo 17 (Huom! aika) alkaen Kallion kirkon

        Kappelisalissa

Selostus Seuraava kokous pidetään 27.8. klo 18 Alppilan kirkossa.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

 15§          Ilmoitusasiat
               Ilmoitusasioita ei ollut.
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 16§ Muut mahdolliset asiat

  Laura Rissanen kiitti seurakuntaneuvoston jäseniä yhteistyöstä ja
  saamastaan kokemuksesta seurakunnan luottamustehtävässä.

  17§           Valitusosoitus
                     Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen.

   18§            Kokouksen päätös

                     Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.03.

                     Loppurukouksen piti Leena Niinivaara.

Teemu Laajasalo Anna-Liisa Hyvönen
puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

 __ / __ /2013 __ / __/ 2013

 Juhana Pulli Tiina Rankinen

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

 Teemu Laajasalo
 kirkkoherra
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KALLION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013
SEURAKUNTANEUVOSTO
PL 57
00531 HELSINKI 14.5.2013
p. 09 2340 3600

Ilmoitus julkipanosta

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvoston 14 päivänä toukokuuta 2013 pidetyn
kokouksen tarkistettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa __.__ –
__.__. 2013 välisen ajan kirkkoherranviraston aukioloaikoina, osoite Neljäs linja 18.

Helsingissä __ päivänä toukokuuta 2013

Teemu Laajasalo
kirkkoherra
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