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PL 57
00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA
p. 09 2340 3600

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2013

Kokousaika: Tiistai 11.6.2013 kello 17.00 – 19.13
Paikka: Kallion kirkko, Kappelisali, Itäinen papinkatu 2.

Jäsenet:
Laajasalo Teemu, puheenjohtaja
Ahonen Kari, jäsen
Aromaa Eekku, jäsen
Asikanius Mariella, jäsen
Haimelin Eeva-Liisa, jäsen
Hautakorpi Johanna, varapuheenjohtaja
Huttula Tapio, jäsen
Kurka Kari, jäsen
Lundell-Kiuru Minna, jäsen
Minkkinen Eero, jäsen
Niinivaara Leena, jäsen
Pulli Juhana, jäsen
Rankinen Tiina, jäsen
Simonen-Kässi Anna-Riitta, jäsen
Stålström Olli, jäsen,
Vesa Jukka, jäsen
Anna-Liisa Hyvönen, sihteeri

Poissa: Saara E. Tolonen

Varalla: Juhani Salonen

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 Tapio Huttula ja Anna-Riitta Simonen-Kässi.

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 lisäyksellä kohtaan muut
                   mahdolliset asiat Juhani Salosen puheenvuoro.

5§         Kallion seurakunnan strategian hyväksyminen

Päätösehdotus

  Käydään keskustelua ja päätetään Kallion seurakunnan strategiasta.

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
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                    aineiston pohjalta ja se vahvistetaan 11.6. pidettävässä seurakuntaneuvoston
                    kokouksessa.

        Strategian käsittelyä jatkettiin täsmennetyn aineiston pohjalta 14.5.2013
                    pidetyssä seurakuntaneuvoston kokouksessa ja päätettiin, että käydyn

keskustelun pohjalta kirkkoherra jatkaa seurakunnan strategian valmistelua
                    seuraavaan 11.6. pidettävään seurakuntaneuvoston kokoukseen.

Liite Nro 1 Kallion seurakunnan strategiaesitys

Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

                    Käydyn keskustelun pohjalta puheenjohtaja esitti, että strategia-asia jätetään
                    pöydälle ja siihen palataan syyskuun seurakuntaneuvoston kokouksessa.
                    Ennen seurakuntaneuvoston kokousta järjestetään seurakuntaneuvoston,
                    johtoryhmän ja konsultin kanssa yhteinen iltakoulu seurakunnan strategian
                    jatkotyöskentelyä varten.

Päätös Päätettiin jatkaa strategian valmistelua seurakuntaneuvoston syyskuun
                    kokouksessa.

6§ Kirkkokolehdit syyskaudelle 2013
Päätösehdotus

Käsitellään kolehtityöryhmän ehdotus loppuvuoden 2013 aikana kerättävistä
kirkkokolehdeista ja päätetään seurakuntaneuvoston päätäntävaltaan
kuuluvista vapaista kolehdeista.

Selostus   Seurakuntaneuvosto on päättänyt vuoden 2013 kerättävistä kirkkokolehdeista
                   ja seurakuntaneuvoston päätäntävaltaan kuuluvista vapaista
                   kolehdeista kesäkuun loppuun saakka.

                   Seurakuntaneuvosto päätti 12.3.2013 pitämässään kokouksessa, että
                   kolehtityöryhmä valmistelee myös Sateenkaarimessuissa la 31.8., 28.9.,
                   26.10. ja 30.11. kerättävät kolehtikohteet.

       Kolehtityöryhmä kokoontui 13.5., laati kolehtityöryhmän esityksen syksyn
                   kolehdeista ja totesi, että erillisissä tilaisuuksissa ja muissa kuin
                   päiväjumalanpalveluksissa kerättävät kolehdit arvioidaan
                   tilavarausten yhteydessä. Sateenkaarimessuissa la 31.8., 28.9.,
                   26.10. ja 30.11.voidaan kerätä vastuuhenkilöiden esittämät kolehdit.

Liite Nro 2    Kolehtityöryhmän esitys syksyn kolehdeista

Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.
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Päätös Hyväksyttiin kolehtityöryhmän ehdotus loppuvuoden 2013 kerättävistä
kirkkokolehdeista. Sunnuntaina 11.8. ja 25.8. kolehti-ilmoituksen yhteydessä
todetaan, että kirkkokahveilla voi myös antaa lahjoituksen
Yhteisvastuukeräykselle.

7§ Taizé-matkan matkaraportti

Päätösehdotus
Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Selostus Seurakuntaneuvosto myönsi 12.3.2013 pitämässään kokouksessa
seurakunnan nuorisotyönohjaajille Teemu Hurmeelle ja Jyri Hämeenkorvalle
ulkomaan virkamatkamääräyksen Kallion ja Vuosaaren seurakuntien
yhteistyössä järjestämälle pyhiinvaellusmatkalle Ranskaan, ekumeeniseen
Taizé-yhteisöön 22.3.-2.4.2013. Päätöksessään seurakuntaneuvosto pyysi,
että matkan jälkeen seurakuntaneuvostolle kuvataan kirjallisesti matkan
eteneminen ja sisältö sekä kerrotaan, kuinka matkalle osallistuneet on
sitoutettu seurakuntaan matkan jälkeen.

Liite Nro 3 Taizé-matkan matkaraportti

Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

8§ Nuorisotyönohjaaja Tuulikki Ilvosen lisäkoulutussuunnitelma

Päätösehdotus
Myönnetään lisäkoulutus liitteen mukaisesti.

Selostus Nuorisotyönohjaaja Tuulikki Ilvonen anoo kuluvalle vuodelle mahdollisuutta
                    osallistua lisäkoulutukseen 17.-19.9.2013 pidettävään kasvatuksen
                    teemaseminaariin Helsinki – Tukholma. Matkan kustannukset noin 330
                    euroa.

                    Tuulikki Ilvoselle on myönnetty tälle vuodelle koulutukseksi
                    Seurakuntayhtymän 6.-8.5.2013 järjestämä Runoretriitti.

Liitteet Nro 4  Tuulikki Ilvosen lisäkoulutusanomus

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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9§ Diakoni Sinikka Metiäisen vuorotteluvapaa-anomus

Päätösehdotus
Myönnetään diakoni Sinikka Metiäiselle vuorotteluvapaata 1.11.2013-
31.10.2014 ja valitaan työryhmä valmistelemaan asiaa.

Selostus Diakoni Sinikka Metiäinen anoo vuorotteluvapaata 1.11.2013-31.10.2014
liitteen mukaisesti.

Vuorotteluvapaata myönnettäessä vuorottelusopimuksessa työnantajan on
samalla sitouduttava palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistossa
työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaista ei tarvitse palkata samoihin
tehtäviin, joita vuorottelija on hoitanut, mutta kylläkin saman työnantajan
palvelukseen. Sijainen on palkattava kokoaikatyöhön, jossa työaika on
vähintään sama kuin vuorottelijalla on.

Kirkkoherran ja johtavan diakoniatyöntekijän keskustelujen pohjalta
kirkkoherra arvioi, että diakoni Sinikka Metiäisen työtehtävät pystytään
hoitamaan diakoniatyöntekijöiden keskinäisin järjestelyin. Tällöin sijaiseksi
voitaisiin palkata henkilö, joka ryhtyy kehittämään ja hoitamaan Alppilan ja
Kallion kirkoilla olohuone- ja kahvilatoimintaa.

Liite Nro 5       Sinikka Metiäisen vuorotteluvapaa-anomus
Nro 6       Diakonia- ja kansainvälisentyön vastuuryhmän lausunto

Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

Päätös Myönnettiin diakoni Sinikka Metiäiselle vuorotteluvapaata 1.11.2013-
31.10.2014 ja valittiin työryhmä: Leena Niinivaara, Olli Stålström ja Teemu
Laajasalo valmistelemaan vuorotteluvapaan sijaisuusasiaa.

10§ Pastori Terhi Varjorannan osa-aikainen virkavapaus osa-aikaeläkettä
varten

Päätösehdotus
Päätetään antaa lausunto Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille pastori
Terhi Varjorannan osa-aikaisesta virkavapausanomuksesta osa-aikaeläkettä
varten1.1.2014 alkaen.

Selostus Pastori Terhi Varjoranta anoo osa-aikaeläkettä seurakuntapastorin virasta
1.1.2014 alkaen. Tehtävän osa-aikaisuus olisi 50 % kokonaistyöajasta,
kahden viikon työ/vapaajaksoissa.
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Kahden viikon vapaajaksojen aikana Terhi Varjorannan työtehtävät voitaneen
hoitaa sisäisin järjestelyin.

Liitteet Nro 7   Terhi Varjorannan anomus
Nro 8    Lähiesimiehen lausunto

Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

Päätös Päätettiin antaa puoltava lausunto Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille
pastori Terhi Varjorannan osa-aikaisesta virkavapausanomuksesta osa-
aikaeläkettä varten1.1.2014 alkaen.

11§  Kirkko Helsingissä strategia vuoteen 2020
Päätösehdotus

Keskustellaan ja päätetään Kirkko Helsingissä strategiasta vuoteen 2020
 annettavasta lausunnosta työryhmän esityksen mukaisesti.

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

                    Seurakuntaneuvosto päätti 14.5.2013 pitämässään kokouksessa valtuuttaa
                    työryhmän: Teemu Laajasalo, Johanna Hautakorpi, Eekku  Aromaa, Leena
                    Niinivaara ja Saara Tolonen valmistelemaan  lausuntoesityksen Kirkko
                    Helsingissä strategiasta vuoteen 2020 seurakuntaneuvostolle 11.6.
                    pidettävään kokoukseen.

        Työryhmä kokoontui 31.5. ja laati oheisen launtoesityksen.

Liite           Nro 9     Työryhmän Kirkko Helsingissä strategia vuoteen 2020 -
                                    lausuntoesitys

        Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös Päätettiin antaa Kirkko Helsingissä strategiasta vuoteen 2020
                    työryhmän esityksen mukainen lausunto.

12§  Ystävyysseurakuntatyön järjestäytyminen

Päätösehdotus
        Päivitetään ystävyysseurakuntatyön työryhmä ja käydään alustava keskustelu
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        syksyn 2013 toimista.

Selostus
        Ystävyysseurakuntatyön tilannepäivityksen parissa kokoontui 30.5.2013
         ryhmä, johon oli kutsuttu kaikki ne, joilla oli aiemmin ollut kiinnostusta
         aiheeseen. Mukana olivat kirkkoherra, entinen kirkkoherra Heikki Ahonen,
         Peter Sörenssen, Risto Rantakari ja Tapio Huttula. Sovittiin, että pyydetään
         seurakuntaneuvostoa päivittämään ystävyysseurakuntatyön työryhmä.

         Puheenjohtaja ja Tapio Huttula kertoivat 30.5. pidetystä
         ystävyysseurakuntatyöryhmän tapaamisesta. Kallion ja Juankosken
         seurakunnilla on yhteinen ystävyysseurakunta Romanian unkarilaisalueella
         Transsilvaniassa.  Seurakunnat voisivat tehdä yhteistyötä ennen tulevaa
         ystävyysseurakuntavierailua.

Päätös   Valittiin ystävyysseurakunta työryhmään Mariella Asikanius, Tapio Huttula,
         Teemu Laajasalo, Rauno Nivalainen, Risto Rantakari, Juhani Salonen ja
          Peter Sörensen. Valtuutettiin työryhmä valmistelemaan tapaamista
         Juankosken seurakunnan kanssa.

13§ Kirkkoherran päätökset

 Päätösehdotus

Merkitään kirkkoherranpäätösluettelo tiedoksi.

 Selostus Päätöksen perusteena olevat säädökset:

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

Liite Nro 10    Kirkkoherran päätökset

Päätös Merkittiin tiedoksi.

14§        Seuraava kokous

Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.

Selostus Syyskauden ensimmäinen kokous pidetään 27.8. klo 18 Alppilan kirkossa.
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Päätös Merkittiin tiedoksi.

 15§        Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

 16§ Muut mahdolliset asiat

Juhani Salonen käytti puheenvuoron koskien Olli Stålströmin blogi-kirjoitusta.

  17§         Valitusosoitus
                   Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen.

   18§          Kokouksen päätös

                   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.13.

       Loppurukouksen piti Tapio Huttula.

Teemu Laajasalo Anna-Liisa Hyvönen
puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

__ / __ /2013 __ / __/ 2013

Tapio Huttula Anna-Riitta Simonen-Kässi

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

Teemu Laajasalo
kirkkoherra
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KALLION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013
SEURAKUNTANEUVOSTO
PL 57
00531 HELSINKI 11.6.2013
p. 09 2340 3600

Ilmoitus julkipanosta

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvoston 11 päivänä kesäkuuta 2013 pidetyn
kokouksen tarkistettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa __.__ –
__.__. 2013 välisen ajan kirkkoherranviraston aukioloaikoina, osoite Neljäs linja 18.

Helsingissä __ päivänä kesäkuuta 2013

Teemu Laajasalo
kirkkoherra


	SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2013
	1§Kokouksen avaus
	Puheenjohtaja avasi kokouksen.
	2§Päätösvaltaisuus
	3§Pöytäkirjan tarkistajat
	4§Kokouksen työjärjestys
	Päätösehdotus
	8§Nuorisotyönohjaaja Tuulikki Ilvosen lisäkoulutussuunnitelma
	12§Ystävyysseurakuntatyön järjestäytyminen
	Päätösehdotus        Päivitetään ystävyysseurakuntatyön työryhmä ja käydään alustava keskustelu         syksyn 2013 toimista.
	Selostus        Ystävyysseurakuntatyön tilannepäivityksen parissa kokoontui 30.5.2013          ryhmä, johon oli kutsuttu kaikki ne, joilla oli aiemmin ollut kiinnostusta          aiheeseen. Mukana olivat kirkkoherra, entinen kirkkoherra Heikki Ahonen,          Peter Sörenssen, Risto Rantakari ja Tapio Huttula. Sovittiin, että pyydetään          seurakuntaneuvostoa päivittämään ystävyysseurakuntatyön työryhmä.         Puheenjohtaja ja Tapio Huttula kertoivat 30.5. pidetystä          ystävyysseurakuntatyöryhmän tapaamisesta. Kallion ja Juankosken          seurakunnilla on yhteinen ystävyysseurakunta Romanian unkarilaisalueella          Transsilvaniassa.  Seurakunnat voisivat tehdä yhteistyötä ennen tulevaa           ystävyysseurakuntavierailua.
	Päätös   Valittiin ystävyysseurakunta työryhmään Mariella Asikanius, Tapio Huttula,           Teemu Laajasalo, Rauno Nivalainen, Risto Rantakari, Juhani Salonen ja           Peter Sörensen. Valtuutettiin työryhmä valmistelemaan tapaamista          Juankosken seurakunnan kanssa.
	13§Kirkkoherran päätökset
	Päätösehdotus
	LiiteNro 10   Kirkkoherran päätökset
	Päätös Merkittiin tiedoksi.
	16§  Muut mahdolliset asiat
	18§          Kokouksen päätös

	Ilmoitus julkipanosta

