
25.9.2013 1 (7)

PL 57
00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA
p. 09 2340 3600

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8/2013

Kokousaika: Tiistai 17.9.2013 kello 18.00-18.36
Paikka: Kallion kirkon Kappelisalissa, Itäinen papinkatu 2.

Jäsenet:
Laajasalo Teemu, puheenjohtaja
Ahonen Kari, jäsen
Asikanius Mariella, jäsen
Haimelin Eeva-Liisa, jäsen
Huttula Tapio, jäsen
Kurka Kari, jäsen
Minkkinen Eero, jäsen
Niinivaara Leena, jäsen
Rankinen Tiina, jäsen
Simonen-Kässi Anna-Riitta, jäsen
Stålström Olli, jäsen,
Tolonen Saara E., jäsen
Vesa Jukka, jäsen
Anna-Liisa Hyvönen, sihteeri

Poissa: Eekku Aromaa, Johanna Hautakorpi, Minna Lundell-Kiuru, Juhana Pulli

Varalla: Jukka Hämäläinen, Risto Rantakari, Ann-Mari Särömaa

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.



2 (7)

3§ Pöytäkirjan tarkistajat

Päätösehdotus
Pöytäkirjan tarkistajiksi valitaan Eero Minkkinen ja Leena Niinivaara.

Selostus    Pöytäkirjan tarkistajat valitaan sihteerin pitämän listan mukaisesti.

Päätös Päätettiin päätösesityksen 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
                    ilmoitusasiat Tiina Rankisen asia.

5§         Kallion seurakunnan strategian hyväksyminen

Päätösehdotus

  Hyväksytään Kallion seurakunnan strategia.

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.

        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. 11.6.2013
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                    pidetyssä kokouksessa päätettiin, että ennen syyskuussa pidettävää
                    kokousta järjestetään vielä seurakuntaneuvoston, johtoryhmän ja konsultin
                    kanssa yhteinen iltakoulu seurakunnan strategian työskentelyä varten.
                    Iltakoulu pidettiin 3.9.2013 Alppilan kirkolla.

Liite Nro 1 Kallion seurakunnan strategiaesitys

                     Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

Päätös Hyväksyttiin liitteen mukainen Kallion seurakunnan strategia.

6§ Sinikka Metiäisen vuorotteluvapaan sijaisen palkkaaminen

 Päätösehdotus
        Päätetään palkata Sinikka Metiäisen vuorotteluvapaan sijaiseksi Filip

                      Muhonen 1.11.2013-26.10.2014 liitteen mukaisesti. Vaativuusryhmä 502.

Selostus Seurakuntaneuvosto myönsi 11.6. 2013 pitämässään kokouksessa diakoni
Sinikka Metiäiselle vuorotteluvapaata 1.11.2013-26.10.2014. Samalla valittiin
työryhmä: Leena Niinivaara, Olli Stålström ja Teemu Laajasalo
valmistelemaan vuorotteluvapaan sijaisuusasiaa.

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.

Työryhmä on kokoontunut 2.9. ja 9.9. valmistelemaan vuorotteluvapaa
sijaisen palkkaamista.

Liite    Nro  2

   Puheenjohtaja esitteli asian ja työryhmän jäsenet kommentoivat tekemäänsä
   esitystä sekä siihen vaikuttaneita perusteita.

   Asiasta käytiin keskustelua.



4 (7)

Päätös Päätettiin palkata Sinikka Metiäisen vuorotteluvapaan sijaiseksi Filip
                       Muhonen 1.11.2013-26.10.2014 liitteen mukaisesti. Vaativuusryhmä 502.

7§ Työtekijöiden vuosilomat

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi seurakunnan työntekijöiden jäljellä olevat vuosilomat ja
päätetään niistä siltä osin kuin asia kuuluu seurakuntaneuvoston
päätösvaltaan (kanttorien lomat).

Selostus Kirkkoherra myöntää vuosiloman seurakunnan viranhaltijalle tai työntekijälle,
                  jos sen pitämisajasta ei ole määrätty muun viranomaisen vahvistamassa
                  lomajärjestyksessä. Kirkkoherra myöntää vuosiloman muulle papille ja lähettää
                  päätöksestään tiedon lääninrovastille. Oman vuosilomansa osalta kirkkoherra
                  lähettää suunnitelman tuomiokapitulin sekä lehtorin ja kanttorin osalta
                  kirkkoneuvoston päätettäväksi. (Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 3.8§.i,
                  Kirkon säädöskokoelma nro 68,2§). Päivitetty vuosilomalista jaetaan pöydälle.

Liite  Nro 3    Vuosilomalista

                   Puheenjohtaja ilmoitti, että avoinna olevasta A-kanttorin virasta tehty valitus
                   on kaatunut hallinto-oikeudessa. Noin 40 päivän kuluttua saadaan tietää onko
                   päätös saanut lainvoiman vai valitetaanko siitä vielä korkeimpaan hallinto-
                   oikeuteen.

Päätös Päätettiin kanttorien ja merkittiin tiedoksi työntekijöiden ansaitut jäljellä olevat
                  vuosilomat.

8§          Ensi vuoden kokousajat

Päätös Päätetään vuoden 2014 kokousajat ja -paikat.

Selostus      Kevään ja syksyn viimeisen kokouksen yhteydessä on yhteinen
                     ruokailu. Kokouspäivät 2014 klo 18: 21.1., 4.2., 11.3., 8.4., 13.5., 10.6.,
                     26.8., 23.9., 21.10., 4.11 ja 2.12.

Päätös Päätettiin vuoden 2014 kokouspäiviksi: 21.1., 4.2., 11.3., 8.4., 13.5.,
                    10.6., 26.8., 23.9., 21.10., 4.11 ja 2.12. ja sovittiin, että sekä kevät että
                     syyskaudella pidetään yksi kokous Alppilan kirkolla.
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9 §           Tiedotustyön tilanne
Päätösehdotus

           Merkitään tiedoksi tiedotustyön tilanne.

Selostus Kaarle Hurtig, osa-aikainen tiedotussihteeri päätoimittaa seurakunnan
                       viestintää 13.9.2013 alkaen. Toimintamallia kokeillaan vuoden loppuun.

            Käytiin keskustelua tiedotustyön tilanteesta. Asiaan palataan seuraavassa
                        kokouksessa, jossa on tarkoitus käsitellä eri työryhmät ja niiden mandaatit.

Päätös Käyty keskustelu ja tiedotustyön tilanne merkittiin tiedoksi.

10§ Kirkkoherran päätökset

 Päätösehdotus

Merkitään kirkkoherranpäätösluettelo tiedoksi.

 Selostus Päätöksen perusteena olevat säädökset:

KJ 6:12 ja Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 8 §.

Liite Nro  4    Kirkkoherran päätökset

Päätös Merkittiin tiedoksi.

11§        Seuraava kokous

Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.

Selostus Seuraava kokous pidetään 22.10.2013 klo 18 Kallion kirkon Kappelisalissa.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

12§        Ilmoitusasiat

Tiina Rankisen kertoi kolehtiasiasta.
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 Päätös Merkittiin tiedoksi.

 13§ Muut mahdolliset asiat

 Muita asioita ei ollut.

  14§         Valitusosoitus
                   Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen.

   15§          Kokouksen päätös

                   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.36.

                   Loppurukouksen piti Eero Minkkinen.

Teemu Laajasalo Anna-Liisa Hyvönen
puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

__ / __ /2013 __ / __/ 2013

Eero Minkkinen Leena Niinivaara

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

Teemu Laajasalo
kirkkoherra
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KALLION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013
SEURAKUNTANEUVOSTO
PL 57
00531 HELSINKI 17.9.2013
p. 09 2340 3600

Ilmoitus julkipanosta

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvoston 17 päivänä syyskuuta 2013 pidetyn kokouksen
tarkistettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa __.__ – __.__. 2013
välisen ajan kirkkoherranviraston aukioloaikoina, osoite Neljäs linja 18.

Helsingissä __ päivänä syyskuuta 2013

Teemu Laajasalo
kirkkoherra
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