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PL 57
00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA
p. 09 2340 3600

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2014

Kokousaika: Tiistai 8.4.2014 kello 18.00-21.01

Paikka: Kallion kirkon 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
Lundell-Kiuru Minna, jäsen
Kari Kurka, jäsen
Minkkinen Eero, jäsen
Niinivaara Leena, jäsen
Pulli Juhana, jäsen
Rankinen Tiina, 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 ja Tapio Huttula

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

  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 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 Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, lisäyksellä kohtaan muut
mahdolliset asiat Nuorten Keskus ry:n vuosikokouskutsu.

  5§               Kanttorin vaali

  Päätösehdotus
Suoritetaan kanttorin vaali ja valitaan Kallion seurakunnan A-kanttoriksi Olli

                      Pyylampi.

  Selostus Kanttorin valintatyöryhmä ja kaksi ulkopuolista asiantuntijaa kuuntelivat
                      kaikilta viideltä hakijalta puolen tunnin monipuolisen soitto- ja laulunäytteen
                      Kallion kirkon kaksilla uruilla. Sen lisäksi kaikkia haastateltiin
                      yksilöhaastattelussa valintatyöryhmän toimesta.

                      Haastattelujen jälkeen valintatyöryhmä muodosti oman käsityksensä, jonka
                      mukaan hakijoista erottuu kaksi yli muiden, hakijat Olli Pyylampi ja Heli
                      Peitsalo.

                      Tämän jälkeen käytiin keskustelu asiantuntijoiden kanssa, joiden mukaan
                       ko. hakijat ovat parhaat. Sekä valintatyöryhmän että asiantuntijoiden
                       mukaan Pyylampi on näytteen ja haastattelun perusteella paras
                       vaihtoehto.
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Työryhmä ja asiantuntijat olivat yksimielisiä.

 Puheenjohtaja esitteli kanttorin rekrytoinnin etenemisen.

 Keskustelu avattiin ja asiaa käsiteltiin liitteenä olevien asiapapereiden ja
 valintatyöryhmään kuuluneiden jäsenten puheenvuorojen pohjalta.

 Liitteet Nro 5 Yhteenveto hakijoiden musiikkinäytteistä ja haastattelusta
                               5a  Olli Pyylammen ansioluettelo
                               5b  Heli Peitsalon ansioluettelo
                               5c  Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin kelpoisuuspäätös ja
                                    lausunto Kallion seurakunnan laajaa korkeakoulututkintoa
                                    edellyttävän kanttorin viran kaikista hakijoista

   Päätös Suoritettiin kanttorin vaali valitsemalla yksimielisesti Olli Pyylampi Kallion
                         seurakunnan A-kanttorin virkaan ehdollisesti siten, että hänen tulee
                         toimittaa pyydetty rikosrekisteriote  seurakunnalle 30 päivän kuluessa
                         päätöksen tekemisestä. Samalla pyydetään, että Helsingin hiippakunnan
                         tuomiokapituli antaa hänelle valtakirjan Kallion seurakunnan A-
                         kanttorin virkaan. Tehtävä otetaan vastaan sopimuksen mukaan, palkkaus
                         vaativuusryhmässä 602.

     §6 Osa-aikainen määräaikainen seurakuntapastori

     Päätösehdotus
Päätetään pyytää toukokuussa 2014 valmistuvalle teologian maisteri Visa

                         Viljamaalle Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta vokaatiota ja
                         viranhoitomääräystä Ilkka Sariolan virkavapaan vuoksi ajalle 1.8.2014-
                         31.7.2015 50 %:n työajalla erityisesti miestyön tehtäviin
                         vaativuusryhmässä 601.

     Selostus Seurakuntaneuvosto valitsi työryhmän valmistelemaan Ilkka Sariolan
                         viransijaisen valintaa. Sijaisen tehtävänä on sijaistaa ja kehittää miestyötä.

Työryhmä kokoontui kolme kertaa. Ensimmäisellä kerralla kartoitettiin
erilaisia vaihtoehtoja. Tässä yhteydessä tuli esille kolme mahdollista
henkilöä, jotka olisivat kenties soveliaita tehtävään. Kirkkoherralle oli yksi
näistä mahdollisista henkilöistä aiemmin ilmoittanut toimivansa
freelancerina muissa kuin papin tehtävissä ja sen takia hänen tulkittiin
olevan estynyt.

Työryhmä päätti tavata Visa Viljamaan. Tapaamisen jälkeen miestyötä
vapaaehtoisena tehnyt jäsen Eero Minkkinen vielä tapasi Viljamaan
kahden kesken erikseen, koska oli estynyt tulemaan varsinaiseen
tapaamiseen. Työryhmä keskusteli näiden tapaamisten jälkeen ja totesi
olevansa yksimielinen Viljamaan valinnassa.

Työryhmän tapaamisen jälkeen freelancerina toimiva henkilö yllättäen
ilmoittikin olevansa käytettävissä. Koska ko. henkilö olisi kutsuttu mukaan
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alunperin, mikäli hänen olisi tiedetty olevan käytettävissä, päätettiin
työryhmä kutsua kokoon uudelleen. Ko. henkilö haastateltiin ja asiasta
käytiin keskustelua.

Jälkimmäisen haastattelun jälkeen kirkkoherra totesi omana arvionaan,
että molemmat ovat mahdollisia valintoja, eri vahvuuksilla ja profiileilla.
Valintatyöryhmän enemmistö pysyi kannassaan ja totesi, että
seurakuntaneuvostolle esitetään Visa Viljamaan valitsemista.

Valintatyöryhmä ei ollut yksimielinen.

Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

Käydyn keskustelun aikana tehtiin useampi kannatettu vastasesitys:

                          Vastaesitys 1: ei täytetä viransijaisuutta lainkaan

                           Vastaesitys 2: palautetaan asia valmisteluun

                           Vastaesitys 3: kutsutaan kaksi haastateltua hakijaa koko
                           seurakuntaneuvoston haastateltavaksi

Päätettiin suorittaa äänestys. Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjan
tarkastajat.

                          Äänestys 1
Vastaesitys 1: Jaa = 3, ei= 13, tyhjiä 1

                          Äänestyksen tulos 1: Täytetään viransijaisuus

Äänestys 2
Vastaesitys 2: Jaa = 8, ei = 9, tyhjiä 0

                           Äänestyksentulos 2: Valitaan viransijainen tänään

Äänestys 3
Vastaesitys 3: jaa = 0, ei = 15, tyhjiä 2

                           Äänestystulos 3: Haastateltuja hakijoita ei kutsuta koko
                           seurakuntaneuvoston haastateltavaksi

Äänestyksen tulos: Vastaesitysten hävittyä alkuperäinen
                           päätösehdotus pysyi voimassa.

     Päätös Päätettiin yksimielisesti pyytää toukokuussa 2014 valmistuvalle teologian
        maisteri Visa Viljamaalle Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta
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        vokaatiota ja viranhoitomääräystä Ilkka Sariolan virkavapaan vuoksi
ajalle 1.8.2014-31.7.2015 50 %:n työajalla erityisesti miestyön tehtäviin

        vaativuusryhmässä 601.

     §7         Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2015
     Päätösehdotus

 Puheenjohtaja esittelee kokoukselle toiminta- ja taloussuunnitelmaan
                           liittyvää aineistoa. Käydään lähetekeskustelu toiminta- ja
                           taloussuunnitelmasta ja päätetään mahdollisista toimenpiteistä.

     Selostus       Yhteisen kirkkoneuvoston iltakoulu kehysbudjetista on pidetty 27.3.2014.

         Puheenjohtaja on ohjeistanut työntekijöitä laatimaan lähiesimiesten
         johdolla työalakohtaiset toimintasuunnitelmat budjettiehdotuksineen
        12.5. mennessä johtoryhmän kehysriiheä varten. Seurakuntaneuvoston
         ja johtoryhmän yhteinen iltakoulu pidetään13.5., jolloin käsitellään
         kevään 2014 aikaansaannoksia työaloilta.

         Taloustyöryhmä kokoontuu ennen 10.6. pidettävää
         seurakuntaneuvoston kokousta ja valmistelee toiminta- ja
         taloussuunnitelmaesityksen kokoukseen seurakuntaneuvoston
         lähetekeskustelun ja johtoryhmässä käsiteltyjen budjettiesitysten
         pohjalta.

         Toiminta- ja taloussuunnitelma vahvistetaan 26.8. pidettävässä
         seurakuntaneuvoston kokouksessa.

Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin lähetekeskustelua.

Päätös Käyty lähetekeskustelu merkittiin tiedoksi.

       §8          Vuosilomat

       Päätösehdotus

         Merkitään tiedoksi seurakunnan työntekijöiden vuosilomat kesäkaudelle
         2014 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.
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                            (Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 3.8§.i, Kirkon säädöskokoelma nro
                            68,2§).

        Liite Nro  1    Työntekijöiden vuosilomalista

                             Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

Päätös Päätettiin esityksen mukaiseksi.

        §9       Vaalilautakunnan varajäsenten lukumäärä

        Päätösehdotus
     Valitaan vaalilautakuntaan vielä neljä varajäsentä.

         Selostus Vaalilautakunnan kokoonpanoa on täydennetty 11.3. pidetyssä
                             seurakuntaneuvoston kokouksessa Kirkkohallituksen suositusten
                             mukaisesti.  Varajäsenten osalta edettiin aikaisemmin valitun muotoilun
                             mukaisesti ja näin olleen varajäsenten osalta jäi huomioimatta
                             varsinaisten jäsenten lisäys sekä aikaisemmin valitun varajäsenen
                             poismuutto seurakunnan alueelta.

                             Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä
                             sekä yhtä monta varajäsentä. (KVJ 2 luku 1§, KL 8 §6).

      Vaalilautakunnan uusia kokoonpano-ohjeita ollaan työstämässä ja
                             kirkkohallituksesta saatujen ohjeiden mukaan varajäseniä tulee olla
                             yhtä monta kuin varsinaisia jäseniä. Varajäsenet eivät ole
                             henkilökohtaisia vaan heidät kutsutaan siinä järjestyksessä kuin heidät
                             on valittu.

                             Vaalilautakunnan kokoonpano: varsinaiset jäsenet: Eira Ahonen,
                             Teemu Laajasalo, Kirsi Matilainen, Eero Minkkinen, Olli Stålström, Tiina
                              Rankinen, Juhani Salonen ja Saara E. Tolonen. Varajäsenet: Kari
                              Kurka, Risto Rantakari, Minna Lundell-Kiuru  Kristiina Hehku.

                              Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

Päätös       Muutettiin vaalilautakunnan kokoonpanoa seuraavasti: varsinaiset
                               jäsenet: Eira Ahonen, Teemu Laajasalo, Kirsi Matilainen, Tiina
                               Rankinen, Olli Stålström, ja Saara E. Tolonen. Varajäsenet: Juhani
                               Salonen, Eero Minkkinen Kari Kurka, Risto Rantakari, Minna Lundell-
                               Kiuru ja Kristiina Hehku.

          §10         Suomen Pipliaseuran hallituksen vaalit
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          Päätösehdotus
 Päätetään Suomen Pipliaseura ry:n ehdokasesityksestä hallituksen

                                vaalia varten.

          Selostus Suomen Pipliaseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään
                                 24.5.2014 klo 13 Kokkolassa. Sääntöjen 12 §:n mukaan
                                 seurakunnat voivat lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen
                                 jäsenen.

          Liite          Nro 2 Suomen Pipliaseuran kirje ja vuosikokouskutsu

                                 Puheenjohtaja esitteli asian.

        Päätös Päätettiin, ettei Suomen Pipliaseuran hallituksen vaalit aiheuta
                                 tällä kertaa toimenpiteitä.

          §11                 Kirkkoherran päätökset

          Päätösehdotus
Merkitään kirkkoherranpäätösluettelo tiedoksi.

          Selostus Päätöksen perusteena olevat säädökset:

KJ 6:12 ja Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 8 §.

          Liite Nro 3 Kirkkoherran päätökset

          Päätös Merkittiin tiedoksi.

          §12                Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajakauma ja
                                seurakuntaneuvoston jäsenmäärät

          Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.

 Selostus Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut Helsingin seurakuntayhtymän
                                yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon liitteen mukaisesti ja merkinnyt
                                tiedoksi seurakuntaneuvostojen jäsenmäärät vuoden 2014
                                seurakuntavaaleissa.

           Liite             Nro 4  Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirjanote

Päätös Merkittiin tiedoksi.
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           §13        Seuraava kokous ja yhteinen iltakoulu

           Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.

           Selostus Seuraava kokous pidetään 13.5.2014 klo 18 Kallion kirkon
                              Kappelisalissa. Klo 17 pidetään seurakuntaneuvoston ja johtoryhmän
                              yhteinen iltakoulu, jossa tarkastellaan kevään 2014 aikaansaannoksia
                              työaloittain.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

          §14       Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.

           §15        Muut mahdolliset asiat
                             15.1. Kutsu Nuorten Keskus ry:n vuosikokoukseen

Nuorten Keskus ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään
                             3.5.2014 alkaen klo 10 Tampereen Kalevan kirkolla. Yhdistysten
                             jäsenen toivotaan tekevän etukäteen ehdotukset hallitukseen
                             valittavista henkilöitä ja ilmoittavan siitä kirjallisesti tai sähköpostitse
                             pääsihteerille kaksi viikkoa ennen vuosikokousta 17.4. mennessä.

Liite Nro   6 Vuosikokouskutsu

            Päätös Päätettiin, ettei Nuorten Keskus ry:n vuosikokous aiheuta tällä kertaa
                               toimenpiteitä.

             §16         Valitusosoitus
                               Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen.

             §17            Kokouksen päätös
                               Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.01.

                               Loppurukouksen piti Jukka Vesa.
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Teemu Laajasalo Anna-Liisa Hyvönen
puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

__ / __ /2014 __ / __/ 2014

Minna Lundell-Kiuru Kari Kurka

Pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa __/__ – __/__/ 2014 välisen
ajan kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.

Teemu Laajasalo
kirkkoherra
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KALLION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014
SEURAKUNTANEUVOSTO
PL 57
00531 HELSINKI 8.4.2014
p. 09 2340 3600

Ilmoitus julkipanosta

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvoston 8. päivänä huhtikuuta 2014 pidetyn kokouksen
tarkistettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa __.__ – __.__. 2014
välisen ajan kirkkoherranviraston aukioloaikoina, osoite Neljäs linja 18.

Helsingissä __ päivänä huhtikuuta 2014

Teemu Laajasalo
kirkkoherra
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