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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2014

Kokousaika: Tiistai 11.3.2014 kello 18.00-20.40
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 ja Juhana Pulli

  Varalla: Jouko Berghäll 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 Päätettiin esityksen 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
                     ilmoitusasiat hiippakuntavaltuuston kokous ja kohtaan muut mahdolliset asiat
                     yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjaotteet 27.2.2014 pidetystä
                     kokouksesta sekä uusien ilta –tapahtuma.

  5§               Vaalilautakunnan kokoonpanon täydentäminen

  Päätösehdotus
Täydennetään vaalilautakunnan kokoonpanoa Kirkkohallituksen ohjeiden

                     mukaisesti.

Selostus   Seurakuntaneuvosto valitsi 4.2.2014 pitämässään kokouksessa
vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi Mariella Asikaniuksen, Teemu

   Laajasalon, Eero Minkkisen, Leena Niinivaaran, Tiina Rankisen, Juhani
   Salosen ja Saara E. Tolosen. Varajäseniksi valittiin kutsumisjärjestyksessä
   Kari Kurka, Risto Rantakari, Minna Lundell-Kiuru, Johanna Hautakorpi ja
   Eekku Aromaa. Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Teemu
   Laajasalo.

   Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 3/2014 todetaan, että kirkollisissa vaaleissa
   esteellisyyskysymyksiin suhtaudutaan samalla tavalla kuin yleisissä
   vaaleissa.   Edellisen kokouksen valmistelussa uutta aineistoa ei ehditty
   huomioida.
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    Liite       Nro  1  Kirkkohallituksen yleiskirje 3/2014

                       Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

  Päätös Vaalilautakunnan jäsenten kokoonpanoa täydennettiin siten, että
                       Mariella Asikaniuksen tilalle valittiin Eira Ahonen, Leena Niinivaaran tilalle
                       Olli Stålström ja Johanna Hautakorven tilalle Kristiina Hehku.
                       Viranhaltijoista työryhmään valittiin Kirsi Matilainen. 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 ja Eekku Aromaa.

   §6     Seurakunnan toimintakertomus 2013
   Päätösehdotus

Hyväksytään seurakunnan vuoden 2013 toimintakertomus.

   Selostus Seurakuntaneuvosto kävi lähetekeskustelun 21.1.2014 pitämässään
                       kokouksessa työalojen toimintakertomusaineiston pohjalta.
                       Toimintakertomusteksti on laadittu lähetekeskustelussa esitetyin
                       tarkennuksin ja se on lähetetty seurakuntaneuvostolle etukäteen
                       sähköpostitse tarkistettavaksi ennen painatusta. Toimintakertomus jaetaan
                       kokouksessa.

Liite Nro 2  Kallion seurakunnan toimintakertomus 2013

                       Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös Hyväksyttiin seurakunnan vuoden 2013 toimintakertomus.

   §7     Tuuli Raamatin vuorotteluvapaa-anomus

Päätösehdotus
a. Puolletaan seurakuntapastori Tuuli Raamatin vuorotteluvapaan

     hyväksymistä 1.8.2014-15.3.2015 Helsingin seurakuntakuntayhtymän
     vironkielisen työn seurakuntapastorin virasta.

     b. Pyydetään teologian maisteri Mira Salmelaiselle pappisvihkimystä ja
     viranhoitomääräystä Tuuli Raamatin vuorotteluvapaan ajaksi 1.8.2014-
     15.3.2015 sillä edellytyksellä, että vuorotteluvapaa myönnetään.
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   Selostus     Tuuli Raamat anoo vuorotteluvapaata 1.8.2014-15.3.2015
     vironkielisen seurakuntapastorin virasta.

     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.

     Kirkkoherra on keskustellut asiasta aikuistyön vastuuryhmän lähiesimiehen
     kanssa.

   Liitteet Nro  3   Tuuli Raamatin vuorotteluvapaa-anomus
                                3a Lähiesimiehen puolto ja lausunto

                        Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

Päätös Päätettiin a) puoltaa seurakuntapastori Tuuli Raamatin vuorotteluvapaan
                        hyväksymistä 1.8.2014-15.3.2015 Helsingin seurakuntakuntayhtymän
                        vironkielisen työn seurakuntapastorin virasta ja

                        b) pyytää teologian maisteri Mira Salmelaiselle pappisvihkimystä ja
                        viranhoitomääräystä Tuuli Raamatin vuorotteluvapaan ajaksi 1.8.2014-
                       15.3.2015 sillä edellytyksellä, että vuorotteluvapaa myönnetään.

   §8 Ilkka Sariolan virkavapausasia

   Päätösehdotus
a. Päätetään puoltaa Ilkka Sariolan virkavapautta ajalle 1.8.2014-

                       31.7.2015.

                       b. Pyydetään tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä 50 %:n työajalla pastori
                       Marjaana Toiviaiselle ajalle 1.8.2014-31.7.2015.

                       c. Pyydetään tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä 50 %:n työajalla pastori
                       Marjaana Toiviaiselle ajalle 1.8.2015-31.7.2016 seurakuntapastorin virkaan
                       virkaa perustamatta vaativuusryhmään 601.

    Selostus Pastori Ilkka Sariola on anonut virkavapautta kirkkotaideprojektia varten
                       ajalle 1.8.2014-31.7.2015. Sariolan työalana on ollut nuorten aikuisten työ
                       ja miestyö. Pastori Marjaana Toiviainen on Kallion seurakunnan jäsenenä
                       kantanut monella tavalla vastuuta seurakunnan kehittämisestä. Aivan viime
                       aikoina hän on tehnyt erilaisia erittäin onnistuneita vapaaehtoisprojekteja,
                       jotka erityisesti ovat koskettaneet nuoria aikuisia. Toiviainen on
                       yliopistotutkijana 50 %:n työajalla. Ilkka Sariolan vuoden palkan
                       kustannuksilla seurakunta voi kuluneutraalisti palkata 50 %:n työajalla
                       Toiviaisen kahdeksi vuodeksi. Tarkoituksena on, että työtä tehtäisiin
                       alustavasti kahden viikon jaksoissa. Toiviaisen vahvuudet liittyvät
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                       nimenomaisesti nuorten aikuisten työhön ja vapaaehtoisuuden ja erilaisen
                       seurakuntalaisten osallistamisen lisäämiseen. Seurakunnan miestyötä
                       hoidetaan Sariolan virkavapauden ajalla kirkkoherran johdolla.

     Liite Nro 6  Ilkka Sariolan virkavapausanomus

                       Puheenjohtaja esitteli asian ja avasi asiasta keskustelun.

                       Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja täydensi päätösesitystään siten,
                       että kohdat a, b, ja c säilyvät alkuperäisen esityksen mukaisesti ja
                       esitykseen lisätään kohta d) Tuloutetaan testamenttirahoituksena Marjaana
                       Toiviaisen palkkaus ajalla 1.8.2014-31.7.2016. Samalla päätetään alkaa
                       valmistella miestyön papin palkkaamista Ilkka Sariolan virkavapaan ajaksi
                       50 %:n työalalla. Valmistelutyöryhmään valitaan: Jouko Berghäll, Johanna
                       Hautakorpi, Kari Kurka, Teemu Laajasalo ja Eero Minkkinen.

                       Saara E. Tolonen teki vastaesityksen, että hyväksyttäisiin vain kohdat
                       a ja b. Esitystä ei kannatettu.

Päätös Päätettiin a) puoltaa  Ilkka Sariolan virkavapautta ajalle 1.8.2014-
                       31.7.2015,

                       b) pyytää tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä 50 %:n työajalla
                       pastori Marjaana Toiviaiselle ajalle 1.8.2014-31.7.2015,

                       c) pyytää tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä 50 %:n työajalla pastori
                       Marjaana Toiviaiselle ajalle 1.8.2015-31.7.2016 seurakuntapastorin virkaan
                       virkaa perustamatta vaativuusryhmään 601,

                       d) tulouttaa testamenttirahoituksena Marjaana Toiviaisen palkkaus ajalla
                       1.8.2014-31.7.2016. Samalla päätettiin alkaa valmistella miestyön papin
                       palkkaamista Ilkka Sariolan virkavapaan ajaksi 50 %:n työalalla.
                       Valmistelutyöryhmään valittiin: Jouko Berghäll, Johanna Hautakorpi,
                       Kari Kurka, Teemu Laajasalo ja Eero Minkkinen.

                       Saara E. Tolonen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, hänen mielestään
                       olisi pitänyt hyväksyä vain kohdat a ja b.

    §9             Paulos Huangin ulkomaanpäiväraha-anomus
    Päätösehdotus

 Myönnetään seurakuntapastori Paulos Huangille ulkomaanpäiväraha
                         20.4.-3.5.2014 Etelä-Koreaan ja 17.-24.11.2014 Yhdysvaltoihin tehtäviin
                         ulkomaan työmatkoihin.

   Selostus Kiinankielisen työn pastori Paulos Huang anoo ulkomaanpäivärahaa 20.4.-
                        3.5.2014 Etelä-Koreaan ja 17.-24.11.2014 Yhdysvaltoihin tehtäviin
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                        työmatkoihin liitteen mukaisesti. Päivärahat maksetaan kiinankielisen työn
                        budjetista.

   Liite             Nro 4  Paulos Huangin ulkomaanmatkapäiväraha-anomus

                        Puheenjohtaja esitteli asian.

 Päätös Päätettiin päätösesityksen mukaisesti.

   §10               Nuorten Pyhiinvaellusmatka Taizéen 2014

   Päätösehdotus
Myönnetään ulkomaanleiripäivärahat nuorten pyhiinvaellusmatkalta

                        nuorisotyönohjaajalle ja hänen avustajalleen liitteen mukaisesti. Pyydetään
                        matkaraportti, joka selvittää, millä tavalla matka on sitouttanut nuoria
                        seurakunnan nuorisotyöhön.

   Selostus Nuoret tekevät pyhiinvaellusmatka Ranskaan, ekumeeniseen Taizé-
                        yhteisöön 13.-20.4.2014. Matka tehdään yhteistyössä Vuosaaren
                        seurakunnan kanssa. Osallistujia on yhteensä 21, Kalliosta 13,
                        työntekijöistä mukaan lähtee nuorisotyönohjaaja Jyri Hämeenkorva.
                        Toiseksi vastuuhenkilöksi esitetään diakoni Outi Hämeenkorvaa.

                        Viime vuoden matkan myöntämisen yhteydessä seurakuntaneuvosto pyysi
                        arviota matkan vaikutuksista seurakunnan nuorisotyöhön.

   Liite Nro 5   Nuorten pyhiinvaellusmatka-anomus ja matkan kustannusarvio
                               5a Lähiesimiehen puolto
                               5b Vuoden 2013 Taizé-matkan raportti

                         Puheenjohtaja esitteli asian ja muutti tekemäänsä esitystä siten, että
                         ulkomaanpäivärahojen myöntämisen lisäksi korvataan muut
                         pyhiinvaellusmatkan kulut nuorisotyönohjaajalle ja hänen avustajalleen
                         liitteen mukaisesti.

   Päätös Päätettiin myöntää ulkomaanpäivärahat ja muut pyhiinvaellusmatkan
                         kulut nuorisotyönohjaajalle ja hänen avustajalleen liitteen mukaisesti.
                         Pyydetään matkaraportti, joka selvittää, millä tavalla matka on sitouttanut
                         nuoria seurakunnan nuorisotyöhön.
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   §11  Ystävyysseurakuntamatka-anomus

   Päätösehdotus
                        Keskustellaan Unkariin tehtävästä ystävyysseurakuntamatkan
                        taloudellisesta tukemisesta ja päätetään korvata liitteen mukaisesti
                        kokonaan kappalainen Eeva-Liisa Hurmerinnan ja tulkkina toimivan,
                        eläkkeellä olevan kirkkoherran Heikki Ahosen matkan kustannukset
                        ulkomaanpäivärahoineen sekä päätetään tukea matkalle osallistuvien
                        seurakuntalaisten kustannuksia 150 euroa/lähtijä.

   Selostus Ystävyysseurakuntatyöryhmä esittää, että seurakunta tekee
                         ystävyysseurakuntamatkan Unkariin Budapestin Csepelin seurakuntaan
                         5.-10.8.2014. Matka toteutetaan yhdessä Juankosken seurakunnan
                         kanssa.  Matkalle lähtee mukaan 20 henkilöä, Kalliosta kymmenen
                         henkilöä.

   Liite Nro 7  Unkarin ystävyysseurakuntamatka-anomus

                         Puheenjohtaja esitteli asian. Todettiin, että esityksestä puuttui maininta
                         seurakunnan toisesta ystävyysseurakunnasta Budafokista. Selostustekstiä
                         täydennettiin maininnalla ystävyysseurakuntamatka Unkarin
                         ystävyysseurakuntiin ja teksti Budapestin Csepelin seurakunta jätetään
                         mainitsematta.

                         Ystävyysseurakuntatyöryhmän jäsen Tapio Huttula rohkaisi
                         seurakuntaneuvoston jäseniä mukaan matkalle ja toivoi, että jatkossa
                         saataisiin nuoria mukaan ystävyysseurakuntatoimintaan.

   Päätös Päätösesitys hyväksyttiin esitetyin täydennyksin.

   §12   Lastentila kirkkoihin

Päätösehdotus
Käydään lähetekeskustelua asiasta

    Selostus
Kirkkoherra on pyytänyt kasvatustiimiä pohtimaan, millä tavalla

                         kirkkosaleissa voisi olla paikka, jonka ympärillä lapsien ja perheiden on
                         helppo osallistua jumalanpalvelukseen. Vaihtoehtoisia malleja on kaksi.
                         Ensimmäinen vaihtoehto on ääntä eristävä kevytrakenteinen, ei-kiinteä ja
                         siirrettävä leikkimökki-tyyppinen ratkaisu kirkon
                         perällä/parvella/sivussa, jonka sisällä lapset voivat leikkiä ja jonka
                         vieressä vanhemmat voivat osallistua jumalanpalvelukseen. Toinen
                         vaihtoehto on liitteessä kuvattu avoin tila, jossa tehdään isompia
                         muutoksia kirkkoon ja penkkejä poistamalla luodaan tila
                         leikkialueelle. Tarkoitus olisi soveltuvin osin jomman kumman mallin
                         pohjalta edetä molemmissa kirkoissa.
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     Liite Nro 10  Pohjapiirros lasten tilasta Kallion ja Alppilan kirkkoihin

                        Puheenjohtaja esitteli asian.

                         Asiasta käytiin lähetekeskustelua.

  Päätös: Päätettiin jatkaa asian valmistelua käydyn lähetekeskustelun pohjalta ja
                         valittiin valmistelutyöryhmään seurakuntaneuvoston edustajina: Johanna
                         Hautakorpi, Teemu Laajasalo, Leena Niinivaara ja Anna-Riitta Simonen-
                         Kässi ja pyydetään, että kasvatustyöntiimi toimii ryhmän
                         kokoonkutsujana Mari Mattsonin johdolla.

    §13              Vapaaehtoisten ja palkkiotoimisten työtehtävien eroista

    Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.

    Selostus Seurakuntaneuvosto päätti 4.2.2014 pitämässään kokouksessa, että
                         kirkkoherra tekee esityksen vapaaehtoisten ja palkkiotoimisten
                         työtehtävien eroista seurakuntaneuvostolle.

 Liite              Nro 8  Vapaaehtoisten ja palkkiotoimisten erot

Päätös Merkittiin tiedoksi.

   §14                Kanttoriasia

   Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.

   Selostus Seurakunnan kanttorinvalintaprosessi etenee. Kanttorityöryhmä
                           on pitänyt järjestäytymiskokouksen 4.2.2013. Haastattelut,
                           musiikkinäytteet sekä valintakeskustelu ja päätösesityksen laadinta
                           pidetään 31.3.2014 ja työryhmä kokoontuu 11.3. ennen
                           seurakuntaneuvoston kokousta. Tavoitteena on, että kanttorin vaali
                           päätetään 8.4. pidettävässä seurakuntaneuvoston kokouksessa.

                           Puheenjohtaja esitteli asian.

   Päätös Kanttorivalintaprosessin eteneminen merkittiin tiedoksi. Samalla
                          todettiin, että Mariella Asikanius jättäytyy pois kanttorityöryhmästä
                          ja hänen tilalleen ei valita sijaista.
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  §15                 Kirkkoherran päätökset

   Päätösehdotus
Merkitään kirkkoherranpäätösluettelo tiedoksi.

   Selostus Päätöksen perusteena olevat säädökset:

KJ 6:12 ja Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 8 §.

   Liite Nro 9 Kirkkoherran päätökset

   Päätös Merkittiin tiedoksi.

  §16                Seuraava kokous

   Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.

   Selostus Seuraava kokous pidetään 8.4.2014 klo 18 Kallion kirkon
                           Kappelisalissa.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

   §17                 Ilmoitusasiat

                           17.1. Terhi Varjorannan sivutoimilupa
Tuomiokapituli on 26.2.2014 pitämässään kokouksessa myöntänyt

                           seurakuntapastori Terhi Varjorannalle sivutoimiluvan hakemuksen
                           perusteella.

Liite               Nro 11 Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin päätös sivutoimiluvasta

 Päätös           Merkittiin tiedoksi.

                           17.2. Hiippakuntavaltuuston kokous
                           Helsingin hiippakuntavaltuuston kokous pidetään torstaina 5.6. klo 18
                           Pakilan seurakunnan Hyvän Paimenen kirkossa, Palosuontie 1. Aloitteet
                           kokousta varten tulee jättää tuomiokapitulille viimeistään 24.4.2014.

 Liite Nro 12 Ilmoitus hiippakuntavaltuuston kokouksesta



10 (12)

     Päätös           Merkittiin tiedoksi.

     §18 Muut mahdolliset asiat

18.1. Jäsenyyden tukihankkeiden loppuraportit

                            Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt lähettää seurakuntaneuvostoille
                            tiedoksi Jäsenyyden tukihankkeiden Monimuotoinen hartauselämä – ja
                            Osallisuus kirkossa ja yhteiskunnassa –kärkihankkeiden loppuraportit.

     Liitteet Nro 13 Jäsenyyden tukihankkeen ”Monimuotoinen hartauselämä”
                                          - kärkihankkeen loppuraportti
                             Nro 14 Jäsenyyden tukihankkeen Osallisuus kirkossa ja yhteiskunnassa
                                         - kärkihankkeen loppuraportti

                             Asiasta käytiin keskustelua.

     Päätös Merkittiin tiedoksi  loppuraportit ja päätettiin, että ne  laitetaan
                             valmisteluun ja virikeaineistoksi työaloille.

18.2. Uusien seurakuntalaisten tavoittaminen
                            Johanna Hautakorpi kertoi uusien seurakuntalaisten tavoittamiseksi
                             järjestettävän tapahtuman etenemisestä. Uusien ilta pidetään 10.4. klo
                            19 ja siihen kutsutaan seurakuntalaisia sekä puhelimitse että
                             kirjeitse.

                             Kirkkoherranvirastossa järjestetään soittoillat 17. ja 19.3. klo 17.30
                             alkaen. Kaikki halukkaat ovat tervetulleita soittoiltaan mukaan.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

     §19      Valitusosoitus
                             Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen.

     §20                 Kokouksen päätös

                            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40.

                            Loppurukouksen piti Saara E. Tolonen.
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Teemu Laajasalo Anna-Liisa Hyvönen
puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

__ / __ /2014 __ / __/ 2014

Johanna Hautakorpi Tapio Huttula

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

Teemu Laajasalo
kirkkoherra
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KALLION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014
SEURAKUNTANEUVOSTO
PL 57
00531 HELSINKI 11.3.2014
p. 09 2340 3600

Ilmoitus julkipanosta

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvoston 11. päivänä maaliskuuta 2014 pidetyn
kokouksen tarkistettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa __.__ –
__.__. 2014 välisen ajan kirkkoherranviraston aukioloaikoina, osoite Neljäs linja 18.

Helsingissä __ päivänä maaliskuuta 2014

Teemu Laajasalo
kirkkoherra
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	§18           Muut mahdolliset asiat                              18.1. Jäsenyyden tukihankkeiden loppuraportit                            Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt lähettää seurakuntaneuvostoille                             tiedoksi Jäsenyyden tukihankkeiden Monimuotoinen hartauselämä – ja                             Osallisuus kirkossa ja yhteiskunnassa –kärkihankkeiden loppuraportit.                                  Liitteet            Nro 13 Jäsenyyden tukihankkeen ”Monimuotoinen hartauselämä”                                           - kärkihankkeen loppuraportti                             Nro 14 Jäsenyyden tukihankkeen Osallisuus kirkossa ja yhteiskunnassa                                         - kärkihankkeen loppuraportti                             Asiasta käytiin keskustelua.      Päätös            Merkittiin tiedoksi  loppuraportit ja päätettiin, että ne  laitetaan                              valmisteluun ja virikeaineistoksi työaloille.                            18.2. Uusien seurakuntalaisten tavoittaminen                            Johanna Hautakorpi kertoi uusien seurakuntalaisten tavoittamiseksi                              järjestettävän tapahtuman etenemisestä. Uusien ilta pidetään 10.4. klo                             19 ja siihen kutsutaan seurakuntalaisia sekä puhelimitse että                              kirjeitse.                               Kirkkoherranvirastossa järjestetään soittoillat 17. ja 19.3. klo 17.30                              alkaen. Kaikki halukkaat ovat tervetulleita soittoiltaan mukaan.
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