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PL 57
00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA
p. 09 2340 3600

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 11/2013

Kokousaika: Tiistai 3.12.2013 kello 18.40 – 19.32
Paikka: Alppilan kirkon seurakuntasali, Kotkankatu 2

Jäsenet:
Laajasalo Teemu, puheenjohtaja
Ahonen Kari T., 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,
Tolonen Saara E., jäsen
Vesa Jukka, jäsen, saapui §:n 5 kohdalla klo 18.52
Anna-Liisa Hyvönen, sihteeri

Poissa: -

Varalla: -

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 Saara E. Tolonen ja Jukka Vesa.

Selostus    Pöytäkirjan tarkistajat valitaan sihteerin pitämän listan mukaisesti.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari T. Ahonen ja Saara E. Tolonen.

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 10 Kari
                   T.  Ahosen laatima muistio liitteeksi. Lisäksi annettiin läsnäolo-oikeus
                   seurakunnan yhteisen kirkkovaltuuston edustajalle Riitta Asikaniukselle ja
                   seurakuntaneuvoston varajäsenelle Jouko Berghällille.

5§        Työalojen uuden strategian mukaiset toimintasuunnitelmat
Päätösehdotus

Keskustellaan ja hyväksytään uuden strategian mukaisesti päivitetyistä
                    toimintasuunnitelmista.

Selostus Seurakuntaneuvosto hyväksyi seurakunnan strategian 17.9.2013.
                    Tämän jälkeen vastuuryhmät ovat pohtineet työalojensa
                    muutos/kehitysmahdollisuuksia ja tarkentaneet työalojensa
                    toimintasuunnitelmaa vuodelle 2014 hyväksytyn strategian
                    mukaiseksi.

                    Seurakuntaneuvoston 12.11.2013 pidetyssä kokouksessa käytiin
                    lähetekeskustelua päivitetyistä toimintasuunnitelmista. Asian valmistelua
                    jatketaan 3.12. johtoryhmän ja seurakuntaneuvoston yhteisessä
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                       iltakoulussa. Iltakoulun jälkeen pidettävässä seurakuntaneuvoston
                       kokouksessa hyväksytään työalojen toimintasuunnitelmat.

Liitteet Nro 1 Toimintasuunnitelmamuutokset seurakuntaneuvostossa käydyn
                       lähetekeskustelun ja johtoryhmätyöskentelyn jälkeen

            Nro 1a  Työaloja läpileikkaavia operaatioita vuonna 2014

Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

                        Keskustelussa tehtiin kaksi tarkennusta, ensimmäiseksi lisätään ensi
                        vuonna pidettävät seurakuntavaalit tiedotuksen toimintasuunnitelmaan ja
                        toiseksi uusien seurakuntalaisten illan tarkempi kuvaus lisätään
                        seurakuntalaisten suoraan kohtaamiseen liittyviin operaatioihin.

Päätös Työaloja koskevat uuden strategian mukaiset toimintasuunnitelmat
hyväksyttiin kokouksessa tehdyillä kahdella tarkennuksella.

6§  Kanttoriasia

 Päätösehdotus
Käydään lähetekeskustelu kanttoriasiasta ja päätetään jatkotoimista.

 Selostus Seurakuntaneuvosto päätti 28.8.2012 pitämässään kokouksessa lähettää
                        tuomiokapitulille pyynnön Kallion seurakunnan A-kanttorin viran auki
                        julistamisesta 26.9.2012 pidettävässä tuomiokapitulin istunnossa.
                        Tuomiokapituli ilmoitti, että yksi hakijoista oli tehnyt valituksen Hallinto-
                        oikeuteen kelpoisuusvaatimuksista. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja
                        määräaikaan mennessä ei ollut tullut enää uusia valituksia, joten päätös on
                        saanut lainvoiman. Näin ollen hakuprosessin valmistelua voidaan jatkaa.

                        Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

 Päätös: Päätettiin, että kanttorityöryhmä (Mariella Asikanius, Risto Rantakari,
                        Juhani Salonen, Jukka Vesa, Teemu Laajasalo ja Riitta Männistö) jatkaa
                        kanttorirekrytoinnin valmistelua käydyn keskustelun pohjalta.

 7§             III kappalaisen virka

 Päätösehdotus
Pyydetään tuomiokapitulia lykkäämään viran avoimeksi julistamista

                        vuodella.

 Selostus Seurakunnan papistossa tapahtuneet muutokset, mm. osa-aikaeläke,
                        projektityö ja uuden strategian käyttöönottamisen vuoksi on perusteltua
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                        arvioida virkarakennetta seuraavan vuoden aikana.

                        Puheenjohtaja esitteli asian.

 Päätös Päätettiin pyytää tuomiokapitulia lykkäämään Kallion seurakunnan III
                        kappalaisen viran avoimeksi julistamista vuodella seurakunnan papistossa
                        tapahtuneiden muutosten vuoksi.

 §8             Iltapäiväkerhonohjaaja Pihla Järvisen työsuhteen jatkaminen
 Päätösehdotus

Vakinaistetaan iltapäiväkerhonohjaaja Pihla Järvisen työsuhde vakituiseksi
                       osa-aikaiseksi iltapäiväkerhonohjaajaksi 1.1.2014 alkaen. Osa-aikaisuus
                       78 %, viikkotyöaika 30 h ja vaativuusryhmä 402.

 Selostus Seurakunnan iltapäiväkerhopaikkojen kiintiö on ollut viime vuosina
                        jatkuvassa kasvussa. Jotta alueen tarpeisiin pystytään vastaamaan,
                        tarvitaan nykyiset resurssit liitteessä esitetyn mukaisesti. Pihla Järvisen
                        työaika on 25 h/vk ja osa-aikaisuus 65 %. Työsuhteen vakinaistamisella
                        osa-aikaiseksi (78 %, 30 h/vk) iltapäiväkerhonohjaajaksi pystytään sekä
                        vastaamaan alueen kasvavaan tarpeeseen että taataan
                        tasavertainen asema muiden samaa työtä tekevien kanssa.

 Liite                Nro 2   Lähiesimiehen lausunto

                        Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös    Päätettiin vakinaistaa iltapäiväkerhonohjaaja Pihla Järvisen työsuhde
                        vakituiseksi osa-aikaiseksi (78 %) iltapäiväkerhonohjaajaksi 1.1.2014
                        alkaen. Viikkotyöaika 30 h ja vaativuusryhmä 402.

 §9 Työryhmät vuodelle 2014

 Päätösehdotus

             Merkitään tiedoksi.

 Selostus Seurakuntaneuvosto on valinnut 22.10.2013 pitämässään kokouksessa
                         vuodelle 2014 pysyvät työryhmät. Kolehtityöryhmää päivitettiin
                         12.11.2013 pidetyssä kokouksessa.

 Liite Nro 3   Seurakuntaneuvoston pysyvät työryhmät 2014
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                          Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

                          Keskustelussa tarkennettiin kolmea työryhmää: kolehtityöryhmään
                          lisätään Riitta Männistön nimi ja ystävyysseurakuntatyöryhmään Tapio
                          Huttulan nimi. Samoin vaihdettiin Alppilan – Elämän Keskus –
                          ohjausryhmän viisi seurakuntalaista sanaksi viisi vapaaehtoista.

 Päätös Merkittiin tiedoksi kokouksessa tehdyin tarkennuksin.

 §10               Seurakunnan tilojen käyttö ja seurakunnan toiminnan kehittäminen

Päätösehdotus

a) Todetaan, että seurakuntatyössä seurakuntalaisten omistajuuden
kokemus, alueellinen yhteistyö, verkostoituminen ja yhteisöllisyyden
rakentuminen voivat toteutua niin, että seurakunnan alueen ihmiset ja
yhteistyökumppanit voivat erityisissä tilanteissa joustavasti käyttää
seurakunnan tiloja ilman tilavuokran perimistä ja vastaavasti siten
osallistua omalla panoksellaan seurakunnan toimintaan ja seurakunnan
rakentamiseen.

b) Todetaan, että asiassa menetellään liitteen mukaisen sisäisen
tarkastuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

c) Todetaan, että kirkkoherra vastaa siitä, että em. tilanteissa toimitaan
tasapuolisesti, johdonmukaisesti ja yhteistyö dokumentoiden.

d) Todetaan, että järjestely ei muuta voimassa olevaa talousarviota
vuokratuottojen suhteen.

 Selostus

Kallion seurakuntaneuvosto ja Yhteinen kirkkoneuvosto ovat määritelleet
eri tilojen vuokrausperiaatteet. Ne ovat voimassa jatkossakin ja niihin ei
ole tarkoitus esittää muutoksia. Sisäinen tarkastus on lähettänyt
kirkkoherroille kirjeen marraskuussa 2013, joka käsittelee mm.
seurakunnan tilojen luovuttamista yhteistyötahojen käyttöön.

Uudenlainen seurakuntatoiminta, jossa on tavoitteena lisätä
seurakuntalaisten ja alueen ihmisten omistajuuden kokemusta
seurakunnasta voi toteutua vain niin, että seurakunta ei mielikuvatasolla
eikä operatiivisestikaan asemoidu tilavuokraajaksi. Tavoitteena ei ole
tilavuokraajana toimiminen vaan elävän yhteisön luominen, missä tilat
ovat toimintaa, ihmisiä ja erilaista olemista täynnä. Tämä on paitsi
seurakunnan identiteetin myös talouden kannalta tarkoituksenmukaista –
mikäli tiloja on paljon vuokrattavana, on parempi luopua niistä kokonaan.
Tavoitteena on siis luoda kokemus ”omasta toiminnasta”, siitä, että se,
mitä kirkon tiloissa tapahtuu on ”omaa toimintaa”, sitä mitä seurakunta on
ja mistä sen tunnistaa.
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Seurakuntatoiminnassa on siis tilanteita, missä on tarkoituksenmukaista
olla keräämättä maksua tilojen käyttämisestä tai niihin toiminnan
kehittämisestä. Tällaisia erityisiä syitä voi olla esimerkiksi seurakunnassa
harjoittelevien kuorojen osalta kirkkotilan käyttö, seurakuntaan kahvila- tai
ravintolatoimintaa kehittävien osalta keittiön käyttö, seurakuntaan lapsi- ja
perhetyötä tekevien osalta kerho- tai liikuntatilojen käyttö.

Olennaista on, että näissä tilanteissa ihmisiä ja yhteistyökumppaneita
kohdellaan tasapuolisesti ja johdonmukaisesti samojen periaatteiden
pohjalta (idea ja ihanne uudenlaisen seurakuntatoiminnan
rakentamisesta) sekä sisäisen tarkastuksen antamien ohjeiden mukaisesti
(dokumentointi). Tästä vastaa kirkkoherra.

 Liitteet Nro 4    Yhteistyökäytännöt seurakuntia lähellä olevien yhteisöjen kanssa

       Nro 4a   Kari T. Ahosen muistio

       Puheenjohtaja esitteli asian ja kertoi muuttavansa esitystään siten, että
       kokouksessa jaetun Kari T. Ahosen muistion loppulauselmat 1 ja 2
       lisätään päätösehdotuksen kohdaksi e).

       Kohta e: 1) otetaan puheena oleva päätös liitteineen nyt tehtävän
       päätöspykälän liitteeksi ja 2) lisäksi tehdään päätös siitä, että kirkkoherra
       raportoi puolivuosittain seurakuntaneuvostolle päätöksistään, jotka
       perustuvat 3.12.2013 annettuun valtuutukseen.

       Asiasta käytiin keskustelua.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

11§                Kirkkoherran päätökset

   Päätösehdotus

       Merkitään kirkkoherranpäätösluettelo tiedoksi.

   Selostus Päätöksen perusteena olevat säädökset:

KJ 6:12 ja Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 8 §.

   Liite Nro 5   Kirkkoherran päätökset

   Päätös Merkittiin tiedoksi.
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   12§                Seuraava kokous

   Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.

   Selostus Seuraava kokous pidetään 21.1.2014 klo 18 Kallion kirkon
                           Kappelisalissa.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

  13§                 Ilmoitusasiat

                           13.1. Kiinankielisen seurakuntatyön määräaikaisen papinviran
                           vakinaistaminen

Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.

    Selostus          Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt vakinaistaa kiinankielisen
                             seurakuntatyön papinviran, joka sijoitetaan Kallion seurakuntaan
                             1.1.2014 alkaen.

    Liite Nro 6 Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjanote

    Päätös Merkittiin tiedoksi.

                               13.2. Vironkielisen papinviran perustaminen päättyvän diakonian
                               viran tilalle

      Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.

      Selostus          Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt perustaa 1.7.2014 alkaen
                               Kallion seurakuntaan sijoitettavan seurantayhtymän vironkielisen
                               seurakuntatyön papinviran (vaativuusryhmä 601).

   Liite Nro 7 Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjanote

   Päätös Merkittiin tiedoksi.

                            13.3. Jumalanpalveluspäivät Seinäjoella
      Muistutus 4.-6.2.2014 pidettävistä Jumalanpalveluspäivistä

                               Seinäjoella.  Sitovat ilmoittautumiset sihteerille ma 9.12. mennessä.

      Päätös Merkittiin tiedoksi.
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13.4. Hiippakuntavaltuuston kokous 13.2.2014

                                Helsingin hiippakunnan seurakunnille ja seurakuntayhtymille
                                annetaan tiedoksi, että hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna
                                Korhonen on kutsunut hiippakuntavaltuuston koolle seuraavasti: to
                                13.2.2014 klo 18 Suomen Lähetysseura, Tähtitorninkatu 19, 00140
                                Helsinki. Aloitteet kokousta varten tulee jättää tuomiokapitulille
                                viimeistään 2.1.2014.

       Päätös Merkittiin tiedoksi.

         13.5. Tiedotustyöryhmän kokous

                                Puheenjohtaja kertoi seurakunnan tiedotustyön tilanteesta.
                                Asiasta käytiin keskustelua.

Päätös            Asia ja käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

        14§ Muut mahdolliset asiat

  Varapuheenjohtaja Johanna Hautakorpi kiitti seurakuntaneuvoston
                                 puolesta seurakuntaneuvoston puheenjohtajaa ja sihteeriä
                                 kuluneesta kaudesta ja toivotti kaikille hyvää joulua.

         15§          Valitusosoitus
                                 Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen.

         16§                  Kokouksen päätös

                                 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.32.

                                 Loppurukouksen piti Tiina Rankinen.

Teemu Laajasalo Anna-Liisa Hyvönen
puheenjohtaja sihteeri
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Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

__ / __ /2013 __ / __/ 2013

Saara E. Tolonen Kari T. Ahonen

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

Teemu Laajasalo
kirkkoherra
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KALLION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013
SEURAKUNTANEUVOSTO
PL 57
00531 HELSINKI 3.12.2013
p. 09 2340 3600

Ilmoitus julkipanosta

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvoston 3. päivänä joulukuuta 2013 pidetyn kokouksen
tarkistettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa __.__ – __.__. 2013
välisen ajan kirkkoherranviraston aukioloaikoina, osoite Neljäs linja 18.

Helsingissä __ päivänä joulukuuta 2013

Teemu Laajasalo
kirkkoherra
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