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PL 57
00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA
p. (09) 2340 3600

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2013

Kokousaika: Tiistai 5.2.2013 kello 18.00-19.35
Paikka: Kallion kirkko, Kappelisali, Itäinen papinkatu 2.

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

Poissa:  Kari Ahonen

Varalla:  Minna Lundell-Kiuru

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§ Päätösvaltaisuus

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 17/17 jäsentä.
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3§ Pöytäkirjan tarkistajat

Esitys: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittaneen Mariella Asikanius ja Eeva-Liisa
Haimelin.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

4§ Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi korjauksella
pykälän 9 esitystä siten, että otsikko säilytetään ja käsitellään ainoastaan
toimintakertomusteksti. Muihin mahdollisiin asioihin lisätään, Johanna
Hautakorven lyhyt näkökulma taloudesta ja Leena Niinivaaran asia Kuopion
kirkkopäivistä.

5§ Kirkkoherran päätökset

Luettelo kirkkoherran viranhaltijapäätöksistä.

- Liite

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 6§ Diakoniaprojektin väliraportti
Kallion seurakunnan diakoniaprojekti Alppilan kirkko – Elämän Keskus 2011-
2013 toiminnasta laaditaan vuosittain raportti, joka toimitetaan
seurakuntayhtymään.

- Liite

Esitys: Käsitellään diakoniprojektin väliraportti ja lähetetään se eteenpäin
seurakuntayhtymään.

Puheenjohtaja esitteli liitteenä olevan diakonianprojektin väliraportin ja avasi
siitä keskustelun.

Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Päätös: Käsiteltiin diakoniaprojektin väliraportti ja päätettiin lähettää se
eteenpäin seurakuntayhtymään.

 7§             Vuoden 2013 messuavustajat
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Kirkkoherra on myöntänyt seuraaville liitteessä mainituille seurakuntalaisille
oikeuden toimia ehtoollisavustajana Kallion seurakunnan alueella vuoden
2013 aikana toimitettavissa messuissa.

- Liite

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8§ Kirkkoherran virkaanasettajaiset
Sunnuntaina 10.2. on kirkkoherran virkaanasettajaiset. Puheenjohtaja kertoo
päivän ohjelmasta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Puheenjohtaja kertoi virkaanasettajaisten ohjelmasta. Klo 10 on pääjuhla,
messu Kallion kirkossa, jonka jälkeen klo 12 kirkkokahvit kirkkosalissa.
Lastenhoito on järjestetty ja siitä voi sopia etukäteen kirkon aulassa. Klo 14 on
Alppipuistossa laskiaistapahtuma kaikille. Klo 16 messu Alppilan kirkossa ja
klo 18.30 iltajuhla luottamushenkilöille, vapaaehtoisille ja työntekijöille Alppilan
kirkossa.

Asiasta käytiin keskustelua.

Päätös: Kirkkoherran virkaanasettajaisjuhlapäivän ohjelma merkittiin tiedoksi.

 9§ Seurakunnan teksti yhtymän toimintakertomukseen 2012
Liitteenä seurakunnan toimintakertomusteksti yhtymän toimintakertomukseen.
Talouden tunnusluvut jaetaan kokouksessa.

- Liite

Esitys: Käsitellään toimintakertomusesitys ja päätettäneen lähettää se
liitettäväksi seurakuntayhtymän toimintakertomukseen 2012.

Puheenjohtaja esitteli asian ja totesi, että pykälä käsitellään työjärjestyksessä
hyväksytyn muutoksen mukaisesti.

Talouden tunnusluvuilla on tarkoitettu tilastolukuja, jotka liittyvät
toimintakertomukseen. Lyhyellä tutustumisella on tilastoissa ilmennyt
epäselvyyttä työalojen ja merkitsemisen suhteen. Varsinaiset talouden
tunnusluvut saadaan suoraan seurakuntayhtymästä. Seurakunnan tilastoluvut
esitellään lähemmin toimintakertomuksessa.

Toimintakertomustekstistä käytiin keskustelua. Keskustelussa jäsenet toivoivat
selkeytystä yksityiskohdista. Valittiin työryhmä Mariella Asikanius ja Johanna
Hautakorpi muokkaamaan tekstiä.

Päätös: Valtuutettiin työryhmä Mariella Asikanius ja Johanna Hautakorpi
muokkaamaan liitteenä lähetetyn seurakunnan toimintakertomustekstin
yhtymän toimintakertomukseen kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.
Teksti toimitetaan sihteerille perjantaihin 8.2. aamupäivään mennessä.
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 10§ Lähetysseuran hallituksen jäsenten ehdokasasettelu
Suomen Lähetysseura ry:n hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali
toimitetaan 8.6.2013 Helsingissä pidettävässä vuosikokouksessa.
Lähetysseuran jäsenillä on mahdollisuus asettaa ennakkoon ehdokkaita näihin
vaaleihin. Kokouksessaan 6.4.1995 Lähetysseuran johtokunta on kutsunut
kaikki Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat Suomen
Lähetysseuran jäseniksi. Vaalitoimikunta pyytää Lähetysseuran jäseniä
asettamaan ehdokkaita erovuoroisten hallituksen jäsenten vaaleja varten.
Kukin jäsen voi asettaa useita ehdokkaita.

- Liite

Esitys: Käydään keskustelu ja päätetään mahdollisesta Kallion seurakunnan
ehdokkaasta Suomen Lähetysseuran hallituksen jäsenten vaalissa.

Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

Päätös: Päätettiin, ettei tällä kertaa aseteta ehdokasta Suomen Lähetysseura
ry:n hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle.

  11§        Ilmoitusasiat

11.1. Seuraava kokous
Seuraava kokous 12.3.2013 klo 18 Kallion kirkon kappelisalissa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

  12§ Muut mahdolliset asiat

12.1. Tiina Rankinen kertoo vuoden 2013 yhteisvastuukeräyksestä
Yhteisvastuumateriaalia jaetaan kokouksessa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Seurakuntaneuvoston jäsen Tiina Rankinen, joka on yksi seurakunnan tämän
vuoden YV-keräyksen vastuuhenkilöistä esitteli tämän vuoden keräyskohteet.

Suomessa Yhteisvastuu käynnistää etsivän vanhustyön projektin, jonka
kohderyhmänä ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat yksinäiset,
eristäytyneet ja syrjäytyneet vanhukset.

Keräyksen ulkomaisessa kohteessa, Kambodzassa tuetaan syrjäisten ja
köyhien maaseutualueiden kehityshanketta, jossa kyläyhteisöjä koulutetaan
moni tavoin auttamaan itse itseään. Kylien elinolosuhteiden kokonaisvaltainen
parantaminen helpottaa myös vanhusten arkea.



5 (7)

Osa keräystuotosta menee oman seurakunnan valitsemaan kohteeseen.

Keskusteltiin eri keräysvaihtoehdoista ja niiden toteuttamisesta
seurakunnassa. Seurakunnan YV-tapahtumista on myös tehty erillinen
moniste.

Seurakuntaneuvoston jäseniä kutsuttiin mukaan lipaskeräykseen.

Päätös: Yhteisvastuukeräys ja siitä käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

12.2. Taloudesta lyhyt näkökulma
Johanna Hautakorpi kertoi, että seurakuntaneuvoston työskentelyn apuna
toimii eri työryhmiä. Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajana hän haluaisi
tulla mukaan taloustyöryhmään.

Todettiin, että varapuheenjohtajan on tärkeää olla mukana taloustyöryhmän
työskentelyssä.

Keskusteltiin yleisesti seurakunnan taloustilanteesta ja tietyin väliajoin
otettujen talousraporttien tärkeydestä. Samalla keskusteltiin yhteisestä
strategiapäivän järjestämisestä työntekijöiden kanssa. Kirkkoherra ryhtyy
valmistelemaan yhteistä tapaamista.

Päätös: Päätettiin, että nykyisiä työryhmiä jatketaan ja taloustyöryhmää
täydennetään Johanna Hautakorvella.

12.3. Kuopion kirkkopäivät
Leena Niinivaara otti esille toukokuussa pidettäville Kirkkopäiville
osallistumisen.

Päätös: Kirkkopäiville osallistumisesta keskustellaan seuraavassa
seurakuntaneuvoston kokouksessa.

   13§         Valitusosoitus
                   Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen.

    14§         Kokouksen päätös

                   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.

                   Loppurukouksen piti Johanna Hautakorpi.
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Teemu Laajasalo Anna-Liisa Hyvönen
puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

19/ 2/2013 8/ 2/ 2013

Mariella Asikanius Eeva-Liisa Haimelin

Pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 20/2 – 6/3/2013 välisen ajan
kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.

Teemu Laajasalo
kirkkoherra
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KALLION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013
SEURAKUNTANEUVOSTO
PL 57
00531 HELSINKI 5.2.2013
p. (09) 2340 3600

Ilmoitus julkipanosta

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvoston 5. päivänä helmikuuta 2013 pidetyn
kokouksen tarkistettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa __.__ –
__.__. 2013 välisen ajan kirkkoherranviraston aukioloaikoina, osoite Neljäs linja 18.

Helsingissä __ päivänä helmikuuta 2013

Teemu Laajasalo
kirkkoherra
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