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PL 57
00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA
p. 09 2340 3600

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2013

Kokousaika:  Tiistai 23.4.2013 kello 18.00-21.05
Paikka: Kallion kirkko, Kappelisali, Itäinen papinkatu

Jäsenet:
Laajasalo Teemu, puheenjohtaja
Ahonen Kari, jäsen
Aromaa Eekku, jäsen
Asikanius Mariella, jäsen
Haimelin Eeva-Liisa, jäsen
Hautakorpi Johanna, varapuheenjohtaja
Minkkinen Eero, jäsen
Niinivaara Leena, jäsen
Rankinen Tiina, jäsen
Rissanen Laura, jäsen, poistui klo 19.50 §:n 10 käsittelyn jälkeen
Simonen-Kässi Anna-Riitta, jäsen
Stålström Olli, jäsen,
Vesa Jukka, jäsen
Anna-Liisa Hyvönen, sihteeri

Poissa: Tapio Huttula, Kari Kurka, Juhana Pulli, Saara E. Tolonen

Varalla: Jouko Berghäll, Minna Lundell-Kiuru, 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).

Päätös Kokous on päätösvaltainen. Läsnä 16/17 jäsentä.
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3§ Pöytäkirjan tarkistajat

Päätösehdotus
Pöytäkirjan tarkistajiksi valitaan Eero Minkkinen ja Leena Niinivaara.

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 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 siten, että ensin
                   käsitellään §7 ja sen jälkeen §10, kohtaan muut mahdolliset asiat lisättiin
                   Nuorten keskus ry:n vuosikokous. Puheenjohtaja oli kutsunut Yhteisen
                   kirkkoneuvoston jäsenen Riitta Asikaniuksen §:n 10 käsittelyn ajaksi
                   kokoukseen.

5§ Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014

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

Selostus    Helsingin seurakuntayhtymän taloustyöryhmä on kokoontunut 3.4.
                   Yhteisen kirkkoneuvoston iltakoulu kehysbudjetista pidetään 17.4., kirkkoherra
                   ja seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja osallistuvat kokoukseen.

Puheenjohtaja on ohjeistanut työntekijöitä laatimaan lähiesimiesten johdolla
työalakohtaiset toimintasuunnitelmat budjettiehdotuksineen 24.5. mennessä.
Johtoryhmä valmistelee työalojen budjettiesitykset seurakuntaneuvoston
taloustyöryhmälle.
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Seurakuntaneuvostossa käydyn lähetekeskustelun pohjalta taloustyöryhmä
valmistelee toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen 11.6. pidettävään
seurakuntaneuvoston kokoukseen.

Toiminta- ja taloussuunnitelma vahvistetaan 27.8. pidettävässä
seurakuntaneuvoston kokouksessa.

Jaetaan pöydälle 17.4. pidetyn YKN:n iltakoulun jälkeen saatu materiaali.

Puheenjohtaja kertoi 17.4. pidetyn Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen
iltakoulussa esitetyistä ensi vuoden talousnäkymistä.

Asiasta käytiin keskustelua ja se merkittiin tiedoksi.

Päätös Käytiin lähetekeskustelu ja päätettiin, että taloustyöryhmä valmistelee
                   yhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma-aineiston pohjalta seurakunnan 2014
                   toiminta- ja taloussuunnitelman raamit jatkokäsittelyä varten.

6§       Työntekijöiden vuosilomat

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi seurakunnan työntekijöiden vuosilomat kesäkaudelle 2013
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§).

Liite  1    Vuosilomalista

       Puheenjohtaja kertoi, että aikaisemmin lähetettyyn vuosilomalistaan on tullut
                   seuraavat muutokset: Teemu Laajasalon tarkennettu loma-aika 26.6.-
                   31.7.2012, Eeva-Liisa Hurmerinnan loma siirtyy alkavaksi 8.7.-11.8.2013,
                   Ilkka Sariolalla on ansaittua vuosilomaa 8.-18.7. ja palkatonta virkavapautta
                   19.7.-11.8.2013 ja Terhi Varjorannalle lisäksi vuosilomaa 7.-18.8.
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Päätös Päätettiin kanttorien vuosilomat ja merkittiin tiedoksi työntekijöiden
                   vuosilomat kesäkaudelle 2013.

7§ Hallinto-oikeuden lausuntopyyntö

Päätösehdotus
Annetaan lausunto Helsingin hallinto-oikeuden 1.3.2013 lähettämän pyynnön
3719/13, 00982/13/2399 johdosta.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta kokouksessa.

Selostus    Kirkollisvalitus Kallion seurakunnan seurakuntaneuvoston päätöksestä
                   22.1.2013, jolla se hylkäsi  Juhani Salosen, Kari Kurkan ja Saara E. Tolosen
                   21.6.2011 tekemän oikaisuvaatimuksen koskien vuoden 2011 eräitä pakollisia
                   kirkkokolehteja.

Liitteet    2   Puheenjohtajan tekemä lausuntoesitys
 2a  Helsingin hallinto-oikeuden lähettämä lausuntopyyntö
 2b  Johanna Hautakorven tekemä lausuntoesitys

Puheenjohtaja esitteli asian ja avasi siitä keskustelun.

Johanna Hautakorpi esitteli kokouksessa jaetun vastaesityksen ja perusteli
sen sisältöä.

Laura Rissanen kannatti Johanna Hautakorven tekemää vastaesitystä.

Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että koska puheenjohtajan
tekemään esitykseen on tullut vastaesitys, niin asiasta käydään äänestys.

Pöytäkirjantarkistajat toimivat ääntenlaskijoina.

Äänestys: Puheenjohtajan pohjaesitystä kannatti 3 ja Johanna Hautakorven
esitystä 13.

Äänestyksen tulos: Hyväksyttiin Johanna Hautakorven kokouksessa
esittelemä vastaesitys.

Päätös Päätettiin antaa Helsingin hallinto-oikeuden 1.3.2013 lähettämän
                  3719/13, 00982/13/2399 pyynnön johdosta kokouksessa jaettu lausunto.

Puheenjohtaja jätti eriävänä mielipiteenä tekemänsä pohjaesityksen.

       Pöytäkirjan pykälä luettiin ja hyväksyttiin tältä osin kokouksessa.
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8§       Testamenttivaroilla toteutettavat hankkeet vuonna 2013

Päätösehdotus
Päätetään testamenttivaroilla toteutettavista hankkeista liitteen

                   mukaisesti.

Selostus Seurakuntaneuvosto päätti 11.9.2012 pitämässään kokouksessa, että
                  seurakunnalle tehtyjä testamenttivaroja käytettäisiin kohtuullisen ajan
                  kuluessa testamentin tekijän esittämän käyttötarkoituksen mukaisesti.
                  Testamenttivaroilla ei ole tarkoitus korvata budjetin määrärahoja ja työalat
                  voivat halutessaan anoa niitä. Testamenttivaroilla toteutettavista hankkeista
                  kerrotaan myös seurakuntalaisille.

      Seurakuntaneuvosto hyväksyi 4.12.2012 pitämässään kokouksessa
                  työaloille laaditun ohjeen testamenttivarojen anomisesta.
                  Seurakuntaneuvostolle osoitetut anomukset on tehtävä 28.2.2013 mennessä.

      Määräaikaan mennessä tuli viisi hakemusta.

      Seurakuntaneuvosto valitsi 12.3.2013 pitämässään kokouksessa työryhmän
                  Leena Niinivaara, Tiina Rankinen, Saara E. Tolonen ja Teemu Laajasalo
                  valmistelemaan seurakuntaneuvostolle esityksen työntekijöiden tekemien
                  anomusten pohjalta testamenttivaroilla toteutettavista hankkeista.

Liite        3 Työryhmän esitys testamenttivaroilla toteutettavista hankkeista

        Puheenjohtaja esitteli asian ja avasi siitä keskustelun.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

9§              Diakoniaprojektin Elämän Keskus jatkoanomus vuodelle 2014

Päätösesitys
Keskustellaan ja päätetään jatkoanomuksesta vuodelle 2014.

Selostus    Helsingin seurakuntayhtymä on myöntänyt Kallion seurakunnalle  1.1.2011
                   alkaen kolmivuotisen diakoniaprojektin Alppilan kirkko – Elämän Keskus.
                   Projektille esitetään jatkoanomusta vuodelle 2014.

                   Toiminnan vakiinnuttaminen ja niveltäminen osaksi koko seurakunnan työtä
                   on kesken. Elämän Keskuksessa jo nähtävän yhteisön vahvistaminen
                   vaatii vielä työtä ja yhteistyö eri työalojen kanssa tarvitse vahvistamista.
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 Liite 4     Diakoniaprojektin jatkoanomus

Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

 Päätös Päätetään anoa Helsingin seurakuntayhtymältä jatkoa Alppilan kirkko –
Elämän keskus projektille vuodelle 2014. Valtuutettiin kirkkoherra Teemu
Laajasalo ja pastori Päivi Hakkari-Ohmero terävöittämään jatkoanomuksen
tekstiä kokouksessa esitetyin evästyksin.

10§  Yhteinen strategiapäivä 13.4.

Päätösehdotus
Käydään lähetekeskustelu 13.4.2013 pidetyn työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden yhteisestä tapaamisesta.

Selostus Työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten yhteinen
strategiapäivä pidettiin 13.4.2013 Alppilan kirkossa.

Puheenjohtaja oli kutsunut tämän pykälän käsittelyn ajaksi mukaan Yhteisen
kirkkoneuvoston jäsenen Riitta Asikaniuksen.

Riitta Asikanius toi terveiset seurakuntayhtymän strategian valmistelusta ja
Toiveiden kirkko - jäsentukihankkeesta.

       Puheenjohtaja avasi keskustelun yhteisestä 13.4. pidetystä strategiapäivästä.

Lähetekeskustelun pohjaksi osanottajille jaettiin raakamuistio strategiapäivän
aikana tehdyistä muistiinpanoista. Strategiakeskustelua on tarkoitus jatkaa
14.5. pidettävässä seurakuntaneuvoston kokouksessa täsmennetyn aineiston
pohjalta ja vahvistaa strategian 11.6. pidettävässä seurakuntaneuvoston
kokouksessa.

Päätös Käyty lähetekeskustelu merkittiin tiedoksi.

11§   Aino Pentin kirje

Päätösehdotus
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  Pyydetään seurakunnan vapaaehtoistyöstä vastaavaa
  diakoniatyöntekijää Maarit van Santenia hoitamaan asiaa.

Selostus  Aino Pentin kirje, jossa hän pyytää seurakunnan alueella asuvien
 vapaaehtoisten yhteystietoja  yksinäisten ja sairaiden vanhuksien
 auttamiseksi.

Liitteet   5    Aino Pentin kirje.

         Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

12§ Salla Kalamiehen anomus

Päätösehdotus
Keskustellaan ja päätetään Salla Kalamiehen anomuksesta.

Selostus Kalliossa asuva opiskelija Salla Kalamies anoo avustusta 1300 euron
matkakuluihin osallistuessaan Suomen Lähetysseuran kautta tehtävään
vapaaehtoistyöhön Botswanassa 31.5.-13.8.2013. Suomen Lähetysseura
avustaa asumis- ja ruokailukuluissa.

Kallion seurakuntaneuvosto on 16.3.2010 myöntänyt 90 € (180 euron
kokonaiskustannukset) Salla Kalamiehelle opintoapurahaa hänen
osallistuessa Suomen Lähetysseuran ja Seurakuntaopiston järjestämälle
lähetystyön esikoulutuskurssille.

Liite 6    Salla Kalamiehen kirje

       Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

Puheenjohtaja päätti ottaa asian uuteen valmisteluun.

Päätös Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
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13§             Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry:n avustushakemus
Päätösesitys

Päätetään myöntää Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry:lle
                    haettu tuki seminaarin järjestämistä varten.

Selostus Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry hakee avustusta to 27.6.2013 klo 15-18
                     Kallion seurakuntakodissa, Siltasaarenkatu 28 pidettävään ”Perhe, avioliitto
                     – mitä ne oikein ovat” – liittoseminaarin järjestelykuluja varten
                     liitteen mukaisesti, yhteensä 500 euroa. Seminaari on ilmainen
                     osallistujille eikä siihen ole haettu muita avustuksia.

Liite 11   Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry:n avustushakemus

         Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

14§         Seurakuntapastorin virka
Päätösehdotus

Käydään lähetekeskustelu seurakuntapastorin virasta, jonka työalana on
                    miestyö ja nuoret aikuiset.

Selostus     Kirkkoherra on keskustellut seurakuntapastorin virasta tuomiokapitulin
                    notaarin kanssa. Keskustellaan eri vaihtoehdoista.

Puheenjohtaja kertoi eri vaihtoehdoista, miten virantäytön suhteen voidaan
edetä.

Asiasta käytiin lähetekeskustelu.

Päätös Käyty lähetekeskustelu merkittiin tiedoksi ja se otetaan huomioon asian
                    jatkovalmistelussa.
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15§         Toimintakertomus vuodelta 2012

Päätösehdotus

  Keskustellaan, muokataan tarvittaessa ja hyväksytään seurakunnan
  toimintakertomus vuodelta 2012.

Selostus
                     Vuoden 2012 toimintakertomustekstin on koonnut kappalainen Riitta
                     Männistö, joka toimi vt. kirkkoherrana toimintakertomuksen valmistelun
                     aikana. Luottamushenkilöille lähetettiin toimintakertomuksesta painettu
                     monisteversio 12.3.2013 kokouskäsittelyä varten.

                     Kokouksessa jaettiin Kari Ahosen laatimat luonnosesitykset koskien
                     toimintakertomuksen kohtia 002 Seurakuntaneuvosto ja kirkkoherran vaali
                     2012.

                     Seurakuntaneuvosto hyväksyi 12.3.2013 toimintakertomustekstin seuraavin
                     muutoksin sivut 5, 6, ja 7 korvataan kokouksessa jaetuilla luonnoksilla sekä
                     sivun 7 kuvateksti korjataan Marja Heltelän osalta. Samalla annettiin Riitta
                     Männistölle mahdollisuus tarvittaviin teknisiin korjauksiin.

         Kokouksen jälkeen seurakuntaneuvoston varajäsen Risto Rantakari oli
                     huomannut, että aineistosta puuttui kokonaan seurakunnan
                     ystävyysseurakuntatoiminta. Riitta Männistö on aineiston puuttumisen
                     huomaamisen jälkeen pyytänyt Risto Rantakaria laatimaan tekstin.

         Toimintakertomuksen täydennetty monisteversio kokouskäsittelyä varten
                     jaetaan kokouksessa.

Liite 13  Toimintakertomuksen monisteversio 2

          Puheenjohtaja kertoi, että aikaisemmin hyväksyttyä toimintakertomustekstiä
                      on täydennetty Risto Rantakarin laatimalla ystävyysseurakuntatyöstä
                      kertovalla tekstillä.

          Asiasta käytiin keskustelua.

Päätös Vuoden 2012 toimintakertomus hyväksyttiin esitetyin lisäyksin.

16§         Suomen Lähetysseuran vuosikokous Helsingissä
Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi ja päätetään Suomen Lähetysseuran
                    vuosikokoukseen osallistumisesta.
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Selostus     Suomen Lähetysseuran vuosikokous pidetään Helsingissä 8.6.2013 klo 9
                    alkaen Paavalin kirkossa, Sammatintie 5. Lähetysseuran jäsenenä
                    seurakunnat saavat sääntöjen mukaan lähettää yhdistyksen kokouksiin
                    edustajia liitteessä esitetyn ohjeen mukaisesti. Edustajat ja heidän tietonsa
                    tulee ilmoittaa viimeistään 10.5.2013 mennessä.

Liite         10   Suomen Lähetysseuran vuosikokouskutsu

                    Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

Päätös Suomen Lähetysseuran vuosikokous merkittiin tiedoksi ja valtuutettiin
                     lähetystyöstä vastaava pappi Eeva-Liisa Hurmerinta valitsemaan kolme
                     lähetystyöstä kiinnostunutta henkilöä edustamaan seurakuntaa
                     vuosikokouksessa.

17§          Kanttorin valinnan lainvoimaisuus
Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Selostus     Tuomiokapituli on 10.4.2013 pitämässään kokouksessa antanut valtakirjan
                    Tommi Niskalalle Kallion seurakunnan A-kanttorin virkaan 11.4.2013 alkaen.

Liite 14  Kanttorin valtakirja Tommi Niskalalle

Päätös Merkittiin tiedoksi.

18§ Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstön kehittämissääntö
Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Selostus Helsingin seurakuntatyhmän Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt
henkilöstön kehittämissäännön ja Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen
soveltamisohjeen 21.3.2013 pitämässään kokouksessa. Päätös astuu
voimaan 1.7.2013.

Liitteet 7     Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstön kehittämissääntö
       Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen soveltamisohje Helsingin
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       seurakuntayhtymässä
   Kirkon henkilöstön kehittämissopimus

Päätös Merkittiin tiedoksi.

19§ Kallion kirkontornin turvallisuusohjeet
Päätösehdotus

 Merkitään tiedoksi.

Selostus Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistötoimiston tilapalvelupäällikkö on
tarkastanut maaliskuussa 2013 Kallion seurakunnan kirkontornin henkilö- ja
paloturvallisuutta koskevat turvallisuusohjeet liitteen mukaisesti.

Liite 8    Helsingin Kallion seurakunnan kirkontornin henkilö- ja paloturvallisuutta
      koskevat turvallisuusohjeet.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

20§ Kirkkoherran päätökset

Päätösehdotus

Merkitään kirkkoherranpäätösluettelo tiedoksi.

Selostus Päätöksen perusteena olevat säädökset:

KJ 6:12, Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 8 § ja YKV 27.9.2012

Liite 9  Kirkkoherran päätökset

Päätös Merkittiin tiedoksi.

21§        Seuraava kokous

Päätösehdotus
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Siirretään aikaisemmin sovitun seurakuntaneuvoston kokouksen ajankohtaa ti
        14.5. klo 18 Kallion kirkon Kappelisaliin.

Selostus Seuraavan kokouksen ajankohdaksi on päätetty 21.5. klo 18.
                   Kokousaikataulua sovittaessa ei ollut vielä tiedossa kirkkoherrainkokouksen
                   seminaarimatka, joka ajoittuu samalle päivälle 21.-23.5.2013.

Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

 22§        Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.

 23§ Muut mahdolliset asiat

23.1. Nuorten Keskus ry:n vuosikokous 18.5.2013 Kuopiossa
Nuorten Keskus ry:n vuosikokous pidetään Kirkkopäivien yhteydessä
18.5.2013 klo 13 alkaen Kuopion Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22.

Liite           12  Kutsu Nuorten Keskus ry:n vuosikokoukseen

Päätös Merkittiin tiedoksi.

  24§         Valitusosoitus
                   Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen.

   25§          Kokouksen päätös

                   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.05

                   Loppurukouksen piti Eero Minkkinen.

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

__ / __ /2013 __ / __/ 2013

Leena Niinivaara Eero Minkkinen

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

Teemu Laajasalo
kirkkoherra
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KALLION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013
SEURAKUNTANEUVOSTO
PL 57
00531 HELSINKI 23.4.2013
p. 09 2340 3600

Ilmoitus julkipanosta

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvoston 23 päivänä huhtikuuta 2013 pidetyn
kokouksen tarkistettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa __.__ –
__.__. 2013 välisen ajan kirkkoherranviraston aukioloaikoina, osoite Neljäs linja 18.

Helsingissä __ päivänä toukokuuta 2013

Teemu Laajasalo
kirkkoherra
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