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PL 57
00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA
p. 09 2340 3600

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2013

Kokousaika: Tiistai 27.8.2013 kello 18.00
Paikka: Alppilan kirkko, Kotkankatu 2

Jäsenet:
Laajasalo Teemu, puheenjohtaja
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
Anna-Liisa Hyvönen, sihteeri

Poissa: Kari Ahonen

Varalla: Kristiina Hehku

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 Kari Kurka ja Minna Lundell-Kiuru.

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 Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Puheenjohtaja
                    esitti, että seurakuntayhtymän aikataulun vuoksi pöytäkirja tarkistettaan ja
                    hyväksytään kahden pykälän osalta kokouksessa: §:n 6 kohdalla
                    hyväksytään erikseen Lintulahden tilasta luopuminen ja §:n 10 kohdalla
                    tehdään päätös Tuuli Raamatin virka-asiassa. Mikäli Lintulahden tilasta ei
                    pystytä päättämään kohdassa 6, otetaan asia erikseen
                    esille kohdassa muut mahdolliset asiat.

5§   Kirkkoherran katsaus tulevan toimintakauden linjauksiin ja
                    rahoitusmalliin

Päätösehdotus
Käydään lähetekeskustelu seurakunnan toiminnan linjauksista ja

                      rahoitusmallista.
Selostus Kirkkoherra esittelee esimerkkejä tulevan strategian mukaisista
                      uudenlaisista hankkeista ja niiden mahdollisista rahoitusmalleista.

Puheenjohtaja esitteli esimerkkejä tulevan strategian mukaisista
uudenlaisista hankkeista ja niiden rahoitusmalleista. Kokouksessa käyty

                      lähetekeskustelu olisi pohjana tulevaa 3.9. pidettävää johtoryhmän ja
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                      seurakuntaneuvoston yhteistä iltakoulua varten.

                      Käydyn keskustelun pohjalta todettiin, että strategiapäivässä keskitytään
                      pääasiassa strategian kirjaamiseen ja sen ohjausvaikutuksen pohdintaan.
                      Työn operatiiviseen tasoon ei haluta puuttua.

Päätös: Kirkkoherran katsaus ja käyty lähetekeskustelu merkittiin tiedoksi.

6§ Talousarvio vuodelle 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
    vuodelle 2014-2016

Päätösehdotus
    Puheenjohtaja esittelee taloustyöryhmän kanssa valmistellun
    talousarvioesityksen vuodelle 2014 sekä toiminta- ja
    taloussuunnitelmaesityksen 2014-2016. Seurakuntaneuvosto keskustelee ja
    päättää toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2014-2016 ja hyväksyy
    talousarvionesityksen vuodelle 2014.

Selostus       Helsingin seurakuntayhtymän Yhteisen kirkkoneuvoston iltakoulu
                      kehysbudjetista pidettiin 17.4., kirkkoherra ja seurakuntaneuvoston
                      varapuheenjohtaja osallistuvat kokoukseen.

    Puheenjohtaja on ohjeistanut työntekijöitä laatimaan lähiesimiesten johdolla
    työalakohtaiset toimintasuunnitelmat budjettiehdotuksineen 24.5.
    mennessä. Johtoryhmä on valmistellut työalojen budjettiesitykset
    seurakuntaneuvoston taloustyöryhmälle.

    Seurakuntaneuvostossa käydyn lähetekeskustelun pohjalta kirkkoherra on
    taloustyöryhmän kanssa valmistellut toiminta- ja taloussuunnitelmaa 29.5. ja
    15.8. pidetyissä kokouksissa.

    Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

Liitteet Nro 1 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016
        Nro 2 Tililajikohtainen arvio
        Nro 3 Työalakohtainen arvio
        Nro 3a   Tiivistelmä käytetyistä budjetin tasapainotuskeinoista

Päätös  Päätettiin toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2014-2016 ja hyväksyttiin
                       talousarvionesitys vuodelle 2014. Seurakuntaneuvosto päätti luopua
                       Lintulahden tilasta liitteen mukaisesti. Päätös tarkastettiin ja hyväksyttiin
                       kokouksessa tämän pykälän osalta.
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7§         Testamenttivarojen käyttö
Päätösehdotus

Käydään keskustelu testamenttivarojen käytöstä ja päätetään mahdollisesta
                     testamenttien tuloutuksesta vuodelle 2014.

Selostus Seurakuntayhtymän tilintarkastajat ovat ohjeistaneet seurakuntia tekemään
                     testamenttivarojen käyttösuunnitelman. Seurakuntaneuvoston
                     taloustyöryhmässä on keskusteltu testamenttien tuloutusten lisäämisestä,
                     jotta testamenttien tuoton lisäksi myös pääomaa käytettäisiin tilintarkastajien
                     ohjeistuksen mukaisesti.

                     Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

Päätös:        Seurakuntaneuvosto varautuu testamenttivarojen lisätuloutuksiin vuodelle
                     2014 ja valtuuttaa taloustyöryhmän tekemään siitä esityksen
                     seurakuntaneuvostolle.

8§           Ei julkisuuteen

9§ Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma 2014-2017
Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto keskustelee ja päättää antaa lausuntoesityksen
                     Helsingin seurakuntien ympäristöohjelmasta 2014-2017
                     liitteenä olevan esityksen pohjalta.

Selostus Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt liitteenä olevan Helsingin
                    seurakuntien ympäristöohjelman 2014-2017 ja pyytää ehdotuksesta
                    seurakuntaneuvostojen lausunnot 5.9.2013 mennessä ympäristöohjelman
                    jatkokäsittelyä varten.

 Seurakuntaneuvosto valitsi 14.5.2013 pitämässään kokouksessa työryhmän
 Eekku Aromaa, Anna-Riitta Simonen-Kässi, Eero Minkkinen, Tiina Rankinen,
 Arto Kuronen ja Marja Kotakorpi (koollekutsujana kirkkoherra)
 valmistelemaan seurakuntaneuvostolle lausuntoesitys Helsingin
 seurakuntien ympäristöohjelmasta 2014-2017.

 Työryhmä on laatinut lausuntoesityksen 13.6. pitämässään kokouksessa.

 Asiasta käytiin keskustelua.

Liite             Nro 4   Lausuntoesitys Helsingin seurakuntien ympäristöohjelmasta 2014-
                                    2017
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Päätös Seurakuntaneuvosto päätti lähettää Yhteisen kirkkoneuvoston pyytämästä
   Helsingin seurakuntien ympäristöohjelmaehdotuksesta 2014-2017 liitteen
   mukaisen lausunnon.

10§           Vironkielisen työn diakonin viran lakkauttaminen ja papin viran
          perustaminen

Päätösehdotus
           Päätetään pyytää Helsingin seurakuntayhtymää lakkauttamaan
           Kallion seurakunnan vironkielisen työn diakonian virka ja perustamaan
           vironkielisen työn papin virka.

Selostus Seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön johtaja on ilmaissut
                       suostumuksen diakonian viran muuttamisesta papin viraksi. Papin virka
                       mahdollistaa kokonaisvaltaisen vironkielisen messutyön ja
                       seurakuntatoiminnan kehittämisen. Seurakunnan kannalta muutoksen
                       edellytyksenä on se, että siitä ei aiheudu seurakunnalle kustannuksia.

                       Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös Päätettiin pyytää Helsingin seurakuntayhtymää lakkauttamaan
                        Kallion seurakunnan vironkielisen työn diakonian virka ja perustamaan
                        vironkielisen työn papin virka, sillä edellytyksellä, että siitä ei aiheudu
                        seurakunnalle kustannuksia. Päätös tarkastettiin ja hyväksyttiin
                        kokouksessa tämän pykälän osalta.

11§           Kansan Raamattuseuran avustushakemus
Päätösehdotus

Ei myönnetä, koska talousarvio on tiukka ja kaikki investoinnit on
   kohdennettu uuteen omaan toimintaan.

Selostus Kansan Raamattuseura anoo avustusta 1000 euroa oman
   toimintansa tukemiseen. Liitteenä oleva avustushakemus on lähetetty sekä
   seurakuntaan että seurakuntayhtymään.

Liite    Nro 5 Kansan Raamattuseuran avustushakemus

                      Kari Kurka esitti, että Kansan Raamattuseuran avustushakemukseen
    annettaisiin 200 euroa. Esitystä ei kannatettu.

Päätös Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.



6 (10)

12§               Suomen Raamattuopiston Säätiön avustusanomus
Päätösehdotus

Ei myönnetä, koska talousarvio on tiukka ja kaikki investoinnit on
   kohdennettu uuteen omaan toimintaan.

Selostus Suomen Raamattuopiston Säätiö anoo avustusta välttämättömien
   rakentamis- ja remontoimishankkeidensa kattamiseen liitteen mukaisesti.

Liite Nro 6 Suomen Raamattuopiston Säätiön avustusanomus

                      Kari Kurka esitti, että Suomen Raamattuopiston Säätiön
    avustusanomukseen annettaisiin 200 euroa. Esitystä ei kannatettu.

Päätös Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

13§  Valtakunnalliset Jumalanpalveluspäivät Seinäjoella

Päätösehdotus
        Merkitään tiedoksi ja päätetään seurakuntaneuvoston mahdollisesta
        osallistumisesta 4.-6.2.2014 Seinäjoella pidettäviin valtakunnallisiin
        Jumalanpalveluspäiviin.

Selostus Kirkon toiminnallisen osasto järjestää valtakunnalliset Jumalanpalveluspäivät
        4.-6.2.2014 Seinäjoella. Päivien teemoina ovat yhteisöllisyys, osallisuus ja
        vieraanvaisuus. Tilaisuuteen kutsutaan luottamushenkilöitä, työntekijöitä ja
        muuten jumalanpalveluksen kehittämisestä kiinnostuneita seurakuntalaisia.

Liite Nro 8 Parahat Evähät, Jumalanpalveluspäivät 2014 Seinäjoella

        Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

Päätös         Päätettiin, että seurakuntaneuvoston jäsenet voivat halutessaan osallistua
  4.-6.2.2014 Seinäjoella pidettäville Jumalanpalveluspäiville. Lähtijät
  ilmoittautuvat seurakuntaneuvoston sihteerille.

14§  Kirkon ulkomaanavun ajankohtaispäivä
Päätösehdotus

 Merkitään tiedoksi.
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Selostus     Kirkon Ulkomaanavun ajankohtaispäivä seurakunnan työntekijöille,
                    luottamushenkilöille, vastuutehtävissä oleville vapaaehtoisille ja
                    Ulkomaanavun työstä kiinnostuneille järjestetään 12.9.2013 klo 10-15.15
                    Paavalin seurakunnassa, Sammatintie 5. Ilmoittautuminen 5.9. mennessä.

                    Koulutuspäivästä on lähetetty luottamushenkilöille ennakkotietoa 18.6.2013
                    sähköpostitse.

Liite           Nro 7 Kirkon Ulkomaanavun koulutuspäivän ohjelma

Päätös Merkittiin tiedoksi.

15§ Hiippakuntavaltuuston kokous

Päätösehdotus
       Merkitään tiedoksi.

Selostus Helsingin hiippakunnan seurakunnille ja seurakuntayhtymille annetaan
                   tiedoksi, että hiippakuntavaltuusto kokoontuu to 17.10.2013 klo 18 Helsingin
                   seuratuvassa, Seuratupa (Autotalo, Kampin metroasemaa vastapäätä),
                   Salomonkatu 17 D, 2. krs, 00100 Helsinki. Aloitteet kokousta varten tulee
                   jättää tuomiokapitulille viimeistään 5.9.2013.

Liite         Nro 8 Kutsu Helsingin hiippakuntavaltuuston kokoukseen

Päätös         Merkittiin tiedoksi.

16§ Kirkkoherran päätökset

 Päätösehdotus

 Merkitään kirkkoherranpäätösluettelo tiedoksi.

 Selostus Päätöksen perusteena olevat säädökset:

KJ 6:12 ja Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 8 §.
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Liite Nro 10    Kirkkoherran päätökset

Päätös Merkittiin tiedoksi.

17§        Seuraava kokous
Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Selostus Seuraava kokous pidetään 17.9.2013 klo 18 Kallion kirkon Kappelisalissa.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

18§        Ilmoitusasiat

       15.1. Seurakuntaneuvoston ja johtoryhmän iltakoulu
Seurakuntaneuvoston ja johtoryhmän yhteinen iltakoulu ti 3.9. klo 17.30

                   Alppilan kirkolla. Iltakoulun aiheena seurakunnan strategia.

 Päätös      Merkittiin tiedoksi.

 19§ Muut mahdolliset asiat

19.1. Uusi virkalainsäädäntö
 Puheenjohtaja kertoi uudesta 1.6.2013 alkaen Kirkossa käyttöön otetusta
 virkalainsäädännöstä.

Päätös        Merkittiin tiedoksi.

        19.2. Kirkkoherran sivutoimilupa
         Kirkkoherra kertoi anovansa tuomiokapitulilta sivutoimilupaa ja halusi

                     informoida seurakuntaneuvostoa asiasta etukäteen.

         Asiasta käytiin keskustelua.

Päätös         Merkittiin tiedoksi, että kirkkoherra aikoo anoa sivutoimilupaa
                     tuomiokapitulilta.
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  20§          Valitusosoitus
                    Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen.

   21§           Kokouksen päätös

                    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.34.

                    Loppurukouksen piti Kari Kurka.

Teemu Laajasalo Anna-Liisa Hyvönen
puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

__ / __ /2013 __ / __/ 2013

Kari Kurka Minna Lundell-Kiuru

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

Teemu Laajasalo
kirkkoherra
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KALLION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013
SEURAKUNTANEUVOSTO
PL 57
00531 HELSINKI 27.8.2013
p. 09 2340 3600

Ilmoitus julkipanosta

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvoston 27 päivänä elokuuta 2013 pidetyn kokouksen
tarkistettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa __.__ – __.__. 2013
välisen ajan kirkkoherranviraston aukioloaikoina, osoite Neljäs linja 18.

Helsingissä __ päivänä syyskuuta 2013

Teemu Laajasalo
kirkkoherra
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