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PL 57
00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA
p. 09 2340 3600

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2014

Kokousaika: Tiistai 4.2.2014 kello 18.00-19.42
Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2

Jäsenet:
Laajasalo Teemu, puheenjohtaja
Aromaa Eekku, jäsen
Asikanius Mariella, jäsen
Haimelin Eeva-Liisa, jäsen
Huttula Tapio, 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 T. Ahonen, Johanna Hautakorpi ja Kari Kurka

  Varalla: Kristiina Hehku, Risto Rantakari ja Juhani Salonen, joka poistui klo
                            18.50 §:n 5 kohdalla

  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 17/17 jäsentä
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  3§     Pöytäkirjan tarkistajat

  Päätösehdotus
    Pöytäkirjan tarkistajiksi valitaan Mariella Asikanius ja Eeva-Liisa Haimelin.

  Selostus     Pöytäkirjan tarkistajat valitaan sihteerin pitämän listan mukaisesti.

  Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

  4§               Kokouksen työjärjestys

  Päätösehdotus
         Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

  Selostus    Edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei ole vielä ehditty tarkistaa ja tämän vuoksi
                     se jaetaan tiedoksi kokouksessa. 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 muut
                     mahdolliset asiat: 14.1. Uusien illan suunnittelu, 14.2. vapaaehtoistyöntekijät
                     ja  14.3. yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

  5§               Seurakuntavaalit 2014, vaalilautakunnan toteaminen ja tarkistaminen

  Päätösehdotus
Todetaan kokouksessa 3.1.2012 tehty vaalilautakunnan kokoonpano ja

                     valitaan uudet jäsenet poistuneiden tilalle.

Selostus   Vuoden 2014 seurakuntavaalien teemana on ”Usko hyvän tekemiseen”.
   Vaalien ennakkoäänestys pidetään 27.-31.10. ja  varsinainen vaalipäivä on
   9.11.

   Seurakuntaneuvosto valitsi 3.1.2012 pitämässään kokouksessa
   kirkkoherran vaalia varten vaalilautakunnan. ”Vaalilautakuntaan valittiin
   kirkkoherra Heikki Ahosen lisäksi Kari Ahonen, Mariella Asikanius, Leena
   Niinivaara, Tiina Rankinen ja Juhani Salonen. Varajäseniksi valittiin
   kutsumisjärjestyksessä seuraavat henkilöt: Eero Minkkinen, Kari Kurka,
   Elina Koivu, Minna Lundell-Kiuru ja Johanna Hautakorpi. Vaalilautakunnan
   puheenjohtajaksi valittiin Kari Ahonen.

   Samalla todettiin, että nyt asetettavan vaalilautakunnan tehtävä jatkuu myös
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   seuraavissa seurakuntavaaleissa.”

   Kirkkoherra Heikki Ahonen on jäänyt eläkkeelle ja seurakuntaneuvoston
   jäsen Elina Koivu on muuttanut seurakunnasta. Vaalilautakunta
   valitsee sihteerin.

   Puheenjohtaja esitteli asian. Esityslistan lähettämisen jälkeen Kari T.
   Ahonen on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä vaalilautakunnan
   puheenjohtajan tehtävään eikä jäseneksi.  Näin ollen vaalilautakuntaan pitää
   valita kaksi varsinaista jäsentä ja varajäsenet sekä puheenjohtaja.

   Asiasta käytiin keskustelua.

  Päätös Valittiin vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi Mariella Asikanius, Teemu
                      Laajasalo, Eero Minkkinen, Leena Niinivaara, Tiina Rankinen, Juhani
                      Salonen ja Saara E. Tolonen. Varajäseniksi valittiin kutsumisjärjestyksessä
                      Kari Kurka, Risto Rantakari, Minna Lundell-Kiuru, Johanna Hautakorpi ja
                      Eekku Aromaa. Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Teemu
                      Laajasalo.

   §6     Seurakunnan teksti yhtymän toimintakertomukseen 2013
   Päätösehdotus

Käsitellään seurakunnan toimintakertomusteksti ja päätetään lähettää se
                      liitettäväksi seurakuntayhtymän toimintakertomukseen 2013.

   Selostus Seurakunnan toimintakertomusteksti yhtymän toimintakertomukseen sekä
                      tilasto- ja tunnusluvut jaetaan kokouksessa.

Liite Nro 1 Seurakunnan teksti yhtymän toimintakertomukseen

                      Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.

Päätös Hyväksyttiin seurakunnan toimintakertomusteksti ja päätettiin lähettää se
                      liitettäväksi seurakuntayhtymän toimintakertomukseen 2013.

   §7          Tuulikki Ilvosen vanhuuseläkkeelle siirtyminen

   Päätösehdotus
Myönnetään ero Tuulikki Ilvoselle Kallion seurakunnan nuorisotyönohjaan
virasta vanhuuseläkkeelle siirtymistä varten 1.7.2014 lukien.

   Selostus Nuorisotyönohjaaja Tuulikki Ilvonen on jättänyt
                      irtisanoutumisilmoituksen siirtyäkseen vanhuuseläkkeelle 1.7.2014
                      lukien.
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Liite            Nro 2 Tuulikki Ilvosen irtisanoutumisilmoitus

                      Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös Myönnettiin Tuulikki Ilvoselle ero seurakunnan nuorisotyönohjaajan
virasta vanhuuseläkkeelle siirtymistä varten 1.7.2014 lukien.

  §8          Testamenttirahoituksesta päättäminen

  Päätösehdotus
Käydään keskustelu ja valtuutetaan taloustyöryhmä valmistelemaan

                     isompi testamenttirahoitus keväälle 2014 kirkkoherran esityksen
                     pohjalta.

  Selostus Kallion seurakunnan toimintastrategiaan kuuluu mahdollisuus
                     toimintainvestointeihin vuonna 2014 erikseen tuloutettavalla
                     testamenttirahoituksella. Perinteisesti Kalliossa on testamenttirahoituksen
                     suhteen ajateltu, että toiminnan pitää olla jotain uutta ja innovatiivista,
                     perustyöstä poikkeavaa, mutta sitä toisaalta tukevaa työtä.

Kirkkoherra esittelee kokouksessa yleistasolla suullisesti joitakin Alppilan
                     kirkkoa elävöittäviä ja toisaalta koko seurakunnan jäsentukea ja –viestintää
                     tukevia operaatioita ja hankkeita, jotka paitsi toteuttavat sovittua strategiaa
                     myös voisivat merkittävästi hyötyä erillisestä isommasta
                     testamenttirahoituksesta.

                     Mikäli seurakuntaneuvosto kokee asiat periaatetasolla kannatettavaksi,
                     asian varsinainen valmistelu voidaan siirtää taloustyöryhmälle, johon
                     kirkkoherra tekee laajemman kirjallisen esityksen.

                     Puheenjohtaja esitteli asian. Operaatioista ja hankesuunnitelmista käytiin
                     keskustelua ja se merkittiin tiedoksi.

  Päätös Päätettiin valtuuttaa taloustyöryhmä valmistelemaan seurakuntaneuvostolle
                     esitys isommasta testamenttirahoituksesta keväälle 2014 kirkkoherran
                     kokouksessa tekemän esityksen pohjalta.

  §9          Kanttoriasia

  Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.

  Selostus Seurakunnan kanttorinvalintaprosessi etenee. Kanttorityöryhmä
                    on pitänyt järjestäytymiskokouksen 4.2.2013. Puheenjohtaja kertoo
                    valintaprosessin etenemisestä.
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Puheenjohtaja kertoi kanttorinvalintaprosessin etenemisestä.

  Päätös Merkittiin tiedoksi.

   §10    Ympäristötyöryhmän perustaminen ja Kirkkohallituksen Helsingin
   seurakuntayhtymälle myöntämä Kirkon ympäristödiplomi vuosiksi
   2014-2018.

   Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.

   Selostus  Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt
                      1) antaa  Yhteiselle kirkkovaltuustolle ja seurakuntaneuvostoille tiedoksi,
                      että Helsingin seurakuntayhtymälle on myönnetty Kirkkohallituksen
                       täysistunnossa 10.12.2013 Kirkon ympäristödiplomi, joka on voimassa
                       vuoden 2018 loppuun asti.
                       2) perustaa vuosiksi 2014-2018 ympäristötyöryhmän
                       3) nimetä ympäristötyöryhmän jäsenet ja antaa työryhmälle oikeuden
                       nimetä jäsenilleen seuraajia.

   Liite Nro 2 Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen
                                  pöytäkirjanote 16.1.2014

   Päätös Merkittiin tiedoksi.

   11§                Kirkkoherran päätökset

   Päätösehdotus
Merkitään kirkkoherranpäätösluettelo tiedoksi.

   Selostus Päätöksen perusteena olevat säädökset:

KJ 6:12 ja Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 8 §.

   Liite Nro 3 Kirkkoherran päätökset

   Päätös Merkittiin tiedoksi.
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  12§                Seuraava kokous

   Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.

   Selostus Seuraava kokous pidetään 11.3.2014 klo 18 Kallion kirkon
                           Kappelisalissa.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

   13§                 Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

    14§ Muut mahdolliset asiat
    14.1. Uusien illan –suunnittelutilaisuus

Mariella Asikanius kertoi seurakuntalaisille suunnitellun uusien
                            illan etenemisestä ja pyysi neuvoston jäseniä mukaan 26.2. klo 18
                            Vihreässä salissa pidettävään suunnittelukokoukseen. Samalla
                            pyydettiin välittämään tieto myös työntekijöille mahdollisuudesta
                            osallistua tapahtuman suunnitteluun.

     Päätös Merkittiin tiedoksi.

14.2.               Vapaaehtoisten työskentely
                            Anna-Riitta Simonen-Kässi tiedusteli vapaaehtoisten ja palkkiotoimisten
                            työtehtävien eroista.

                            Asiasta käytiin keskustelua.

     Päätös           Päätettiin, että kirkkoherra esittää seurakuntaneuvostolle periaatteet
                            vapaaehtoistyön ja palkkiotoimisen työn eroista.

14.3.       Yhteistyö eri toimijoiden kanssa
Tapio Huttula esitti, että valitaan työryhmä valmistelemaan

                             yhteistyöperiaatteet siitä, mikä toiminta on seurakunnan ja mikä
                             ulkopuolista toimintaa.

                             Asiasta käytiin keskustelua.

Päätös Valittiin työryhmä Johanna Hautakorpi, Tapio Huttula, Teemu Laajasalo
                              ja Saara E. Tolonen valmistelemaan esitys seurakuntaneuvostolle

periaatteista, mikä toiminta on seurakunnan ja mikä ulkopuolista
                              toimintaa.

     15§      Valitusosoitus
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                             Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen.

     16§                 Kokouksen päätös

                            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.42.

                            Loppurukouksen piti Olli Stålström.

Teemu Laajasalo Anna-Liisa Hyvönen
puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

__ / __ /2014 __ / __/ 2014

Mariella Asikanius Eeva-Liisa Haimelin

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

Teemu Laajasalo
kirkkoherra
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KALLION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014
SEURAKUNTANEUVOSTO
PL 57
00531 HELSINKI 4.2.2014
p. 09 2340 3600

Ilmoitus julkipanosta

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvoston 4. päivänä helmikuuta 2014 pidetyn
kokouksen tarkistettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa __.__ –
__.__. 2014 välisen ajan kirkkoherranviraston aukioloaikoina, osoite Neljäs linja 18.

Helsingissä __ päivänä helmikuuta 2014

Teemu Laajasalo
kirkkoherra
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