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PL 57
00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA
p. 09 2340 3600

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2013

Kokousaika: Tiistai 22.10.2013 kello 18.00-20.25
Paikka: Kallion kirkon Kappelisalissa, Itäinen papinkatu 2.

Jäsenet:
Laajasalo Teemu, puheenjohtaja
Ahonen Kari, 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

Anna-Liisa Hyvönen, sihteeri

Poissa: Saara E. Tolonen ja Jukka  Vesa

Varalla: Kristiina Hehku ja 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
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                   (Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1:2).

Päätös Kokous on päätösvaltainen. Läsnä 17/17 jäsentä.

3§ Pöytäkirjan tarkistajat

Päätösehdotus
Pöytäkirjan tarkistajiksi valitaan Juhana Pulli ja Tiina Rankinen.

Selostus    Pöytäkirjan tarkistajat valitaan sihteerin pitämän listan mukaisesti.

Päätös Päätettiin päätösesityksen 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 lisäyksellä kohtaan muut
                   mahdolliset asiat Terhi Varjorannan ulkomaanpäiväraha-anomus,
                   määräaikaisen virkamääräyksen pyytäminen Päivi Hakkari-Ohmerolle,
                   Johanna Hautakorven ja Mariella Asikaniuksen aloite sekä Linnanmäen
                   parkkipaikalle kaavoitetut asuintalot.

5§       Ympäristötyön väliauditointi

Päätösehdotus

                  Merkitään tiedoksi.

Selostus   Seurakunnan ympäristötyön väliaudiointiraportti on valmistunut.

                  Puheenjohtaja on pyytänyt pastori Marja Kotakorpea ympäristötyöryhmästä
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                  esittelemään asiaa lyhyesti seurakuntaneuvostolle.

Liite Nro    1 Kallion seurakunnan ympäristöväliauditointi

Pastori Marja Kotakorpi esitteli ympäristötyön väliaudiointiraporttia
                   ja siitä käytiin keskustelua.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

6§ Työryhmät

Päätösehdotus
a. Käydään lähetekeskustelu työryhmätyöskentelyn ja

                   työalakummiuden mielekkyydestä.

b. Päätetään vuodelle 2014 tarvittavat välttämättömät työryhmät
(taloustyöryhmä ja kolehtityöryhmä) ja tarkistetaan työryhmän kokoonpano.

c. Päätetään vuodelle 2014 muut työryhmät ja tarkistetaan niiden kokoonpano
(esim. ystävyysseurakuntatyö, tiedotustyöryhmä ja muut mahdolliset
haluttavat ryhmät)

d. Päätetään vuodelle 2014 työalakummit niille aloille tai niihin operaatioihin,
joihin neuvostossa on halukkuutta osallistua. Todetaan, että työalakummius
voi olla parinkin ihmisen kummiutta ja voi koskea työalan lisäksi myös jotain
spesifimpiä operaatiota (esim. sateenkaarimessun työalakummi,
perhekerhojen työalakummi tms.).

e. Päätetään, että joulukuusta 2013 alkaen sekä kevät- että syyskauden
viimeisessä tai toiseksi viimeisessä neuvoston kokouksessa on ensimmäisenä
kohtana asialistalla johtoryhmän ja neuvoston yhteinen noin tunnin kestävä
lähetekeskusteluiltakoulu, jonka tavoitteena on lisätä ohjausvaikutusta
toimintasuunnitelman implementaatiossa. Tässä tilaisuudessa varataan tunti
neuvoston kokouksesta keskustelulle, jossa katsotaan toteutunutta kautta ja
arvioidaan sen onnistumista ja arvioidaan kohta alkavaa kautta ja arvioidaan
kriteerejä sen onnistumiselle.

Selostus   Kallion seurakunnassa on ollut useita erilaisia yhteistyötapoja, joiden
                  avulla neuvosto on voinut antaa omaa osaamistaan seurakunnan käyttöön.
                  Yhteistyötavat ovat jaoteltavissa kolmeen eri muotoon. Ensinnäkin
                  seurakunnassa on ollut yhteisiä työryhmiä, jotka ovat luonteeltaan
                  pysyviä ja selkeästi johonkin tehtävään kohdennettuja (taloustyöryhmä,
                  kolehtityöryhmä). Toiseksi on ollut työryhmiä, jotka ovat luonteeltaan
                  enemmän aihepiiriin sidottuja (työntekijän valintaan liittyvä työryhmä,
                  ystävyysseurakuntatyön työryhmä, tiedotustyöryhmä). Kolmanneksi on ollut
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                  työalakummikäytäntö, jossa eri neuvoston jäsenet ovat voineet oman
                  kiinnostuksensa pohjalta olla työalan kummina ja osallistua esimerkiksi kerran
                  kaudessa ko. työalan kokoukseen.

Kokemukset ovat olleet hyvin monenlaisia ja osin vastakkaisia. Myös samojen
työryhmien toiminnasta on ollut kovin erilaisia kokemuksia. Osa työryhmistä
on ollut hyvin itsenäisiä ja osa on jopa syntynyt emergentisti vain matalalla
kynnyksellä johonkin tarpeeseen. Vastaavasti osa työryhmistä on jäänyt hyvin
pitkälle paperitasolle, eikä siellä ole syystä tai toisesta syntynyt selkeästi
tapaamisia. Näyttäisi siltä, että parhaaseen lopputulokseen sekä
mielekkyyden että tehokkuuden suhteen päästään kun pohditaan jo
aikaisessa vaiheessa työryhmän sijoittumista – onko ryhmä jotain spesifiä
tarvetta varten, onko ryhmä tukemassa jotain spesifiä työalaa tai tehtävää vai
onko kyse yksittäisen ihmisen tai yksittäisten ihmisten työalakummiudesta.

Liite Nro    2    Luettelo vuoden 2012 työryhmistä

      Puheenjohtaja esitteli asian ja avasi siitä keskustelun (kohta a). Käydyn
      keskustelun pohjalta puheenjohtaja muutti päätösesitystä seuraavasti:
      kohta b) Päätetään vuodelle 2014 pysyvät työryhmät
      kohta c) Todetaan, että seurakuntaneuvosto voi asettaa työryhmiä tarvittaessa
      erityisiin tilanteisiin
      kohta d) Pyydetään seurakuntaneuvoston jäseniä ilmoittamaan
      hallintosihteerille kiinnostuksen kohteita ja työaloja, joissa he voisivat toimia
      työalakummeina
      Kohta e) pysyy ennallaan

  Päätös Päätettiin työryhmäasiasta puheenjohtajan tekemän uuden päätösesityksen
      mukaisesti vuodelle 2014. Pysyvät työryhmät: kolehti-, lähetys-, talous-,
      tiedotus- ja ystävyysseurakuntatyö, joiden kokoonpano säilyy seuraavin
      muutoksin: Tapio Huttula jättäytyy pois kolehti- ja tiedotustyöryhmästä,
     Johanna Hautakorpi tulee mukaan taloustyöryhmään ja tiedotustyöryhmän
      kokoonpanoksi päivitetään: Johanna Hautakorpi, Anna-Riitta Simonen-Kässi,
      Olli Stålström ja Saara E. Tolonen.

7§         Diakonissa Sari Pentikäisen osa-aikaisuuden jatkaminen

Päätösehdotus
Jatketaan Sari Pentikäisen diakonianviran osa-aikaisuutta 80 %

                     työajasta 1.8.2013-31.12.2014.

Selostus Diakonissa Sari Pentikäinen anoo jatkoa diakoniaviran osa-aikaisuuteen
                      1.8.2013-31.12.2014 liitteen mukaisin perustein. Diakoniaviran osa-
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                      aikaisuuden jatkaminen on otettu huomioon vuoden 2014
                      talousarvioesityksen säästötoimena.

Liite Nro 3 Sari Pentikäisen anomus

                      Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös Päätettiin päätösesityksen mukaisesti.

8§ Diakoni Kati Helinin diakoniaviran osa-aikaisuuden jatkaminen
Päätösehdotus

Jatketaan Kati Helinin diakonianviran osa-aikaisuutta 80 %
                        työajasta 1.1.-31.12.2014.

Selostus Diakoni Kati Helin anoo jatkoa diakoniaviran osa-aikaisuuteen
                        1.1.-31.12.2014 liitteen mukaisin perustein. Diakoniaviran osa-
                        aikaisuuden jatkaminen on otettu huomioon vuoden 2014
                        talousarvioesityksen säästötoimena.

Liite                Nro 4   Kati Helinin anomus

                        Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös Päätettiin päätösesityksen mukaisesti.

9§ Kristityt Yhdessä ry:n avustusanomus

Päätösehdotus

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

Selostus Radio Dein yhteydessä toimiva Kristityt Yhdessä ry hakee ensi vuodelle
                        tukea kotimaan kristilliseen radiotyöhön. Toiminnan tavoitteita ovat
                        lähimmäisten auttaminen, evankeliumin välittäminen ja kristittyjen välisen
                        yhteyden edistäminen. Toiminnan painopisteitä ovat kristillisten radio-
                        ohjelmien ja tapahtumien tuottaminen sekä valtakunnallisen
                        rukouspuhelimien ylläpito. Kristityt Yhdessä ry koordinoi seurakuntien ja
                        yksityishenkiöiden radiotyöhön suunnattuja taloudellisia avustuksia.

Liite Nro  5    Kristityt Yhdessä ry:n avustusanomus
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                        Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös Päätettiin päätösesityksen mukaisesti.

10§              Päivämäärätarkennus Sinikka Metiäisen vuorotteluvapaapäätökseen
Päätösehdotus

Hyväksytään Sinikka Metiäisen vuorotteluvapaan päättymispäivämäärän
                         tarkennus ja vuorotteluvapaan sijaisen Filip Muhosen työsuhteen
                         päättymispäivän korjaus.

Selostus Seurakuntaneuvosto myönsi 11.6.2013 pitämässään kokouksessa diakoni
                         Sinikka Metiäiselle vuorotteluvapaata liitteessä 6 esitetyn mukaisesti.
                         Vuorotteluvapaa voi olla kuitenkin enimmäismitaltaan 359 kalenteripäivää,
                         joten vuorotteluvapaan päättymispäivä pitää kirjata aikaisemmin päätetyn
                         31.10.2014 sijasta päättyväksi 26.10.2014.

                         Sinikka Metiäinen on ilmoittanut, että vuorotteluvapaapäivämäärän
                         laskemisessa on tullut edelleen virhe ja hän pyytää päättymispäivämäärän
                         korjaamista 25.10.2014 aikaisemmin esitetyn 26.10.2014 sijaan.

  Liite              Nro   6     Sinikka Metiäisen kirje

                         Puheenjohtaja esitteli asian.

  Päätös Päätettiin päätösesityksen mukaisesti.

11§       Kirkkoherran päätökset

 Päätösehdotus

      Merkitään kirkkoherranpäätösluettelo tiedoksi.

 Selostus Päätöksen perusteena olevat säädökset:

KJ 6:12 ja Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 8 §.

Liite Nro 7   Kirkkoherran päätökset

Päätös Merkittiin tiedoksi.

12§             Seuraava kokous



7 (10)

Selostus Seuraava kokous pidetään 12.11.2013 klo 18 Kallion kirkon Kappelisalissa.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

13§            Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

 14§ Muut mahdolliset asiat

14.1. Terhi Varjorannan ulkomaan päiväraha-anomus

Päätösehdotus
Puheenjohtaja esittää, että ulkomaanpäiväraha 264 euroa myönnetään.

Selostus Terhi Varjoranta anoo puolet ulkomaan päivärahasta 30.8.-6.9.2013
  Ruotsiin Vadstenaan tehtyyn Hiljaisen rukouslaulun työmatkaan.

  Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätös Päätettiin päätösesityksen mukaisesti.

                       14.2. Määräaikaisen virkamääräyksen pyytäminen Päivi Hakkari-
  Ohmerolle

Päätösehdotus

         Pyydetään tuomiokapitulilta määräaikaista 1.1.-31.12.2014 virkamääräystä
  seurakuntapastori Päivi  Hakkari-Ohmerolle Alppilan kirkko - Elämän
  keskus –projektin vetäjän tehtäviä varten.

Selostus         Yhteinen kirkkoneuvosto on 13.6.2013 pitämässään kokouksessa
   myöntänyt lisävuoden 1.1.- 31.12.2014 Kallion seurakunnan
   diakoniaprojektille Alppilan kirkko – Elämän keskus (2011-2013).
   Päivi Hakkari-Ohmero on toiminut kyseisen projektin vetäjänä.

Päätös Päätettiin päätösesityksen mukaisesti.

14.3. Johanna Hautakorven ja Mariella Asikaniuksen aloite

Selostus Johanna Hautakorpi ja Mariella Asikanius esittelivät tekemänsä aloitteen
                        koskien seurakunnan alueelle muuttajia. Uusien illan järjestäminen, johon
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                        kutsutaan soittamalla muuttajille henkilökohtaisesti ja joihin laaditaan
                        uusien asukkaiden mahdollisia kiinnostuksenkohteita ajatellen räätälöity
                        ohjelma. Suunnittelu ja kutsuminen ehdotetaan tehtäväksi työntekijöiden ja
                        vapaaehtoisten yhteistyöllä.

Asiasta käytiin keskustelua.

Liite Nro  8  Uusien illan järjestäminen

Päätös Päätettiin toteuttaa aloitteessa esitetty hanke ja jatkaa sen valmisteluja.

14.4.  Linnanmäen parkkipaikalle kaavaillut asuintalot
Päätösehdotus

Osallistuminen naapuruston kuulemistilaisuuteen.

Selostus Linnanmäen parkkipaikoille kaavaillaan asuintalojen rakentamista.

Asiasta käytiin keskustelua.

Päätös Päätettiin, että hallintosihteeri selvittää, onko yhtymän kiinteistötoimistoon
                        tullut tietoa naapuruston kuulemisesta.

  15§             Valitusosoitus
                       Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen.

   16§              Kokouksen päätös

                       Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.

                       Loppurukouksen piti Leena Niinivaara.

Teemu Laajasalo Anna-Liisa Hyvönen
puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.
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__ / __ /2013 __ / __/ 2013

Juhana Pulli Tiina Rankinen

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

Teemu Laajasalo
kirkkoherra
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KALLION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013
SEURAKUNTANEUVOSTO
PL 57
00531 HELSINKI 22.10.2013
p. 09 2340 3600

Ilmoitus julkipanosta

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvoston 22 päivänä lokakuuta 2013 pidetyn kokouksen
tarkistettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa __.__ – __.__. 2013
välisen ajan kirkkoherranviraston aukioloaikoina, osoite Neljäs linja 18.

Helsingissä __ päivänä lokakuuta 2013

Teemu Laajasalo
kirkkoherra
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