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PL 57
00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA
p. 09 2340 3600

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2014

Kokousaika: Tiistai 13.5.2014 kello 18.30 – 20.18

Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, 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
Lundell-Kiuru Minna, jäsen
Kari Kurka, 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: Eekku Aromaa, Johanna Hautakorpi, Huttula Tapio, Leena Niinivaara,
                            Anna-Riitta Simonen-Kässi

  Varalla: Risto Rantakari, Ann-Mari Särömaa

  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
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                   toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta
                   (Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1:2).

    Päätös Kokous on päätösvaltainen. Läsnä 14/17 jäsentä.

    3§     Pöytäkirjan tarkistajat

    Päätösehdotus
    Pöytäkirjan tarkistajiksi valitaan Eero Minkkinen ja Leena Niinivaara.

    Selostus     Pöytäkirjan tarkistajat valitaan sihteerin pitämän listan mukaisesti.

    Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Minkkinen ja Juhana Pulli.

    4§               Kokouksen työjärjestys

    Päätösehdotus
         Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

    Selostus  Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty 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 asialistaksi lisäyksellä kohtaan 5
                     kokouksessa jaetut liitteet.

     §5           Testamenttivaroilla toteutettavat hankkeet vuonna 2014
     Päätösehdotus

Päätetään testamenttivaroilla toteutettavista taloustyöryhmän esittämistä
                        hankkeista, joista on aiemmin käyty lähetekeskustelua muuan muassa
                        seurakuntaneuvoston kokouksessa 2.4.2014 ja joita on arvioitu
                        taloustyöryhmän kokouksissa 7.4.2014 ja 12.5.2014.

     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.
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                         Taloustyöryhmä on käsitellyt uudet projektihakemukset 12.5.2014
                         pitämässään kokouksessa ja tehnyt toteutettavista hankehakemuksista
                         esityksen, joka esitellään kokouksessa.

      Liitteet Nro 6   Testamenttivaroilla toteutettavat hankkeet 2014
                                 6a Testamenttivaroilla toteutettavat hankkeet eriteltyinä
                                 6b  Seurakuntaneuvoston jäsenen Kari T. Ahosen käsitys Kallion ja
                                       Alppilan seurakuntien saamista testamenteista

                          Puheenjohtaja esitteli asian.

                          Asiasta käytiin keskustelua.

                          Käydyn keskustelun pohjalta puheenjohtaja muutti tekemäänsä
                          päätösehdotusta: päätetään testamenttivaroilla toteutettavista hankkeista
                          vuonna 2014 siten, että liitteessä 6 esitetyt kohdat A 1, A 3 ja A 4
                          toteutetaan ja näiden hankkeiden käyttöperusteluiksi hyväksyttiin kohdat
                          B ja C.

 Päätös      Päätettiin päätösesityksen mukaisesti. Käyty lähetekeskustelu ja
                          taloustyöryhmän evästykset merkittiin tiedoksi kesäkuun kokouksen
                          valmistelua varten.

 §6             Helsingin seurakuntayhtymän diakoniaprojektihakemus

Päätösehdotus
Keskustellaan projektituen hakemisesta seurakuntayhtymältä. Mikäli

                  seurakuntaneuvosto näkee rahoitusmallin mielekkääksi, päätetään hakea
                  projektitukea ja valitaan projektille ohjausryhmä.

Selostus Helsingin seurakuntayhtymä myöntää vuosittain 1-3 vuodeksi rahoitusta
                  diakonian piiriin katsottavalle projektille tai erityistoiminnalle.
                  Kirkkoherra on yhdessä johtavan diakonian viranhaltijan ja Alppilan kirkon
                  työntekijöiden kanssa kehitellyt rahoitusmallia, jossa osin seurakunnan
                  varoin (kenties testamenttivaroin) ja osin seurakuntayhtymän rahoituksen
                  turvin rakennettaisiin projekti, joka liittyisi vaikeasti työllistyvien
                  (päihdetaustaiset nuoret, kriminaalitaustaiset, maahanmuuttajat) ihmisten
                  työkokeiluun. Projektissa hyödynnettäisiin sitä alustaa, mitä tämän kevään
                  aikana on vähitellen saatu aikaiseksi brunssi- ja kahvilatoiminnassa.

                  Puheenjohtaja esittelee projektin hahmotelman ja vaihtoehtoiset
                  painotusmahdollisuudet suullisesti kokouksessa. Mikäli
                  seurakuntaneuvosto näkee mallin mielekkäänä, valitaan projektille
                  ohjausryhmä ja päätetään jättää hakemus määräaikana 15.5.2014.

                  Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.
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Päätös Päätettiin hakea  projektitukea seurakuntayhtymältä esityksen mukaisesti
                  ja valittiin projektille ohjausryhmäksi Alppilan kirkon nykyisen työryhmän
                  Kallion seurakuntaneuvostossa olevat jäsenet ja  Anne Mäki-Kokkila,
                  samalla varataan mahdollisuus yhteistyökumppaneiden lisäämiseen
                  ohjausryhmään.

Pöytäkirjan pykälä luettiin ja tarkastettiin tämän pykälän osalta
                  kokouksessa.

       §7 Seurakunnan irtaimistoluettelo

       Päätösehdotus

        Hyväksytään seurakunnan irtaimiston poistoluettelo liitteen mukaisesti.
       Selostus Seurakunnan tulee saattaa irtaimistokirjanpitonsa ajan tasalle  kesäkuun
                           2014 loppuun mennessä. Liitteessä yksityiskohtainen erottelu
                           poistettavista tavaroista.

        Liitteet Nro  1 Pääsuntion saatekirje
                                       Irtaimistojärjestelmän syykoodit
                                       Irtaimiston poistoluettelo

                            Asiasta käytiin keskustelua.

Päätös Päätettiin  palauttaa asia valmisteluun ja pyydetään seuraavaan
                           seurakuntaneuvoston kokoukseen pääsuntiolta liitteeksi aineisto, miten
                           asian valmistelu on ohjeistettu (yhtymätasoiset ohjeet) sekä erittely siitä,
                           mitä kirjanpidosta poistetulle irtaimistolle käytännössä tapahtuu.

        §8     Suomen Lähetysseuran vuosikokous

        Päätösehdotus
    Valitaan enintään kolme edustajaa Suomen Lähetysseuran

                             7.6.2014 pidettävään vuosikokoukseen.

         Selostus  Suomen Lähetysseuran vuosikokous pidetään Vaasassa 7.6.2014.
                             Seurakunnat saavat sääntöjen mukaan lähettää edustajia
                             jäsenmääränsä mukaisesti.

          Liite Nro 2 Suomen Lähetysseuran vuosikokouskutsu

                              Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.
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Päätös Valittiin seurakunnan edustajiksi Suomen Lähetysseuran
                              7.6.2014 Vaasassa pidettävään vuosikokoukseen Mariella Asikanius,
                             Eeva-Liisa Haimelin ja Tiina Rankinen. Seurakunta korvaa matkasta
                             aiheutuneet kohtuulliset kulut.

          §9      Suomen ev.lut. seurakuntien lapsityön keskus ry:n vuosikokous
          Päätösehdotus
                             Valitaan edustaja Suomen ev.lut. seurakuntien lapsityön keskus ry:n
                             vuosikokoukseen.

 Selostus      Suomen ev.lut. seurakuntien lapsityön keskus ry:n vuosikokous
pidetään 19.5.2014 klo 13 Seurakuntien Lapsityön Keskuksessa,

                              Helsingissä, Itälahdenkatu 27 A.

 Liite         Nro 3 Seurakuntien lapsityön keskus ry:n vuosikokouskutsu

                              Puheenjohtaja esitteli asian.

 Päätös Päätettiin, että tällä kertaa ei lähetetä vuosikokousedustajaa.

          §10             Luottamushenkilöiden salassapitositoumukset
          Päätösehdotus

    Merkitään tiedoksi Helsingin seurakuntayhtymästä saadut velvollisuudet
                             ja pyydetään läsnä olevilta seurakuntaneuvoston jäseniltä
                             allekirjoitukset sopimuspaperiin, edelleen päätetään lähettää
                             salassapitosopimukset poissaoleville ja kahdelle ensimmäiselle
                             varajäsenelle.

          Selostus    Helsingin seurakuntayhtymän 11.3.2014 pidetyssä tietoturvapäivässä
                             on käsitelty salassapitovelvollisuutta. Salassapidon perusteista
                             säädetään lailla (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta –
                             yleissäännös salassapitoperusteista 24 §, Henkilötietolaki –
                             henkilötietojen käsittely, Laki yksityisyyden suojasta työelämässä,
                             Sähköisen viestinnän tietosuojalaki, erityislainsäädäntö, mm. KL 5:2 §
                             rippisalaisuus, KL 25:8 § sielunhoito ja diakonia, KL 16:14 §
                             kirkonkirjat/jäsenrekisteritiedot). Vaikka salassapito- ja
                             vaitiolovelvollisuus velvoittaa jokaista työntekijää suoraan
                             lainsäädännön perusteella, niin kirkon yleiset tietoturvamääräykset
                             edellyttävät työntekijöiltä erillistä allekirjoitettua salassapitositoumusta.
                             Salassapitositoumuksia koskevaa asia on käsitelty
                             yhteistyötoimikunnan kokouksessa 28.11.2013.

                             Salassapitovelvollisuuden sisältö: Asiakirjasalaisuus: kielto näyttää tai
                             luovuttaa asiakirjan tietoa sivulliselle (JulkL 22 §), Vaitiolovelvollisuus
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                             (JulkL 23 §), Tiedon hyväksikäyttökielto (JulkL 23 §). Sivullinen on
                             jokainen, jolla ei ole oikeutta saada tietoa.

                             Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus koskee palvelussuhteessa olevien
                             (virka- tai työsuhde) lisäksi myös toimeksiantosopimussuhteessa
                             (palveluntarjoaja), luottamushenkilöitä ja muita vastaavissa tilanteissa
                             olevia (harjoittelijat, siviilipalvelusta suorittavat, vapaaehtoiset).

          Liite       Nro 4 Salassapitosopimus

                             Puheenjohtaja esitteli asian. Asiasta käytiin keskustelua.

        Päätös Merkittiin tiedoksi lisäyksellä, että jokaiselta muulta varajäseneltä, joka
                             osallistuu seurakuntaneuvoston toimintaan tai kokoukseen
                             pyydetään salassapitositoumus.

         §11            Kirkkoherran päätökset

         Päätösehdotus
Merkitään kirkkoherranpäätösluettelo tiedoksi.

        Selostus Päätöksen perusteena olevat säädökset:

KJ 6:12 ja Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 8 §.

        Liite Nro 5 Kirkkoherran päätökset

        Päätös Merkittiin tiedoksi.

         §12     Seuraava kokous

         Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi.

         Selostus Seuraava kokous pidetään 10.6.2014 klo 17 (HUOM! aika) Alppilan
                             kirkon seurakuntasalissa. Yhteinen brunssi la 14.6. klo 11 Alppilan
                             kirkolla.

                             Kirkkohallituksen 70-vuotisjuhlaistunto palkitsi Helsingin hiippakunnan
                             tuomiokapitulin esityksestä Alppilan kirkon brunssin. Kevätkauden
                             päätösateriana seurakuntaneuvostolle tarjotaan mahdollisuus yhdessä
                             osallistua kauden viimeiseen brunssiin.

Päätös Merkittiin tiedoksi.



7 (8)

          §13      Ilmoitusasiat

                            Ilmoitusasioita  ei ollut.

          §14       Muut mahdolliset asiat

                            Muita mahdollisia asioita ei ollut.

           §15       Valitusosoitus
                             Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen.

            §16          Kokouksen päätös
                             Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.18.

                             Loppurukouksen piti Kari T. Ahonen.

Teemu Laajasalo Anna-Liisa Hyvönen
puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

__ / __ /2014 __ / __/ 2014

Eero Minkkinen Juhana Pulli

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

Teemu Laajasalo
kirkkoherra
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KALLION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014
SEURAKUNTANEUVOSTO
PL 57
00531 HELSINKI 13.5.2014
p. 09 2340 3600

Ilmoitus julkipanosta

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvoston 13. päivänä toukokuuta 2014 pidetyn
kokouksen tarkistettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa __.__ –
__.__. 2014 välisen ajan kirkkoherranviraston aukioloaikoina, osoite Neljäs linja 18.

Helsingissä __ päivänä toukokuuta 2014

Teemu Laajasalo
kirkkoherra
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