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PÖYTÄKIRJA

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 09/2011

Kokousaika:

Tiistai 4.10.2011 kello 18.00-19.08

Paikka:

Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2.

Läsnä:
Heikki Ahonen, puheenjohtaja
Aromaa Eekku, jäsen
Asikanius Mariella, jäsen
Haimelin Eeva-Liisa, jäsen
Huttula Tapio, jäsen
Kurka Kari, jäsen
Minkkinen Eero, jäsen
Niinivaara Leena, jäsen
Ohisalo Maria, jäsen
Pulli Juhana, jäsen
Rankinen Tiina, jäsen
Rissanen Laura, jäsen
Stålström Olli, jäsen
Anna-Liisa Hyvönen, sihteeri
Jukka Vesa, varajäsen
Kari Ahonen, varajäsen
Risto Rantakari, varajäsen
Juhani Salonen, varajäsen
Poissa:

Johanna Hautakorpi, Elina Koivu, Anna-Riitta Simonen-Kässi, SaaraTolonen.

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§

Päätösvaltaisuus
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
Esitys: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittaneen Anna-Riitta Simonen-Kässi ja Olli
Stålström.
Päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Risto Rantakari ja Olli Stålström.

4§

Kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksella, että
pykälien 9 ja 10 keskustelu yhdistetään.

5§

Kirkkoherran päätökset
Kirkkoherran päätökset
- Liite
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
- Liite 1

6§

Kallion seurakunnan II kappalaisen viran täyttäminen
Haettavana olleeseen II kappalaisen virkaan tuli määräaikaan 5.8. mennessä
11 hakemusta. Tuomiokapituli on käsitellyt hakemukset ja antanut hakijoista
lausunnon 7.9. pitämässään istunnossa. Seurakuntaneuvoston asettama
työryhmä, johon kuuluvat Heikki Ahonen, Mariella Asikanius, Tapio Huttula,
Leena Niinivaara ja Tiina Rankinen, on jatkanut valmisteluja viran
täyttämiseksi.
Esitys: Puheenjohtaja esittelee työryhmän valmisteluja viran täyttämiseksi.
Keskustellaan asiasta. Seurakuntaneuvosto tekee päätöksen valinnasta
kokouksessaan 8.11.2011.
Käsittely:
Puheenjohtaja kertoi rekrytointiprosessin etenemisestä ja siitä käytiin
keskustelua.
Päätös: Työryhmä jatkaa rekrytointiprosessia ja tuo esityksen seuraavaan
kokoukseen.
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7§

Seurakunnan avoimena olevan kanttorin viran
täyttäminen
Virkavapaalla ollut kanttori Kati Pirttimaa on irtisanoutunut 1.10.2011 lukien
seurakunnan A-kanttorin virasta siirtyessään Espoon hiippakunnan
palvelukseen. Kanttorin sijaista Kati Pirttimaan virkavapauden ajaksi
valittaessa seurakuntaneuvosto asetti työryhmän, johon kuuluvat kirkkoherra
Heikki Ahonen, kappalainen Riitta Männistö, seurakuntaneuvoston
varapuheenjohtaja Mariella Asikanius sekä seurakuntaneuvoston jäsenet
Leena Niinivaara, Anna-Riitta Simonen-Kässi ja Jukka Vesa valmistelemaan
asiaa. Työryhmän esityksestä seurakuntaneuvosto valitsi vs. kanttoriksi
Tommi Niskalan, joka edelleen hoitaa virkaa.
Esitys:
Puheenjohtaja esittelee asiaa. Päätetään pyytää tuomiokapitulia julistamaan
haettavaksi Kallion seurakunnan 1.10. avoimeksi tuleva laajaa
yliopistotutkintoa edellyttävä kanttorin virka (ns. A-virka). Päätetään valita
työryhmä valmistelemaan viran täyttämistä ja laatimaan tuomiokapitulille
lausunto viran erityisistä tarpeista.
Keskustelu:
Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.
Päätös: Päätettiin pyytää tuomiokapitulia julistamaan haettavaksi Kallion
seurakunnan 1.10.2011 avoimeksi tullut laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä
kanttorin virka (ns. A-virka). Valittiin työryhmä kirkkoherra Heikki Ahonen,
seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Mariella Asikanius, kappalainen
Riitta Männistö, seurakuntaneuvoston jäsen Jukka Vesa sekä
seurakuntaneuvoston varajäsenet Risto Rantakari ja Juhani Salonen
valmistelemaan viran täyttämistä ja laatimaan tuomiokapitulille lausunto viran
erityisistä tarpeista.

8§

Seurakuntaneuvoston kokoonpano Maria Ohisalon muuttaessa pois
seurakunnan alueelta
Seurakuntaneuvoston jäsen Maria Ohisalo on ilmoittanut muuttavansa pois
5.10.2011 lukien Kallion seurakunnan alueelta. Tulkaa kaikki – Sekalainen
seurakunta –listan 1. varajäsen Jukka Vesa nousee seurakuntaneuvoston
varsinaiseksi jäseneksi muuttopäivästä alkaen. Listan toiseksi varamieheksi
nousee Minna Lundell-Kiuru.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Puheenjohtaja kiitti Maria Ohisaloa työskentelystä seurakuntaneuvostossa ja
luovutti hänelle seurakuntaneuvoston puolesta kiitokseksi ja muistoksi piispa
Irja Askolan runoteoksen ja kukkaset.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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9§

Suunnitelma seurakunnan testamenttien ja rahastojen käytöstä sekä
seurakunnan pitkäjänteinen toiminta- ja taloussuunnitelma
Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto saattaa
seurakuntaneuvostojen tietoon tilintarkastajien raportin vuodelta 2010.
Raportissa suositellaan lahjoitus- ja testamenttirahastojen käyttämistä
kohtuullisen ajan kuluessa.
- Liitteet
Seurakuntaneuvosto päätti 6.9.2011, että seuraavassa kokouksessa valitaan
työryhmä suunnittelemaan seurakunnan pitkäjänteistä toiminta- ja
taloussuunnitelmaa. Johtoryhmässä on keskusteltu myös seurakunnan
strategisen työskentelyn jatkamisesta. Alppilan ja Kallion seurakuntien
yhdistymisprosessin aikana järjestelytoimikunta käynnisti
strategiatyöskentelyn, jossa määriteltiin mm. seurakunnan toiminta-ajatus,
arvot ja visio. Samalla laadittiin henkilöstö- ja tilasuunnitelma ja luotiin uusi
vastuuryhmiin ja lähiesimiesjärjestelmään perustuva toimintaorganisaatio.
Esitys: Tutustutaan seurakunnan testamentti- ja rahastotilanteeseen.
Keskustellaan seurakunnan pitkäjänteisestä toiminta- ja taloussuunnitelman
valmistelemisesta. Valitaan työryhmä valmistelemaan seurakunnan
pitkäjänteisen toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä testamentti- ja
rahastovarojen käyttöä.
Keskustelu:
Käytiin asiasta lähetekeskustelu ja se merkittiin tiedoksi.
Päätös: Valittiin työryhmä: kirkkoherra Heikki Ahonen, seurakuntaneuvoston
varapuheenjohtaja Mariella Asikanius sekä seurakuntaneuvoston jäsenet Kari
Ahonen, Tapio Huttula ja Saara Tolonen valmistelemaan seurakunnan
pitkäjänteistä toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä testamentti- ja
rahastovarojen käyttöä.
- Liitteet 2-4

10§

Suntion viran perustaminen
Alppilan ja Kallion seurakuntien yhdistyessä lakkautettiin kaksi avoimena
ollutta suntion virkaa. Tuolloin ajatuksena oli kartoittaa kirkon palveluskunnan
resurssien todellinen tarve uudessa seurakunnassa ja käyttää tarpeen mukaan
tuntipalkkaisia, tarvittaessa työhön kutsuttavia työntekijöitä. Reilun puolen
vuoden kokemus on osoittanut, että suntion viranhaltijoiden määrä on nyt liian
pieni. Tuntipalkkaisten jatkuva rekrytoiminen ja työhön perehdyttäminen vie
vakinaisen henkilökunnan aikaa ja eikä kokonaiskuluissakaan kerry säästöä.
Yhden suntion viran perustamista voidaan pitää perusteltuna. Viran
mahdollinen perustaminen on otettu huomioon Kallion seurakunnan Toimintaja taloussuunnitelmassa 2012-2014.
Esitys:
Seurakuntaneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
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perustaa 01.01.2012 lukien Kallion seurakuntaan vaativuusryhmään 303
kuuluvan suntion viran.
Käsittely:
Puheenjohtaja esitteli asian ja siitä käytiin keskustelua.
Päätös: Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se perustaa
01.01.2012 lukien Kallion seurakuntaan vaativuusryhmään 303 kuuluvan
suntion viran. Valittiin työryhmä kirkkoherra Heikki Ahonen, pääsuntio Arto
Kuronen sekä seurakuntaneuvoston jäsenet Eekku Aromaa ja Eero Minkkinen
valmistelemaan suntion viran täyttämistä heti kirkkovaltuuston vahvistettua
vuoden 2012 budjetin. Annettiin työryhmälle valtuudet edetä rekrytoinnissa
seurakuntaneuvostoa prosessin kuluessa informoiden.

11§

Ilmoitusasiat
11.1. Hiippakuntavaltuuston kokous
Hiippakuntavaltuuston kokous pidetään 30.11.2011 klo 17 Munkkivuoren
kirkossa. Seurakuntaneuvosto voi halutessaan tehdä hiippakuntavaltuustolle
aloitteita ja toimittaa niitä tuomiokapitulille 24.10.2011 mennessä. Kokouksen
asialista on nähtävillä seitsemän päivää ennen kokousta hiippakunnan
kotisivuilla.
Keskustelu:
Toivottiin, että jatkossa laitettaisiin seurakuntaneuvoston jäsenille
sähköpostitse tietoa hiippakuntavaltuuston kokouksista, jotta mahdolliset
aloitteet voitaisiin valmistella ajoissa. Samalla pyydettiin antamaan
hiippakuntavaltuustolle palautetta siitä, että kokouksista tulisi aikaisemmin
tieto seurakuntaneuvostolle.
Päätös: Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.
- Liite 5
11.2. Esite Kalasatamasta
Kokouksessa jaettiin esite Kalasatamasta, Helsingin suurimpiin kuuluvasta
aluerakentamisprojektista.
Keskustelu:
Käytiin keskustelua kappelihankkeesta ja yhteistyömahdollisuuksista alueelle
tulevien oppilaitosten ja seurakuntayhtymän välillä. Kallion ja Paavalin
seurakunnan raja kulkee metroradan kohdalla, radan pohjoispuoli kuuluu
Paavalin seurakuntaan.
Päätös: Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.
- Liite 6
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12§

Muut mahdolliset asiat
Olli Stålström tiedusteli mahdollisuudesta osallistua seurakunnan blogikirjoitteluun. Asiaa käsitellään ke 05.10.2011 pidettävässä tiedotustyöryhmän
kokouksessa.

13§

Valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen.

14§

Kokouksen päätös
Loppurukouksen piti Leena Niinivaara.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.08.

Heikki Ahonen
puheenjohtaja

Anna-Liisa Hyvönen
sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

__ / __ 2011

__ / __ 2011

Risto Rantakari

Olli Stålström

Pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 13/10 – 27/10. 2011 välisen
ajan kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.

Heikki Ahonen
kirkkoherra
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KALLION SEURAKUNTA
SEURAKUNTANEUVOSTO
PL 57
00531 HELSINKI
p. (09) 2340 3600

PÖYTÄKIRJA 9/2011

4.10.2011

Ilmoitus julkipanosta

Kallion seurakunnan seurakuntaneuvoston 4. päivänä lokakuuta 2011 pidetyn kokouksen
tarkistettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa __.__ – __.__. 2011
välisen ajan kirkkoherranviraston aukioloaikoina, osoite Neljäs linja 18.

Helsingissä __ päivänä lokakuuta 2011

Heikki Ahonen
kirkkoherra

