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K

eväällä Suomen
hallitus ilmoitti
leikkaavansa 25
miljoonan lisävähennyksen
kehitysyhteistyöltä vuonna
2018. Tämän vuoden alusta
leikattiin jo noin 43 prosenttia. Kehitysyhteistyön
merkityksen ymmärtävät
harmittelevat hallituksen
lyhytnäköistä ja köyhistä
piittaamatonta politiikkaa.
Kehitysyhteistyöllä puututaan pakolaisuuden,
konfliktien ja köyhyyden taustalla vaikuttaviin syihin
sekä rakennetaan turvallisempaa maailmaa. Sitä ei
tehdä ilmaiseksi.
Työssäni Kirkon Ulkomaanavussa opin, että
köyhyyden vähentämisen taustalla on paljon työtä
paikallisten yhteisöjen ja kehitysyhteistyöjärjestön
välillä. Tuen ja voimaantumisen kautta ihmiset alkavat toimia elämänsä ja yhteisönsä hyväksi niin, että
köyhyys väistyisi.
Hallituksen leikkausten myötä monet kirkolliset järjestöt ovat joutuneet sulkemaan hankkeitaan
tai jopa vetäytymään toimintamaistaan. Näitä ovat
mm. Suomen helluntaiseurakuntien FIDA, Suomen
Lähetysseura, Kirkon Ulkomaanapu ja ortodoksisen
kirkon Filantropia.
Tuoreessa hallituksen kehityspoliittisessa selonteossa korostetaan Suomen sitoutumista kehitysyhteistyömäärärahojen nostamiseen 0,7 prosenttiin
bruttokansantulosta. 2018 leikkausten jälkeen lukema
on vaivaiset 0,39.
Toivon, että järjestöjen pitkäjänteinen työ köyhyyden vähentämiseksi voisi jatkua ja että leikkaukset
perutaan jo alkavana kesänä.
Minna Törrönen

Kannen kuva: Jussi Ikkala

Kirjoittaja on espoolainen, opintovapaalla väitöskirjaa
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PÄÄKIRJOITUS

Ajattele ja tee työtä
L

äntisen luostarilaitoksen isänä pidetty Pyhä
Benedictus Nursialainen kirjoitti 500-luvulla
joutilaisuuden olevan sielun vihollinen. Tuottavuus, tehokkuus ja luostarin kilpailukyvyn parantaminen eivät kuitenkaan olleet näiden sanojen takana.
Benedictuksesta ei saa pakottamallakaan prosessikaavioiden ja kolmen pointin ”muutosjohtajaa” – hän
oli hengellinen johtaja, jonka ihmistuntemuksesta ja
kokemukseen perustuvasta viisaudesta voi ammentaa
tänäkin päivänä. Benedictuksen mukaan luostariveljien
tulee tiettyinä ajankohtina tehdä ruumiillista työtä ja
toisaalta omistautua tiettyinä aikoina mietiskelevälle
lukemiselle. Voisi ajatella, että näin sekä ruumista että
sielua harjoitetaan. Tavoitteena ei ollut kuitenkaan veljien
näännyttäminen hengellisellä tai ruumiillisella työllä
luostarin vaurastuttamiseksi vaan yhteisön hyvinvointi.
1500 vuotta vanhassa luostarisäännössä itseäni
viehättävät sen humaanius ja joustavat ratkaisut, joilla
otetaan huomioon yksilölliset tarpeet. Sairaan veljen ei
tarvitse paastota, ja yhteisön jäsenistä pidetään huolta.
Luostarisäännön mukaan ”Sairaista huolehtiminen
on asetettava yhteisössä kaikkien muiden toimien
edelle ja yläpuolelle, niin että sairaita voidaan palvella
aivan kuin Kristusta” ja ”Kaikki saapuvat vieraat on
vastaanotettava kuten Kristus, sillä hän on itse sanova:
Olin vieras, ja te otitte minut vastaan.”

Ajattelen, että historiasta voimme löytää uudelleen ”kadottamiamme” näkyjä ja arvoja. Erityisesti
2010- ja 2020-luvun tuottavuus- ja tehokkuusajattelussa saatetaan pyrkiä nopeisiin ratkaisuihin ja voittoihin, jolloin ei ehditä ajatella päätösten kaikkia seurauksia. Väitän, että harkitsemattomat päätökset saattavat
tulla rahallisesti mitattuna todella kalliiksi. Samalla
saatamme myydä omat arvomme pilkkahintaan.
Yhteiskunnan muutokset heijastuvat meidän
kaikkien työhön. Seurakuntien ja järjestöjen niin
sanottua toimintakulttuuria pitää miettiä uudelleen
suhteessa käytettävissä oleviin varoihin. Tässä muutoksessa tarvitaan parviälyä, jokaisen työyhteisön
jäsenen asiantuntemusta. Positiivisten muutosten
sekä työtapojen että -yhteisöiden kehittäminen ei ole
kuitenkaan helppoa. Eräs ystäväni esitti aikaisemmassa
työpaikassaan kriittisiä havaintoja ja kehitysideoita.
Vanhempi kollega tyrmäsi nämä tokaisemalla: ”Muista,
että totuudenpuhujista ei tykätä.”
Totuudenpuhujista ei ehkä tykätä, mutta heitä
tarvitaan mielestäni työelämän myllerryksissä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Jussi Ikkala

SANA
Jo joutui armas aika
ja suvi suloinen.
Kauniisti joka paikkaa
koristaa kukkanen.
Nyt siunaustaan suopi
taas lämpö auringon,
se luonnon uudeks luopi,
sen kutsuu elohon.

Taas niityt vihannoivat
ja laiho laaksossa.
Puut metsän huminoivat
taas lehtiverhossa.
Se meille muistuttaapi
hyvyyttäs, Jumala,
ihmeitäs julistaapi
se vuosi vuodelta.

Taas linnut laulujansa
visertää kauniisti.
Myös eikö Herran kansa
Luojaansa kiittäisi!
Mun sieluni, sä liitä
myös äänes kuorohon
ja armon Herraa kiitä,
kun laupias hän on.

Israel Kolmodin 1694 (?).
Virsikirjaan 1701. Nykyinen sanamuoto komitea 1937
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TOIMINNANJOHTAJALTA

KILPAILUKYKYSOPIMUS SAATAVA MAALIIN

K

ilpailukykyneuvottelut ovat
hyvässä vauhdissa kaikkien
kolmen pääsopimuksemme osalta. Neuvotteluissa olemme
keskustelleet paikallisen sopimisen
mahdollistamisesta sekä 24 tunnin
lisäämisestä vuosityöaikaan.
Paikallisen sopimisen mahdollisuutta ortodoksisen ja evankelis-luterilaisen kirkon alalla ei ole
aiemmin ollut. Kristillisissä järjestöissä paikallisesta sopimisesta on
jo nyt kirjaus työehtosopimuksessa.
Paikalliseen sopimiseen tultaneen
sisällyttämään kaksi osaa: tilanteet, joissa paikallisesti
voitaisiin sopia poikettavaksi kulloinkin voimassa olevan työehtosopimuksen määräyksestä, jos siihen olisi
olemassa paikallisista erityisolosuhteista aiheutuva
perusteltu syy. Kriisitilanteessa puolestaan voitaisiin
sopia poikettavaksi kulloinkin voimassa olevan työehtosopimuksen määräyksestä, jos seurakunta olisi
joutunut sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, jotka
johtaisivat henkilöstön vähentämiseen. Tällainen
sopimus saataisiin tehdä ainoastaan määräaikaisena,
enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan.
Paikallisen sopimisen lisääminen tarkoittaa
sitä, että luottamusmiesten työskentelyolosuhteita
luottamusmiehinä on parannettava ja tiedonvälitystä
työnantajan ja luottamusmiesten kesken on lisättävä.
Kilpailukykysopimukseen ei sisälly varsinaista vaatimusta luottamusmiespakosta, vaikka julkisuudessa
on sellaistakin väitetty. Kilpailukykysopimus ei puutu
yhdistymisvapauteen.
Sen sijaan tavoitteena on saada myös järjestäytymättömät tahot mukaan kilpailukykysopimukseen,
jolloin ne saatettaisiin samaan asemaan kuin järjestäytyneet yhteisöt. Ei ole tarkoituksenmukaista, että
järjestäytymättömät yhteisöt saisivat paremmat edut
kuin järjestäytyneet.
yöajan lisäämiskysymys on mielenkiintoinen.
Evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöistä 31
% tekee työajatonta hengellistä työtä. Yleistyöaikaa tai toimistotyöaikaa noudattavia on noin 60
%. Loppuosa muodostuu mm. tuntipalkkaisista, joil-

T
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le palkka maksetaan tehtyjen tuntien
mukaan. Miten tähän kokonaisuuteen
voidaan lisätä työaikaa tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, ansiotasoa
muuttamatta?
Yksi ratkaisu työajan pidentämiseen voisi olla työaikapankki,
työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelmä. Työaikapankkijärjestelmän
on tarkoitus parantaa tuottavuutta ja
kilpailukykyä sekä ottaa huomioon
työntekijöiden yksilölliset tarpeet ja
parantaa työssä jaksamista.
Toinen kysymys on, lisääkö
työajan pidentäminen tuottavuutta vai työtyytymättömyyttä. Selvää ainakin on, että työajan lisääminen
yhtäällä aiheuttaisi työttömyyttä toisaalla. Suomalaiset
työskentelevät vuodessa jopa 300 tuntia monia muita
eurooppalaisia pidempään. Samalla työttömyyskorvauksiin menee vuosittain noin 5 miljardia euroa.
Ylitöitä tekevistä suurimman ryhmän muodostavat
ne, joille ylitöitä ei korvata lainkaan.
Kilpailukykysopimus tarvitsee rinnalleen tukea
hallituksen kasvuhakuisesta talouspolitiikasta. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu ja investointien alhainen taso
uhkaavat heikentää Suomen tulevaa kasvupotentiaalia,
ellei korjaavaa liikettä saada nopeasti aikaan.
Käytämme puolet aikuisiän valveillaoloajasta
työhön, joten pelkästään kansanterveysnäkökulmasta
meidän kannattaisi tehdä jotakin sellaista, mistä
olemme oikeasti innoissamme.
Martin Luther opetti, että kaikki rehellinen työ
lähimmäisen ja yhteisön hyväksi on arvokasta. Suurempi merkitys on sillä, miten työsi teet kuin sillä,
mitä työtä teet. Kaikki työ, jossa lähimmäisenrakkaus
toteutuu, on kutsumustyötä.
Iloa ja valoa kesään teille kaikille toivottaen
Paula Aaltonen
Toiminnanjohtaja

PUHEENJOHTAJALTA

P

allo hukassa

?

” Oletko koskaan nähnyt oikein viisasta
miestä?”, kyseli aikoinaan Veikko Huovinen kirjassaan Siunattu hulluus. Toden totta tämä kysymys on
käynyt mielessä kuluneen vuoden aikana. Maamme
hallitus on tehnyt ulostuloja milloin minkäkin idean
kanssa, lyöden keskenään ”fist bumpia” tai ”yläfemmaa”. Nämä ”stadin kovat jätkät” vahvistettuna oululaisella yritysjohtajalla eivät ole saaneet aikaiseksi
muuta kuin hämmennystä kansan syvissä riveissä.
Mikä tätä maata oikein vaivaa? Nyt tarvittaisiin tässä
maassa oikein viisaita miehiä ja naisia ratkaisemaan
perustavaa laatua olevia ongelmia liittyen maamme
arvojohtamiseen ja tulevaisuuden suunnitelmien laatimiseen. Vaikuttaisi siltä, että maassamme ei enää
oikein kukaan tiedä, missä mennään. Ja nyt en tarkoita pelkästään taloutta ja sen nousua, vaan henkistä
ilmapiiriämme ja arvojamme.
Itse olen elänyt lapsuuteni ”kekkosslovakialaisessa” Suomessa. Silloin tiedettiin kuka määrää
ja kuka käskee. En ehkä kaipaa tuon ajan henkiseen
kulttuuriin ja poliittiseen ilmapiiriin, mutta nyt
tarvittaisiin vahvoja päättäjiä, sellaisia miehiä ja
naisia, joilla olisi näky tulevaisuuden Suomesta.
Tarvittaisiin niitä johtajia, jotka osaisivat puhua
diplomaattista kieltä niin idän kuin lännenkin
suuntaan. Ystävyyden ja yhteistyön henkeä tarvittaisiin eri ilmansuuntiin, koko Eurooppa kun rypee
samassa toivottomuuden liemessä. Tarvitsemme
toisiamme, jotta asiat saadaan jälleen nousuun.
Yhä syvenevässä lamautumisen tilassa on
ollut sellainen hyvä puoli, että uudet arvot saavat tilaa. Tavaroiden hamstraaminen ja haaliminen eivät olekaan enää hyvä juttu. Tavarat eivät
tuo turvallisuutta. Japanilainen Marie Kondo on
tuonut meille Suomeenkin tuulahduksia minimalistisesta ajattelusta. ”Mitä vähemmän omistat,
sitä onnellisempi olet!” Tämä ajatus ei ole kovin
uusi. Klassisen latinan oppikirjassa on kertomus

miehestä haaksirikkoutuvassa laivassa. Laivassa
ihmiset yrittävät pelastaa omaisuuttaan, mutta yksi
mies seisoo rauhassa ja muiden ihmetellessä tätä,
hän toteaa: ”Omnia mea mecum porto” eli ”kaiken
omani kannan mukanani”. Omaisuus tuo huolia,
mutta henkinen omaisuus kannattelee.
Kirkkoina edustamme henkistä omaisuutta.
Se, minkä me tuomme ihmisten elämään, juhlaan
ja arkeen, kannattelee. Jumalan sanan varassa jaksamme jatkaa. Se joka on saanut omistaa uskon
Jumalaan, omistaa paljon. Jumalan rakkaus kannattelee, vaikka olisi vaikeaa ja se vie meitä eteenpäin
ikuisen elämän tietä. Meidän tehtävämme on viedä
tätä iloa ja valoa ihmisten elämään ja tukea toinen
toistamme.
Toivotan kaikille aurinkoista ja antoisaa kesää
ja ihania kohtaamisia erilaisissa kesäjuhlissa.
Tiina Heino
Kirkon alat,
hallituksen
puheenjohtaja

2/2016 | Kirkon töissä | 5

AJANKOHTAISTA
KIRKON ALAT RY:N UUDEN EDUSTAJISTON ENSIMMÄINEN KOKOUS
15.4.2016

K

irkon alat ry:n uusi edustajisto aloitti toimikautensa sääntömääräisessä kevätkokouksessa. Uusi edustajisto on valittu vuosille
2016-2018. Edustajistoon kuuluu kaikkiaan 24
edustajaa kaikista eri jäsenyhdistyksistä.
Vaalikauden ensimmäisessä sääntömääräisessä edustajiston kevätkokouksessa valittiin edustajiston puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja.
Edustajiston puheenjohtajana jatkamaan valittiin
yksimielisesti Riitta Kjäll Seinäjoelta. Riitta Kjäll
on toiminut edustajiston puheenjohtajana myös
kaudella 2012-2015. Varapuheenjohtajaksi valittiin
yksimielisesti Arvo Katajamäki Mikkelistä.

Kirteko 2020
TULEVAISUUDEN TYÖPAIKKA
Mahdollisuuksien paikka

MIKKELIN¤
HIIPPAKUNTA

Liiton suuntaviivat
Kirkon alat ry:n sääntöjen 18 §:n 3 kohdan mukaan uusi edustajisto vahvistaa liiton
suuntaviivat seuraavaksi edustajistokaudeksi.
Liiton suuntaviivoiksi vahvistettiin, että edustajistokaudella 2016-2018 Kirkon alat seuraa ja
osallistuu edunvalvontatyön ohella aktiivisesti
Kirteko 2020 -hankkeeseen. Meneillään olevana
kolmivuotiskautena myös tehostetaan jäsenhankintaa.

LAPUAN¤
HIIPPAKUNTA
ESPOON¤
HIIPPAKUNTA
2

10.5.2016

Kirteko

Kirkon Työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt ovat käynnistäneet useampivuotisen
Kirkon työelämä 2020 -ohjelman (Kirteko), jolla
tuetaan kirkon sektorin työpaikkojen muutoksen
toteutumista. Taustalla on kansallinen työelämän
kehittämisstrategia, jonka visio on, että Suomen
työelämä on Euroopan paras vuonna 2020.
Kirtekolla pyritään
tavoittamaan laajasti kirkon työpaikoilla tehtävä

Edustajisto koolla. Katariina Kietäväinen kirkon työmarkkinalaitokselta (KiT) esittelee Kirteko-hanketta.
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TURUN¤
HIIPPAKUNTA

KUOPION¤
HIIPPAKUNTA

kehittämistyö ja edistämään sitä monipuolisesti
osana kirkon sektorin rakenteellisia ja toiminnallisia
uudistuksia. Tavoitteena on, että kirkon työpaikat ovat
kansallisen työelämän kehittämisstrategian mukaisesti
tulevaisuuden työpaikkoja.
Seurakunnissa tehtävän työn tulisi olla merkityksellistä ja vaikuttavaa kansalaisten ja seurakunnan jäsenten kokemana (tuottavuus/tuloksellisuus),
samalla tulee panostaa työyhteisöjen toimivuuteen
ja työelämän laatuun. Kirteko-ohjelman tavoitteena
on varmistaa, että monet muutokset työpaikoilla
parantavat sekä tuottavuutta ja tuloksellisuutta että
työelämän laatua.
Edustajiston kokouksessa oli puhumassa Kirkon
työmarkkinalaitokselta työmarkkina-asiamies Katariina Kietäväinen, joka esitteli -Kirteko –hanketta.
Muutoin käsittelyssä olivat edustajiston kokouksen sääntömääräiset asiat.

Kilpailukykysopimus
ja paikallinen
sopiminen puhuttivat

K

ristillisten järjestöjen ja ortodoksisen kirkon
luottamusmiesten yhteinen kaksipäiväinen
seminaari pidettiin toukokuussa Suomenlahdella ja Tallinnassa. Seminaarin osallistujien yhteiskuva,
joka on tämän lehden kansikuvana, otettiin Tallinnan
raatihuoneentorilla.
Seminaarissa erityisesti kilpailukykysopimus ja
paikallinen sopiminen herättivät paljon keskustelua.
Eräs luottamusmies totesikin, että hän haluaisi saada
mahdollisimman hyvät eväät paikalliseen sopimiseen,
sillä siihen suuntaan ollaan kuitenkin menossa. Tähän
toiveeseen Kirkon alat tulee vastaamaan. Aihetta tullaan käsittelemään laajemmin tulevissa luottamusmieskoulutuksissa tai erikseen räätälöidyissä koulutuksissa.
Erityisesti järjestökenttä on kohdannut haasteita Suomen hallituksen tekemien säästöleikkausten
takia. Minna Törrönen kirjoittaa kolumnissaan myös
aiheesta kehitysyhteistyöavun näkökulmasta. Siinä
kyse ei ole pelkästään järjestöjen henkilökunnan työllisyydestä vaan maailman köyhimmiltä leikkaamisesta.
”Varjoisina” hetkinä kannattaa etsiä myös valonpilkahduksia. Näitä ovat tehtäviinsä sitoutuneet järjestöjen ja kirkkojen luottamusmiehet. Iloitsen heistä
suunnattomasti ja uskon, että jäsenemme ovat hyvissä
käsissä.

Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry:n varapuheenjohtaja
Riitta Kjäll (oikealla) valittiin Kirkon alojen edustajiston
puheenjohtajaksi. Kuvassa myös KiTo:n puheenjohtaja
Soile Tiainen.

Jussi Ikkala
Anna-Maria Numminen
Lakimies
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Pekka Pietinen siirtyi
Palkansaajajärjestö Pardian lakimiehen
tehtävästä Kirkon alojen palvelukseen

A

loitin Kirkon alojen lakimiehenä heti vapun
jälkeen. Tehtäväalue seurakuntien ja kristillisten
järjestöjen piirissä on minulle uusi aluevaltaus,
sillä tulin Kirkon alojen palvelukseen Palkansaajajärjestö Pardian lakimiehen tehtävästä. Myös Pardia on
STTK:lainen ammattijärjestö, johon kuuluu erityisesti
valtionhallinnon palveluksessa olevia virkamiehiä ja
työntekijöitä sekä yliopistojen ja Kelan työntekijöitä.
Pardiassa ehdin toimia lakimiestehtävässä 8
vuoden ajan. Tehtäviini kuuluivat erilaiset kollektiiviseen ja yksilölliseen jäsenistön edunvalvontaan
liittyvät tehtävät valtionhallinnon palveluksessa olevan
henkilöstön osalta. Lisäksi vastuualueeseeni kuului
eläke- ja muuhun sosiaaliturvalainsäädäntöön liittyvien lainmuutosten seuraaminen ja niihin vaikuttaminen sekä tarvittaessa jäsenten oikeudellisena asiamiehenä toimiminen. Tämä johtui erityisesti aiemmasta
taustastani työeläkejärjestelmän toimeenpanoon liittyneissä tehtävissä.
Ennen siirtymistäni työntekijäjärjestön palvelukseen olin ehtinyt toimia lakimiehenä ja ratkaisupäällikkönä Eläketurvakeskuksessa vajaan 8 vuoden
ajan. Eläketurvakeskus on lailla
perustettu julkista tehtävää
hoitava organisaatio, joka
toimii työeläkejärjestelmän keskuselimenä. Se
laatii soveltamisohjeita
työeläkevakuutusyhtiöille, eläkekassoille ja
-säätiöille, toimii eläkelakien lainmuutosten
valmistelijana sosiaalija terveysministeriön
apuna sekä harjoittaa
laajasti eläkkeisiin ja
työelämään liittyvää tutkimustoimintaa
8 | Kirkon töissä | 2/2016

sekä tilastotuotantoa.
Aikaisempaa työkokemusta minulla on lisäksi
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta sekä eläkeasioiden
valituksia käsittelevästä eläkelautakunnasta (nykyisin
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta). Lisäksi
olen suorittanut niin sanotun tuomioistuinharjoittelun
eli olen arvoltani varatuomari.

V

apaa-aikanani pyrin harjoittamaan erilaista
liikuntaa mahdollisimman paljon. Suosikkilajejani ovat viime vuosina olleet uinti, kuntosaliharjoittelu ja kesäkautena pyöräily. Myös pitkät
rauhalliset kävelylenkit ovat mieluisia tapoja rentoutua.
Olen 11-vuotiaana saanut shakkikärpäsen pureman, mistä lähtien shakki on eri muodoissaan ollut
tärkeä osa vapaa-ajan viettoani. Shakin pelaamisen
varjolla olenkin viime vuosina saanut ”tekosyyn”
matkustella eri puolilla Eurooppaa osallistuakseni
erilaisiin turnauksiin.
Ydinperheeseeni kuuluu ainoastaan minä itse,
mutta ystäväpiirini on onneksi melko laaja ja lapsuuden perheestänikin ovat vielä jäljellä kaksi vanhempaa veljeä. Asun Itä-Vantaalla, mutta onnekseni niin
lähellä Helsingin rajaa, että päivittäiset työmatkani
voin taittaa edullisesti ja ympäristöystävällisesti Helsingin sisäisellä joukkoliikennelipulla.
Olen innostunut uudesta työstäni Kirkon alojen
toimistossa ja toivon, että voisin hyödyntää aiempaa
työkokemustani Kirkon alojen jäsenten hyväksi.

Pekka Pietinen
Lakimies

EDUNVALVONTA

MUUTOKSIA
PALKANMAKSUPÄIVIIN

VARAUDU PALKANMAKSUPÄIVÄN
MUUTOKSEEN

MUUTOS VIRANHALTIJOIDEN JA
TUNTIPALKKAISTEN
PALKANMAKSUPÄIVÄÄN

Mikäli palkanmaksupäivän muutos kohdistuu seurakuntaasi ja Sinuun, niin siihen on syytä
varautua hyvissä ajoin. Säännös on muutettu jo nyt
keväällä 2016, jotta palkansaajille jää aikaa mm.
asioida pankissa ja muuttaa lainanmaksupäivät
seuraamaan palkkapäivää.

K

irkon työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt
ovat sopineet muutoksista palkanmaksupäiviä
koskeviin KirVESTES:n määräyksiin. Muutokset koskevat seuraavia määräyksiä:
KirVESTES 16 § Palkan maksaminen viranhaltijalle. Kaikille viranhaltijoille palkka maksetaan
jatkossa kunkin kalenterikuukauden 15. päivänä.
KirVESTES 17 § Palkan maksaminen työsopimussuhteiselle työntekijälle. Muutos koskee tuntipalkkaisen työntekijän palkan maksamisen ajankohtaa.
Jatkossa tuntipalkkaisen työntekijän palkka erääntyy
maksettavaksi viimeistään kuudentenatoista kalenteripäivänä palkanmaksukauden päätyttyä.
KirVESTES 166 § Työaikakorvausten suorittamisajankohta. Muutos koskee tuntipalkkaisen työntekijän työaikakorvausten maksamisajankohtaa. Jatkossa
myös tuntipalkkaisen työntekijän työaikakorvaukset
on annettava viimeistään työaikajakson päättymistä
seuraavan kalenterikuukauden aikana, samoin kuin
viranhaltijan ja kuukausipalkkaisen työntekijän.
MIKSI MUUTOKSIA
Muutosten yhtenä lähtökohtana on se, että seurakuntien palkanmaksu keskittyy kokonaisuudessaan Kirkon palvelukeskukseen Kipaan. Tällöin on
tarkoituksenmukaista, että palkanmaksupäivät ovat
yhteneväiset eri seurakunnissa. Kaikki evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ovat mukana Kipassa
1.1.2017 alkaen.

Palkanmaksupäivän muuttaminen kuukauden ensimmäisestä päivästä viidenteentoista päivään
tuo noin kahden viikon viiveen palkanmaksuun.
Toki on huomattava, että muutoksen jälkeenkin
palkka maksetaan virkasuhteisille edelleen kaksi
viikkoa etukäteen, kun taas kuukausipalkkaiset
työntekijät saavat edelleen palkkansa kuukauden
viimeisenä päivänä.
Palkanmaksupäivän siirtämisestä viranhaltijalle aiheutuvista käytännön vaikeuksista on keskusteltu laajasti kirkon neuvottelupöydässä. Maksupäivän siirtäminen nähtiin kuitenkin tarpeelliseksi,
joten siirtopäätöksen yhteydessä keskusteltiin
toimenpiteistä, joilla voidaan pienentää palkansaajalle aiheutuvaa haittaa ja haitan minimointia.
Todettiin yhteisesti, että palkanmaksupäivän siirrosta aiheutuvia haittoja voidaan vähentää siten,
että asiasta tieodotetaan hyvissä ajoin, työnantaja
antaa tarvittaessa todistuksen maksupäivän siirrosta
pankkia varten ja tarvittaessa on myös mahdollista
palkanosan maksaminen ennakkoon eli palkan
förskottaus.
Paikallistasolla eli oman työnantajan kanssa
on sovittava siitä, millaisen todistuksen työnantaja
antaa osoittamaan sitä, että palkanmaksupäivän
siirto johtuu virka- ja työehtosopimuksen muutoksesta eikä kyse ole viranhaltijan omasta intressistä
tapahtuvasta siirrosta.

Anna-Maria Numminen
Lakimies

2/2016 | Kirkon töissä | 9

EDUNVALVONTA
TASA-ARVOKYSYMYKSET OVAT EDELLEEN ESILLÄ TYÖMARKKINOILLA
Työmarkkinakeskusjärjestöt päivittivät
tasa-arvosuunnittelun tarkistuslistan syksyllä
2015

T

yöntekijä- ja työnantajakeskusjärjestöt ovat
päivittäneet työpaikan tasa-arvosuunnittelun
tarkistuslistan ja kannustavat työpaikkoja päivittämään tasa-arvosuunnitelmat ajan tasalle.
– Tasa-arvon edistäminen työpaikoilla parantaa
työn tuottavuutta ja henkilöstön työhyvinvointia. Se
hyödyttää sekä työnantajia että työntekijöitä, järjestöt
muistuttavat.
Vuoden alussa uudistetun tasa-arvolain mukaan
vähintään 30 henkilöä säännöllisesti työllistävän työnantajan on tehtävä tasa-arvosuunnitelma ainakin joka
toinen vuosi. Työpaikan on tehtävä tasa-arvosuunnitelma, vaikka koko henkilöstö tai suurin osa henkilöstöstä edustaisi samaa sukupuolta. Se on myös
oltava, vaikka työpaikalla ei olisi havaittu tasa-arvoon
liittyviä ongelmia.
– Työpaikan tasa-arvotilanteen järjestelmällinen
seuranta tukee työpaikan yleistä henkilöstön kehittämistyötä. Sen tuloksia hyödyntämällä voidaan parantaa henkilöstön työtyytyväisyyttä, pidentää työuria ja
lisätä organisaation houkuttelevuutta työnantajana.
Työpaikan tasa-arvosuunnitelma sisältää selvityksen työpaikan tasa-arvotilanteesta, kartoituksen
nais- ja miestyöntekijöiden työtehtävistä sekä palkoista. Suunnitelmassa mainitaan myös tarpeellisiksi
arvioidut toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi sekä
arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteutumisesta ja tuloksista.
STTK:n johtaja Katarina Murto on kiinnittänyt
huomiota siihen, että palkkaerojen vaikutus näkyy
aikanaan eläkkeiden määrässä.
STTK 28.4.2016:
Vaikka tasa-arvo on suomalaisen yhteiskunnan
juhlapuheiden ydintä, sukupuolten välinen palkkaero
on pysynyt jo pitkään lähes muuttumattomana.
– On laskettu, että jos naiset saisivat vuosittain
yhden prosentin suuremman palkankorotuksen kuin
miehet, nais- ja miesvaltaisten alojen palkkaero olisi
kurottu umpeen 22 vuoden jälkeen. Tämän perusteella
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voi päätellä, että eron umpeen kurominen kestää sukupolvien yli, elleivät arvot, asenteet, stereotypiat ja teot
asiassa muutu, STTK:n johtaja Katarina Murto toteaa.
Tänään naisjärjestöjen Nakerrettu euro -tilaisuudessa puhunut Murto muistuttaa keinoista, joilla
samapalkkatavoitetta edistetään – myös heikon taloudellisen kehityksen aikana.
– Palkkatasa-arvoa edistetään palkka- ja sopimuspolitiikalla, työn vaativuuden arviointiin perustuvilla palkkausjärjestelmillä, tasa-arvosuunnitelmilla
ja palkkakartoituksilla sekä perhevapaiden nykyistä
tasapuolisemmalla jakamisella. Eri keinoja on vietävä
samanaikaisesti eteenpäin.
Murto on huolissaan myös naisten eläke-eurosta, joka korreloi työuran aikaista palkkakehitystä.
– Eläke syntyy työstä. Jos naisilla on aukkoja
työurassa esimerkiksi pitkien perhevapaiden, pätkätöiden ja osa-aikatyön takia, eläke jää vaatimattomaksi.
Vuoden 2017 alussa voimaan astuvan eläkeuudistuksen myötä työuraa jatkamalla myös eläkettä on
mahdollista parantaa. Pidemmät työurat edellyttävät
myös työnantajilta panostuksia ikääntyvän työvoiman
työhyvinvoinnin kehittämiseen.
Tässäkään koulutuksessa ei ole kysymys mistä
tahansa koulutuksesta vaan nimenomaan työtehtävien
kannalta tarpeellisesta koulutuksesta.
Viranhaltija/työntekijä siis hakee virka-/työvapaata tällaiseen koulutukseen osallistumista varten.
Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa virka-/
työvapaan ajalta palkkaa työnantajan harkinnan
mukaan osaksi tai kokonaan yhteensä enintään 30
kalenteripäivän ajalta kalenterivuodessa.
Tämä enimmäisaika voidaan kuitenkin erityisestä syystä ylittää. Lisäksi voidaan kohtuullisessa
määrin korvata koulutuksesta välittömästi aiheutuneita kustannuksia.
Anna-Maria Numminen
Lakimies

Jumalan kodittomat

V

ietimme tänä keväänä Ylivieskassa erilaista
pääsiäistä. Yömessu muuttui messuksi kirkon
raunioilla. Taustalla palokunta teki jälkisammutusta. Me veisasimme tuhatpäisenä seurakuntana
”Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan olemme kaikki hiljaa kätketyt”. 230-vuotias kirkko oli tuhoutunut
reilussa tunnissa savuavaksi raunioksi. Vasta siinä,
raunioiden äärellä, aloimme ymmärtää, mitä kirkko meille merkitsi. Se ei ollut vain vanha ja arvokas
rakennus. Se oli ollut lähes kymmenen sukupolven
ajan seurakuntalaisten koti, jonne oli kokoonnuttu
elämän ilojen ja surujen äärelle. Se oli antanut suojan
ja toivon sotien ja tautien uuvuttamille. Sen seiniin
olivat painuneet virret ja rukoukset. Se oli ollut koko
kaupungin näkyvin maamerkki mistä tahansa suunnasta saapuville.
Pääsiäisen jälkeen kirkon raunioilla ovat kulkeneet Jumalan kodittomat, kirkkonsa ja koko kulttuurihistoriallisen kotinsa hetkessä menettäneet ihmiset. Mutta samalla, vielä surumme keskellä, olemme
aloittaneet uuden kirkon rakentamisen. Näemme jo
mielessämme uuden tapulin nousevan lähes 40-metrisen vanhan paikalle. Mietimme olisiko se puuta vai

tiiltä ja olisiko paikka
parempi kuitenkin
jossakin muualla.
Olemme siis ottaneet
jo askeleen tulevaisuuteen. Toivoa ja
uskoa ei voi tulella
hävittää. Päinvastoin, yhteinen menetys nostaa uuden
yhteisöllisyyden, halun rakentaa yhdessä uusi kirkko.
Olemme aloittaneet Kirkkotalkoot, tai niin kuin
paikallisesti sanomme Kirkkotalakoot. Haluamme
kirjoittaa sen isolla, niin tärkeä asia se on meille.
Uskomme, että noin neljän vuoden kuluttua saamme
astua uuteen kirkkoon, seurakunnan kotiin. Olemme
saaneet ottaa nöyrästi vastaan haasteen liittyä kirkon
rakentajien sukupolveen. Ja olemme kiitollisia, että
tässä tehtävässä olette meitä tukemassa.

Jussi Leppälä,
tiedottaja, Ylivieskan seurakunta
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KOULUTUS
SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAISEN KIRKON
LUOTTAMUSMIESTEN KOULUTUS
KAIKILLE LUOTTAMUSMIEHILLE TARKOITETUT
KOULUTUKSET
LUOTTAMUSMIESKURSSI A EVANKELISLUTERILAISEN KIRKON LUOTTAMUSMIEHILLE
☐ Jyväskylä, 7.―8.9.2016, Vesalan leirikeskus,
Vesalantie 136, 41940 Vesanka.
Ilmoittautuminen 8.8.2016 mennessä.
Luottamusmieskurssi A:n teemoja ovat yleinen palvelussuhdetieto, neuvottelujärjestelmät, luottamusmiehen
rooli ja palkkausjärjestelmä. Kurssi on tarkoitettu sekä
vanhoille että uusille luottamusmiehille.
LUOTTAMUSMIESKURSSI B EVANKELISLUTERILAISEN KIRKON LUOTTAMUSMIEHILLE
☐ Lapua, 12.―13.10.2016 Lapuan kristillinen opisto, Siiriläntie 11―13, 62100 Lapua
Ilmoittautuminen 12.9.2016 mennessä.
TARKISTA TYÖELÄKKEESI
Vuoden 2015 ansiot työeläkeotteella maaliskuun
loppuun mennessä
Omat työeläketiedot voi tarkistaa helposti Omat
eläketietosi -palvelussa. Keva ei lähetä paperista
työeläkeotetta. Omat eläketietosi -palveluun
kirjaudutaan pankkitunnuksilla,
mobiilitunnisteella tai sirullisella henkilökortilla.
Työeläkeotteelta voi tarkistaa yksityisen ja julkisen alan työsuhteet sekä eläkettä kerryttävät
etuudet. Julkisen alan vuoden 2015 ansiotiedot
päivittyvät työeläkeotteelle maaliskuun loppuun
mennessä.
Työeläkeotteen tiedot kannattaa tarkistaa, sillä
tuleva eläke pohjautuu näihin tietoihin. Mahdollisista puutteista voi ilmoittaa Omat eläketietosi
-palvelussa.
Lähde: www.Keva.fi
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Luottamusmieskurssi B:llä käsitellään työaika- ja vuosilomakysymyksiä, korvauksia, virka- ja työvapauksia
sekä luottamusmiesten verkostoitumista ja toimessa
jaksamista. Kurssi on tarkoitettu sekä vanhoille että
uusille luottamusmiehille.

OHJEITA KIRKON ALAT RY:N KURSSEILLE
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittaudu Galina Voloshinalle, galina.voloshina@kirkonalat.fi tai Kirkon alat ry:n internet-sivujen kautta kohdasta
”Ilmoittaudu tilaisuuksiin”. Ilmoita nimi, seurakunta tai
työpaikka, osoite, puhelinnumero, sähköposti, mahdollinen erityisruokavalio ja halutessasi toive huonetoverista.
Kursseilla majoitutaan kahden hengen huoneissa. Omavastuuosan maksamalla voi myös majoittua yhden hengen
huoneessa. Omavastuun suuruus on paikkakohtainen.
KUSTANNUSTEN KORVAUKSET
Kirkon alat maksaa kursseille hyväksyttyjen kurssimaksut ja
matkakorvaukset. Matkat korvataan liiton oman matkustussäännön mukaan. Kurssilaisille matkasta aiheutuneet kulut
maksetaan halvimman julkisen matkustustavan mukaan.
Luottamusmieskurssit ovat Kirkon Työmarkkinalaitoksen
hyväksymiä ja palkallista koulutusta luottamusmiehille.
Mikäli matkustaja on valinnut muun matkustustavan,
korvaus suoritetaan halvimman kulkuneuvon mukaan.
Liiton laskuun lippuja ei tilata, vaan korvaus suoritetaan
matkalaskun yhteydessä. Matkustaja voi tarvittaessa pyytää
liitosta matkaennakkoa. Poikkeuksista sovitaan aina liiton
toimiston kanssa. Taksin käyttö korvataan ainoastaan siinä
tapauksessa, jos muuta kulkuyhteyttä ei ole.
PERUUTUS
Osallistuminen voidaan perua kuluitta 10 pv ennen kurssin alkua.
Jos osallistuminen perutaan 5 päivän sisällä ennen kurssia,
peritään kurssimaksusta 50 %.
Jos kurssilainen jää perumatta pois kurssilta, peritään häneltä koko kurssimaksu, ellei hän esitä lääkärintodistusta
tai todistusta voittamattomasta esteestä.
Peruutuksen voi ilmoittaa liiton toimistoon puh. 0207 912
530 tai s-postina galina.voloshina@kirkonalat.fi ja kurssin
alkamispäivänä järjestöasiantuntijalle
puhelimitse 0207 912 539

TYÖTTÖMYYSKASSA
Supertk, ma−pe 9.00 −13.00, 09 27279377 tai 09 2727 9399

Päivärahoista, verotuksesta ja päivärahan hausta
Osa-aikatyössä päivärahaa maksetaan
myös työpäiville
Osa-aikatyötä tekevä voi hakea päivärahaa, jos työsopimuksen mukainen työaika on enintään 80 prosenttia
alan kokoaikaisen työntekijän työajasta. Kuten työttömyyspäivärahaa haettaessa yleensäkin, päivärahanhakijan on oltava TE-toimistossa työnhakijana ja haettava
kokoaikatyötä. Myös työssäoloehdon on tullut täyttyä.
Osa-aikatyön ja enintään kaksi viikkoa kestävän
kokoaikatyön ajalta päiväraha maksetaan palkalla
soviteltuna. Sovittelujakso on neljä peräkkäistä kalenteriviikkoa tai kalenterikuukausi riippuen työnantajan
palkanmaksurytmistä. Jos palkkakausi on esimerkiksi
16. päivä ― 15. päivä, lähetään hakemus tältä ajalta.
Eli tarkoitus on, että hakujakso pääsääntöisesti vastaisi
palkanmaksukautta.
Enintään kaksi viikkoa kestävällä kokoaikatyöllä
tarkoitetaan työtä, jossa työsopimuksen mukainen
työaika on yli 80 prosenttia alan kokoaikatyötä tekevän
henkilön työajasta ja työ kestää katkotta enintään 14
kalenteripäivää.
Soviteltua päivärahaa maksetaan koko sovittelujakson ajalta samansuuruisena. Päivärahaa
maksetaan siis sekä työ- että työttömyyspäiville.
Vaikuttavana palkkana huomioidaan puolet suojaosan ylittävästä palkasta. Suojaosa on 300 euroa
kuukaudessa ja 279 euroa neljässä viikossa. Palkkatiedot lähetään kassalle, vaikka suojaosa ei ylittyisi.

Yli kaksi viikkoa kestävä työt
Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ei ole
oikeutta päivärahaan. Yli kaksi viikkoa kestäväksi
työksi katsotaan työ, joka kestää yhdenjaksoisesti
vähintään 15 päivää ja työsopimuksen mukainen työaika on yli 80 prosenttia alan kokoaikatyötä tekevän
työajasta. Hakemusta tältä ajalta ei tarvitse täyttää.
Hakemus täytetään työn alkamispäivää edeltävään
päivään saakka. Työn päätyttyä kassalle lähetään

hakemus ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien.
Palkkatiedot yli kaksi viikkoa kestävän työn ajalta
lähetetään kassalle kun työn päätyttyä haetaan päivärahaa. Voit pyytää palkanlaskennasta palkkatodistuksen
tai lähettää kopiot palkkalaskelmista. Myös kopio
työtodistuksesta on hyvä lähettää kassalle. Yli kaksi
viikkoa kestävät kokoaikatyöt kannattaa ilmoittaa
TE – toimistolle. Työn päätyttyä pitää tehdä ilmoitus
työttömyyden alkamisesta uudelleen.

Etuuksien verotus kiristyi
Työttömyyskassan maksamista etuuksista pidätetään veroa vähintään 25 prosenttia. Jos lähetät
kassalle muutosverokortin etuutta varten, veroa
pidätetään muutosverokortin mukaisesti.
Työttömälle täsmäinfoa
Huhtikuun puolivälistä alkaen kassa on lähettänyt
uusille hakijoille infokirjeen siitä miten päivärahaa
haetaan ja mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan. Kirjeen liitteenä on myös ansiopäivärahahakemuslomake.
Päivärahahakemuksen voi kätevästi täyttää myös osoitteessa www.supertk.fi -> Nettikassa. Kirje uusille hakijoille lähetetään kun te-toimiston työttömyyttä koskeva
lausunto on saapunut kassalle. Kirje lähtee uusien
hakijoiden lisäksi myös niille, jotka eivät ole hakeneet
päivärahaa puoleen vuoteen. Toimi ohjekirjeen mukaisesti ja tarvittaessa ota yhteyttä työttömyyskassaan.
Sirkka Rytinki etuusvastaava
Super työttömyyskassa
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Erityisiä rippikouluja

E

vankelis-luterilaisen
eilla muotoutuneet hyväksi
kirkon rippikouluun
havaitut toimintatavat ja diaosallistuu vuositkonissan, nuorisokanttorin,
tain noin 84% suomalaisista
erityisnuorisotyönohjaajan,
15-vuotiasta nuorista. Viime
kehitysvammaistyön papin
vuonna rippikouluun osallissekä kirkkohallituksen asituikin yli 49 000 nuorta. Täantuntijan osaaminen.
hän joukkoon mahtuu myös
Erityisrippikoulun
erityisiä nuoria, jotka voivat
opettajan opas jakaantuu
olla eriasteisesti vammaisia
yhdeksään päälukuun.
tai joilla on autismin kirjon
Luvuissa yhdistyy taitaoireyhtymä.
vasti opettajan tarvitsema
Erityisrippikoulun
taustatieto kehitysvamopettajat ja ohjaajat tarvitmaisuudesta sekä koetellut
sevat erilaisia valmiuksia
käytännön vinkit erityiskuin perinteisillä rippileirippikoulun järjestämisestä,
reillä tai päiväripareilla.
opetuskokonaisuuksista
Joulukuussa 2015 kirkkoja -opetusmenetelmistä.
hallitus julkaisi ErityisripOppaasta voi ammentaa
pikoulun opettajan oppaan.
ideoita myös niin sanotuille
Espoolainen erityisnuorisoyleisrippileireille.
työnohjaaja Meri Saloila
Mitä erityisrippikoupyydettiin mukaan opasta
lun valmistelussa pitäisi
kirjoittavaan työryhmään,
huomioida?
Opas on luettavissa Sakastin verkkosivulla
kun joku oli ”ilmiantanut”
Meri Saloila
sakasti.evl.fi/julkaisu/Erityisrippikoulun-opettajan-opas.
hänet kirkkohallitukselle.
nostaa tärkeimmäksi
Harvalla seurakunnan nuorisotyönohjaajalla on asiaksi riittävän resursoinnin. Se tarkoittaa tarpeellista
nimittäin yhtä paljon työnkuvassaan kehitysvammais- määrää ohjaajia ja osaavia avustajia.
työtä kuin Saloilalla. Oppaan arvona Saloila näkee
Tämä luo pohjan rippileirin turvallisuudelle.
työryhmän moniammatillisuuden. Työryhmän jäse- Kun ohjaajilla on turvallinen olo, myös nuorilla on turnet edustavat eri ammattiryhmiä ja tulevat myös eri vallinen olo, mikä puolestaan mahdollistaa oppimisen.
puolilta Suomea. Näin oppaassa yhdistyvät eri alu14 | Kirkon töissä | 2/2016
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Erityisrippikoulun ohjaaminen vaatii uteliaan
ja rohkean mielen. Koskaan ei voi tietää, mitä
tapahtuu – vastaan voi tulla mitä vain

Kuva: Sari Pelho

25

Isä meidän -rukouksen selitystä selkokielellä
Anna meille tänä päivänä
meidän jokapäiväinen leipämme.
Kaikki hyvä tulee Jumalalta.
Hän haluaa pitää huolta kaikista ihmisistä.
Jokapäiväinen leipä tarkoittaa
kaikkea mitä tarvitsemme,
esimerkiksi ruokaa, vaatteita,
kotia, terveyttä ja ystäviä.
Saamme kiittää kaikesta, mitä meillä on.
Samalla meidän tulee auttaa heitä,
joilla ei ole jokapäiväistä leipää.

”Erityisrippikoulun ohjaaminen vaatii uteliaan
ja rohkean mielen. Koskaan ei voi tietää, mitä tapahtuu
– vastaan voi tulla mitä vain”, Saloila kertoo. Ohjaajan ei tarvitse kuitenkaan olla mikään superohjus.
Erityisrippikoulun opetusmenetelmät eivät ole Saloilan mielestä sinänsä ihmeellisiä. Niissä korostuvat
konkretia ja tekemällä oppiminen. Samalla annetaan
tilaa eri aisteille ja vaihtoehtoja ilmaisulle ja oppimiselle. Yhdellä riparilla ohjaajat pyysivät leirikeskuksen
henkilökunnalta luvan kaataa puun. Puu kaadettiin
yhdessä riparilaisten kanssa ja siitä tehtiin risti.
Saloilan mukaan selkeys ei ole kenellekään rippikoululaiselle pahasta ja kannustaa hyödyntämään
oppaan menetelmiä myös muilla kuin erityisripareilla.
Uskonnollinen kieli ei ole nykynuorille tuttua, joten
aivan perusteista joudutaan lähtemään liikkeelle yleisrippikouluissakin. Tässä voi olla apuna myös selkokielelle kirjoitettu Katekismus. Lattiakuvat, tuolialttarit,
rukoushelmet ja valokuvat puhuttelevat nuoria eri
tavoin ja jättävät tilaa myös pyhän ihmettelylle.
Erityisrippikoulun ohjaajille Saloila antaa kaksi
ohjetta: ”Keep it simple” ja ”Don’t panic”.

Jussi Ikkala
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Savanneja ja lähetystyötä
– opintomatkalla
Senegalissa
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Lasten päiväkerhossa oli yhden opettajan Pappi ja katekeetta viemässä ehtoolvastuulla 50 lasta. 3–7-vuotiaat lapset
lista ruokaa valmistaville naisille.
olivat ihan hiljaa opetuksen aikana.

D

iana ry:n Minna Karas ja Taija Elste viettivät
kirkkovuoden alun, ensimmäisen adventin,
Suomen Lähetysseuran järjestämällä opintomatkalla Senegalissa. Kahden viikon matkan aikana
heillä oli parinkymmenen muun osallistujan kanssa
mahdollisuus tutustua muun muassa Senegalin luterilaisen kirkon toimintaan, jumalanpalveluselämään
ja kummilapsityöhön.
Senegalin tasavalta (République du Sénégal)
on Afrikan läntisin valtio. Maan pääkaupunki Dakar
sijaitsee Kap Verden niemellä, joka on Afrikan mantereen läntisin paikka. Senegalin rajanaapureita ovat
Mauritania, Mali, Guinea ja Guinea-Bissau. Senegalin
eteläosassa Gambiajoki ja sen molemmille rannoille
yltävä kapea Gambian valtio jakavat Senegalin kahteen osaan.
Senegal oli Ranskan siirtomaa vuoteen 1960
asti. Siirtomaahistorian takia Senegalin virallinen
kieli on ranska. Maassa puhutaan 38 eri kieltä, joista
kahdeksalla paikallisella kielellä on ”kansallisen kielen” puolivirallinen asema. Puhutuin kieli on wolof,
joka toimii käytännössä yleiskielenä.
Senegalin 13,9 miljoonasta asukkaasta noin 95 %
on muslimeja, 4,2 % kristittyjä ja noin 0,4 % perinteisten heimouskontojen harjoittajia. Suurin kirkkokunta
on roomalaiskatolinen kirkko. Senegalin luterilaisessa
kirkossa on noin 4000 jäsentä. Luterilaisella kirkolla
on 13 seurakuntaa maan keski- ja pohjoisosissa.

L

ähetysseuran opintomatka alkoi Dakarista ja
jatkui kiertomatkana eri kohteissa. Tärkeä matkakohde oli Fatick, jossa on Senegalin luterilaisen
kirkon päätoimisto. Fatick sijaitsee noin 120 kilometrin
päässä Dakarista. Fatickissa on myös Lähetysseuran
kummikoulu ja siihen kuuluva tyttöjen- ja poikien
talo, jotka toimivat asuntoloina.

Naiset messun jälkeen.

Yhtenä vierailukohteena oli heimokylä, johon
suomalaisella kehitysyhteistyöavustuksella oli hankittu
ekologinen uuni. Uuni lämpeni paljon vähemmällä
puumäärällä kuin tavalliset uunit. Kylässä oli myös
ekologinen käymälä. Koko kylä oli vastaanottamassa
vieraita, jotka saapuivat tosin kaksi tuntia myöhässä
sovitusta ajasta. Tervetuloseremonioihin kuului paikallisen futisjoukkueen esittely, perinteistä tanssia ja
kyläpäällikön puhe.
Elsteeseen teki vaikutuksen paikallinen vieraanvaraisuus ja jakamisen mentaliteetti. Vähästäkin jaettiin muille, jotta jokainen saisi osansa.
Ensimmäistä adventtia vietettiin Fatickissa
luterilaisessa messussa. Elste kuvaa tunnelmaa hienoksi: musiikki oli mahtavaa, perheiden lapset olivat
mukana ja kirkonmenot olivat paljon rennompia kuin
Suomessa. Messun aikana papit ja heitä avustavat
katekeetat veivät ehtoollisen myös yhteistä ateriaa
valmistaville naisille. Näin hekin pääsivät osalliseksi
sakramentista. Messun jälkeen nautitiin ateria.
Vaikka senegalilainen kulttuuri on varsin erilaista verrattuna suomalaiseen kulttuuriin, teinit ovat
yhtä lailla teinejä niin Senegalissa kuin Suomessakin,
erityisnuorisotyönohjaajana työskentelevä Elste toteaa.
”15-vuotiailla senegalilaisnuorilla ei ole samanlaisia
’pelejä ja pensseleitä’ kuin suomalaisilla, mutta silti
he ovat samanlaisia kuin meidänkin nuoret”, Elste
summaa.

Jussi Ikkala
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Oopperan kummitus, presidentinlinnan loisto ja
rukous linnoitussaarella koskettivat
Kristillisten järjestöjen työntekijät juhlivat 10-vuotista taivaltaan ja työehtosopimusta järjestämällä
jäsenilleen erityisiä virkistystapahtumia vuonna
2015. KJT edustaa liitossa Suomen yhteensä noin
kahta tuhatta kristillisten ja esimerkiksi lähetysjärjestöjen työntekijää. Kjtes-työehtosopimuksen
harvinainen piirre on sen ulkomaan lähetetyn työn
ehtoja määrittelevä osio.
Kuvat: Dennis Jarvis

Suomenlinnassa aurinko paistoi lokakuun alussa, kun
aktiivien ryhmä kokoontui rukoilemaan ja kuuntelemaan käyrätorvea sen kirkossa. ”Sillä niin on Jumala
maailmaa rakastanut…”, lukee kirkon seinällä useilla
kielillä. Rukous olikin tarpeen, kun valtion kehitysyhteistyöleikkaukset käynnistivät säästöneuvottelut
useissa järjestöissä. Kirkko on toiminut myös majakkana.
Kuva presidentinlinnasta (linnanvouti)

Puheenjohtaja Päivi Simi-Kim vei 30 hengen ryhmän
tutustumaan juuri remontoituun presidentinlinnaan
toukokuussa. Oppaana linnassa toimi linnanvouti
Anne Puonti (kuvassa). Kiitämme presidentin kansliaa
harvinaisen vierailun toteutumisesta.

Kuva: Suomen Kansallisooppera/Stefan Bremer

Oopperan kummitus sykähdytti Kansallisoopperassa
syyskuussa. Kaikki Andrew Lloyd Webberin musikaaliin perustuvat näytökset olivatkin jo etukäteen lähes
loppuunmyytyjä. Sofie Asplund esitti Christinea ja
Ville Rusanen rujoa kummitusta.
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Ravintola Savoyn näköalakabinetti Helsingissä valittiin
huhtikuun vuosikokouksen juhlavaksi pitopaikaksi
siellä usein aterioineen marsalkka Mannerheimin
jalanjäljissä. Marskin nimikkomenun ohella saattoi
nauttia upeista näkymistä Esplanadin puistoon.
Päivi Simi-Kim
KJT:n pj

KOLUMNI

JUMALA
EI OLE

K

aikille kristillisten kirkkojen työntekijöille
lienevät epäilevät kysymykset tuttuja, niin
seurakuntalaisten, ateistien kuin omistakin
suistamme: Onko Jumala olemassa? Miten Jumalan
olemassaolon voi todistaa? Miksi Jumala sallii pahuuden ja kärsimyksen olemassaolon? Miksei Jumala
vastaa rukouksiini?
Nämä kysymykset ovat askarruttaneet teologeja
ja kristittyjä kautta aikojen. 500-luvun alussa ilmeisesti
Syyriassa elänyt nimetön munkki kirjoitti apostoli
Paavalin oppilaan, Dionysios Areopagiitan nimissä
siitä, miten voimme tuntea Jumalan, mitä pahuus
on ja miten Jumalan olemassaolosta voidaan puhua.
Hänen mukaansa ei oikeastaan voida puhua Jumalan
olemassaolosta lainkaan, koska jumaluus on jotain
niin käsittämätöntä ja ajatuksin hahmottamatonta,
ettemme voi sanoa Jumalan olevan – mutta emme
myöskään sanoa, että Jumalaa ei ole, kuten raflaavasta
otsikostani voisi ehkä päätellä.
Jumala onkin olemisen tuolla puolen, koska hän
on aina ollut ja on aina oleva. Jos voisimme todistaa
Jumalan olemassaolon loogisesti, olisi Jumala rajallinen ja ihmisen vajavaisen ymmärryksen hahmottama.
Ainoat asiat, jotka voimme edes hämärästi Jumalasta
hahmottaa, välittyvät profeettojen, apostolien ja itse
Kristuksen ilmoituksena sekä oman hengellisen mietiskelymme kautta. Myös havaitsemalla luomakunnan
kaunista järjestystä, luonnon uskomatonta tasapainoa ja itse ihmisyyden herkkyyden kaikkia muotoja
voimme saada häivähdyksen siitä äärimmäisestä kauneudesta, joka on Jumala.
Mutta Jumalan toiminta ja ajattelu on jotain
ihmistoiminnalle ja -ajattelulle käsittämätöntä: emme
voi ymmärtää, miksi hänen kaitselmuksensa sallii
tiettyjä asioita. Miksi esimerkiksi pahuus on olemassa,

Jaakko Olkinuora
Kirjoittaja on
ortodoksinen teologi
ja kirkkomuusikko

jos Jumala on kaikkivoipa ja hyvä? Onko Hän luonut
pahuuden? Muutama viikko sitten näin internetissä
meemin, jossa Jeesus ja uskova istuvat puistonpenkillä.
Ihminen kysyy Jeesukselta, miksi hän sallii kärsimyksen maailmassa. Jeesus vastaa: ”Niin, kysyn samaa
sinulta.” Tämä on myös Dionysioksen vastaus pahuudesta: se ei ole oikeastaan voima, joka on itsenäisesti
olemassa, vaan se on ainoastaan kääntymistä pois
Jumalan yhteydestä. Viime kädessä kyse on meidän
ihmisten vapaan tahdon käyttämisestä: sallimmeko
me pahuuden, vai pyrimmekö aktiivisesti taistelemaan
sitä vastaan?
Loppujen lopuksi Dionysios johdattaa meidät
siihen johtopäätökseen, ettemme voi puhua Jumalasta kuin ihmisestä. Jumalan olemassaoloa ei voida
todistaa: Hän on enemmän kuin olemassaolo. Jumala
ei ole luonut pahuutta, koska Hän on ääretön hyvyys.
Jumala ilmoittaa meille omasta itsestään, mutta silti
oma käsityskykymme ei koskaan voi saavuttaa tietoa
siitä, kuka Hän on. Kristinusko pysyy ihmisjärjen
ulottumattomissa: Jumala on salaisuus, jonka voi saavuttaa vain uskon, ei järjellisen todistuksen kautta.

Jaakko Olkinuora

2/2016 | Kirkon töissä | 19

Heipähei
liitto-oravat!

Teksti ja kuvat:
Teemu Hurme

Minä en ikinä voita mitään! Kun uusien jäsenten kesken arvottiin reissu Rukalle ja kuulin voittaneeni, pidin sitä luonnollisesti ensin vitsinä. No mutta otetaan vastaan se, mitä annetaan. Sain
myös muutaman kysymyksen vastatakseni ja teille kaikille luettavaksi oikein lehteen, joten asiaan.
1. Kerro itsestäsi

Olen Teemu Hurme, 38-vuotias nuori mies ja
nyt toiminut kaksi vuotta ja pari kuukautta Kärkölän
seurakunnassa perhetyöntekijänä. Koulutukseltani
olen sosionomi AMK ja kirkon nuorisotyönohjaaja,
valmistunut ensimmäisestä DIAK:n sarjasta joulukuussa 1999. Sen jälkeen olin töissä päiväkodissa,
raksalla maalarina, kotiseurakunnassa Karkkilassa
kesätyöntekijänä leireillä. Työttömyysjakson jälkeen
olin perhekodissa ja seurakunnan iltapäiväkerhossa
ohjaajana. Kesällä 2001 aloitin työt nuorisotyönohjaajana Alppilan seurakunnassa Helsingissä. Yhdistymisen myötä minusta tuli Kallion seurakunnan
nuorisotyönohjaaja vuonna 2011.
Muuntokoulutuksena suoritin diakonin kelpoisuuden ja valmistuin joulukuussa 2013. En sen
kummemmin ollut ajatellut hypätä pois nuorisotyöstä,
mutta Kärkölän perhetyöntekijän virka vaikutti mielenkiintoiselta, joten ajattelin hakea ja tulin valituksi.
Uutta lähdin oppimaan ja sitä olen todellakin saanut!
Diakonian kuviot ovat kuitenkin varsin erilaiset kasvatukseen verraten. Edelleen minussa se nuorisotyönohjaaja asuu ja elää, eikä se varmaan ikinä poistukaan.
Nautin edelleen ripareista ja varkkarileireistä (tai siis
tyttöjen ja poikien leireistä nykytermein). Nykyisessä
työssäni varsinkin isien saunaillat sekä isien ja lasten
leirit ovat todellisia helmiä.
2. Miksi kuulut ammattiliittoon
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Minulle ammattiliittoon kuuluminen on itsestäänselvyys ja periaate. Lompakon kannalta olisi tietysti parempi kuulua vain työttömyyskassaan, mutta
ajattelen joukossa olevan voimaa tarpeen vaatiessa,
niin suuremmissa neuvottelupöydissä kuin yksittäisen
työntekijän auttamisessa. Meille osui viime vuonna
lomautuspeikko työpaikalle ja sain liitosta tarvitsemani
neuvot käytännön paperisotaan sekä päivärahoihin
liittyneistä kysymyksistä. Toki myös jäsenedut on hyvä
pitää mielessä, siellähän on alennuksia vaikka mihin
arjen sekä loman asioihin.
3. Mitä odotuksia sinulla on ammattiliitolta?

Neuvottelutoiveita: Aivan ensimmäisenä haluan
nostaa esille leiripäivärahan. Se täytyy saada kaikille
verottomaksi. Esimerkiksi Kärkölässä olemme ”verollisella vyöhykkeellä”, koska leirikeskus on pari kilometriä liian lähellä varsinaista virkapaikkaa. Se on
väärin! Leirillä työntekijät ovat 24/7 vastuussa siitä, että
kaikki sujuu turvallisesti. Myös viikonloppuleireistä
tulisi saada automaattisesti leirivapaapäivä ilman, että
esimiehen täytyisi asia hyväksyä tai olla hyväksymättä.
Myös nyt jo kattava jäsenetujen määrä eri palveluissa
on hyvä pitää laajana, jotta jäsenillä olisi käytännön
arjen elämän asioissa etuja hyödynnettävänä. Ei kirkon hommissa kuitenkaan Roope Ankkoja olla…
Eri ammattiryhmien palkkaneuvotteluissa haluaisin
nostaa esille suntiot ja emännät. He kohtaavat työssään
ihmiset ilossa ja surussa, hoitavat sieluja, keittävät
kahvia, siivoavat yleiset tilat sekä meidän duunareiden

toimistot, ovat silmä tarkkana koko ajan eri ikäisten
ihmisten parissa ja pitkä lista muita asioita... Lisää
liksaa suntioille ja emännille!
4. Millaisena näet seurakuntien tulevaisuuden?

Seurakuntien tulevaisuus on sanalla sanoen
haastava. Joku päästää suustaan lausunnon, joka tulkitaan kirkon kannaksi ja taas seuraa eroamispiikki.
Lapsia ei kasteta entiseen tapaan vaikka perhe kuuluisikin kirkkoon.
Pieniltä paikkakunnilta muutetaan isompiin
ympyröihin. Mistä me voimme luopua sitten jos ja
kun tulee pakko? Siinäpä kysymys. Kasvatustyö, lap-

set ja nuoret, on kuitenkin se kohderyhmä, joka luo
kirkolle tulevaisuuden.
Siitä ei voi tinkiä. Listalle päätyisi helposti
muutakin, itse asiassa kaikki mitä kirkkomme tekee.
Rattaat pyörivät omaa tahtiaan ja päätöksiä tehdään
toivottavasti sellaiseen suuntaan, että pystymme palve-

hyvin. Vähän jännitti lähteä rinteeseen muutaman
vuoden tauon jälkeen. Urakkalaskettelu suksilla ja
lumilaudalla tuntuivat kyllä jaloissa vielä muutaman
päivän ajan reissun jälkeenkin. Rinteitä riittää loivasta
jyrkkään jokaiseen makuun ja taitotasoon. Suksilla
uskalsin jyrkempiinkin rinteisiin, mutta kuuden vuoden lautailutauon jälkeen loivat ja pisimmät rinteet
antoivat riittävän haasteen siinä lajissa. Iskä hiihteli toistasataa kilometriä tuossa kahdessa päivässä.
Virve Rostin aina mainiota menoa kuuntelimme ja
katselimme myös yökerhon puolella emmekä voineet karaokeltakaan välttyä… Lasketellessa istahdin
jokaisella kerralla huipulle asti noustuani hangelle,
katselin maisemia ja Luojamme kätten upeita töitä.

Ihminen on pieni, mutta iso osa luomakunnan suurta
kokonaisuutta.
Voikaa hyvin liitto-oravaiset, aurinkoista kevättä ja
iloa työhönne!

5. Terveisiä matkalta

Kerrassaan mahtavaa oli päästä pienelle reissulle
varsinkin näin yllättäen, kiitos vaan liitolle arpajaisista.
Isälläni osui tähän ajankohtaan seuraavalla viikolla
kuntoutusjakso Peurungassa, joten päätimme lähteä
isä-poikaretkelle ja lystiä oli. Menomatkalla ajelimme
nelostietä Oulun kautta ja palasimme Vitostietä, vaihtelu virkistää matkantekoa. Suosittelen kaikille Rukaa
kaikin puolin. Palvelut ovat kompaktissa paketissa
ja hotelli Rantasipissä kaikki toimii viimeisen päälle
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TYÖHYVINVOINTI

L

ähetysyhdistys Kylväjän toimistossa on syyskuusta tehty muutakin kuin toimistotöitä: on
kisattu ankarasti askelkisassa, käyty keilaamassa,
sauvakävelemässä, jumpattu pulloilla sekä tuijotettu
vaakaa. Osallistumme Suomen Työväen Urheiluliitto
TUL:n ja ammattiliittojen yhteiseen Työyhteisö liikkeelle!
-pilottihankkeeseen. Hanke pyrkii selvittämään, miten tavoitetaan työntekijät, jotka hyötyisivät eniten
liikunnan lisäämisestä. Miten voimme vaikuttaa opittuihin asenteisiimme ja toimintamalleihimme, jotta
saisimme aikaan pysyvän muutoksen? Miten meidän
työyhteisössämme edistetään ja ylläpidetään liikuntaa
ja terveyttä edistäviä toimintatapoja?
Työyhteisö liikkeelle! -hanke on aloitettu syksyllä
2015 eri puolella maata viidessä erilaisessa työyhteisössä,
joihin on perustettu 5–10 hengen työhyvinvointiryhmä.
Ryhmät toimivat omista lähtökohdistaan: terveellisiin
elämäntapoihin liittyviä aiheita käsitellään ryhmäläisten toiveiden mukaisesti. Ryhmiin on valittu sellaisia
työntekijöitä, jotka haluavat muutosta omiin liikunta- ja
terveystottumuksiinsa.
Työnantajamme on antanut työaikaa ryhmällemme käyttöön yhden tunnin viikossa. Työntekijöiden
liikuttamiseen ja terveyden edistämiseen on sitoutettu
johto, työsuojelu ja itse työntekijät – meillä Kylväjässä
lähes koko johtoryhmä on mukana.
TUL koulutti työpaikkojen ryhmien vertaisohjaajat elokuussa. Ensin tuntui siltä, että eihän tästä mitään
tule, mutta koulutuksen lopussa toiminta-ajatus ja -malli
olivat selvinneet. Saimme kotimatkalle mapillisen ohjeita
kokoontumisten vetämistä varten omilla työpaikoillamme.
Syksyn ohjelman vedimme läpi saatujen mallien
mukaisesti viikoittaisissa kokoontumisissa. Kevätpuolella
Kylväjän ryhmä on kokoontunut joka toinen viikko.
Päätimme ryhmänä aloittaa kilokisan, sillä yhtä lukuun
ottamatta jokaiselle ryhmäläiselle on kertynyt ylimääräistä painolastia vyötärölle. Kerran kuussa olemme
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pitäneet virallisen punnituksen, ja osalla paino on laskenut jo huomattavasti. Samalla olemme voineet yhdessä
huomata, miten vaikeaa elintapojen muutos onkaan!
Kesäkuun alussa omasta tavoitteestaan jäänyt maksaa
muut lounaalle.
Meiltä vertaisohjaajilta kyseltiin joulukuussa tunnelmia ryhmistämme:
- Huumorintajua, innostumista ja motivoitumista
- Ollaan innostuneita liikkumisesta ja työnantajan
tarjoamasta palkallisesta liikunnasta työajalla
- Ilmapiiri on ollut positiivinen
- Hyvää huumoria ollut, porukka on motivoitunut
ja heillä on janoa lisätiedollekin
Innostuitko? Kokoa oma ryhmä työpaikallesi ja
tule mukaan hankkeeseen! Lisätietoja antaa Tiia Kaukovuo
TUL:n harrasteliikunnan kehittäjä
puh. 050 596 7813 tai
tiia.kaukovuo@tul.fi

Leena Luhtala
Hallintopäällikkö
Lähetysyhdistys Kylväjä ry

VIRSIKIRJA
2016
ON IL MESTYNYT
SISÄLTÄÄ
VIRSIKIRJAN
LISÄVIHKON
VIRRET

Adressi
Kalla

Kirkkovirsikirja

Kaksi kestävää, helposti puhdistettavaa kansimateriaalia,
neljä väriä. Kirkonkuva- ja
tekstipainatus mahdollinen
kanteen. Koko 115 x 199 mm.
19,90 (24,90)
Väh. 50 kpl 18,50
Väh. 300 kpl 17,50
Väh. 600 kpl 15,50

Adressi
Viimeinen
ranta

Alk.

15 50
Adressi
Kristus
Kaikkivaltias

KALENTEREIDEN
KSET
ENNAKKOTIL AU
TI
AS
6
01
30.6.2

Sacrumissa on yli 1000 kirkonkuvalaattaa kirkoista ympäri Suomen. Laatoilla
voidaan räätälöidä Raamatut, virsikirjat,
kirkkokansiot, kalenterit ja muut kirjat nopeasti ja joustavasti. Myös uusia laattoja
tehdään nopeasti tarpeen mukaan.

Adress
Kalla
(svensk text)

Kirkon
vuosikalenterit

reformaation juhlavuoden
kannella. Reformaation
merkkivuonna kirkolliset
kalenterit sisältävät kullekin
viikolle Martti Lutherin
ajatuksen liittyen kirkkovuoden aiheisiin.

WWW.SACRUM.FI

Myymälä: HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI

Yhteisvastuu Adressi

Kotimainen, laadukas suruadressi.
Adressissa on kolme sisälehtivaihtoehtoa, kaksi eri teksteillä ja yksi johon
voi itse kirjoittaa muistolauseen.
Punottu nyöri ja kirjekuori.
Yksittäispakattu.
7,90 (14,00) / kpl

AVOINNA: ma–pe 9–17, la 10–15

7 90

puh. 020 754 2350

Turvallisin mielin matkalle Kirkon
Matkustaessa voi sattua ja tapahtua kaikenlaista. Joka päivä yksi suomalainen sairastuu ja viisi suomalaista joutuu rikoksen uhriksi ulkomailla. Kirkon
alojen jäsenenä voit kuitenkin lomailla levollisin mielin, sillä liitto on ottanut
jäsenilleen Turvasta jäsenvakuutuksen, joka sisältää matkustajavakuutuksen vapaa-ajan matkoille. Ota jäsenkorttisi mukaan matkalle, sillä se toimii
myös matkavakuutuskorttina.
Kuva Janica Lamberg

K

irkon alojen jäsenvakuutuksessa ovat vakuutettuna myös vakuutetun mukana matkustavat
alle 15-vuotiaat omat ja samassa taloudessa
asuvat lapset sekä alle 15-vuotiaat lapsenlapset. Vakuutetun täytyy asua vakinaisesti Suomessa ja hänellä
täytyy olla Kela-kortti.
Vakuutus on voimassa yhtäjaksoisesti enintään
60 vuorokautta matkan alkamisesta. Ylimeneville
matkapäiville kannattaa ottaa Turvasta määräaikainen matkustajavakuutus. Vakuutus ei ole voimassa
ehdoissa erikseen poisrajatuissa urheilulajeissa tai
harrastuksissa.
Muista ottaa matkalle mukaan jäsenkorttisi,
joka on myös matkavakuutuskortti. Näin hoitava laitos voi todeta, että sinulla on voimassa oleva matkavakuutus ja että hoidoille löytyy maksaja. Matkavakuutuskortti ei kuitenkaan ole maksukortti, joten
kannattaa varautua maksamaan kulut ensin itse ja
hakemaan korvausta myöhemmin vakuutusyhtiöstä.
Jos joudut itse maksamaan hoitokulut, säilytä kuitit
ja lähetä ne vahinkoilmoituksen mukana Turvaan.
Mitä vakuutuksesta korvataan?
Vakuutus korvaa matkan aikana alkaneen äkillisen sairauden tai sattuneen tapaturman hoitokuluja.
Näitä ovat esimerkiksi lääkärinpalkkiot, tutkimuskulut
ja lääkärin määräämät lääkkeet. Ennen matkan alkua
ollut sairaus ei ole vakuutusehtojen tarkoittama matkasairaus. Tällaisen sairauden pahenemiseen liittyen
korvataan ainoastaan ensiapuhoito matkakohteessa.
Vakuutuksesta korvataan myös matkan peruuntumisen tai keskeytymisen kuluja, mikäli se johtuu
äkillisestä sairaudesta tai tapaturmasta. Matkan
peruuntuminen tarkoittaa sitä, että matkalle lähtö
estyy. Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan jo alkaneen
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matkan muuttumista.
Matkan peruuntumisesta korvataan kuluja, joita
matkan järjestäjä ei lain tai matkaehtojen mukaan
palauta. Matkan keskeytymiseen liittyen voidaan korvata esim. ylimääräisiä matka- ja majoituskuluja.
Lisäksi korvataan matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja vakuutusehdoissa mainituissa tilanteissa.

Matkatavarat on vakuutettava erikseen

Jäsenvakuutukseen ei sisälly matkatavaravakuutusta, joten matkatavarat on vakuutettava erikseen,
elleivät ne jo sisälly normaaliin kotivakuutukseen. Kun
otat laajan tason kotivakuutuksen Turvasta, korvaa
se myös ulkomaan matkoilla mukana oleville matkatavaroille aiheutuneita vahinkoja 4 500 euroon asti.
SOS auttaa apua tarvitsevia matkaajia
SOS International on pohjoismaisten vakuutusyhtiöiden omistama kansainvälinen ”hälytyskeskus”,
josta voit saada apua, jos sairastut ja tarvitset lääkäriä
tai sairaalahoitoa. SOS:issa on ympärivuorokautinen
päivystys suomen kielellä ja siellä tunnetaan myös
Kirkon alojen vakuutus.
SOS:iin voi ottaa yhteyttä myös muissa kuin
hätätapauksissa. He voivat esimerkiksi neuvoa lähimmän luotettavan lääkäriaseman sijainnin.
SOS:n asiantuntijat selvittävät tapaustasi ja pyytävät tarvittaessa avuksi SOS:n yhteyslääkärin. SOS
keskustelee tarvittaessa hoitavan lääkärin kanssa ja
välittää potilaan hoidon kannalta tärkeät tiedot hoitolaitokselle. Jos hoitolaitos ei hyväksy matkavakuutuskorttiasi eikä suostu lähettämään laskua Turvaan,
voit pyytää hoitolaitosta soittamaan SOS:iin.

alojen jäsenkortin kanssa

Lisätietoja jäsenvakuutuksesta
Vakuutusehdot ja korvauksenhakuohjeet löytyvät Turvan tekemiltä palvelusivuilta www.turva.fi/
kirkonalat. Tutustu vakuutusehtoihin ja vakuutuksessa
oleviin rajoituksiin ennen matkalle lähtöä.

Liiton ottama jäsenvakuutus päättyy
68-vuotiaana
Kirkon alojen jäsenilleen ottama matkustajavakuutus päättyy sen vuoden lopussa, jonka aikana
jäsen täyttää 68 vuotta. Kannattaa siis hoitaa vakuutusasiat kuntoon ennen kuin liiton ottama vakuutus
päättyy! Turvasta saat henkilökohtaiset vakuutuksesi
jäsenhintaan.
Työuran päättymisen jälkeen moni panostaa
henkilökohtaiseen hyvinvointiin matkustamalla niin
kotimaassa kuin ulkomaillakin. Matkalla sattuu ja
tapahtuu, siksi reissaajan kannattaakin pitää matkustajavakuutuksensa ajan tasalla.
Jatkuva vai määräaikainen matkustajavakuutus?
Jos matkustat useamman kerran vuodessa, kannattaa ottaa jatkuva matkustajavakuutus. Silloin ei tarvitse erikseen muistella vakuutusasioita ennen matkaa
vaan vakuutus on voimassa ympäri vuoden kaikilla
lomamatkoilla. Vakuutus on voimassa enintään 45
vuorokautta tai 3 kuukautta matkan alkamisesta. Jos
matka kestää pidempään, täytyy yli menevää osuutta
varten ottaa erillinen vakuutus.
Saako 70-vuotias jatkuvan matkustajavakuutuksen?
Turvassa jatkuvan matkustajavakuutuksen voi
ottaa alle 70-vuotias. Jatkuva matkustajavakuutus on

voimassa 85-vuotiaaksi saakka. Jatkuvasta matkustajavakuutuksesta saat 10 prosentin jäsenalennuksen sekä
omistaja-asiakkaan alennusta asiakassuhteesi keston
mukaisesti 5–10%.
Mikä on määräaikaisen matkustajavakuutuksen yläikäraja?
Määräaikaisessa matkustajavakuutuksessa ei ole
varsinaisesti yläikärajaa, mutta vakuutuksenottajan
ikä vaikuttaa vakuutusmaksuun. Samoin matkakohde
saattaa vaikuttaa maksun suuruuteen.
Vaikuttaako terveydentila vakuutuksen saamiseen?
Vakuutettavan henkilön terveydentila vaikuttaa
matkustajavakuutuksen myöntämiseen, kun vakuutusta haetaan yli kolme kuukautta kestävälle yksittäiselle matkalle. Tällöin matkustajavakuutushakemuksen yhteydessä täytetään terveysselvitys.
Matkatavarat ovat vakuutettuina usein kotivakuutuksessa
Matkatavarat eivät ole vakuutettuina matkustajavakuutuksessa. Turvan laajan tason kotivakuutuksissa
(kuten Isokoto, Kotiturva Plus tai Peruskotiturva Plus)
matkatavarat ovat vakuutettuina, joten jos sinulla on
laajan tason kotivakuutus Turvassa, et tarvitse erillistä
matkatavaravakuutusta.
Jos sinulla on joku muu kuin laajan tason kotivakuutus Turvassa, voit ottaa jatkuvan tai määräaikaisen
matkatavara- ja matkavastuuvakuutuksen.
Eeva Blomqvist ja Kati Iharanta
Turva
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TÖÖLÖNKADUN LUOSTARIN
PÄÄSIÄISHERKKURUOKAVINKIT
Ilona Lehmus
Kirjoittaja on Ortodoksisen Kirkon
Työntekijät ry:n puheenjohtaja

KULITSA
40 g hiivaa
3 dl maitoa
1 kg vehnäjauhoja
6 kananmunaa
400 g voita
400 g sokeria
300 grammaa mantelijauhoja
1 tl suolaa
1 tl appelsiinin kuorta
1 rkl vanilijasokeria
Kourallinen rusinoita
Ripaus sahramia

RAAKAPASHA
200 g suolatonta voita
100 g sokeria
1 kananmunan keltuainen
500 g rahkaa
2 dl kuohukermaa
Ripaus sitruunan kuorta

1. Sekoita kädenlämpöiseen maitoon suola, ripaus
sokeria ja hiiva sekä puolet vehnäjauhoista.
2. Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi ja sekoita
taikinaan.
3. Lisää seokseen sulatettu voi.
4. Lisää kaikki loput ainekset ja alusta taikina huolella.
5. Voitele uunin kestävä kattila ja laita taikina kattilaan kohoamaan lämpimään paikkaan. (Kulitsan
voi valmistaa myös ilman kattilaa, kuten kuvassa.
Silloin kootaan kolme erikokoista ”leipää” päällekkäin.)
6. Voitele pinta kananmunalla ja koristele kokonaisilla manteleilla.
7. Paista 175 asteessa 45 - 60 minuuttia.

1. Vaahdota huoneenlämpöinen voi ja sokeri.
2. Vatkaa kuohukerma erikseen vaahdoksi.
3. Sekoita kaikki ainekset massaksi ja lisää lopuksi
ripaus sitruunan kuorta.
4. Kaada sideharsolla vuorattuun pashamuotiin ja
pane jääkaappiin yhdeksi vuorokaudeksi
jonkun astian päälle,
jotta ylimääräinen
hera pääse valumaan
pois.
VINKKI: Rahkan
tulee olla mahdollisimman tömäkkää,
jotta pashasta tulee
onnistunut. Lidl:n
rahka (kuvassa) on
heti valmista käytettäväksi.
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TRYFFELIKAKKU

SITRUUNAPOSSE

Pohja:
120 g suolatonta voita
100 g tomusokeria
120 g tummaa suklaata
5 kananmunaa
100 g sokeria
120 g vehnäjauhoja

5 dl kuohukermaa
120 g sokeria
1 dl sitruunan mehua
Keitä kermaa ja sokeria pienessä kattilassa koko ajan
sekoittaen kunnes se kiehahtaa. Laita lämpö pois,
mutta anna seoksen olla hellalla vielä 5 min. Nosta
kattila pois liedeltä ja lisää sitruunan mehu. Kaada
pieniin annoslaseihin ja peitä kelmulla. Anna hyytyä
jääkaapissa vähintään 4 tuntia, mielellään yön yli.

Vatkaa huoneenlämpöinen voi ja tomusokeri vaahdoksi, lisää sulatettu suklaa. Lisää keltuaiset yksitellen joukkoon. Vaahdota valkuaiset ja sokeri kovaksi
vaahdoksi ja lisää varovasti taikinamassaan. Siivilöi
sekaan jauhot. Paista voidellussa kakkuvuoassa
180 asteessa noin tunti.
Kuorrutus:
30 g sokeria
50 g kermaa
180 g tummaa suklaata
3 kananmunan keltuaista
3 dl kuohukermaa
Lämmitä sokeri ja kerma. Nosta kattila liedeltä ja
lisää suklaa ja sekoita tasaiseksi. Vatkaa keltuaiset
vaahdoksi ja lisää suklaamassaan. Lisää jäähtyneeseen seokseen kermavaahto.
Jaa jäähtynyt kakkupohja kolmeen osaan ja pakasta
niistä kaksi. Kostuta jäljellä oleva osa esim. kirsikkaliköörillä. Levitä kuorrutus kakun päälle (irtovuokaan) ja anna jäähtyä jääkaapissa noin 5 tuntia
ennen tarjoilua. Koristele suklaalastuilla.
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JÄSENEDUT
Opintoraha

Kirkon alat ry myöntää stipendejä jäsenilleen kirkollisen ammattitutkinnon suorittamiseen, alan jatko-opintoihin tai opintomatkoihin sosiaalisin
tai taloudellisin perustein. Opintorahan suuruus on 50−200 euroa.
Hakulomake www.kirkonalat.fi/lomakkeet.

Kotimaa- ja Askel-lehti sekä Kirjapajan kirjat

Kotimaa- ja Askel-lehti sekä Kirjapajan kirjat
Kotimaa- ja Askel-lehden 12 kk määräaikaisesta tilauksesta -50 %. Etu
koskee vain uusia tilauksia ja edun voi käyttää vain kerran/jäsen. Normaalihintaisista Kirjapajan kirjoista ja äänitteistä -10 % Sacrum myymälästä, Hietalahdenranta 13,
00181 Helsinki, puh. 020 754 2350 tai tilaamalla kvtilaus@kirjavalitys.fi.
Alennus ei koske tarjoustuotteita, ammatti- ja kurssikirjoja eikä peruskoulun oppikirjoja.

Lomaedut

Ota 1. askel hyvinvointiisi
Liiton kautta voit hakea PHT ry:n kuluvan vuoden 1. askel -hyvinvointijaksolle.
Tiedustelut Hannele Halinen, puh. 0207 912 530. Lisätietoja myös netistä PHT ry:n www.pht.fi.
Tuetut lomat
Solaris-lomat ry järjestää Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamia tuettuja lomia. Lomat myönnetään
sosiaalisin, terveydellisin tai taloudellisin perustein. Tarkemmat ohjeet ja hakulomake www.solaris-lomat.fi.
Hakemukset on palautettava 2 kk ennen loman alkua.
Lisätietoja ja hakulomakkeita saa myös s-postilla solaris@solaris-lomat.fi tai soittamalla 0600 418 200 klo 9−12.

Hotellimajoitusta www.fontana.fi

Hotelli Keurusselkä
Kylpylä Sani, Kalajoki www.hiekkasarkat.fi
Kylpylähotelli Yyteri -20% alennusta perushintaisesta sekä
kaikista normaalihintaisista majoituspaketeista.
Suomen Retkeilymajajärjestö-SRM
Kirkon alojen jäsenet saavat kotimaan SRM-hosteilleissa
-10 %/hlö/vrk normaalista majoitushinnasta.
SRM-ketjuun kuuluu 53 hostellia eri puolella Suomea.

Kulttuurikeskus Sofia

Jatkuva majoitusetu Kirkon alat ry:n jäsenille Kulttuurikeskus Sofiassa -20 % majoituksen hinnasta. Majoitu hotellissa kahden hengen huoneessa tai viihtyisässä huoneistossa
meren rannalla kauniin luonnon keskellä.
Sofia tarjoaa mahdollisuuden olla hiljaisuudessa,
levätä ja pitää lomaa.
Tarkemmat tiedot www.kulttuurikeskussofia.fi
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Jäsenmaksulla saat siis
kaikkea tätä ja paljon muuta!
▶
▶
▶
▶
▶

Jäsenmaksu on 1,3 % veronalaisesta tulosta.
Se sisältää työttömyyskassamaksun.
Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.
Kaikki jäsenedut löytyvät www.kirkonalat.fi
Lisätietoja jäsenpalvelustamme
puh. 0207 912 530.
▶ Jäsenyystodistuksia viisumia varten saa
liiton jäsenpalvelusta/Hannele Halinen
0207912532 tai Turva 010 195 110

Edunvalvonta, Kirkon virka- ja työehtosopimus ja sitä koskeva neuvonta,
luottamusmies- ja neuvottelujärjestelmä

Kirkon alat ry neuvottelee jäsentensä puolesta virka- ja työehtosopimukset ev.lut. kirkon, ort.
kirkon ja kristillisten järjestöjen sopimusaloilla.
Kirkon alat ry:n luottamusmiehet työpaikoilla (n. 400) auttavat Sinua työelämän ongelmissa ja neuvottelevat sopimusten paikallisesta soveltamisesta. Ainoastaan jäsenillä on mahdollisuus käyttää neuvottelujärjestelmää, jonka avulla paikallisesti riitautukseen päättyneet erimielisyydet sopimusten soveltamisesta voidaan viedä edelleen keskusjärjestötasolle ratkaistavaksi. Ellet ole
jäsen, joudut viemään itse asiasi käräjäoikeuteen.
Kirkon alat ry:n toimistossa Sinua palvelevat lakimiehet, joille voit myös soittaa ja kysyä neuvoa.

Koulutustilaisuudet, aluetoimikuntien tapahtumat ja matkat

Liitto järjestää eri puolilla maata työelämäkoulutusta jäsenilleen. Tilaisuuksista tarkemmin Kirkon töissä -lehden koulutussivuilla ja netissä www.kirkonalat.fi/koulutus. Koulutukset ovat ilmaisia jäsenille ja liitto maksaa matkat julkisten
kulkuneuvojen taksojen mukaan.
Kirkon alat ry:llä on 21 aluetoimikuntaa, jotka järjestävät alueellaan monenlaisia koulutus- ja virkistystapahtumia ja
opintomatkoja. Yhdistykset tiedottavat tilaisuuksistaan omilla sivuillaan netissä ja Kirkon töissä -lehdessä.

Lehti, netti, palvelussuhdeoppaat

Liiton Kirkon töissä -lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Ajankohtaiset asiat netistä www.kirkonalat.fi. Kirkon alat ry julkaisee ”Kirkon töissä” - sarjan palvelussuhdeoppaita, jotka postitetaan kaikille jäsenille.

Matkustajavakuutus

Jäsenmaksuun sisältyy kaikkialla maailmassa voimassa oleva matkustajavakuutus.
Vakuutus on todennettavissa voimassa olevalla jäsenkortista. Etu lakkaa sen vuoden
lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta. Tarkemmat tiedot Turva puh. 010 195 110.

Ansiosidonnainen työttömyysturva

Kirkon alat ry:n jäsen kuuluu Super työttömyyskassaan ja voi hakea irtisanomis- tai lomautustilanteessa ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Super työttömyyskassa
palvelee puh. 09 2727 9377 ja 09 2727 9399 klo 9.00−13.00 www.supertk.fi, tkpalvelu@supertk.
fi. Päivärahahakemusten postiosoite: Super tk, PL 117, 00521 Helsinki.

Perhe- ja kiinteistöasioiden lakimiesapua

Liiton jäsenet voivat saada perhe- ja kiinteistöalaan erikoistuneelta juristilta apua puhelimitse. Ensimmäisestä
neuvontakerrasta ei laskuteta. Asiaan liittyvistä toimeksiannoista jäsen maksaa itse. Varatuomari Eeva-Liisa Moilanen
keskiviikko- ja torstaiaamuisin klo 8.00−9.00,
p. 0500 313 838
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JÄSENEDUT
LAIVARISTEILYEDUT
VIKING LINE

Viking Line tarjoaa risteilymatkoja erikoishintaan Kirkon
alojen jäsenille. Edut on tarkoitettu jäsenten vapaa-ajan
matkoille ajalla 1.1.–31.12.2016.
Vapaa-ajan risteilyt
Etu on Helsingin reiteillä jopa 15% ja Turun reitillä 10%.
Varaukseen myöhemmin tehtävät muutokset saattavat
vaikuttaa myös aiemmin varattujen palvelujen hintaan.

▶
▶
▶

Helsinki-Tukholma-Helsinki -risteily,
tuotetunnus FKKRY
Helsinki-Tallinna-Helsinki -päiväristeily,
tuotetunnus FKKRY
Turku-Tukholma-Turku -vuorokauden risteily,
tuotetunnus FKKRY

Vapaa-ajan reittimatkat
Etu on Helsinki-Maarianhamina/Tukholma -reitillä jopa
20 %, Helsinki-Tallinna -reitillä henkilölipusta jopa 15 %,
autosta jopa 20 % ja hyteistä jopa 10 % ja Turku-Maarianhamina/Tukholma -reitillä hyteistä jopa 10 % ja autosta
jopa 20 %. Alennus myönnetään henkilölipun, auton ja
hytin hinnasta. Lopullinen hinta määräytyy lähtöpäivän
ja -ajan, varausajankohdan ja ajoneuvon koon mukaan.
Muut palvelut normaalin hinnaston mukaan.
Tuotetunnus FVRES
Jäsenetujen
Online www.vikingline.fi
s-posti booking@vikingline.com
tai Myyntipalvelustamme, puh. 0600 41577
(1,75 €/vastattu puhelu + pvm/mpm).

TALLINKSILJA

TallinkSilja myöntää 20 prosentin alennuksen Tallinkin
ja Silja Linen normaalihintaisista risteily- ja reittimatkoista. Alennus koskee henkilö- ja hyttipaikkoja, matkustajaliikenteen ajoneuvoja sekä laivojen kokoustilaa.
Varauskoodin saat numerosta 0207 912 530.

Hyvä opiskelijajäsen!
Mikäli menet osa-aika- tai kesätöihin opiskeluaikanasi, niin muistathan, että sinun tulee
täyttää Kirkon alojen -jäsenhakemuslomake
saadaksesi työttömyyskassan jäsenyyden ja
pääset kartuttamaan työssäoloehtoa.
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ECKERÖ LINE

Eckerö Line myöntää Kirkon alojen jäsenille RISTEILYT JA REITTIMATKAT RYHMILLE (vähintään 10
hlöä) jopa 15 % ryhmäalennuksen. Mainitse varausta
tehdessäsi asiakastunnus Kirkon alat ry U-3115. Varaukset puhelimitse Eckerö Linen ryhmämyyntipalvelusta. Alennuksia ei voida myöntää jälkikäteen eikä niitä
voi yhdistää muihin alennuksiin tai tuotepaketteihin.
Alennuksen edellytyksenä on voimassa oleva jäsenkortti,
joka on varauduttava esittämään pyydettäessä lippujen
lunastuksen yhteydessä.
Ryhmävaraukset/tiedustelut:
Ryhmämyyntipalvelu: 09 2288 540,
ryhmat@eckeroline.fi - eckeroline.fi/ryhmat

HOLIDAY CLUB RESORTS OY
▶

Holiday Club Saimaa hotelli, villas ja
loma-asunnot
▶
Holiday Club Tampereen Kylpylä, hotelli ja
loma-asunnot
▶
Holiday Club Katinkulta, hotelli, villas ja
loma-asunnot
▶
Holiday Club Kuusamon Tropiikki, hotelli, villas
ja loma-asunnot
▶
Holiday Club Salla, hotelli ja loma-asunnot
▶
Holiday Club Saariselkä, hotelli ja loma-asunnot
Loma-asuntokohteet: Airisto, Rönnes, Ähtäri, Hannunkivi, Punka-harju, Pyhä, Ruka, Pyhäniemi, Tahko, Himos,
Levi, Ellivuori
Kirkon alojen jäsenistö saa vähintään 15 % alennuksen Holiday Clubin loma-asuntojen ja vähintään
15 % kylpylähotellien päivän hinnoista. (sis. majoitus ja
aamiaiset).
Holiday Club tulee tarjoamaan Kirkon alojen jäsenistölle
myös kampanja tarjouksia joissa alennus voi olla
loma-asuntojen vuokrahinnoista jopa 40 %.
Loma-asunnot
Loma-asuntojen vuokraan sisältyy loppusiivous ja liinavaatteiden vaihto kunkin kohteen vaihtopäivänä kerran
viikossa.
Kylpylähotellit
Kylpylämajoitukseen sisältyy aamiainen.
Vuokrauksen tekeminen
Hotellivaraukset tehdään Holiday Club Online -varausjärjestelmän kautta. Voit pyytää koodin jäsenpalvelusihteeriltämme numerolla 0207 912 530.
Loma-asuntovaraukset tehdään soittamalla Holiday
Clubin asiakaspalvelunumeroon puh. 030 68 600,
ma–pe 8–18, la 10–15.

JÄSENYYS
JÄSENEKSI LIITTYMINEN

EROILMOITUS

Kirkon alat ry:hyn liitytään oman alan jäsenyhdistysten
kautta. Jäseneksi voi liittyä Suomen evankelis-luterilaisessa
kirkossa, Suomen ortodoksisessa kirkkokunnassa sekä kristillisissä järjestöissä ja yhteisöissä työskentelevät viranhaltijat
ja työntekijät sekä muut kirkon alan ammateissa olevat.
Liittymislomakkeita saa oman työpaikan luottamusmiehiltä
ja osoitteesta www.kirkonalat.fi tai liiton toimistosta, puh.
0207 912 530. Mikäli työnantaja perii jäsenmaksua suoraan
palkasta, täytetään myös lomakkeen alareunassa oleva valtakirja. Jäsenmaksu v. 2016 on 1,3 % ennakonpidätyksen
alaisesta tulosta. Jos maksat itse, toimita jäsenilmoituslomake liiton toimistoon ilman valtakirjan täyttämistä. Liitto
lähettää viitteelliset jäsenmaksutilisiirrot, kun lomake on
käsitelty. Jäsenyys alkaa päivästä, jolloin hakemus saapuu
liiton toimistoon. Jäsenmaksu maksetaan liittymispäivästä
lähtien. Takautuvasti ei voi liittyä. Jäsenhakemuksen toimittaminen liittoon on jäsenen vastuulla. Postita siis lomake
mahdollisimman pian!

Jäsenyydestä eroamisen on aina tapahduttava kirjallisesti.
Eroilmoituslomakkeita saa liiton toimistosta, netistä tai sen
voi tehdä vapaamuotoisena. Ilmoituksesta tulee näkyä, että
jäsen eroaa sekä liiton että työttömyyskassan jäsenyydestä,
henkilön nimi, henkilötunnus, eropäivä ja eron syy. Ilmoita
erosta myös palkanlaskijalle.

LIITON TAI TYÖTTÖMYYSKASSAN VAIHTO
Jäsenen siirtyessä toisesta liitosta ja työttömyyskassasta
Kirkon alojen ja sen työttömyyskassan jäseneksi tulee ilmoitus tehdä 30 päivän sisällä, jotta työttömyysturva jatkuu
keskeytyksettä.

JÄSENEN MUUTOSILMOITUKSET JA
ILMOITUS PALKATTOMASTA AJASTA

OPISKELIJAJÄSENYYS
Liittoon on mahdollista liittyä jo opiskeluaikana opiskelijajäseneksi. Liitto ei peri opiskelijajäseniltä jäsenmaksua.
Työsuhteen alkamisesta ilmoitetaan aina jäsenilmoituslomakkeella, samoin kuin sen päättymisestä. Jäsenedut koskevat kokonaisuudessaan myös opiskelijajäseniä opintorahaa
lukuun ottamatta

ELÄKELÄISJÄSENYYS
Eläkkeelle jäävällä liiton jäsenellä on mahdollisuus jatkaa
jäsenyyttään eläkeläisjäsenenä. Mikäli jäsenyyttä ei halua
jatkaa, on liittoon tehtävä kirjallinen eroilmoitus. Eläkeläisjäsenmaksu on 70 e vuodessa. Sitä ei peritä sinä vuonna
kun siirtyy eläkeläisjäseneksi, mikäli ay-jäsenmaksuja on
kertynyt sinä vuonna vähintään 70 e. Liiton jäsenedut koskevat kokonaisuudessaan myös eläkeläisjäseniä (HUOM!
Matkavakuutus päättyy sen vuoden lopussa, kun jäsen täyttää 68-vuotta. Yli 68-vuotiaat voivat tiedustella lisäturvaa:
Turva, puh. 010 195 110).

JÄSENMAKSUT 2016

Jos jäsen vaihtaa jäsenyh▶ Varsinaiset jäsenet 1,3
JÄSENMAKSUTILI
distystä tai työnantajaa, on
% ennakonpidätyksen
jäsenen itse ilmoitettava
• IBAN FI59 1555 3000 110735
alaisesta tulosta
muutoksesta jäsenrekisteSWIFT: NDEAFIHH
▶ Yksilölliset yhteistoiriin. Voidaksemme palvella
Jäsenmaksujen maksamisessa oikean viitenumintajäsenet 70 e/vuosi
jäseniämme parhaalla mahmeron käyttö on välttämätöntä! Ota tarvittaessa
▶ Lähetetyt työntekijät
dollisella tavalla, ilmoita ajan
yhteyttä jäsenpalveluun p. 0207 912 530.
50 e/vuosi
tasalla olevat tiedot työnan▶ Eläkeläiset 70 e/vuosi
tajasta, virkavapaasta, osoitLiittojen yhteistoimintajäteenmuutoksesta ja muista
senet 100 €/vuosi
jäsenyyteen ja jäsenmaksuun vaikuttavista seikoista. Muu- ▶ Opiskelijajäsenet eivät maksa jäsenmaksua
tosilmoitus on tehtävä myös silloin, kun jäsen maksaa jäsenmaksun itse. Palkattomilta kausilta täytetään ilmoituslomake JÄSENMAKSUN VOIT VÄHENTÄÄ
jäsenyyden säilyttämiseksi, jolloin jäsenmaksua ei peritä. VEROTUKSESSA, TARKISTA VEROEHDOTUS
Palkattomuuden syynä voi olla mm. opiskelu, äitiys- ja van- • Liitto ilmoittaa automaattisesti ajalla 1.1.−31.12.
hempainvapaa, hoitovapaa, asevelvollisuus, sairausloma tai
suoritetut jäsenmaksut verottajalle ja tekee myös
työttömyys ilman oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan.
korjausajon elokuussa verottajalle.
Mikäli jäsen on virkavapaan ajan toisen työnantajan palve- • Itsemaksavan tulee säilyttää kuitit ja työnantajaperinluksessa, maksetaan jäsenmaksu normaalisti.
nässä olevan jäsenen tulee säilyttää vuoden viimeinen
Ilmoita liittoon myös mahdollisesta uudesta sähköpostipalkkatodistus, josta voi tarkistaa perityt jäsenmaksut
osoitteestasi.
ja laskelman voi tarvittaessa liittää verotukseen.
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JÄSENYHDISTYKSET JA
ALUETOIMIKUNNAT
ILMOITTAVAT

KOULUTUSPÄIVÄ LÄHETYKSEN JA KANSAINVÄLISENTYÖN AMMATTILAISILLE

OHJAA JA OPI!
MENTOROINTIKOULUTUS KÄYNNISTYY

MENTOROINTIKOULUTUS ISOSSA KIRJASSA
Seurakunnan työntekijät, kotimaassa olevat lähetys- ja
kehitysyhteistyöntekijät sekä vapaaehtoistyöntekijät
Lähijakso (&
mentorointia)
8.–9.8.
2016

Välitehtäviä
Verkkotyöpaja
21.9.2016

Lähijakso (&
mentorointia)
26.–27.10.
2016

Välitehtäviä
Verkkotyöpaja
11.1.2017

Lähijakso(&
mentorointia)
15.–16.2.
2017

Välitehtäviä
Verkkotyöpaja
22.3.2017

Oppimispäiväkirjan/
portfolion
palauttaminen
30.4.2017

Ulkomailla olevat lähetys- ja kehitysyhteistyöntekijät
sekä ulkomailla olevat vapaaehtoistyöntekijät
Lähijakso (&
mentorointia)
8.–10.8.
2016

Välitehtäviä
Verkkotyöpaja
21.9.2016

Verkkotyöskentelyä (&
mentorointia)
Alk.
28.10.2016

Välitehtäviä
Verkkotyöpaja
11.1.2017

Verkkotyöskentelyä (&
mentorointia)
Alk. 17.2.2017

Alumnitapaaminen &
työnohjaus
heinä-elokuussa
2017
(erillinen hinta)

Välitehtäviä
Verkkotyöpaja
22.3.2017

Copyright Iso Kirja -opisto & Katri Latokangas

Ensi syksynä Isossa Kirjassa alkaa mentorointikoulutus, joka on suunniteltu varusta-maan erityisesti
tiimin vetäjiä, vapaaehtoisjohtajia sekä toisten työntekijöiden mentori-na toimimisesta kiinnostuneita.
Mentori opastaa ja ohjaa muita palvelemaan samalla
itsekin oppien. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan
yhteistyössä Helluntaiseurakuntien työntekijät HELP
ry:n ja Fida Internationalin kanssa.
Vertaismentorointiin painottuva monimuotokoulutus antaa valmiuksia toimia vertais-mentorina
eli vertaisohjaajana, mentorointiryhmän ohjaajana ja
mentorina. Se varustaa uudella tavalla sekä seurakunnan että lähetys- ja kehitysyhteistyön kehittämiseen. Se
sopii kotimaassa ja ulkomailla palveleville palkatuille
työntekijöille sekä vapaaehtois-työntekijöille.
Koulutus sisältää käytännönläheisesti toteutettavan lähiopiskelun lisäksi mentorointi-harjoittelua sekä
verkkotyöskentelyä. Kouluttajina toimivat organisaatiopsykologian asiantuntija Eija Saarenmaa, yhteisöpedagogi
Katri Latokangas ja mentoritiimi.
Ilmoittaudu 15.7. mennessä nettilomakkeella.
Lisätietoa: www.isokirja.fi/koulutus

Miten muuttunut uskontotilanne näkyy Suomessa?
Aika
29.8.2016 klo 9.30 – 15.00
Paikka Kirkon alat ry:n toimisto, Asemamiehenkatu
2 (6. krs), Helsinki
Päivän ohjelma
klo 9.30 Aamukahvi
klo 10.00 Muuttunut uskontotilanne Suomessa, johtaja
Risto Jukko ja kansainvälisen työn koordinaat
tori Vesa Häkkinen, KLK
klo 11.30 Lounas
klo 12.15 Lähetyksen ja kansainvälisentyön ammattilaiset ry:n vuosikokous, mukana toiminnanjohtaja
Paula Aaltonen, Kirkon alat ry
klo 14.00 Tutustuminen Helsinki Islam-keskukseen 		
http://www.hic.fi/fi/index.php/fi/
Osallistumismaksu yhdistyksen jäseniltä 15,00 €, muilta
25,00 €. Hinta sisältää kahvin ja lounaan. Ilmoitathan
myös erikoisruokavaliosi!
Sitovat ilmoittautumiset 15.6.2016 mennessä rahastonhoitajalle, Ari Niemetmaalle, ari.niemetmaa@evl.fi
Ilmoittautumisissa ensisija yhdistyksen jäsenillä.
Tiedustelut lähetyssihteeri Johanna Rantalankila,
johanna.rantalankila@evl.fi, 040 757 1973

Kirkonpalwelija 20162

KIRKONPALVELIJAT
Kirkonpalvelijat Ry:n vuosikokous pidetään tiistaina
28.6.2016 klo 16.30 Original Sokos Hotel Vaakuna,
Koulutussali, Hämeenlinna Possentie 7, Hämeenlinna
Antti Ruuskanen
puheenjohtaja

Kari Hartikainen
sihteeri
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Tervetuloa kesäiseen
Hämeenlinnaan !

Kirkonpalvelija-lehti
2/2016
ilmestyy
juhannusviikolla.

KIRKON TOIMISTOHENKILÖSTÖ
KiTo ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2016
pidetään torstaina 22.9.16 klo 16.30 alkaen Turussa,
Holiday Club Caribia-hotellissa
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Mikäli jäsen haluaa varsinaisessa kokouksessa käs i t e l t ä v ä k s i Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry viettää ILTAJUHLAA
jonkun
eritorstaina 22.9.2016 klo 19.30 alkaen
Turussa, Holiday Club Caribia -hotellissa.
tyisen asian,
l ä h e tt ä kö ön
Tule nauttimaan illallista kanssamme!
siitä kirjallisen
aloitteen, mikäli mahdollista päätösehdotuksineen
Esiintyjänä Suomen paras
hallitukselle
stand up –koomikko
Matti Patronen
viimeistään
(foto by Sami Kontto 2016),
jonka huumoria ei voi vastustaa!
kolmekymmentä
(30)
Hintatiedot löydät toukokuun lopulla
yhdistyksen sivulta: www.kito.fi
päivää ennen
kokousta
Ilmoittautumiset 26.8.2016 mennessä
tuija.niemi-nikkola@evl.fi
[yhdistyksen
säännöt §14].
IlmoittautuTervetuloa!
miset 26.8.2016
mennessä tuija.niemi-nikkola@evl.fi
KiTo ry, hallitus
Tervetuloa!
KiTo ry:n hallitus

KIRKON LASTENOHJAAJAT
Kirkon Lastenohjaajat ry:n
varsinainen vuosikokous 2016
pidetään 22.9.2016 klo 17.00
Vanhalla kirkolla, Keskustori,Tampere.
Ilmoittautuminen alkaa klo 16.45.
Esillä ovat sääntömääräiset § 16 asiat.
Kirkon Lastenohjaajat ry:n hallitus
TERVETULOA
KENESTÄ VUODEN LASTENOHJAAJAN

LIIKUNNALLINEN VIRKISTYSPÄIVÄ
REPOVEDELLÄ
Kymenlaakson ja Lahden seudun aluetoimikunnat
järjestävät alueiden yhteisen virkistyspäivän lauantaina 10.9.2016. Lähde mukaan retkeilemään Repoveden
kansallispuiston jylhiin maisemiin. Luvassa on rentoa
yhdessäoloa, liikunnaniloa asiantuntevan oppaan
johdolla sekä vallan mainio retkilounas raikkaassa
ulkoilmassa.
Seuraa postiasi! Tarkemmat tiedot ilmoittautumisohjeineen saat jäsenkirjeessä.
Tervetuloa mukaan!
Kymenlaakson aluetoimikunta, siht. Sari Rekilä,
sari.rekila@evl.fi
Lahden seudun aluetoimikunta,
siht. Sirpa Salokannel, sirpa.salokannel@evl.fi

KESÄISET TERVEISET!
Helsingin alueen porukka suuntaa Lepaan viini- ja
puutarhatilalle lauantaina 3.9.! Matka maksaa jäsenille
vain 20 e! - avecille 65 e. Ilmoittautumiset hoidetaan
jo nyt keväällä viimeistään 31.5.
Sirpa Turuselle osoitteeseen sirpa.turunen@evl.fi.
Reissu tehdään tilausbussilla, ja se kestää kello 9-16.
Lepaassa kahvitellaan ja lähdetään parin tunnin
villiyrttikierrokselle tutustumaan kasveihin ja niiden
hyötykäyttöön. Ulkoilukengät mukaan. Lounaan
jälkeen tutustumme vielä viinintuotantoon ja viininmaistamisen saloihin.
Katso tarkemmat tiedot huhtikuun jäsenkirjeestämme, joka lähetettiin pelkästään sähköpostilla. Mikäli
et ole saanut sitä, meillä ei ole sähköpostiosoitettasi tai
se on vanhentunut. Lähetä/päivitä sähköpostiosoitteesi Helsingin aluetoiminnan osoitteeseen hginalue@
gmail.com. Jos sinulla ei ole sähköpostia, ilmoita siitä
Maija Kivirannalle numeroon 050 494 0545, niin saat
kirjeen edelleen kirjepostina.
Terveisin Helsingin aluetoimikunta

22.9.2016 valitaan jälleen Vuoden Lastenohjaaja.
Valinnan suorittaa Kirkon Lastenohjaajat ry:n hallitus. Valintaperusteet löytyvät yhdistyksen kotisivuilta
www.kirkonlastenohjaajat.fi. Lähetä ehdotuksesi
Vuoden Lastenohjaajaksi perusteluineen (lyhyet ja
ytimekkäät perustelut riittävät) sähköpostilla 30.6.
mennessä merja.forsman@kirkonlastenohjaajat.fi.
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Maksuton Kesäduunari-info neuvoo nuoria kesätyöasioissa

Palkansaajakeskusjärjestöjen maksuton neuvontapalvelu auttaa joka kesä satoja kesätyöntekijöitä
puhelimitse ja netin kautta. Palvelu avautuu tänä
kesänä jo 12. kerran.
Kesäduunarineuvoja Sini Tervolta voi kysyä neuvoa
esimerkiksi palkkoihin, työvuoroihin tai työsopimuksen laatimiseen liittyviin asioihin.
⊲ Kesäduunari-info vastaa kaikille. Nuorten lisäksi maksuttomia neuvoja voivat kysyä muun muassa
työnantajat ja nuorten vanhemmat. Jos ongelma vaatii
yksinkohtaisempaa puuttumista, ohjaan tarvittaessa soittajan hänen omaan ammattiliittoonsa, Tervo
kertoo.
Useimmat kesätyöntekijöiden ongelmista olisivat
kesäduunarineuvojan mukaan ehkäistävissä, jos nuori
laatisi työnantajansa kanssa ajoissa kirjallisen työsopimuksen.
⊲ Kirjallinen työsopimus osoittaa, että kesätyöntekijä ja työnantaja ymmärtävät sopimansa asiat samalla
tavoin. Kesätyöntekijän kannattaa lukea työsopimus
ennen kuin hän allekirjoittaa sen. Luvattujen työtuntien määrä on myös hyvä tarkistaa, Tervo huomauttaa.
Myös palkanmaksun yhteydessä saatava palkkaerittely
on tärkeä vakuus kesätyöntekijälle.
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⊲ Työntekijän tulee aina katsoa palkkaerittelystä,
onko siinä kaikki tehdyt työtunnit sekä ilta-, viikonloppu- ja ylityökorvaukset. Kaikki eivät aina muista,
että lomakorvausta on maksettava jo muutaman tunnin pituisesta työsuhteesta, kesäduunarineuvoja Sini
Tervo muistuttaa.
Kesäduunari-info aukeaa maanantaina 2. toukokuuta ja
on avoinna perjantaihin 2. syyskuuta saakka.
Puhelinpalvelu vastaa maanantaista perjantaihin kello
9–15. Neuvontaa saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Palveluun voi soittaa nimettömänä.
Neuvoja voi kysellä numerosta 0800 179 279. Kesäduunari-info on myös Facebookissa www.facebook.com/
kesaduunari ja Twitterissä twitter.com/kesaduunari.
Palvelun verkkosivuille osoitteeseen
www.kesaduunari.fi on koottu kesätyöntekijöille tärkeää
työelämätietoa. Sivujen kautta on myös mahdollista kysyä
neuvoa omaan tilanteeseen.

Sofian Yhteisökoti (senioritalo)
Kulttuurikeskus Sofian Yhteisökoti on tarkoitettu
ihmisille, jotka haluavat asua Sofiassa ja samalla
olla aktiivisesti mukana Sofian yhteisön elämässä.
Yhteisökodin talossa on myynnissä yksiöitä,
kaksioita ja kolmioita (34 m2 – 85 m2).
Useimmista on merinäköala.
Sofian yhteisöön ovat tervetulleita sekä luterilaiset
että ortodoksit. Kappelissa on päivittäin hartauksia.
Järjestämme ympäri vuoden hiljentymisretriittejä,
seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja muita
kulttuuritapahtumia. Galleriassa on vaihtuvia
Osa asunnoista on rakennettu esteettömiksi, joten

ikoni- ja taidenäyttelyitä.

niissä on mahdollisuus liikkua myös pyörätuolilla.
Meren puolella pihalla on patio.
Arkisin Sofiaan on bussiyhteys Vuosaaren metroasemalta.
Asukkailla on mahdollisuus ostaa Sofiasta erilaisia
palveluita: esimerkiksi aterioita, sauna ja uinti,
siivous.
Asukkailla on mahdollisuus osallistua eri tavoin
yhteisön elämään sekä tuoda oma panoksensa
siihen. Myös mahdollisuus talkootyöhön.
Yhteisökodista kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan Virpi Viitalalle, p. 0400–503 562,
virpi.viitala@sofia.fi.
Lisätietoja: www.sofia.fi
Kulttuurikeskus Sofia | Kallvikinniementie 35, 00980 Helsinki | p. 010 277 900
reception@sofia.fi | www.sofia.fi | www.facebook.com/kulttuurikeskussofia
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Edellisessä Kirkon töissä-lehdessä olleen Tunnista kirkko
-kilpailun oikea vastaus oli Pyhän haudan kirkko
Jerusalemissa. Oikein vastannut voitti itselleen Kirkon
alojen hupparin.
Onnea voittajalle!
KIITOS KAIKILLE TUNNISTA
KIRKKO-KILPAILUN OSALLISTUJILLE!
TOIVOTAMME LUKIJOILLEMME OIKEIN RENTOUTTAVAA
KESÄLOMAA JA MUISTUTAMME SAMALLA TOIMISTON
KESÄAUKIOLOAJOISTA (1.6.-31.8.2016 AVOINNA KLO 9.00-14.00).
Huom! Toimisto on suljettuna 4.-17.7.2016 välisenä aikana.

Kirkon alat julkaisee jäsenistön toiveesta liiton oman taskukalenterin jälleen vuodelle 2017.
Kalenterin voi tilata 1.8.2016 mennessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
kalenteri2017@kirkonalat.fi:hin tai täyttämällä alla olevan lomakkeen. Ilmoita jäsennumero, etunimi,
sukunimi, sähköpostiosoite, katuosoite ja postitoimipaikka.

Kalenteri lähetetään ainoastaan sen tilanneille jäsenille.

Palauta lomake osoitteeseen: Kirkon alat ry, Tunnus 5000083, 00003 VASTAUSLÄHETYS.
Postittamalla lomakkeen edellä mainittuun osoitteeseen ei kirjekuoreen tarvita postimerkkiä.

KALENTERITILAUS

Jäsennumero
Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite
Katuosoite
Postitoimipaikka
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Kirkon alat ry
Tunnus 5000083
00003 VASTAUSLÄHETYS

Här var det andra puckar
”Sätt gummit i
buren! Det är din uppgift. Det är lagets uppgift: att sätta puckarna
i mål”. Han är i sitt esse,
hockeycoachen Jukka
”Tami” Tamminen.
Den här gången har
rinken bytts ut mot
en talarscen i Gamla
hamnen i Helsingfors
och hockeylirarna mot
en salig blandning av anställda och ledare inom finländskt arbetsliv. Men budskapet är det samma. Vi
måste lära oss att bli goda lagspelare och göra mål.
Det är så vi vinner matcher. Det år så Finland ska
fås på fötter igen.
”Sköt din egen roll så bra som du någonsin
kan! Fokusera! Ge ditt bästa för laget! Var en god
lagspelare - ingen vinner ett lagspel ensam! Uppskatta
dina medspelare och tänk gott om dom - varje dag!
Var stolt över ditt lag!” Armarna går som kvarnvingar
och orden formligen forsar fram. Jo, Tami vet: en
vinnare föds inte av sig självt. Han har varit med både
innanför och utanför rinken. Många, många gånger.
Vägen till framgång är inte lätt, men en vinnare reser
sig alltid en gång mer än hon trillar.
Tami avslutar lika energiskt som han inledde
och jag söker mig mot salen bredvid. Till nästa föreläsning om ett bättre arbetsliv. Medan jag går dyker
plötsligt Povel Rammels gamla revyslagdänga upp i
huvudet på mig - Det är dom små, små detaljerna som
gör´et, vart litet kugghjul är viktigt i maskiner´it. Det
är ens eget fel ifall man själv förstör´et så var aktsam
om varenda liten bit... Så sant.

SVENSK RESUMÉ

Översättning Pontus Nybergh

Fullmäktige
Kyrkliga sektorn rf.:s nya fullmäktige inledde sin verksamhetsperiod med vårmötet. Det
nya fullmäktide valdes för åren 2016-2018. Till
fullmäktige hör 24 representanter från samtliga
medlemsförbund.
Under valperiodens första möte valdes fullmäktiges ordförande och vice ordförande. Riitta
Kjäll från Seinäjoki valdes enhälligt till att fortsätta
som ordförande. Kjäll har också fungerat som ordförande under den förra valperioden 2012-2015.
Arvo Katamäki från S:t Michel valdes enhälligt till
vice ordförande.
Det nya fullmäktige bekräftade förbundets
riktlinjer inför den nya valperioden. Under perioden 2016-2018 kommer Kyrkliga sektorn rf. förutom att övervaka och delta i intressebevakningen
att vara aktiv inom Kirteko 2020- initiativet. Under
den treåriga valperioden kommer fokus också att
läggas på att öka medlemsantalet.
Kyrkans arbetsmarknadsverk och kyrkans
huvudsakliga förhandlingsparter har inlett ett flerårigt projekt, Kyrkans arbetsliv 2020 (Kirteko), för
att stöda förverkligandet av förändringarna i arbetsuppgifterna. I bakgrunden är en nationell utvecklingsstrategi, vars vision är att Finlands arbetsliv
skall vara det bästa i Europa år 2020.

Ny advokat
Pekka Pietinen har inlett sitt arbete som ny advokat för Kyrkliga sektorn rf. Pietinen har tidigare
arbetat för Lönetagarorganisationen Pardia.

				 Tuula Koskinen
		
Skribenten är sekreterare och
huvudförtroendeman bosatt i Helsingfors
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Förändringar gällande avlöningsdagen
Kyrkans arbetsmarknadsverk och kyrkans huvudsakliga förhandlingsparter har kommit överens
om förändringar gällande förordningarna i KyrkTAK gällande avlöningsdagarna.
Förändringarna berör följande förordningar:
*KyrkTAK 16 § Den ordinarie lönen till en tjäns
teinnehavare betalas den 15 dagen i varje kalendermånad.
*KyrkTAK 17 § Lönebetalning till arbetstagare som anställts genom arbetsavtal. Förändringen gäller tidspunkten för betalningen av
timavlönade arbetstagares löner. I fortsättningen
förfaller lönen till betalning senast den 16 kalenderdagen efter lönebetalningsperiodens utgång.
*KyrkTAK 166 § Tidpunkten för arbetstidsersättningar. Förändringen gäller lönebetalningstidpunkten
för timavlönade arbetstagare. I fortsättningen bör
också timavlönade arbetstagares arbets- och tidsersättningar betalas senast under kalendermånaden efter
arbetsperioden, på samma sätt som för tjänsteinnehavare och månadsavlönade.
En av untgångspunkterna till förändringarna är
att församllingarnas lönebetalning i sin helhet överflyttas till Kyrkans servicecentral. Det är därmed av
administrativa skäl befogat att alla församlingars lönebetalningsdagar är enhetliga. Alla Evangelisk lutherska
kyrkans församlingar är del av Kyrkans servicecentral
från och med den 1.1.2017.

Förbered dig för bytet
av lönebetalningsdag
I fall att förändringen gäller din församling och DIG,
finns det god orsak att förbereda sig i tid. Bestämmelsen har ändrats redan nu under våren 2016, så
att lönetagarna skall ha tid att till exempel förhandla
med banken om att ändra lånebetalningsdagen i
enlighet med den nya lönebetalningsdagen.
Förändingen av lönebetalningsdagen från den
första till den femtonde kalenderdagen innebär en
fördröjning på ungefär två veckor. Det är dock noterbart att tjänsteinnehavares lön, även efter förändrin38 | Kirkon töissä | 2/2016

gen, kommer att betalas två veckor i förtid och att
månads-avlönade arbetstagares lön också i framtiden
kommer att betalas på kalendermånadens första dag.
De praktiska problemen gällande bytet av lönebetalningsdag för tjänsteinnehavare har diskuterats
grundligt vid kyrkans förhandlingsbord. Förflyttningen ansågs dock som nödvändig och i samband med
beslutet diskuterades åtgärder för att underlätta och
minimera de potentiella problem som betalningsdagsbytet kan åstadkomma. Det kostateradeas gemensamt
att det bästa sättet att miska på problemen som bytet
kan innebära är att informera om förändringen i god
tid före den träder i kraft. Arbetsgivaren ger vid behov
ett intyg till arbetstagaren gällande bytet av lönebetalningsdag om banken så kräver och det är också
möjligt att ta ut en del av lönen i förskott.
Diskutera på lokal nivå med din arbetsgivare
om vad för information intyget måste innehålla för
att bevisa att förändringen av betalningsdagen är
beroende av tjänste- och kollektivavtalet och inte av
tjänsteinnehavarens eget intresse.

VILL TILLÖNSKAR VÅRA LÄSARE EN RIKTIGT
SKÖN SEMESTER OCH PÅMINNER SAMTIDIGT
OM KANSLIETS ÖPPETTIDER I SOMMAR
(1.6.-31.8.2016 ÖPPET KLOCKAN 9.00-14.00).
Obs! Kansliet är stängt 4–17.7.2016.”
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Lapsen
tapaturmavakuutus
ilmaiseksi
Kun keskität vakuutuksesi Turvaan, saat kaikille
alle 18-vuotiaille lapsillesi vuodeksi tapaturmavakuutukset ilmaiseksi. Lue lisää turva.fi. Tule käymään, soita tai jätä yhteydenottopyyntö netissä.
Etua ei saa verkkokaupasta. Vain ammattiliiton jäsenille. Voimassa 1.3.–31.8.2016.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

01019 5110

www.turva.fi

