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Maailma työpöydällä

K

ehittelen työaikamallia keittiöhenkilökunnalle maahan,
jossa lainsäädännöllä ei ole niin
väliä ja töitä tehdään aamusta
iltaan ties minkälaisissa oloissa.
Vaikka en voi muuttaa koko sikäläistä yhteiskuntaa, edes meidän toimipisteessämme voisi olla piirun verran inhimillisempi
ja oikeudenmukaisempi käytäntö. Keittiön naiset ehtisivät olla omankin perheen parissa, jos työpäivä ei ole
aamusta iltaan. Onneksi yhteistyökumppanimme on
sitoutunut kohentamaan työoloja, vaikka se herättää
muissa työpaikoissa kateutta ja työnantajapuolella jopa
vihamielisyyttä.
Hahmottelen arkistonmuodostussuunnitelmaa
piirun eteenpäin, tilaan osanottokukat, kirjoitan
työn tukijoille kuukausikirjeen, pohdin tietosuojalain vaikutusta omiin luetteloihini, päivitän työn
fb-sivulle tapahtuman ja selailen samalla muiden
järjestöjen kevään kirjauutuuksia. Uppoudun välillä
kesäjuhlien maailmaan, tulostan kurssimateriaalia ja
kuvatekstejä varten tunnistan henkilöitä vanhoista
valokuvista. Nappaan kahvikupin mukaan ja aloitan
skype-puhelun.
Järjestön työntekijän päivässä ehtii mennä
maailman ääriin ja kotikylään, näpertää pientä ja
maalata taivaita. Kohtaan kasvokkain ja korvakkain.
Työ on moniosaamista, moniväristä, monipuolista,
runsaudessaan kuluttavaakin. Siksi verkostoituminen ja kuulumisten vaihtaminen toisten järjestöjen
työntekijöiden kanssa tukee jaksamista, innostaa ja
antaa ideoita niin kotimaan kamaran kuin ulkomaan
asioiden hoitamiseen.
Pirjo Honkanen
sihteeri,
Kristillisten Järjestöjen Työntekijät KJT ry

Kannen kuva: Shutterstock
Kirkon alat ry:n järjestölehti					Ilmoitushinnat 2018
Päätoimittaja:		
Osoitteen muutokset:		
Ilmoituksen koko
4-värisen ilmoituksen hinta
Paula Antell		
galina.voloshina@kirkonalat.fi		
1/1 s takasivu
196 x 223 mm*
808,50 €
Lehden kuvitus ja taitto:
Painopaikka:			
1/1 s muut sivut
196 x 261 mm*
808, 50 €
Chanthy Nybergh, 		
Lähettämö Oy, ISSN 1797-2175		
1/2 s (vaaka)
165 x 108 mm
635,25 €
Kirkon alat ry		
				
1/2 s (pysty)
80 x 216 mm
635, 25 €
Toimituksen osoite:						
1/4 s (vaaka)
165 x 54 mm
462 €
Kirkon töissä, Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki			
1/4 s (pysty)
80 x 108 mm
462 €
Kirkon töissä 3/2018 ilmestyy viikoilla 37-38. 				
1/8 s		
80 x 54 mm		
231 €
Viimeinen aineistopäivä 10.8.2018 .							
*3 mm ylivuoto ( bleed ) huomioitu
Ilmoitusaineiston toimitus: chanthy.nybergh@kirkonalat.fi. Viestin otsikoksi ”Kt-aineisto”. Toimita aineisto PDF tai JPG-tiedostona ilman leikkuumerkkejä.
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PÄÄKIRJOITUS

Y

Kesän merkkejä

ksi varma kesän merkki on kesätyöntekijöiden ilmestyminen työpaikoille. Seurakunnissa hautausmaille saapuu nuoria
kokeilemaan siipiään ensimmäisessä työpaikassa ja
rippileireille lähtevät uutta intoa puhkuvat nuorisotyön opiskelijat ja kesäteologit. Kesätyö on nuorelle
monella tapaa tärkeä askel kohti itsenäisyyttä ja
omaa elämää: omaa, itse ansaittua rahaa tulee kuun
lopussa tilille, työelämän pelisäännöt tulevat pikkuhiljaa tutuiksi, ja työkokemuksen myötä monilla
kirkastuu myös ajatukset omista uranäkymistä ja
jatko-opinnoista.
Toinen, yhtä varma kesän merkki, on kesätöistä kertovat jutut iltapäivälehtien otsikoissa, joissa
toistuvat kertomukset niistä kokemuksista, kun
työmaalla kaikki ei sujunut ihan sopimusten mukaan. Vaikka valtaosa työnantajista hoitaa hommansa hyvin myös nuorten suhteen, ilmaantuu näitä
huonoja kokemuksia valitettavasti joka kesä uusia.
Usein esimerkkinä nousee esiin jäätelökioskit, joissa
jo sovittuja työvuoroja aletaan perua huonojen
kesäsäiden vuoksi. Nuorten ei onneksi tarvitse olla
asian kanssa yksin, sillä STTK:n, SAK:n ja Akavan
yhteinen Kesäduunari-info palvelee kesäkuukausien ajan nuoria ja opastaa työelämän oikeuksien

ja velvollisuuksien kanssa. Tämän lehden sivulla
27 STTK-opiskelijoiden puheenjohtaja antaa myös
omat vinkkinsä siihen, mitä tulee huomioida kesätöiden alkaessa.
Kesäduunari-infon lisäksi nuorilla on myös
tarjolla tukea ihan paikallistasolla. Työpaikkojen
luottamusmiehet ovat myös opiskelijajäsentemme
apuna ja myös tänne liiton toimistolle voi soittaa,
jos jokin mietityttää vaikkapa omassa työsopimuksessa. Tämä mahdollisuus on harvalla nuorella tiedossa, joten nyt haastankin teidät kaikki:
kun työpaikallenne saapuu kesätyöntekijä, käykää
tervehtimässä uutta tulijaa ja kertokaa samalla
mahdollisuudesta liiton opiskelijajäsenyyteen, jos
nuori opiskelee Kirkon alojen ammatteihin johtavaa tutkintoa. Sen lisäksi, että nuori saa ilmaisen
opiskelijajäsenyyden hienoon liittoomme, hän saa
myös mukavan kokemuksen työpaikastaan uudessa,
hieman jännittävässäkin tilanteessa. Jokainen meistä
muistaa sen tunteen, kun astui ensimmäisen kerran
työpaikan ovista sisään, oli sitten kyse kesätyöstä tai
vakituisesta työpaikasta. Silloin jokainen rohkaiseva
hymy ja vastaanottava ele jäi varmasti mieleen, ja
auttoi alkuun uuden edessä.

Paula Antell

SANA
Tämä pieni maa jalkojen alla,
Taivas suunnaton päällä pään
Ovat seuranneet koko matkani ajan.
Tämä pieni maa kaikkialla
Ystäväni on, tänne jään,
Kunnes askeleet vievät yli viimeisen rajan.

Jalat pidän mullassa maailman,
Katseellani taivasta tavoitan
Tiedän minne matkaani tehdä saan,
Olen kansalainen kahden maan.
Pekka Simojoki: Kahden maan kansalainen
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TOIMINNANJOHTAJALTA

Maltti oli valttia
työehtosopimusneuvotteluissa

K

irkon alojen kaikille sopimusaloille saatiin kevään
kuluessa uudet työehtosopimukset. Ortodoksisen kirkon työehtosopimus on voimassa
31.1.2020 saakka, Kristillisten järjestöjen sopimus ulotettiin 31.1.2021
saakka niin, että kolmas vuosi on ns.
optiovuosi. Evankelis-luterilaisen
kirkon virka- ja työehtosopimus on
voimassa 31.3.2020 saakka. Kaikkiin
kolmeen sopimukseen sisältyy sekä
palkantarkistuksia että tekstimuu- Paula Aaltonen
toksia.
Ortodoksien sopimuksessa palkkojen yleiskorotus on 1.4.2018 alkaen 1,47 %, mutta siitä vähennetään
erillisen sopimuksen mukaisesti kokemuslisävajeen
korjaukseen käytetty 0,77 %, eli tosiallisesti palkat
nousevat 0,7 %. 1.4.2019 alkaen palkkoja korotetaan
0,9 %:n yleiskorotuksella.
Kristillisissä järjestöissä palkkaratkaisut pyritään
ensisijaisesti sopimaan paikallisesti. Ellei paikalliseen
sopimukseen päästä, tehdään palkkoihin 1.4.2018
alkaen 1,1 % yleiskorotus ja lisäksi 0,5 % korotus
työnantajan päättämällä tavalla sekä 1.4.2019 alkaen
0,9 % yleiskorotus ja lisäksi 0,7 %:n korotus työnantajan päättämällä tavalla.
Evankelis-luterilaisen kirkon yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevien palkkoja korotetaan 1.4.2018 alkaen 1,1 % yleiskorotuksella. Lisäksi
kesäkuun palkan yhteydessä maksetaan 108 euron
kertaerä. Vuonna 2019 palkankorotuksissa pyritään
löytämään seurakuntien olosuhteisiin sopiva paikallinen ratkaisu. Ellei paikallista palkkaratkaisua saavuteta, maksetaan yleiskorotuksena 1.4.2019 alkaen
1,0 %. Vuonna 2019 maksetaan 368 euron kertaerä
kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Kertaerien maksaminen edellyttää, että työntekijällä on vähintään
5 kuukautta kestävä palvelussuhde 1.4. – 31.10. välisenä aikana siten, että palvelusuhteeseen sisältyy
kesäkuu kokonaisuudessaan ja työntekijälle maksetaan palkkaa kesäkuulta. Osa-aikatyössä kertae4 | Kirkon töissä |2/2018

ränä maksettava summa on samassa
suhteessa alempi kuin osa-aikatyötä
tekevän työaika on täyttä työaikaa lyhyempi. Lisäksi evankelis-luterilaisen
seurakunnan tulee käyttää 1.1.2020
lukien 0,5 %:n suuruinen järjestelyerä
harkinnanvaraiseen henkilökohtaiseen
palkanosaan sekä 0,6 %:n suuruinen
järjestelyerä henkilökohtaiseen palkanosaan ja/tai tehtäväkohtaiseen
palkanosaan.
KirVESTES:n mukaisia tuntipalkkoja korotetaan 1.4.2018 alkaen
1,6 %:n yleiskorotuksella. 1.4.2019 alkaen maksetaan järjestelyeränä 1,6 % tuntipalkkaisen työntekijän
henkilökohtaiseen lisään tai tehtäväkohtaisen palkan
yleiskorotuksena.
Evankelis-luterilaisen kirkon hengellisen työn
tekijöille saatiin toivottuja leirityöuudistuksia. Työnantaja voi myöntää erityisenä leirityöaikahyvityksenä
yhden vapaapäivän, jos vähintään 36 tuntia yhdenjaksoisesti kestävän leirin olosuhteet ja siellä työskentelyyn käytetty aika erityisen painavasta syystä sitä
vaativat. Lisäksi leirityöaikahyvityksen antaminen
on mahdollista aina, kun leirin kesto on vähintään 36
tuntia (ei enää viikonloppuedellytystä). Leirin osallistujien lukumäärä ei ole myöskään enää johtajalisän
maksamisedellytys, ainoastaan leirin/retken kesto on
oltava yli 12 tuntia. Johtajalisä maksetaan vain yhdelle
henkilölle, joka on ennen leiriä määrätty ohjelma- ja
turvallisuusvastuuseen.
KirVESTES:n mukaisen harkinnanvaraisen
henkilökohtaisen lisän (hava) korvaava suorituslisä
otetaan käyttöön kaikissa seurakunnissa 1.1.2020.
Suorituslisän käyttöönoton yhteydessä toteutetaan
myös vuosisidonnaisen palkanosan muutos euromääräiseksi kokemuslisäksi. Kokemuslisän karttumisvuodet ovat jatkossa 5, 10 ja 15 vuotta.
Saavutetut neuvottelutulokset ovat kompromissi
monista toiveista ja tavoitteista. Kirkon alojen ei tarvinnut uhkailla edes lakkoaseella, maaliin päästiin neuvottelemalla. Neuvottelupöytään on myös helppo palata.

PUHEENJOHTAJALTA

Isällä töissä!

O

len isällä töissä ja siitä onnellinen. Saan toteuttaa itseäni ja työnäkyäni melko vapaasti.
Työtäni säätelee kirkkolaki, piispainkokous
ja oma esimieheni, kirkkoherra. Minulla on mahtava
työtiimi ja ihana seurakuntalaisten joukko. Saan tehdä juuri sellaista työtä, johon minulla on kutsumus.
Välillä päiväni ovat ympäripyöreitä ja pitkiä, välillä
vähän lyhyempiä. Mutta voin itse vaikuttaa työviikkoni pituuteen. Ja joku vielä maksaa tästä kaikesta
ihanuudesta palkkaakin. Hei lukijani, joko alkoi ärsyttämään, vai tunnetko sielunsisaruutta/ -veljeyttä
tästä vuodatuksesta?
Aika moni kirkon työntekijä voi varmasti jakaa tyytyväisyytensä kirkon työhön, mutta kaikilla
ei niin ole. Vielä on seurakunnissa epäkohtia. Vielä
on seurakuntia, joissa johtajuus tai alaisen roolit
ovat hukassa. Pienet kuppikunnat ohjailevat kirkon
työtä ja kyräillään toisia monenmoisista poteroista
käsin. Vielä on liian paljon kirkkojen työpaikkoja,
joissa riidellään ja sen kustannuksella koko seurakunta voi huonosti.
Monesti unohdamme, että olemme kaikki
inhimillisiä ihmisiä, jotka tunnemme tunteita, niin
ilon kuin surunkin tuntemuksia. Jokainen meistä
haluaisi onnistua työssään, mutta aina löytyy niitä,
jotka arvostelevat meitä ja tekemisiämme. Nykyään
hyökkäykset tulevat yleensä ulkoapäin. Kirkkoa
ja sen työntekijöitä arvostellaan. Meiltä odotetaan
välillä ihan mystisiä taitoja ja unohdetaan kehua
silloin, kun kehumisten paikka olisi. Ja auta armias,
jos käyt arvostelemaan ammattitaitoani, niin näytän
sinulle Taivaan merkit. Me nimittäin kaikki kirkkojen ja kristillisten järjestöjen työntekijät olemme
ammattitaitoista ja koulutettua väkeä. Se olisi hyvä
tehdä tiettäväksi myös ulkopuolisille arvostelijoille.
Kirkon perustyötä uhkaa monenmoisten
hallinnollisten töiden kanssa puuhaaminen. Työn
rajaaminen olisi ehdottoman tärkeää. Olen saanut koulutuksen diakoniassa ja teologiassa, mutta

taloudesta ymmärrän hyvin vähän. Kaikki se raha,
mikä tulee, niin se myös menee ja mitään ei saa jättää
käyttämättä. Näinhän sitä ajatellaan. Ja näillä eväillä olen budjettivastuussa (ja todellisuudessa yritän
säästää seurakunnankin rahoissa). Voin hyvin nähdä
nyt sieluni silmillä talouspäälliköiden ja –johtajien
riipivän vähiä hiuksiaan, tämän kuluttavan ajatusmallin nähdessään. Säästäminen kun on edelleen päivän
sana kirkoissa.
Isälle työtä tehdessäni tärkeintä on muistaa
kenen kunniaksi tätä työtä teen. Kaikki se, mitä sanon
tai teen, vaikuttaa koko kirkon julkisuuskuvaan. Tuo
kuva on jo pitkään ollut julkisuuden valokeilassa, joka
vääristää työtämme. Ihmiset ovat jättäneet kirkon.
Uskon kuitenkin, että tuo julkisuuskuva muuttuu ajan
mittaan. Se seikka, että teemme paljon hyvää ihmisten elämässä ja heidän parissaan, kantaa sitä hyvää
hedelmää, mitä Isän työn tulisikin kantaa. Jo nyt
kuuluu julkisuudessa ääniä, jotka puhuvat kirkon ja
sen jäsenyyden puolesta. Annetaan lisää syytä tuolle
hyvälle äänelle. Arvostetaan tosiamme ja yhteistä
hyvää työtämme.

Tiina Heino
hallituksen
puheenjohtaja
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Edustajisto 27.4.2018, vakavaa asiaa
huumoria unohtamatta

Edustajiston puheenjohtaja veti kokouksen tehokkaasti HUUMORIA
UNOHTAMATTA. Kuvassa myös toiminnanjohtaja Paula Aaltonen ja
kokouksen sihteerinä toiminut lakimies Anna-Maria Numminen.

Kirkon alat ry:n sääntömääräinen
kevätedustajisto kokoontui perjantaina
27.4.2018 Pääpostitalolle Helsinkiin.
Edustajiston aluksi pidettiin seminaariosuus.
Seminaariosuudessa oli puhumassa STTK:n järjestöpäällikkö Juska Kivioja. Edustajisto seurasi
mielenkiinnolla Kiviojan esitystä. Tosiasia on, että
ammattiyhdistysliikkeellä on haasteita saada uusia
jäseniä. Toisaalta ammattiliitto nähdään kovin
asiapitoisena, miehisenä ja poliittisena toimijana eivätkä nämä kriteerit lisää ammattiliiton vetovoimaa
nuorten, potentiaalisten jäsenten silmissä.
Ammattiyhdistyksistä ovat siirtymässä eläkkeelle vakiintuneet liittoon kuulumisen kannattajat
ja työelämään ovat tulossa nuoret, sitoutumattomat
työntekijät. Työntekijät, jotka kokevat, ettei heillä
ole tarvetta liittyä ammattiliittoon, koska he kokevat voivansa itse huolehtia eduistaan ja neuvotella
palkkansa haluamalleen tasolle.
Järjestöpäällikkö Juska Kiviojan esitys herätti
ajatuksia ja keskustelua. Esityksen aikana Kiviojalta
pyydettiin myös näytepuhe, kuinka jäseniä houkutellaan puheella liittymään liittoon. Kivioja ei
hätkähtänyt, vaan piti pyydetyn puheenvuoron ja
6 | Kirkon töissä |2/2018

Sttk:n järjestöpäällikkö Juska Kivioja

sai aplodit kiitokseksi.
Seminaarin aikana ei ratkennut, millä yksittäisellä teolla ammattiyhdistysliikkeen jäsenhankintaa parannetaan. Ajatuksia seminaari herätti
mm. mallilla nuoresta työntekijästä, joka neuvottelee omatoimisesti palkkansa. Nuori työntekijä
saa palkkansa neuvoteltua haluamalleen tasolle,
kun ammattiliitto on huolehtinut tietyn vähimmäispalkkatason turvaamisesta ja mm. sairaus- ja
vuosilomaeduista. Palkka on kuitenkin vain yksi
osa palvelussuhdeturvaa, ja kokonaisuudessaan palvelussuhdeturva perustuu ammattiyhdistysliikkeen
määrätietoiseen ja maailmanlaajuiseen työhön.
Puheenjohtaja Tiina Heino haastoi edustajiston jäseniä hankkimaan yhden jäsenen Kirkon
aloihin ja yhden jäsenen kirkkoon. Samanlainen
jäsenistön muutos kun on käymässä sekä kirkossa
että ammattiyhdistysliikkeessä.

Ansiomerkkejä DiaNalaisille
Seminaariosuuden päätteeksi jaettiin Kirkon
alojen hallituksen myöntämät ansiomerkit.
Kirkon alat ry:n ansiomerkit annettiin Tiina
Heinolle ja Tarmo Revolle onnittelujen ja kukkakimppujen kera.
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Liiton varapuheenjohtaja
Ilona Lehmus kiinnittämässä Tiina Heinolle ansiomerkkiä
Tarmo Repo iloitsi
saamastaan ansiomerkistä

DiaNa ry on esittänyt seurakuntapastori Tiina
Heinolle myönnettäväksi Kirkon Alat ry:n ansiomerkkiä monipuolisesta ja pitkäjänteisestä työstä
liiton eri tehtävissä. Tiina Heino on ansioituneesti
luonut yhteyksiä ja verkostoitunut eri yhteistyötahojen kanssa. Heino on toiminut ammattiliiton
hallituksen ja työvaliokunnan puheenjohtajana
vuodesta 2010. Heino on toiminut Diakonian ja
nuorisotyön ammattilaiset ry:n puheenjohtajana
vuosina 2005-2009.
Nuorisotyönohjaaja Tarmo Repo on toiminut aktiivisesti DiaNa ry:n hallituksessa. Repo on
toiminut myöskin Kirkon alat ry:n edustajistossa ja
hallituksessa DiaNan edustajana. Hänellä on pitkä
virkaura kirkon nuorisotyöntekijänä.

Pukumies nuijanvarressa
Uutena edustajiston puheenjohtajana toimi
seurakuntamestari Arvo Katajamäki Mikkelistä.
Puheenjohtaja Riitta Kjäll jätti tehtävänsä eläkkeelle
siirtymisen johdosta. Arvo Katajamäki on valittu
edustajiston varapuheenjohtajaksi jo toimikauden
2016-2018 alussa, ja nyt hän pääsi tositoimiin.
Katajamäki osasi paitsi johtaa kokousta
jämäkästi, myös ottaa yleisönsä. Edustajisto nauroi
makeasti, kun Katajamäki avasi edustajiston kokouksen ja toivoi, että kaikki sujuu hyvin, vaikka
nuijanvarressa nyt onkin tällainen miehinen henkilö.
Edustajistossa oli paikalla 23 edustajaa kaikkiaan 24 edustajasta. Lisäksi paikalla olivat liiton
hallitus sekä liiton toimisto.
Toiminnanjohtaja Paula Aaltonen käsitteli
puheessaan Kirkon alojen keväällä 2018 solmimia

työ- ja virkaehtosopimuksia sisältöineen. Kirkon
alat on tehnyt virka- ja työehtosopimukset kolmelle
eri sopimusalalle. Ev.lut kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2018-31.3.2020. Sopimuskorotukset yhteenlaskettuina ko. ajankohtana ovat
yhteensä 3,2 %.
Kristillisten järjestöjen työehtosopimuksen
voimassaoloaika on 1.2.2018-31.1.2021. Kolmas
vuosi on ns. optiovuosi. Sopimus voidaan irtisanoa
päättymään myös 31.1.2020.
Ortodoksisen kirkon työehtosopimus on
voimassa 1.2.2018-31.1.2020. Kristillisten järjestöjen ja ortodoksisen kirkon työehtosopimus on tehty
Palta ry:n eli Palvelualojen työnantajaliiton kanssa.
Ev.lut. kirkon virka- ja työehtosopimus solmitaan
Kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa. Lopuksi
toiminnanjohtaja vielä pohti esityksessään yleisellä
tasolla virka- ja työehtosopimustoiminnan hyviä ja
huonoja puolia.
Hallitukselle ja muille tilivelvollisilla myönnettiin vastuuvapaus. Kun kokousasiat oli saatu hoidettua, puheenjohtaja Katajamäki kiitti edustajiston
jäseniä ja kokous päätettiin. Seuraava edustajiston
sääntömääräinen syyskokous on puolen vuoden
kuluttua, 23.11.2018. Tuolloin käsitellään jo vuotta
2019 koskevia asioita sekä koko seuraavan toimikauden 2019-2021 henkilövalintoja sekä linjauksia.

Teksti: Anna-Maria Numminen,
Lakimies
Kuvat: Chanthy Nybergh
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Kirkon alat ry:n vallankäytön säännöt
Aina kun puhutaan hallinnosta, tulee helposti mieleen jotain kuivaa, tylsää ja tärkeilevää. Yhdistystoimintaan se kuuluu kuitenkin olennaisena osana, sillä mikään yhdistys ei pyöri ilman omaa hallinnollista
järjestelmäänsä. Liitossamme hallitus ja edustajisto päättävät varsin isoista asioista, kuten liiton budjetista ja toimintasuunnitelmasta. Tänä vuonna liitolle valitaan uusi hallitus ja edustajisto. Jokainen yhdistys,
joka haluaa pysyä elinvoimaisena, tarvitsee uusia tekijöitä yhdistyksen toimintaan. Jos yhdistystoiminnan kärpänen pörrää yhtään sisälläsi, ole rohkeasti yhteydessä omaan jäsenyhdistykseesi, yhteystiedot
löytyvät lehden lopusta ja ilmoituksissa on useampikin vuosikokous, joissa nimityksiä tehdään.
Tule mukaan tekemään fiksusta liitosta vieläkin fiksumpi!
Vuoden 2018 alusta lukien on ollut esillä, että
tämä vuosi on suuri vaalivuosi. Tänä vuonna on
luottamusmiesvaalit, uuden edustajiston asettaminen sekä Kirkon alojen hallituksen ja hallituksen
puheenjohtajan vaali.
Lisäksi syksyllä 2018 valitaan edustajat
evankelisluterilaisen kirkon kirkkoneuvostoihin,
seurakuntaneuvostoihin sekä kirkkovaltuustoihin.
Vaalivuosi tulee siis näkymään muuallakin kuin
Kirkon alojen toiminnassa.

Edustajisto ylin vallankäyttäjä
Kirkon alat ry:n korkein päättävä toimielin
on edustajisto. Edustajiston jäsenet valitaan siten,
että kukin jäsenyhdistys esittää edustajan ja hänelle
henkilökohtaisen varaedustajan alkavaa 300 jäsentä kohti. Mikäli esim. jäsenyhdistyksellä on 150
jäsentä, niin jäsenyhdistys esittää yhden edustajan ja
yhden varaedustajan. Mikäli taas jäsenyhdistyksellä
on 400 jäsentä, niin silloin esitetään kaksi edustajaa
ja kaksi varaedustajaa.
Kukin jäsenyhdistys suorittaa omien sääntöjensä mukaisesti tämän edustajien esittämisen.
Kirkon alojen toimistosta lähetetään yhdistyksille
tarkka jäsenmäärä 30.6.2018, ja tämän jäsenmäärän
mukaan edustajien määrä asetetaan. Kirkon alojen
sääntöjen mukaan edustajiston jäsenen tulee olla
jäsenyhdistyksen varsinainen jäsen, mikä tarkoittaa,
että edustajiston jäsenen tulee olla työssäoleva taikka työtön jäsenyhdistyksen jäsen. Eläkkeellä olevat
taikka opiskelijajäsenet eivät voi olla edustajiston
jäseniä.
8 | Kirkon töissä |2/2018

Edustajiston jäseniä valittaessa jäsenyhdistyksissä on hyvä huomioida, että edustajiston kokoonpanoa ei sääntöjen mukaan täydennetä kesken
edustajistokauden. Kullakin edustajalla on yksi varajäsen, ja näiden kahden tulisi olla siten valittuja, että
heillä molemmilla arvioidaan olevan mahdollisuus
olla mukana edustajiston toiminnassa aina vuoden
2021 loppuun saakka. Käytännössä on havaittu, että
tämä yksi edustajiston jäsen ja yksi varajäsen saattaa
olla pieni määrä, mikäli tulee esim. työpaikan/työalan vaihtoja taikka eläkkeelle siirtymisiä.
Syksyllä 2018 jäsenyhdistykset ilmoittavat
edustajat ja heidän varaedustajansa liiton toimistoon. Syksyllä, 23.11.2018, kokoontuu vielä
nykyinen edustajisto. Tuossa edustajistokauden
2016-2018 viimeisessä sääntömääräisessä edustajiston kokouksessa päätetään useista asioista, jotka
vaikuttavat seuraavan edustajistokauden 2019-2021
toimintaan.
Vuoden 2017 alusta lukien liittoon on voinut kuulua myös henkilöjäseniä. Henkilöjäsenten
joukosta valitaan edustaja ja varaedustaja postitse
toimitettavalla liittoäänestyksellä.
Edustajiston kokouksessa 23.11.2018 todetaan
ensinnäkin uuden edustajiston kokoonpano sen
mukaisesti kuin jäsenyhdistykset ovat ilmoittaneet
uudet edustajiston jäsenet ja näiden varajäsenet. Tämän uuden edustajiston toimikausi alkaa 1.1.2019.

KIRKON ALAT RY:N
ORGANISAATIO

Jäsenistö
-järjestäytyminen 11:n jäsenyhdistyksen kautta
Diakonian ja nuorisotyön ammattilaiset DiaNa ry
HELP ry
Kristillisten järjestöjen työntekijät ry
KirkonToimihenkilöt ry
Kirkon Lapsityönohjaajat ry
Kirkon Lastenohjaajat ry
Teologit ja KirkkomuusikotTeKi ry
Ortodoksisen KirkonTyöntekijät ry
KirkonToimistohenkilöstö KiTo ry
Lähetyksen ja kansainvälisentyön ammattilaiset ry
Kirkonpalvelijat ry

Edustajisto
-toimikausi 3 vuotta
-24 jäsenyhdistysten nimeämää jäsentä
-puheenjohtaja

Hallitus
-toimikausi 3 vuotta
-edustajisto valitsee
-puh.joht. + 11 jäsentä

Aluetoimikunnat
- 21 aluetta

Ortodoksisen kirkon neuvottelukunta

Kristillisten järjestöjen neuvottelukunta

Hallituksen nimeämät työryhmät

Eläkeläistoimikunta
-suunnittelee eläkel. vapaa
ajantoimintaa

Työvaliokunta
-puh.joht. + 3 jäs. + toiminnanjohtaja
-hallituksen valmisteleva elin
Toimisto
-hoitaa liiton käytännön toiminnan
-7 työntekijää
-toiminnanjohtaja johtaa toimistoa ja on esittelijä hallituksessa

Hallituksella toimeenpanovalta
Kirkon alat ry:n hallitus hoitaa käytännön
tehtäviä liitossa eli hallituksella on toimeenpanovalta. Hallitus kokoontuu 8-10 kertaa vuodessa.
Kirkon alojen hallitus valitaan edustajistokausittain.
Valinnan suorittaa edustajistokauden viimeinen
syyskokous eli nyt mainittu 23.11.2018 edustajiston
kokous valitsee hallituksen kaudelle 2019-2021.

Ennen kuin hallituksen jäsenet valitaan,
niin päätetään, mikä on hallituksen
jäsenten lukumäärä. Hallituksen jäsenten
lukumäärää päätettäessä kiinnitetään
huomiota siihen, että Kirkon alat edustaa
kolmea eri sopimusalaa ja että jäsenyhdistykset ovat eri kokoisia. Nykyisen
hallituksen jäsenten lukumäärä on 11 ja
lisäksi hallituksen puheenjohtaja.
Hallituksen jäsenten valinnassa on
huomioitava, että sama henkilö ei voi
toimia sekä hallituksen että edustajiston
varsinaisena jäsenenä. Tämä vaatimus
tulee siitä, että edustajisto mm. myöntää
hallituksen jäsenille tili- ja vastuuvapauden. Muutoin hallituksen jäsenelle
on sama vaatimus, kuin edustajiston
jäsenellä, eli hallituksen jäsenen tulee
jäsenyhdistyksen varsinainen eli työssä
taikka työttömänä oleva jäsen. Eläkeläisja opiskelijajäsenillä ei ole mahdollisuutta olla hallituksen jäsen.
Hallitusta voidaan tarvittaessa täydentää edustajistokauden aikana. Mikäli
hallituksen jäsen taikka varajäsen luopuu
tehtävästään esim. alan vaihdoksen takia,
niin tällöin valitaan seuraavassa mahdollisessa edustajiston kokouksessa uusi
hallituksen jäsen. Todettakoon vielä, että
varajäsen ei tule varsinaiseksi jäseneksi
muutoin, kuin edustajiston valinnan
seurauksena. Sen sijaan, mikäli hallituksen jäsen on estynyt osallistumasta
yksittäiseen hallituksen kokoukseen, niin
nimenomaan varajäsen kutsutaan tilalle
kokoukseen.
Hallituksen puheenjohtaja ja
työvaliokunta
Hallituksen valinnan lisäksi edustajistokauden viimeisellä syysedustajistolla on toinenkin tärkeä valintatehtävä.
Tämä edustajisto valitsee hallituksen
puheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajan tehtävä on luottamustoimitehtävä. Puheenjohtajaksi valittu jatkaa siis
tavallisessa työssään, mutta sen lisäksi
toimii luottamustoimisena hallituksen
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puheenjohtajana. Säännöt edellyttävät, että hallituksen puheenjohtaja on jonkin jäsenyhdistyksen
varsinainen jäsen.
Hallitukselle valitaan myös 1. ja 2. varapuheenjohtaja. Näitä varapuheenjohtajia ei kuitenkaan valitse edustajisto vaan valinta suoritetaan
uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa.
Kahden varapuheenjohtajan tehtävänä on
paitsi tarvittaessa toimia puheenjohtajan sijaisena,
niin ottaa muutoinkin aktiivisesti osaa liiton toimintaan. Tämä tapahtuu työvaliokunnan kautta.
Työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, valitut kaksi varapuheenjohtajaa sekä vielä
hallituksen keskuudestaan valitsema muu jäsen.
Hallituksen puheenjohtaja toimii työvaliokunnankin puheenjohtajana. Esittelijänä työvaliokunnassa toimii toiminnanjohtaja.
Edustajistolle tarvitaan myös puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja. Edustajiston puheenjohtaja valitaan uuden edustajiston ensimmäisessä
kokouksessa varsinaisten edustajien keskuudesta.

Puheenjohtajan lisäksi valitaan yksi varapuheenjohtaja. Edustajiston tärkeimmistä tehtävistä mainitaan hallituksen ja sen puheenjohtajan valinnat.
Nämä vaalit ovat kuitenkin vain kerran kolmessa
vuodessa. Muina aikoina edustajisto hyväksyy
liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Sopimustoimintaan liittyvät asiat ovat myös edustajiston
päätettäviä.
Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat liiton
toimintaan ja sopimustoimintaan liittyvät tehtävät.
Hallituksen puheenjohtajan tärkeimpänä tehtävänä
voidaan pitää hallituksen ja työvaliokunnan toiminnan johtamista sekä täten kautta tapahtuvaa liiton
toimintaan osallistumista.
Teksti: Anna-Maria Numminen,
Lakimies
Grafiikka: Chanthy Nybergh
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EDUNVALVONTA
Alkuvuonna liiton toiminnanjohtaja Paula Aaltonen neuvotteli yhdessä liiton lakimiesten kanssa uudet
virka- ja työehtosopimukset evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon sekä kristillisten järjestöjen
sopimusaloille. Tässä on neuvottelutuloksista lyhyt runomuotoinen kertaus. Uudet sopimusmääräykset
ovat luettavissa tarkemmin liiton kotisivuilta www.kirkonalat.fi.
Teksti: Pekka Pietinen, Lakimies
Leirityöhön tuli pari pientä parannusta
Ne toivon mukaan antavat hieman helpotusta
Kun johtajalisää voi saada ilman leiriläisten lukumäärän rajoitusta
Ja erityistä leirihyvitystä muustakin kuin viikonlopusta
Mutta isoin muutos tulee parin vuoden päästä palkkaukseen
Kun osittain se pian perustuu työsuoritukseen
Kun aikaisemmin työsuoritusta palkittiin Havalla
Niin nyt kirjoitettiin pykälät sillä tavalla

Tämä on pieni kertaus neuvotteluista
Kirvestessin muutoksista ja myös muista
Kirkon alojen työehtosopimuksista
Olihan niissä paljon neuvottelemista
Mutta viimein saatiin kokoon eri palat
Ja saivat uudet sopimukset kaikki kirkon alat

Että jos työntekijät ylittävät odotukset
Niin suorituslisänä heille maksetaan rahasuoritukset
Yhden vuoden ajan suorituslisän maksaminen kestää voi
Sen mukaan miten itse kunkin esimies työsuorituksen arvioi
Mutta on tämän systeemin suunnittelussa jo pieni hoppu
Koska jo ennen kuin tulee tämän vuoden loppu
On systeemin valmistelu pikaisesti järjestettävä
Ja kunkin seurakunnan asiasta päätettävä
Koska jo ensi vuonna työsuorituksia tarkoitus on arvioida
Muutoin ei suorituslisiä vuonna 2020 maksaa voida.
Silloin myöskin vuosisidonnainen palkanosa muuttuu
Kun siltä silloin yhteys peruspalkkaan puuttuu
Koska vaihtuu palkanosa prosenttiperusteisesta euromääräksi
ja samalla muuttuu sen nimi kokemuslisäksi
Mutta kenenkään palkka ei tämän vuoksi tule pienemmäksi

Kirvestessi reilut pari vuotta sai jatkoa
Sinne saakka siis on voimassa ilman katkoa
Ja palkkoihinkin saatiin pienet korotukset
Vaikka välillä ristiin meinas mennä sukset
Vaan eihän ne korotukset olleet kovin roimat
Mutta hieman parantuvat kyllä jäsenten ostovoimat
Ja pientä lohtua myös tulee parista kertaerästä
Jotka monelle tulee kesäkuiden perästä.
Kertaerän saanti toki kyllä sitä edellyttää
Että ainakin viisi kuukautta työsuhde kestää
Välillä huhtikuun ja lokakuun
Muutoin menee kertaerä sivu suun
Eikä saa olla kesäkuu kokonaan palkatta
Tai muuten jää kertaerä tyystin saamatta
Ja osa-aikaiselle kertaerä menee työajan suhdeluvun mukaan
Tarkoitus kun on, ettei ilman jäisi juuri kukaan

Ja tuli sinne Kirvestessiin myös muutoksia pienempiä
Jos niistä tietää tahtoo, niin ei kannata empiä
Sakastista voi uudet pykälät kokonaan lukea
Ja liiton lakimiehiltä saa aina tarvittavaa tukea
Ei kulu pitkään siitä kun sähköpostin liittoon pistit
Kun jo siihen vastauksen antavat juristit
Tai jos mieluummin asiasi puhelimella soitat
Niin senkun lakimiestä liitosta tavoitella koitat
Ja eipä ole sekään juttu salaisuus
Että myös muille aloille tuli Tessi uus
Uuden sopimuksen saivat kristilliset järjestöt
Sekä ortodoksiseurakunnat ja niiden toimihenkilöt
Molemmille tuli vähän palkkaa lisää
Ja ortodokseilla rahoitettiin kokemuslisää
Järjestöjen ulkomaansopimusta täsmennettiin
Ja pari pientä muutosta muutoinkin tehtiin
Ne kaikki viety on Kirkon alat –nettiin
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Luottamusmiesvaalit tulevat – lähde mukaan
edustamaan työtovereitasi!
Luottamusmiesvaalit järjestetään kaikilla Kirkon alojen sopimusaloilla 3.9.-30.11.2018 välisenä
aikana. Uudet luottamusmiehet valitaan evankelisluterilaisiin ja ortodoksisiin seurakuntiin,
kristillisiin järjestöihin ja helluntailiikkeen työpaikoille. Luottamusmieskausi on kolmivuotinen
ja nyt valittavat luottamusmiehet toimivat tehtävässään 1.1.2019-31.12.2021 välisen ajan.
Paikallinen sopiminen työpaikoilla lisääntyy entisestään ja sen myötä luottamusmiehillä on
entistäkin tärkeämpi rooli työpaikoilla henkilöstön edustajina. Nyt onkin erityisen tärkeää saada
kaikille työpaikoille, joissa Kirkon alojen jäseniä työskentelee, oma luottamusmies.
Me tarjoamme hyvä eväät tehtävän hoitoon: koulutusta, tiedotusta ja vertaistukea.
Mitä edellytyksiä on saada työpaikalle
oma luottamusmies?
Kirkon alojen luottamusmies voidaan valita
evankelisluterilaiseen seurakuntaa, jos työpaikalla on vähintään viisi Kirkon alojen jäsentä. Jos
jäseniä on 35 tai enemmän, voidaan valita kaksi
luottamusmiestä ja jos jäseniä on 65 tai enemmän,
voidaan valita kolme luottamusmiestä. Jos jäseniä
on alle viisi, voidaan myös valita pääsopijajärjestöjen yhteinen luottamusmies, jos järjestöillä on
yhteensä vähintään viisi jäsentä työpaikalla. Toinen
vaihtoehto pienissä seurakunnissa on, että useampaan seurakuntaan valitaan yhteinen Kirkon alojen
luottamusmies.
Kristillisten järjestöjen osalta vähimmäismäärää jäsenissä ei ole. Järjestöjen osalta voidaan
myös valita AKI-liittojen ja Kirkon alojen yhteinen
luottamusmies. Ortodoksisen kirkon luottamusmiehet valitaan hiippakunnittain (Helsinki, Karjala ja
Oulu) ja ortodoksiseen kirkollishallitukseen ja Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan valitaan myös
omat luottamusmiehet.

Miten vaalit järjestetään?
Nykyiset luottamusmiehet aloittavat pääsääntöisesti vaalijärjestelyt. Jos työpaikallasi ei ole vielä
luottamusmiestä, mutta ehdokkaita tehtävään löytyy, niin ota yhteyttä liiton toimistoon järjestöasiantuntija Paula Antelliin (p. 0400 157 992 tai paula.
antell@kirkonalat.fi) ja saat tarkemmat ohjeet
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vaalien järjestämiseen. Vaalitilaisuus tulisi pitää
aikaisintaan kalenteriviikon kuluttua siitä, kun vaalitilaisuuden ajasta ja paikasta on päätetty ja tiedotettu jäsenistölle.
Ehdokasasettelu voi tapahtua ennen vaalia tai
vaalitilaisuudessa. Vaali käydään suljettuna lippuäänestyksenä. Jos ehdokkaita on saman verran
kuin valittavia luottamusmiehiä, kyseeseen voi tulla
ns. sopuvaali ilman lippuäänestystä, mikäli kaikki
vaalitilaisuuteen osallistuvat ovat vaalin toimittamistavasta yksimielisiä. Ennakkoon äänestäminen
on myös mahdollista etukäteen tarkasti sovittuja
menettelytapoja noudattaen.
Äänioikeus luottamusmiesvaaleissa on kaikilla
Kirkon alat ry:n jäsenillä, jotka ovat ao. seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa. Äänioikeutettuja ovat myös ne liiton jäsenet, jotka ovat
virkavapaalla tai työvapaalla, mutta joiden palvelussuhde seurakuntaan on edelleen voimassa. Tällaisia
ovat esimerkiksi lomautetut, perhevapaalla tai opintovapaalla olevat jäsenet. Lisäksi äänioikeutettuja
ovat Tehyn ja SuPerin yhteistyöjäsenet. Viimeksi
mainitut eivät voi kuitenkaan ryhtyä luottamusmiesehdokkaiksi.
Tarkemmat vaaliohjeet löydät
nettisivuiltamme www.kirkonalat.fi.
Lähde rohkeasti mukaan ehdolle!

MI k s i o l e n l u ott a musmi e s?
Miksi luottamusmieheksi sitten kannattaa
ryhtyä? Siitä tietysti osaavat kertoa parhaiten
nykyiset luottamusmiehemme. Seuraavaksi
pääset lukemaan, mikä eri sopimusalojemme
luottamusmiehiä motivoi toimessa ja miten
he kannustavat lähtemään ehdolle tehtävään.
Teksti: Paula Antell
Kuvat: Chanthy Nybergh

Pertti Keinänen, Varainhankinnan koordinaattori,
Kirkon ulkomaanapu
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Ensimmäistä kauttaan varaluottamusmiehenä toimiva Pertti edustaa työpaikallaan noin 10-15 Kirkon
alojen jäsentä työpaikallaan Kirkon ulkomaanavussa.
Tehtävään houkutteli mukaan työpaikan pääluottamusmies. Hän on tehtävässään iloinnut siitä, että
luottamusmiehenä pääsee näköalapaikalle ja oppii
omasta työalastaan sekä työntekijän asemasta ja oikeuksista paljon. Pertti kokee, että luottamusmiehenä
on tärkeää hakea rakentavaa yhteistyötä työnantajan
ja työntekijän välillä. Kannustuksen sanoina luottamusmiehen pestiä harkitseville hän toteaa tehtävän
olevan ainutlaatuinen näköalapaikka oppia työyhteisön elämästä. Koulutusta ja vertaistukea on mukavasti
saatavilla ja myös liiton toimistosta on helppo kysyä
apua, kun tarve tulee.
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Näköalapaikka työyhteisön elämään ja
työalasta oppimiseen.
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Antti Hirviniemi, seurakuntapastori,
Turun Helluntaiseurakunta
Turkulainen seurakuntapastori Antti on luottamusmiehenä tuore, tehtävää hän on hoitanut vuoden
2018 alusta. Antin on tehtävään ohjannut henkilökohtainen kiinnostus työelämän kysymyksiin,
sekä halu kantaa vastuuta työyhteisössä. Hän pitää
tärkeänä, että työntekijäkunnalla on oma ääni
työnantajan kanssa käydyissä keskusteluissa. Helluntaiseurakunnissa luottamusmiehiä ei ole vielä kovin
paljon, ja Antti tsemppaakin toimeen ryhtymistä
pohtivia toteamalla, että luottamusmiehenä toimiminen ei tarkoita vastakkainasettelua. Tehtävässä
oppii tuntemaan työelämän pelisäännöt ja näin
omakin asema työpaikalla selkiytyy. Verkostoituminen ja koulutukset antavat eväät tehtävään ja sen
avulla oppii myös, miten asioita on muualla sovittu
ja hoidettu.

n en
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On tärkeää, että
työyhteisössä säilyy
hyvä henki ja aamulla on mukava
mennä töihin.
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Eeva Hietala, kiinteistösihteeri, Lohjan seurakunta
38 eri kirkon ammateissa työskentelevää edustava
Eeva on ensimmäisen kauden pääluottamusmies.
Hän on aina ollut kiinnostunut siitä, miten työkaverit viihtyvät töissään ja hän pitää luottamusmiehen
tehtävässä siitä, että saa olla ihmisten kanssa tekemisissä. Eeva kokee toimivansa viestinviejänä työntekijän ja työnantajan välillä: tärkeää on, että molemmat
puolet tulevat kuulluiksi ja näin työrauha säilyy
ja konsensus löytyy. Tärkeää on myös avoimen
keskusteluilmapiirin luominen asioille kuin asioille. Myös Eeva kokee, että liitosta saa apua ja hyviä
koulutuksia luottamusmiehen toimen tueksi. Kun
tapaa muita luottamusmiehiä eri seurakunnista,
niin näkee myös oman työpaikkansa hyvät puolet
sekä kehityskohteet paremmin. Tehtävässä oppii
myös diplomatiaa ja saa mukavaa vaihtelua omaan
ala
työarkeen.
iet

"

Ee

On tärkeää, että
työntekijöillä on
oma ääni.

H
va

Haluan luoda
avointa keskusteluilmapiiriä
asioille kuin
asioille.

Eeva Timonen, Joensuun ortodoksinen seurakunta,
diakoniatyöntekijä
Eevalla on pisin mahdollinen ura ortodoksisen kirkon
luottamusmiehenä, hän on toiminut tehtävässä vuodesta 2007, jolloin ortodoksiseen kirkkoon saatiin oma
työehtosopimus. Karjalan ja Kuopion hiippakuntien
lähes 40 työntekijää edustava Eeva oli aluksi varaluottamusmies ja sittemmin pääluottamusmies. Hänelle
on tärkeää, että työnantajan ja työntekijöiden välillä
neuvoteltuja työehtosopimuksen pykäliä noudatetaan;
näin työyhteisössä säilyy hyvä työilmapiiri ja aamulla on mukava mennä töihin. Kannustuksen sanoina
luottamusmiehen tehtävää pohtiville hän kertoo, että
liiton tuki on ollut hyvä, erityisesti liiton lakimieheltä
Anna-Marialta on saatu paljon apua. Tehtävässä myös
työelämän pykälät tulevat itsellekin tutuksi ja pääsee
tapaamaan uusia ihmisiä ja toteuttamaan ekumeenista
verkostoitumista.

KOULUTUS

Näiltä sivuilta löydät luottamusmieskoulutukset
vuodelle 2018.
Olet lämpimästi tervetullut
mukaan koulutuksiin!

Luottamusmieskoulutukset evankelis-luterilaisen kirkon luottamusmiehille
Luottamusmieskurssi C evankelis-luterilaisen
kirkon luottamusmiehille
•
•

5.-6.9.2018, Hotel Ava, Helsinki
12.-13.9.2018, Holiday Club Tampereen kylpylä

Koulutuksen teemoja ovat luottamusmiesvaalit,
yhteistoimintasopimus, paikallinen sopiminen ja
tietosuojakysymykset. Kouluttajina Pekka Pietinen ja
Paula Antell

Kaikille sopimusaloille yhteinen koulutus
STTK:n seminaari henkilöstön edustajille

• 30.10.2018, Finnkino Tennispalatsi, Helsinki
Seminaarin teemoja ovat työsuojelu ja työhyvinvointi.

Ohjeita Kirkon alat ry:n kursseille
ILMOITTAUTUMINEN
Koulutuksiin pääset ilmoittautumaan liiton nettisivujen kautta. Kurssitarjonnan ja ilmoittautumislinkit löydät kohdasta
Luottamusmiesten sivut sekä nettisivujen etusivulla olevasta
kalenterista. Kursseilla majoitutaan kahden hengen huoneissa.
Omavastuuosan maksamalla voi myös useimmissa kurssipaikoissa majoittua yhden hengen huoneessa. Omavastuun suuruus
vaihtelee paikkakohtaisesti.
KUSTANNUSTEN KORVAUKSET
Luottamusmieskoulutukset ovat työnantajapuolen hyväksymää,
palkallista koulutusta luottamusmiehille. Kirkon alat maksaa
kursseille hyväksyttyjen kurssimaksut ja matkakorvaukset.
Kurssilaisille matkasta aiheutuneet kulut maksetaan edullisimman julkisen kulkuneuvon mukaan. Mikäli matkustaja on
valinnut muun matkustustavan, korvaus suoritetaan edullisimman julkisen kulkuneuvon mukaan. Jos julkista yhteyttä ei ole ja
oman auton käyttö on välttämätöntä, korvataan matkakulut lii-

ton oman matkustussäännön mukaan. Taksin käyttö korvataan
ainoastaan siinä tapauksessa, jos muuta kulkuyhteyttä ei ole.
Matkakulut korvataan jälkikäteen matkalaskua vastaan, jonka
kurssilaiset saavat kurssipäivänä. VR:n kaukojunilla matkustavien on mahdollista tilata liput ennakkoon Kirkon alojen kautta, ota aina junalla matkustaessasi yhteyttä järjestöasiantuntija
Paula Antelliin, joka antaa ohjeet lippujen tilaamiseen.
PERUUTUS
Osallistuminen voidaan peruuttaa kuluitta 10 päivää ennen
kurssin alkua. Jos osallistuminen perutaan 5 päivän sisällä
ennen kurssia, peritään kurssimaksusta 50% ja jos kurssilainen jää perumatta pois kurssilta peritään koko kurssimaksu,
ellei kurssilaisella ole esittää lääkärintodistusta tai todistusta
voittamattomasta esteestä. Peruutuksen sekä kaikki koulutukseen liittyvät kysymykset voi osoittaa järjestöasiantuntija Paula
Antellille, paula.antell@kirkonalat.fi tai 0400 157 992.

2/2018 | Kirkon töissä | 15

Vakuutus on turvanasi matkalla

TaskuTurva –

vakuutusturva aina muk
UUSI
aTaskuTurv
sovellus nyt !
ladattavissa

Teksti ja kuvat: Turva/Aapo Riihimäki
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tapahtuisi jotain”, hän kertoo.

Kun lähdet matkalle, pakkaa Turva mukaan.
Ammattiliittosi tarjoama vakuutusturva ja reissujasi turvaava
matkavakuutuskortti kulkevat mukanasi uuden TaskuTurva-sovellukse
Hyvää matkaa!

Kulut kattoi Valjakan matkavakuutus.

Lataa ilmainen TaskuTurva-sovellus Google Play Kaupasta tai App S
Lue lisää osoitteesta turva.fi/taskuturva

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5110

Kirkon alojen jäsenten ei tarvitse huolehtia
yksityisestä matkavakuutuksesta, sillä liitto on ottanut jäsenilleen vakuutusyhtiö Turvasta jäsenvakuutuksen, joka sisältää matkustajavakuutuksen heidän
vapaa-ajan matkoilleen.
Turva on julkaissut uuden mobiilisovelluksen
TaskuTurvan, jonka lataamalla matkavakuutuskortti
kulkee näppärästi puhelimessa matkalla. Myös liiton jäsenkortti toimii matkavakuutustodistuksena.
Ketkä ovat vakuutettuja?
Vakuutettuina ovat
Kirkon alojen jäsenet, myös
eläkeläisjäsenet, sekä vakuutetun mukana matkustavat
alle 15-vuotiaat lapset ja
lapsenlapset. Vakuutus on
voimassa sen vuoden loppuun, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta.
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V

ain hölmöläinen matkustaa ilman vakuutusta,
linjaa Suomen ulkoministeriö verkkosivuillaan. Sairastuminen lomamatkalla voi tulla
kalliiksi ilman vakuutusta, sillä Suomen valtio ei maksa
ulkomailla pulaan joutuneiden kansalaisten hoitokuluja eikä kuljetusta kotiin. Niitä tilanteita varten on
matkavakuutus.
Mari Valjakka koki vakuutuksen tarpeellisuuden, kun hän sairastui lomamatkallaan Yhdysvalloissa viime kesänä. Valjakka kertoo tarinansa
Finanssiala ry:n verkkosivuilla.
Valjakka joutui kahdeksaksi päiväksi sairaalaan, eivätkä paikalliset lääkärit suostuneet päästämään häntä kotimatkalle ilman asiansa osaavaa
saattajaa. Vakuutusyhtiö lähetti
ensihoitoon erikoistuneen
lääkärin saattamaan Valjakan
turvallisesti lennolla New Yorkista Helsinkiin.
"Paikka oli ykkösluokassa,
koska minut piti saada makuuasentoon. Suomalaislääkäri
oli koko ajan mukana tarkkailemassa, jos matkan aikana

0,5 X

䰀椀椀琀琀漀 㘀
䬀椀爀欀漀渀 愀氀愀琀 爀礀
䄀猀攀洀愀洀椀攀栀攀渀欀愀琀甀 ㈀Ⰰ 㔀㈀ 䠀攀氀猀椀渀欀椀
瀀甀栀攀氀椀渀 ㈀ 㜀 㤀㈀ 㔀㌀
眀眀眀⸀欀椀爀欀漀渀愀氀愀琀⸀⸀
匀甀倀攀爀吀欀
瀀甀栀攀氀椀渀 㤀 ㈀㜀㈀㜀 㤀㌀㜀㜀

一椀洀椀
匀礀渀琀礀洀愀椀欀愀
䨀猀攀渀渀甀洀攀爀漀

䤀渀猀甀爀攀渀挀攀 渀漀⸀ 㔀㔀㌀ⴀ 㘀㜀㘀㈀ ⴀ堀

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
tai ladata TaskuTurva puhelimeesi. Hoitava laitos
voi todeta niiden avulla, että sinulla on voimassa
oleva matkavakuutus. Matkavakuutuskortti ei
kuitenkaan ole maksukortti, joten sinun on hyvä
varautua siihen, että joudut maksamaan kulut
ensin itse ja hakemaan korvausta myöhemmin
vakuutusyhtiöstä.
Jos joudut itse maksamaan hoitokulut,
säilytä kuitit ja hae korvausta sähköisestä korvauspalvelusta, jonka löydät liiton jäsenille räätälöidyiltä sivuilta osoitteesta www.turva.fi/kirkonalat. Kun käytät sähköistä korvauspalvelua, saat
korvausrahat tilillesi nopeimmin.

kanasi

Mitä vakuutuksesta korvataan?
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en avulla.
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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 matkan muuttumista.
Matkan peruuntumisesta korvataan kuluja,
joita matkan järjestäjä ei lain tai matkaehtojen
mukaan palauta. Matkan keskeytyessä voidaan
korvata esimerkiksi ylimääräisiä matka- ja majoituskuluja. Lisäksi korvataan matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja vakuutusehdoissa
mainituissa tilanteissa.

嘀愀氀椀搀 ㈀⼀㈀ 㤀

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 ulkomaanmatkoilla
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. SOSissa on
ympärivuorokautinen päivystys suomen kielellä,
ja siellä tunnetaan myös Kirkon alojen vakuutus.
SOSiin voi ottaa yhteyttä myös muissa kuin
hätätapauksissa. He voivat esimerkiksi neuvoa
lähimmän luotettavan lääkäriaseman sijainnin.
SOSin asiantuntijat selvittävät tapaustasi ja
pyytävät tarvittaessa avuksi SOSin 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 SOSiin.

Lisätietoja jäsenvakuutuksesta

Vakuutusehdot ja korvauksenhakuohjeet
löytyvät Turvan tekemiltä palvelusivuilta www.
turva.fi/kirkonalat. Tutustu vakuutusehtoihin ja
vakuutuksessa oleviin rajoituksiin ennen matkalle lähtöä.
Lisätietoja vakuutuksesta saat Turvan
toimipaikoista, asiamiehiltä tai palvelunumerosta
01019 5110. Toimipaikkojen yhteystiedot ja lisätietoja Turvasta löydät osoitteesta turva.fi.
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Päiväni
kristillisten järjestöjen
työntekijänä
Teksti ja kuvat: Paula Antell
Mukana työmaalla juttusarjassa tutustutaan
tällä kertaa kristillisen järjestön työpäivään.
Kristillisten järjestöjen työntekijät ovat hyvin
moninainen joukko ihmisiä, jotka työskentelevät niin koti- kuin ulkomailla, perinteisissä toimistotöissä, viestinnän tehtävissä, talouspuolella ja vaikkapa nuorisotyössä. Sain seurata
Lähetysyhdistys Kylväjän viestintäpäällikkö
Outi Rajalan työtä yhden päivän ajan ja siitä
avautuikin mielenkiintoinen kurkistus lähetysjärjestön työntekijän arkeen.

Hiljattain remontoidulla Kylväjän toimistolla on aulan väripilkkuna hauska keltainen sohva. Sohvalla istuu markkinointi -ja
toimistoassistentti Nina Härmä.
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K

ylväjän toimisto sijaitsee keskeisellä paikalla
Tikkurilassa, kävelykadun varrella. Rautatieasemalta pääsee paikalle noin viidessä minuutissa kävellen, ja tänä aamuna se onkin minulle
onni, sillä lasten päiväkotiin jääminen osoittautuikin
hieman normaalia haastavammaksi. Ehdin kuitenkin
nippa nappa sovittuun aikaan paikalle. En olisi mielellään tänään myöhässä, sillä Outi on kertonut minulle,
että keskiviikkoaamut alkavat Kylväjässä yhteisellä
aamuhartaudella. Aina on hiukan noloa, jos joutuu
hönkimään paikalle vaikkapa kesken rukouksen. Oven
minulle avaa markkinointi- ja toimistoassistentti Nina
Härmä. Kylväjän toimisto on vasta remontoitu ja valoisa tila on sisustettu lähetysjärjestön identiteettiä
kunnioittaen eri lähetyskenttiä muistuttavilla esineillä.
Hiljaisen viikon keskiviikkoaamuun hartauden aluksi veisataan Käy yrttitarhasta polku, tietysti
Viisikielisestä, viidesläisen herätysliikkeen veisukirjasta. Aamuhartauden pitää tänä aamuna Pentti
Marttila, Kylväjän työalajohtaja ja koulutuspäällikkö. Pääsiäistä odotetaan, mutta vielä on hiljaisen
viikon suru ja tuska läsnä.

50 vuotta lähetystyötä Etiopiassa

A

amuhartauden jälkeen Outi siirtyy johtoryhmän tiedotustilaisuuteen, ja minä
pääsen sillä välin tutustumaan Outia tällä
hetkellä työllistävään projektiin, Etiopia-kirjaan.
Kaikilla lähetysjärjestöillä on omasta historiaan
nousevat painotukset lähetyskohteiden suhteen ja
Kylväjällä on pitkät juuret Etiopian-työssä. Vaikka
itse lähetysjärjestö ei vielä ole toiminut 50 vuotta,
on sillä ollut kuitenkin lähettejä Etiopiassa puoli
vuosisataa, sillä aikaisemmin Kylväjä oli osa Suomen evankelisluterilaista Kansanlähetystä. Entiset
Etiopian-lähetit Ritva Olkkola-Pääkkönen, Helena

Mustakallio ja Hilkka Hares työskentelevät Outin
kanssa Etiopia-kirjan parissa, joka on tarkoitus julkaista kesäkuussa Kylväjän kesäpäivillä Kauniaisissa.
Ihanat rouvat kertovat minulle työstään Etiopiassa
ja heillä tosiaan on asiantuntemusta, sillä kaikilla on
yli 20 vuoden kokemus lähetystyöstä siellä.

Palaverien täyttämä päivä

P

äivä, joka valikoitui Outin työpäivän seuraamiseksi, on palaverien täyttämä. Kun Outi vapautuu johtoryhmä kokouksesta, siirrymme
lehtipalaveriin, jossa käsitellään Kylväjä-lehden edellistä numeroa ja suunnitellaan seuraavaa. Palaveriin
osallistuvat Outin lisäksi lähetysjohtaja Pekka Mäkipää,
toimitussihteeri Saija Tiilikainen ja lähetysteologi Jukka
Norvanto. Pekka aloittaa palaverin lukemalla päivän
sanan ja kuten kaikki palaverit, joihin pääsen päivän
aikana osallistumaan, tämäkin aloitetaan rukouksella.
Kylväjä-lehti ilmestyy kymmenen kertaa vuodessa ja
palaverissa arvioidaan muun muassa lehden paperia ja
käydään läpi seuraavan numeron juttuja. Myös lehden
teossa näkyy vapaaehtoisten panos Kylväjän työssä,
sillä lehden lähetyskirjeistä koostettua palstaa toimittaa
vapaaehtoinen.

Kylväjä -lehden uusinta numeroa tutkitaan
kahvikupin ääressä
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Kylväjän toimiston sisustuksessa huokuu lähetysjärjestön historia

Päivään mahtuu myös yksi kriisipalaveri, jonne Outi lähtee seuraavaksi kiiruhtamaan.
Tämän palaverin aikana ehdin tutustua minulle
aamulla oven avanneeseen Ninaan. Ninan toimenkuvaan kuuluvat muun muassa nimikkosopimusten valmistelutyöt ja kotimaan osaston sihteerinä
toimiminen. Ninalla on lähettitausta, kuten monilla
muilla Kylväjän toimiston työntekijöillä, hänellä on
neljän vuoden kokemus lähetystyöstä Mongoliassa.
Nina auttaa myös tuuraamalla toimiston yhteydessä
toimivassa basaarissa, jossa myydään muun muassa

eri työalueilla valmistettuja tuotteita, kuten esimerkiksi Mongoliassa valmistettuja tossuja, kauniita
Bangladeshissa käsin valmistettuja kortteja ja pöytäliinoja. Työalueilla valmistettujen tuotteiden taustalla on usein Kylväjän järjestämä koulutus: esimerkiksi huopatossujen taustalla on lähetysjärjestön
järjestämä huovutuskurssi, jonka myötä paikalliset
ovat perustaneet osuuskunnan tuotteiden valmistamiseksi. Basaarin tuotteita myydään myös tapahtumissa, esimerkiksi Maailma kylässä -festivaaleille, ja
myös näissä hommissa vapaaehtoisilta saa apua.

Kaikkien työntekijöiden ovien vierestä on valokuva
huoneen käyttäjästä

Basaarissa on myynnissä monenlaisia ihania tuotteita
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Lähetysyhdistys Kylväjä on yksi Suomen evankelisluterilaisen kirkon virallisista lähetysjärjestöistä.
Sen tausta on viidesläisessä herätysliikkeessä. Kylväjä perustettiin vuonna 1974 ja sillä on
työntekijöitä 13 maassa, muun muassa Bangladeshissa, Japanissa, Mongoliassa ja Etiopiassa.
Henkilökuntaa Kylväjällä on työalueilla 46 ja
kotimaassa 28 työntekijää. Vakituisen henkilökunnan lisäksi työssä on mukana lukuisia vapaaehtoistyöntekijöitä.

Saija valmiina passikuvaukseen

Työ ja hengellinen koti saman katon alla

L

ounastauolla ehdimme Outin kanssa jutella
siitä, miten hän on aikanaan päätynyt Kylväjään töihin. Ennen Kylväjää Outi ehti tehdä
kymmenen vuoden uran koulumaailmassa; luokanopettajana, erityisopettajana ja apulaisrehtorina
Jyväskylän seudulla, Espoossa ja Lahden kristillisessä koulussa. Kylväjässä hän aloitti vapaaehtoistyössä.
Toimittajatyö Radio Deissä sekä työ TV7:ssa olivat
myös opettaneet viestinnän alaa. Ympyrä on tietyllä
tavalla myös tässä sulkeutunut, sillä nykyisessä
työssään Outi toimittaa Radio Deissä viikoittain
kuultavaa Lähetysvarttia.
Outilla ja muillakin työpaikka on samalla
myös hengellinen koti. Tähän työpaikkaan olisi täysin ilman toimintaympäristön tuntemista
haastavampi tulla, sillä hengellisyys on läsnä myös
työpäivässä muun muassa palaverit aloittavien
rukoushetkien muodossa.
Käyn piipahtamassa myös Saijan huoneessa. Tapasin hänet aikaisemmin lehtipalaverissa.
Saijalla on myös monipuolinen työnkuva: tänään
on ohjelmassa muun muassa passikuvan ottaminen eräästä lähetistä. Tämän lisäksi työhön kuuluu

vuosikertomusten taittamista, sosiaalista mediaa
ja muita erilaisia kirjoitustöitä. Lähettien kanssa
työskennellessä on oltava tarkkana, sillä heidän
ja paikallisten turvallisuudesta on huolehdittava
hyvin. Saija, kuten monet muutkin päivän aikana
jututtamani, kertovat viihtyvänsä työssä ja kokevat
työnsä merkitykselliseksi, ja se on tietysti mukavaa
kuultavaa näin ammattiliiton näkökulmasta.
Iltapäiväksi siirrymme vielä Etiopia-kirjan
pariin. Outi, Ritva, Hilkka ja Helena käyvät läpi
kirjan vaiheita ja palaveriin liittyy vielä Skypellä
Liisi Niemelä Jämsästä. Toimistolla ja työalueilla
työskentelevien lisäksi Kylväjällä on alueellisia
työntekijöitä, jotka tekevät töitä pääasiassa etänä
omalta paikkakunnaltaan. Palaverissa saan antaa
vielä näkemykseni siitä, mitkä kuvat olisivat hyviä
ja puhuttelevia kirjaa varten. Jännittävää nähdä,
löytyykö niitä kirjan sivuilta kesäkuussa.
Päivän lopuksi Outi vie minut vielä äänitysstudioon. Outi äänittää spiikit tulevaan Lähetysvarttiin ammattilaisen ottein. Outin päivä on kiireinen ja työntäyteinen, mutta enemmänkin välittyy
kuva innostuneesta ja työstään nauttivasta tekijästä
kuin stressin ja taakan alle vaipuneesta suorittajasta. Outi ja rouvat jatkavat vielä kirjan parissa, kun
minä painan Kylväjän oven kiinni takanani. Kevätaurinko paistaa vielä kirkkaasti iltapäivällä, kun
kuljen kohti Tikkurilan asemaa.
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Lakimies vastaa

Teksti: Anna-Maria Numminen
Lakimies

Annetaanko
työaikakorvaukset
rahana vai vapaana?

Työaikakorvauksilla tarkoitetaan lisätyö-, ylityö-, pitkänpäivän-, iltatyö-, yötyö- ja pyhätyökorvauksia eli siis tavanomaisen
palkan päälle tulevia korvauksia,
jotka aiheutuvat epätavallisista
taikka epämukavista työajoista.
Lähtökohtana korvauksissa
on ollut vuoden 2015 työaikakokeilun voimaantulosta työaikakorvausten maksaminen rahana.
Rahana maksaminen mahdollistaa sen, että viranhaltijan/
työntekijän koko työaika voidaan
varata virka- ja työtehtäviin
eikä osaa työajasta menetetä sen
vuoksi, että työaikakorvauksia
annetaan palkallisena vapaana.
Tämä käytäntö siis helpottaa toisaalta työnantajan ja esimiehen
työaikasuunnittelua, ja toisaalta
takaa viranhaltijalle/työntekijälle
säännöllisen, tiedossa olevan
työmäärän.
Milloin voidaan työaikakorvaukset suorittaa palkallisena
vapaana. Tähän asiaan annetaan
Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 162 §:ssä selvä
määräys. Mikäli rahakorvauspääsäännöstä halutaan poiketa, on
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työnantajan sovittava
asiasta viranhaltijan/
työntekijän kanssa.
Joskus on
tapahtunut niin, että
työnantaja on palkannut sijaisen, jotta
vakinainen viranhaltija/työntekijä voi pitää
palkallisena vapaana
kertyneitä työaikakorvauksia. Mikäli tällainen tilanne ilmenee,
on tutkittava, onko
muistettu KirVESTES
162 §:n pääsääntö
työaikakorvausten maksamisesta
rahana. Usein on kysymys siitä,
että toimitaan vanhentuneiden
säännösten mukaan samalla
rikkoen nykyistä sopimusta.
Seuraava ongelma ilmenee
yleensä siinä, että ei ole muistettu
lainkaan selvittää viranhaltijalta/
työntekijältä, olisiko hänellä edes
ollut kiinnostusta saada työaikakorvaukset vapaana. Sijaisten
palkkaaminen työaikakorvausten
vapaana antamisen mahdollistamiseksi, on työnantajalle kallis
ratkaisu ja vastoin rahakorvauspääsääntöä.
Milloin sitten viranhaltijan/
työntekijän kannalta on mielekäs
vaihtoehto sopia työnantajan
kanssa työaikakorvausten suorittamisesta vapaana. Kahdessa
erilaisessa tapauksessa on hyvä
vakavasti pohtia työaikakorvausten vaihtamista palkalliseen
vapaa-aikaan.
Ensimmäinen ja yksinkertainen tapaus on sellainen, jossa
viranhaltija/työntekijä

nimenomaisesti harkitsee, että hän haluaa
ylimääräistä vapaata.
Tällöin on erinomainen vaihtoehto,
mikäli työaikakorvaukset voidaan vaihtaa
palkalliseen vapaaseen. On kuitenkin
muistettava, että
työaikakorvausten
vapaana antamisesta
on nimenomaisesti
sovittava työnantajan
kanssa. Myös työnantajapuolelta on siis
löydyttävä kiinnostusta vapaana
antamiseen. Mikäli tarvittavaa
yhteisymmärrystä ei synny, korvaukset maksetaan rahana.
Toinen tilanne, jossa työaikakorvausten vapaaksi vaihtaminen tulee esille on, että työtä
on jostakin syystä niin vähän,
että työaikakorvaukset sopivat
hyvin työajan sisällä annettaviksi.
Tällaisia tilanteita on kuitenkin
käytännössä erittäin harvoin
johtuen mm. siitä, että koko ajan
pyritään supistamaan henkilöstöä henkilöstökulujen pienentämiseksi.
Rahakorvaus on maksettava ja vapaa-aikakorvaus annettava viimeistään työaikajakson
päättymistä seuraavan kalenterikuukauden aikana. Viranhaltijan/työntekijän suostumuksella
vapaa-aikakorvaus voidaan
kuitenkin antaa vielä kuuden
seuraavan kalenterikuukauden
aikana.

Teksti: Sirkka Rytinki
Etuusvastaava
SuPer-työttömyyskassa

Lomautus
tulossa?

TYÖTTÖMYYSKASSA
Supertk, ma−pe 9.00 −13.00, 09 27279377
Faksi 09 278 6531
https://nettikassa.supertk.fi
Lisätietoja www.supertk.fi

Jos työnantajasi lomauttaa sinut, ilmoittaudu
työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon
www.te-palvelut.fi. Täytä kirjallinen Ansiopäivärahahakemus tai lähetä sähköinen hakemus
osoitteessa https://nettikassa.supertk.fi.
Kirjautumisohjeet järjestelmään löytyvät
harmaasta laatikosta TARVITSETKO APUA?
Jos et ole säilyttänyt sinulle postitse lähetettyä kirjettä,
jossa käyttäjätunnus on, pyydä tunnus kassasta soittamalla numeroon 09 2727 9377.
Päivärahan määrän laskentaa varten kassa tarvitsee
palkkatiedot vähintään 26 kalenteriviikon ajalta. Voit
pyytää palkanlaskijalta palkkatodistuksen tai lähettää
palkkalaskelmat. Jos lähetät palkkalaskelmat ja saat ne
verkkopankkiin, käytä pankin sivulla olevaa Tulosta pdf
-painiketta.
Jos yhdenjaksoinen lomautus kestää vähintään kalenteriviikon sinulla on viiden päivän omavastuuajan
täytyttyä oikeus täyteen päivärahaan lomautuksen
ajalta. Täyttä päivärahaa maksetaan lomautuspäiviltä
myös, jos kyseessä on lomautus lyhennetylle työviikolle. Lomautus lyhennetylle työviikolle tarkoittaa
sitä, että olet lomautettu yhden tai useamman täyden
päivän ajan kalenteriviikossa muiden päivien ollessa
täysiä työpäiviä. Jos kalenteriviikon työaika ylittää 80
prosenttia alan kokoaikatyöntekijä työajasta, oikeutta
päivärahaan tältä kalenteriviikolta ei ole.
Jos lomautus tapahtuu päivittäistä työaikaa lyhentämällä, päiväraha maksetaan palkalla soviteltuna niiden
kalenteriviikkojen ajalta, joina työaika on enintään
80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta.
Lyhennetylle työviikolle ja työpäiville lomautettujen
pitää hakea päivärahaa aina täysiltä kalenteriviikoilta.
Esim. Lomautus lyhennetylle työviikolle 1.6.-30.9.18.
Hakemukset täytetään ajoilta 28.5.-1.7.18, 2.7.-5.8.18,
6.8.-2.9.18 ja 3.9.-30.9.18. Palkkatiedot ajalta, jolta haet
päivärahaa pitää lähettää kassalle.

Myös lomautusilmoitus lähetetään
kassalle.

Työnteon ja palkanmaksun
keskeytys
Tietyillä aloilla, kuten oppilaitoksissa, päiväkodeissa ja iltapäiväkerhoissa työnteko ja palkanmaksu voivat keskeytyä laitoksen ollessa
suljettu esimerkiksi loma-aikoina. Alalle muodostuneen
vakiintuneen käytännön perusteella työntekijä voi olla
oikeutettu päivärahaan lomautukseen rinnastettavasta syystä, kun keskeytyksestä on sovittu työsuhdetta
solmittaessa ja sitä koskeva ehto merkitty työsopimukseen. Myös keskeytyksen vuoksi työttömäksi jääneen
pitää ilmoittautua työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja hakea päivärahaa edellä mainitun mukaisesti.

Maksa jäsenmaksu säännöllisesti
Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan vain kassan
jäsenille. Jos olet Kirkon alat ry:n jäsen, työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy Kirkon alat ry:n jäsenmaksuun.
Jos saat kassalta työttömyysetuutta tai vuorottelukorvausta, kassa perii jäsenmaksun suoraan maksettavasta
etuudesta. Jos teet osa-aikatyötä tai olet työssä satunnaisesti ja saat kassasta soviteltua päivärahaa, sinun
pitää maksaa jäsenmaksu palkasta erikseen. Jäsenmaksuasioissa ota yhteyttä Kirkon alat ry:n toimistoon. Huomioi, että maksamaton jäsenmaksu voi johtaa erottamiseen ja kassan maksaman etuuden takaisinperintään.

Työttömyyskassa palvelee
Työttömyyskassan aukioloaika on 1.6.-31.8. välisenä
aikana klo 8.30 – 15.00. Kesäaikana kassa palvelee
puhelimitse palvelunumerossa 09 2727 9377 maanantaisin ja perjantaisin klo 9.00 – 13.00 välisenä aikana ja
keskiviikkoisin klo 12.00 – 15.00. Mahdollisista
poikkeuksista ilmoitetaan kassan nettisivuilla.
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Virkistystä työpäivään
– on taukojumpan aika!

Kuvaa itsesi taukojumppaamassa ja jaa kuvasi
somessa tunnisteilla
#fiksuliitto ja #kirkonalat,
lähetämme jokaiselle
kuvansa jakaneelle
tsemppauspalkinnoksi
juomapullon.

Omasta kehosta huolehtiminen auttaa jaksamaan työssä paremmin
ja pieni taukojumppa virkistää työpäivän aikana sekä kroppaa että
mieltä. Tältä palstalta löydät jatkossa taukojumppavinkit, jotka sopivat kaikille, mutta erityisesti ne on suunniteltu istumatyötä tekeville.
Rohkeasti kokeilemaan!
Jumppaohjeet: Johanna Luttinen & Tiina Petrell
Kuvat: Chanthy Nybergh

Istumatyössä tai paljon paikallaan oloa sisältävässä työssä kehosta huolehtiminen on tärkeää.
Työpäivän aikaiset taukojumpat ennaltaehkäisevät lihaskireyksiä, lisäävät liikkuvuutta ja edesauttavat kehosi hyvinvointia. Alla olevia liikkeitä voit
tehdä yksittäin tai sarjana työpäivän aikana tai
kotona. Liikkeet ovat valittu aktiivisuuden lisäämi-

sen näkökulmasta ja toisaalta elimistön verenkierron tehostamiseksi. Tämä vaikuttaa positiivisesti
aineenvaihduntaan ja siten koettuun vireystilaan.
Liikkeitä olisi hyvä tehdä jokaisen työpäivän aikana. Tärkeintä on muistaa, että kaikenlainen liike on
hyväksi keholle ja pienilläkin asioilla on merkitystä.

1. Liike. Rintakehän avaus seisten - Rintarangan ja
hartianseudun venytys.

Seiso jalat hartioiden levyisessä haarassa. Vie kädet
vaakatasoon sivulle ja tee pientä pumppaavaa liikettä
taaksepäin. Muuta liikettä viemällä toista kättä alaviistoon ja toista samanaikaisesti yläviistoon, huomioi
pieni pumppaava liike. Muista tehdä molemmat puolet,
n. 10-15 s. / puoli. Voit toistaa venytykset muutamia
kertoja.

24 | Kirkon töissä |2/2018

Tiina Petrell

Tiina Petrell on fysioterapian opiskelija Arcada Yrkehögskolanissa. Johanna Luttinen on Urheiluopistojen sertifioima
personal trainer, joka pyörittää Helsingissä omaa Liiku, leiki
ja loista -yritystä, joka tuottaa muun muassa pienryhmä- ja
perheliikuntatunteja.

2. Liike. Rintakehän kierto seisten
– Rintarangan liikkuvuuden lisääminen
Seiso jalat hartioiden levyisessä haarassa, rentouta
hartiaseutu. Kierrä vartaloa rennosti puolelta toiselle
ja anna lantion kiertyä liikkeen mukana. Huomioi, että
kädet heiluvat luonnollisesti puolelta toiselle liikkeen
mukana. Tee liikettä tuntemusten mukaan tai vähintään 20 s.

3. Liike. Kyykky
tuolia vasten
– alavartalon
aktivointi ja
verenkierron
lisääminen

Seiso tuolin edessä jalat lantion levyisessä asennossa, varpaat osoittavat klo 11:sta ja klo 13:sta. Istu tuoliin
hitaasti jarruttaen ja nouse tuolilta rauhallisesti ylös. Voit myös kuvitella peruuttavasi penkkiä, keskity pitämään selkäsi suorana. Älä vedä polvia lukkoon ylös nousun lopussa. Tee 8- 15 ylösnousua 2-3 kertaa.
Johanna Luttinen

4. Liike. Pään kierto puolelta toiselle – niska- hartia seudun rentoutus ja liikkuvuuden parantaminen
Seiso jalat lantion levyisessä haarassa ja rentouta
hartian seutu. Katso suoraan eteenpäin ja kiinnitä
huomiota, että pää on neutraalissa asennossa. Lähde viemään leukaa kohti oikeaa olkapäätä. HUOM!
pidä leuan asento samana kuin liikkeen alussa ja
anna katseen seurata mukana samalla tasolla. Käännä rauhassa pää kohti vasenta olkapäätä. Kuvittele,
että katseesi seuraa suoraa viivaa puolelta toiselle.
Toista 6-8 kertaa per puoli. Tee 2-3 sarjaa

Muuta liikkeen suuntaa viemällä rauhallisesti korvaa
kohti olkapäätä. Liike venyttää niskaa, joten toista rauhallisesti. Huomioi molemmat puolet. Toista 6-8 kertaa
per puoli. Tee 2- 3 sarjaa.
Kolmas variaatio: vie leuka kohti rintaa, jolloin liike
tuntuu niskassa ja mahdollisesti koko selkärangassa,
palauta pää normaali asentoon. Huomioi liikkeen rauhallisuus ja keveys, vältä ääriasentoon viemistä. Toista
6-8 kertaa tee 2-3 sarjaa.
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M

itä taas tulee opintojen sisältöön, olen
niistä positiivisesti yllättynyt. Opintomme koostuvat pääasiassa teologiasta,
kasvatus- sekä yhteiskuntatieteistä. Lisäksi olemme
ensimmäisen vuoden aikana ehtineet olla järjestämässä ja toteuttamassa useita erilaisia projekteja.
Esimerkkinä voisin mainita ensimmäisen projek-

ustikkamaa

T

ätä kirjoittaessani huomaan kesäloman
häämöttävän kolmen viikon päässä. Opiskelen Yhteisöpedagogiksi ensimmäistä
vuotta Centria-ammattikorkeakoulussa Raudaskylän kampuksella. Ainutlaatuisen tästä koulutuksesta
tekee se, että samalla saamme pätevyyden kirkon
nuorisotyöhön, sillä opintomme 3,5 vuoden aikana
sisältävät 90 opintopistettä teologisia aineita, eli
reilusti yli kolmasosan kaikesta alaan kuuluvista
opinnoista.
Mistä siis aloittaisin? Opinnot alkoivat syksyllä 2017 ja minua jännitti kovasti, sillä edellisistä
opinnoista oli ehtinyt kulua jo 12 vuotta. Olen
peruskoulun jälkeen opiskellut lähihoitajaksi ja
valmistuin keväällä 2005. Havaitsin kuitenkin pian,
että jännitykseni oli turha opintojen aloituksen
suhteen. Opiskelutoverini ovat kaikki omanlaisiaan
persoonia, mutta mukavia, kannustavia ja sydämellisiä ihmisiä. Luokkahenki on yhteisöllinen ja
hyväksyvä, sekä iloisen pirskahteleva. On välillä
toki huonojakin päiviä, mutta niistä on selvitty
aina puhumalla ja tukemalla toinen toista. Pidän
myös siitä, että luokkamme on hyvin avoin ja
keskusteluille altis. Monilla tunneilla onkin opettaja
joutunut toppuuttelemaan, kun keskustelu milloin
mistäkin aiheesta on meinannut venyä turhankin
pitkäksi. Toisaalta opettajat suosivat sellaisia oppitunteja, joissa keskustellaan paljon.

M
idi

Kirkon aloille kuuluu myös paljon opiskelijoita eri aloilta ja on aika päästää myös heidät
ääneen. Kirkon Töissä -lehden 2/2018 opiskelijakolumnin kirjoittaja on Heidi Mustikkamaa,
yhteisöpedagogiopiskelija Centria-ammattikorkeakoulusta

He

Opiskelijalta

timme, 10-synttärit, jonka suunnittelimme ja
toteutimme Ylivieskan seurakunnalle. 10-synttärit
ovat täällä perinne, joka järjestetään joka vuosi
kaikille sinä vuonna 10 vuotta täyttäville lapsille.
Lisäksi olemme järjestäneet seikkailu- ja liikuntatapahtumia päiväkodeille ja ala-asteelle, sekä seurakunnan nuorisolle parikin erilaista tapahtumaa.
Opintomme eivät siis ole pelkkää teoriaa, vaan myös
hyvin käytännönläheisiä ja luovuutta vaativia. Projektien lisäksi olemme omalla luokalla harjoitelleet
tekemään alle kouluikäisille tarkoitettuja tuokioita,
sekä pitäneet keskenämme seurakunnan nuorisoiltoja. Kaikki nämä projektit ovat auttaneet pääsemään enemmän sisälle opintoihin ja ymmärtämään
yhteisöpedagogin työnkuvaa paremmin. Nämä myös
auttavat meitä valmistautumaan tuleviin työharjoitteluihin, joita koulutuksen aikana on neljä. Kaksi
ensimmäistä tulee suorittaa seurakunnalla, ja kaksi
muuta seurakunnan lisäksi esimerkiksi kunnan
nuorisotyössä, erilaisissa järjestöissä tai lastensuojelun puolella.
Yhteisöpedagogin työnkuva on laaja. Valmistuttuamme voimme mennä töihin seurakunnalle
erilaisiin kasvatusalan tehtäviin, kuin myös kunnalle nuorisotyöhön. Moni yhteisöpedagogi on myös
työllistynyt järjestö- ja hanketyöhön, sekä lastenkoteihin ja perhetyöhön. Itseäni kovasti kiehtoo työ
lastenkodeissa tai perheiden parissa, mutta mieli voi
opintojen aikana vielä muuttua. Pääasia, että pääsen
tekemään sitä mitä rakastan; auttamaan lapsia ja
nuoria heidän elämänsä haasteissa, sekä olemaan se
luotettava aikuinen kenen puoleen kääntyä asiassa
kuin asiassa. Tämä ensimmäinen vuosi on ollut vasta pintaraapaisu kaikkeen siitä, mitä tulevaisuus voi
tarjoata. Odotan innolla toisen vuoden alkamista ja
uusia haasteita.
Heidi Mustikkamaa
Yhteisöpedagogiopiskelija,
Centria -ammattikorkeakoulu
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Kesätyö on alkamassa – mitä täytyy huomioida
ennen työsuhteen aloittamista?

Pitkältä tuntuneen talven jälkeen kesä
alkaa vihdoin tehdä tuloaan ja viimeisetkin
lumet alkavat olla poissa. Moni on suunnannut
katseensa kohti edessä siintävää kesätyöpaikkaa tai on mahdollisesti jo aloittanutkin työt.
Kesätyö on oivallinen paikka oppia uutta tai
syventää jo olemassa olevaa tietoa, sekä tietysti
tienata hieman rahaa. Työsuhteen solmimisessa kaikki ei kuitenkaan välttämättä ole kovinkaan selvää varsinkaan, jos kyseessä on ensimmäinen kesätyöpaikka. Ennen töiden aloittamista on
hyvä perehtyä muutamiin työelämän pelisääntöihin,
jotka ovat sekä työntekijän että työnantajan turvana.
Ennen työsuhteen alkua tulee tehdä kirjallinen työsopimus, jossa on hyvä sopia muun muassa
palkka, palkanmaksukausi, työsuhteen kesto, koeaika,
työaika, työnkuva sekä irtisanomisaika. Työsopimuksessa tulisi myös sopia, minkä alan työehtosopimusta
noudatetaan osana sitä, sillä työehtosopimuksesta
löytyy muun muassa alalla noudatettava vähimmäispalkka ja palkanlisät. Työpaikan luottamusmiehen
voi pyytää mukaan työsopimuksen tekoon tai pyytää
häntä tarkistamaan sopimuksen ennen sen allekirjoittamista.
Kuten vanha sanontakin sen sanoo: kukaan ei
ole seppä syntyessään. Työnantajalla onkin velvollisuus perehdyttää uusi työntekijä sekä työhön että
yrityksen käytäntöihin. Työntekijällä on oikeus
vaatia kunnollista perehdytystä työsuhteen alussa,
ja aina epäselvässä tilanteessa kannattaa kysyä apua
joko esimieheltä tai muulta työkaverilta. Työpaikan yhteisiä pelisääntöjä ja työkavereita kannattaa
ja pitääkin kunnioittaa, jotta kaikkien on mukava
tehdä töitä.
Palkanmaksupäivänä työntekijän tulee saada
palkkaselvitys tai muu vastaava dokumentti, josta selviää peruspalkka, maksetut korvaukset sekä
palkasta perityt maksut. Korvauksia voi saada muun
muassa ilta-, viikonloppu- ja ylityöstä ja palkasta
perittäviä maksuja ovat verot, eläkevakuutusmaksut
sekä mahdollisesti ammattiliiton jäsenmaksu. Vero-

kortti tulisikin muistaa toimittaa työnantajalle heti
työsuhteen alussa.
Työsuhteen päättyessä tulee aina pyytää
työtodistus. Sen avulla pystyy seuraavaa työpaikkaa
hakiessa helposti todistamaan työkokemuksensa. Jos
työsuhteen aikana ei ole ehtinyt pitämään vuosilomaa, jonka määrä riippuu työsuhteen kestosta, on
työnantajan maksettava lomakorvaus. Kesätöissä
lomakorvaus maksetaan usein viimeisen palkan
yhteydessä, joten se on hyvä muistaa tarkistaa.
STTK ylläpitää työelämään.fi-sivustoa, josta
löytyy kaikki tärkeimmät tiedot, joita kesätyön
aikana ja jälkeen voi tarvita. Sivustolta löytyy myös
työsopimusmalli ja muistilista siinä sovittavista
asioista.
Keskusjärjestöillä STTK:lla, SAK:lla ja Akavalla on myös yhteinen Kesäduunari-info, joka palvelee
toukokuusta elokuuhun numerossa 0800 179 279.
Kesäduunari-infosta saa neuvoja kaikkiin mieltä
askarruttaviin kysymyksiin, jotka koskevat työtä,
työsopimusta tai muuta kesätyöhön liittyvää. Työpaikalla esiintyvissä ongelmatilanteissa kannattaa
myös olla yhteydessä työpaikan luottamusmieheen
tai omaan ammattiliittoon.
Nämä vinkit kun pitää mielessä, pitäisi
kesätöiden sujua aurinkoisissa merkeissä!

Hanna Turpeinen
STTK Opiskelijoiden puheenjohtaja
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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- yhtiöt

Kotimaa ja Askel -lehtien kestotilaus ensimmäisenä vuonna -50 %
Kotimaa ja Askel -lehtien 1 vuoden määräaikaistilaus -50 %
Etu koskee vain uusia tilauksia ja edut voi käyttää vain kerran/jäsen.
Ilmoittamalla tilaajapalveluun, että olet Kirkon alojen jäsen pääset lunastamaan edun.

Lomaedut

Ota 1. askel hyvinvointiisi
Liiton kautta voit hakea PHT ry:n kuluvan vuoden 1. askel -hyvinvointijaksolle.
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.

elu
Jäsenpalv

12 530
puh. 0207 9

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.
▶ Vakuutustodistuksia viisumia varten saa
Turvasta puh. 010 195 110.
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Haikon kartano

Majoitusetu

▶
▶

alk. 90 € / 2hh Kylpylähotellissa (165,-)
alk. 190 € / 2hh Kartanohotellissa (288,-)
Majoitushinta sisältää kahdelle kartanoaamiaisen, sisäänpääsyn kylpylään
sekä kuntosalille, ilmaisen pysäköinnin ja maksuttoman internet-yhteyden.
Kartanossa majoittuville lisäksi Butler service ja kuohuviiniä aamiaisella.
Sopimushintaisia huoneita on rajoitetusti hotellin saatavuuden mukaan.
Hinnat ovat tarkoitettu vapaa-ajan majoitukseen ja maksettavaksi
henkilökohtaisella maksukortilla tai käteisellä. Edut eivät koske juhlapyhiä,
kokouspaketteja tai työhön liittyvää matkustusta eikä niistä kirjoiteta lahjakortteja.
Varaukset
Majoitusedun saat vain varaamalla netistä www.haikko.fi
-> etusivulla varaa huone ja syötä tarjouskoodi, koodin saat
numerosta 02 07 912 530 tai kirkonalat@kirkonalat.fi:stä.

Kylpyläetu

▶
▶

Majoituksen yhteydessä 1 yksilöhoito/hlö -20%
Kaikki kuntotestit 2 henkilöä yhden hinnalla
Varaukset
Hoitovaraukset suositellaan tekemään hyvissä ajoin ennakkoon joko
puh. 0600 130 90 (0,81 €/min) tai sähköpostitse hoitovaraamo@haikko.fi, mainitse koodi ”VS ETU” varauksen yhteydessä alennuksen saadaksesi.

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. 300) 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, kalenteri

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 ja kalenteri ainoastaan halukkaille.

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.

䰀椀椀琀琀漀 㘀
䬀椀爀欀漀渀 愀氀愀琀 爀礀
䄀猀攀洀愀洀椀攀栀攀渀欀愀琀甀 ㈀Ⰰ 㔀㈀ 䠀攀氀猀椀渀欀椀
瀀甀栀攀氀椀渀 ㈀ 㜀 㤀㈀ 㔀㌀
眀眀眀⸀欀椀爀欀漀渀愀氀愀琀⸀⸀
匀甀倀攀爀吀欀
瀀甀栀攀氀椀渀 㤀 ㈀㜀㈀㜀 㤀㌀㜀㜀

一椀洀椀
匀礀渀琀礀洀愀椀欀愀
䨀猀攀渀渀甀洀攀爀漀

䤀渀猀甀爀攀渀挀攀 渀漀⸀ 㔀㔀㌀ⴀ 㘀㜀㘀㈀ ⴀ堀

嘀愀氀椀搀 ㈀⼀㈀ 㤀

Ansiosidonnainen työttömyysturva

Kirkon alat ry:n varsinaisena jäsenenä olet vakuuttanut itsesi Super työttömyyskassassa.
Kassa maksaa jäsenilleen työttömyysetuutta ja vuorottelukorvausta laissa määritellyin edellytyksin.
Puhelinpalvelu 09 2727 9377 tai 09 2727 9399 ma-pe klo 9.00-13.00
Käyntiosoite: Kellosilta 3, Itä-Pasila, Helsinki
Super työttömyyskassa on siirtynyt Nettikassa palveluun, kaikki sähköinen liikenne ohjataan tapahtumaan Nettikassan
välityksellä https://nettikassa.supertk.fi.

Maksuton puhelinneuvonta – apua yksityiselämän oikeusasioihin

Kirkon alat ry:n jäsenillä on jäsenetuna oikeus saada Eversheds
Asianajotoimiston lakimiehiltä neuvontaa puhelimitse yksityiselämäänsä liittyvissä oikeudellisissa asioissa.
Sinun tulee kirjautua Kirkonalojen kotisivuille, jotta näet
Everheds Asianajotoimiston palvelun numerot.
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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.–31.12.2018.
http://www.vikingline.fi/extranet-startpage/vapaa-ajan-matkat/
Vapaa-ajan matkoja varattaessa ilmoitetaan tuotetunnus.
Asiakasnumeroa ei tarvitse ilmoittaa.

Vapaa-ajan risteilyt
Etu on jopa 10 % päivän hinnasta. Varaukseen myöhemmin tehtävät muutokset saattavat vaikuttaa myös aiemmin
varattujen palvelujen hintaan.

▶ Helsinki-Tukholma -risteily, tuotetunnus FKKRY
▶ Helsinki-Tallinna Päiväristeily, tuotetunnus FKKRYP
▶ Turku-Tukholma -vuorokauden risteily, tuotetunnus

FKKRY
Voit myös käyttää kausittain voimassa olevia arvokuponkitarjouksia, etu kaudesta riippuen jopa 50 % päivän
hinnasta, tuotetunnus FPKRY

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: 09 2288540,
ryhmat@eckeroline.fi - ryhmät
www.eckeroline.fi/sttk - Yksittäisten jäsenten alennukset

HOLIDAY CLUB RESORTS

▶

Holiday Club Saimaa hotelli, villas ja
loma-asunnot
▶
Holiday Club Tampereen Kylpylä, hotelli ja
loma-asunnot
▶
Holiday Club Katinkulta, hotelli, villas ja
Vapaa-ajan reittimatkat
loma-asunnot
Etu on Helsinki-Maarianhamina-Tukholma-reitillä jopa
▶
Holiday Club Kuusamon Tropiikki, hotelli, villas
20 %, Helsinki-Tallinna-reitillä henkilölipuista jopa 15 %,
ja loma-asunnot
autosta jopa 20 %,
Turku-Maarianhamina-Tukholma-reitillä hyteistä jopa
▶
Holiday Club Salla, hotelli ja loma-asunnot
10 % ja autosta jopa 20 %.
▶
Holiday Club Saariselkä, hotelli ja loma-asunnot
Alennus myönnetään henkilölipun, auton ja hytin hinnas▶
Holiday Club Caribia hotelli ja villas
ta. Lopullinen hinta määräytyy lähtöpäivän ja -ajan,
Loma-asuntokohteet: Airisto, Rönnes, Ähtäri, Hannunkivarausajankohdan ja ajoneuvon koon mukaan.
vi, Punka-harju, Pyhä, Ruka, Pyhäniemi, Tahko, Himos,
Muut palvelut normaalin hinnaston mukaan.
Ellivuori
Tuotetunnus FVRES
Kirkon alojen jäsenistö saa vähintään 15 % alenVoit myös käyttää kausittain voimassa olevia arvokuponnuksen Holiday Clubin loma-asuntojen ja vähintään
kitarjouksia, etu kaudesta ja reitistä riippuen jopa 50 %
15 % kylpylähotellien päivän hinnoista. (sis. majoitus ja
päivän hinnasta, tuotetunnus FPREIT
aamiaiset).
Holiday Club tulee tarjoamaan Kirkon alojen jäsenistölle
Jäsenetujen
myös kampanja tarjouksia joissa alennus voi olla
Online www.vikingline.fi
loma-asuntojen vuokrahinnoista jopa 40 %.
s-posti booking@vikingline.com
Loma-asunnot
tai Myyntipalvelustamme, puh. 0600 41577
Loma-asuntojen vuokraan sisältyy loppusiivous ja liina(2,01 €/vastattu puhelu + pvm/mpm).
vaatteiden vaihto kunkin kohteen vaihtopäivänä kerran
viikossa.
Kylpylähotellit
TALLINKSILJA
Kylpylämajoitukseen sisältyy aamiainen.
TallinkSilja myöntää 20 prosentin alennuksen Tallinkin ja Vuokrauksen tekeminen
Silja Linen normaalihintaisista risteily- ja reittimatkoista.
Hotellivaraukset tehdään Holiday Club Online -varausAlennus koskee henkilö- ja hyttipaikkoja, matkustajaliiken- järjestelmän kautta. Voit pyytää koodin toimistosihteerilteen ajoneuvoja sekä laivojen kokoustilaa.
tämme numerolla 0207 912 530.
Varauskoodin saat numerosta 0207 912 530.
Loma-asuntovaraukset tehdään soittamalla Holiday
Clubin asiakaspalvelunumeroon puh. 030 68 600,
ma–pe 8–18, la 10–15.
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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.
Liittymislomakkeen löydät www.kirkonalat.fi:stä tai pyydä
liiton toimistosta, puh. 0207 912 530, tai oman työpaikan
luottamusmieheltä. Mikäli työnantaja perii jäsenmaksua
suoraan palkasta, täytetään myös lomakkeen alareunassa
oleva valtakirja. Jäsenmaksu v. 2018 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
Jos jäsen vaihtaa jäsenyhdistystä tai työnantajaa, on jäsenen
itse ilmoitettava muutoksesta jäsenrekisteriin. Voidaksemme
palvella jäseniämme parhaalla mahdollisella tavalla, ilmoita
ajan tasalla olevat tiedot työnantajasta, virkavapaasta, osoitteenmuutoksesta ja muista jäsenyyteen ja jäsenmaksuun
vaikuttavista seikoista. Muutosilmoitus on tehtävä myös
silloin, kun jäsen maksaa jäsenmaksun itse. Palkattomilta
kausilta täytetään ilmoituslomake jäsenyyden säilyttämiseksi,
jolloin jäsenmaksua ei peritä. Palkattomuuden syynä voi
olla mm. opiskelu, perhevapaa, hoitovapaa, asevelvollisuus,
sairausloma tai työttömyys ilman oikeutta ansiosidonnaiseen
päivärahaan.
Mikäli jäsen on virkavapaan ajan toisen työnantajan palveluksessa, maksetaan jäsenmaksu normaalisti.
Ilmoita liittoon myös mahdollisesta uudesta sähköpostiosoitteestasi.

JÄSENMAKSUTILI
• IBAN FI59 1555 3000 110735

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 40 e vuodessa. Sitä ei peritä sinä vuonna kun siirtyy eläkeläisjäseneksi, mikäli ay-jäsenmaksuja on kertynyt sinä vuonna
vähintään 40 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 2018

▶ Varsinaiset jäsenet 1,3 % ennakonpidätyksen alaisesta
tulosta
▶ Yksilölliset yhteistoimintajäsenet 70 e/vuosi
▶ Lähetetyt työntekijät 50 e/vuosi
▶ Eläkeläiset 40 e/vuosi
▶ Opiskelijajäsenet eivät maksa jäsenmaksua

JÄSENMAKSUN VOIT VÄHENTÄÄ
VEROTUKSESSA, TARKISTA VEROEHDOTUS JA
PALKKAERITTELY
Kirkon alat ilmoittaa automaattisesti ajalla 1.1.−31.12.
suoritetut jäsenmaksut verottajalle.
Tarkista, että tieto näkyy vuosittain keväällä saapuvassa
esitäytetyssä veroilmoituksessa.

Jäsenmaksujen maksamisessa oikean viitenumeron käyttö on välttämätöntä! Ota tarvittaessa
yhteyttä jäsenpalveluun p. 0207 912 530.
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JÄSENYHDISTYKSET JA
ALUETOIMIKUNNAT
ILMOITTAVAT

Kirkon lastenohjaajat ry tiedottaa
Kirkon lastenohjaajien sääntömääräinen
vuosikokous pidetään torstaina 20.9.2018 klo 17.15
Seinäjoella, kokous-ja kongressikeskus Frami Kampusranta 11. Sääntömääräiset asiat. Ilmottautuminen vuosikokoukseen alkaa klo 17.00.
Huom! Puhelinnumeromme ovat muuttuneet
Kirkon Lastenohjaajat ry:lle uusi logo tulossa!
Hyvät Kirkon Lastenohjaajat!
Nyt voit päästä vaikuttamaan yhdistyksen
tulevaan logoon! Käy äänestämässä kyseisestä osoitteesta http://bit.ly/kirkonlastenohjaajilleuusilogo
mieleisesi yhdistyksen tuleva logo.
Jättämällä yhteystietosi osallistut S-ryhmän 50
euron lahjakortti arvontaan, ja sen lisäksi arvomme
myös neljä tuotepalkintoa.
Hyvää kesää kaikille!
Toivoo: kirkon lastenohjaajien hallitus
KTH toivottelee hyvää kesää kaikille!
Kirkon Toimihenkilöt ry:n virkistysreissu Vuokattiin jouduttiin valitettavasti peruuttamaan vähäisen
kiinnostuksen vuoksi. Olemme lähettäneet kaikille
jäsenillemme tiedon uudesta toukokuun lopun
vuosikokousajankohdasta ja -paikasta.
Voikaa hyvin ja levätkäähän kesän aikana.
Terveisin Kirkon Toimihenkilöt ry:n hallitus

Lahden alueen jäsenille Työmarkkinatilaisuus Koiskalan
kartanossa 15.09.2018
Tervetuloa Lahden alueen jäsenet kuuntelemaan
työmarkkinatilaisuutta Koiskalan kartanoon. Tilaisuudessa mukana lakimies Anna-Maria Numminen.
Asiaa, hyvää ruokaa ja lopuksi naurujoogaa.
Tarkemmat tiedot sähköpostitse lähetettävässä
jäsenkirjeessä.
DiaNa mukana Kirkon Diakoniapäivillä 13 – 15.9.
Lahdessa.
Tule moikkaamaan ja kertomaan kuulumiset perjantaina 14.9. Sibeliustalolla. Osallistu arvontaan
ja nouda pieni yllätys itsellesi. Yhdistyksen pöydän
löydät materiaalinäyttelytilasta. paikalla DiaNan ja
Kirkon alat ry:n edustajat.
DiaNalainen! Muistathan, että olemme siirtyneet
sähköiseen tiedottamiseen? Huolehdithan siis, että
sähköpostiosoitteesi on ajan tasalla liiton jäsenrekisterissä? Muuttuneet tiedot voit ilmoittaa toimistosihteeri Galina Voloshinalle osoitteeseen
galina.voloshina@kirkonalat.fi.
Haluaisimme kuulla jäsentemme kokemuksista ja
käytänteistä moduulityöajan soveltamisesta leirityössä. Kerro kokemuksistasi meille sähköpostilla
osoitteeseen diana.auttaa@gmail.com, suuri kiitos
avustasi!
Löydät yhdistyksen Facebookista nimellä: DiaNa ry.
Käy tykkäämässä meistä.
Kirkonpalvelijat ry:n opinto -ja koulutuspäivät
Tampereelle 26.-27.6.2018.
Kirkonpalvelijat ry:n opinto -ja koulutuspäivät järjestetään Tampereelle 26.-27.6.2018. Päiville ovat tervetulleita
kaikki Kirkon alat ry:n jäsenet ammattialasta riippumatta.
Ilmoittautumaan pääsee
http://www.kirkonpalvelijat.fi/tapahtumat/opinto--ja-koulutuspaivat.
Lisätietoja saa sihteeri Kari Hartikaiselta,
puh. 050 520 7003.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on pe 15.6.2018.

32 | Kirkon töissä |2/2018

Pohjois-Karjalan aluetoimikunta järjestää virkistymatkan Tallinnaan 19.-21.10.2018.
Lähtö Joensuusta perjantaina 19.10. ja paluu Joensuuhun
sunnuntaina 21.10.noin klo 22.00 (arvio). Majoittuminen
Tallinnassa Hestia Hotel Europassa kahden hengen huoneissa.
Matka sisältää:
- kuljetus Kososen turistibussilla
- oma bussi mukana Tallinnassa
- majoitus Tallinnassa Hestia Hotel Europassa kahden
hengen huoneissa
- aamiainen hotellissa
Matkan hinta aluetoimikunnan jäsenille on 100€ (muille
noin 135€ - lisähintaan olevat ateriat ja retket eivät sisälly
hintaan). Menomatkalla laivalla ammattiliiton tervehdyksen
ja liiton ajankohtaisia asioita kertoo lakimies Anna-Maria
Numminen.

Sitovat ilmoittautumiset aluetoimikunnan sihteeri Eeva Timoselle sähköpostiin 15.8.2018 mennessä (eeva.timonen@
ort.fi). Katso lisätietoja http://bit.ly/kirkonalatpohjoiskarjala
tai www.kirkonalat.fi
Maksu (100€ + lisähintaiset palvelut) tulee suorittaa
15.8.2018 mennessä aluetoimikunnan tilille:
FI77 1555 3000 1140 00 ja viite: 1038.
Lähde mukaan tapaamaan aluetoimikunnan jäseniä ja
katkaisemaan syksyn harmaus:
Tommi Kallinen (pj)
0400 545 656		
tuomas.kallinen@ort.fi

Eeva Timonen (sihteeri)
050 539 4932
eeva.timonen@ort.fi

Toimistohenkilöstön Teemapäivät 27.09.2018
Toimistohenkilöiden teemapäivät: "Seurakunnan työtä digitalisoidaan – miten käy henkilökohtaisen palvelun?" Kirkon toimistotyöntekijöiden kohtaamispaikka, jossa niin isojen kuin pientenkin seurakuntien
työntekijät tapaavat toisiaan, saavat uusia ajatuksia työhönsä ja kuulevat missä mennään.
Aika: 27.-28.9.2018 Paikka: Tampere-talo, Tampere
Tavoitteet: Osallistuja tuntee työn ajankohtaisia teemoja sekä uusia työtapoja ja näkökulmia.
Sisältö: Prosessien ja työtapojen kehittäminen vertaisoppimisen kautta.
Tarkempi ohjelma helmi-maaliskuun aikana. Seuraa kito.fi tai Agricolan sivua (https://www.seurakuntaopisto.
fi/koulutukset/seurakunnan-tyota-digitalisoidaan-miten-kay-henkilokohtaisen-palvelun/)
Kenelle: Virastojen, keskusrekisterien, talouden, hallinnon ja kiinteistöpuolen työntekijät
Osallistumismaksu: 230 €. Osallistumismaksu sisältää ohjelmassa mainitut ateriat. Majoitus ei sisälly hintaan,
vaan osallistuja vastaa itse majoituksestaan. Huonekiintiö on varattu sekä Original Sokos Hotel Villasta että
Solo Sokos Hotel Torni Tampereesta tunnuksella Toimistohenkilöiden teemapäivät.
Varaukset ja hintatiedustelut: Villa 26.7.2018 ja Torni 30.8.2018 mennessä Sokos Hotels Myyntipalvelu,
p. 020 1234 600 tai sokos.hotels@sok.fi Ilmoittautuminen: Sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmän kautta
Ilmoittautuminen päättyy: 27.08.2018 16:00
Järjestäjät: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto ja Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry.
Koulutus järjestetään yhteistyössä Agricola-opintokeskuksen kanssa. Tiedustelut – sisältö: Sami Lahtiluoma,
sami.lahtiluoma@kirkkopalvelut.fi Tiedustelut – käytännön järjestelyt: Irene Antikainen, irene.antikainen@
seurakuntaopisto.fi Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, Tampere Original Sokos Hotel Villa, Sumeliuksenkatu
14, Tampere Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, 33100 Tampere
Kirkon toimistohenkilöstö KiTo ry:n vuosikokous 27.09.2018
Yhdistyksen vuosikokous
Vuosikokous 2018 pidetään Tampereella Teemapäivien yhteydessä. Lisätietoja myöhemmin kito.fi.
Ilmoittautumiset Tuijalle, tuija.niemi-nikkola@evl.fi.
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Löydä oma tapasi
voida hyvin
ja tee siitä pysyvä.
haku jaksoiLle
aukeaa 1.4 .

Tunnista itsellesi merkityksellisiä asioita. Ne vievät eteenpäin,
kun epämiellyttävät ajatukset ovat muutoksen esteenä.
Me tuemme sinua. Autamme löytämään motivaation
pysyä päätöksessäsi.
Pysyvään muutokseen -hyvinvointijaksoilla saat työkaluja
parempaan arkeen. Tule mukaan, pystyt siihen!
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Tutustu ja hae jaksoille
osoitteessa pht.fi

MATK ALLA PYHÄÄN
Kirkas liekki – puhdas ilma.

Kastekynttilät
Juhavan kastekynttilät ovat 100 % steariinista valmistettuina
oiva valinta kastekotiin. Kaikki kynttilämme ovat kotimaista
käsityötä. Puhdas steariini on valinta ympäristön ja hyvän
hengitysilman puolesta. Hinnat alkaen 6,55 / kpl.

Matka-alba
Tavallista albaa lyhyempi ja kevyempi matkakäyttöön ja kotikäynneille tarkoitettu alba. Messupaidan
tyylinen, pään yli puettava malli,
hyvin siliävää kangasta.

19500

195,00

Matkaehtoolliskalusto
olkalaukulla

Matkaehtoolliskalusto kätevässä kuljetuslaukussa.
Sisältää viinipullon, leipärasia- ja lautasyhdistelmän, hopeoidun pikarin ja ehtoollismaljaliinan. Mukana irroitettava olkahihna.
540,00
VERKKOKAUPPA: www.sacrum.fi

Viinipikarit terästä

Viinipikari Dies

Pikari Focus

Kätevä ja helppohoitoinen
teräksinen ehtoollispikari
ilman jalkaa.
15,00

38,00

Pikari Gaude 38,00

540

00

Saatavana myös
hopeapikareita.

MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI

3800

1500

AVOINNA: ma–pe
9–17, |la Kirkon
10–15
puh. 020| 754
2/2018
töissä
35 2350

Tunnista kirkollinen ammatti –kilpailu saa jatkoa.
Tunnista kuvan ammatti ja lähetä vastauksesi otsikolla
"Tunnista ammatti" osoitteeseen
chanthy.nybergh@kirkonalat.fi.
Arvomme oikein vastanneiden kesken yllätyspaketin
ja 3 muistitikkua. Kilpailuaika on 26.6.2018 saakka.
Onnea kisaan! Voittajien nimet julkaistaan
Kirkon töissä –lehden seuraavassa numerossa.
Edellisen numeron oikea vastaus oli lähetyssihteeri/ lähetystyöntekijä.
Extra palkinnon voitti Johanna Rantalankila.
Vasemmalla metalli rengas: nilkkarengas Namibiasta
(aikanaan ollut vihkisormuksen merkkinä, paino 2 kg).
Vieressä oleva puutikku: etiopialainen hammasharja
(mentholin makuinen puu, jota pureskeltua tulee päähän harjasosa).
Keskellä: kiinalaisvalmisteinen pintaverenkiertoa parantava esine.
Sen yläpuolella: palje tulen kohottamiseen (Etiopia)
Oikealta kolmas vasemmalta: puukko
Toinen oikealta: kuivannut Apinaleipäpuun hedelmä
oikealta eka: sadekeppi (soitin)

Muistitikut voittivat:
Seija Mäkipelkola
Outi Niemi
Sirkku Muhli

Tilaa vuoden 2019 Kirkon alojen -taskukalenteri itsellesi!

KALENTERIN TILAUSLOMAKE

Vuoden 2019 Kirkon alojen -taskukalenteri on taas tilattavissa. Kirkon alojen jäsenet voivat tilata
Olemme iloisia
siitä,31.8.2018
että olet valinnut
kirkollisten
alojenkalenteri
suurimman
ammattiliiton
jäsenyyden.
kalenterin
ilmaiseksi
mennessä.
Uusille jäsenille
lähetetään
automaattisesti.

Oheessa on vuoden 2017 kalenterin tilauslomake. Täytä lomake mikäli haluat saada liiton
Tilaa
kalenteri alla sillä
olevasta
osoitteesta
tai lomakkeesta.
taskukalenterin,
kalenteri
lähetetään
ainoastaan sen tilanneille jäsenille.
http://bit.ly/kirkonalojenkalenteri2019. Palauta lomake osoitteeseen: Kirkon alat ry, Tunnus 5000083,
Palauta lomake osoitteeseen: Kirkon alat ry, Tunnus 5000083, 00003 VASTAUSLÄHETYS.
00003
VASTAUSLÄHETYS.
lomakkeen
edellä mainittuun
osoitteeseen
kirjekuoreen
Postittamalla
lomakkeenPostittamalla
edellä mainittuun
osoitteeseen
ei kirjekuoreen
tarvitaeipostimerkkiä.
tarvita postimerkkiä.

KALENTERITILAUS

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

SVENSK RESUMÉ
Översättning Cajsa Rudbacka-Lax

Det lönade sig att behålla sansen under
kollektivavtalsförhandlingarna

K

yrkosektorns samtliga avtalsområden fick
nya kollektivavtal under våren. Ortodoxa
kyrkans kollektivavtal gäller till 31.1.2020,
de kristliga organisationernas avtal sträcker sig till
31.1.2021 så att det tredje året är ett s.k. optionsår.
Den evangelisk-lutherska kyrkans tjänste- och
arbetskollektivavtal gäller till 31.3.2020. Samtliga tre
avtal innehåller både lönejusteringar och textändringar.
I de ortodoxas avtal är den allmänna förhöjningen av lönerna 1,47 % fr.o.m. 1.4.2018, men den
minskas med 0,77 %, som i enlighet med ett separat
avtal har använts för korrigera underskott i erfarenhetstillägget, så i själva verket stiger lönerna med
0,7 %. Fr.o.m. 1.4.2019 höjs lönerna med en allmän
förhöjning på 0,9 %.
Inom de kristliga organisationerna strävar
man i första hand efter lokala löneuppgörelser.
Om det inte går att nå ett lokalt avtal görs fr.o.m.
1.4.2018 en allmän löneförhöjning på 1,1 % och
dessutom en förhöjning på 0,5 % på det sätt som arbetsgivaren beslutar samt fr.o.m. 1.4.2019 en allmän
förhöjning på 0,9 % och en förhöjning på 0,7 % på
det sätt som arbetsgivaren beslutar.
De löner som omfattas av den evangelisk-lutherska kyrkans allmänna lönesystem höjs med
en allmän förhöjning på 1,1 % fr.o.m. 1.4.2018.
I samband med junilönen betalas dessutom ett
engångsbelopp på 108 euro. I fråga om löneförhöjningarna 2019 är strävan att hitta en lokal lösning
som lämpar sig för församlingarna. Om det inte går
att nå en lokal löneuppgörelse, betalas en allmän
förhöjning på 1,0 % fr.o.m. 1.4.2019. År 2019 betalas ett engångsbelopp på 368 euro i samband med
lönebetalningen i juni. För att engångsbeloppen
ska betalas förutsätts att arbetstagarens anställningsförhållande varar minst 5 månader under tiden
1.4¬–31.10 så att anställningsförhållandet omfattar
hela juni och arbetstagaren betalas lön för juni. I
deltidsarbete är det engångsbelopp som betalas
lägre i samma förhållande som den deltidsanställdas arbetstid är kortare än full arbetstid. Dessutom
ska de evangelisk-lutherska församlingarna fr.o.m.
1.1.2020 använda en justeringspott på 0,5 % för

prövningsbaserade individuella lönedelar samt en
justeringspott på 0,6 % för individuella och/eller
uppgiftsrelaterade lönedelar.
Timlönerna enligt KyrkTAK höjs med en
allmän förhöjning på 1,6 % fr.o.m. 1.4.2018. Fr.o.m.
1.4.2019 betalas en justeringspott på 1,6 % som
används för timavlönade arbetstagares individuella
tillägg eller för en allmän förhöjning av den uppgiftsrelaterade lönen.
Lägerarbete som utförs av den evangelisk-lutherska kyrkans anställda i andligt arbete reformerades på önskat sätt. Arbetsgivaren kan som en särskild kompensation för lägerarbetstid bevilja en ledig
dag, om det krävs av särskilt vägande skäl på grund
av förhållandena och den arbetade tiden på ett läger
som pågår oavbrutet i minst 36 timmar. Dessutom
är det alltid möjligt att bevilja kompensation för
lägerarbetstid när lägret pågår i minst 36 timmar
(behöver inte längre vara ett veckoslut). Antalet
lägerdeltagare är inte heller längre ett villkor för att
betala föreståndartillägg, lägret/utfärden ska endast
pågå över 12 timmar. Föreståndartillägg betalas
till endast en person, som före lägret har utsetts till
program- och säkerhetsansvarig.
Prestationstillägg som ersätter det prövningsbaserade individuella tillägget enligt KyrkTak införs
i samtliga församlingar 1.1.2020. I samband med att
prestationstillägget införs ändras också den årsbundna lönedelen till ett erfarenhetstillägg i euro.
Erfarenhetstillägg betalas i fortsättningen efter 5, 10
och 15 års anställning.
De uppnådda förhandlingsresultaten är en
kompromiss mellan många olika önskemål och
målsättningar. Kyrkosektorn behövde inte ens hota
med strejkvapnet, målet nåddes genom förhandlingar. Då är det också lätt att återvända till förhandlingsbordet.
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Förtroendemannavalet kommer – ställ upp och företräd dina arbetskamrater!
Förtroendemannaval ordnas inom Kyrkosektorns samtliga avtalsområden under tiden 3.9¬–30.11.2018. Nya förtroendemän väljs för såväl evangelisk-lutherska som ortodoxa församlingar och kristliga organisationer. Förtroendemannaperioden är treårig och de förtroendemän som väljs nu sköter uppdraget under tiden 1.1.2019–31.12.2021.

De lokala avtalen på arbetsplatserna ökar hela
tiden och därmed spelar förtroendemännen en
ännu viktigare roll som personalens företrädare på
arbetsplatserna. Nu är det speciellt viktigt att få en
egen förtroendeman på alla arbetsplatser där Kyrkosektorns medlemmar arbetar. Vi erbjuder goda
förutsättningar att sköta uppdraget: utbildning,
information och kamratstöd.

Vad krävs för att få en egen förtroendeman
på arbetsplatsen?
Kyrkosektorns förtroendeman kan väljas för
en evangelisk-luthersk församling om Kyrkosektorn har minst 5 medlemmar på arbetsplatsen. Om
antalet medlemmar är 35 eller flera kan man välja
2 förtroendemän, och om antalet medlemmar är
65 eller flera kan man välja 3 förtroendemän. Om
antalet medlemmar är färre än 5 kan man välja en
gemensam förtroendeman för huvudavtalsorganisationerna, om organisationerna tillsammans har
minst 5 medlemmar på arbetsplatsen. Ett annat
alternativ i små församlingar är att det väljs en gemensam förtroendeman från Kyrkosektorn för flera
församlingar.
För de kristliga organisationernas del finns
inget minimiantal medlemmar. För organisationernas del kan man också välja en gemensam förtroendeman för AKI-förbunden och Kyrkosektorn.
Ortodoxa kyrkans förtroendemän väljs enligt stift
(Helsingfors, Karelen och Uleåborg) och för den
ortodoxa kyrkostyrelsen och Helsingfors ortodoxa
församling väljs också egna förtroendemän.

Hur ordnas valet?
Valarrangemangen inleds i regel av de nuvarande förtroendemännen. Om det ännu inte finns
någon förtroendeman på din arbetsplats, men det
finns kandidater till uppdraget, är det bäst att ta
kontakt med organisationsexpert Paula Antell (tfn
0400 157 992 eller paula.antell@kirkonalat.fi) på
förbundets kansli så får du närmare anvisningar
om hur valet ordnas. Valet ska ordnas tidigast en
kalendervecka efter att beslutet om tid och plats för
valet har fattats och medlemskåren har informerats
om saken.
Kandidatnomineringen kan ske före valet eller
under valmötet. Valet sker i form av sluten omröstning. Om det finns lika många kandidater som
antalet förtroendemän som ska väljas, kan det bli
aktuellt med s.k. sämjoval utan sluten omröstning,
om alla som deltar i valmötet är eniga om valsättet.
Förhandsröstning är också möjlig med iakttagande
av noggrant överenskomna tillvägagångssätt.
Rösträtt i förtroendemannavalet har alla medlemmar i Kyrkosektorn rf som är anställda hos församlingen eller den kyrkliga samfälligheten i fråga.
Rösträtt har även medlemmar som är tjänstlediga
eller arbetslediga och vars anställningsförhållande
till församlingen fortfarande är i kraft. Det är till
exempel permitterade, familjelediga eller studielediga medlemmar. Dessutom är Tehys och SuPers
samarbetsmedlemmar röstberättigade. De kan ändå
inte kandidera i förtroendemannavalet.
Närmare valanvisningar finns på vår webbplats www.kirkonalat.fi. Var modig och ställ upp!
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— palveleva
Asemamiehenkatu 2, 6.krs, 00520 Helsinki
puhelinpalvelu 0207 912 530,
www.kirkonalat.fi
etunimi.sukunimi@kirkonalat.fi
Kesäaukioloaika kesä-heinäkuu
ma-pe 9-13, toimisto suljettuna viikoilla 29-30.

HALLITUS 2016-2018
Pj. Tiina Heino
p. 050 583 8618
tiina.heino@evl.fi

Petteri Arasalo

p. 044 090 1759
petteri_arasalo@hotmail.com

Merja Forsman

p. 050 537 3521
merja.forsman@
kirkonlastenohjaajat.fi

Kari Hartikainen

p. 050 520 7003
kirkonpalvelijat@kolumbus.fi

Riitta Immonen

p. 040 484 8482
riitta.h.immonen@evl.fi

Ilona Lehmus

p. 040 3573981
ilona.lehmus@ort.fi

ammattiliitto

TOIMISTO
Toiminnanjohtaja
Paula Aaltonen
Toimiston johtaminen,
hallinto- ja neuvotteluasiat
p. 0400 236 881

Järjestöasiantuntija
Paula Antell
Alue- ja opiskelijatoiminta,
liiton kurssit, yhteydet järjestöihin, kouluttaviin laitoksiin
ja julkaisujen päätoimittaja
p. 0400 157 992

Toiminnanjohtajan assistentti
Chanthy Nybergh
p.040 549 5681
mira.kahkonen@ kirkonlas- Digipalvelut ja visuaalinen viestintä, Toimistosihteeri
p. 040 508 6606
tenohjaajat.fi
Galina Voloshina
Jäsenrekisteri, jäsenpalvelu,
Johanna Rantalankila Lakimies
osoitteenmuutokset,
p. 040 757 1973
kurssi-ilmoittautumiset
johanna.rantalankila@evl.fi Anna-Maria Numminen
p. 0400 882 012
Evl ja ort. sopimusneuvonta ja
Antti Ruuskanen
-neuvottelut, lainopillinen neuvonp. 040 735 0191
ta, sosiaaliturva-asiat, liittojuristi Kirjanpitäjä
antti.ruuskanen@evl.fi
Jaana Kovanen
p. 040 5040 770
Talous, laskutus, jäsenrekisteri
Päivi Simi-Kim
p. 0400 214 437
Lakimies
p. 040 532 9325
paivi.simi-kim@fida.info
Pekka Pietinen
Evl. ja kr. järjestöjen sopimusneuSoile Tiainen
vonta ja -neuvottelut, lainopillinen
p. 050 339 7286
soile.hm.tiainen@gmail.com neuvonta, luottamusmieskoulutus
p. 040 7753 889

Mira Kähkönen

Tanja Vähäoja

p. 044 722 9007
tanja.vahaoja@gmail.com

JÄSENYHDISTYKSET
DIAKONIAN JA NUORISOTYÖN AMMATTILAISET RY

KIRKON TOIMISTOHENKILÖSTÖ KITO RY

HELLUNTAISEURAKUNTIEN TYÖNTEKIJÄT HELP RY

TEOLOGIT JA KIRKKOMUUSIKOT TEKI RY

Pj. Tanja Vähäoja
tanja.vahaoja@gmail.com, p. 044 722 9007
Siht. Taija Elste
taija.elste@evl.fi, p. 050 407 4295

Pj. Soile Tiainen
soile.hm.tiainen@gmail.com, p. 050 3397286
Siht. Tuija Niemi-Nikkola
tuija.niemi-nikkola@evl.fi, p. 040 5670696

Petteri Arasalo
Pj. Anu Mätäsniemi
petteri_arasalo@hotmail.com, p. 044 409 0175 anu.matasniemi@evl.fi, p. 044 7248354
Siht. Katri Latokangas
Siht. Kaj Andersson
katri.latokangas@isokirja.fi, p. 040 517 0343 kaj.andersson@evl.fi, p. 050 563 75 21
KRISTILLISTEN JÄRJESTÖJEN TYÖNTEKIJÄT RY

ORTODOKSISEN KIRKON TYÖNTEKIJÄT RY

KIRKON TOIMIHENKILÖT RY

LÄHETYKSEN JA KANSAINVÄLISENTYÖN

Pj. Päivi Simi-Kim
paivi.simi-kim@fida.info, p. 040 532 9325
Siht. Pirjo Honkanen
pirjo.honkanen@sana.fi
Pj. Anita Ågren
anita.agren@evl.fi, p. 040 518 4299
Siht. Maija Kiviranta
maija.kiviranta@kirkkojakaupunki.fi
p.09 23402244
KIRKON LAPSITYÖNOHJAAJAT RY

Pj. Riitta Immonen
riitta.h.immonen@evl.fi, p. 040 484 8482
Siht. Minna Rautanen
minna.rautanen@evl.fi, p. 050 3634140

KIRKON LASTENOHJAAJAT RY

Pj. Merja Forsman
merja.forsman@kirkonlastenohjaajat.fi,
p. 050 537 3521
Siht. Mira Kähkönen
mira.kahkonen@kirkonlastenohjaajat.fi,
p. 040 549 5681

Pj. Ilona Lehmus
ilona.lehmus@ort.fi, p. 040 3573981
Siht. Milja Sarlin
milja.sarlin@ort.fi, p. 040 3537948
AMMATTILAISET RY

Pj. Johanna Rantalankila
johanna.rantalankila@evl.fi, p. 040 757 1973
Siht. Pia Ketola
pia.ketola@evl.fi, p. 050 385 0445
KIRKONPALVELIJAT RY

Pj. Antti Ruuskanen
antti.ruuskanen@kirkonpalvelijat.fi
p. 040 735 0191
Siht. Kari Hartikainen
kirkonpalvelijat@kolumbus.fi,
p. 050 520 7003

Kirkon alat ry toimii myös paikallisesti, 21 aluetoimikuntaa järjestää tapahtumia ja koulutuksia
ympäri maan. Aluetoiminta tarjoaa myös mahtavan
vertaistuen välineen omalla alueellasi, tapahtumissa
ja tilaisuuksissa pääset jakamaan ajatuksia, iloja ja
suruja muiden Kirkon alojen jäsenten kanssa. Tule
mukaan toimintaan ja verkostoidu!
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Helsinki
Häme
Kainuu
Keski- ja Itä-Uusimaa
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lahden seutu
Lappi
Länsi-Uusimaa
Oulun seutu
Pohjois-Karjala
Satakunta
Savo
Tampere
Turku
Vaasa
Varsinais-Suomi

TaskuTurva –

vakuutusturva aina mukanasi
UU S I
aTaskuTur v
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sovellus n !
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Kun lähdet matkalle, pakkaa Turva mukaan.
Ammattiliittosi tarjoama vakuutusturva ja reissujasi turvaava
matkavakuutuskortti kulkevat mukanasi uuden TaskuTurva-sovelluksen avulla.
Hyvää matkaa!
Lataa ilmainen TaskuTurva-sovellus Google Play Kaupasta tai App Storesta.
Lue lisää osoitteesta turva.fi/taskuturva

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5110

