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valosi sammua”

T

er veisiä Savon
s y d ä m e s t ä
Kuopiosta ja iloista alkavaa työkautta kollegoille ympäri Suomen! Olemme ladanneet akkuja helteisessä kesässä,
eikä valiteta! Tarvitsemme auringon
antamaa energiaa talven varalle. Kirkon
lastenohjaajat ry:n hallitus kokoontui kesäseminaariin
Rakvereen heinäkuun lopulla. Pohdimme tämän päivän
työhön liittyviä asioita ja mitä haasteita tulevaisuus tuo.
Kirkon aloilla varmasti riittää tehtävää jatkossakin, kun muutokset työelämässä ovat kovat. Me
KLO:n hallituksen jäsenet puolestamme seuraamme
työelämän uudistuksia ja otamme kantaa muutoksiin, kun tilanne niin vaatii. Pyrimme säilyttämään
oman ammatillisen identiteetin kirkon varhaiskasvatuksen osaajina. Emme toki vastusta hyvää ja kestävää kehitystä ja yhteistyötä eri tahojen kanssa.
Suurin haaste on kuitenkin työn säilyminen
ajallisena. Erilaiset, ”hokkus pokkus” -konstein
tehdyt työnimikkeiden muutokset ovat arveluttavia.
Näissä asioissa olkaa tarkkoja ja ottakaa yhteyttä
meihin ja viime kädessä omaan liittoon, Kirkon
alat ry:hyn. Se, jos mikä tietää, miten tulee toimia.
Liittomme on hoitanut ansiokkaasti lastenohjaajien
palkkausasiaa ja työhön liittyviä sopimuksia. Osaavaa ja palvelevaa joukkoa koko sakki! Muistathan
Seinäjoen neuvottelupäivät 20.-21.9.2018, tapaamisiin siellä! Iloitaan työstämme ja perheiden kohtaamisesta ja ennen kaikkia lapsista ja lasten ilosta!
Varpu Jääskeläinen,
Kirkon Lastenohjaajat ry:n hallitus

Kannen kuva: Shutterstock
Kirkon alat ry:n järjestölehti
Ilmoitushinnat 2018
Päätoimittaja:
Osoitteenmuutokset:
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 50-51.
1/8 s
80 x 54 mm
231 €
Viimeinen aineistopäivä 9.11.2018 .
*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

Varhaiskasvatus muutoksessa

M

inulla on hyvin lämpimät muistot
lapsuuteni seurakunnan päiväkerhosta.
Pienen paikkakunnan kasvattina siellä
olivat melkein kaikki tulevat koulukaverit, kerhossa
oli turvallinen tunnelma ja hyvä olla. Päiväkerhossa
opittuja virsiä Jumalan kämmenellä ja Siunaa koko
maailmaa laulan nykyään omille lapsilleni iltaisin.
He eivät ole osallistuneet seurakunnan päiväkerhotoimintaan, sillä se ei päivähoitokuvioiden kanssa
sopinut yhteen, vaikka mielellään olisin mahdollisuuden lapsilleni myös tarjonnut. Tämä taitaa olla
tavallisempi tarina tänä päivänä, sillä päiväkerhotoiminta on seurakunnissa vähentynyt ympäri
Suomen. Toki toimintaan osallistumisen vähenemisen taustalla on monia tekijöitä, kuten esimerkiksi
kuntien ilmaiset varhaiskasvatuskokeilut, joiden
mukana monet 5-vuotiaat kerholaiset ovat lähteneet
kunnallisen varhaiskasvatuksen piiriin.
Tästä joku saattaisi vetää johtopäätöksen,
että varhaiskasvattajilla ei seurakunnissa enää ole
tulevaisuudessa tekemistä. Näin ei tietenkään ole,
vaan nämä meidän hienot ammattilaiset kehittävät
jatkuvasti uusia toimintamuotoja, jotka palvelevat
perheiden tarpeita tänä päivänä. Onkin hienoa
huomata, miten upeita kokeiluita esimerkiksi
Pakilan seurakunnassa (s. 14-16) ja Sammonlahden
seurakunnassa (s. 18-21) on varhaiskasvatuksen

osalta lähdetty toteuttamaan. Näiden lisäksi olen
kentällä kiertäessäni törmännyt muun muassa
liikuntaperhekerhoihin, iltaperhekerhoihin ja perheille suunnattuihin ruoanlaittokursseihin, joten
tarve muutokselle on monissa paikoissa huomattu
ja siihen on myös tartuttu.
Seurakunnan varhaiskasvatus on monen
muutoksen keskellä. Lastenohjaajiksi opisekelevien
tulee tästä syksystä eteenpäin valita oma suuntautumisvaihtoehto ennen työssäoppimisjaksoa
seurakunnassa. Jos seurakunta ja kirkko tuntuvat
vierailta, ei nuori varmasti helposti valitse seurakuntatyöhön valmistavia opintoja. Tässä meillä
on myös liittona näkymisen paikka. Myös uusi
varhaiskasvatuslaki hämmentää monissa kunnissa: uusia yhteistyön malleja seurakunnan kanssa
kehitellään ja lakia sovelletaan hyvin vaihtelevasti.
Toisaalla yhteistyö sujuu lähes ennallaan ja taas
toisaalla se on täysin jäissä, kun oikein kukaan ei
tunnu tietävän, mitä seurakunnan varhaiskasvattaja
saa päiväkodissa puhua. Muutosten keskellä varmaa on kuitenkin tämä: seurakunnan varhaiskasvatuksella on yhä tärkeä paikka perheiden arjessa
ja perhetyö on monille ensimmäinen kontakti
seurakuntaan kasteen jälkeen ja näin myös tie seurakunnan toimintaan pikkulapsiajan jälkeenkin.

Paula Antell

SANA
Jumala,
kiitos, että olet kanssamme ja suojelet ja varjelet meitä. Siunaa meitä tässä uudessa
elämänvaiheessa.Siunaa meitä kaikkia: lapsia, jotka lähtevät kouluun,vanhempia, jotka
saattavat heitä,ja opettajia, jotka ottavat uudet oppilaat vastaan. Anna meille jokaiselle rohkea ja turvallinen mieli ja auta meitä luottamaan sinuun.Kuule rukouksemme
Jeesuksen nimessä.
Rukous kouluun lähteville, Kirkkokäsikirja
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TOIMINNANJOHTAJALTA

Ty ö l l i s y y s i h m e v a i n o r m a a l i t a l o u s i l m i ö ?

M

inisterit ovat kuluneen
kesän aikana kilvan riemuinneet parantunutta
työllisyyttä ja maan hallituksen
tärkeää roolia muutoksessa.
Tilastokeskuksen mukaan
työllisyysaste oli heinäkuussa 71,9
prosenttia. Se tarkoittaa, että 2 631
000 suomalaisella on työpaikka.
Kuuluuko kunnia uusista työllisistä maan hallitukselle, vai onko
vientivetoinen Suomi vain päässyt
nauttimaan nousukauden norPaula Aaltonen
maalista talousilmiöstä?
Kiistatta työllisyys on noussut
kuluvana vuonna odottamattomalla nopeudella.
Suurin osa uusista työllisistä on vieläpä kokoaikaisia. Myös osa-aikaisen ja määräaikaisen työn määrä
on lisääntynyt. Tehtyjen työtuntienkin määrä on
noussut. Paljon parjattu aktiivimalli on sekin työllistänyt, toki toistaiseksi enemmän Kelan virkailijoita kuin työttömiä, lisääntyneiden toimeentulotukihakemusten takia.
Vaikka työllisten määrä kasvaa, työttömyys ei
vähene samaa vauhtia. Työttömiä työnhakijoita oli
heinäkuun lopussa yhteensä 284 000. Työttömien
määrä on pienentynyt alle 60:000:lla, vaikka uusia
työllisiä on tullut lisää lähes 120 000, kertoo Tilastokeskus. Suuri joukko uusista tekijöistä onkin tullut
työelämään työvoiman ulkopuolelta.
Kyse on nousukaudelle tyypillisestä ilmiöstä.
Kun kysyntä työmarkkinoilla kasvaa, töitä riittää
myös ihmisille, jotka eivät ole niitä aktiivisesti hakeneet. Tällöin työttömyysaste laskee, vaikkei työttömien määrä vähenisi.

S

uurin osa työelämän ulkopuolisista on eläkeläisiä ja opiskelijoita. Loput ovat esimerkiksi
pitkäaikaissairaita, lomautettuja tai lapsia
kotona hoitaneita. Osa opiskelijoista on voinut
lähteä työelämään valmistumatta, mikä on tietysti
harmillista heidän oman tulevaisuutensa kannalta.
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Suomen koulutustaso laskee muutenkin huolestuttavaa vauhtia.
Työllisyysihmeestä vain noin
puolet selittyy siis työttömyyden
vähentymisellä. Suurempi merkitys
on aiemmin työvoiman ulkopuolella
olleilla, jotka ovat löytäneet töitä
talouden hyvässä imussa. Lisäksi
työllisyysaste nousee sen vuoksi,
että ihmiset työskentelevät entistä
vanhemmiksi.
Positiivisia työllisyyslukuja
ei nähdä vain Suomessa. Työllisyys
kasvaa koko EU:n alueella. Myös
tämä todistaa, että Suomen lukemiin on vaikuttanut erityisesti kansainvälinen talouskehitys. Toki
hallitus ja ay-liike ovat tehneet toimia, jotka ovat
voineet piristää työllisyyttä. Esimerkkinä kilpailukyvyn parantamiseksi sorvattu kilpailukykysopimus
ja sen vaikutuksia palkansaajille kompensoineet
veronkevennykset.
Jos sama hyvä kehitys jatkuu, työttömyys
Suomessa alkaa saavuttaa rakenteellista noin 6 prosentin tasoa. Rakenteellinen työttömyys ei vähene,
vaikka samaan aikaan olisi työvoimapula. Rakenteellisesta työttömyydestä kertovat työnantajien
rekrytointivaikeudet jo nyt.
Suhdanteet vaihtelevat, mutta talouden rakenteet määrittävät sen, miten työllisyys ja työttömyys
kehittyvät pitkällä aikavälillä. Mitä sitten voidaan
tehdä rakennetyöttömyyden vähentämiseksi?
Yksi iso asia on perhevapaauudistus, jonka
tavoitteena on lisätä vanhemmuuden tasa-arvoa ja
parantaa naisten asemaa työelämässä. Lisäksi kannustin- ja kohtaanto-ongelmia pyritään edelleen vähentämään. Sosiaaliturvan uudistuksella tähdätään
juuri siihen, että työnteko kannattaa aina. Opetusministeriössä puolestaan valmistellaan lakialoitetta,
jonka tarkoituksena on parantaa eri elämäntilanteisiin sopivia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia.
Jotta Suomen talous saadaan pysymään
kunnossa tulevinakin vuosina, tekemistä työmarkkinoilla riittää.

PUHEENJOHTAJALTA

M

ennyttä kesää kuvaa hyvin ilmaisu
helteinen. Olemme saaneet nauttia
ennätyshelteistä ja yllättävän vähäisistä
sadesäistä. Luonto olisi kipeästi tarvinnut vettä, mutta valittamiseen ei ole ollut varaa edellisten hyisten
kesien jälkeen. Lämpimät säät ovat hellineet meitä,
mutta kääntöpuolella väijyy ajatus ilmastonmuutoksesta ja maapallon lämpiämisestä. Se puolestaan on
erittäin huolestuttava asia. Meitä kaikkia kutsutaan
ilmastonmuutoksen vastaisiin talkoisiin. Valistunut
ihminen valikoi tarkasti, mitä ostaa ja miten kierrättää jätteensä. Näin länsimaissa, kun toisaalta toisella
puolen maapalloa ei edes osata ajatella, miksi pitäisi
miettiä, mihin jätteet laitetaan, nehän voi kipata
vaikka mereen.
Uutiskesän kuivuutta kuvaa hyvin se, että
uutiskynnyksen ylitti reippaasti ja näkyvästi Muumimukin myyntipäivä elokuun alussa. Ihmiset
jonottivat pitkiä aikoja, jotta saivat uniikin mukin
juuri tuona päivänä. Jonoista päätellen mukeja on
tehty useita tuhansia, joten ei se sitten niin uniikki
olekaan. No, pääasiahan on, että haluavat saivat
tuon erityisen mukinsa.

T

ämän syksyn isoimpia tapahtuvia asioita
evankelisluterilaisen kirkon puolella on tulevat seurakuntavaalit. Seurakuntavaalien teemana on Minun kirkkoni. Tällä sloganilla pyritään
osallistuttamaan ihmisiä ja annetaan ajattelemisen
aihetta. Mielestäni Minun kirkkoni otsikko sietäisi
saada peräänsä kysymysmerkin. Yhä useampi jättää
kirkon taakseen, koska ei löydä siitä sitä omaa juttuaan. Ollaan etäännytty niin pitkälle kirkosta, ettei
osata edes ajatella, että voisin olla osa kirkkoa ja olla
mukana tekemässä muutosta, kirkon sisältä päin.
Mutta kirkko on jo muutoksen tiellä ja muutoksia
tulee tapahtumaan lähivuosina. Mihin suuntaan, se

riippuu pitkälti uusista luottamushenkilöistä, joita
nyt vaaleilla valitaan. Toivottavasti saamme toimintaamme mukaan ihmisiä, jotka tekevät muutosta,
mutta ennen kaikkea haluavat sitoutua kirkkoon ja
sen toimintaan, ihan konkreettisesti.
Omassa ammattiliitossammekin on tänä
vuonna vaalivuosi. Jälleen kerran valitaan joukko
vastuuntuntoisia ammattiliittomme jäseniä päättäville ja toimiville paikoille niin edustajistoon kuin
hallitukseen. Valitaan joukoistamme aimo annos
osaamista ja uutta intoa, niin saamme ylläpidettyä
rautaista ammattiosaamista ja perinteitä kuin myös
pääsemme kehittämään liittoamme pysymään ajan
hermolla, kuten aina.
Hyvää alkanutta toimintakautta teille kaikille.
Iloa ja riemua jokaisen teidän tapaanne tehdä tätä
Kristuksen valtakunnan työtä.

Tiina Heino
hallituksen
puheenjohtaja
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AJANKOHTAISTA

Luottamusmiesvaalit tulevat
Luottamusmiesvaalit järjestetään evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon sekä kristillisten
järjestöjen osalta 4.9.2018 -30.11.2018 välisenä
aikana. Nyt valittavien luottamusmiesten kausi
alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2021. Vaalien järjestämisestä vastaavat pääosin kuluvalla kaudella
toimivat luottamusmiehet. Jos työpaikallasi ei
tällä hetkellä ole Kirkon alojen luottamusmiestä,
olethan yhteydessä liiton toimistoon järjestöasiantuntija Paula Antelliin, paula.antell@kirkonalat.
fi tai 0400 157 992, niin järjestetään asia yhdessä
kuntoon!

Kirkon alojen edustajisto koolla marraskuussa
Kirkon alojen edustajisto kokoontuu 23.11.2018
Helsingissä. Kokous on tämän edustajistokauden viimeinen ja siellä nimitetään muun muassa
liiton hallitus sekä puheenjohtaja toimikaudelle
1.1.2019-31.12.2021. Jäsenyhdistykset voivat
toimittaa edustajistolle aloitteita. Jos sinulla on
jokin hyvä idea, jolla haluaisit kehittää liittomme
toimintaa, ota pian yhteyttä omaan yhdistykseesi,
jossa aloitteesi ensin käsitellään. Jäsenyhdistysten
30.9.2018 mennessä toimittamat aloitteet käsitellään edustajiston kokouksessa.
Työelämäjäsenten
opintoihin tukea liitosta
Tiesithän, että Kirkon alojen jäsenenä voit hakea
opintorahaa, jos olet esimerkiksi vaihtamassa
ammattia toiseen kirkon alan ammattiin tai osallistut nykyistä ammattiasi tukevaan koulutukseen?
Opintorahaa voidaan myöntää 50-200 euroa ja
sitä voi hakea myös opintomatkoihin. Hakemuksia
voi lähettää ympäri vuoden ja avustuksia myönnetään siihen saakka, kun budjetoituja varoja riittää.
Hakemus tulee toimittaa opintojen aikana, takautuvasti tutkinnon suorittamisen jälkeen avustusta
ei myönnetä. Opintorahaa ei valitettavasti myönnetä opiskelija- tai eläkeläisjäsenille. Hakemuksen
voit täyttää joko sähköisesti liiton nettisivuilla
www.kirkonalat.fi/jasenille/lomakkeet/opintorahalomake/ tai voit myös tulostaa lomakkeen ja
postittaa sen osoitteeseen Kirkon alat ry,
Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki.
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Evankelis-luterilaisen kirkon
luottamusmies, merkitsethän jo kalenteriisi päivämäärät 24.-25.1.2019. Järjestämme silloin perinteiset luottamusmiesten
neuvottelupäivät upeissa historiallisissa
puitteissa aivan Helsingin keskustassa,
Glo Hotel Artissa. Ilmoittautuminen
päiville avataan 1.10.2018 ja
ilmoittautuminen tapahtuu liiton
nettisivujen kautta.
Toivottavasti tavataan mahdollisimman
monen kanssa neukkareilla!

Koulutusta seuraKuntatyöhön
Varmista paikkasi koulutuksiin
Vaikutan omaan työhöni ja työssä
jaksamiseeni (0,5 op)
Ajankohtaispäivät emännille ja keittiö-, leirikeskus- ja siivoustyöntekijöille
• 24.-25.4.2019 Mikkeli, Susiniemen leirikeskus,
Susiniementie 50, Otava
• 2.-3.10.2019 Lapua, Seurakuntaopisto, Lapuan
kampus, Siiriläntie 11-13
Seurakunta työpaikkana ja minä kirkon työntekijänä ovat ajankohtaisia kysymyksiä monen
työssä. Esimies- ja alaistaitoihin perehtyminen
kantaa myös haastavien työhetkien yli. Ajankohtaista tietoa ruoanvalmistuksesta ja siivouksesta
tai keittiö- ja leirikeskustyön hinnoittelustakaan
ei ole päivistä unohdettu.
Hinnat alkaen 290 €/hlö.

Minä kirkon työntekijänä (0,5 op)
Ajankohtaispäivän suntioille, kirkonpalvelijoille
ja vahtimestareille
• 25.-26.9.2019, Valkeala, Puhjonrannan
kurssikeskus, Puhjonrannantie 80
Kirkonpalveluskunnan työssä keskeinen osa on
erilaisten ihmisten kohtaaminen. Erilaisista kulttuureista tulevien ihmisten palvelu seurakunnan
arkitoiminnassa ja kirkollisissa toimituksissa luo
omat haasteensa työhön. Päivillä myös romanikulttuurin erityispiirteet tulevat tutuiksi.
Hinnat alkaen 290 €/hlö.
Ilmoittautumiset viimeistään kuukautta aikaisemmin: www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat
Järjestäjät: Seurakuntaopisto/Agricola-opintokeskus ja yhteistyökumppanit
Tiedustelut: koulutukset@seurakuntaopisto.fi

www.seurakuntaopisto.fi
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Kirkon alojen jäsenkalenteri postitetaan sen tilanneille
viikoilla 45-46. Mikäli et ole ehtinyt tilata itsellesi kalenteria
31.8.2018 mennessä, niin ota yhteys toimistosihteerimme
Galina Voloshinaan puh. 0207 912 530.

Kolme kysymystä
Kirkon alojen
aluetoiminnasta
Tykkäätkö järjestää kivoja tapahtumia tutuille ja tuntemattomille?
Pursuatko uusia ideoita siitä, minkälaisia tilaisuuksia omalla paikkakunnallasi voitaisiin järjestää, mutta kukaan ei vielä sellaisia toteuta?
Kaipaatko enemmän yhteisöllisyyttä omien työkavereiden kanssa ja toisaalta verkostoitumista muiden lähialueiden kollegojen kanssa? Lähde ehdolle Kirkon alojen aluetoimijaksi!

Mitä se aluetoimikunta oikein tekee ja
miten siihen pääsee mukaan?
Kirkon alat hakee nyt aluetoimijoita kaudelle 2019-2021. Aluetoimikunnat muodostuvat 3-5
jäsenestä sekä 1-2 varajäsenestä ja ne kokoontuvat
2-4 kertaa vuodessa. Byrokratia pidetään minimissä
ja keskiössä on yhteisen toiminnan suunnitteleminen ja toteuttaminen. Aluetoimikuntia liitolla on
yhteensä 21.Toimikuntien jäsenet tapaavat vuosittain järjestettävissä alueiden neuvotteluissa, joissa
on mahdollista vaihtaa ajatuksia ja ideoita muiden
aktiivien kanssa. Neuvottelupäivien välillä yhteyttä
pidetään omassa Facebook-ryhmässä ja liiton järjestöasiantuntijan tuki on aina saatavilla.
Aluetoimikunnat järjestävät liitolta saadun
vuosittaisen budjetin puitteissa sekä virkistys- että
koulutustoimintaa oman alueen kaikille Kirkon
alojen jäsenille. Toimikunnan jäsenenä pääset siis
vaikuttamaan, minkälaisia tapahtumia ja tilaisuuksia paikkakunnallasi järjestetään.
Jos aluetoiminnan kipinä syttyi, niin ilmoita
siitä jättämällä yhteystietosi meille liiton nettisivujen kautta kohdasta Aluetoiminta. Tämä ilmoittautuminen ei vielä sido mihinkään, vaan saat vielä
yhteydenoton liiton järjestöasiantuntijalta puhelimitse tai sähköpostitse, ja voit kysellä lisää aluetoiminnasta ja vahvistaa vielä päätöksesi. Jos olet
jo varma asiasta, niin hienoa ja tervetuloa ehdolle!
Liiton hallitus nimittää aluetoimikunnat saatujen
ehdotusten perusteella kokouksessaan 5.11.2018.
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Varsinais-Suomen alueen illanvietto syksyllä 2017.

Kuulostaa kivalta, mutta nyt ei resurssit riitä. Voinko vain osallistua tilaisuuksiin ilman
että olen mukana järjestämässä niitä?
Ei hätää, tämä on hyvin ymmärrettävää, meillä kaikilla on omat elämäntilanteet ja niiden tuomat
haasteet, kaikki eivät vain repeä aina kaikkeen. Voit
tietysti vain osallistua tilaisuuksiin ja se on koko
toiminnan idea: kaikki jäsenemme, jäsenlajista
riippumatta ovat aina tervetulleita oman alueensa
tilaisuuksiin. Seuraile siis liittomme nettisivuja ja
Kirkon töissä -lehteä, jossa toimikunnat ilmoittavat tulevasta hauskapidosta! Kaikkiin tilaisuuksiin
ei tietenkään ole pakko osallistua, vaan omien
aikataulujen ja mahdollisuuksien mukaan. Mutta
hauskaa näissä tilaisuuksissa on, se on varma!

7 hyvää syytä osallistua oman alueen
tilaisuuksiin:

No, ehkäpä voisin tullakin, mutta kaipaan vielä vähän lisävahvistusta. Miksi
lähtisin mukaan seuraavalle teatteriretkelle tai laivamatkalle?
Tosi hyvä kysymys. Tätä päätinkin kysyä
meidän Tallinnassa kokoontuneelta alueaktiivien
porukalta, ja sain paljon hyviä vastauksia, joista
koostin tällaisen huoneentaulun:
Hämeen
alueen
jouluruokailu
2017

2. Saa tutustua
eri työalojen ihmisiin rennossa
meiningissä

1. Pääsee
työkavereiden
kanssa irti
arjesta

3. Pysyy ajan
tasalla tärkeissä, omaa työtä
koskevista
kysymyksissä

6. Tarjolla
vahvaa
vertaistukea

4. Pääsee
virkistäytymään

5.
Saa jakaa kokemuksia yli seurakuntarajojen ja
myös ekumeenisesti yli kirkkokuntarajojen

7. Yhdessä
tekeminen
antaa voimavaroja arkeen

Olet lämpimästi tervetullut mukaan toimintaan, joko osallistumaan tilaisuuksiin tai järjestämään niitä. Nähdään alueilla!

Teksti ja kuvat: Paula Antell
Kainuussa päästiin myös keilaamaan porukalla
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HYVÄ KÄYTÖS
SALLITTU JA
EPÄASIALLINEN
KIELLETTY

» »

Seurakuntien työhyvinvoinSuosituksen hyväksyminen
tia tukeva suositus epäasiallista
seurakuntaa sitovaksi tapahtuu
kohtelua ja häirintää ehkäisevishallinnossa siten, että johtavat
tä toimenpiteistä saatiin valmiiksi virkamiehet tutustuvat suokeväällä 2018. Suositus valmistelsitukseen ja lähtevät viemään
tiin Kirkon työmarkkinalaitoksen
suositusta hallinnossa eteenpäin.
ja työntekijäpuolen pääsopijajärYhteistyötoimikunnan tulee käsijestöjen toimesta. Tällä suosituktellä suositus ennen kuin suositus
sella uudistetaan jo aiemminkin
hyväksytään kirkkoneuvostossa.
voimassa ollut ohjeistus. OhjeisMitä enemmän suositusta käsituksen valmistelu alkoi samaan
tellään jo valmisteluvaiheessa,
aikaan julkisuudessa paljon esillä
sitä tutummaksi suositus tulee ja
olleen Metoo –kampanjan kanssa. sitä nopeammin suositus saadaan
Ohjeistuksella pyritään kuitenkin
toimintaan käytännössä.
puuttumaan paitsi seksuaaliseen
ahdisteluun, myös aivan tavallisis- A.Virkamiehet valmistelevat
sa seurakuntatyöyhteisöissä esiin
tuleviin ongelmiin. Näitä ongel- B.Yhteistyötoimikunta käsittelee
mia aiheutuu siitä, että unohdetaan tavanomainen hyvä käytös ja C. Kirkkoneuvosto hyväksyy
hyvä työkulttuuri. Suositus antaa
työvälineitä pienille ja suurille
Suositus alkaa mallilla, jossa
seurakuntatyöpaikoille.
sitoudutaan hyvään käytökseen.
Suositus epäasiallista
Mallissa työyhteisö sitoutuu
kohtelua ja häirintää ehkäisevistä
edistämään hyvää käytöstä ja
toimenpiteistä jakautuu kahteen
työkulttuuria. Ristiriitoihin puuasiakirjaan:
tutaan ja ne selvitetään viipymättä
Liite 1: Hyvään käytökseen
ja asiantuntevasti. Työpaikan
sitoutumisen malli sekä liite 2:
hyvinvointia rakennetaan yhdesToimintaohjeet ristiriitatilanteita
sä ja työyhteisön tilaa seurataan
varten.
jatkuvasti. Tämän yksinkertaisen
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mallin mukaan työyhteisössä välitetään asioista ja ihmisistä eikä
asioita jätetä selvittämättä lakaisemalla maton alle.
Suosituksen toinen asiakirja
antaa ohjeet siihen, mitä tehdään,
mikäli työyhteisössä ilmenee
epäasiallista kohtelua taikka häirintää. Ohjeet ovat konkreettisia,
joten ohjeita seuraamalla on hyvä
lähteä purkamaan epäasiallisia
tilanteita. Suosituksessa käydään
lävitse eri toimijoiden roolit
epäasiallisen käytöksen ehkäisemisessä estämisessä.

Häirinnän estäminen viime
kädessä työnantajan
velvollisuus
Ohjeessa työnantajaa muistutetaan siitä, että epäasiallisen
kohtelun ja häirinnän estäminen
työpaikoilla on viime kädessä
työnantajan velvollisuus. Työnantaja on työturvallisuuslain mukaan vastuussa siitä, että työpaikalla on kaikilla turvallista olla.
Kirkon työmarkkinalaitoksen
yleiskirjeessä A3/2018 käydään
lävitse työnantajaa velvoittavaa

lainsäädäntöä siitä, että työnantaja on vastuussa työpaikan
ilmapiiristä sekä fyysisessä ja
henkisessä työsuojelussa havaittavista ongelmista. Suositus tukee
työnantajaa täyttämään eri lakien
työnantajalle asettamia vaatimuksia, mm. työturvallisuuslaki,
tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki asettavat työnantajalle
työntekijän suojeluun liittyviä
vaatimuksia.
Työnantajan edustaja tarkoittaa työntekijän esimiestä tai
tämän esimiestä, kirkkoherraa,
ylintä talous- ja henkilöstöhallinnon johtajaa, kirkkoneuvostoa, piispaa ja tuomiokapitulia.
Ohjeessa todetaan, että mikäli
kirkkoherran katsotaan toimineen epäasiallisesti, asia tulee
saattaa piispan ja tuomiokapitulin tietoon. Työnantajalla on
mahdollisuus reagoida epäasialliseen kohteluun mm. antamalla
häiritsijälle huomautus taikka
varoitus, järjestelemällä työtehtäviä sekä jopa irtisanomalla taikka
purkamalla työsuhde.
Työturvallisuuslain mukaan työntekijän vastuulla on
ammattitaitonsa ja koulutuksensa perusteella huolehtia omalta
osaltaan työpaikan turvallisuudesta työnantajan ohjeiden ja
määräysten mukaisesti.

Miten häirintään puututaan?
Häirintää ja epäasiallista
kohtelua ei ulkopuolisen ole
aina helppo havaita. Työntekijälle annettavan ohjeistuksen
mukaan työntekijän tulee ottaa
asiaa puheeksi häiritsijän kanssa.
Työntekijän tulee ensimmäisessä

vaiheessa ilmaista mahdollisimman selkeästi, että kokee häiritsijän käyttäytymisen epäasialliseksi
ja ettei hyväksy hänen menettelyään. Seuraavassa vaiheessa
työntekijän tulee ilmoittaa asiasta
työnantajan edustajalle, jotta
tämä voi ryhtyä asian selvittämiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.
Työntekijöiden edustajat,
työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet toimivat työntekijän
tukena ja mahdollisesti osallistuvat asian selvittämiseen työnantajan apuna.
Luottamushenkilön taholta
mahdollisesti tulevaa häirintää
ei ole sivuutettu. Luottamushenkilöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä esim. kirkkoneuvoston/
seurakuntaneuvoston taikka
valtuuston jäsentä, puheenjohtajaa taikka varapuheenjohtaja.
Luottamushenkilön epäasiallinen
käytös voi ilmetä esimerkiksi
kokouksessa, julkisessa keskustelussa, lehtien palstoilla tai
sosiaalisessa mediassa.
Työnantajan on puututtava
luottamushenkilön epäasialliseen käytökseen, mutta keinot
ovat erilaiset kuin työntekijän
epäasiallisen toiminnan ollessa
kyseessä. Päätöksen luottamushenkilön epäasiallista käytöstä
koskevassa asiassa voi tehdä se
toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla valitun luottamushenkilön
osalta päätöksen tekee kuitenkin
se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on. Epäasiallisesta
käytöksestä epäilty luottamushenkilö ei voi osallistua asian
ratkaisemiseen toimielimessä.

Käytännön elämää
Nyt annettu suositus on
hyvin tarpeellinen seurakuntien
päivittäisessä elämässä.
Kun tänne Kirkon alojen
toimistoon ottaa yhteyttä joko
luottamusmies taikka itse jäsen,
niin he usein esittävät kysymyksen, kuinka tulee toimia,
kun seurakunnan työntekijää
kiusataan. Kiusaaminen saattaa
ilmetä esim. siten, että työntekijän vaatetukseen ei olla tyytyväisiä, vaan asiasta huomautellaan.
Kiusaamista käytetään usein
puhekielisenä ilmauksena, jolla
tarkoitetaan juuri epäasiallista
kohtelua ja häirintää.
Kiusaamisen kohteeksi joutuneen työntekijän tulee ensimmäiseksi itse ilmaista kiusaajalle,
että kokee tulevansa kiusatuksi.
Mikäli tämä ei auta, tulee kääntyä työnantajan puoleen. Tässä
vaiheessa työntekijä voi pyytää
tuekseen luottamusmiehen tai
työsuojeluvaltuutetun.
Käytännön tilanteissa
tällaisesta ohjeistuksesta on
apua. Lisäksi suositus muistuttaa
työnantajalle, että työnantajan
on huolehdittava lain mukaisesti
siitä, että kaikkia kunnioitetaan
työyhteisössä ja että kaikki saavat
rauhassa tehdä omia työtehtäviään työpaikalla.
Lähde:
Kirkon työmarkkinalaitos yleiskirje
A3/2018
Suositus löytyy sähköisenä Kirkon
alat ry:n nettisivuilta ja Sakastin
nettisivuilta.
Teksti:Anna-Maria Numminen
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Suorituslisä tulee - Palkan pääasiallinen peruste kuitenkin
edelleen tehtävänkuvaukseen perustuva tehtävän vaativuus
Viime keväänä sovittiin Evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehtosopimukseen (KirVESTES) muutoksia yleisen palkkausjärjestelmän henkilökohtaiseen palkanosaan. Aiemman
sopimuksen mukaiset vuosisidonnainen palkanosa ja harkinnanvarainen palkanosa
korvautuvat 1.1.2020 alkaen kokemuslisällä ja suorituslisällä. Tehtäväkohtaisen
palkanosan perusteisiin ei tässä yhteydessä tehty mitään muutoksia.

Tehtävän vaativuuden arviointitekijät ovat siten edelleen 1)
osaaminen, 2) vuorovaikutus, 3)
ohjaus, 4) ongelmanratkaisu- ja
tiedonhankinta sekä 5) vastuu.
Niiden perusteella määräytyy tehtävän vaativuusryhmä KirVESTES:n liitteenä olevan vaativuusryhmittelytaulukon mukaisesti.
KirVESTES:n liitteessä 1 olevasta
palkkataulukosta puolestaan
ilmenee kunkin vaativuusryhmän
vähimmäispalkka, jota voidaan
korottaa vaativuusosalla tai
erityisellä osalla, jos tehtävässä on perustehtävää vaativampia elementtejä (vaativuusosa) tai muita
sopimuksessa sovittuja perusteita (erityinen osa).

Ajantasainen tehtävänkuvaus on
palkkauksen perusta
Tehtävän vaativuuden arvioinnin eli siis
palkan määräytymisen keskeinen työväline on
tehtävänkuvaus, jota koskeva lomake on KirVESTES:n liitteenä. Työnantajalla on velvollisuus pitää
jokaisen työntekijänsä tehtävänkuvaus ajantasaisena. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla esimiehillä on velvollisuus käydä alaistensa
työntekijöiden tehtävänkuvaukset läpi vähintään
kerran vuodessa esimerkiksi kehityskeskustelun
yhteydessä. Lisäksi tehtävänkuvaus on päivitettävä
aina, kun tehtävään tulee vähäisiäkin muutoksia.
Jos työnantajan aloitteesta tapahtuva tehtävänmuutos muuttaa tehtävän vaativuutta olennai12 | Kirkon töissä |3/2018

sesti, on myös työntekijän palkkaus tarkistettava
vastaavasti. Tehtävänkuvauksen päivittämättä
jättäminen tehtävän muutoksia vastaavasti on sopimusrikkomus, josta työnantaja voidaan määrätä
maksamaan hyvitystä.

Suorituslisä pakolliseksi osaksi
palkkaus-järjestelmää
Henkilökohtaisen palkanosan viimekeväisistä
muutoksista periaatteellisesti merkittävämpi on
harkinnanvaraisen palkanosan (hava) korvaaminen
suorituslisällä vuoden 2020 alusta lukien. Havasta
poiketen suorituslisä on KirVESTES:n mukaan
pakollinen palkanosa eli jokaisella seurakunnalla
on velvollisuus ottaa se käyttöön henkilöstönsä

palkkauksessa. Suorituslisien maksamiseen on myös
varattava seurakunnan budjetissa tietty rahamäärä,
jonka suuruus riippuu henkilöstön kokonaispalkkasummasta ja seurakunnan tekemistä päätöksistä.
Suorituslisän maksamiseksi jokaisella seurakunnalla on oltava viimeistään vuoden 2019 alussa
käytössä suorituslisäjärjestelmä, jonka perusteella
esimiehet arvioivat omien alaistensa työsuoritusta
suhteessa seurakunnassa asetettuihin arviointiperusteisiin. Suorituslisää siis maksetaan työntekijän
hyvän - odotukset ylittävän - työsuorituksen perusteella. Suorituslisää ei ole tarkoitettu maksettavaksi
kaikille työntekijöille, vaan ainoastaan niille, joiden
työsuorituksen työnantaja (esimies) arvioi ylittävän
normaalille työsuoritukselle asetetut odotukset.

Suorituslisäjärjestelmän valmistelu tänä
syksynä!
Kaikissa seurakunnissa on kuluvan syksyn
aikana valmisteltava ja päätettävä, minkälaisen
suorituslisäjärjestelmän perusteella seurakunnassa
ryhdytään 1.1.2020 alkaen maksamaan suorituslisiä
hyville suoriutujille. Järjestelmän sisällöstä ja käyttöönotosta päättää kirkkoneuvosto tai sitä vastaava
toimielin. Tämä päätös tulee tehdä niin hyvissä
ajoin kuluvan syksyn aikana, että henkilöstölle ehditään asettaa tavoitteet ja käynnistää ensimmäinen
arviointijakso jo kuluvan vuoden puolella.
Ennen kuin seurakunnassa voidaan tehdä
päätös paikallisen suorituslisäjärjestelmän sisällöstä
ja käyttöönotosta on henkilöstölle luonnollisesti
tiedotettava, mitä ollaan tekemässä. Suorituslisäjärjestelmän arviointiperusteiden tulee olla läpinäkyviä ja ymmärrettäviä. Järjestelmän soveltamiseen
liittyvästä esimiesten koulutuksesta on työnantajan
huolehdittava riittävästi.
KirVESTES:ssä on nimenomaisesti määrätty,
että työsuorituksen arviointiperusteista on ennen
lopullista päätöstä käytävä täytäntöönpanoneuvottelut kaikkien seurakunnassa edustettuina olevien
pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiesten kanssa.
Täytäntöönpanoneuvottelujen tarkoituksena on
henkilöstönäkökulman esiin tuominen asian valmistelussa. Suorituslisäjärjestelmästä ei kuitenkaan
tehdä varsinaista paikallista virka- ja työehtosopimusta, vaan lopullinen päätösvalta kuuluu seurakunnan toimivaltaisille hallintoelimille (yleensä
kirkkoneuvostolle).

Pääluottamusmiesten tulisi hyvissä ajoin ennen täytäntöönpanoneuvotteluja järjestää tarvittava
määrä jäsentapaamisia, jotta jäsenistön mielipiteet
saataisiin kanavoitua suorituslisäjärjestelmän valmisteluun. Käytännössä jäsentapaamisten ajankohdan tulisi olla jo syyskuussa ja viimeistään lokakuun
alkupuolella. Jäsentapaamisiin saa tarvittaessa tukea
liiton lakimiehiltä.

Vuosisidonnaisesta palkanosasta
euromääräinen kokemuslisä
Suorituslisän eli niin sanotun ”pakkohavan”
lisäksi viime kevään neuvotteluissa sovittiin myös,
että nykyinen vuosisidonnainen palkanosa muuttuu
1.1.2020 alkaen kokemuslisäksi. Tämä muutos on
suorituslisäjärjestelmän käyttöönottamista ”teknisempi” ja se ei aiheuta kenellekään kokonaispalkan
alentumista. Jos nykyinen vuosisidonnainen
palkanosa on uutta kokemuslisää suurempi, jatketaan sen maksamista edelleen entisen suuruisena.
Kokemuslisäuudistus on kuitenkin periaatteellinen sen johdosta, että kokemuslisän euromäärä
ei enää ole johdannainen tehtäväkohtaisesta peruspalkasta, vaan kokemuslisän euromäärä määräytyy
suoraan KirVESTES:n liitteenä olevasta taulukosta
vaativuusryhmän ja kokemusvuosien perusteella.
Kokemusvuosien porrastus myös muuttuu kolmiportaiseksi nykyisen neljän asemesta. Kokemuslisään oikeuttava palvelusaika määräytyy edelleen
samoin kuin nykyisessä vuosidonnaisessa palkanosassa.
Henkilökohtaiseen palkanosaan sovituista
muutoksista voi lukea tarkemmin Kirkon työmarkkinalaitoksen laatimasta ohjeistuksesta ”Suorituslisä
ja kokemuslisä osana yleistä palkkausjärjestelmää
(17.5.2018). Ohjeistus löytyy Kirkon työmarkkinalaitoksen nettisivustolta osoitteesta sakasti.evl.fi.
Teksti: Pekka Pietinen
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Ydintehtävää
uudella tavalla
– Pakilan seurakunta
toi palvelumuotoilun avulla toiminnan
lähemmäksi ihmistä

Palvelumuotoilusta puhutaan nyt kaikkialla ja sen menetelmiä hyödyntävät eri toimialat liike-elämästä sosiaali- ja terveyspalvelualalle. Kaupallinen kieli, asiakkaista ja
tuotteista puhuminen ei ole perinteisesti sopinut kirkon työhön, mutta entä jos puhuttaisiinkin ihmisistä ja siitä, miten kirkon työtä voitaisiin tehdä niin, että se nousisi
seurakuntalaisten toiveista, mutta ydintehtävää ei unohdettaisi? Pakilan seurakunnassa on lähdetty ennakkoluulottomasti kokeilemaan, mitä palvelumuotoilun menetelmillä voitaisiin saada aikaiseksi seurakunnan työssä. Johtava varhaiskasvatuksen
ohjaaja Tanja Berg kertoi Pakilassa menetelmän kautta koetuista onnistumisista.
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Tanja esittelee Pakilan seurakunnan kaunista kummiranneketta

Törmäyttämällä seurakuntalaisten
toiveisiin sisälle
Palvelumuotoilua lähdettiin Pakilassa toteuttamaan oikeastaan jatkumona jo pitkään jatkuneelle kehitystyölle. Aikaisemmin seurakunnassa
oli toteutettu muun muassa dialogisen johtamisen
kehittämisohjelma sekä Jäsen 360-tutkimuksen
tulosten avulla hahmotettiin erilaisten ihmisten
tarpeita, ja palvelumuotoilu oli luonteva jatko näille
hankkeille. Koulutus toteutettiin osana Helsingin
seurakuntayhtymän koulutustarjontaa, kouluttajatahona toimi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova.
Opintoihin osallistuneet suorittivat tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon. Pakilassa opintoja
ovat suorittaneet työntekijät monilta eri työaloilta:
on suntioita, pappeja, lastenohjaajia ja nuorisotyönohjaajia, jotka ovat käyneet koulutuksen tai
osallistuvat siihen parasta aikaa. Tämä on Tanja
Bergin mukaan ehdottomasti vahvuus ja voimavara
koko työyhteisölle: kun kaikki työalat ovat mukana,
on koko työyhteisöllä laaja-alainen ymmärrys siitä,
mitä ollaan tekemässä.
Uusien työtapojen tuominen alkoi vuoden
2017 lokakuussa. Törmäyttämisellä tarkoitetaan
esimerkiksi menetelmää, jossa seurakuntalaisilta
kysytään erilaisten kuvien avulla, mitä he odottavat
ja toivovat seurakunnan toiminnalta ja erilaisten
kysymysten avulla pyritään pääsemään syvälle siihen, miksi juuri ne kuvat puhuttelevat. Tanja kertoi
esimerkin, jossa hän oli lähtenyt liikkeelle seurakuntayhtymän logolla varustellulla laatikkopyörällä,
jossa kuljetti kuvia, kohtasi ihmisiä ja kysyi heidän
toiveistaan. Kuvien avulla keskustelu ihmisten kanssa on helpompi aloittaa, vaikka kirkko ja seurakunta
tuntuisivatkin hieman vieraammilta.

Kummiranneke läsnä lapsen kasvussa
ja koko perheen tärkeissä hetkissä
Palvelumuotoilun avulla näkyvimmäksi
konkreettiseksi saavutukseksi on Pakilassa noussut kummiranneke. Ajatus kummirannekkeesta

lähti kahden aktiiviseurakuntalaisen ideasta antaa
äideille vuonna 2017 Suomen 100-vuotisjuhlien
kunniaksi ranneke, jossa roikkuu risti. Tanja rupesi
kehittämään ideaa palautteiden perusteella.
Kummirannekkeen ideana on kulkea ihmisen
mukana kasteesta konfirmaatioon. Kasteen jälkeen
kummirannekkeeseen lisätään uusia paloja syntymäpäivien yhteydessä ja viimeinen pala konfirmaation yhteydessä. Palaute kummirannekkeesta on
ollut hyvin positiivista ja siitä ovat kiinnostuneet
muutkin seurakunnat. Toinen palvelumuotoilun
menetelmiä hyödyntävä uudistus oli iltapäivätoiminnan kehittäminen. Kun täysiaikaisesta iltapäivähoidosta säästösyistä jouduttiin luopumaan,
kysyttiin vanhemmilta, mitä toiveita heillä olisi
iltapäivähoidon tilalle. Näiden toiveiden pohjalta perustettiin Puuhapirtti, johon 3. luokkalaiset
pääsevät puuhastelemaan iltapäivisin koulupäivän
jälkeen seurakunnan työntekijän ohjatessa toimintaa.

Kehityskeskustelut kuvien avulla
strategiaksi
Tanjalle koulutuksen perustehtävä ei kuitenkaan ollut kummiranneke vaan uusi kehityskeskustelumenetelmä. Kun kehityskeskustelut työpaikalla
lähestyvät, nousee usein ilmoille kaksi kysymystä:
miksi kehityskeskusteluja, käydään kun mikään ei
muutu tai kaikki muuttuu? Tanja halusi soveltaa
palvelumuotoilua esimiestyöhön ja kehitti menetelmän, jossa myös kehityskeskustelut käydään kuvien
avulla. Hän käytti ikään kuin samaa törmäyttämisen
menetelmää, jossa kuvien avulla työntekijältä selvitetään missä on onnistuttu ja missä on vielä kehitettävää. Tanjan projektiin osallistui sekä Tanjan omia
alaisia että muita seurakuntayhtymän työntekijöitä.
Keskusteluissa kuvien avulla kysytään kysymyksiä
niin pitkään, että päästään sekä hyvien asioiden että
kehityskohteiden syvään ytimeen.
Kuvien avulla pidetyistä kehityskeskusteluista saattaa herätä kysymys, että onnistuuko niiden
avulla tavoitteiden asettaminen. Tanjan mukaan onnistuu, sillä kuvien avulla käytävä kehityskeskustelu
mahdollistaa aidon vuorovaikutuksen tilanteen ja
myös esimies saa siinä tavoitteet, kun yhdessä poh-
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ditaan mitkä ovat ratkaisuja sekä hyvin että huonosti menneisiin asioihin. Kehityskeskustelu käydään
myös tiimin kanssa ja niiden ja henkilökohtaisten
keskusteluiden pohjalta rakennetaan tuleva strategioiden, esimerkiksi toimintakulttuurin muutoksen,
mukainen toiminta. Perinteisestä kehityskeskustelusta poiketen tämä menetelmä vaatiikin esimieheltä enemmän valmistautumista ja työntekijä pääsee
pitkien esikyselylomakkeiden sijaan keskusteluun
lähes valmistautumatta.

Jatkuva kehittäminen ja rohkeus kokeilla palvelumuotoilun ytimessä
Esimiehenä itsekin toimiva Tanja tietää, että
johdolla on uudistuksien yhteydessä aina suuri
vastuu. Uusien ideoiden toteuttamiseen tarvitaan
riittävästi aikaa, eikä niitä voida lisätä vain vanhojen
työtehtävien päälle. Yksi tapa voisi olla vaikkapa
muuttaa perhekerhon mallia sisätoiminnasta ulkona järjestettäväksi liikuntaperhekerhoksi. Palaute
seurakuntalaisilta uusista toimintamuodoista on
Pakilassa ollut kiittävää eikä ihme: hehän ovat olleet
mukana toiminnan suunnittelussa alusta alkaen,
heitä on kuunneltu ja heidän toivomuksiaan ja
ideoitaan ollaan toteutettu. Asiakkaan, tässä tapauksessa seurakuntalaisen, mukaan ottaminen suunnitteluprosessiin on palvelumuotoilussa keskeistä.
Toteuttaminen ei aina ole helppoa. Tarjontaan
joudutaan laajentamaan resurssit huomioon ottaen,
joka tarkoittaa vuorottelua. Parhaimmillaan motivoituneiden vapaaehtoisten määrä kasvaa työntekijän toimiessa mahdollistajana.
Ennen työuraa kirkossa Tanjalla oli myös

muita ammatillisia haaveita. Yksi niistä oli kaupallisella puolelle, vastata Stockmannin mainonnasta ja
vähällä olikin, ettei työura olisi ollut varsin toisenlainen. Palvelumuotoilun kautta Tanja on kuitenkin
voinut hyödyntää kaikkea aikaisemmin oppimaansa
ja saada myös sitä kautta omaan työhönsä uutta
virtaa.
Jos liike-elämän kieli ja asiakkaista puhuminen ja sen kautta palvelumuotoilu tuntuu vieraalta,
niin Tanjalla on siihen vinkki: puhutaan ihmisistä
ja mietitään avoimesti heitä ja heidän tarpeitaan.
Niitä seurakuntia, joissa palvelumuotoilun käyttöön
ottamista pohditaan, Tanja neuvoo miettimään
seuraavia kysymyksiä: keitä varten kirkossa ollaan
olemassa? Tehdäänkö töitä vain aktiiviseurakuntalaisille, joiden parissa on helppo pysytellä omalla
mukavuusalueella vai halutaanko mennä myös
sinne, missä ihmiset ovat ja missä on mahdollisuus
tulla myös tyrmätyksi. Jeesus on maailman valo, ja
kirkon työntekijöiden tehtävänä on tuoda se valo
esiin, valaistiin maailma sitten hehkulamppujen,
ledivalojen tai vaikkapa värillisten jouluvalojen
kautta. Palvelumuotoilun mahdollisuudet myös seurakunnan työssä on helppo ymmärtää, kun näkee,
että kirkon ydinsanoma ei muutu, mutta tavat viedä
sitä ihmisten pariin kehittyvät.

Teksti ja kuva: Paula Antell

Lähde: Juha Tuulaniemi, Palvelumuotoilu,
Helsinki 2013, Talentum
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Kirkon työelämänohjelma KirTEKOn verkostotapaamisia järjestetään syksyllä kolmella paikkakunnalla
Kirkon työelämätoimijoiden verkosto tarjoaa mahdollisuuden tehdä työpaikkojen kehittämistoimet näkyväksi samalla, kun se toimii kohtaamispaikkana kirkon
työpaikkojen toimijoille ja työpaikoille kehittämistukea
tarjoaville tahoille. Verkostotapaamisissa käydään
myös keskustelua ajankohtaisista työelämän kehittämisen kysymyksistä, ideoidaan ja työstetään uusia,
hyviä toimintatapoja ja käytäntöjä ja jaetaan niitä.
Kirteko-verkostotapaaminen on seurakuntien johdon,
esimiesten, henkilöstöasioiden asiantuntijoiden ja
henkilöstön edustajien (luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen) työelämän kehittämiskysymyksiin
keskittyvä kohtaamispaikka.

Tapaamisten järjestelyvastuussa on monipuolinen
joukko edustajia Kirkon työmarkkinalaitoksesta, kirkon
pääsopijajärjestöistä (Kirkon alat, JUKO, Kirkon alan
unioni), Työturvallisuuskeskuksesta, Kevasta, Kirkon
koulutuskeskuksesta, tuomiokapituleista ja seurakunnista.
Syksyllä verkostotapaamisia järjestetään kolmella
paikkakunnalla:
9.10.2018, Tampere
11.10.2018, Helsinki
30.10.2018, Kuopio
Ilmoittaudu tilaisuuksiin osoitteessa sakasti.evl.fi,
kohdasta valtakunnalliset verkostotapaamiset.
Teksti ja kuvat: sakasti.evl.fi
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Päiväni
lastenohjaajana
Teksti ja kuvat: Paula Antell
Minulla on hyvin rakkaita muistoja omista
ajoistani seurakunnan päiväkerhosta. Lastenohjaajat Rauha ja Anneli leikittivät ja
laulattivat minua ja ikätovereitani lempeällä,
mutta jämäkällä otteella Jokelan kirkossa
1980-luvun loppupuolelta. Tällä kertaa Mukana työmaalla -juttusarjassa matkustan iloiseen
Etelä-Karjalaan selvittämään, miten lastenohjaajan työ on nyt 30 vuotta omien päiväkerhovuosieni jälkeen muuttunut.

Päiväkerhopainotteisuudesta
päiväkotiyhteistyöhön

S

ammonlahden kirkolla minua odottaa aurinkoinen Sari Alamäki. Sarin tie lastenohjaajaksi ei ollut itsestään selvä, hän kertoo olleensa
nuoruudessaan arka ja ujo. Lapsista hän on pitänyt
aina, joten omaa polkua pohtiessaan hän haki
lastentarhanopettajaopintoihin. Pääsykokeissa Sari
kuitenkin huomasi, että lastentarhaopettajaopinnot
eivät olleet hänelle se oma juttu. Seuraavaksi Sarin
polku kulki Jaakkiman kristilliseen opistoon. Pääsykokeissa ryhmäkeskustelun aikana silloin ujo arka
Sari koki, että hänen tehtävänsä on aloittaa keskustelu ja sen myötä Sarille tuli voimakas kokemus, että
nyt hän on oikeassa paikassa.
Opintojen jälkeen Sari siirtyi Lappeenrannan
seurakuntayhtymän palvelukseen lastenohjaajaksi,
jossa hän onkin hauskana yhteensattumana ollut
työsuhteessa 30 vuotta. Sarilla siis todella on näkökulmaa siihen, miten lastenohjaajan työ on vuosien
aikana kehittynyt ja muuttunut. Työuran alkupuo-
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Sari esittelee Sammolahden kirkon kirkkosalia

lella työ olikin päivä- ja perhekerhopainotteista.
Tänä päivänä Sarin työhön kuuluu paljon päiväkotiyhteistyötä sekä myös alueyhdyshenkilönä toimimista. Alueyhdyshenkilö on paikallisseurakunnassa
viestinviejä ja -välittäjä, joka käy oman seurakunnan
työntekijäkokouksissa ja viestittää alueen asioista ja
tilaisuuksista muille.
Päiväkotiyhteistyö on Sarille tärkeä osa työtä.
Tyypillisesti Sarin työpäivä alkaakin päiväkodissa tai
esikoulussa pidettävällä hetkellä. Uuden varhaiskasvatuslain myötä ei voida enää puhua hartaushetkiä,
joten kyseessä on katsomuskasvatuksellinen tuokio,

kahdelle -näytelmän, jossa päiväkodeissa ja esikouluissa
kerrotaan draaman avulla, miten toisia ihmisiä kohdellaan ja kunnioitetaan. Sarille näytteleminen on ilo ja hän
on myös mukana vuosittain Sammonlahden kirkossa
järjestettävässä joulunäytelmässä, jossa on myös mukana
työntekijöitä monilta eri työaloilta.

Yhteistyötä yli työalarajojen

P

jossa käsitellään vaikkapa erilaisten satujen ja tarinoiden avulla esimerkiksi oikeudenmukaisuuteen
ja ihmisarvoon liittyviä kysymyksiä. Vaikka hetket
ovat katsomuskasvatuksellisia, nousevat niiden aiheet kristillisestä ihmiskäsityksestä ja hetken aluksi
Sari kertoo olevansa seurakunnan työntekijä. Saatetaan puhua seurakuntahetkistä, hiljaisuushetkistä
tai tunnepiireistä. Nimikkeellä ei kuitenkaan Sarille
oli merkitystä, pääasia on, että päiväkodeissa saadaan käydä ja tuoda seurakunnan työtä näkyväksi.
Sari ja muut päiväkotiyhteistyötä tekevät
lastenohjaajat ovat myös kehittäneet Juuri sopiva

äiväkotiyhteistyötä tehdään myös kirkkotilanteissa,
esimerkiksi joulun, pääsiäisen ja Mikkelinpäivän
aikaan. Nämä hetket Sari tekee yleensä yhteistyössä
pappien ja kanttoreiden kanssa. Eri työalojen väliseen
yhteistyöhön onkin viime vuosina alettu Lappeenrannassa
panostaa. Diakoniatyön kanssa Sari on tehnyt yhteistyötä
esimerkiksi niin, että hän on ollut autoimmuunisairauteen
sairastuneen lapsen perheen tukena ja sairauden alkuvaiheessa ollut lapsen kanssa iltapäivisin kotona siihen saakka,
kun vanhemmat ovat päässeet töistä. Diakoniatyön kanssa
yhteistyö jatkuu syksyllä, ja käytännönläheistä tukea lapsiperheille on luvassa lisää, kun Sammonlahdessa lähdetään
toteuttamaan yksinhuoltajaperheitä tukevan
Lapsiarkki-toiminnan innoittamana omaa
Sammonarkki-toimintaa. Sammonarkki-toiminnassa
pyritään selvittämään, mikä on paikallisten perheiden
tarve ja millaista tukea he tarvitsevat arkeensa. Se voi olla
esimerkiksi muutaman tunnin hoitoapua, että vanhemmat
pääsevät ostoksille tai hetkeksi vain nauttimaan omasta
ajasta. Diakoniatyöllä on näkemys asiakkaista ja heidän
tarpeistaan ja lapsityö tarjoaa käytännön toteutuksen.
Perheet ovat ottaneet nämä seurakunnan tarjoamat uudet
työmuodot kiitollisina vastaan. Varhaisnuoristyö ja lapsityö
kohtaavat Sammonlahdessa esimerkiksi erilaisten tapahtumien ja 3.-6.- luokkalaisille varhaisnuorisotyön järjestämän
Kaakaokerhon muodossa, jossa Sari on ollut myös apuna.
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Läsnäolo elämän vaikeimmissa
hetkissä

T

yössään Sari on myös joutunut elämän suurimpien surujen äärelle. Yksi mieleenpainuvimmista tilanteista on ollut se, kun häntä
pyydettiin erääseen eskariryhmään puhumaan
kuolemasta. Ryhmässä tarvittiin kriisiapua, sillä
yksi ryhmän lapsista oli sairastunut syöpään, jota ei
saataisi parannettua. Tilanne oli raskas ja Sari koki
astuvansa varsin isoihin saappaisiin, mutta päätti
tehdä parhaansa. Hän avasi tilannetta sadun avulla
lapsille ja lapset tekivät paperisia sydämiä, joilla
kertoivat, mitä toivoivat sairaalle ystävälleen. Lopuksi laulettiin vielä Jumalan kämmenellä. Virren
sanoman avulla Sari halusi viestittää lapsille, että
meillä kaikilla on turva Jumalassa. Tilanteessa juteltiin arka asia auki turvallisessa ympäristössä niin,
että kenellekään ei jäänyt pelkoa tai ahdistusta.

Lasten alttarilla lapsi saa kokea ja
osallistua

S

ari vie minut Sammonlahden kirkon
kirkkosaliin, josta löytyy lasten alttari. Alttariin Sari sai idean katseltuaan eräässä jumalanpalveluksessa kirkkotilan nurkkaa, jonka ikkunasta näkyi ulos kaunis maisema. Hän pohti, että
lapsilla voisi olla pieni nurkkaus, jossa vois vaikkapa
piirtää, mutta myös laittaa pienen pöydän, johon
lapset saisivat oman alttarin. Katsomisen lisäksi alttariin saa koskea, ja sillä saa leikkiä. Alttari muuttuu
kirkkovuoden mukana: esimerkiksi Mikkelinpäivän
aikaan se sai asun päiväkotiryhmän enkeliaskarteluista. Lasten alttarin yhteydessä Sari on järjestänyt
myös pienemmille lapsiryhmille mahdollisuuden
hiljaisuuden ja pyhän kokemiseen hetkien kautta,
jossa lapsi saa rauhassa levähtää ja vain olla tai vaikka piirtää ja Sari on läsnä tai lapsen halutessa silittää
tai hieroo hierontapallolla. Nämä hetket ovat olleet
tärkeitä sekä Sarille että lapsille.

Työssä jaksaa, kun esimies luottaa ja
antaa kokeilla

P

itkän työuran tehneeltä Sarilta täytyy vielä
lopuksi kysyä, mikä motivoi jaksamaan
omassa työssä. Sari mainitsee kiitollisuuden
yhteistyökuvioista sekä päiväkodin kanssa että eri
työalojen kanssa, niistä saa uutta virtaa omaan
tekemiseen. Raja-aitojen kaataminen tekee hyvää
myös työyhteisölle. Esimiehelleen Sari antaa kiitosta siitä, että hän antaa tilaa kokeilla ja toteuttaa
omia ideoita ja mahdollisuuden tuoda omia vahvuuksiaan esiin. Tärkeintä työssä Sarille on kohtaaminen, oli kyseessä sitten lapsiryhmä, työtoveri tai
yhteistyökumppani. Että tullaan nähdyksi, hyväksytyksi ja arvostetuksi sellaisena kuin on. Tällainen
Sari pitäisi olla kaikissa työyhteisöissä.

Sari pitämässä hetkeä, jossa opitaan hiljaisuudesta
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KIRKON LASTENOHJAAJAT RY
Yhdistyksen perustamisvuosi 1971
Jäsenmäärä: 30.6.2018 1495, joista 171 eläkeläistä ja 48 opiskelijaa
Tulevien vuosien keskeisimmät tavoitteet:
Huolehtia edunvalvonnasta yhteistyössä Kirkon alat ry:n toimiston
henkilökunnan kanssa. Jäsenhankinta, toimia yhteistyössä toisten
jäsenyhdistysten ja lastenohjaajia kouluttavien oppilaitosten kanssa.
Seurata lastenohjaajien koulutuksen, työn ja palkkauksen vastaavuutta.
Tärkeimmät tapahtumat:
Vuosittain olevat valtakunnalliset seurakuntien varhaiskasvatuksen
neuvottelupäivät syyskuussa. Ne toteutetaan yhdessä Nuori Kirkko
ry:n, paikallisen hiippakunnan ja seurakunnan, kirkkohallituksen,
seurakuntaopiston kanssa. Lisäksi vuosikokous ja Kasvatuksen päivät.
Oppilaitoskäynnit.

Lapset saavat halutessaan kerätä leimoja
omaan Kirkkopassiinsa

Kirkon Lastenohjaajat ry:n hallituksen sihteerin terveiset:
Olen Kähkösen Mira ja aloitin yhdistyksen sihteerin
hommat tammikuussa 2018. Hallituksessa olen ollut 2013
vuodesta alkaen. Työpaikkani on Lahden seurakuntayhtymässä, jossa olen ollut 1996 asti. Lastenohjaajan työ on muuttunut vuosien varrella. Päiväkerholaisten määrät ovat vähentyneet, mutta ilokseni on tullut paljon uutta esim. perhetyö
lisääntynyt, muskareita, metsämörrikerhoa, diakoniatyötä,
koululaisten iltapäivätoiminnassa on enemmän yhteistyötä
koulun kanssa ja muutenkin on ruvettu verkostoitumaan ja
palvelemaan yhteistyössä lapsia ja perheitä.
Nautin työstäni ja olen ylpeästi lastenohjaaja. Lapset
antavat suoraan palautetta ja ovat välittömiä.
Työn iloa kaikille tähän syksyyn!

Kirkkosalista löytyy myös kasvupuu, jossa
näkyy paikallinen käsityötaito
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Lakimies vastaa

Teksti: Anna-Maria Numminen
Lakimies

Palstalla Kirkon alojen lakimies Anna-Maria
Numminen vastaa jäsentemme mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Voit lähettää oman
kysymyksesi palstalle osoitteeseen paula.
antell@kirkonalat.fi, viestin otsikoksi ”Lakimies
vastaa”. Julkaisemme kysymykset nimettöminä. Tällä kertaa kysyjäämme pohdituttaa
opintovapaa.

Minulle on myönnetty yhteensä neljä
kuukautta opintovapaata, josta nyt on kulunut
kaksi kuukautta. Työnantajani ilmoitti, että koska
minulle ei ole löytynyt sijaista, niin opintovapaa
jää tähän neljään kuukauteen, vaikka työnantaja
toki arvostaa opiskelua. Onko paluu työhön muutaman kuukauden kuluttua pakollinen?

Opintovapaata on oikeus saada kaksi vuotta
viiden vuoden palvelussuhteen aikana. Työntekijällä/viranhaltijalla on oikeus saada opintovapaata,
jos palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt
yhden vuoden.
Lyhyt, viisi päivää kestävä opintovapaa, on
mahdollista saada jo sen jälkeen, kun työsuhde on
kestänyt kolme kuukautta.
Opintovapaan hakemiselle on asetettu aikarajat, jotta työnantajalla on mahdollisuus reagoida
esim. mahdolliseen sijaistarpeeseen. Jos opintovapaa on tarkoitettu kestämään yli viisi työpäivää,
hakemus opintovapaasta on tehtävä kirjallisesti
45 päivää ennen opintojen alkamista. Mikäli on
kyse maksimissaan viiden työpäivän vapaasta, niin
tällöin riittää, että kirjallinen hakemus jätetään 30
päivää ennen vapaan alkamista.
Opintovapaa kuuluu lakisääteisiin vapaisiin,
jotka työnantajan on ”pakko” antaa työntekijälle.
On kuitenkin huomattava, että opintovapaalain
mukaan työnantajalla on joissakin tapauksissa
mahdollisuus siirtää opintovapaata.
Työnantajalle on annettu oikeus siirtää
opintovapaata, mikäli opintovapaan ajankohdasta
aiheutuu työnantajalle tuntuvaa haittaa. Tällöin
työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaan alkamista 6 kuukaudella. Jos kysymys on harvemmin
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kuin kuuden kuukauden välein toistuvasta koulutuksesta, työnantaja saa siirtää opintovapaata
enintään siihen saakka, kunnes seuraava vastaava
koulutus järjestetään. Lisäksi työnantajalla on oikeus siirtää vapaata, kun työntekijän aikaisemmasta
opintovapaasta on kulunut vähemmän kuin kuusi
kuukautta. Tätä siirto-oikeutta ei kuitenkaan ole,
mikäli on tarkoitus saattaa päätökseen aloitettua
opiskelua taikka koulutusta.
Työntekijällä on mahdollisuus hakea opintovapaata esim. vuodeksi kerrallaan, vaikka suunnitelmissa olisi maksimiopintovapaa eli kaksi vuotta.
Jos on hakenut neljän kuukauden opintovapaata,
mutta sitten haluaisikin suorittaa opinnot loppuun
saman tien, niin on siis mahdollista hakea lisää
opintovapaata vielä loput 20 kuukautta taikka tätä
vähemmän. Opintovapaan maksimihan oli tuo 2
vuotta eli 24 kuukautta eli tässä tapauksessa 4 kk +
20 kk eli yhteensä 24 kuukautta. Työnantaja ei voi
kieltäytyä tästä lisäopintovapaasta, joka on tarkoitus
käyttää opintojen loppuunsaattamiseen. Työnantaja
ei voi myöskään siirtää opintovapaata. Tokikin on
tämä loppukin opintovapaa muistettava hakea 45
päivää ennen opintojen aloittamista.
Kysyjälle vastataan, että opintovapaahakemus vain
reippaasti sisälle.
Lähde ja lisätietoja:
Opintovapaalaki

Teksti: Sirkka Rytinki
Etuusvastaava
SuPer-työttömyyskassa

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

Puolivuosikatsaus lukuina
Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli tänä
kesänä vajaat kaksi viikkoa, viime kesänä lähes kolme
viikkoa. Erinäiset järjestelyt, muun muassa kesätyöntekijöiden palkkaaminen, vaikuttivat käsittelyaikaan.
Työllisyyden paranemista koskevasta uutisoinnista
huolimatta kokoaikatyötä ei näytä riittävän kaikille.
Kesä on kassalle yleensäkin varsin haasteellista aikaa.
Opintonsa päättäneet tulevat työmarkkinoille, määräaikaisia työsuhteita päättyy paljon kesän kynnyksellä ja
lomautuksetkin lisääntyvät. 2018 vuoden kesän alussa
lomautettuja oli noin 30 prosenttia enemmän kuin
viime vuonna vastaavaan aikaan.
Kassan antamien kaikkien etuuspäätösten määrä
heinäkuun lopussa oli runsaat parituhatta enemmän
kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Näistä valtaosa, 75 prosenttia, oli myöntöjä. Kasvu johtuu muun
muassa aktiivimallista, jota koskevia päätöksiä alettiin
antaa huhtikuusta alkaen. Kielteisten päätösten määrä
pysyi lähes viime vuoden tasolla. Karenssien määrä oli
melkein kolminkertainen edellisvuoden heinäkuun
loppuun nähden. Suurin osa karensseista koski työstä
kieltäytymistä ja eroamista.
Euromääräisesti etuuksia maksettiin tammi – heinäkuun 2018 välillä yhteensä lähes 23 miljoonaa euroa,
viime vuoden vastaavana aikana hieman yli 27 miljoonaa. Vuorottelukorvauksen osuus oli hieman alle 772
tuhatta euroa, viime vuonna samalla aikavälillä yli 1,5
miljoonaa euroa. Vuoden 2017 vuorottelukorvaukset
olivat yli 2,6 miljoonaa euroa. 2018 vuoden kokonaismäärä jäänee reippaasti alle 1,5 miljoonan euron.

Oletko jäämässä työttömäksi
Ilmoittaudu työnhakijaksi www.te-palvelut.fi heti kun
jäät työttömäksi, tai työaikaasi vähennetään lomauttamalla tai osa-aikaistamalla. Täytä hakemus kuluneelta
ajalta sähköisesti osoitteessa https://nettikassa.supertk.
fi tai kirjallisesti. Jos olet ollut kokonaan työtön, voit

täyttää ensimmäisen hakemuksen parin – kolmen viikon ajalta, muussa tapauksessa vähintään neljän viikon
ajalta. Jatkohakemukset täytetään vähintään neljältä
täydeltä kalenteriviikolta tai kalenterikuukausittain.
Valitse nettikassassa Ansiopäivärahahakemuslomake
siihen asti, kun olet saanut maksun ensimmäisestä
hakemuksesta.
Jos teet osa-aikatyötä, hae päivärahaa kalenterikuukausittain ja lähetä kassalle voimassa oleva työsopimus.
Haettavan jakson aikana tehdyistä töistä pitää olla palkkatiedot, myös palkan jäädessä alle suojaosan. Varmista, että hakemukseen merkitsemäsi työaika ja palkka
täsmäävät. Ota tarvittaessa yhteyttä palkanlaskentaan,
jos tiedot eivät täsmää. Ilman palkkatietoja hakemusta
ei voida käsitellä eikä myöskään, jos hakemuksen työaika ja palkallinen aika poikkeavat.
Liitä ensimmäiseen hakemukseen palkkatodistus
vähintään puolen vuoden ajalta ennen työttömyyttä
tai kaikki vastaavan ajan palkkalaskelmat. Lähetä myös
työtodistus viimeisimmästä työsuhteesta.

Aktiivisuutta tarkastellaan 65 maksupäivän jaksoilla
Päivärahasi aleni huhtikuun alusta 4,65 prosenttia, jos
et tammi – maaliskuussa täyttänyt aktiivisuusedellytystä. Jos edellytys ei täyttynyt vielä huhti – kesäkuun
aikanakaan, päiväraha on alennettua vielä syyskuun
loppuun. Esimerkiksi heinäkuun alussa tehty 18 tunnin
työ palauttaa päivärahan normaalille tasolleen vasta lokakuun alusta. Tarkastelu alkaa kuitenkin alusta esimerkiksi yli kaksi viikkoa kestäneen kokoaikatyön jälkeen.
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Virkistystä työpäivään
– on taukojumpan aika!
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

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 kehon vetreyttämisen ja
selkäkipujen ennaltaehkäisemisen näkökulmasta.

Liikkeitä olisi hyvä tehdä jokaisen työpäivän
aikana. Tärkeintä on muistaa, että kaikenlainen
liike on hyväksi keholle ja pienilläkin asioilla on
merkitystä.

1. Liike. Jalat tuolille - selän rentoutus
Käy selinmakuulle ja vie jalat tuolin päälle kuvan osoittamalla tavalla. Huomioi selän asento. Voit halutessasi
laittaa takapuolen alle matalan tyynyn. Pysy asennossa vähintään kolmen minuutin verran ja anna selän
rentoutua. Suositeltu määrä on 5-15min päivittäin. Liike
rentouttaa selkää ja auttaa vähentämään istumisesta ja
seisomisesta johtuvaa painetta selkärangassa.

Johanna Luttinen
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.
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2. Liike. T-asento mahallaan
Asetu makaamaan mahalleen ja vie kädet sivulle T-asentoon kuvan osoittamalla tavalla. Huomioi käsien asento ja
linjaus. Lähde viemään varovasti vastakkaista jalkaa kohti
vastakkaista kättä. HUOM! Tee liike maltillisesti välttäen
ääriliikkeitä. Harjoittelun myötä keho antaa enemmän
periksi lisäten liikkuvuutta, jolloin kireydet helpottuvat.
Tee liikettä alussa 10 – 12 kertaa per puoli ja tee yksi sarja.
Liikkeen käydessä tutuksi voit lisätä toistomääriä 15 ja voit
tehdä 2-3 sarjaa. Liike vetreyttä alaselkää sekä rintarankaa.

3. Liike. T-asento
selällään

Asetu makaamaan selälleen ja vie kädet sivulle T-asentoon kuvan osoittamalla tavalla. Huomioi käsien
asento ja linjaus. Lähde viemään varovasti vastakkaista jalkaa kohti vastakkaista kättä. HUOM! Katso ettei
ylävartalo kierry liikaa liikkeen mukana. Tee liike maltillisesti välttäen ääriliikkeitä. Harjoittelun myötä keho
antaa enemmän periksi lisäten liikkuvuutta, jolloin kireydet helpottuvat. Tee liikettä alussa 10 – 12 kertaa
per puoli ja tee yksi sarja. Liikkeen käydessä tutuksi voit lisätä toistomääriä 15 ja voit tehdä 2-3 sarjaa. Alaselän vetreyttämisen lisäksi liike venyttää pakaralihaksia ja rintalihaksia.

Tiina Petrell

4. Liike. Hartioiden nostelu/pyörittely
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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Kirkon alojen eläkeläiset Lappeenrannassa ja Viipurissa

Teksti: Lea Ruotsalainen
Kuvat: Anni Siivonen

E

ntisessä kotikaupungissani Lappeenrannassa
on paikka, jossa käymistä en halua koskaan
jättää väliin: Lappeenrannan vanha Linnoitus. Mukulakivin päällystetyillä kaduilla vanhojen
punatiilirakennusten välissä tuntuu kuin olisi itse
sisällä kaupungin historiassa. Linnoitus ei kuitenkaan ole vain ryhmä museoita vaan elävä, asuttu
kaupunginosa asukkaineen ja toimintoineen. Sieltä
alkoivat elämykset kesän 2018 matkalla.
Hyvän opastuksen lisäksi tarjolla oli hyvä
ruokailu ja käynti maakuntamuseossa tutustumassa mm. Viipurin pienoismalliin sellaisena kuin
kaupunki oli ennen sotia. Olihan Viipuri seuraava
kohteemme.
Virkistävien yöunien jälkeen meillä oli vain
lyhyt kävelymatka Lappeenrannan Kylpylästä satamaan, missä odotti passintarkastus ja risteilyalus
M/S Carelia. Saimaan Kanava on vesireitti Saimaalta Suomenlahdelle ja valmistumisvuodestaan
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1856 alkaen se on osoittanut tarpeellisuutensa sekä
tavara- että henkilöliikenteelle. Vuosien mittaan
kanavaa on korjattu, laajennettu ja uudistettu
moneen otteeseen. Vedenpintojen korkeusero on
yli 70 metriä ja sulkuja on nykyisessä kanavassa 8,
alkujaan niitä on ollut 28.
Laivalla saimme nauttia maisemista, ruuasta
ja sekä liikennöitsijän järjestämästä että omasta
ohjelmasta.
Viipurissa kaupunkikierroksen erinomainen
opastus oli mieleen sekä rutinoituneille Viipurin
kävijöille että ensikertalaisille. Kauniisti entisöityjen rakennusten lisäksi huomio kiinnittyi moniin
verkko- tai muovipakettiin käärittyihin taloihin,
joitten kunnostustyöt olivat käynnissä. Viipuri
pesee kasvojaan ja tekee sen historiaa kunnioittaen.
Kaksi päivää hotelli Victoriassa torin ja kauppahallin kupeessa kului nopeasti ja mieluisia tuliaisostoksia oli helppo löytää, esimerkiksi hyvälaatuista

pellavaa tai kilokaupalla makeisia.
Laivamatka takaisin kului rattoisasti kanavaa, sulkuja ja maisemia ihaillen. Jäljellä oleva
kokonainen matkapäivä hyödynnettiinkin sitten
uiskenteluun kylpylän altaissa sekä kirkkokierrokseen. Saimme viettää ehtoollista Lappeen Pyhän
Marian kirkossa ja tutustua myös Lappeenrannan
kaupunkiseurakunnan kauniiseen punatiilikirkkoon. Vaikuttavin oli kuitenkin käynti Lauritsalan
kirkossa. Moderni, erikoisen näköinen rakennus ja
pitkä rivi lasiovia ei anna edes aavistusta siitä mikä

kävijää sisällä odottaa: Lauritsalan ihme. On kuin
astuisi kokonaan toiseen maailmaan, vastaan huokuu ihmeellinen rauhan ja hyvän olon tunne. ”Se
on Pyhän Hengen läsnäoloa” määritteli eräs ystäväni. Sitä sen nimenomaan täytyy olla, mikään muu ei
tätä Lauritsalan ihmettä selitä.
Näin monia kokemuksia rikkaampana saimme lähteä kotimatkalle. Siis vuoden 2018 kesällä.
Mitähän kivaa tarjoaa seuraava matka?

Kirkon alojen eläkeläistoimikunta toimii aktiivisesti ja järjestää vuosittain mukavaa toimintaa
eläkeläisjäsenillemme. Reissuista tiedotetaan Kirkon töissä -lehdessä ja liiton nettisivuilla, seuraa
ilmoittelua ja lähde mukaan seuraavalle matkalle! Eläkeläistoiminnasta voit tiedustella tarkemmin
toimikunnan puheenjohtajalta Anni Siivoselta,
p. 045 849 4047 tai anni.siivonen@luukku.com.
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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.
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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

Etelä-Pohjanmaan aluetoimikunta kutsuu jäseniään
Eskoon aistihavaintokeskus Sateenkaareen (Eskoontie 48,
SEINÄJOKI) torstaina 25.10. klo 18-20.
Aloitamme pizzailtapalalla ja valitsemme toimikunnan
jäsenet vuosille 2019-2021, jonka jälkeen siirrymme
ohjatusti Sateenkaaren erilaisiin tiloihin rentoutumaan.
30 ensimmäisenä ilmoittautunutta mahtuu mukaan!
Ilmoittaudu ja ilmoita mahdolliset allergiasi 15.10.
mennessä : pauliina.viertola@evl.fi
Mikäli haluat tutustua aistikeskukseen etukäteen, niin
kurkkaa:
www.eskoo.fi/palvelut/aistikeskus-sateenkaari.html

Kainuun alueen jäsenille!
Tervetuloa 16.11.2018 klo 17.00 ruokailemaan kanssamme Ravintola Wanha Kerhoon, Kauppakatu 40, ja
siitä sitten klo 19.00 Kajaanin harrastajateatteriin
katsomaan Ilta ehtii näytöstä.
Mukana myös liiton edustaja kertomassa
ajankohtaisista työmarkkinakatsauksista.
Mukaan on myös mahdollista ottaa avec. Ruokailu ja
teatteri esitys on jäsenillemme ilmainen, ja muille 35
euroa.
Ilmoittautumiset viimeistään 2.11.2018
Sirkka Korhoselle sirkka.korhonen@evl.fi, tai Arto Tampiolle arto.tampio@evl.fi. Muistathan ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisista
ruoka-allergioista.
Tervetuloa!
Toivottaa

Hämeen aluetoimikunta

Kainuun aluetoimikunta

Hämeen alueyhdistyksen perinteinen jäsentapaaminen
on Hämeenlinnassa ma 19.11.18 klo 18.00 alkaen.
Seuraathan s-postiasi, kutsu ja kokoontumispaikka
ilmoitetaan lokakuun aikana.
Iloa työkauden aloittamiseen!
Teologit ja kirkkomuusikot TeKi ry
Teologit ja kirkkomuusikot TeKi ry: Vuosikokous Tampereella 8.10.2018
Sääntöjen mukainen vuosikokous pidetään ma 8.10.2018 klo 12.30. Kokouksen
paikkana on ravintola Selma, Tuomiokirkonkatu 22, Tampere. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Ennen kokousta yhdistys tarjoaa osallistujille
linjastolounaan klo. 11.30 alkaen.
Kokouksen paikka: ravintola Selma, osoite Tuomiokirkonkatu 22, Tampere.
https://tamperecitymission.fi/ravintolat/ravintola-selma/
Ilmoittautumiset pe 5.10. mennessä numeroon 050 537 4221, tai s-postitse kaj.andersson@evl.fi
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Helsingin aluetoimikunta

Kirkon lastenohjaajat ry tiedottaa

Kirkon alat ry:n Helsingin aluetoimikunta järjestää
la 6.10.2018 kokopäivän kestävän syysretken
Lohjan Tytyrin kaivokseen.
(Päivä vaihdettiin seurakuntavaalien vuoksi aikaisemmaksi)

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.
Olethan huomannut, että
puhelinnumeromme ovat muuttuneet

Retken hintaan 15 € per jäsen (54,50 € ei-jäsen) sisältyy kuljetukset, Tytyrin kaivoskierros sekä lounas.
Tiedustelut Sirpalta, sirpa.turunen@evl.fi
Lisätietoja kaivoksesta: www.tytyrielamyskaivos.fi/elamyskaivos/
Hyvä tietää kaivoksesta liikkumisesta:
www.tytyrielamyskaivos.fi/info/#hyvatietaa

SEURAKUNNAN TYÖTÄ DIGITALISOIDAAN
– MITEN KÄY HENKILÖKOHTAISEN PALVELUN?
TOIMISTOHENKILÖIDEN TEEMAPÄIVÄT
27. – 28.9.2018, Tampere-talo, Tampere
OHJELMA torstaina 27.9.2018
9:00 – 9:45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
10:00
Päivien avaus
puheenjohtaja Soile Tiainen, KiTo ry
kehittämiskonsultti Sami Lahtiluoma, Seurakuntaopisto
10.15
Mitä on digitalisaatio kirkon työssä? Account Director Mikko Hormio, Fonecta Oy
11:45
Lounas
13:00
Jäänkö digitalisaation jalkoihin?
Oma suhde digitalisaatioon ja omien valmiuksien tarkastelu
kouluttaja, konsultti Ida-Maria Tanhua, Tmi Iduilla
14:30
Kahvi
15:00
Edellinen aihe jatkuu
15:45
Päätös
16.00
KiTo ry:n VUOSIKOKOUS
Iltaohjelma: TEATTERI
OHJELMA perjantaina 28.9.2018
Huoneiden luovutus hotellilla. Matkatavarat säilytykseen Tampere-talolle.
9:00-9:15 Aamuhartaus, Tampere-talo
9:30
EU-tietosuoja-asetus – Muuttuiko mikään? Lakimies Mikko Tähkänen, Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava, Kirkkohallitus
10.45
Tauko
11.00
Kirkon digitointihankkeen eteneminen, Arkistonhoitaja Johanna
Mela, Kirkkohallitus
12:00
Lounas
13:00
Sähköiseen asianhallintaan siirtyminen, Arkistonhoitaja Johanna
Mela, Kirkkohallitus
14:30
Päivien yhteenveto ja palaute-keskustelu, Sami Lahtiluoma.
14.45
Kahvi
Lisätiedot: www.kito.fi

Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry:n
sääntömääräisessä vuosikokouksessa
käsitellään sääntömääräisiä asioita ja valitaan
yhdistykselle puheenjohtaja.
Teemapäivien yhteydessä vietetään
KiTo ry:n ILTAJUHLAA to 27.9.2018
klo 19.00 alkaen Tampereen Teatterissa nauttien
SADEMIES-teatteriesityksestä
(Huom! Ilmoittautumiset ovat ohi)
Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry ja Seurakuntaopisto järjestävät vuoden 2019 Toimistohenkilöstön Teemapäivät KiTon 2017
vuosikokouksen päätöksen mukaan Mikkelissä
26.-27.9.2019.
Laitahan päivämäärä ja paikka kalenteriisi,
sillä vuosikokous pidetään 26.9.19 Mikkelissä.
Tervetuloa!

3/2018 | Kirkon töissä | 33

Kulttuurikeskus Sofian tapahtumia syksyllä 2018
Lisätiedot: sofia.fi/tapahtumat
Parantavat liikkeet -kurSSi, Su 30.9. klo 10–17
Kurssilla harjoitellaan rentouttavia liikkeitä, jotka avaavat uusia yhteyksiä kehon eri osien ja aivojen välille. Opettajina joogaohjaajat Antti
Palokangas ja Damu Joshi. Hinta 40€, sis. opetuksen ja lounaan.
rikaSta minua -PariSuhdekurSSi, Pe–Su 5.–7.10.
Ohjaajina vertaisohjaajat Pia ja Pasi. Hinta 380€/pari, sis. opetuksen ja
ateriat. Majoitus alkaen 40€/vrk. Yhteistyössä Parisuhdekeskus Katajan
kanssa.
vuorovaikutuStaidot PariSuhteeSSa -kurSSi, Pe–Su 5.–7.10.
Ohjaajina vertaisohjaajat Veera ja Vesa. Hinta 390€/pari, sis. opetuksen ja ateriat. Majoitus alkaen 40€/vrk. Yhteistyössä Parisuhdekeskus
Katajan kanssa.
Sofian SYYStalkoot, la 6.10. klo 12–16
Sofian perinteiset syksyn pihatalkoot yhteistyössä Sofian ystävät ry:n
kanssa. Tarjoamme lounaan ja päätöskahvit sekä saunan ja uinnin.
Mahdollisuus osallistua liturgiaan klo 10.30. Tervetuloa!
lehtitYön kurSSi, Pe–Su 12.–14.10.
Kurssilla tutustutaan eri lehtityyppeihin ja lehtityön prosesseihin sekä
harjoitellaan henkilörakennusta, haastattelun tekoa, eri juttutyyppien
ja artikkelien kirjoitusta. Opettajana toimittaja Mari Vainio. Hinta 150€,
sis. opetuksen ja ateriat. Majoitus alkaen 40€/vrk.
vaPauS Ja demokratia -Seminaari, la 13.10. klo 13–17
Alustajina mm. valtio-opin emeritusprofessori Kari Palonen sekä metropoliitta Ambrosius. Seminaari järjestetään yhteistyössä Filosofiklubin
ja Kriittisen korkeakoulun kanssa. Hinta 25€, sis. välipalan ja iltapäiväkahvit.
Profeetat nYkYaJaSSa -Seminaari, Pe–la 19.–20.10.
Puhujana on ruotsalainen pastori ja kirjailija Peter Halldorf. Hän on
Ruotsin tämän päivän tunnetuimpia hengellisiä opettajia. Hänellä on
karismaattinen tausta ja hän on suosittu puhuja ja kirjailija. Alustajana
seminaarissa on myös metropoliitta Ambrosius.
kirJoittamiSen 7 SalaiSuutta -kurSSi, Pe–Su 26.–28.10.
Haluatko oppia kirjoittamaan luovemmin, kiinnostavammin ja merkityksellisemmin? Kurssilla sekä inspiroidutaan että hiljennytään. Sen
aikana tutkitaan kirjoittamisen avulla luovuutta, oman elämän merkityksellisyyttä, valintoja ja mielikuvituksen meille tarjoamaa lahjaa kurottautua kohti näkymätöntä. Opettajana FM, kirjailija Mertzi Bergman.
Hinta 159 €, sis. opetuksen ja ateriat. Majoitus alkaen 40€/vrk.
hYvinvoiva herkkä -kurSSi, la–Su 27.–28.10.
Erityisherkkyys on synnynnäinen ominaisuus, joka on noin 20 prosentilla ihmisistä. Parhaimmillaan erityisherkkyys koetaan arvokkaana
lahjana, mutta herkät ihmiset kokevat myös stressiä muita herkemmin.
Vetäjänä psykologi ja psykoterapeutti Johanna Pesola. Hinta 190€, sis.
opetuksen. Lounas omakustanteinen. Majoitus alk. 40€/vrk.
iSänPäivä SofiaSSa, Su 11.11.
Sofian ravintolassa isänpäivän juhlalounas klo 11.30–14.00 ja 14.30–
17.00. Isänpäivän kiitosrukouspalvelus Sofian kappelissa klo 14.00
(kesto 20 min.). Pöytävaraukset: reception@sofia.fi tai p. 010-277 900.
rikaSta minua -PariSuhdekurSSi, Pe–Su 16.–18.11.
Ohjaajina vertaisohjaajat Johanna ja Timo. Hinta 380€/pari, sis. opetuksen ja ateriat. Majoitus alkaen 40€/vrk. Yhteistyössä Parisuhdekeskus
Katajan kanssa.

PYhä kuva kiveSSä -Seminaari, la 17.11 klo 13–16
Armenialaiset ovat tehneet pyhät kuvansa mieluummin kiveen kuin
puulle. Millaista on kiveen tehdyn sakraalitaiteen symboliikka? Miten
pyhä on läsnä kivessä? Miten kivitaiteen perintö elää tänä päivänä?
Miksi siitä on tullut myös ulkopoliittinen kiistakapula? Professori
Serafim Seppälä kertoo armenialaisesta kivitaiteesta ja sen erikoisesta
historiasta.
iloitSe luovuudeStaSi! -kirJoituSkurSSi, Pe–Su 23.–25.11.
Opettajana toimittaja Mari Vainio. Hinta 150€, sis. opetuksen ja ateriat.
Majoitus alkaen 40€/vrk.
luonto Puhuu luoJaStaan -Seminaari, la 24.11. klo 10–14.30
Miten luontoyhteys voi toimia hengellisyyden vahvistajana? Puhujina
mm. isä Oskari Juurikkala, retriittipappi Pauliina Kainulainen ja Vihreä
Veräjä -hankkeen kehittäjä Tuomo Salovuori. Seminaarin avaa isä Ambrosius. Yhteistyössä Sininauhaliiton kanssa.
adventtitaPahtuma, la 1.12. klo 12
Ekumeeninen adventin avaus. Ohjelmassa mm. ekumeeninen rukouspalvelus, seiminäyttely ja seimien askartelupaja, myyjäiset, ruokailu,
ohjelmaa lapsille.
anna-maiJa raittila -Seminaari, la 1.12. klo 13
Anna-Maija Raittila (1928–2012) oli erityisesti evankelisluterilaisen
kirkon piirissä tunnettu kirjailija ja virsien sanoittaja. Puhujina mm.
toimittaja Kaisa Raittila ja FT Leena Mäkitalo. Pastori Aino-Kaarina Mäkisalo lausuu Raittilan runoja. Seminaarin vetäjinä piispa emerita Irja
Askola ja metropoliitta Ambrosius. Pastori Jaana Räntilä ja kappalainen
Anna-Kaisa Tuomi toimittavat Taize-hartauden kappelissa.

Joulu Sofiassa

Tervetuloa joulun viettoon. Ohjelmassa päivittäiset jumalanpalvelukset, alustuksia, keskustelua ja muuta ohjelmaa. Mahdollisuus
hiljentymiseen.
Tarjoamme edullisia joulunajan majoitus- ja ateriapaketteja.
Lisätiedot: sofia.fi/joulu

Sofian Yhteisökoti (senioritalo)
Sofiassa on senioritalo,
Sofian Yhteisökoti, josta voi ostaa asunnon.
Useimmista on merinäköala. Yhteisökoti on tarkoitettu
ihmisille, jotka haluavat asua Sofiassa ja samalla olla
aktiivisesti mukana Sofian yhteisön elämässä.
Sopii sekä luterilaisille että ortodokseille.
Kysy lisää: Dimitri Tolonen, p. 010–277 9810,
dimitri.tolonen@sofia.fi

Kulttuurikeskus Sofia | Kallvikinniementie 35, 00980 Helsinki | p. 010 277 900 | reception@sofia.fi
sofia.fi |
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K AIKKEA MAAN JA
TAIVAAN VÄLILTÄ
Lisää
matkaehtoolliskalustomalleja
löydät verkkokaupastamme!

Autio, Huomo, Törrönen, Vuori
Autio, Huomo, Törrönen, Vuori

Riparikirja

Uuteen rippikoulusuunnitelmaan 2017 tehty Riparikirja lähestyy rippikoulua ja nuoren elämää
ilmiöistä käsin. Pienten elämystarinoiden lisäksi
rippikoululaisen kirja sisältää perusoppiaineksen, monipuolisia tehtäviä, muistiinpanotilaa,
katekismuksen sekä 20 laulua nuotteineen.
14,85 (16,50)
väh. 20 14,00
väh. 100 13,40
Alk.
väh. 300 12,90
väh. 500 12,40
40

12

Ohjaajan riparikirja
+ digimateriaali 12 kk

Materiaalissa on lukukohtaisten työskentelyvinkkien
lisäksi ideoita laajojen ilmiötyöskentelyiden ja ilmiörippikoulujen rakentamiseen. Käytännönläheiset
taustaluvut rippikoulun suunnittelusta ja arvioinnista sekä erityisesti nuorten osallistamisesta niissä.
Riparikirjan ohjaajan materiaali sisältää painetun
kirjan (nid.) ja digimateriaalin vuosilisenssin.
35,10 (39,00)
Digitaalinen vuosilisenssi ilman kirjaa
19,00

Matkaehtoollissetti
teräspikareilla

Matkaehtoolliskalusto tukevassa
kotelossa. Sisältää kaksi 11 cm
korkeaa pulloa, tinaisen leipärasia- ja lautasyhdistelmän ja
kuusi teräksistä pikaria.
210,00

21000

3510

Kastekynttilät www.sacrum.fi

Ehtoollisleipä papinleipä
Ehtoollisleipä murrettavaksi
ehtoollisella, ø 90 mm.
Ainekset: Vehnäjauho, vesi.
50 kpl 23,00

Gluteeniton papinleipä

Ainekset: peruna- ja maissi-

tärkkelys, vesi.

50 kpl 33,00
VERKKOKAUPPA: www.sacrum.fi

MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI

AVOINNA: ma–pe
9–17, |la Kirkon
10–15
puh. 020| 754
3/2018
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 12.10.2018 saakka.
Onnea kisaan! Voittajien nimet julkaistaan
Kirkon töissä –lehden seuraavassa numerossa.
Edellisen numeron oikea vastaus oli emäntä.
Muistitikut voittivat:
Eija Honkaselkä
Eini Stjerna
Sanni Hukkanen

ONNEA KAIKILLE VOITTAJILLE!
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Kirkoan alat ry:n jäsenenä vähintään 15 % alennus Holiday Club -kylpylähotellien ja lomaasuntojen hinnoista. Kylpylälomaan sisältyy majoitus ja aamiaiset, loma-asuntoihin pyyhkeet, vuodevaatteet ja loppusiivous.
Jäsenetu voimassa: Caribia, Saimaa, Tampereen Kylpylä, Katinkulta, Kuusamon Tropiikki,
Salla, Saariselkä, Airisto, Ellivuori, Hannunkivi, Himos, Kalajoki, Naantali, Punkaharju,
Pyhä, Pyhäniemi, Ruka, Rönnäs, Tahko, Ylläs ja Ähtäri

Varaa suoraan netistä holidayclub.fi

tai soita 0300 870 900 ma–pe 8–18, la 10–15
Etusi saat kampanjakoodilla kirkko15.
Voimassa 31.12.2019 asti. Loma-asunnoissa minimiviipymä 2 yötä.
Puheluiden hinnat 0300-numeroihin: 0,39 €/min + pvm/mpm.

Kirkon töissä-lehti 165x108.indd 1
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SVENSK RESUMÉ
Översättning Silja Strengell

Aktuellt
Förtroendemannavalen närmar sig
Förtroendemannaval förrättas under tiden
4.9.4018–30.11.2018 för den evangelisk-lutherska
kyrkan och ortodoxa kyrkan samt för de
kristliga organisationerna. Mandatperioden för de
förtroendemän som nu väljs inleds 1.1.2019 och
upphör 31.12.2021. Ansvariga för valen är huvudsakligen förtroendemännen för innevarande
mandatperiod. Om det för närvarande inte finns
någon förtroendeman för Kyrkosektorn på din arbetsplats, vänligen kontakta organisationsexpert
Paula Antell på förbundets kansli, paula.antell@
kirkonalat.fi eller 0400 157 992, så ordnar vi saken
tillsammans!

Kyrkosektorns representantskap
sammanträder i november
Kyrkosektorns representantskap håller möte
23.11.2018 i Helsingfors. Mötet är det sista under pågående representantskapsperiod, och där
utnämns bland annat förbundets styrelse och ordförande för mandatperioden 1.1.2019–31.12.2021.
Medlemsföreningarna kan sända in initiativ till
representantskapet. Om du har en bra idé om hur
förbundets verksamhet skulle kunna utvecklas
kontakta din förening så snart som möjligt för att
få ditt initiativ behandlat. Initiativ som skickats in
senast 30.9.2018 tas upp för behandling av representantskapet

Medlemmar i arbetslivet kan få bidrag av
förbundet för studier
Visste du att du som medlem i Kyrkosektorn kan
ansöka om studiebidrag, om du till exempel vill
byta yrke inom kyrkosektorn eller delta i utbildning
som stöder din kompetens i ditt nuvarande yrke?
Beloppet av studiebidrag är 50-200 euro och kan
också ansökas för studieresor. Ansökan kan skickas
in året runt och bidrag beviljas så länge det finns
budgetmedel kvar för ändamålet. Ansökan ska sändas in under pågående studier, eftersom retroaktivt
stöd efter avlagd examen inte beviljas. Studiebidrag
beviljas tyvärr inte för studerande- eller pensionärsmedlemmar. Du kan fylla i din ansökan antingen
elektroniskt på https://www.kirkonalat.fi/jasenille/lomakkeet/opintorahalomake/ eller skriva ut
blanketten, fylla i den och sända in den till adressen
Kyrkosektorn rf, Stationskarlsgatan 2,
00520 Helsingfors.
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Översättning Silja Strengell

Juristen svarar
Frågor från medlemmar besvaras på denna
spalt av Kyrkosektorns jurist Anna-Maria Numminen. Du kan skicka in din fråga till adressen paula.
antell@kirkonalat.fi. Rubricera ditt meddelande
”Juristen svarar”. Frågorna publiceras anonymt.
Denna gång grubblar frågeställaren över studieledighet.
Jag har beviljats studieledighet på sammanlagt fyra månader, varav två månader har gått. Min
arbetsgivare har meddelat, att eftersom de inte
hittat någon vikarie för mig blir den maximala
längden av studieledighet fyra månader, trots att
arbetsgivaren naturligtvis sätter värde på att de
anställda studerar. Måste jag återvända till arbetet
efter ett par månader?
Svar:
Arbetstagare är berättigade att få studieledighet högst två år under en tid av fem år. Den anställda/tjänsteinnehavaren har rätt till studieledighet,
om anställningsförhållandet hos samma arbetsgivare har pågått minst ett år.
En kort studieledighet på fem dagar kan man
få redan när anställningsförhållandet har pågått
minst tre månader.
Det finns vissa tidsgränser för ansökan om
studieledighet för att arbetsgivaren t.ex. ska kunna
ordna en vikarie. Om studieledigheten är avsedd
att vara längre än fem arbetsdagar ska ansökan
lämnas in skriftligen till arbetsgivaren minst 45
dagar innan studierna börjar. Om det däremot
gäller studieledighet för högst fem arbetsdagar, ska
ansökan göras skriftligen 30 dagar innan studieledigheten börjar.
Studieledighet är en lagstadgad ledighet som
arbetsgivaren ”måste” bevilja för en anställd. Det
bör dock observeras att arbetsgivaren enligt lagen
om studieledighet i vissa fall har rätt att uppskjuta
den tidpunkt då studieledigheten ska börja.
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Arbetsgivaren har enligt lag rätt att uppskjuta
den tidpunkt då studieledigheten ska börja, om
ledigheten medför kännbar olägenhet för arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren har då rätt att
uppskjuta den tidpunkt då studieledigheten ska
börja med högst sex månader. Om det gäller en
utbildning som ordnas mer sällan än med sex månaders mellanrum, får arbetsgivaren uppskjuta den
tidpunkt då studieledigheten ska börja högst tills
följande motsvarande utbildningstillfälle anordnas.
Därtill har arbetsgivaren rätt att uppskjuta studieledigheten då mindre än sex månader har förflutit
efter arbetstagarens tidigare studieledighet. Denna
rätt finns dock inte om avsikten är att slutföra studier eller utbildning som inletts under den tidigare
studieledigheten.
Arbetstagaren har möjlighet att ansöka om
studieledighet t.ex. för ett år i sänder, även om
planen är att ta ut den längsta möjliga studieledigheten, dvs. två år. Om du ansökt om studieledighet
för fyra månader, men vill genomgå hela studierna
på en gång kan du alltså ansöka om ytterligare 20
månaders studieledighet eller en kortare period.
Sammanlagt får studieledigheten pågå 2 år eller
24 månader, i detta fall alltså 4 mån + 20 mån eller
sammanlagt 24 månader. Arbetsgivaren kan inte
vägra förlängningen av studieledigheten om den är
avsedd för slutförande av studierna. Arbetsgivaren
kan inte heller uppskjuta studieledigheten. Visserligen ska du komma ihåg att ansöka om den fortsatta
studieledigheten senast 45 dagar innan studierna
börjar.
Svaret på frågan är alltså en rekommendation
till frågeställaren att snarast möjligt lämna in en
ansökan om studieledighet.
Källa och mer information:
Lagen om studieledighet
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