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*3 mm ylivuoto ( bleed ) huomioitu
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PÄÄKIRJOITUS

tyokavereiden kanssa vapaalla

K

un aloitin nykyisessä työssäni Kirkon
aloilla, oli ensimmäinen suurempi työtehtäväni järjestää alueiden neuvottelut, jossa
liiton aluetoimijat kokoontuvat vuosittain kehittämään yhdessä toimintaa. Jännitti, kuten aina uuden
edessä. Varsin ikimuistoiseksi tuo meidän Tarton
reissumme muodostuikin ja siellä tutustuin moniin
ihaniin ihmisiin, jotka ovat edelleenkin mukana
aluetoiminnassa.
Syksy on Kirkon alojen aluetoiminnassa intensiivistä aikaa. Aktiiviset toimijamme järjestävät
erilaisia tilaisuuksia ympäri Suomenmaan, jotka
ovat toinen toistaan hauskempia ja idearikkaampia.
Tänä syksynä olen itse reissannut Etelä-Pohjanmaalta Etelä-Karjalaan ja Turusta Tampereelle.
Näillä reissuilla olen kokenut muun muassa
aistikeskuksen, brunssin ja sen kautta
bingoemännyyden sekä legendaarisen Ohranjyvän
tunnelman. Aina olen päässyt halaamaan vanhoja
tuttuja ja ilokseni tilaisuuksissa on ollut myös uusia
kasvoja.

Jos minua on aikanaan jännittänyt neuvottelupäivien järjestäminen, niin ymmärrän, että myös
liiton tilaisuuksiin osallistuminen saattaa ensimmäisellä kerralla jännittää. Kannustan kuitenkin
lähtemään rohkeasti mukaan, sillä tilaisuuksissa on
aina hauskaa ja pönötystä vastustetaan viimeiseen
saakka. Uudet tutut toivotetaan aina todella lämpimästi tervetulleiksi.
Toinen hyvä syy osallistua on se, että alueiden tilaisuuksissa on myös mahdollista kohdata
oma työkaveri vapaa-ajalla. Jos töissä on kiirettä
ja kireää, on mahdollista, että ne parhaat puolet
eivät aina siellä välity. Siksi on hyvä tarjota itselle ja
työkaverille välillä mahdollisuus nähdä itsestä sitä
parempaa puolta rennossa ympäristössä. Ehdotankin uuden vuoden lupaukseksi, että vuoden
2019 otat työkaverin mukaan ja annatte toisillenne
yhden hauskan illan toistenne kanssa. Toivottavasti
nähdään ensi vuonna alueilla!

Paula Antell

SANA
Joulu,
se on kuusenneulasten
ja sammuvien kynttilöiden tuoksua,
ja hiljaista,
onnellisen säikähdyttävää rakkautta,
ja lahjoja, ja unta,
jossa kasvoja hipovat enkelin siivet.
Me katselemme valaistuja ikkunoita
ja laskemme kynttilöiden pieniä liekkejä

ja avaamme hitaasti kirjoja,
jotka joskus luetaan ja unohdetaan.
Ja jossakin ajatusten keskellä
nukkuu lapsi,
joka kantaa kaikkien unelmien kohtaloa
pienissä käsissään,
ja lempeitten juhtien huuruinen hengitys
lämmittää häntä pimeässä.
Mika Waltari

4/2018 | Kirkon töissä | 3

TOIMINNANJOHTAJALTA

Kirkon varhaiskasvatuksella on pitkät perinteet

S

yksy on hiljalleen taipumassa kohti joulua. Joulun
lähestyminen tuo mieleen
pienen lapsen ja ihmeen. Lasten
kautta maailmaa katselleena tiedämme, että lapsi tietää ihmeistä
enemmän kuin aikuinen koskaan.
Lapsella on kyky nähdä todellisuuden taakse ja kysyä sitä, mitä
me aikuiset pidämme itsestään
selvyytenä.
Lapselle tulee antaa mahdollisuus myös oman uskonsa
Paula Aaltonen
ihmettelyyn. Varhaiskasvatuslaissa
painotetaan kulttuurikasvatusta ja
omien juurien tuntemista sekä erilaisten kulttuurien ymmärtämistä. Kristillisillä kirkoilla on ollut
ja on edelleen keskeinen merkitys suomalaisessa
kulttuurissa. Varhaiskasvatuksen kapea-alaisena
toteuttamisena voidaankin pitää sitä, jos päiväkodit
sulkevat ovia kirkolta ja jos yhteistyötä seurakuntien kanssa ei tehdä. Kun puhutaan hengellisestä ja
moraalisesta kehityksestä, lasta ei muka saisi altistaa uskonnollisille vaikutteille. On syytä muistaa,
että sekin vaikuttaa lapseen, jos häneltä peitetään
uskonnollisuus kokonaan. Ajatus siitä, että lapsi
ei pysty hyödyntämään uskonnon antia, ei pidä
paikkaansa. Lapsi uskoo omalla tavallaan ja siksi
hänelle tulee tarjota pääsy pyhään tilaan, tutustumaan siihen liittyviin tapoihin ja näkemään suurten
kertomusten aarteet.
Kirkon varhaiskasvatuksella on pitkät perinteet osana suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.
Kirkon päiväkerhotyötä on tehty yli 70 vuotta.
Pyhäkoulun juuret ovat vielä syvemmällä. Seurakuntien päiväkerhot ovat tavoittaneet merkittävän
määrän lapsia ja perheitä rakentaen näin jo vuosikymmenten ajan varhaispedagogisesta toiminnasta
keskeisen osan kirkon toiminnallista ydintä, jota
uudistusten myllerryksessä ei saisi kadottaa.
Seurakuntien varhaiskasvatuksen vahvuus
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ovat ammattitaitoiset työntekijät.
Työssä näkyvät vahvasti yhteiskunnan rakenteelliset, kulttuuriset ja
taloudelliset muutokset sekä muutosten vaikutus lasten ja perheiden
elämään. Muutosten seurauksena
työtehtävät ovat laajentuneet ja
monipuolistuneet. Perinteisen
päiväkerhotoiminnan rinnalle on
kehitetty uusia toiminnan muotoja ja toimintaympäristöjä. Kirkon
varhaiskasvatukseen sisältyykin
koko pedagogisen osaamisen kirjo
kaikessa rikkaudessaan.
aikka seurakuntien lapsityö pohjautuu kristilliseen kasvatukseen, sitä ei
tarvitse peitellä eikä muuksi sanoittaa.
Päinvastoin, tuokaamme sitä kuuluvammin esiin.
Kirkon varhaiskasvatuksen osaajat ovat merkittävässä asemassa rakennettaessa lasten ja perheiden
hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa. On perusteltua,
että seurakuntien koulutetut asiantuntijat kertovat
suomalaiseen kulttuuriin kuuluvien juhlapyhiemme
alkuperästä ja merkityksestä sekä keskeisestä kristillisestä opetuksesta ja siitä nousevista elämäntaidoista, edistäen näin nimenomaan varhaiskasvatuslain
tavoitteita. Myös hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, perhekeskustoiminta ym.
uudenlaiset toimintamallit tarjoavat seurakunnille
mahdollisuuksia toimia alueen lasten ja perheiden
hyvinvoinnin tukemiseksi.
Sanotaan, että kristinuskon tulo maailmaan
on ollut historian suurin vallankumous. Se toi
mukanaan kokonaan uuden ymmärryksen ihmisarvosta ja lähimmäisestä huolehtimisesta. Suomea
puolestaan kutsutaan maailman luterilaisimmaksi
maaksi. Eri yhteyksissä painotetaan, että ”maassa
maan tavalla”. Siksi on luonnollista pitää kiinni
omasta kulttuurihistoriastamme ja traditioistamme.
Suomalaisella lapsella on oikeus oppia tuntemaan
omat kulttuuriset juurensa.

V

PUHEENJOHTAJALTA

Joulun Rakkaus

V

uosi lähenee loppuaan ja lähestymme kirkkovuoden toisiksi suurinta juhlaa, joulua.
Joulu on meille kaikille merkityksellinen
tapahtuma, toisille uhka ja toisille mahdollisuus.
Omassa työssä olen nähnyt molempia. Diakonina
toimiessani järjestin 16 kertaa seurakuntalaisteni
kanssa yksinäisten joulun. Tiedän, että joulu voi
olla yksinäiselle ahdistavaa aikaa, mutta ahdistus
pienenee, kun sen saa jakaa muiden samankaltaisten
kanssa. Yhtäkkiä joulusta tuleekin mukava yhteinen
Jeesuksen syntymäpäiväjuhla. Kaikki ovat tervetulleita.
Kaupallisuus on tuonut jouluun ihan oman
säväyksensä, mutta joulu itse juhlana on täynnä
silkkaa suurta tunnetta, rakkautta. Joulun keskeinen sanoma on siinä, että Jumala syntyi maailmaan
Pojassaan Jeesuksessa meidän veljeksemme ja
Pelastajaksemme. Rakkaus tulee maailmaan meidän
keskellemme. Pienoisevankeliumissa se kiteytyy
seuraavalla tavalla (Joh.3:16): Jumala on rakastanut
maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa,
jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.
Jumalan Poika syntyi maailmaan vaatimattomiin oloihin ja ihan syystä. Jumalallehan ei satu
vahinkoja tai mittausvirheitä. Seimessä jokelteleva
Jeesus-vauva on sellainen, jota on helppo lähestyä.
Hänen viereensä on helppo polvistua ja kohdata
oma Vapahtaja silmästä silmään. Ei palatsia, ei
vartijoita, ei yltäkylläisyyttä, vaan vaatimaton seimi,
jossa lähinnä kuuluu eläinten ääniä, heinien kahinaa ja pienen vauvan äänet. Siinä kuvassa on kaikki.
Siina on maailman suurin Rakkaus, joka pelasti
maailman kuolemalta ja kadotukselta. Se on meidän
toivomme ja meidän pelastuksemme.
Lopuksi haluan kiittää teitä kaikkia menneestä kolmesta vuodesta. On ollut suuri ilo ja
etuoikeus olla näin upean liiton puheenjohtajana.

Iloitsen kaikista tapaamisista alueyhdistysten aktiivisten toimijoiden, jäsenyhdistysten, luottamusmiesten ja yksittäisten jäsenten kanssa. Kiitoksia
luottamuksesta, kun olette soittaneet minulle tai ottaneet muuten yhteyttä ja olen saanut olla mukana
jakamassa huolianne ja murheitanne työelämässä.
Itse olen saanut teiltä kaikilta tukea omaan työhöni
ja siitä olen äärettömän iloinen.
Tämän työn suola jäsenistön tapaamisten
lisäksi, on se, että olen päässyt vaikuttamaan kirkon
työhön. Olemme saaneet läpi omia tavoitteitamme
niin leirityössä kuin palkkausasioissakin.
Olen myös erittäin kiitollinen siitä, että
olen saanut tehdä työtä yhdessä ammattitaitoisen
toimiston väen kanssa. He tekevät työtään isolla sydämellä ja huikealla ammattitaidolla, jota ei muualta löydy.

Rauhallista loppuvuotta ja Siunattua
Kristuksen syntymäjuhlaa teille kaikille
toivottaen, Tiina Heino.

Tiina Heino
hallituksen
puheenjohtaja
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AJANKOHTAISTA

Uusia tuulia
ja hyvästejä
- Kirkon alojen
edustajisto koolla
Helsingissä 23.11.2018
Teksti: Anna Maria-Numminen
Kuvat: Chanthy Nybergh

Kokouksessa koettiin myös naurunremakoita,
kuvassa etualalla iloitsevat Satu Länsmans ja Anne Seino.

Kirkon alat ry:n syysedustajisto kokoontui

23.11.2018 Helsingissä kolmivuotisen kautensa
viimeiseen sääntömääräiseen syysedustajistoon.
Tavanomaisten budjettiasioiden lisäksi listalla oli
hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen valinta
toimikaudelle 2019-2021.
Edustajisto muutti liiton sääntöjä siten, että
edustajiston jäsenmäärä on kiinteä, 25 edustajaa.
Kukin jäsenyhdistys saa ensin yhden paikan, ja
loput edustajiston paikat jaetaan jäsenyhdistysten
jäsenten suhteellisen määrän mukaisesti. Edustajille
valitaan jatkossa kaksi henkilökohtaista varajäsentä
edustavuuden turvaamiseksi.
Sääntöihin lisättiin hallitukselle mahdollisuus
hyväksyä maksavia kannatusjäseniä Kirkon aloille.
Toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019 hyväksyttiin.
Tulevaksi kolmivuotiskaudeksi hyväksyttiin puheenjohtajiston ja hallintoelinten palkkioiden
suuruus. Jäsenmaksu on edelleen 1,3 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Mieleenpainuva puheenjohtajan vaali
Puheenjohtajan valinnasta muodostui todelli-

nen jännitysnäytelmä. Hallituksen puheenjohtajaksi
toimikaudelle 2019-2021 valittiin ylivahtimestari,
Kirkonpalvelijat ry:n puheenjohtaja Antti Ruuskanen Espoosta. Valinnan selvittämiseksi tarvittiin
kaksi suljettua lippuäänestystä, ja lopuksi arpa
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Ami Haapaniemi ehdotti liiton hallituksen puheenjohtajaksi.

ratkaisi valinnan. Valinnan jälkeen kukkasien takaa
Antti totesi, että arpaonni on tältä päivältä käytetty
täysimääräisesti eikä muihin arvontoihin kannata
nyt osallistua.
Ehdokkaina hallituksen puheenjohtajaksi
Antin lisäksi olivat Tiina Heino (Diakonian ja
nuorisotyön ammattilaiset) sekä Ilona Lehmus
(Ortodoksisen kirkon työntekijät).
Hallitukseen valittiin sääntömuutosten mahdollistamin tavoin 13 jäsentä. Jokainen jäsenyhdistys saa yhden hallituspaikan, ja kahdella suurimmalla yhdistyksellä (Kirkonpalvelijat ja Kirkon
lastenohjaajat) on kaksi paikkaa.
Ennen kokouksen alkua pidettiin edustajiston
seminaari, jossa Sonja Vainio kertoi CV-klinikasta.
Vuoden 2019 alusta jäsenellä on mahdollisuus ottaa
yhteys Sonja Vainioon, ja hänen kanssaan käydä
lävitse CV:tä ja urasuunnitelmia Kirkon alojen
maksamana jäsenetuna.

Liiton hallituksen jättänyttä Soile Tiaista muistettiin tarkkana naisena.

Regina Ketola äänestämässä, taustalla Riitta Sjöblom.

Vastavalittu hallituksen puheenjohtaja Antti Ruuskanen
kiitti saamastaan tuesta.

Edustajiston puheenjohtaja Arvo Katajamäki sai tuttuun tapaansa
kokousväen myös nauramaan.

Kiitokset kokeneille
Kirkon toimistohenkilöstö KiTo ry:n eroava puheenjohtaja Soile Tiainen kukitettiin seminaarin
päätteeksi. Soile sai kukat ja rintakorun kiitokseksi
liiton hyväksi tekemästään pitkäaikaisesta työstä.
Kokouksen päätteeksi kukitettiin hallituksen puheenjohtajan tehtävät jättävä Tiina Heino,
jolle on kertynyt yhdeksän puheenjohtajavuotta.
Edustajiston puheenjohtaja Arvo Katajamäen kausi päättyi kukkasiin. Arvokin kertoi jäävänsä pois
liiton hallinnosta tämän kauden päättyessä.
Liiton hallituksen puheenjohtajan paikasta luopunut Tiina Heino kiitti
yhdeksänvuotisesta pestistään jäseniä ja yhteistyökumppaneita.
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Ortodoksien
luottamusmiesvaalit
keväällä 2019
KIRKON ALOISSA on ollut luottamusmiesvaalisyksy, mutta ortodoksisten seurakuntien luottamusmiesvaalit on siirretty keväälle 2019. Nykyiset
luottamusmiehet jatkavat 30.4.2019 saakka.
Ortodoksisen kirkon kirkolliskokous käsittelee 26.-28.11.2018 Valamon luostarissa hallinnonuudistusesitystä. Uudistus on suuri, ja
toteutuessaan vaikuttaa useihin asioihin kirkon
sisällä. Uudistus vaikuttaisi myös luottamusmiesten
lukumäärään.
Ortodoksisen kirkon luottamusmiehet ja
varaluottamusmiehet on tällä hetkellä valittu
hiippakuntakohtaisesti. Luottamusmiehet toimivat
Helsingin hiippakunnassa sekä Kuopion ja Karjalan
hiippakunnassa. Oulun hiippakunnassa ei nyt ole
luottamusmiestä. Lisäksi Helsingin seurakuntaan
on valittu oma luottamusmies seurakunnan laajuuden vuoksi. Hiippakuntamallissa luottamusmies
liikkuu tarvittaessa hiippakunnan alueella seurakunnasta toiseen hoitamassa luottamusmiestehtäviä.
Hiippakuntakohtainen luottamusmiesmalli
on toiminut hyvin ennen suunniteltua
hallinnonuudistusta. Mikäli kuitenkin
hallinnonuudistus toteutuu, ja siirrytään 21 seurakunnasta 7 seurakuntaan, niin on syytä muuttaa
luottamusmiesten toimialuettakin. Näinpä on
sovittu, että mikäli hallinnonuudistus toteutuu,
jokaiseen seurakuntaan tulee oma luottamusmies.
Luottamusmiesten määrä lisääntyisi ja tämä parantaisi edunvalvontaa.
Tätä kirjoitettaessa syksyn kirkolliskokous on
vielä edessäpäin, joten eri vaihtoehdot ovat avoinna. Kun lukijat saavat lehden käteensä, niin tiedämme jo enemmän.
Ortodoksien luottamusmiesvaalit ovat
keväällä 2019, mutta yksityiskohdat ovat avoinna.
Luottamusmiesten lukumäärän muutoksen lisäksi
on valmisteilla äänestystavan vaihtaminen
kirjevaaleista sähköiseen vaaliin.
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Työpaikan vaihto ja ammattiliitto
OLETKO mahdollisesti vaihtamassa työpaikkaa ja
mietit, mikä ammattiliitto olisi hyvä.

Kirkon alat ry

Kirkon alat ry:n säännöissä on otettu huomioon se seikka, että nykypäivänä työntekijät voivat
joutua vaihtamaan työpaikkaa. Koko työuraa ei
enää tehdä yhdellä ja samalla työantajalla. Työntekijät vaihtavat työpaikkaa ja yhdeltä ammattialalta
siirrytään toiselle ammattialalle. Siirtymää tapahtuu
julkiselta yksityiselle, mutta myös julkiselta julkiselle kuten seurakunnasta kuntaan.
Kirkon alat ry:n säännöt määrittävät jäsenyyden siten, että liiton jäsenet ovat jäsenyhdistyksiä
taikka henkilöjäseniä. Jäsenyhdistyksien jäsenkriteerit ja henkilöjäsenen kriteerit lähtevät siitä, että
jäsenenä voi olla kristillisten kirkkojen ja muiden
kristillisten organisaatioiden palveluksessa oleva
henkilö sekä muu henkilö, jonka koulutus, tehtävä
tai muu erityinen peruste liittyy tai on liittynyt kristillisiin kirkkoihin tai muihin kristillisiin organisaatioihin.
Erityisesti tämä on hyvä huomioida silloin,
jos siirtyy viransijaiseksi taikka muutoin lyhytaikaisesti pois kirkon töistä. Kirkon aloihin voi siis
edelleen kuulua, vaikka ei juuri sillä nimenomaisella hetkellä olisikaan työssä kirkon alalla. Vaikka
työpaikkasi vaihtuisikin, Sinulla on edelleen käytössä kaikki Kirkon alat jäsenpalvelut ja jäsenedut
kunhan täytät uutta työnantajaa varten valtakirjan.
Jäsenmaksun perintää varten maksuvaltakirja
tulee muistaa aina täyttää. Tämä on hyvä muistaa
myös silloin kun vaihtaa työpaikkaa kirkolliselta
työnantajalta toiselle. Kun vaihdat työpistettä
saman työnantajan sisällä, varmista, että
jäsenmaksun perintä jatkuu. Lisäksi aina kun siirtyy esim. kunnalle työhön, on valtakirja täytettävä.
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Liiton uusi puheenjohtaja

Kirkon alat ry:n edustajisto valitsi kokouksessaan 23.11.2018 liiton hallituksen
uudeksi puheenjohtajaksi Tapiolan seurakunnan ylivahtimestari Antti Ruuskasen.
Uuden puheenjohtajan kausi on kolmevuotinen ja alkaa 1.1.2019.
Seuraavassa Antti kertoo, minkälaisen hallituksen puheenjohtajan liittomme saa.

1.

Minkälaisen puheenjohtajan liitto sinusta saa?

Liitto saa pitkän linjan ay-aktiivin. Käytännössä olen samat 20 vuotta, mitä olen seurakuntatyötä
tehnyt, ollut jossain liiton luottamushommassa: pisimpään pääluottamusmiehenä Espoossa eli 12 vuotta.
Kirkonpalvelijoiden puheenjohtajana ja liiton hallituksessa ja työvaliokunnassa olen ollut viimeiset kolme
vuotta ja STTK:n edustajistossa puolitoista vuotta.
Työelämää olen nähnyt myös eri puolilta: ennen seurakuntamaailmaa olin mm. pankissa, rahoitusyhtiössä ja sanomalehdessä. Nykyinen ylivahtimestarin virkakin on muuttunut kovasti (kuten jokseenkin
kaikkien kirkon työ): nyt vastaan monialatiimin työstä eli ymmärrän hyvin monenlaisten työtehtävien
vaatimuksia.
Kaverit väittävät, että olen aika rauhallinen ja tasainen. Paineensietokykyni ja yhteistyökykyni saavat
hyvää palautetta. Mutta välillä osaan olla vähemmän tasainen ja sitten voi tulla yllätyksiä…

2.

Mitkä ovat mielestäsi Kirkon alojen suurimmat vahvuudet?

Näitähän piisaa: edustamme kaikkia kirkon työaloja, ortodoksisen kirkon, kristillisten järjestöjen ja
helluntaiseurakuntien työntekijöitä eli ihan kaikkia. Neuvottelijamme istuvat itse neuvottelupöydässä, ei ole
’välikäsiä’. Meillä on mahtava luottamusmiesverkosto ja liiton toimisto. Yhteishenki on aidosti hieno:
yhdessä ajetaan erilaisia tavoitteita, osuivat ne ihan täysin omalle kohdalle tai ei. Jos saisimme ammattiliittona toimimisen olympialajiksi, taitaisimme napata kullan Suomeen: Porilaisten marssi soimaan…

3.

Terveisiä jäsenille!

Erityisen hienoa liitossamme on myös, että jokainen jäsen on yhtä tärkeä. Kolmevuotisen puheenjohtajakauden hyvä tavoite olisi olla jokaiseen jäseneen yhteydessä ainakin kerran. Eli pidättehän, hyvät
ystävät, omalta osaltanne huolen, että tämä tavoite tulee täytettyä.
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Uravalmennuksen avulla
CV ja työhakemus kuntoon
Teksti: Paula Antell

Kirkon alojen jäsenet pääsevät vuoden 2019 alusta alkaen nauttimaan uudesta jäsenedusta,
kun aloitamme yhteistyön rekrytointikonsultti Sonja Vainon kanssa. Jäsenemme voivat
kalenterivuoden aikana käyttää kaksi uravalmennustuntia, joiden aikana voidaan esimerkiksi
päivittää CV ja työhakemus tai vain keskustella omista ajatuksista ja toiveista oman työuran
suhteen. Palvelu on tarkoitettu sekä opiskelijoille, työelämässä oleville ja työttömille jäsenille
ja siitä on varmasti iloa kaikille näille jäsenryhmille. Valoisa Sonja kävi Kirkon alojen toimistolla
kertomassa hieman itsestään ja tarjoamastaan uravalmennuksesta.

SONJA on tehnyt pitkän uran henkilöstöhallinnossa ja rekrytointien parissa.
Päivätyönään hän työskentelee rekrytointiyrityksessä, mutta on jo vuodesta
2005 asti tehnyt valmennuksia oman yrityksensä kautta, ensin täyspäiväisesti ja myöhemmin sivutoimisesti. Koulutustaustana Sonjalla on henkilöstöhallintoon ja johtamiseen suuntautunut BBA Tradenomi ja osaamistaan hän
on kehittänyt työvuosien aikana myös kouluttautumalla MB Elämäntaidon
valmentajaksi® ja ryhmätyönohjaajaksi. Valmennustunteja Sonjalle on kertynyt noin 500, joten hän todella tietää, mistä puhuu.

Mitä hyötyä valmennuksesta Kirkon alojen jäsenille on?
VALMENNUKSEN ENSIASKEL on yhteisen ajan sopiminen. Valmennus tapahtuu useimmiten puhelimitse
tai videopuheluna ja aivan ensiksi tehdään alkukartoitus, jossa käydään läpi jäsenen toiveita ja haasteita valmennuksen suhteen. Valmennuksessa mietitään käytännön toimenpiteitä, usein päivitetään cv:tä, käydään
läpi työnhakuprosessia, sovitaan käytännön askeleita ja aikataulua.
Sonja tietää, että työnhaku on rankkaa ja hänelle on tärkeää pystyä tarjoamaan sparrausta ja henkisen
puolen tukea työnhakuun. Tämän päivän työnhaussa CV:n painoarvo on suurempi kuin työhakemuksen.
Päivätyössään Sonja keskustelee päivittäin rekrytoijien kanssa, joten hänellä on vahva käsitys siitä, mitkä
seikat ovat ansioluettelossa olennaisia ja mitä CV:n tulee sisältää, jotta sillä pääsee työhaastatteluun.

Rohkeasti mukaan valmennukseen!
SONJA KANNUSTAA Kirkon alojen jäseniä hakeutumaan rohkeasti mukaan uravalmennukseen. Hänen
tehtävänään on toimia rinnallakulkijana. Valmennuksessa mennään aina jäsenten ehdoilla. Ulkopuolisen
henkilön avulla on kuitenkin mahdollista saada objektiivista näkökulmaa omaan työnhakuun ja urapohdintoihin. Tärkeää on kuitenkin oma motivaatio: Sonja ei kirjoita CV:tä kenenkään puolesta vaan antaa eväät
sen tekemiseen itse. Jos työnhaku on kestänyt pitkään, niin valmennuksessa voidaan tarvittaessa käydä
vahvuuksia läpi: mitä saavutuksia on uran aikana tullut ja mitä on oppinut omista työvuosistaan. Sonja
muistuttaa, että on ok olla ylpeä omista saavutuksistaan ja niiden oikeanlainen esiintuomien työnhaussa on
ratkaisevaa uuden työpaikan saamisen kannalta.
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Miten valmennukseen pääsee mukaan?
Uravalmennukseen pääsee mukaan varaamalla ensin ajan suoraan
Sonjalta joko puhelimitse numerosta 040 508 5162 tai lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen valmennusvainio@gmail.com.
Varaudu kertomaan jäsennumerosi, sekä toiveistasi valmennuksen
suhteen. Varaa esille myös CV eli ansioluettelo.
Jos CV:tä ei ole valmiina, on hyvä kirjata ylös omaa työhistoriaa.
Ennen valmennusta on myös hyvä pohtia jo etukäteen, mitä valmennuksella haluaa saavuttaa ja mitä toiveita on tulevaa työuraa ajatellen.
Valmennus tapahtuu joko puhelimitse tai videopuheluna esimerkiksi
Whatsapp-sovelluksen kautta.
Helsingin alueella on myös mahdollista sopia henkilökohtainen tapaaminen.
Jäsenillä on käytettävissä kaksi valmennuskertaa vuodessa.
Valmennuskeskustelut ovat aina luottamuksellisia.
Ajanvarauksia voi tehdä 2.2.2019 alkaen
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Irja Askola:

Hyvan tekeminen kannattaa aina
Sydämellisyys, rauhallisuus ja rohkeus ovat ominaisuuksia, joista Irja Askola on opittu
tuntemaan. Kirkon töihin emeritapiispalla on erinomainen perspektiivi, onhan hän palvellut samaa työnantajaa antaumuksella ja intohimolla 23-vuotiaasta. Jo kymmenvuotiaana
hän aloitti kirkollisen vastuunkannon toimimalla pyhäkoulun apuopettajana Lauritsalassa.

Kun aikataulutettu elämä reilu vuosi sitten jäi
taakse ja viran valjaat sai riisua, ensimmäinen tunne
oli helpotus.
– Olen iloinen ja onnellinen noista seitsemästä vuodesta, mutta olihan se sellainen ympärivuorokautinen maraton. Eläkkeelle jääminen kuitenkin
yllätti minut, Helsingin piispan virasta eläkkeelle
jäänyt Irja Askola kertoo.
Työssään hän on aina toiminut täysillä. Täpötäysi oli myös viimeinen työpäivä: aamuvarhaisesta
iltamyöhään tapaamisia, tilaisuuksia, puheita.
– Kun sitten seuraavana aamuna heräsin, olin
eläkkeellä. Onneksi uskosta ja kristityn identiteetistä ei kuitenkaan tarvitse jäädä eläkkeelle.

Pitkän uran surutyö

Ensihelpotuksen jälkeen yllätti se, että eläkkeellä oleminen ei ollutkaan ihan yksinkertaista.
– Väsymys puski ulos. Hämmästyin siitä,
miten väsynyt olin. Jonkin aikaa kuluikin sellaisessa
alkueläkeläisyyden alakulossa.
Tekemättömyyden tila ei ole helppo. Se avaa
mielen laatikoita ja nostaa esiin asioita, joita ei ole
ehtinyt käsitellä.
– Kun kiire hellitti, monet tikarinpistot ja
ilkeydet alkoivat nousta mieleen.
Irja Askola halusi aina keskittää työenergiansa
myönteisiin asioihin, mutta niellyt asiat poksahtelivat nyt esiin kuin ilotulitusraketit.
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– Olin ensin pettynyt, olinhan etukäteen nähnyt itseni yliopiston luennoilla ja tekemässä kaikkea
tehokasta, myös itseni hoitamista, emeritapiispa
hymyilee.
Sen sijaan elämä olikin uimista ja sohvan nurkassa istumista monta viikkoa. Polku oli kuitenkin
kuljettava loppuun. Kun alakulo sitten alkoi väistyä,
Irja Askola näki, että se oli kannattanut.
– Se oli surutyötä. Työni, niin kuin niin moni
seurakunnan työ, oli tunnetyötä. Siihen liittyy paljon muistoja. Minulle työ on ollut aina myös harrastus ja vaikuttamisen väline, joka on tarjonnut paljon
ihmissuhteita. Itse asiassa se on ollut koko elämä.

Uuden arjen opettelu

Asiantuntijoiden mukaan uuden identiteetin
luomiseen menee noin vuosi. Sitä prosessia ei kannata, ei edes voi, kiirehtiä.
– Ei ole helppoa oppia sallimaan itselleen, että
nyt voin vain olla.
Mieluisaa on ollut mahdollisuus lukea kaunokirjallisuutta, joskin totuttelua vaati sekin, että
voikin vaikka aamukymmeneltä istahtaa lempituoliin lukemaan.
– Kaunokirjallisuus on hoitavaa, avartavaa ja
kiehtovaa, Irja Askola sanoo.
Tärkein ja mieluisin luottamustehtävä on löytynyt naapurikorttelista. Emeritapiispa käy päiväkodissa lukemassa satuja ja leikkimässä lasten kanssa.

– Se on aivan ihanaa. Minulla on oma nimikkoryhmä.
Päiväkotiin voi mennä sellaisena kuin on, ja
sitten katsotaan, millainen on tilanne ja millainen
päivä tästä tulee.
– Eläkkeellä on mahdollisuus ottaa käyttöön
itsestään myös sellaisia alueita, jotka ovat olleet
kesannolla.

Suhteellisuudentajua ja
vastuuntuntoa

Nykyistä maailman menoa seuratessaan Irja
Askola haluaa korostaa suhteellisuudentajun merkitystä.
– Jokainen sukupolvi kokee, että juuri tässä
ajassa on turbulenssia ja kaikki muuttuu. Mutta jos
katsotaan vaikka Suomen satavuotista historiaa,
niin ei meidän sukupolvemme ole ensimmäinen,
joka turbulenssiin joutuu.
Tämän päivän uhkakuvat ovat toki todella
vakavia.
– On meidän sukupolvemme asia ottaa vakavasti ilmastonmuutos ja pakolaiskriisi. Jälkimmäinenhän on itse asiassa osa suuria kansainvaelluksia,
jotka vasta nyt ovat alkaneet kohdistua länsimaihin.
Irja Askola muistuttaa, että omassa maassamme olemme olleet aika tasa-arvoisia. Jokaiselle on
pyritty takaamaan perushuolto, peruskoulutus ja
työ.
– Nyt Suomikin on jakautumassa. Meidän
on kyettävä huolehtimaan siitä, ettemme siirrä tätä
toivottomuutta, paniikkia ja uhkailua lapsiin ja
nuoriin. Aikuisilla on vastuu siitä, miten puhutaan
ja toimitaan. Emme saa lisätä pelkoa ja viedä toivoa
seuraavalta sukupolvelta.

Arjessakin voi vaikuttaa

Meistä jokainen voi arjessaan tehdä ympäristöystävällisiä tekoja ja opettaa lapsillekin luonnon,
ympäristön ja toisten ihmisten huomioimista.
– Hyvän tekeminen kannattaa aina. Meidän
on kuitenkin annettava esimerkkiä, emme saa vain
puhua.
Hyvän tekeminen ei ole vain rahallista, se on
myös kohtaamisia, tapaamisia ja asenteita. Tässä
ovat seurakunnan työntekijätkin hyvin keskeisessä
asemassa.
– Hiilijalanjälki on todella tärkeä asia, mutta

erittäin tärkeä on myös se tunnejälki, jonka jätät
kohtaamiisi ihmisiin. Onko se armahtavaisuutta,
turvaa vai tuomiota, hyväksymistä vai hylkäämistä,
siitä on kukin itse vastuussa.

Kirkon työt ovat ihmistyötä

Irja Askola painottaa, että kaikki kirkon tehtävät ovat tärkeitä. Suomessa kirkon henkilökunta
on erittäin korkeasti koulutettua, mutta siitä huolimatta sekä puhe- että päätöksentekotapa tahtovat
olla liian pappiskeskeistä toimintaa.
– Eivät papit sitä välttämättä huomaa. Se on
malli, jonka he ovat saaneet edeltäviltä sukupolvilta.
Askola toivoisi enemmän sekä erilaisten työntekijäryhmien että luottamushenkilöiden kohtaamista.
– Muutama päiväkin jonkin toisen työntekijäryhmän kanssa lisäisi ymmärrystä toisen työstä. Se
ei vaadi edes budjettia. Meidän pitäisi myös opetella
kehumaan toisiamme yli ammattirajojen.
Kirkon korkeimman päätöksenteon – niin
piispainkokouksen kuin kirkkohallituksen täysistunnonkin – näkökulma on Irja Askolan mielestä
valitettavan usein vain hallinnollinen.
– Perustyö on kuitenkin kohtaamisen kirkko.
Mielestäni kokouksen kirkko ja kohtaamisen
kirkko eivät ole riittävästi vuorovaikutuksessa.

Työ muuttuu , arvo ei

Meneillään olevat työelämän muutokset ovat
valtaisia, eikä kirkkokaan elä missään saarekkeessa.
Kauhistelun sijaan pitäisi perehtyä siihen, miten ne
vaikuttavat ammattikuviin ja toimintatapoihin.
– Meidän sisäinen sanomamme on ainutlaatuinen, mutta kyllä työelämän muutokset kävelevät
kirkkoonkin sisään.
Kirkon pitääkin hakea ja vahvistaa kontaktia
muihin.
– Minusta meidän pitäisi kaiken kaikkiaan
olla ylpeämpiä siitä työstä, mitä kirkko tekee. Ei
kirkko joudu marginaaliin, jos me emme anna sen
joutua! Ei jäädä nyyhkimään, jos joku käytäntö
loppuu. Haetaan kontaktia muihinkin kuin sisäpiiriläisiin ja kysytään, miten se tämän hoitaisitte, Irja
Askola sanoo.
– Seurakunta ei ole vain organisaatio, se on
yhteisö.

Teksti: Virve Airola
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Kirkon alat ry:n luottamusmiesten
neuvottelupäivät 24.-25.1.2019. Glo Hotel Art
Hyvä evankelisluterilaisen kirkon luottamusmies,
olet lämpimästi tervetullut Kirkon alat ry:n luottamusmiesten neuvottelupäiville Glo Hotel Artiin Helsingin
keskustaan (Lönnrotinkatu 29 00180 Helsinki, puh. 010 344 4100) 24.-25.1.2019. Alla näet päivien ohjelman
ja ilmoittautumisohjeet, nähdään tammikuussa Helsingissä!

Ohjelma
Torstai 24.1.2019
10:00 Ilmoittautuminen ja lakimiesten kyselytunti
ajan etukäteen varanneille
11:30 Buffet-lounas
12:30 Neuvottelupäivien avaus
13:00 Ajankohtainen työmarkkinakatsaus, Paula Aaltonen,
toiminnanjohtaja, Kirkon alat ry
14:00 Neuvottelijan työkalupakki, Lottaliina Pokkinen,
lakimies
15:30 Kahvitauko
16:00 Neuvottelijan työkalupakki jatkuu
17:00 Ensimmäisen päivän päätös, etkot ja yhteistä
jutustelua koulutustilassa
18:30 Illallinen					
Perjantai 25.1.2019
08:15- Hotelliaamiainen / kahvitarjoilu
9:00 Hotellissa yöpyville aamiainen hotellin ravintolassa, 			
aamukahvit muille kokousaulassa
9:00

Suorituslisä KirVESTESin mukaan, Katariina Kietäväinen,
työmarkkina-asiamies, Kirkon työmarkkinalaitos

10:00 Tauko, huoneiden luovutus
10:30 STTK nyt, Juska Kivioja, järjestöpäällikkö, STTK
11:30 Luottamusmieskoulutusinfo vuodelle 2019,
Paula Antell, järjestöasiantuntija, Kirkon alat ry
12:00 Päätössanat, Paula Aaltonen
12:15 Buffet-lounas
Pidätämme oikeudet muutoksiin.
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Ohjeita lm neuvottelukurssille
Ilmoittaudu päiville liiton nettisivujen kautta
osoitteessa www.kirkonalat.fi. Kerro
ilmoittautumisen yhteydessä myös mahdollinen
erityisruokavalio sekä huonetoveritoive.
Ilmoittaudu viimeistään 10.1.2019 mennessä.
Mahdolliset lisäkysymykset majoituksen tai
matkustamisen suhteen voit osoittaa
järjestöasiantuntija Paula Antellille
paula.antell@kirkonalat.fi tai 0400 157 992
Kulut
Kurssi on luottamusmiehille palkallista koulutusta. Kirkon alat maksaa matka-, majoitus- ja kurssikulut ja laskuttaa
työnantajaltanne 24 €/pv ruokarahaa.

Peruutus
Osallistuminen voidaan perua kuluitta
10.1.2019 mennessä.
Jos osallistuminen perutaan tämän jälkeen,
peritään kurssimaksusta 50 %.
Jos kurssilainen jää perumatta pois kurssilta, peritään häneltä koko kurssimaksu, ellei
hän esitä lääkärintodistusta tai todistusta
voittamattomasta esteestä.
Peruutuksen voi ilmoittaa liiton toimistoon
puh. 0207 912 530
tai galina.voloshina@kirkonalat.fi

Majoitus
Majoitus tapahtuu 2 hengen huoneissa. Varatusta yhden hengen huoneesta osallistuja
maksaa itse lisämaksun 45 euroa.
Maksu suoritetaan hotellissa uloskirjautumisen yhteydessä.
Yhden hengen huoneita on saatavilla rajoitettu määrä.
Matkakorvaus
Matkakulusi korvataan liiton matkustussäännön mukaisesti edullisimman julkisen
kulkuneuvotaksan mukaisesti. Jos et pääse
kurssille julkisilla kulkuneuvoilla ja joudut käyttämään omaa autoa ja tulet yksin,
km-korvaus on 20 senttiä/km.
Jos kyydissäsi on muita koulutukseen osallistuvia, km-korvaus on
41 senttiä/km+3 senttiä/km/muu osallistuja.
Voit täyttää kurssilla matkalaskulomakkeen,
johon liitteeksi tarvitaan alkuperäiset kuitit.
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Hyvä luottamusmies,
Näiltä sivuilta löydät tietoa Kirkon alojen vuoden 2019 luottamusmieskoulutuksista. Koulutukset eivät ole vielä
virallisesti työnantajapuolen hyväksymiä, joten muutokset ovat mahdollisia. Ilmoittautumislinkit ja kurssipäivien
tarkemmat ohjelmat julkaistaan liiton nettisivuilla, kun työnantajapuoli on hyväksynyt koulutukset.
Nähdään ensi vuonna koulutuksissa!

Luottamusmieskoulutukset evankelis-luterilaisen kirkon luottamusmiehille
•
•

24.-25.1.2019 Luottamusmiesten neuvottelupäivät, Helsinki
7.-8.2.2019 Koulutus uusille luottamusmiehille, Vantaa

•
•

4.-5.4.2019 Luottamusmieskurssi A, Helsinki
12.-13.9.2019 Luottamusmieskurssi B, Tampere

Luottamusmieskoulutukset kristillisten järjestöjen luottamusmiehille
•

21.-22.3.2019 Luottamusmieskurssi kristillisten järjestöjen luottamusmiehille, Helsinki

Syksy 2019
•

Työaikalain uudistamisen vaikutukset KJTES:in soveltamisessa, 1 h webinaari

Luottamusmieskoulutukset ortodoksisen kirkon luottamusmiehille
•

9.-10.5.2019 Luottamusmiesseminaari, Helsinki
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Kaikille sopimusaloille yhteinen koulutus
Yhteistyössä TJS Opintokeskuksen kanssa
(koulutuspäivien sisältö sama kaikilla paikkakunnilla):
Henkilöstön edustajan viestintä
•
•

15.3.2019 Cumulus City Asema, Kuopio
26.9.2019 TJS Opintokeskus, Helsinki

Neuvottelutaitoja henkilöstön edustajille
•
•
•

7.2.2019 Helsinki, TJS Opintokeskus
20.2.2019 Tampere, Hotelli Scandic City
18.9.2019 Oulu, Hotelli Scandic Oulu

Muistathan päivittää mahdolliset
jäsenyyteen liittyvät muutokset
jäsenrekisteriimme
Ilmoita kaikki mahdolliset muutokset
mm. sähköpostiosoite, kotiosoite,
työnantajan vaihdokset. Jos jäät palkattomalle
jaksolle, muista täyttää sille tarkoitettu lomake,
kaikki lomakkeet löydät kotisivuiltamme
www.kirkonalat.fi/jasenille/lomakkeet/
Jos olet ollut lomautettuna tai sinut on
nimetty toiseen tehtävään, ja palaat takaisin
saman työnantajan alle, niin muista
tarkistaa, että jäsenmaksu on tilitetty
palkastasi. Mikäli näin ei ole, tarkista asia palkanlaskijalta ja tarvttaessa täytä valtakirja uudestaan.

Paikallisen neuvottelijan talousluvut
•
•

13.3.2019 TJS Opintokeskus, Helsinki
10.10.2019 Scandic Oulu, Oulu

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

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

Matkakulut korvataan jälkikäteen matkalaskua vastaan,
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Päiväni
dianalaisena
Teksti ja kuvat: Paula Antell
Työelämä on murroksessa, näin meille kerrotaan jo lähes viikoittain uutisissa. Evankelisluterilaisen kirkon kentällä on jo pidempään ollut nähtävissä muutos, jossa eri ammattien rajat häipyvät
ja erilaisia yhdistelmäammatteja on lähes kaikilla työaloilla: löytyy vaikkapa suntio-vahtimestaria, lähetyssihteeri-lastenohjaajaa ja monia muita erilaisia ammatteja, joissa yhdistyy useampi
työ tai jopa työala. Tällä kertaa Mukana työmaalla -juttusarjassa oli vuoro tutustua jäsenyhdistykseemme, jonka nimessä yhdistyy kaksi eri työalaa. Diakonian ja nuorisotyön ammattilaiset
DiaNa ry edustaa nimensä mukaisesti molempia työaloja, joten haastatteluun oli tärkeää löytää
henkilö, joka tekee töitä molempien ammattien parissa. Sääksmäen seurakunnasta löytyikin
nuorisodiakoni Marko Itkonen, jonka työpäivään pääsin tutustumaan.

Marko Itkonen.

Kulttuurin ja seurakuntatyön moniosaaja

P

äiväni Sääksmäellä meinaa alkaa huonosti,
sillä huomaan olevani bussiurpo, joka ei
ole osannut ostaa lippua oikeaan paikkaan.
Ajatuksissani Sääksmäki kk tarkoitti kirkonkylää eli
keskustaa, mutta kuskin kuulutettua ”Sääksmäen
pysäkki” seisonkin maantien varressa yksin. Iloinen
Marko kurvaa onnekseni pian paikalle ja nappaa
minut kyytiin.
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Sääksmäen seurakunnalla on pitkä historia, sen
todennäköinen perustamisaika sijoittuu 1200-luvun
puolivälin tienoille, niin sanotun Hämeen ristiretken jälkimaininkeihin. Tänä päivänä Sääksmäki on
osa Valkeakosken kuntaa, mutta seurakunta on yhä
sen pitkän historiansa vuoksi Sääksmäen seurakunta. Jäseniä on noin 15 500 ja työntekijöitä 53.
Marko on työskennellyt Sääksmäellä vuodesta 2011, ensin nuorisotyönohjaajan nimikkeellä
ja viimeiset neljä vuotta nuorisodiakonin virassa.
Koulutukseltaan hän on lähihoitaja, erityisohjaaja
ja diakoni, viimeisimmän koulutuksen hän hankki
töiden ohella. Opintojen nälkä ei tällä aikaansaavalla
miehellä ole sammunut ja tälläkin hetkellä hän opiskelee Sosionomi (YAMK)-tutkintoa Kulttuuri- ja
taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä -koulutusohjelmassa Hämeen ammattikorkeakoulussa. Kulttuuri
ja teatteri ovat isossa roolissa Markon elämässä ja
tätä osaamista hän saa hyödyntää myös omassa
työssään. Vaikka seuraava suurempi kirkkovuoden
tapahtuma on joulu, suunnitellaan Sääksmäellä jo
pääsiäistä. Marko on käynnistänyt pääsiäisnäytelmän organisoinnin. Näytelmässä nähdään ja kuullaan ainakin laulua, musiikkia ja monologeja.

Tarkkasilmäisimmät muistavat Markon myös muutaman vuoden takaisesta huumekauppiaan roolista
Salatuissa elämissä, ja sen perusteella hänet saatetaan vieläkin tunnistaa ulkona liikkuessa.

Ei kahta samanlaista päivää

K

un kysyn, minkälainen on tyypillinen työpäivä, niin sellaista ei oikeastaan ole. Tietyt
asiat ovat säännöllisesti kalenterissa, mutta
Marko saa suunnitella oman työnsä hyvin vapaasti
ja erilaiset projektit, kuten pääsiäisnäytelmä, ovat
lähellä sydäntä. Ison osan työajasta vie kuitenkin
rippikoulu- ja leirityö. Leirit vetävät Sääksmäellä
hyvin väkeä. Seurakunnalla on oma Papinniemen
leirikeskus, jossa on 60 majoituspaikkaa ja ajoittain
leirit ovat niin suosittuja, että kaikki halukkaat eivät
mahdu mukaan. Kuukausittain on myös vankilakäynti, jossa sielunhoidolliset tehtävät ovat pääroolissa. Työnkuvaan kuuluvat myös nuoret aikuiset.

vankäsittelyharjoituksia, joissa suosittuja hahmoja

ovat Venäjän ja Yhdysvaltojen presidentit sekä myös
kotimaiset poliitikot. Tunnelma on rauhallinen ja
tekeminen vapaata. Yksi tekee matematiikan harjoituksia, toinen tietokoneella tatuointimalleja, kolmas
lähtee tauolle, eikä enää palaa luokkaan. Marko on
luokassa läsnä, tukena ja saatavilla. Välillä luokassa
piipahtaa edellisvuoden työpajalaisia jututtamassa
Markoa, joka on selvästi tuttu ja turvallinen henkilö
näille nuorille. Vierailumme lopuksi Marko istuu
vielä tuoliin valokuvattavaksi.
Opettaja-Janne selittää kärsivällisesti valojen ja varjojen käyttäytymisestä valokuvassa. Nuoret avustavat ja lähikuva saadaan otettua.

Silmämallina ja hodarikokkina oppilaitoksissa

M

arkon työnkuvaan kuuluvat myös oppilaitospastorin hommat. Hän käy viikoittain
sekä Valkeakosken ammattikoulussa että
lukiossa, joista ensiksi mainittuun pääsen haastattelupäivänä tutustumaan. Valkeakosken ammattikoulussa Marko on mukana Vaateri-ryhmän
toiminnassa. Vaaterin toiminta on mediapainotteista
työpajatoimintaa ja ryhmä koostuu alle 29-vuotiaista
nuorista, jotka eivät ole vielä löytäneet omaa opintopaikkaa. Ryhmässä harjoitellaan pääosassa elämäntaitoja ja etsitään omaa polkua kohti opiskeluita.
Haastattelupäivän aamuna paikalla on kolme nuorta.
Päivän ohjelmassa on ottaa lähikuva silmästä, jota
käytetään erään näytelmän lavastuksessa.
Ennen kuvan ottamista pitää kuitenkin
syödä. Haastattelupäivämme on osunut keskellä
kuuminta työmarkkinasyksyä ja JHL:n lakon ollessa
päällä täytyy ruoka laittaa itse. Opettaja Janne Kulosaari on hommannut
hot dog -ainekset, joista nuoret valmistavat sapuskat.
Luokka on kotoisa tila, jossa työpajalaisten kädenjälki näkyy: on omakuvia, itsetehtyjä koruja ja ku-

Työpäivään voi sisältyä kaikkea yllätävää,
kuten silmämallina toimimista.
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Naurava tiimi ja luottava esimies auttaa
jaksamaan

O

Päivän lounas valmistui tällä kertaa omin voimin.

ppilaitoskäynnin jälkeen ehdimme piipahtaa vielä Markon työpisteellä seurakuntatalolla. Seurakuntatalon vieressä kohoaa
Valkeakosken kirkko, jonka purkamisesta on väännetty kättä jo pidempään sen sisäilmaongelmien
vuoksi. Vielä samana päivänä sähköpostiin kilahtaa
tiedote, jossa kerrotaan, että valitukset purkamista
vastaan on hylätty, joten ilmeisesti uutta on edessä
Sääksmäellä tämän asian suhteen.
Seurakuntatalon taukotiloissa tapaamme
muutaman Markon kollegan. Työpareina Markolla
on nuorisotyönohjaaja ja pappi. Naurava ja iloinen työyhteisö on yksi työn jaksamisen edellytys,
samoin esimies, joka luottaa asiantuntemukseen ja
antaa Markolle vapaat kädet suunnitella omaa työtä
hyvin pitkälle.

Opiskelijoiden taidonnäytteitä muun muassa korujen ja kuvankäsittelyn osalta.
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Diakoniaa vai nuorisotyötä?

S

euraavaksi Markolla on vuorossa sielunhoitotapaaminen, johon toimittajalla ei ole asiaa,
joten lähdemme ajelemaan bussipysäkin
suuntaan. Matkalla Marko näyttää minulle vielä
Sääksmäen upean 1500-luvun alussa rakennetun
kivikirkon. Se on seurakunnan pääkirkko, jossa
järjestetään esimerkiksi rippikoulujen konfirmaatiot
ja valtaosa toimituksista.
Matkalla ehdimme vielä puhua siitä, onko Markon
työ enemmän diakoniaa vai nuorisotyötä. Työlle on
toki määritelty prosentit sen mukaan, mitä työalaa
tehdään, mutta esimerkiksi aamuinen oppilaitos-

käynti ei ollut ihan selkeästi kumpaakaan vaan
enemmän molempia. Työalojen rajat menevät siis
sulavasti sekaisin Markon työssä ja varmasti hyvä
niin. Luovalle tyypille on parasta, kun ei liikaa
rajoiteta. Marko palauttaa minut vielä lähtöpisteeseen maantienvarren bussipysäkille ja lähtee takaisin
seurakuntatalolle ottamaan sielunhoidon asiakasta
vastaan. Bussimatkalla pohdin vielä, miten opettavaista ja tärkeää on nähdä sitä käytännön työtä,
jota diakonit ja nuorisotyönohjaajat kentällä tekevät
ja miten monia kohtaamisia vuoden aikana työn
kautta tapahtuu. Niitä ei voi mitata rahassa. Omasta
työstään innostuneen henkilön kohtaaminen antaa
virtaa myös omaan tekemiseen ja näin tapahtui
tälläkin kertaa. Taas jaksaa!

DIAKONIAN JA NUORISOTYÖN AMMATTILAISET RY
Yhdistyksen perustamisvuosi 2005
Tulevien vuosien keskeisimmät tavoitteet: Huolehtia edunvalvonnasta yhteistyössä Kirkon alat ry:n kanssa. Jäsenhankinta,
toimia yhteistyössä toisten jäsenyhdistysten, aluetoimikuntien
sekä diakonia ja nuorisotyötä kouluttavien oppilaitosten
kanssa. Seurata näiden alojen koulutuksen, työn ja palkkauksen vastaavuutta. Rohkaista jäseniä tekemään jäsenaloitteita.
Tärkeimmät tapahtumat:
Jäsentenkohtaaminen kentällä, aluetapahtumissa ja
oppilaitoksissa, Kasvatuksen päivät ja vuosikokous.

Diakonia ja nuorisotyön ammattilaiset ry:n hallituksen sihteerin terveiset:
Olen Taija Elste-Ranta ja toiminut yhdistyksen sihteerinä vuodesta 2013. Työpaikkani on Vuosaaren seurakunta, jossa aloitin 1998 ja työalana erityisnuorisotyö. Nuorisotyö on muuttunut vuosien
varrella yhä enemmän diakonisennuorisotyön suuntaan. Nuorten ongelmat ovat moninaistuneet ja
syventyneet. Vanhat hyvät työmuodot ovat päivitetty tähän päivään tai ne ovat saaneet rinnalleen uusia muotoja seurakunnassa ja verkostoissa; moottoripajatoiminta, katusovittelu, lasten erovertaisryhmä, NettiSaapas, nuoret yksinhuoltaja äidit ryhmä jne. Kaikki nämä ovat syntyneet kentän tarpeista
ja työntekijöiden rohkeudesta viedä kehittämistarpeita tiedoksi luottamushenkilöille.
On ilo saada tehdä merkityksellistä työtä nuorten ja heidän perheidensä parissa.
Leppoisaa joulunodotusta sinulle!
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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.

Meitä on toiminut kolmen
hengen tiimi eri tehtävissä kirkkoherranvirastossa.
Yksi meistä lähtee eläkepäiville, ja työnantaja on ilmoittanut,
että uutta henkilöä ei oteta hänen tilalleen. Osa tehtävistä
siirretään muihin yksiköihin, osa jätetään tekemättä ja osa jaetaan
meille kahdelle. Työnantaja säästää jatkossa suuren osan lähtijän
palkkakustannuksista. Meidän kahden tulee opetella
uusia taitoja ja ottaa uutta vastuuta, mutta
palkkakysymyksiin työnantaja ei ole ottanut kantaa.
Olemme huolissamme jaksamisesta. Kuinka meidän
tulisi lähestyä työnantajaa omassa asiassamme?

Ev.lut. kirkossa on tehtävän vaativuuteen pe-

rustuva palkkausjärjestelmä. Järjestelmä perustuu
ajantasaiseen tehtävänkuvaukseen ja vaativuusryhmittelyyn. Ensimmäiseksi pitäisi ottaa esille nykyinen tehtävänkuvauslomake ja tarkistaa, vastaako
tehtävänkuvaus uutta, suunniteltua tehtävänkuvaa.
Tehtävänkuvausta tulee konkreettisesti tarkastella
ja tehdä tarvittaessa poistoja taikka lisäyksiä. Tehtävänkuvauksen päivittämisen jälkeen tulee arvioida
tehtävän vaativuus ja asetella vaativuutta määrittelevät rastit paikoilleen. Tämän jälkeen rastit
osoittavat, mikä on oikea vaativuusryhmä.
Kun oikea vaativuusryhmä on selvinnyt, on
suoritettava hienosäätöä. Palkkaa ei tule automaattisesti sijoittaa vaativuusryhmän alarajaan, vaan
palkkaa voidaan nostaa jopa seuraavan vaativuusryhmän alarajan ylitse erityisellä perusteella.
Teoria, kuinka nyt toimitaan:
1. etsi nykyinen tehtävänkuvaus
2. tarkista tehtävänkuvaus
3. sovi esimiehen kanssa neuvottelu
4. yhdessä esimiehen kanssa käy läpi
tehtävänkuvaus ja vaativuus
5. keskustelkaa palkkauksesta
6. esimies huolehtii palkantarkistuksesta.
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Ennen kuin tehtävänkuvaus ja palkkaus on saatu

kuntoon, ei tulisi ryhtyä kollegan töitä tekemään.
Omaa ammattitaitoa on kunnioitettava eikä ryhtyä
puurtamaan kollegan työtehtäviä ennen asioiden
selvittämistä.
Kun sitten tehtävänkuvaus ja palkkaus on saatu kuntoon, voi käytännön ongelmaksi muodostua,
että töitä on liikaa. Työaika ei riitä, vaikka kuinka
yrittäisi olla tehokas ja nopea. Eri työtehtävät voivat
muodostaa hallitsemattoman kokonaisuuden.
Tilanne on selvitettävä esimiehen kanssa mahdollisimman nopeasti ongelmien havaitsemisen jälkeen.
Esimiehen kanssa tulisi keskustella myös
tarvittavan perehdytyksen järjestämisestä uusiin
tehtäviin.
Ratkaisuksi ei riitä liukumien käyttäminen.
Sen sijaan, että käyttäisi kaikki mahdolliset liukumat, esimiehelle on kerrottava, mikä on tilanne.
Ensi alkuun esimies voi antaa ylityömääräyksen.
Joskus tämä ei kuitenkaan riitä ja on kerrottava
esimiehelle. Esimiehen tehtävä varmistaa riittävät
resurssit työhön.
			

Kokoaa
kasvatuksen
ammattilaiset.
Yli tuhat osallistujaa,
esiintyjää ja näytteilleasettajaa.

Jyväskylässä 8.-10.1.2019

teemana

#rauha

> facebook.com/kirkonkasvatuksenpaivat
> instagram.com/kirkonkasvatuksenpaivat

> sakasti.evl.fi/kasvatuksenpaivat
> twitter.com/kirkonkasvatus
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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 aikana olisi hyvä pitää tasaisin väliajoin
pieniä taukoja ja saada kehoon liikettä. Istuminen
on staattista työtä ja pienet jumppatuokiot työpäivän aikana laittavat lihakset ja verenkierron

liikkeelle ja palauttavat täten vartaloa istuma-asennon rasituksilta. Pitkän seisomisen vastapainoksi on myös hyvä vetreyttää kehoa tietoisesti
ja säännöllisesti päivän aikana.

1. Liike. Kynäjumppa
kahdeksikko
Seiso hartialinjaa leveämmässä haara-asennossa,
ota kynä käteen ja lähde
tekemään kynän kanssa
kahdeksikkoa jalkojen välissä. Vaihda kynä kädestä
toiseen aina jalkojen
edessä ja takana. Tee 5
liikettä yhteen suuntaan
ja vaihda sitten kynän
kiertosuuntaa (tämä on
yksi kierros). Voit tehdä
liikettä 1-3 kierrosta,
muista suoristaa selkä
aina kierrosten välissä.

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. Kynäjumppa tasapaino
Seiso yhdellä jalalla. Ylhäällä olevan jalan polvi koukussa ja riittää että tuot jalan vaakatasoon ja voit pitää sitä
myös alempana. Pidä tukijalan polvi kevyesti koukussa. Lähde viemään kynää jalan alta jalan yläpuolelle, kynä kulkee siis ympyrää reitesi ympärillä. Kynä vaihtaa aina kättä jalan alapuolella ja yläpuolella. Tee 5 toistoa per jalka.
Tee 1-3 sarjaa.
Jos tasapainon
säilyttäminen on
vaikeaa, aloita tekemällä tasapaino
harjoitus ilman kynää. Seiso yhden
jalan varassa 5-10
sekuntia ja vaihda
jalkaa, tee liike 3-7
kertaa.

Tiina Petrell

3. Liike. Kynäjumppa
Vartalon kierto
Seiso hyvässä asennossa jalat noin
hartioiden levyisessä haarassa, hartiat rennosti alhaalla. Katse ylöspäin
Lähde viemään kynää vartalosi
ympäri niin että kynä vaihtaa aina
kättä vartalon edessä ja takana. Tee
liikettä 7-10 kertaa / suunta ja vaihda
suuntaa. Kun olet tehnyt liikkeen molempiin suuntiin, on liikkeen 1 sarja
valmis. Tee liikettä 1-3 sarjaa.

4. Liike. Kynän vienti kädestä
toiseen (ylös/alas)
Seiso hyvässä asennossa hartiat rentoina, katse eteenpäin. Lähde viemään
kynää sivukautta pääsi yläpuolelle ota
kynä toisella kädellä vastaan ja tuo se
sivukautta vartalosi eteen, jolloin kynä
vaihtaa taas kättä. Tee liikettä 7-10
kertaa/suunta ja vaihda suuntaan.
Kun olet tehnyt liikkeen molempiin
suuntiin, on yksi liikesarja valmis. Tee
liikettä 1-3 sarjaa.
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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

Yrittävä jäsen

Vuoden 2018 alusta lukien te-toimisto ei enää
selvitä yritystoiminnan vaikutusta oikeuteen saada
työttömyysetuutta neljän ensimmäisen kuukauden
aikana, jos työtön henkilö aloittaa yritystoiminnan
tai työllistyy omassa työssään.
Työtön voi siis toimia yrittäjänä ja hakea
päivärahaa neljän ensimmäisen kuukauden ajalta
ilman, että te-toimisto selvittää yritystoiminnan
päätoimisuutta. Yritystoiminnan tulo pitää kuitenkin selvittää kassalle. Neljän kuukauden jälkeen
te-toimisto tutkii yritystoiminnan laajuuden. Jos
toiminta katsotaan päätoimiseksi, oikeutta päivärahaan ei enää ole.
Jos kyseessä on perheyritys, jonka toiminta
on jo vakiintunutta, ei neljän kuukauden aikaa
sovelleta. Tällaisessa tilanteessa te-toimisto selvittää
yritystoiminnan laajuuden heti kun yritystoiminta
aloitetaan. Jos työtön työllistyy vasta toimintansa
aloittavaan perheyritykseen, neljän kuukauden
aikaa sovelletaan. Omasta ja perheen yritystoiminnasta pitää ilmoittaa te-toimistoon.
Jotta oikeus katkottomaan työttömyysturvaan
säilyy, päätoimisen yrittäjän kannattaa siirtyä yrittäjäkassan jäseneksi heti yritystoiminnan kestettyä
neljä kuukautta, eli heti kun päivärahaoikeuskin
päättyy. Lisätietoa yrittäjän työttömyysturvasta
www.ayt.fi ja www.syt.fi.
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Yrittäjäksi voi tulla myös samassa taloudessa
asuvan perheenjäsenen kautta. Työttömyysturvalaissa yrityksen osaomistajaksi katsotaan henkilö,
1) joka työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään on vähintään
15 prosenttia tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava
määräämisvalta; tai
2) joka työskentelee osakeyhtiössä, jossa
hänellä itsellään tai hänen perheenjäsenillään
tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on
vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava
määräämisvalta; tai
3) joka edellä 1 tai 2 kohdassa säädetyllä
tavalla työskentelee muussa yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä tai hänen perheenjäsenillään tai
hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa katsotaan olevan mainituissa kohdissa sanottua vastaava
määräämisvalta.

Kirkon alat ry, Kasvatuksen ja
nuorisotyönasiantuntijat KNT, Suomen kirkon
pappisliitto sekä Diakonian ja Nuorisotyön
ammattilaiset DiaNa ry ovat allekirjoittaneet
Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran perustamiskirjan Helsingissä 31.10.2018.
Onnea uudelle seuralle!

Sivutoimisen yrittäjän tulo huomioidaan vahvistetun verotuksen mukaan aina kun se on mahdollista. Onkin tärkeää, että lähetät kassalle viimeisimmän veropäätöksen, jos haet kassalta päivärahaa
ja olet sivutoiminen yrittäjä. Jos sivutoiminen
yritystoiminta on kestänyt niin lyhyen ajan, ettei
tuloa vielä ole veropäätöksessä, tulo selvitetään kalenterikuukausittaisella tulo- ja menoselvityksellä,
tuloslaskelmalla tai esimerkiksi välitilinpäätöksellä.

Haaveiletko vuorotteluvapaasta?
Jos suunnitelmissasi on vuorotteluvapaa, keskustele ensin esimiehesi kanssa. Vuorotteluvapaalle ei
nimittäin voi jäädä, ellei työnantaja suostu myöntämään vapaata tai löydä sopivaa sijaista.
Vapaalle jääminen edellyttää, että sinulla
on vähintään 20 vuoden työhistoria ja työsuhde
työnantajaasi on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään
13 kuukautta. Työajan on tullut olla yli 75 prosenttista. Ota yhteyttä myös työ- ja elinkeinotoimistoon,
jotta se voi selvittää työssäoloedellytyksen täyttymisen. Työssäolon edellytys on, että työaika on ollut
yli 75 prosenttista ja, ettei sinulla edellä mainitun
13 kuukauden aikana ole yli 30 päivää palkatonta
poissaoloa, ellei poissaolo johdu sairaudesta tai
tapaturmasta.
Vuorottelukorvausta haetaan vuorottelukorvaushakemuksella, jonka saat osoitteesta www.nettikassa.supertk.fi . Lähetä kassalle myös työnantajasi
kanssa allekirjoittamasi vuorottelusopimus. Pyydä
palkanlaskennasta palkkatodistus vuorotteluvapaata
edeltävän 52 viikon ajalta niin, että palkat ilmoitetaan vuorotteluvapaan alkamista edeltävän kalenterikuukauden loppuun. Esim. Jos jäät vuorotteluvapaalle 14.1.2019, pyydä palkkatodistus ajalta
1.1. – 31.12.2018. Todistukseen merkitään mahdolliset palkattomat poissaolot syineen.

Lisäksi todistukseen merkitään lomaraha ja
lomakorvaus, jos niitä sisältyy ilmoitettavaan
tuloon. Vuorottelukorvaus on 70 prosenttia siitä
työttömyyspäivärahasta, johon olisit oikeutettu,
jos olisit työtön. Vuorottelukorvauksesta peritään
vähintään 25 prosenttia veroa ellet lähetä kassalle
muutosverokorttia etuutta varten. Voit tarkistaa
arvioidun vuorottelukorvauksen määrän osoitteessa
www.tyj.fi. Lähetä vuorottelukorvaushakemus
liitteineen kassalle ennen vuorotteluvapaan
alkamista, tai viimeistään kolmen kuukauden
kuluessa siitä, kun olet jäänyt vapaalle. Ilmoita
kassalle heti, jos menet vuorotteluvapaan aikana
työhön.

Lomautus ja arkipyhä
Jos olet kokonaan lomautettu ajanjaksolla, johon

sisältyy arkipyhä tai arkipyhiä, tarvitsee
työttömyyskassa tiedon palkan tai
arkipyhäkorvauksen maksamisesta kyseisen päivän
ajalta. Oikeutta päivärahaan ei ole, jos saat palkkaa
tai korvausta arkipyhältä. Sama koskee lyhennetylle
työviikolle lomautettuja.

Työttömyyskassan henkilökunta toivottaa
kaikille jäsenilleen hyvää loppuvuotta,
rauhaisaa joulua ja vuodenvaihdetta
sekä odotukset täyttävää tulevaa vuotta.
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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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CV-klinikka

Miten valmennukseen pääsee mukaan?

▶ Uravalmennukseen pääsee mukaan varaamalla ensin
ajan suoraan Sonjalta joko puhelimitse numerosta 040
508 5162 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
valmennusvainio@gmail.com.
▶ Varaudu kertomaan jäsennumerosi, sekä toiveistasi
valmennuksen suhteen. Varaa esille myös CV eli ansio
luettelo.
▶ Jos CV:tä ei ole valmiina, on hyvä kirjata ylös omaa
työhistoriaa.
▶ Ennen valmennusta on myös hyvä pohtia jo etukäteen,
mitä valmennuksella haluaa saavuttaa ja mitä toiveita
on tulevaa työuraa ajatellen.
▶ Valmennus tapahtuu joko puhelimitse tai
videopuheluna esimerkiksi Whatsapp-sovelluksen kautta.
▶ Helsingin alueella on myös mahdollista sopia henkilö
kohtainen tapaaminen.
▶ Jäsenillä on käytettävissä kaksi valmennuskertaa
vuodessa.
▶ Valmennuskeskustelut ovat aina luottamuksellisia.

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

Kirkon alat ry neuvottelee jäsentensä puolesta virka- ja työehtosopimukset ev.lut. kirkon, ort.
kirkon ja kristillisten järjestöjen sopimusaloilla.
Kirkon alat ry:n luottamusmiehet työpaikoilla (n. 300) auttavat Sinua työelämän ongelmissa ja
neuvottelevat sopimusten paikallisesta soveltamisesta. Ainoastaan jäsenillä on mahdollisuus käyttää
neuvottelujärjestelmää, jonka avulla paikallisesti riitautukseen päättyneet erimielisyydet sopimusten
soveltamisesta voidaan viedä edelleen keskusjärjestötasolle ratkaistavaksi. Ellet ole jäsen, joudut
viemään itse asiasi käräjäoikeuteen.
Kirkon alat ry:n toimistossa Sinua palvelevat lakimiehet, joille voit myös soittaa ja kysyä neuvoa.

Koulutustilaisuudet, aluetoimikuntien tapahtumat ja matkat

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

Lehti, netti, palvelussuhdeoppaat, kalenteri

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

Matkustajavakuutus

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

䰀椀椀琀琀漀 㘀
䬀椀爀欀漀渀 愀氀愀琀 爀礀
䄀猀攀洀愀洀椀攀栀攀渀欀愀琀甀 ㈀Ⰰ 㔀㈀ 䠀攀氀猀椀渀欀椀
瀀甀栀攀氀椀渀 ㈀ 㜀 㤀㈀ 㔀㌀
眀眀眀⸀欀椀爀欀漀渀愀氀愀琀⸀⸀
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一椀洀椀
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䨀猀攀渀渀甀洀攀爀漀
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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.–31.12.2019.
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. 2019 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 2019

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

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

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

Kirkon alat SENIORIEN MATKA 2019

KJT tiedottaa

Rauhallijasta joulua
siunausta uuteen vuoteen 2019!

KIRKON ALAT SENIORIT
Majoitus Hotelli Kaustisilla 13.-17.5.-19
Ohjelma alkaa iltapäiväkahveilla ja infolla!
Hinta 2hh 335€ jäsenille ja 385€ ei -jäsenille
1hh 415€ jäsenille ja 465€ ei -jäsenille
Hinta sisältää:
•

4 vrk majoituksen täysihoidolla

•

Kuljetukset juna-asemalta Kokkolasta tullessa
ja lähtiessä

•

Kolmena päivänä kiertoajelut klo 13-17, jolloin
iltapäiväkahvit ja sisäänpääsyt

•

Ehtoollisen vietto Kaustisen kirkossa

•

Hartaudet ja yhteinen muu ohjelma

Jokainen voi varata etukäteen hoitoja ti-pe aamupäiville
Ilm. viimeistän 13.2.2019 tämän linkin kautta
http://bit.ly/kaseniorit2019
13.3.2019 maksu jokaiselle ilmoittautuneelle
laskun mukaan.
Laskun mukana tulee tarkempi ohjelma
Tiedustelut Seppo Plathan p. 0505926287,
seppooplathan@gmail.com

Kristillisten järjestöjen työntekijät KJT ry
Joulukorttien lähettämisen sijaan muistamme
lahjoituksella vainottujen kristittyjen puolesta
työskenteleviä järjestöjä
Open Doors ja Marttyyrien ääni.

************************************

Kristillisten Järjestöjen Työntekijät KJT ry:n
VUOSIKOKOUS

Aika: to 25.4.2019 klo 17
Paikka: Ravintola Loiste, (Kabinetti 4), Kaivokatu 3,
00100 Helsinki
Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen
yhdistys tarjoaa osallistujille päivällisen.
Ilmoittautumiset päivälliselle
ke 10.4.2019 mennessä Pirjo Honkaselle
(pirjo.honkanen@sana.fi). Kokoukseen osallistujat
voivat tutustua materiaaliin etukäteen tilaamalla
sen samasta osoitteesta.
Tervetuloa!

HELSINGIN ALUETOIMIKUNTA TIEDOTTAA
Helsingin aluetoimikunta 2019-2021
Sirpa Turunen, pj, koollekutsuja
Tuula Koskinen, sihteeri, talousvastaava
Reeta Vähä-Ruona, Facebook-päivittäjä
Sari Rautiainen-Hämäläinen, tiedotus- ja jäsenrekisteristä vastaava
Marja Lanu, jäsen
Ota reilusti yhteyttä:
hginalue@gmail.com
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Helsingin aluetoimikunta toivottaa kaikille
jäsenille ja yhteistyökumppaneille

H Y VÄ Ä JO U L U A
ja
O N N E L L I S TA
U U T TA V U O T TA 2 0 1 9 ! !

Diakonia ja nuorisotyön ammattilaiset ry
Diakonia ja nuorisotyön ammattilaiset ryn hallitus
kiittää kuluneesta vuodesta 2018. Kiitämme
jäsenistöä yhteishengen luomisesta sekä
ammatti-identiteettimme vahvistamisesta kirkossa ja
yhteiskunnassa. Jatkamme yhdessä työtä yhteisten
tärkeiden asioiden eteenpäin viemisessä.
Toivotamme kaikille jäsenille rauhallista
joulunaikaa ja siunattua vuotta 2019!

************************************

TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN!
Vuosikokous pidetään keskiviikkona 9.1.2019 klo13.00
Jyväskylässä vanhassa Asemaravintolassa. Aloitamme
lounaalla klo12.30 ravintolan alakerrassa.
Siirrymme pitämään kokousta yläkertaan

lounaan jälkeen. Ilmoittaudu lounaalle ja
vuosikokoukseen 31.12.2018 mennessä
diana.ilmoittautuminen@gmail.com. Jos sinulla on
ruoka-aineallergioita, ilmoitathan ne samalla. Vuosikokouksen esityslista on luottavissa www.diana.fi
1.12.2018 alkaen.
Kirkon kasvatuksen päivät ovat 8.-10.1.2019
Jyväskylässä. Yhdistyksen pöydän löydät jälleen
Paviljongin materiaalinäyttelytilasta. Tule osallistumaan arpajaisiin ja kertomaan kuulumisiasi.
Olemme siirtyneet sähköiseen jäsenkirjeeseen, muistathan pitää sähköpostiosoiteesi ajan tasalla
galina.voloshina@kirkonalat.fi.
.

KiTo ry:n tiedote
Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry päätti 27.9.2018 sääntömääräisessä
vuosikokouksessaan Tampereella seuraavaa:
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin pääkirjanpitäjä Sari Villanen Imatralta,
puheenjohtajan toimikausi on kolmivuotinen 2019 – 2021.
Yhdistys kiittää Soile Tiaista pitkästä puheenjohtajakaudesta ja aktiivisesta
toiminnasta Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry:ssä sekä Kirkon alat ry:ssä jo
sen toimiessa Seurakuntain Viran- ja toimenhaltijat ry-nimellä. Soile on ollut
tuomassa yhdistystä 2000-luvulle yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa.
Yhdistyksen hallituksesta erovuorossa olivat jäsenet Satu Taitto Hollolasta ja
Tuija Ohtonen Kajaanista. Satu Taitto valittiin uudelleen. Satu Taiton varajäsen
Merja Korpela Lahdesta valittiin uudelleen. Tuija Ohtosen tilalle valittiin Kirsi
Rissanen Kajaanista. Tuija Ohtonen valittiin Kirsin varajäseneksi.
Näiden uusien tai uudelleen valittujen hallituksen jäsenten kausi kattaa vuodet 2019 - 2021.
Koska hallituksen jäsen Sari Villanen nousi kesken hallituskauden puheenjohtajaksi, valittiin hänen tilalleen hallitukseen loppukaudeksi 2019-2020 Jaana
Vuorinen Vaasasta. Jaana Vuorisen varajäseneksi valittiin Tiina Aalto Mikkelistä
kaudelle 2019-2020. Jaana Kontio Puumalasta valittiin Ulla Raitalan
varajäseneksi.
Kirkon alat ry:n edustajistoon
KiTo ry:stä valituiksi kaudelle
TOIMISTOHENKILÖSTÖN TEEMAPÄIVÄT
2019 – 2021 tulivat varsinaiset
26.-27.9.2019 Mikkelissä,
jäsenet (suluissa henkilökohOriginal Sokos Hotel Vaakuna
tainen varajäsen): Satu Taitto,
”Kohti hyvinvoivaa työyhteisöä”
Hollolasta (Ulla Raitala, Raaheswww.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjonta/
ta), Sari Rautiainen-Hämäläitilauskoulutus/seurakunnat/
nen, Helsingistä (Kirsi Rissanen,
Ohjelmasta tarkempaa tietoa keväällä 2019
Kajaanista).
osoitteessa kito.fi sekä Seurakuntaopiston sivulla.
KiTo ry:n toiminnantarkastajiksi
valittiin Merja Heinonen-KaTervetuloa!
nanen Savonlinnasta ja Arja
KiTo ry & Seurakuntaopisto Agricola
Tupeli Seinäjoelta.
Varatoiminnantarkastajaksi
valittiin Kaija Pitko Hollolasta.
He tarkastavat toiminta- ja tilikautta 2019.

HYVÄÄ JOULUA &
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2019!

Jouluyö, juhlayö,
päättynyt kaik´on työ.

Toivotamme kaikille jäsenillemme
ja yhteistyökumppaneillemme
Rauhallista Joulua ja
Siunattua Uutta Vuotta 2019!
Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry:n hallitus
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KIRKON LASTENOHJAAJAT
Emme lähetä tänä vuonna joulumuistamisia,
vaan lahjoitamme rahat
Hope-Yhdessä & Yhteisesti ry:n kautta
vähävaraisten lapsiperheiden ja huostaan otettujen
lasten tukemistyöhön Suomessa.

Kiitämme kaikkia jäseniämme ja
yhteistyökumppaneitamme ja
toivotamme rauhallista ja
siunattua joulun aikaa!
Kirkon Lastenohjaajien hallitus
Kirkon Lastenohjaajat ry sai uuden logon.
Kiitos kaikille äänestäjille. Olemme olleet
henkilökohtaisesti yhteydessä kaikkiin
palkinnon saajiin.
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LAHDEN SEUDUN ALUETOIMIKUNTA

Lahden seudun aluetoimikunta toivottaa
kaikille oikein ihanaa joulun aikaa.
Tavataan taas vuonna 2019!
LÄNSI-UUDENMAAN ALUETOIMIKUNTA
Joulujuhlan sijasta Länsi-Uudenmaan
aluetoimikunta järjestää kuusenkarsijaiset
15.1.2019. Tarkemmat tiedot
tulevat sähköpostitse.

Hyvää joulua ja siunattua
uutta vuotta!

KAINUUN ALUETOIMIKUNTA

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2019
toivoo
Kirkon Alat Ry Kainuun Aluetoimikunta

Tunnista kirkollinen ammatti –kilpailu on tullut nyt tiensä päähän, ja edellisen numeron oikea

vastaus oli diakoniantyöntekijä.

Kiitämme kaikkia kilpailuun osallistujia, olette hienosti osallistuneet Tunnista ammatti -kuva-arvoitukseen,
kiitos vielä!
Muistitikut voittivat:
Sirkka-Liisa Löfberg, Uusikylä
Aila Asikainen, Juva
Matti Sotaniemi, Lumijoki

Tämän lisäksi arvoimme kaikkien vastanneiden kesken
yllätyspaketin, jonka voitti Kirsi Ikäläinen Keiteleestä

ONNEA KAIKILLE VOITTAJILLE!

Kirkon alat ry toivottaa levollista ja onnellista joulunaikaa kaikille jäsenille!
Olemme lahjoittaneet joulukortti rahat Hyvä joulumieli -keräykseen.
Toimistomme on suljettuna 24.12.2018-1.1.2019 välisen ajan, ja palvelemme jälleen
normaalisti 2.1.2019 klo 9-14.

Puhutaan hyvää selän takana

Onko sinulla työkaveri, joka tekee työnsä täydellä sydämellä?
Tai työkaveri, joka heittää työyhteisön parhaimmat läpät ja tuo näin
iloa ja jaksamista koko porukalle? Tai sellainen tyyppi, joka ei tee
itsestään numeroa, mutta hoitaa aina hommansa esimerkillisesti?
Nyt olisi mahdollista puhua hyvää selän takana ja kehua omaa työkaveria julkisesti!
Kirkon töissä -lehden vuoden 2019 numerossa julkaistaan kauneimmat kehut, joita työkaverit toisistaan meille lähettävät. Jos sinulla
on työkaveri, jota haluat kehua julkisesti,
lähetä lyhyet ja napakat kehumiset sähköpostitse osoitteeseen
paula.antell@kirkonalat.fi.

Seuraavaan lehteen kehut
ehtivät, kun lähetät ne 25.1.2019 mennessä.
Mainitse kehuissasi työkaverista ainakin etunimi ja työpaikka, niin kehuttu löytää helpommin kauniiden sanojen luo. Yhteystietonsa
lähettäneille kehuijlle lähetämme pienen
kiitoksen.

Tehdään vuodesta 2019 työkavereiden kannustamisen vuosi!
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K AIKKEA MAAN JA
TAIVAAN VÄLILTÄ

Juhava-kirkkokynttilöitä on valmistettu käsityönä
Suomessa seurakuntien tarpeisiin vuodesta 1942
alkaen. Juhava-kynttilöissä ei ole kellastumista ja
nokeamista aiheuttavia epäpuhtauksia, sillä ne
valmistetaan puhtaimmasta 100 % steariinista.
Voit polttaa niitä turvallisin mielin niin kirkossa
kuin kastekodissakin, puhtaasti palava kynttilä
tarkoittaa myös puhdasta hengitysilmaa ja nokeamattomia pintoja. Pitkä paloaika, kirkas liekki!

Kotimainen
virsikirja.
Nuotit ja
laadukkaat
soinnutukset!

Kirkkovirsikirja

Kaksi kestävää, helposti puhdistettavaa kansimateriaalia, neljä väriä.
Kirkonkuva- ja tekstipainatus
mahdollinen kanteen.
Koko 115 x 190 mm
21,70 (26,80)
Väh. 50 kpl 19,80
Väh. 300 kpl 18,70
Väh. 600 kpl 16,60

Nelivärinen seurakunnan
oma etulehti kuvalla ja
tekstillä virsikirjan alkuun
liimattuna. Autamme
tarvittaessa suunnittelussa
ja taitossa.
1,00 / kpl

Alk.

1660

VERKKOKAUPPA:
www.sacrum.fi
MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI
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Virsinumerot
Kotimaiset virsinumerot mustina. Standardikokojen
lisäksi mittatilaustyönä saatavilla juuri tarvitsemasi
kokoisina, tai oman mallin mukaan tehtynä.
Maalattu alumiini:
7 cm
3,20
10 cm
3,90
12 cm
4,70
15 cm
7,00

Muoviset virsinumerot:
7 cm
2,15
10 cm
2,85
12 cm
3,10
15 cm
4,50

Pilkut ja väliviivat 1,05

Pilkut ja väliviivat 0,70

AVOINNA: ma–pe 9–17, la 10–15

puh. 020 754 2350

SVENSK RESUMÉ
Översättning Cajsa Rudbacka

Nya vindar och
avsked – Kyrkosektorns
representantskap
samlades i Helsingfors
23.11.2018
Kyrkosektorn rf:s representantskap samlades
till treårsperiodens sista stadgeenliga höstrepresentantskap i Helsingfors den 23 november 2018.
Utöver de sedvanliga budgetärendena upptog
agendan val av styrelseordförande och styrelse för
mandatperioden 2019-2021.
Representantskapet ändrade förbundets stadgar så att antalet medlemmar i representantskapet
blir fast, 25 representanter. Varje medlemsförening
får först en plats, och resten av platserna fördelas
proportionellt i enlighet med antalet medlemmar i
medlemsföreningarna. För representanterna väljs i
fortsättningen två personliga ersättare för att trygga
representativiteten.
Stadgarna utökades med möjlighet för styrelsen att godkänna betalande understödsmedlemmar
i Kyrkosektorn.
Verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgifterna för 2019 godkändes. Ordförandenas och
förvaltningsorganens arvoden för den kommande
treårsperioden godkändes. Medlemsavgiften är
fortfarande 1,3 % av den lön på vilken förskottsinnehållning ska verkställas.

Kandidater till styrelseordförandeposten var
utöver Antti även Tiina Heino (Diakonian ja nuorisotyön ammattilaiset) samt Ilona Lehmus
(Ortodoksisen kirkon työntekijät).
Till styrelsen valdes 13 medlemmar på det sätt
som stadgeändringen möjliggjorde. Varje medlemsförening får en styrelseplats, och de två största
föreningarna (Kyrkotjänare och Kyrkans barnledare) har två platser.
Före mötet ordnade representantskapet ett seminarium där Sonja Vainio berättade om CV-kliniken. Från början av 2019 har medlemmarna möjlighet att kontakta Sonja Vainio och tillsammans med
henne gå igenom sin CV och karriärplan i form av
en medlemsförmån som Kyrkosektorn betalar.

Tack till de erfarna
Som avslutning på seminariet avtackades Kirkon

toimistohenkilöstö KiTo ry:s avgående ordförande
Soile Tiainen. Soile fick blommor och en brosch
som tack för det långvariga arbete hon utfört för
förbundet.
Som avslutning på mötet blomsterhyllades
Tiina Heino, som efter nio år som styrelseordförande lämnar uppdraget. Även representantskapets
ordförande Arvo Katajamäki avtackades med blommor efter sin period. Arvo berättade att även han
lämnar förbundets förvaltning efter denna period.

Ett ordförandeval att sent förglömma
Ordförandevalet utvecklades till en veritabel

rysare. Till styrelseordförande för mandatperioden
2019-2021 valdes Antti Ruuskanen från Esbo, övervaktmästare och ordförande i Kyrkotjänare rf. För
att få ett resultat krävdes två slutna omröstningar,
och till slut avgjorde lotten valet. Efter valet konstaterade Antti bakom sin blombukett att han utnyttjat
sin tur på lotteri till fullo, och nu lönar det sig inte
att delta i fler lotterier på en tid.
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Översättning Cajsa Rudbacka

Ny medlemsförmån – Bättre CV
och arbetsansökan med hjälp av karriärträning
I början av 2019 får Kyrkosektorns medlemmar ta
del av en ny medlemsförmån när vi börjar samarbeta med rekryteringskonsult Sonja Vaino. Under
ett kalenderår kan våra medlemmar utnyttja två
karriärträningstimmar, då man till exempel kan
uppdatera sin CV och arbetsansökan eller bara
diskutera tankar och önskemål kring den egna karriären. Servicen är avsedd för såväl studerande som
medlemmar i arbetslivet och arbetslösa medlemmar
och den kommer säkert att vara till glädje för alla
dessa medlemskategorier. Positiva Sonja besökte
Kyrkosektorns kansli för att berätta litet om sig själv
och den karriärträning hon erbjuder.
Gedigen rekryteringserfarenhet
i bakgrunden
Sonja har länge arbetat med personalförvaltning
och rekrytering. Till vardags jobbar hon hos ett
rekryteringsföretag, men ända sedan 2005 har
hon erbjudit träning via sitt eget företag, först på
heltid och senare som bisyssla. Sonja är utbildad
BBA Tradenom med inriktning på personalförvaltning och ledning och under sina arbetsår har hon
kompetensutvecklat sig genom att utbilda sig till
MB Elämäntaidon valmentaja® (ung. livscouch) och
grupparbetshandledare. Sonja har ungefär 500 karriärträningstimmar bakom sig, så hon vet verkligen
vad hon pratar om.
Vilken nytta har Kyrkosektorns medlemmar
av karriärträningen?
Det första steget är att komma överens om en gemensam tid. Karriärträningen sker oftast per telefon
eller som videosamtal och till först gör en inledande
kartläggning där medlemmens önskemål och utma38 | Kirkon töissä |4/2018

ningar i anslutning till träningen gås igenom. Under
karriärträningen funderar ni på praktiska åtgärder,
ofta uppdateras CV, jobbsökarprocessen gås igenom
och ni kommer överens om praktiska steg och en
tidtabell.
Sonja vet att det är tungt att söka jobb och för
henne är det viktigt att kunna erbjuda sparring och
mentalt stöd i anslutning till jobbsökande. I dag
väger CV tyngre än arbetsansökan när man söker
arbete. I sitt vardagsarbete diskuterar Sonja dagligen
med rekryterare, så hon har en stark uppfattning
om vilka saker som är viktiga i meritförteckningen
och vad CV ska innehålla för att den ska leda till en
anställningsintervju.
Ta mod till dig och gå med
i karriärträningen!
Sonja uppmuntrar Kyrkosektorns medlemmar att
modigt gå med i karriärträningen. Hennes uppgift
är att vara en medvandrare. Träningen sker alltid
på medlemmarnas villkor, men med hjälp från en
utomstående är det möjligt att få en objektiv aspekt
på det egna jobbsökandet och ens egna karriärfunderingar. Den egna motivationen är dock viktig:
Sonja skriver inte någons CV, utan ger råd om hur
man ska göra det själv. Om du har sökt jobb länge
kan ni vid behov gå igenom dina styrkor under träningen: vad har du uppnått under karriären och vad
har du lärt dig av dina arbetsår. Sonja påpekar att
det är okej att vara stolt över vad man uppnått och
för att få en ny arbetsplats är det avgörande att man
kan presentera sina framgångar på rätt sätt.

— palveleva
Asemamiehenkatu 2, 6.krs, 00520 Helsinki
puhelinpalvelu 0207 912 530,
www.kirkonalat.fi
etunimi.sukunimi@kirkonalat.fi
Toimistomme on suljettuna 24.12.2018-1.1.2019 välisen ajan,
ja palvelemme jälleen normaalisti 2.1.2019 klo 9-14.

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

Petteri Arasalo

p. 044 090 1759
petteri_arasalo@hotmail.com

Merja Forsman

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

Kari Hartikainen

p. 050 520 7003
kirkonpalvelijat@kolumbus.fi

Riitta Immonen

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

Ilona Lehmus

p. 040 3573981
ilona.lehmus@ort.fi

ammattiliitto

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

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

Mira Kähkönen

Tanja Vähäoja

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

JÄSENYHDISTYKSET
DIAKONIAN JA NUORISOTYÖN AMMATTILAISET RY

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

KIRKON TOIMISTOHENKILÖSTÖ KITO RY

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

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

KRISTILLISTEN JÄRJESTÖJEN TYÖNTEKIJÄT RY

Pj. Päivi Simi-Kim
paivi.simi-kim@fida.info, p. 040 532 9325
Siht. Pirjo Honkanen
pirjo.honkanen@sana.fi
KIRKON TOIMIHENKILÖT RY

Pj. Anita Ågren
anita.agren@evl.fi, p. 040 518 4299
Siht. Eeva Hietala
eeva.hietalaevl.fi, p. 044 3284 371
KIRKON VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAT RY

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

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

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

ORTODOKSISEN KIRKON TYÖNTEKIJÄT RY

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

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

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

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

Elä täysillä –
Turva turvaa

Kotona rentoudutaan, nautitaan, kerätään voimia.
Puuhataan, siivotaan, kokataan. Juhlitaan ja pyöritetään arkea.
Kotona myös sattuu ja tapahtuu, ja silloin on hyvä olla Turvassa.
Turvan kotivakuutus turvaa elämäsi tärkeimmän paikan ja rakkaimmat esineet.
Lue lisää osoitteesta turva.fi ja ole kotonasi kuin kotonasi.

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

