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T

änä vuonna
saamme iloita
60 vuotta täyttävästä liitostamme. Ilon ja
kiitoksen aiheita onkin
paljon. Meistä jäsenistä pidetään hyvää huolta
ja meidän etujamme valvotaan jo sopimuksia
tehdessä. Kun työpaikalla on hätä ja huoli, löytyy
liiton toimistosta aina kuuntelevia korvia ja auttavia käsiä. Me jäsenet olemme erittäin kiitollisia
nopeista vastauksista kaikkiin kysymyksiimme
ja valmiudesta lähteä työpaikalle jäseniä puolustamaan, jos niin tarvitaan. Luottamusmiehet,
jäsenyhdistykset ja aluetoimikunnat tekevät myös
tärkeää työtä.
Meidän liittomme on jotain aivan erityistä – Suomesta ei löydy toista ammattiliittoa,
joka kokoaa niin evankelis-luterilaisen kirkon,
ortodoksisen kirkon, helluntaiseurakuntien kuin
kristillisten järjestöjen työntekijät. Joukossamme
on vahvaa ekumeniaa ja osaamista.
Me lastenohjaajat olemme liiton toiseksi suurin ammattiryhmä. Lastenohjaajan työ
seurakunnissa on alkanut vapaaehtoispohjalta,
liittomme on ollut yksi tärkeä tekijä, että työtämme on ruvettu arvostamaan niin ammatillisesti
kuin palkkauksessakin. Työtä sen eteen joutuu
kyllä tänä päivänäkin tekemään, siksi on tärkeää,
että liitto on tukenamme. Kiitos näistä vuosista ja
monia armorikkaita vuosia lisää!

Merja Forsman
Kirkon Lastenohjaajat ry, puheenjohtaja,

Kirkon alat ry:n järjestölehti					Ilmoitushinnat 2017
Päätoimittaja:		
Osoitteen muutokset:		
Ilmoituksen koko
4-värisen ilmoituksen hinta
Paula Antell		
galina.voloshina@kirkonalat.fi		
1/1 s takasivu
196 x 223 mm*
808,50 €
Lehden kuvitus ja taitto:
Painopaikka:			
1/1 s muut sivut
196 x 261 mm*
808, 50 €
Sok Sann Heng, 		
DM Postitus 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 2/2017 ilmestyy viikoilla 21 - 22. 				
1/8 s		
80 x 54 mm		
231 €
Viimeinen aineistopäivä 7. 4 . 2017 .							
*3 mm ylivuoto ( bleed ) huomioitu
Ilmoitusaineiston toimitus: paula.antell@kirkonalat.fi. Viestin otsikoksi ”Kt-aineisto”. Toimita aineisto PDF tai JPG-tiedostona ilman leikkuumerkkejä.
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PÄÄKIRJOITUS

P

uiden takaa pilkottaa punatiilinen rakennus. Sitä
vastapäätä on alakoulu ja rakennuksen pihalla on
kummallinen teos, hieman mutkalle väännetty ratakiskon pätkä, joka osoittaa ylöspäin. Lähempi
tarkastelu osoittaa, että se on vuonna 1996 tapahtuneen junaonnettomuuden muistomerkki. Olemme siis
Pohjois-Tuusulassa, Jokelan kirkon pihalla. Mikään
arkkitehtoninen huipputeos tämä 1970-luvulla valmistunut rakennus ei ole, mutta minulle rakas muistojen
pesä se on.
Perhepäivähoitajamme Maija toi minut ja isosiskoni punaisella Ladallaan aina muutamana päivänä
viikossa seurakunnan päiväkerhoon. Päiväkerhoajoilta muistan vieläkin, kun pääsin ensimmäistä kertaa
ruoka-apulaiseksi, se oli pienelle tärkeä luottamuksen
osoitus. Sykähdyttävin kerhomuistoni on kuitenkin se,
kun pääsin joulukuvaelmaan yhdeksi enkeliksi, kun sai
pukea päälleen sen ihanan, valkoisen tylliunelman ja
asetella sädekehän päähän. En tiedä millä tasolla tunnekuohu oli taivaallisella sotajoukolla, kun se ilmoitti
paimenille tulevasta Vapahtajasta, mutta 5-vuotiaalla se
oli tuossa hetkessä kova. Eniten sydämelle ovat jääneet
kuitenkin ihanat lastenohjaajat Rauha ja Anneli, jotka
lempeästi mutta määrätietoisesti opastivat ja kasvattivat meitä.
Kymmenen vuotta joulukuvaelmasta tuo rakennus on edelleen tärkeässä roolissa elämässäni. Pihalla
tupakka palaa ringissä ja sisällä soi nuorisotyöntekijä
Artsin valkoinen kitara, joka ei koskaan kieltäydy soittamasta Lapsuuden uskoa tai Evankeliumia, vaikka niitä
oli jo satoja, ellei tuhansia, kertoja aikaisemmin näppäilty. Koska Tuusula on kolmen eri taajaman muodostama kunta, välillä menemme yhteisiin nuorteniltoihin
Kellokoskelle ja Hyrylään bussikyydeillä ja siellä mukana olivat myös Pekka ja Jaska, myöskin nuorisotyön
rautaisia ammattilaisia. Oli lukuisia ripareita isosena,
pääsiäisleirejä ja Maata Näkyvissä –festareita. Oli turvallista olla kirkolla nuoruuden tunnemyrskyn keskellä.

SANA

Taas sama rakennus, mutta nyt läsnä on suuri
suru. Olen 18-vuotias ja olen kirkossa isäni hautajaisissa, tähänastisen elämäni kovimmassa paikassa.
Suru on ollut musertavaa, mutta olen saanut siihen jo
hieman apua. Heti tapahtuneen jälkeen nuorisotyöntekijä Jaska on soittanut minulle ja järjestänyt paikan
sururyhmässä. Hautajaisten järjestelyssä suurena apuna
olivat Marja-pappi ja Erja-kanttori, mutta erityisesti
mieleen jäi Mirkku-suntio, joka otti surumme omakseen ja kantoi perhettämme kun itkusta ei ollut tulla
loppua. Mirkun kanssa kävimme myös laskemassa
uurnan kirkon viereiseen uurnalehtoon. Hieman alle
vuosi tästä pääsin ylioppilaaksi. Isäni ei aivan ehtinyt
juhliini, mutta Artsin valkoinen kitara soi sielläkin.
Kirkko on ollut läsnä myös elämäni tärkeissä
hetkissä tästä eteenpäin, omissa häissäni, lasteni ja
kummilasteni ristiäisissä. En usko, että tarinani on aivan
tavaton. Evankelis-luterilainen kirkko kiinnittyy monen
suomalaisen elämään vastaavalla tavalla ja samoin myös
ortodoksinen kirkko, kristilliset järjestöt ja helluntailiike, kun oma hengellinen koti löytyy niiden piiristä.
Kirkko ei kuitenkaan ole tuo punatiilinen rakennus,
vaan seurakunnat ja järjestöt ja niiden voima tulee
koulutetuista työntekijöistä, teistä. Kirkon tulee pitää
teistä huolta ja myös meidän tulee liittona tehdä omalta
osalta kaikkemme, että teillä on sopimusten myötä
puitteet, joiden avulla jaksaa tehdä palkitsevaa, mutta
vaativaa työtä. Ilman teitä ei olisi meitä. Kiitos siis,
hyvä jäsen, luottamuksen osoituksesta kuulua Kirkon
aloihin, lupaan että teemme jatkossakin parhaamme
teidän eteenne.

Paula Antell

”Että arvostat itseäsi ja omaa osaamistasi
ja teet samoin myös lähelläsi oleville.
Että luot ilmapiirin,
jossa innostus on mahdollista
nauru tervetullutta eivätkä
kyyneleetkään kiellettyjä.
Että työpaikallasi
oppiminen on ilo, ei uhka
kysyminen on siunaus, ei synti
muistaminen on aarre, ei kahle.”
Irja Askola
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TOIMINNANJOHTAJALTA

QUO VADIS – MINNE MENET AMMAT TILIIT TO?

A

mmattiyhdistysliikettä
moititaan usein vanhanaikaiseksi
ja joustamattomaksi. Toimintaamme haastetaan eri suunnista ja
ajoittain koko ay-liikkeen tarpeellisuus
on asetettu kyseenalaiseksi. Yleiset
mielikuvat ammattiliitosta eivät kuitenkaan vastaa sitä arkityötä, jota liitossa teemme. Jos puheet ay-liikkeen
tarpeettomuudesta olisivat totta, miksi
lakimiestemme puhelimet soivat taukoamatta ja sähköposti on tulvillaan
jäsenten yhteydenottoja? Jäsentemme
avuntarve ei työelämän muutoksista
huolimatta ole kadonnut mihinkään.
60-vuotias Kirkon alat on nähnyt
Suomen nousut ja laskut, kohdannut
matkansa varrella monia muutoksia.
Aikanaan ay-liike syntyi epävarmuudesta, jota työntekijät
kokivat, kun vastapuolena olivat vankat ja muuttumattomat voimat. Ammattiliitto oli vastapaino, joka antoi
työntekijöille turvallisuuden tunteen. Ajan sana oli vastakkainasettelu. Oli työn tarjoajat ja työpanoksen suorittajat. Yhdellä oli koneet, toisella kyky tehdä niillä jotain, yhdellä rahat ja toisella taito suunnitella ja kehittää.
Toisinaan meillä ammattiliitossa on edelleen tapana toimia kuin se vanha maailma olisi vielä täällä. Pyrkimyksemme on edelleen vakaa ja turvallinen työympäristö
niille, joita liittomme edustaa. Pyrkimys on hyvä, mutta
ympäristö ei enää ole vakaa. Tuttu ja turvallinen on parhaimmillaankin vain mielikuva. Yhä useampi tekee työtä, jossa työajat ovat veteen piirretty viiva ja organisaatio
pilveen luotu kaavio. Tekniikka on korvannut monen
työn tekijän, joskaan ei luottamusmiestä. Maailma, ennen kaikkea työn maailma, muuttuu niin nopeasti, että
neuvottelutulokset saattavat muuttua merkityksettömiksi ennen kuin muste sopimuspapereissa on kuivunut.
Ei ihme, että nuoret karsastavat ammattiliittoja. He tietävät, että heidän työuransa tulee olemaan
jotain aivan muuta kuin palkallisia arkipyhiä ja pitkästä palveluksesta myönnettyjä ansiomerkkejä. Heille työura tarkoittaa eri pituisia projekteja ja jatkuvaa
muuntautumiskykyä. Mitä ammattiliitto heille tarjoaa?
Voimme tarjota heille paljonkin, jos kykenemme
muuttumaan. Avain muuttumiseen voi löytyä yllättäen am-
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mattiyhdistysliikkeen historiasta.
Alkutaipaleensa aikoihin liitot olivat laaja-alaisen avunannon organisaatioita, jotka reagoivat ympäristöönsä luomalla ketteriä ratkaisuja
jäsenilleen. Ammattiliitot auttoivat
käytännön kysymyksissä ja olivat
mukana luomassa työväen sivistystä.
Ehkä tässä on myös tulevaisuutemme. Sen sijaan, että pyrkisimme luomaan vakautta siellä,
missä sitä ei ole eikä tule, voisimme
olla mahdollistaja, joka auttaa uuden ajan ammattilaista toimimaan
juuri ammattilaisena, niin henkisesti kuin fyysisesti. Työelämän
muuttuessa jäsenemme tarvitsevat ammattiliittoa, joka ymmärtää digitaalista työtä, avustustyötä, kansainvälistä työtä,
työtä, jota eivät sido rakennusten seinät eivätkä konttorin työajat. He tarvitsevat tuekseen toimijan, joka auttaa
löytämään työn ja tienaamisen uudet muodot. Toimijan,
joka ei aseta työtekijöitä vastakkain, vaan on valmis tukemaan niin pappia kuin lukkaria, niin virkamiestä kuin
keikkatyöntekijää. Aikana, jolloin niin moni tuntee, miten
työ murenee, muuttuu, moninaistuu ja monimutkaistuu.
Monimuotoiset työurat ovat tulleet jäädäkseen.
Modernin liiton tehtävä on tarjota jäsenilleen yksilöllistä
palvelua hyvinä ja huonoina aikoina. Kirkon aloissa
tehtävämme on työskennellä päivittäin sen eteen,
että koko kirkon sektori menestyy niin työmarkkinoilla kuin yhteiskunnassa yleisestikin. Kirkon
työntekijöillä tulee olemaan keskeinen rooli tulevaisuuden työelämän rakentajina yhteiskunnan ja
ihmisen elämänkaaren asiantuntijana.
Liitossa uskomme vahvasti yhdessä tekemisen voimaan – liitto on yhdistys, jäsentensä summa. Välitetään
toisistamme ja edistetään hyvinvointia suuntana tulevaisuus – yhdessä, satavuotiaan Suomen hengessä.

Paula Aaltonen
Toiminnanjohtaja

PUHEENJOHTAJALTA

”Ei ihme, että ihmiset eroavat kirkosta, kun
tehän elätte vielä ihan 1700-luvulla!!” Tällainen oli
erään isän reaktio puhelimessa, kun hän ihmetteli,
ettei rippikouluun voi ilmoittautua pelkällä hiiren
klikkauksella, vaan se vaatii ihan henkilökohtaisen saapumisen kirkkoon messuun ja sen jälkeen
tapahtuvaan ilmoittautumiseen. Meillä kun seurakunnassamme painotetaan ihmisten ja perheiden
kohtaamista, ihan kasvoista kasvoihin. Varsinkin nyt
nämä kohtaamiset korostuvat, kun seurakuntatalomme keskellä kylää on toistaiseksi käyttökelvoton
ja olemme siirtyneet kauas pois ihmisten keskuudesta keskelle metsää väistötiloihin. Etsimme seurakuntana innokkaasti tilaisuuksia nähdä niitä oikeita
ihmisiä ja seurakuntalaisiamme.
Sain puhelun juuri tällä viikolla tiimini jäseneltä: ”Oletko valmis pitämään sellaisen rukoushetken
samaa sukupuolta olevien kanssa. Yksi meidän
entinen isonen kyselee…” Kysyin, että onko kyseessä oikeasti rukoushetki vai papin johdattelu samaa
sukupuolta olevien vihkimiseen. ”Rukoushetki, menevät maistraatissa naimisiin”, kuului vastaus. ”Ok.
Tämä selvä”, vastasin.
Yhä kiihtyvämmin saa seurata mediassa miten
kirkkoa ja sen asiakaspalvelijoita riepotellaan. Olemme yhteisö, jonka keskeinen sanoma on Jumalan
rakkaudessa meitä ihmisiä kohtaan. Kukaan ei voi
tuota rakkautta toiselta ihmiseltä pois ottaa. Tehtävämme onkin kaikkialla ja aina muistuttaa, että
sinä olet arvokas ja Jumalalle yhtä rakas kuin kuka
muukin. Ja tästä syystä haluamme antaa toinen toisillemme tasaveroisen kohtelun. Ihan vaan silkasta
rakkaudesta.
Kaiken tämän ylenpalttisen rakkauden tai
rakkaudettomuuden keskellä olemme yhtäkaikki organisaatio, jolla on tietty palvelukulttuuri ja
hierarkia. Ihan niin kuin kaikissa yrityksissä on.
Kaupallisissa yrityksissä hierarkiat ovat selviä ja
ihmiset tietävät tehtävänsä ja esimiehensä. Meillä se
ei olekaan ilmeisesti ihan yhtä selvää. Meillä ollaan
individualisteja ja jokaisella tulee olla oma käsitys
maailmankaikkeudesta ja suhteesta siihen. Tämä

kaikki lähtee nykyajattelusta: minulla on oikeus tai
minä teen näin, koska voin. Jokainen teini voi tämän
meille todistaa.
Jos esimieheni sanoisi minulle, että ”tapa”, niin
en varmaankaan tappaisi ketään. Tai jos hän sanoisi,
että ”varasta”, niin en tekisi sitäkään. Mutta luotan
siihen, että esimieheni ei vaatisi tällaista, vaan hän
pohtii yhteisömme yhteistä hyvää ja tekee ratkaisujaan Jumalan johdatuksessa, ihan niin kuin itse
kuvittelen tekeväni. Mutta sooloilu on silti jostain
syystä päivän sana myös rakkaassa kirkossamme.
Soolo ei sovi kaikille. Populaarimusiikissa soolo sopii
kitaralle, rummuille ja koskettimille, mutta harvemmin bassolle. Tämäkin on hyvä muistaa. Kaunista
musiikkia syntyy, kun bändi soittaa yhdessä ja
yhteistuumin. Soolot sovitaan, mihin kohtaan ne
tulevat ja kansa hurraa. Ja yhdessä tuumin sovitaan
uusista kuvioista. Niitä uusia tuulia odotellessa toivotan hyvää paastonaikaa ja kevättä teille kaikille.

Tiina Heino,
hallituksen
puheenjohtaja
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LUOTTAMUSMIESTENNEUVOTTELUPÄIVÄT

K

irkon alojen perinteiset Luottamusmiesten neuvottelupäivät järjestettiin tänä vuonna
Sokos Hotel Vantaalla 26.-27.1.2017. Päiville osallistui noin 140 evankelis-luterilaisen
kirkon luottamusmiestä. Ensimmäisenä päivänä saimme kuulla Kirkon työmarkkinalaitoksen johtajan Vuokko Piekkalan mietteitä työntekijöiden palkitsemisesta seurakunnissa
sekä liittomme toiminnanjohtajan Paula Aaltosen viimeisimmän Kilpailukykysopimusinfon.
Ensimmäisen päivän päätteeksi Mielenrauha koulutuspalvelut Oy :n toimitusjohtaja Totti
Karpela koulutti puhejudosta, josta luottamusmiehemme saivat oppia kiihtyneen ihmisen
rauhoittamiseen puheen keinoin vaikkapa tulevia paikallisia neuvotteluja ajatellen.
Toisen koulutuspäivän avasi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti
Palola, joka valotti muun muassa niin sanotun Suomen mallin tilannetta, eli sitä miten
palkkaratkaisuista jatkossa neuvotellaan, kun keskitettyjä palkkaratkaisuja ei enää tehdä.
Palola pohti myös keskusjärjestömme STTK:n asemaa muuttuvassa tilanteessa, sekä ammattiyhdistysliikkeen asemaa yleisesti.
Ennen toiminnanjohtajan päätössanoja etuusvastaava Sirkka Rytinki SuPer työttömyyskassasta toi vielä kassan ajankohtaiset terveiset luottamusmiehillemme. Neukkareilla
oli hyvä henki ja pikaisen katugallupin perusteella osallistujat kokivat päivät tärkeäksi
vertaistuen ja oppimisen paikaksi. Vuoden 2018 neuvottelupäivien paikka ja ajankohta
julkistetaan seuraavassa Kirkon töissä –lehden numerossa, tulethan silloinkin mukaan?
Paula Antell

Hannele Halinen ja Galina Voloshina liiton toimistolta
toivottivat luottamusmiehet tervetulleiksi päiville.

Kuvat: Sok Sann Heng
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Odotusta ilmassa, neukkarit ovat juuri alkamassa.

Sirkka Rytinki toi Super työttömyyskassan terveiset.
STTK:n puheenjohtaja
Antti Palola.

Totti Karpelan Puhe-judo -koulutus
sai paljon kiitosta palautteissa.

Vuokko Piekkala vastasi luottamusmiesten kysymyksiin
työntekijöiden palkitsemisesta.

Hauskaakin meillä oli.

Tiukkaa pohdintaa Kainuun suunnilta.
Toiminnanjohtaja Paula Aaltonen piti
päivien yhteenvedon.
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KIRKON ALAT RY:N
60-VUOTIS HISTORIIKKI

Moniammatillinen ja ekumeeninen edunvalvoja – Kirkon alat ry 60 vuotta

E

nsimmäiset virikkeet kirkollisen ammattiliiton perustamiseksi Suomeen syntyivät 1930–
luvun laman aikaan, kirkonpalveluskuntaa
kokoava ammattiyhdistys perustettiin pahimpien
lamavuosien jälkeen 1934. Laajemmin alettiin aktivoitua sodan jälkeisen ajan yhteiskunnallisen tilanteen ja uusien ammattiryhmien syntymisen myötä.
Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Liiton (nyk.
Kirkon alat ry) perustamispäätös tehtiin 27.4.1957.
Kirkon alat ry on työssäkäyvien jäsenten määrällä mitattuna Suomen suurin kirkollinen ammattiliitto. Kaikki kolme kirkollista sopimusalaa ovat
syntyneet liiton aloitteesta. Suomi on yksi harvoista
maista, joissa myös kirkollisten alojen palvelussuhteiden ehtoja määritellään sopimusteitse.
Tällä hetkellä Kirkon alat on työntekijäpuolta
edustava sopijaosapuoli Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virka‐ ja työehtosopimuksessa, Suomen
ortodoksisen kirkon työehtosopimuksessa, kristillisten järjestöjen työehtosopimuksessa sekä suunnitteilla olevassa helluntailiikkeen suosituksessa.
Tänä vuonna 60 vuotta täyttävä Kirkon alat
ry ilmoittaa rakentavansa toimintansa kristillisille
arvoille, yhteisöllisyydelle sekä rehdille ja avoimelle
toimintatavalle. Liiton tärkeä periaate on pyrkimys
kehittää tasapuolisesti kaikkien jäsenryhmien palvelussuhteiden ehtoja.
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Laaja-alaisuus toiminnan haaste ja rikkaus

A

lan ammattiryhmien yhtäläinen huomioiminen on ollut Kirkon alojen työssä sekä
siunaus että haastava puoli kautta historian.
Kun kirkollisissa työmarkkinaneuvotteluissa jopa
vain yhtä tai muutamaa ammattiryhmää edustavat
järjestöt voivat panostaa voimakkaasti omiensa
asiaan ja sivuuttaa toisten ryhmien pyrkimykset,
Kirkon alojen on katsottava tilannetta eri ammattien
ja työyhteisöjen kokonaisuuden kannalta.
Monitahoinen asetelma tuo liiton toimintaan
kuitenkin monin verroin enemmän kirkollisen
työelämän ymmärrystä ja näkemystä kuin haittaa.
Jokseenkin kaikissa kirkollisissa ammateissa toimivat, eri toimintaympäristöissä ja moniin eri tehtäviin
erikoistuneissa kristillisissä organisaatioissa työskentelevät liiton jäsenet ovat ammatillisen osaamisensa ja alojensa työkokemuksen kautta profiloineet
ammattiliittonsa myös laaja-alaiseksi ekumeeniseksi
toimijaksi.
Jäsenten työelämäkysymysten kirjo kehittää
Kirkon alojen hallinnon ja toimiston asiantuntemusta erityisellä tavalla sekä jäsenistön toimialojen
erityiskysymyksiin että työelämän pelisääntöjen
muotoiluun liittyen.

KIRKON ALAT RY:N
60-VUOTIS HISTORIIKKI
Pitkäaikaiset ja vahvasti työhönsä sitoutuneet
toimiston työntekijät ovat laajalla asiantuntemuksellaan ja omilla persoonillaan tuoneet jäsenille
turvallisuutta sekä liiton toiminnalle uskottavuutta.
Selkeät linjat ja toiminnan profiili ovat mahdollistaneet myös riskinottoa monissa liiton työn tilanteissa.

Kirkonpalveluskunta järjestäytymisen
edelläkävijä

L

uterilaisissa seurakunnissa keskustelu palvelussuhteiden ehdoista käynnistyi jo 1930-luvun laman aikaan. Seurakuntien palkat ja
muiden palvelussuhteiden ehtojen taso oli pitkään
moniin muihin aloihin verrattuna alhainen ja
erityisesti maallikkotyöntekijöiden osalta vailla
yhtenäistä linjaa. Kun muilla aloilla palkat kehittyivät ja eläkkeitä, lomajärjestelmiä, terveydenhoitoa
sekä muita palvelussuhde-etuuksia alettiin kehittää,
myös kirkon työntekijät – kirkonpalvelijat etunenässä – alkoivat vaatia korjausta palkkoihin ja muihin
työehtoihin.
Painetta luterilaisen kirkon palvelussuhteiden täsmällisempään järjestämiseen oli tullut
jo 1900-luvun alkuvuosikymmeninä monista eri
lähteistä. Ennen muuta papiston asema muuhun
henkilöstöön nähden oli huomattavan etuoikeutettu ja synnytti epäoikeudenmukaisuuden tunnetta
työyhteisöissä.
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KIRKON ALAT RY:N
60-VUOTIS HISTORIIKKI
SKSK loi foorumin työntekijöiden tapaamisille

Sopimuspuolella haparoiva alku

S

K

untion (kirkonpalvelijan) ammatti oli tunnettu
ja tunnustettu jo 1600-luvulla, jolta ajalta on
kirjallisia ohjeita tehtävän sisällöstä ja jopa
palkkauksesta. Esim. Hannele Wirilanderin kirjoittamassa Ristiinan pitäjänhistoriassa kerrotaan
vuoden 1666 ohjeesta, jonka mukaan ”jumalaapelkääväiset ja hurskaat antakoot jotain suntiolle vuosittain ja voidaanpa hänelle antaa jotain ylimääräistä
seurakunnan tuloistakin”. Suntion asema vakiintui
1800-luvulla, myös kirkkolaissa 1869 määritellään
suntion tehtäviä ja kelpoisuutta. Hänen tuli olla
muun muassa harjaantunut kirjanluvussa.
Myös edunvalvontamielessä kirkonpalvelijat
ovat kirkollisten alojen järjestäytymisen edelläkävijöitä. He perustivat Suomen evankelis-luterilaisen
Kirkonpalvelijoiden yhdistyksen 1934 (vuodesta
1971 Kirkonpalvelijat ry) Suomen Kirkon Seurakuntatoiminnan Keskusliiton SKSK (nyk. Kirkkopalvelut ry) kokouksessa.
SKSK:n usean päivän mittaisessa koulutustilaisuudessa yhteishenki ja innostus olivat korkealla.
Kun järjestäytymisasiaa oli pohjustettu etukäteen
hankkimalla piispallista ja muuta hyväksyntää
hankkeelle, yhdistyksen perustaminen ei tuottanut
hankaluuksia.
SKSK/Kirkkopalveluilla on ollut – ja edelleen
on – suuri merkitys kirkollisten ammattien kehittämisessä ja työntekijäryhmien järjestäytymisessä.
Ammatillisilla koulutuspäivillä on ollut osanottajien
omaan ammattityöhön liittyvien asioiden ohella
myös mahdollisuus keskustella muiden omalla alalla
toimivien kanssa – siis nykykielellä verkostoitua.
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irkonpalvelijoiden järjestäytymiskokouksesta
1934 oli kuitenkin vielä pitkä matka neuvottelupöytään. Seurakuntien Viran-ja Toimenhaltijain liitto syntyi vuonna 1957
Helsingissä pidetyssä kokouksessa. Sitä edelsi 1956
pidetty valmisteleva kokous Lahdessa, jossa oli koolla järjestäytyneitä kirkonpalvelijoita, nuorisotyönohjaajia, hautausmaanhoitajia, virastovirkailijoita
ja taloudenhoitajia. Vahvasti hanketta tuki myös
Helsingin seurakuntien toimenhaltijat ry.

Liiton perustava kokous pidettiin Helsingin
Suurkirkon seurakuntasalissa Meritullinkatu 3:ssa
Helsingissä.
Alkuvuosina edunvalvonta oli vaikeaa, sillä
mitään neuvottelukanavaa tai edes järjestelmän
suomaa yhteyttä kirkon johtoon ei ollut. Liiton
alkuvuosien puheenjohtaja ekonomi Antero J. Avela
joutui käyttämään poikkeuksellisiakin keinoja saadakseen liiton vaatimuksia päättäjien tietoon.
Seurakunnat suhtautuivat välinpitämättömästi
maallikkotyöntekijöiden palvelussuhteiden hoitamiseen. Ne eivät olleet esim. vielä 1962 mennessä
lainkaan panneet täytäntöön kirkkohallituksessa jo
1951 tehtyä päätöstä, jonka mukaan virka-, palkkaja eläkesääntöjä tulisi soveltaa kaikkiin seurakunnan
työntekijöihin.
Kun mitään järjestelmään perustuvaa aloitteenteko-oikeutta ammattiliitolla ei ollut, Avela
pyysi 1962 Pappisliittoa julkaisemaan lehdessään
selvityksen työntekijöiden palvelussuhdeasioista,
jotta tilanne tulisi kirkkoherrojen tietoon.

KIRKON ALAT RY:N
60-VUOTIS HISTORIIKKI
SVTL:n esitys sisälsi muun muassa aloitteen,
että uusi eläkejärjestelmä (TEL ja LEL) otettaisiin
esille kirkolliskokouksessa. Pappisliitto julkaisikin
1963 SVTL:n neljän kohdan ohjelman perusteluineen ja liitti siihen vielä oman johtokuntansa suosituksen, että kirkolliskokouksessa olevat pappisedustajat ottaisivat ”kanssapalvelijoiden” oikeuksien
turvaamisen asiakseen.
Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti monin tavoin kuohuva oli 1960–luku, jolloin ammattiliittoihin järjestäytyminen kasvoi nopeasti kaikilla aloilla.
Erityisesti vuosikymmenen lopulla sosiaaliturva,
muun muassa työeläketurva, kehittyivät ennennäkemättömällä vauhdilla. Nämä muutokset rohkaisivat
SVTL:kin.
Silloinen liiton puheenjohtaja, seurakuntaopiston opettajana toiminut Erkki Jeskanen, laati
20.4.1971 päivätyt SVTL:n aloitteet kirkkohallitukselle kirkon virkaehtolain laatimiseksi kirkon työnantaja- ja työntekijäpuolten yhteistyönä. Jeskanen oli
saanut jo 1969 arkkipiispa Martti Simojoelta tietynlaisen valtakirjan sopimusasioiden edistämiseen ja
suosituksen antaa asiantuntemustaan sopimusasioissa.
Monien vaiheiden jälkeen kirkolliskokous
hyväksyi järjestelmää koskevat lait keväällä 1972 ja
työnantajaelin Kirkon sopimusvaltuuskunta aloitti
työskentelynsä 1975.
Ensimmäiset sopimuskaudet olivat sopimusten muotoilun ja sopimiskulttuurin kannalta vielä
suuntaa hakevia – ei vähiten SVTL:n ja sen silloisen
kattojärjestön Kunnallisvirkamiesliiton ristiriitojen
takia. SVTL:n itsenäistyttyä tilanne alkoi vähitellen
rauhoittua. Tosin vasta viime vuosina suhteet ovat
muuttuneet asiallisiksi.
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KIRKON ALAT RY:N
60-VUOTIS HISTORIIKKI
Kirkkojen työssä kansalaisten tarpeet tulevat
esiin

Y

hteiskunnalliset tilanteet: 1930-luvun lama,
sodan jälkeisen ajan monet sosiaalisen avun
tarpeet ja viime vuosikymmenien yhteiskunnalliset muutokset ovat heijastuneet kirkollisen
työn maailmaan lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyön
palvelujen monipuolistumisena ja uusien kirkollisten ammattien syntymisenä.
Kirkon nuorisotyön ammattilaisten kouluttaminen ja työ sodan jälkeisessä monien sosiaalisten
ongelmien Suomessa on merkinnyt poikkeuksellisen arvokasta panosta, jonka luterilainen kirkko
on tuonut koko yhteiskunnan hyväksi.
Sittemmin syntyneet lapsityön ammatit:
lastenohjaaja ja lapsityönohjaaja ovat myös erinomaisia esimerkkejä siitä, miten seurakunnat ovat
tunnistaneet kansalaisten tarpeita ja tuoneet hyvin
koulutetun ja sitoutuneen henkilöstön avulla laadukkaita palveluja jokaiseen Suomen kuntaan. Viime vuosikymmeninä vakiintuneiden seurakuntien
lapsityön palveluiden ohella myös muun muassa
avoimet lapsityön palvelut toimivat kaiken muun
ohella merkittävinä matalan kynnyksen kotouttajina maahanmuuttajaperheille.
Liiton jäsenkuntaan kuuluu myös monia
kansainvälisissä tehtävissä, kirkollisessa hallinnossa ja erityistehtävissä toimivia ammattilaisia.
Lähetysjärjestöjen ja muiden kristillisen järjestöjen
palvelussuhteista sovitaan niin ikään työehtosopimuksilla.
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SVTL Päivä vuonna 2000

Kristillisten järjestöjen työehtosopimus
(Kirkon alat, AKI/ Palta) on Suomen oloissa
mielenkiintoinen kokonaisuus, jossa sovitaan sekä
järjestöjen Suomessa työskentelevän henkilöstön
että ulkomailla – usein kehitysmaissa – toimivien
työntekijöiden palvelussuhteiden ehdoista.

KIRKON ALAT RY:N
60-VUOTIS HISTORIIKKI

SVTL:n 10-vuotisjuhlat

Kulttuuripäivät vuonna 2002

Luontevaa ekumeenisuutta monien
tunnustuskuntien liitossa
Kirkon alat on erityisellä näköalapaikalla
voidessaan läheltä havainnoida, miten tärkeitä toimijoita ja resursseja yhteiskuntamme kannalta ovat
myös vähemmistökirkkomme sekä lähetys‑ ja muut
kristilliset järjestöt.
Esimerkiksi maamme ortodoksisen kirkon
ja sen lähetysjärjestön työntekijöiden kulttuurinen
osaaminen ja auttamishalu tuovat merkittävää
lisäarvoa monien Itä-Euroopan ja Afrikan maahanmuuttajaryhmien kotouttamiseen ja mitä moninaisimpien käytännön tilanteiden hoitamiseen.
Toisen kansankirkkomme johto on myös
poikkeuksellisella tavalla halunnut tehdä neuvottelutoiminnan lisäksi monenlaista kirkon henkilöstön
hyvinvointia ja muuta työelämää tukevaa työtä
yhdessä Kirkon alojen kanssa.
Helluntailiikkeen työntekijöiden järjestäytyminen Kirkon aloihin on niin ikään avannut liitolle
uutta näkökulmaa ja luonut uusia yhteyksiä puolin
ja toisin Suomen jäsenmäärältään toiseksi suurimman kirkkokunnan toimintaan.
Kirkon aloihin kuuluu myös yksittäisiä jäseniä
pienemmistä vähemmistökirkoista. Näiden henkilöiden palvelussuhteisiin liittyviä kysymyksiä selvitetään erityisesti lakimiesneuvonnan avulla.

SVTL Päivä vuonna 2000

RITVA RASILA
Kirjoittaja työskenteli Kirkon alat ry:n toiminnanjohtajana vuosina
2000–2016.
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KIRKON ALAT RY:N
60-VUOTIS HISTORIIKKI

Kirkon alat ry:n jäsenyhdistykset:
Diakonian ja nuorisotyön ammattilaiset ry
Helluntaiseurakuntien työntekijät HELP ry
Kirkon Lapsityönohjaajat ry
Kirkon Lastenohjaajat ry
Kirkon Toimihenkilöt ry
Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry
Kirkonpalvelijat ry
Kristillisten järjestöjen työntekijät KJT ry
Lähetyksen ja kansainvälisentyön ammattilaiset ry
Ortodoksisen Kirkon Työntekijät ry
Teologit ja Kirkkomuusikot TeKi ry

Kirkon alat ry:n (aik. Seurakuntien Viran- ja
toimenhaltijain Liitto SVTL ry) puheenjohtajat:
Kaarlo Autio 1957 – 1958
Antero Avela 1959 – 1964
Kalle Palminen 1965 – 1966
Dan Karén 1967 – 1968
Erkki Jeskanen 1969 – 1974
Jouko Lahti 1975 – 1979
Reijo Siitonen 1980
Seppo Hirvonen 1981 – 1983
Kauko Nurmela 1984 – 1986
Heikki Alanen 1986 – 2000
Sirpa Salminen 2001 – 2003
Matti Löppönen 2004 – 2010
Tiina Heino 2010 –

14 | Kirkon töissä | 1/2017

Liiton vanhoista puheenjohtajista ja toiminnanjohtajista
Jouko Lahti, Sirpa Salminen, Erkki Jeskanen, Heikki Alanen ja Matti
Löppönen sekä nykyinen puheenjohtaja Tiina Heino
kokoontuivat liiton toimistolle syksyllä 2016 pohtimaan liiton historiaa

Seuraavat 60 vuotta?
Jäsenyhdistysten ja hallituksen
seminaari 16.1.2017
Vaikka juhlavuoteen kuuluu olennaisesti menneiden vuosien läpikäyminen, täytyy myös
kohdistaa katse tulevaan ja pohtia, minkälainen liitto Kirkon alat on tulevina vuosina.16.1.2017 järjestettyyn seminaariin oli kutsuttu liiton hallituksen lisäksi kaikkien jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit ja kaikista yhdistyksistä olikin edustaja paikalla.
Aivan otsikon mukaiseen 60-vuotisstrategiaan ei päästy, mutta monia hyviä ja rakentavia ideoita liiton toiminnan kehittämiseen päivän aikana nousi. Yhdessä pohdittiin muun
muassa sitä, olisiko liiton hallinnollista rakennetta mahdollista keventää esimerkiksi yhdistyksiä yhdistämällä ja miten liiton palveluja voitaisiin digitalisaation hengessä uudistaa
sekä opiskelijatoimintaa kehittää tulevaisuudessa.

DiaNa:n puheenjohtaja Tanja Vähäoja
ja sihteeri Taija Elste

Kuvat: Sok Sann Heng
Teksti: Paula Antell

KiTo:n puheenjohtaja Soile Tiainen,
sihteeri Tuija Niemi-Nikkola ja liiton
edustajiston puheenjohtaja Riitta Kjäll

Hyvä jäsen,
mitä toivoisit Kirkon aloilta jatkossa?
Mitkä ovat sinulle tärkeimpiä palveluita? Toteutamme liiton
uutiskirjeessä kevään aikana kyselyn, jossa selvitämme jäsenten
toiveita palveluiden suhteen. Kyselyyn vastaamalla annat arvokasta tietoa liiton toiminnan kehittämistyöhön ja voit vaikuttaa
siihen, että palvelumme olisivat juuri niitä, joita sinä tarvitset.
Jos et ole saanut sähköistä uutiskirjettämme, muistathan tarkistaa myös sähköpostisi roskapostikansion. Jos uutiskirje ei löydy
sieltäkään, voit tarkistaa Galina Voloshinalta
(galina.voloshina@kirkonalat.fi), että sähköpostiosoitteesi on
jäsenrekisterissämme varmasti oikein.
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Kirkko luo toivoa

A

rvoisa Kirkon alat ry ja hyvät liiton jäsenet.
On ilo onnitella teitä koko STTK-perheen
puolesta liittonne täyttäessä 60 vuotta.
Tervehdystä kirjoittaessani valmistauduin Arvojen
Akatemian kurssijaksoon. Siellä minulla on mahdollisuus olla mukana muiden vaikuttajien kanssa pohtimassa yhteiskuntamme nykytilaa hieman toisesta
näkökulmasta kuin mitä normaalisti. Kurssijaksoon
valmistautuessani mietin, mitä ihmettä ympärilläni oikein tapahtuu hetkellä, jolloin isänmaa viettää
100-vuotisjuhliaan.
Työhuoneeni ikkunasta näkyy aurinkoinen kaupunkimaisema. Näen tuiki tavallista arkista vilinää:
kaduilla kiiruhtaa ihmisiä ja ohi kulkee linja-autoja,
raitiovaunuja ja henkilöautoja. Kuten usein aikaisemminkin mietin, miltä maisema näytti sata vuotta sitten.
Millaista tuon ajan ihmisten elämä oli?
Tuntuu oudolta, että aurinkoisen maiseman ja
myös ihmisten mielien ylle on lyhyessä ajassa kasautunut tummia pilviä. Ne ovat tuoneet keskuuteemme
epävarmuutta, turvattomuutta ja suoranaista toivottomuutta. Elinympäristömme näyttää siirtyneen toinen
toistaan seuraavien isojen muutosten aikaan, emmekä
voi niille oikeastaan mitään.
Sillä emme voi mitään esimerkiksi Suomen
maantieteelliselle asemalle epävakaan Venäjän naapurissa. Emme voineet mitään sille, että britit äänestivät
itsensä eroon EU:sta. Emme voineet mitään Donald
Trumpin valinnalle maailman mahtimaan presidentiksi. Emme voi vaikuttaa edessä oleviin Ranskan ja
Saksan vaaleihin, joiden tuloksella on erittäin iso merkitys Euroopan taloudelle ja poliittiselle vakaudelle.
Emme voi mitään Syyrian sodalle, viattomien
ihmisten kärsimyksille tai massiivisille pakolaisvirroille Euroopassa. Emme voi mitään jopa aivan lähialueillamme tapahtuville, viattomiin kohdistuville
käsittämättömille väkivallanteoille.
Muutoksen seurauksista kärsivien ihmisten
turhautuminen ja epätoivo kanavoituvat liian usein
erilaisten ääriliikkeiden kautta. Tällöin yhteiskuntarauha järkkyy ja ihmisten keskinäinen suvaitsemattomuus lisääntyy. Tätä myös taitavat poliitikot käyt16 | Kirkon töissä | 1/2017

tävät populistisesti
hyväkseen.
Toki on asioita,
jotka ovat täysin omissa käsissämme. Voimme vaikuttaa
siihen, mitä
täällä koti-Suomessa teemme, mitä päätämme, mistä
sovimme ja keitä valitsemme. On äärettömän tärkeää,
että emme rakenna Suomea vastakkainasettelua lisäämällä. Mikään asia ei ole koskaan niin huonosti etteikö
sitä riitelemällä vielä huonommaksi saa.
Meillä on kaikista ongelmista huolimatta hyvä
yhteiskunta ja sen ovat myös useat eri tutkimukset
osoittaneet. Olemme rauhallinen, turvallinen, tasa-arvoinen ja puhdas maa, missä kaikki toimii. Meidän
kannattaa pitää näistä kiinni ja myös arvostaa vahvuuksiamme.
Olemme myös vauras maa. Vuosikymmenten
aikana rakentamamme hyvinvointivaltio on esimerkki
ja unelma monelle maalle. Meidän on jatkossakin
huolehdittava kilpailukyvystämme, jonka myötä kykenemme säilyttämään hyvinvointivaltiomme perusrakenteet.
Kirkolla ja kristillisillä järjestöillä on erittäin
tärkeä ja samalla vaativa tehtävä yhteiskunnassamme.
Epävarmuuden, turvattomuuden ja toivottomuuden
hetkiin kirkko antaa monelle lohdutuksen ja toivon
ja siten uskon parempaan tulevaisuuteen. Kirkko on
yhteiskunnan aurinko. Se ei valikoi vaan antaa toivon
kaikille, jotka sen haluavat ottaa vastaan.
Hyvät ystävät, työllänne on toivon tuojina valtava merkitys. Työnne merkitys korostuu vaikeina
aikoina ja hetkinä, jolloin ihminen tajuaa pienuutensa
isojen asioiden edessä – koskivat ne sitten kansakuntaa
tai yksilöitä.
Kiitän liittoanne hyvästä yhteistyöstä kuluneiden vuosien aikana ja toivotan menestystä myös tulevina vuosina. Toivon kaikille Kirkon Alojen jäsenille
voimia ja jaksamista vaativassa työssänne.

Antti Palola
STTK:n puheenjohtaja

60 vuotta, eikä suotta

P

aljonko kutsumustyöstä saa odottaa palkkaa?
hoitajanaisten ja -miesten oletetaan tekevän kutsumustyötä, siksi palkka on pieni.
Lääkärinaiset ja -miehet olettavasti tekevät myös
kutsumustyötä, mutta palkat ovat aivan toisissa
lukemissa. Seurakunnissa papit ovat saaneet palkkaa kirkollisverovaroista kautta historian, mutta
maallikkotyöntekijöiden korvauksiin on puututtu
vasta 1950-luvulla.
Lueskelin Kirkon alat ry:n edellisen toiminnanjohtajan, Ritva Rasilan, toimittamaa liiton
50-vuotisjuhlakirjaa hämmentyneenä. Liittomme
syntyhistoria ja sitä edeltävät vaiheet tuntuvat
tänään aivan äimistyttäviltä: vielä ennen sotia
kirkonpalvelijat ja muut seurakuntien maallikkotyöntekijät saivat ”henkensä pitimiksi ja perheensä
elättämiseksi rahaa tai muuta korvausta työstään,
jos seurakunnalla sattui olemaan jotain ylimääräistä”. Seurakunnat ”eivät olleet vielä 1962 mennessä
lainkaan panneet täytäntöön kirkkohallituksessa jo
vuonna 1951 tehtyä päätöstä, että virka-, palkka- ja
eläkesääntöjä tulisi soveltaa kaikkiin seurakunnan
työntekijöihin”. Kutsumuksen kai arveltiin muuttuvan leiväksi pöytään.
Kristilliset järjestöt saivat ensimmäisen
työehtosopimuksensa vuonna 2005. Siitä tuli pian
yleissitova. TESille olikin tarvetta. Kutsumus on
kantava voima järjestöpuolella, ja sekä työantajat
että työntekijät saattavat edelleen olla yhtä tietämättömiä työlainsäädännöstä. Eräässäkin yhdistyksessä
oli leikattu työehtosopimuksen mukaista palkkaa
kymmenen prosenttia ikään kuin kymmenyksinä
varojen vähäisyyden vuoksi. Työntekijät saivat liian
pientä palkkaa, mikä näkyy aikanaan vielä heidän
eläkkeessäänkin, ja yhteiskunta menetti verovaroja.
Lähetystyöstä kiinnostuneet saattavat nykyäänkin tiedustella, maksetaanko työstä palkkaa. Kristillisten järjestöjen sopimukseen kuuluu
ainutlaatuinen ulkomaille lähetettyjä työntekijöitä
koskeva sopimus. Sellaista ei ole millään muulla
alalla. Sopimuksen perusteella lähetystyöntekijöiden palkanmuodostumisen perusteet ovat kaikilla

järjestöillä samat. Eroja on silti olemassa työnantajien kesken siinä, mitä tilille kilahtaa, ja esimerkiksi
siinä, palkataanko ulkomaille lähtevästä pariskunnista molemmat vaiko vain toinen.
Liittomme historiaan kuuluu erikoinen ja
jännittävä liittosota 1980-luvulta. Liiton pitkäaikaisin työntekijä Aino Sandström kuvailee noita aikoja:
”Loppuvuodesta 1987 SVTL:n toimiston henkilökunta työskenteli viikkokaupalla suuren paineen
alaisena jopa ilman vapaapäiviä, kun viikonloput
menivät kentällä matkustamiseen ja arkisin oli
oltava toimistolla puhelimen päässä rauhoittamassa
hätääntyneitä ja epätietoisia jäseniä.” Kutsumustietoisuutta näkyy tässäkin: asian tärkeys sai etusijan,
työtä on tehty suurella sydämellä.
Voisi kuvitella 60-vuotiaan töiden olevan pian
tehty ja eläkkeen häämöttävän. Yhteiskuntamme ja
työelämämme suuret muutokset kuitenkin kertovat
muusta: Vaikka alkuaikojen suuret kysymykset –
työsuhteen ehdot – onkin saatu ratkaistua, ongelmat eivät ole suinkaan ohi. Paikallisen sopimisen
lisäämisen vaatimukset korostavat hyvin koulutettujen luottamusmiesten ja helposti tavoitettavien
lakimiesten merkitystä. Niitähän meillä on Kirkon
aloissa jo valmiiksi. Jatketaan samalla tiellä!

Onnea meille kaikille!

Leena Luhtala
Lähetysyhdistys Kylväjän hallintopäällikkö
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TYÖTTÖMYYSKASSA
Supertk, ma−pe 9.00 −13.00, 09 27279377 tai 09 2727 9399

Ansiopäivärahan kesto
lyheni
Vuoden alusta työttömyysturvalakiin tulleet muutokset lyhensivät ansiosidonnaisen päivärahan kestoa, pidensivät omavastuuaikaa, alensivat päivärahan
tasoa ja toivat tiukennuksia työn vastaanottamiseen.

A

nsiopäivärahaa maksetaan enintään 400
päivältä, jos työhistoriaa on yli kolme
vuotta. Jos työhistoriaa on enintään kolme
vuotta tai alle, ansiopäivärahaa maksetaan 300
päivältä. Enimmäiskeston lyheneminen koskee niitä
hakijoita, joiden päivärahan enimmäisaika alkaa
vuoden 2017 puolella.
500 päivän enimmäisaika säilyy niillä työttömillä, jotka täyttävät työssäoloehdon 58 vuotta
täytettyään ja jotka ovat viimeisen 20 vuoden aikana
työskennelleet viisi vuotta.
Omavastuuaika piteni viidestä seitsemään
päivään niillä henkilöillä, joiden omavastuuajan
laskeminen alkaa vuonna 2017.
Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta
maksettavan korotetun ansio-osan määrä aleni
vuoden alusta lähtien. Sama koskee pitkän työuran
perusteella maksettavaa korotettua ansio-osaa. Lain
mukaisten edellytysten täyttyessä pitkän työuran
perusteella maksettavaan korotusosaan on oikeus
30.6.2017 asti mikäli työsuhde on päättynyt viimeistään 31.12.2016.
Vuoden 2017 puolella alkavaan omaehtoiseen
koulutukseen ei niin ikään enää makseta kulukorvausta. Korvaus maksetaan kuitenkin koulutukseen,
joka on alkanut ennen vuodenvaihdetta.

Työn vastaanottoon tiukennuksia
Työttömyysturvan ehtojen tiukennuttua työttömällä
on, päivärahaa saadakseen, kolmen kuukauden ammattitaitosuojan päätyttyä velvollisuus ottaa vastaan
myös sellaista kokoaikatyötä, jonka palkka työn
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vastaanottamisesta johtuvien kustannusten jälkeen,
on pienempi kuin hänen saamansa päiväraha. Kieltäytymisen seurauksena määrättävältä 90 päivän
korvauksettomalta ajalta, eli karenssilta, voisi välttyä aloittamalla uuden työn ennen karenssin alkua.
Karenssi alkaa 30 päivän kuluttua kieltäytymisestä.

Liikkuvuusavustus
Uutena etuutena työttömille voidaan maksaa liikkuvuusavustusta, johon on oikeus henkilöllä, joka
on oikeutettu työttömyysetuuteen ja ottaa vastaan
vähintään kaksi kuukautta kestävän työn pidemmän matkan päästä. Työaika on oltava vähintään 18
tuntia viikossa ja työmatkan kesto kokoaikatyössä
vähintään kolme tuntia ja osa-aikatyössä vähintään
kaksi tuntia. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa 30, 45 tai 60 päivän ajalta työsuhteen kestosta
riippuen.
Liikkuvuusavustuksen tarkoitus on innostaa ottamaan vastaan työtä kauempaa kuin mitä
päivärahan saaminen muutoin edellyttäisi. Liikkuvuusavustusta haetaan ennen työsuhteen alkamista
liikkuvuusavustushakemus -lomakkeella, jonka
löydät osoitteesta www.supertk.fi ja www.tyj.fi .

Palkkatukityöstä vain osa työssäoloehtoon
Vuoden alusta lähtien vain 75 prosenttia palkkatuetusta työstä kerryttää työssäoloehtoa. Jotta henkilö
täyttäisi 26 työssäoloehdon palkkatukityöstä, on
työn kestettävä 35 viikkoa. Lisätietoa lakimuutoksista www.supertk.fi ja www.tyj.fi

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

Kassan toimintaan ollaan tyytyväisiä
96 % suosittelisi tuttavilleen Super työttömyyskassaa. Tämän osoittaa Innolink Research Oy:n työttömyyskassalle viime vuoden loppuneljänneksellä
tekemä kysely johon osallistui lähes tuhat kassassa
asioinutta jäsentä. Tutkimus tehtiin itsearviointina
myös kassan henkilökunnalle.

500 päivän enimmäisaika säilyy niillä
työttömillä, jotka täyttävät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään ja jotka ovat
viimeisen 20 vuoden aikana työskennelleet viisi vuotta.
Innolinkin toimitusjohtaja Pekka Vuorela
kertoo, että suositteluprosentti on erittäin korkea
Innolinkin vertailukantaan nähden ja kertoo erinomaisesta palvelun tasosta.
Vaikka tyytyväisyys Super työttömyyskassan toimintaan on korkealla sekä asiakkaiden että
henkilöstön osalta, haasteitakin löytyi. Merkittävin
näistä on käsittelyajan pidentyminen. Henkilökunnan näkemyksen mukaan suurin tekijä löytyy
lähinnä tietojärjestelmiin liittyvistä muutoksista.
Tietojärjestelmien kehittämistyötä Super työttömyyskassan tarpeita vastaaviksi tehdään jatkuvasti
yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa. Myös muilta

osin kehittämiskohteet ovat hyvin tiedossa. Henkilöstöllä on vahva tahtotila edelleen vahvistaa omaa
ammattitaitoaan ja kehittää asiakaspalvelua työttömyyskassan alati muuttuvassa maailmassa.
Työttömyyskassan toiminnan eri tekijöitä
tarkasteltaessa sekä asiakkaiden että henkilöstön
tyytyväisyys oli hitusen laskenut edellisestä tutkimuskerrasta, joka tehtiin vuonna 2014. Asiakkaiden
antamaksi kokonaisarvosanaksi tuli 4,2 asteikolla 1-5.
Kassanjohtaja Stefan Högnabba lupaa lisää
kehitystyötä. On hienoa huomata, että asiakkaat
ovat edelleen tyytyväisiä palveluumme, toteaa Högnabba. Pientä pudotusta on havaittavissa joillakin
osa-alueilla, mutta tähän vastaamme kehittämällä
edelleen sähköistä palvelumallia, jonka merkitys on
jatkuvassa kasvussa. Uskon, että jatkossa palvelumme kokonaisuudessaan kehittyy entistäkin asiakaslähtöisemmäksi, jatkaa kassanjohtaja Högnabba.

Sirkka Rytinki, etuusvastaava
Super työttömyyskassa
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Kirkon alojen tie itsenäiseksi
ammattiliitoksi ja neuvottelijaksi

L

akiin perustuva työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmä tuli kuntasektorille voimaan 1970.
Kirkon alalle vastaavat lait saatiin vuoden
1975 alusta. Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain
Liitto SVTL r.y., joka oli perustettu jo vuonna 1957,
oli voimakkaasti ajanut neuvottelujärjestelmän aikaansaamista kirkkoon.
Tämä vauhditti virkamiesten ja työntekijöiden
järjestäytymistä. Kirkossa oli ennestään olemassa
ammattikuntapohjaisia järjestöjä, jotka olivat keskittyneet pääasiassa oman alansa koulutuksellisiin
ja ammatillisiin kysymyksiin. Kun mukaan tulivat
työehtoja ja palkkausta koskevat asiat, työntekijäjärjestöjen asema muuttui ratkaisevasti ja järjestäytymisaste nousi vuosi vuodelta. Vuosien varrella
syntyi myös kokonaan uusia ammattikuntia, kuten
esimerkiksi lastenohjaajat.
Keskusjärjestön jäseneksi
Keskitetyt virka- ja työehtosopimukset, joita
tuohon aikaan enimmäkseen solmittiin, tehtiin keskusjärjestötasolla, ja kirkkoon työnantajan edustajaksi perustettu Kirkon sopimusvaltuuskunta rinnastui kunnan ja valtion työnantajanpuoleen eli siitä tuli
yksi työnantajien keskusjärjestöistä. Sopijaosapuoleksi allekirjoitustasolla Kirkon sopimusvaltuuskunta
halusi työntekijöiden keskusjärjestön, jotta se pysyisi
vastaavassa asemassa työnantajapuolella. Tämä johti
siihen, että SVTL:n oli löydettävä kumppani johonkin
keskusjärjestöön kuuluvasta työntekijäjärjestöstä
tai saatava suora keskusjärjestöjäsenyys päästäkseen vaikuttamaan palvelussuhteen ehtoihin. Osa
kirkon työsopimussuhteisista työntekijöistä, lähinnä
kiinteistö- ja hautausmaatyöntekijöitä, oli jo järjestäytynyt SAK:laiseen Kunta-alan ammattiliitto
KTV:hen. SVTL:lle valikoitui kuitenkin kumppaniksi
Kunnallisvirkamiesliitto KVL, joka kuului valtakunnalliseen Toimihenkilö- ja Virkamieskeskusjärjestöön
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eli TVK:hon.
Kirkon sopimusvaltuuskunta olisi voinut ottaa SVTL:n neuvottelukumppaniksi ilman keskusjärjestöäkin. Kirkon suurimman
ja jäsenistöltään kattavimman ammattijärjestön
jääminen keskusjärjestön ulkopuolelle olisi kuitenkin
merkinnyt Kirkon sopimusvaltuuskunnan putoamista työnantajajärjestöjen neuvottelupöydistä. Se ei
pohjimmiltaan olisi ollut SVTL:nkään etu.
Työntekijäjärjestöjenkin kannalta on hyvä, että
kirkkotyönantaja pysyy ajan tasalla siitä, mitä työmarkkinakentällä yleisesti ottaen tapahtuu.
SVTL:n kannalta paras ratkaisu tuolloin olisi
ollut liittyä suoraan TVK:n jäsenliitoksi. Tiedossani
ei ole, yritettiinkö tätä vaihtoehtoa ja, jos yritettiin,
mihin se kariutui.
Kohti itsenäisyyttä – irtautuminen KVL:stä
SVTL:n jäsenmäärä kasvoi vuosien kuluessa
tasaisesti ja mukaan liittyi myös uusia jäsenyhdistyksiä. Hiljalleen alkoi esiintyä tyytymättömyyttä
KVL:n toimintaa kohtaan sekä edunvalvonnan että
järjestötoiminnan osalta. Koettiin, että eri ammattikuntien erityistarpeita ei saatu riittävästi esille
moniportaisen hallinnon kautta, kun KVL:n hallitukseen saatiin vain yksi edustaja ja että SVTL:n
asettamia tavoitteita ei viety riittävän pontevasti
eteenpäin. Koska KVL luonnollisesti halusi palvella
ennen kaikkea kuntakentän työntekijöitä, SVTL:n
tavoitteista tingittiin, jotta saataisiin kuntakenttään
paremmin sopiva lopputulos neuvotteluissa. SVTL:n jäsenistöä haluttiin myös käyttää koekaniinina
joihinkin julkisen sektorin työnantajien vaatimuksiin, esim. toimistotyöntekijöiden kesäajan poiston
kokeiluun. Tyytymättömyyttä herätti myös jäsenmaksujakauma; sen koettiin olevan epäsuhteessa
saatuihin palveluihin nähden. Lisäksi liikkui huhuja,
että KVL halusi sulauttaa kirkon työntekijät omiin

paikallisjärjestöihinsä ja tällä tavalla lopulta hajottaa
SVTL:n ammattikuntapohjaiset jäsenjärjestöt, mikä
olisi onnistuessaan johtanut SVTL:n lakkaamiseen.
Niinpä SVTL:ssa päädyttiin eroamaan KVL:sta.
Eroamisajankohta oli mielestäni näin jälkeenpäin ajatellen paras mahdollinen. Keskusjärjestö TVK hajosi
pian taloussotkujen seurauksena ja se avasi myös
uusia mahdollisuuksia SVTL:n keskusjärjestöpyrkimyksille. SVTL liittyikin STTK:n jäseneksi, kuten monet hajonneen TVK:n jäsenliitot. Valitettavaa erossa
oli se, että osa SVTL:n jäsenjärjestöistä ja yksittäisistä
jäsenistä ei syystä tai toisesta pysynyt mukana SVTL:n
rintamassa. Yllättävää mielestäni oli myös se, miten
paljon KVL uhrasi voimia ja rahaa SVTL:n hajottamiseen, siinä kuitenkaan onnistumatta. Tämän järjestösodan aikaisia tapahtumia olen käsitellyt aiemmin
kirjasessa ”SVTL:n vaaran vuodet”.

tietoa työmarkkinoiden tilasta ja meneillään olevista
hankkeista, avasi kanavan varhaiseen asioihin vaikuttamiseen. Lisäksi itse neuvottelutoiminnassa saatiin
entistä paremmin esille kirkon työn erityspiirteitä
esimerkiksi työaikakysymyksissä. SVTL:ssa olivat
edustettuna lähes kaikki kirkon ammattiryhmät
kiinteistö- ja hautausmaatyöntekijöistä pappeihin,
mitä millään muulla kirkon työntekijäjärjestöllä ei
ollut. SVTL sai suoran edustuksen STTK:n edunvalvontatoimikuntaan ja se auttoi muun muassa EU:n
työaikadirektiiviin vaikutettaessa sekä monissa
muissa asioissa.
Keskusjärjestön jäsenenä SVTL pääsi myös
hyvään yhteistyöhön Akavaan ja SAK:hon kuuluvien
kirkon työntekijöitä edustavien liittojen kanssa.

Neuvotteluasema vahvistuu

Mielestäni kirkon työntekijöiden edunvalvonnalle olisi eduksi, jos ammattikuntarajat pystyttäisiin
mahdollisimman pitkälle sysäämään syrjään, myös
jako hengellisiin ja suorittaviin työntekijöihin, ja
keskittämään voimat yhteiseen edunvalvontaan
kunkin ryhmän erityspiirteet huomioon ottaen. Kirkon kaikki työntekijäryhmät tarvitsevat toistensa
tukea ja erilaiset intressit voidaan yhteen sovittaa,
kun tahtoa siihen on. Pidän myös erityisen hyvänä
sitä, että Kirkon alat ry on viime vuosina laajentanut
toimialaansa kirkollisiin järjestöihin ja uskonnollisiin
yhdyskuntiin. SVTL:n ja sittemmin Kirkon alat ry ovat
hyödyttäneet myös evankelis-luterilaista kirkkoa
poistamalla toiminnallaan kirkkoon kohdistuvia
ennakkoluuloja vanhoillisesta linnakkeesta ja osoittamalla, että ainakin kirkon työntekijät haluavat olla
rakentava osa suomalaista yhteiskuntaa.

Seurasiko SVTL:n itsenäistymisestä mitään hyvää? Mielestäni kyllä. Jäsenten sekä ammatti- että
ammattiyhdistysidentiteetti vahvistui. Koin silloin,
että ne jäsenet, jotka pysyivät SVTL:ssa, olivat vahvasti sitoutuneet työhönsä ja heille kirkko ja seurakunta ei ollut vain mikä tahansa työpaikka, vaan he
olivat siitä ylpeitä ja halusivat kuulua samalla tavalla
ajattelevien yhteisöön, kun taas liitosta eronneet
havittelivat samaistumiskohteeksi, jotain mielestään
”parempaa ja hienompaa”.
Järjestösodan seurauksena SVTL:n jäsenistö
tuli myös entistä tietoisemmaksi ammattiyhdistysliikkeen joukkovoimasta ja tarkoituksesta yhteisten
etujen puolustajana ja työehtojen kehittäjänä. Suurin hyöty oli suorasta keskusjärjestöjäsenyydestä. Jo
pelkästään se, että saatiin suodattamatonta sisäpiirin

Vieläkin yhtenäisempää edunvalvontaa?

Aino Sandström
SVTL:n liittosihteeri vuosina 1982 - 2001
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KOULUTUS

Kirkon alat ry:n
luottamusmieskoulutus 2017
Evankelis-luterilaisen kirkon luottamusmiehet
Luottamusmieskurssi B evankelis-luterilaisen
kirkon luottamusmiehille

☐ 1.-2.3.2017, Hotelli Ava,
HELSINKI

☐ 3.-4.5.2017 Piiluvan leirikeskus,
LAPPEENRANTA

Luottamusmieskurssi B :n teemoja ovat työaikaja vuosilomakysymykset, korvaukset, virka- ja
työvapaudet, luottamusmies kriisityössä ja luottamusmiehen jaksaminen. Kurssi on tarkoitettu sekä
vanhoille että uusille luottamusmiehille.
Luottamusmieskurssi A evankelis-luterilaisen
kirkon luottamusmiehille

☐ 13.-14.9.2017, Lankarin Leirikeskus,
SEINÄJOKI

☐ 11.-12.10.2017 Rytkyn Leirikeskus,
KUOPIO

Luottamusmieskurssi A:n teemoja ovat yleinen palvelussuhdetieto, neuvottelujärjestelmät, luottamusmiehen rooli ja
palkkausjärjestelmä. Kurssi on tarkoitettu sekä vanhoille että
uusille luottamusmiehille.

Kaikille sopimusaloille yhteinen koulutus:
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK järjestää Uuden ajan
henkilöstön edustajat seminaarin, johon ovat tervetulleita
kaikkien sopimusalojen luottamusmiehet. Seminaari toteutetaan 21.9.2017, Finnkino Tennispalatsissa, Helsingissä.

OHJEITA KIRKON ALAT RY:N KURSSEILLE
ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittaudu Galina Voloshinalle,
galina.voloshina@kirkonalat.fi tai Kirkon alat ry:n internet-sivujen kautta kohdasta ”Ilmoittaudu tilaisuuksiin”.
Ilmoita nimi, seurakunta tai työpaikka, osoite, puhelinnumero, sähköposti, mahdollinen erityisruokavalio ja
halutessasi toive huonetoverista. Kursseilla majoitutaan
kahden hengen huoneissa. Omavastuuosan maksamalla
voi myös majoittua yhden hengen huoneessa. Omavastuun suuruus on paikkakohtainen.
KUSTANNUSTEN KORVAUKSET
Kirkon alat maksaa kursseille hyväksyttyjen kurssimaksut ja
matkakorvaukset. Matkat korvataan liiton oman matkustussäännön mukaan. Kurssilaisille matkasta aiheutuneet kulut
maksetaan halvimman julkisen matkustustavan mukaan.
Luottamusmieskurssit ovat Kirkon työmarkkinalaitoksen
hyväksymiä ja palkallista koulutusta luottamusmiehille.
Mikäli matkustaja on valinnut muun matkustustavan, korvaus suoritetaan halvimman kulkuneuvon mukaan. Liiton
laskuun lippuja ei tilata, vaan korvaus suoritetaan matkalaskun yhteydessä. Matkustaja voi tarvittaessa pyytää liitosta
matkaennakkoa. Poikkeuksista sovitaan aina liiton toimiston
kanssa. Taksin käyttö korvataan ainoastaan siinä tapauksessa,
jos muuta kulkuyhteyttä ei ole.
PERUUTUS
Osallistuminen voidaan perua kuluitta 10 pv ennen kurssin
alkua.
Jos osallistuminen perutaan 5 päivän sisällä ennen kurssia,
peritään kurssimaksusta 50 %.
Jos kurssilainen jää perumatta pois kurssilta, peritään häneltä koko kurssimaksu, ellei hän esitä lääkärintodistusta
tai todistusta voittamattomasta esteestä.
Peruutuksen voi ilmoittaa liiton toimistoon puh. 0207 912
530 tai s-postina galina.voloshina@kirkonalat.fi ja kurssin
alkamispäivänä järjestöasiantuntijalle Paula Antelille,
puh.0400 157 992

Kaikkiin koulutusten sisältöihin liittyviin kysymyksiin vastaa liiton toimistolla Paula Antell, p. 0400 157 992 tai
paula.antell@kirkonalat.fi. Kuulemme myös mielellämme toiveita vuoden 2018 koulutusten teemoihin.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan kursseille!

Opiskelija!
Emme ole unohtaneet sinua!
Juhlavuoden kunniaksi käynnistämme nyt
myös opiskelijoille oman jäsenhankintakampanjan! Kun hankit viisi opiskelijajäsentä, saat
Finnkinon leffalipun.
Pyydä jäseneksi hankkimiasi opiskelijoita
toimittamaan opiskelijajäsenhakemus (hakemus löytyy nettisivuiltamme pdf-muodossa ja
myös sähköisenä lomakkeena) meille ja ilmoita sähköpostilla Galina Voloshinalle galina.
voloshina@kirkonalat.fi hankkimasi jäsenen
nimi. Kirjoita viestin otsikkoon "opiskelijakampanja".
Kun olet saanut viisi opiskelijajäsentä hankittua, lähetämme sinulle Finnkinon
leffalipun. Helppoa kuin mikä! Kampanja on
voimassa koko vuoden 2017, nyt ei muuta kun
tekemään liittoa tutuksi opiskelukavereille ja
leffailtoja hankkimaan!

Kirkon alat mukana
SuomiAreenalla heinäkuussa
Kirkon alat järjestää yhdessä Kirkon akateemiset ry:n kanssa
cocktail-tilaisuuden SuomiAreenan yhteydessä Porissa heinäkuussa. Jos suunnittelet kesäreissua Satakuntaan, tule tervehtimään liittomme toiminnanjohtajaa Paula Aaltosta Suomalaiselle
klubille (Eteläranta 10, 28100 Pori) 11.7.2017 klo 14-16. Tilaisuus on vapaamuotoinen eikä ennakkoilmoittautumisia tarvita.
Nähdään Porissa!
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U U T TA V I R S I S TÄ
NUOTITON

Alk.

29

50

Samuli Koivuranta, Jenni Urponen (toim.)

Laulun matka virreksi

– Kertomuksia virsikirjan lisävihkosta
Tutkimusmatka Virsikirjan lisävihkon virsiin. Oppaina toimivat mm. itse säveltäjät ja tekstintekijät.
Tarinat innostavat lukijaa tutustumaan virsiin sekä
lukien että laulaen. Lähde virren matkaan!
29,50 (34,90)

18 70

Tekstivirsikirja

Kirkkovirsikirja
ja Taskuvirsikirja

Nuotiton, selkeäfonttinen tummansininen
tekstivirsikirja sisältää myös vuoden
2016 lisävihkon uudet virret.
Koko 115 x 190 mm.
21,90 (26,90)
yli 50 kpl 19,70
yli 200 kpl 18,70

Kotimaiset, laadukkaat ja
selkeätaittoiset Kirkkovirsikirjat
ja Taskuvirsikirjat nuoteilla ja
sointumerkinnöillä.

Tutustu mallistoon
www.sacrum.fi

Virsinumerot
Kotimaiset virsinumerot mustina tai valkoisina, muovisina tai alumiinisina.
Standardikokojen lisäksi mittatilaustyönä saatavilla juuri tarvitsemasi
kokoisina, tai oman mallin mukaan tehtynä.
Alk.

4500
Virsikirjan lisävihkon säestyskirja

Lisävihkovirsien säestykset on tehty ensisijaisesti
uruille, mutta kirjasta löytyy myös vaihtoehtoisia
säestyksiä, sovituksia, obligatoja, rytmivirikkeitä jne.
Säestyskirjan säestysten soinnutus vastaa yksiäänisen lisävihkon soinnutusta, joten kirjoja voi käyttää
myös rinnakkain. Kierrekantinen.
55,00 seurakuntahinta (65,00)
45,00 / kpl väh. 15 kpl erissä

Musta tai valkoinen
muovi:
7
10
12
15

cm
cm
cm
cm

2,15
2,85
3,10
4,50

Mustaksi tai valkoiseksi
maalattu alumiini:
7
10
12
15

cm
cm
cm
cm

3,20
3,90
4,70
7,00

Pilkut ja väliviivat:

musta tai valkoinen
muovi
0,70
maalattu alumiini
1,05

KIRKKOHALLITUS

VERKKOKAUPPA: www.sacrum.fi

MYYMÄLÄ: Hietalahdenranta 13, Helsinki

Avoinna: ma–pe 9–17, la 10–15

puh. 020 754 2350
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Ilona Lehmus
Kirjoittaja on Ortodoksisen Kirkon
Työntekijät ry:n puheenjohtaja
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Kirkon alat mukana Kirkkopäivillä
Kirkon alat on jälleen mukana Kirkkopäivien Kirkkotorilla! Osastomme sijaitsee Logomon aulassa paikalla 38. Tule moikkaamaan liiton henkilökuntaa ja
hallituksen jäseniä ja osallistumaan arvontoihin. Tänä vuonna liiton jäsenille
on järjestetty myös mukava yllätys: olemme varanneet 50 lippua perjantaiillan Tämä huone, tämä hetki –konserttiin 19.5.2017 klo 20:00-22:00.
“Tunnetta sykkivässä sielukkaassa illassa kuullaan Jukka Leppilammen ja Marzi
Nyman trion uusimman levyn, Tämä huone, tämä hetki, tuotantoa. Laulu toisensa jälkeen kuljettaa kuulijaa syvälle ihmiselämän tarinoihin ja kysymyksiin, välillä
kipeän kimurantteihin. Musiikki yhdistelee rauhalliseen tempoon sävyjä maailmanmusiikista, bluesista, jazzista ja negro spiritualista. Logomon illassa viipyillään syvällä sielun sopukoissa. Koskettavasti ja intensiivisesti.”
(Lainaus Kirkkopäivät.fi –sivustolta)

Liput tulee varata etukäteen liiton toimiston kautta sähköpostitse osoitteesta
galina.voloshina@kirkonalat.fi. Lippuja riittää 50 nopeimmalle. Oma lippu tulee noutaa Kirkon alojen toripöydästä perjantaina 19.5.2017 klo 17 mennessä. Jos varattua lippua ei olla tähän mennessä noudettu, annetaan se jonossa
seuraaville. Mahdollisille lippuja jonottaville annetaan erikseen ohjeet lippujen noutamiseen.

Tapaamisiin Kirkkopäivillä!

Jukka Leppilampi
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JÄSENEDUT
Opintoraha

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

Kotimaa- ja Askel-lehti sekä Kirjapajan kirjat

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

Lomaedut

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

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.
▶ Jäsenyystodistuksia viisumia varten saa
liiton jäsenpalvelusta/Hannele Halinen
0207912532 tai Turva 010 195 110

28 | Kirkon töissä | 1/2017

Kulttuurikeskus Sofia

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

Hotellimajoitusta

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

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 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 jäsenkortilla. Etu lakkaa sen vuoden
lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta. Tarkemmat tiedot Turva puh. 010 195 110.

Ansiosidonnainen työttömyysturva

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

Kirkon alat on mukana Nuori2017- päivillä maaliskuussa Tampereella.
Tule moikkaamaan meitä messuosastolle ja osallistu samalla arvontoihin!
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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.–31.12.2017.
Vapaa-ajan risteilyt
Etu on Helsingin reiteillä jopa 15% ja Turun reitillä 10%.
Varaukseen myöhemmin tehtävät muutokset saattavat
vaikuttaa myös aiemmin varattujen palvelujen hintaan.

▶
▶
▶

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

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

TALLINKSILJA

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

on ammattiliittojen jäsenille kohdistettu palvelu.
Voit rekisteröityä palvelun käyttäjäksi
ww.jasenedut.fi:ssä. Huom! Palveluun voi rekisteröityä ainoastaan toimivalla sähköpostiosoitteella!
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ECKERÖ LINE

Eckerö Line myöntää Kirkon alojen jäsenille RISTEILYT JA REITTIMATKAT RYHMILLE (vähintään 10
hlöä) jopa 15 % ryhmäalennuksen. Mainitse varausta
tehdessäsi asiakastunnus Kirkon alat ry U-3115. Varaukset puhelimitse Eckerö Linen ryhmämyyntipalvelusta. Alennuksia ei voida myöntää jälkikäteen eikä niitä
voi yhdistää muihin alennuksiin tai tuotepaketteihin.
Alennuksen edellytyksenä on voimassa oleva jäsenkortti,
joka on varauduttava esittämään pyydettäessä lippujen
lunastuksen yhteydessä.
Ryhmävaraukset/tiedustelut: 09 2288540,
ryhmat@eckeroline.fi - ryhmät
www.eckeroline.fi/sttk - Yksittäisten jäsenten alennukset

HOLIDAY CLUB RESORTS OY
▶

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

JÄSENYYS
JÄSENEKSI LIITTYMINEN
Kirkon alat ry:hyn liitytään oman alan jäsenyhdistysten
kautta. Jäseneksi voi liittyä Suomen evankelis-luterilaisessa
kirkossa, Suomen ortodoksisessa kirkkokunnassa sekä kristillisissä järjestöissä ja yhteisöissä työskentelevät viranhaltijat
ja työntekijät sekä muut kirkon alan ammateissa olevat.
Liittymislomakkeita saa oman työpaikan luottamusmiehiltä
ja osoitteesta www.kirkonalat.fi tai liiton toimistosta, puh.
0207 912 530. Mikäli työnantaja perii jäsenmaksua suoraan
palkasta, täytetään myös lomakkeen alareunassa oleva valtakirja. Jäsenmaksu v. 2017 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!

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, äitiys- ja vanhempainvapaa, hoitovapaa,
asevelvollisuus, sairausloma tai työttömyys ilman oikeutta
ansiosidonnaiseen päivärahaan.
Mikäli jäsen on virkavapaan ajan toisen työnantajan palveluksessa, maksetaan jäsenmaksu normaalisti.

JÄSENMAKSUTILI
• IBAN FI59 1555 3000 110735

Jäsenmaksujen maksamisessa oikean viitenumeron
käyttö on välttämätöntä! Ota tarvittaessa yhteyttä jäsenpalveluun p. 0207 912 530. SWIFT: NDEAFIHH (ulkomailla
maksaessasi käytä tämä swift tunnusta)

Ilmoita liittoon myös mahdollisesta uudesta sähköpostiosoitteestasi.

EROILMOITUS
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.

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 2017

▶ 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

Liitto ilmoittaa automaattisesti ajalla 1.1.−31.12.
suoritetut jäsenmaksut verottajalle ja tekee myös
korjausajon elokuussa. Tarkista vuoden 2016 veroehdotuksesta maksettujen jäsenmaksujen oikeellisuus ja tarvittaessa korjaa tieto verottajalle.
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JÄSENYHDISTYKSET JA
ALUETOIMIKUNNAT
ILMOITTAVAT
Tule kolmen alueen yhteiselle saaristoristeilylle to
31.8.!
Länsi-Uudenmaan, Keski- ja Itä-Uusimaan sekä
Helsingin alueiden porukat: varatkaapa jo kalenteriin meidän kolmen alueemme yhteinen saaristoristeily Helsingin edustalla torstaina 31.8. M/S
Doris II -laivalla. Risteily lähtee klo 18 Helsingin
Kauppatorin kupeelta ja kestää kolme tuntia.
Mukaan mahtuu kaikkiaan 60 lähtijää. Tarkemmat
hinta-, paikkamäärä- ja ilmoittautumistiedot saat
oman alueesi jäsenkirjeestä hieman keväämmällä.
Hintaan sisältyy pientä ohjelmaa sekä kesäpäivän
buffet. Noutopöydässä on tarjolla alkupalaksi mm.
vihreää salaattia, marinoitua fetajuustoa ja oliiveja,
perunasalaattia, graavilohta, lämminsavustettua
lohta ja savukassleria, pääruoaksi uuniporsasta
pippurikastikkeella, perunaa ja uunijuureksia sekä
jälkiruoaksi marjapiirakkaa vaniljakastikkeen kera
sekä kahvia ja teetä. Ruokajuomana on vesi, muut
juomat jokainen maksaa itse. Laivan suuresta
salongista avautuu esteetön näkymä kauniiseen
elokuiseen saaristoon.

Huom: Helsingin alueen jäsenkirje lähetetään

vain sähköpostitse! Päivitäthän tietosi liiton toimistoon.
Hyvää kevättä kaikille! toivottelevat Länsi-Uudenmaan, Keski- ja Itä-Uusimaan sekä
Helsingin aluetoimikunnat
KIRKON LAPSITYÖNOHJAAJAT RY:N VUOSIKOKOUS
Kirkon Lapsityönohjaajat ry:n vuosikokous on ti
28.3.2017 klo 17.30 Tampere-talossa, kokoushuone
Sopraanossa (Yliopistokatu 55, Tampere). Kirkon
Alojen toiminnanjohtajat Paula Aaltonen kertoo
ajankohtaisista asioita ja esillä ovat sääntömääräiset
asiat. Ilmoittautuminen 15.3. mennessä
eija.viitanen@evl.fi
Lämpimästi tervetuloa!
Kirkon Lapsityönohjaajat ry.n hallitus
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Ilmoittaudu KTH:n toukokuun vuosikokoukseen
Kirkon Toimihenkilöt ry:n reissu suuntautuu tänä keväänä Gdanskiin Puolaan 5.–7.5. yhdistyksen 30-vuotisen ja
liiton 60-vuotisen taipaleen kunniaksi. Ilmoittautumisaika matkalle on jo päättynyt 15.2. ja 20 nopeinta mahtunut
mukaan. Mikäli et ole saanut tammikuussa sähköpostitse
lähettämäämme jäsenkirjettä, sähköpostiosoitteesi puuttuu liiton osoitteistosta. Päivitäthän sen liiton toimistoon,
niin saat seuraavat kirjeemme!
Kirkon Toimihenkilöt ry:n vuosikokous pidetään virkistysmatkaa edeltävänä päivänä torstaina 4.5.2017 kello
18–20 Ravintola Lasipalatsissa aivan Helsingin keskustassa, osoitteessa Mannerheimintie 22–24. Tarjolla on kahvia
ja teetä sekä makeaa ja suolaista hiukopalaa yhdistyksen
piikkiin. Tule kahvittelemaan ja ideoimaan toimintaamme! Ilmoittaudu Maija Kivirannalle osoitteeseen
maija.kiviranta@evl.fi.
Keväisin terveisin Kirkon Toimihenkilöt ry:n hallitus
Katkaise syksyn työputki Vadstenan rauhassa
– eikä maksa paljon mitään!
Syksyllä 2017 on ainutlaatuinen mahdollisuus lähteä
lepäämään, virkistäytymään ja syventämään tietoutta
birgittalaisluostarin elämästä. TeKi ry järjestää jäsenilleen
ilmaisen matkan Ruotsin Vadstenaan birgittalaisyhteisöön
16.-17.10.2017. Matkalle lähdemme iltalaivalla Turusta
edellisenä päivänä 15.10. ja yöpyminen tapahtuu Vadstenan Klosterhotellissa www.klosterhotel.se. Paluu Turun
satamaan 18.10. aamulla. Ainoastaan matka Turun sataman ja kodin välillä on omakustanteinen. Sitova ilmoittautuminen 2.5.2017 mennessä TeKi ry:n puheenjohtajalle
anu.matasniemi@evl.fi tai 044-7248354. Peruutuksesta
perimme 1.9.2017 jälkeen 200 € maksun.
Pidä kiirettä, sillä paikkoja on rajoitetusti!

Kirkon Lastenohjaajat ry:n
varsinainen vuosikokous 2017
pidetään 21.9.2017 klo 17.00
Kuopion Kaupunginteatterilla
(Niiralankatu 2, Kuopio)
Ilmoittautuminen alkaa klo 16.45.
Esillä ovat sääntömääräiset § 16 asiat ja
sääntömuutos.
Kirkon Lastenohjaajat ry:n hallitus
TERVETULOA

Kirkonpalwelija

1
2017

Kirkonpalvelija - lehti
1/2017 ilmestyy pääsiäisviikolla

KIRKON ALOJEN ELÄKELÄISET
MATKA AHVENANMAALLE JA RUOTSIIN
20-24.8.2017
Uusi matkareitti: Helsinki- Turku-Naantali- Långnäs- Ecerö- Sigtuuna- Ecerö-Maarianhamina- Helsinki, Kirkon alojen toimisto.
Hinta 2h huoneessa ja hytissä 450€ (ei jäsenille
500€ ja 1h huoneessa ja hytissä 595€,
jos on 20 lähtijää.
Hinta sisältää: Linja-auto matka, brunssi meno
laivalla, majoitus 3 vrk Hotelli Ecerössä, ruokailut, lauttamaksut, opastukset, sisäänpääsyt ja
ohjelma.
Ilmoittautuminen 31.3.2017 mennessä Kirkon
alojen toimistoon Galinalle
p. 0400882012 tai
galina.voloshina@kirkonalat.fi
Tarkemmat tiedot Seppo Plathán p. 0505926287
tai seppooplathan@gmail.com
Kirkon alojen eläkeläistoimikunta

KIRKONPALVELIJAT
Kirkonpalvelijat ry:n vuosikokous pidetään
tiistaina 27.6.2017 klo 16.30 seurakuntasali
Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, Espoo.
Hallituksen kokouksessa 17.11.2016 Helsinki
Antti Ruuskanen
Kari Hartikainen
puheenjohtaja
sihteeri

TERVETULOA
NAUTTIMAAN KEVÄISESTÄ
PÄIJÄNTEESTÄ!

KIRKONPALVELIJAT RY:N VUODEN KIRKONPALVELIJA
Kirkonpalvelijat ry:n hallitus on päättänyt valita
vuonna 2017 Vuoden kirkonpalvelijan.
Ehdotukset sopivista kirkonpalvelijoista perusteluineen pyydetään lähettämään 10.4.2017
mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirkonpalvelijat@kolumbus.fi.
Vuoden kirkonpalvelija valitaan yhdistyksen
vuosikokouksen yhteydessä 27.6.2017 Espoossa.
Antti Ruuskanen
puheenjohtaja

Kari Hartikainen
sihteeri

Kirkon Alat ry täyttää tänä keväänä 60 vuotta.
Sen kunniaksi kutsumme teidät
Päijänne risteilylle Rhea-laivalla la 6.5. klo 16-19

Risteilyn hinta: 10€/jäsen, 42€/ei jäsen (sisältää ruokailun)
Ota siis ystävä mukaan!

Mukana risteilyllä on myös liitosta Paula Aaltonen.
Risteilylle lähdetään ja saavutaan Jyväskylän Lutakon satamasta.

Ilmoittaudu risteilylle:
Tämän linkin kautta

ja käy maksamassa risteily tilille FI15 1555 3000 1139 52
viimeistään 9.4. mennessä.
Ilmoittautuessasi näet ruokalistan, kerro myös erityisruokavalio.
Lisätietoja katja.jansa@evl.fi

Nähdään risteilyllä!

Keski-Suomen aluetoimikunta

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä TJS Opintokeskuksen kanssa
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JÄSENYHDISTYKSET JA
ALUETOIMIKUNNAT
ILMOITTAVAT
KUKA ON VUODEN 2017 LASTENOHJAAJA
21.9.2017 valitaan jälleen Vuoden Lastenohjaaja.
Valinnan suorittaa Kirkon Lastenohjaajat ry:n hallitus.
Valintaperusteet löytyvät alta. Lähetä ehdotuksesi
perusteluineen (lyhyet ja ytimekkäät perustelut riittävät) sähköpostilla 30.6.mennessä merja.forsman@
kirkonlastenohjaajat.fi
Tässä on kriteeristö lastenohjaajan valintaan.
Hänellä on piispainkokouksen hyväksymä lapsi-ja
perhetyön perustutkinto ja sen lisäksi hän päivittää
aktiivisesti omaa osaamistaan. Hänellä on kokemusta
lastenohjaajan työstä seurakunnassa. Hänellä on ilo
ja arvostus omaa työtänsä kohtaan. Hän suhtautuu
muutoksiin työssään mahdollisuutena, mutta ei oman
jaksamisensa eikä työnsä laadun kustannuksella. Hänellä
on kristillinen vakaumus ja se näkyy hänen työssään.
Hän kohtaa lapset ja heidän perheensä huomioimalla
jokaisen ja arvostamalla jokaista juuri sellaisena kuin
he ovat. Hän on aidosti läsnä jokaisessa tilanteessa. Hän
on omalla toiminnallaan tehnyt kirkkoa positiivisesti
läheiseksi ja helposti lähestyttäväksi. Hän omaa hyvät
yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Hän osaa hyödyntää
verkostoitumisen mahdollisuuksia työssään.

KENESTÄ VUODEN LASTENOHJAAJA?
Huom. DiaNan vuosikokouksen muuttunut päivä!!
Tervetuloa
Diakonian ja Nuorisotyön ammattilaiset ry:n vuosikokoukseen
Kokous pidetään ke 28.3 klo 17 Torni hotelli ravintola Grill
klo 17
Päivällinen
Yhdistys tarjoaa pääruuan ja jälkiruuan. Juoman jokainen kustantaa itse.
klo 17.30 Vuosikokous asiat ja valitaan yhdistykselle puheenjohtaja sekä
ajankohtaisia asioita sopimusrintamalta
Esityslista luettavissa yhdistyksen kotisivuilta 1.3 alkaen www.diana.fi
Ilmoittaudu 5.3 mennessä osoitteeseen
diana.ilmoittautuminen@gmail.com
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita pääruoka ja
jälkiruoka jonka valitset, sekä jäsenaloitteet. Menu on
nähtävissä Grill it Tampereen nettisivuilta.

Lämpimästi tervetuloa vuosikokoukseen!
Terveisin hallitus
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Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry:n
sääntömääräinen vuosikokous 2017
pidetään torstaina 21.9. Helsingissä, Seurakuntayhtymässä, Kolmas linja 22 B klo 16.15 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisiä asioita.
Toimitathan mahdolliset jäsenaloitteet Kito ry:n
hallitukselle 30 pv ennen kokousta (säännöt §14).
Kokoustarjoilujen vuoksi ilmoitathan myös
erikoisruokavaliosi.
Ilmoittautumiset 25.8.2017 mennessä:
Tuija Niemi-Nikkola, tuija.niemi-nikkola@evl.fi
Koulutuksen yksipäiväisyyden vuoksi ei iltajuhlaa
järjestetä syksyllä 2017.
Sen sijaan arvomme sekä koulutukseen että vuosikokoukseen osallistuneiden kesken muutamia
palkintoja, niistä myöhemmin yhdistyksen omalla
nettisivulla www.kito.fi
TOIMISTOHENKILÖIDEN
AJANKOHTAISPÄIVÄ 21.9.2017
(Helsingissä, HSRKY, Kolmas linja 22 B)
korvaa syksyllä 2017 Kotkaan suunnitellut
teemapäivät.
Ilmoittautuminen 21.8.2017 klo 16 mennessä
sähköisesti Seurakuntaopistolle.
OHJELMASSA TO 21.9.
Millaista osaamista tulevaisuudessa
tarvitaan? asiantuntija Marja Pesonen,
Kirkon koulutuskeskus; Vertaistukea ja
vinkkejä työn tekemiseen kouluttaja Sami
Lahtiluoma; Ajankohtaista kiinteistöhallinnasta ja arvoesineinventoinnista
uuden tietojärjestelmän käyttöönotto
koordinaattori Inkeri Kranttila, Kirkkohallitus sekä Voimaa uudistumisesta Miten voisin elää toisin ja paremmin?
filosofi Maija-Riitta Ollila
Tervetuloa!
KiTo ry & Seurakuntaopisto
Sari Rautiainen-Hämäläinen
KiTo ry:n tiedotusvastaava
p. 050 3655 664

Kulttuurikeskus Sofian tapahtumia keväällä 2017
Pääsiäinen Sofiassa
Pääsiäinen on ortodoksisen kirkkovuoden suurin juhla. Tervetuloa
viettämään sitä kanssamme Sofiaan. Ohjelmassa päivittäiset jumalanpalvelukset, alustuksia ja keskustelua pääsiäisen merkityksestä.
Pääsiäispaketti to–su 13.–16.4.2017:
260€/hlö/2hh ja 310€/1hh, sis. majoituksen, ateriat, ohjelman,
aamu-uinnit, saunan, ilmaisen pysäköinnin ja wifin.
Pääsiäispaketin varanneille lisävuorokaudet ennen tai jälkeen paketin 30€/hlö/2hh ja 50€/1hh, sis. aamiaisen.
Noudatamme ortodoksisen kirkon paastoperinnettä pääsiäisyöhön
asti. Paasto tarkoittaa tässä tapauksessa kevennettyä ja lihatonta
ruokaa.
Pääsiäispaketti myydään kokonaisuutena. Jonkin osion käyttämättä
jättäminen ei oikeuta hinnanalennukseen eikä takaisinmaksuun.
Paketti maksetaan etukäteen varauksen yhteydessä.
PYhä(n) Paikka -Seminaari, ma 6.3. klo 10.00–16.15
Seminaarissa pohditaan pyhyyden käsitettä läntisen ja itäisen kirkon
näkökulmista. Alustajina rovasti Lasse Maarala, nunna Elisabet, hiippakuntasihteeri Jaana Räntilä ja metropoliitta Ambrosius. Seminaarin
avaa piispa Irja Askola. Yhteistyössä Helsingin ev.lut. hiippakunnan ja
ort. hiippakunnan kanssa. Hinta 45€, sis. ohjelman, lounaan ja kahvin.
mikSi olla eurooPPalainen? -Seminaari, la 18.3. klo 12–17
Mikä on ihmisen paikka maailmassa, Euroopassa, Suomessa, vähemmistönä, muukalaisena? Alustajina mm. entinen pääministeri Paavo
Lipponen, tohtori Risto Volanen, filosofi Juha Olavinen ja metropoliitta
Ambrosius. Yhteistyössä Filosofiklubin ja Kriittisen korkeakoulun kanssa. Hinta 25€, sis. välipalan ja kahvit. Ilm. 17.3. mennessä.
retriitti ”rukoukSen tiellä – jeeSukSen rukouS”, Pe–Su
24.–26.3.
Tässä Sofian retriitissä yhdistämme hiljentymisen, rukouksen, virikepuheet ja niihin liittyvän keskustelun. Retriitti painottuu Jeesuksen
rukouksen harjoitukseen. Samalla on mahdollisuus liikkumiseen luonnossa ja henkilökohtaiseen hengelliseen ohjauskeskusteluun. Ohjaajina
teologian dosentti Johan Bastubacka ja metropoliitta Ambrosius. Hinta
195€, sis. ohjelman, ateriat ja majoituksen yhden hengen huoneessa.

Sofian kevättalkoot, la 6.5. klo 12–16
Sofian perinteiset kevään pihatalkoot yhteistyössä Sofian ystävät ry:n
kanssa. Tarjoamme lounaan ja päätöskahvit sekä saunan ja uinnin.
venäjä: YStävä ja vihollinen? -Seminaari, la 13.5. klo 13–17
Kulttuurista dialogia. Alustajina mm. tutkija Alexandra Grigorjeva ja
metropoliitta Ambrosius. Yhteistyössä Adelfa Agencyn kanssa. Maksuton.
äitienPäivä SofiaSSa, Su 14.5.
Sofian ravintolassa äitienpäivälounas klo 11.30–14.00 ja 15.00–17.00.
Äitienpäivän kiitosrukouspalvelus Sofian kappelissa klo 14.15 (kesto 20
min.). Pöytävaraukset: reception@sofia.fi tai p. 010-277 900.
rukouSnauhakurSSi, la 20.5. klo 13–16
Kurssilla opetellaan tekemään perinteisiä rukousnauhasolmuja. Opettajina Liisa Syrjälä ja Soile Englund. Kurssin jälkeen klo 16.15 mahdollisuus osallistua Jeesuksen rukous -palvelukseen. Kurssi on maksuton.
alkoholiSmi – ortodokSinen hengelliSYYS ja 12 aSkelta
-Seminaari, ti 23.5. klo 17.30–20.30
Miten ortodoksinen hengellisyys ja AA-kerhoista tutut 12 askelta voivat
auttaa kamppailussa alkoholismia vastaan? Puhujana yhdysvaltalainen
ortodoksirovasti George Aquaro. Englanninkielisen luennon tulkkaa
suomeksi diakoni Johannes Lahtela. Maksuton.
äänen SYvä Ymmärtäminen ja kokeminen – antiikin PYhä
laulu -kurSSi, Su–to 18.–22.6.
Kesäkurssilla opettelemme varhaiskristillisiä lauluja 300–1000 -luvuilta.
Opettajana professori Iegor Reznikoff Pariisista. Hinta 329€, sis. opetuksen ja ateriat. Harmoninen laulu ry:n jäsenille 20€ alennus. Ilm. 5.5.
mennessä: pirkko.hakkarainen@netti.fi tai puh. 040–747 1921.
akvarellikurSSi, ma–Su 26.6.–2.7.
Opettajana taidemaalari Marjukka Paunila. Hinta 750 €/hlö/2hh ja 900
€/1hh, sis. opetuksen ja täysihoidon. Ilm. 12.6. mennessä.
ikonimaalauSviikko, ma–la 31.7.–5.8.
Opettajana ikonimaalari Tuula Majurinen. Hinta enintään 350€, sis.
opetuksen sekä lounaan ja päiväkahvin joka päivä. Ilm. 3.7. mennessä.

”guru jeeSuS”, aaSian uSkontojen ja kriStilliSYYden
rajankäYntiä -Seminaari, la 1.4. klo 13–17
Kristinuskon ja muiden uskontojen rajapintoja -seminaarisarjan neljäs
osa. Ovatko Aasian uskonnot meille uhka? Mitä voimme oppia niiden
pitkästä hengellisestä kokemusmaailmasta? Alustajina mm. dosentti
Jyri Komulainen ja metropoliitta Ambrosius. Maksuton.
etioPian kirkko ja luoStariPerinne -Seminaari, la 8.4.
klo 13–16
Englanninkielisessä seminaarissa tutustutaan Etiopian orientaaliortodoksiseen tewahedo-kirkkoon ja luostariperinteeseen sen synnystä
300-luvulta aina nykypäivään. Alustajina mm. isä Hiruy Ermias ja
diakoni Alemnew Asrese. Yhteistyössä Athoksen ystävät ry:n kanssa.
Maksuton.
kirjoituSkurSSi, Pe–Su 28.–30.4.
Persoonallista ilmaisua tukeva kirjoituskurssi kaikille kirjoittajille. Kurssi
jakaantuu spontaaneihin kirjoitusharjoituksiin ja pitempiin tehtäviin.
Opettajana toimittaja Mari Vainio. Hinta 150€, sis. opetuksen ja ateriat.

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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Uusi jäsenetu 1.3.2017 alkaen:
Maksuton puhelinneuvonta –
apua yksityiselämän oikeusasioihin
Kirkon alat ry:n jäsenillä on jäsenetuna oikeus saada Eversheds Asianajotoimiston
lakimiehiltä neuvontaa puhelimitse yksityiselämäänsä liittyvissä oikeudellisissa
asioissa.
Miten kannattaisi edetä asuntokauppariidan selvittelyssä? Miten siirtää varallisuutta
sukupolvelta toiselle? Miten vero milloinkin määräytyy? Mitä hyötyä on avioehtosopimuksesta?
Esimerkiksi näihin kysymyksiin voitte saada vastauksia puhelimitse asianajotoimistomme asiantuntijoilta. Lakimiehemme neuvovat vuosittain tuhansia ihmisiä heidän
yksityiselämäänsä koskevissa asioissa. Tämän ansiosta meillä on vahva osaaminen ja
kokemus yksityisten ihmisten oikeudellisista ongelmista ja riitojen ratkaisemisesta.
Puhelinneuvonta kattaa asiat, jotka jäsen voi esittää ja lakimies selvittää puhelimessa. Jos asiaa ei voida selvittää puhelinkeskustelun aikana, Teillä on mahdollisuus
sopia lakimiehen kanssa toimeksiannosta. Avustamme mielellämme kaikenlaisissa
oikeudellisissa kysymyksissä. Toimeksiannosta veloitetaan erikseen. Soittokertoja ei
ole rajattu.
Tarkemmat tiedot neuvonnan sisällöstä ja rajauksista löytyvät liiton nettisivuilta.
Muun muassa työ- ja virkasuhdeasioissa jäsenen tulee edelleen kääntyä liiton
puoleen.
Soittaessaan jäsenen tulee mainita olevansa Kirkon alojen jäsen ja ilmoittaa
jäsennumeronsa. Puhelinneuvontaa annetaan toimistossamme arkisin klo 10 – 16
neuvontanumeroissa, jotka löydät liiton jäsensivuilta. Jäsensivuille kirjautuessasi
tarvitset tunnukset, jotka saat tarvittaessa Galina Voloshinalta,
galina.voloshina@kirkonalat.fi. Jäsensivuilta löydät myös tarkemman kuvauksen siitä,
mitä kaikkea puhelinpalveluun kuuluu. Palvelu on käytössä kaikilla jäsenillämme,
myös opiskelijoilla ja eläkeläisillä.
Edistätte oikeuksianne ja taloudellista etuanne kysymällä ajoissa neuvoa.
Ennakointi säästää monilta ristiriidoilta ja vahingoilta.

www.eversheds.fi
mail@eversheds.fi
etunimi.sukunimi@eversheds.fi
Eversheds Asianajotoimisto Oy

SVENSK RESUMÉ

Översättning Cajsa Rudbacka-Lax

KYRKLIGA SEKTORNS VÄG TILL SJÄLVSTÄNDIGT
FACKFÖRBUND OCH FÖRHANDLARE

D

et lagstadgade arbets- och tjänstekollektivavtalssystemet trädde för kommunsektorns del
i kraft 1970. Kyrkan fick motsvarande lagar i
början av 1975. Församlingarnas Tjänste- och Befattningshavares förbund FTBF rf, som hade grundats
redan 1957, hade arbetat hårt för att få till stånd ett
förhandlingssystem för kyrkan.
Detta satte fart på tjänstemännens och arbetstagarnas organisering. Inom kyrkan fanns från tidigare
yrkesbaserade organisationer, som i huvudsak hade
koncentrerat sig på den egna branschens utbildningsoch yrkesfrågor. När frågor om anställningsvillkor och
löner kom till förändrades arbetstagarorganisationernas ställning på ett avgörande sätt och organiseringsgraden steg från år till år. Med årens lopp tillkom också
helt nya yrkeskårer, såsom barnledare.
Medlem i en centralorganisation
De centraliserade tjänste- och arbetskollektivavtalen, som på den tiden var förhärskande, ingicks på
centralorganisationsnivå. Kyrkans avtalsdelegation,
som hade inrättats för att företräda kyrkan som arbetsgivare, jämställdes med den kommunala och statliga
arbetsgivarparten, dvs. den blev en av arbetsgivarnas
centralorganisationer. Som avtalspart på undertecknarnivå ville kyrkans avtalsdelegation ha en arbetstagarcentralorganisation, så att delegationen skulle få
behålla motsvarande position på arbetsgivarsidan.
Detta ledde till att FTBF måste hitta en partner i en
arbetstagarorganisation som hörde till en centralorganisation eller bli direkt medlem i en centralorganisation
för att kunna påverka anställningsvillkoren. En del av
kyrkans arbetstagare i arbetsavtalsförhållande, i första
hand fastighets- och begravningsplatsanställda, hade
redan organiserat sig i Kommunbranschens fackförbund KTV, som hörde till FFC. Som partner valde
FTBF ändå Kommuntjänstemannaförbundet KTF,
som hörde till det riksomfattande Tjänstemannaorganisationernas Centralförbund, dvs. TOC.
Kyrkans avtalsdelegation hade kunnat godta
FTBF som förhandlingspart även utan centralorganisation. Om kyrkans största centralorganisation

med den mest heltäckande medlemskåren inte hade
gått med i en centralorganisation hade det emellertid
inneburit att Kyrkans avtalsdelegation hade fått lämna arbetsgivarorganisationernas förhandlingsbord. I
grund och botten låg detta inte heller i FTBF:s intresse.
Även för arbetstagarorganisationerna är det bra att den
kyrkliga arbetsgivaren är ajour med vad som händer
på arbetsmarknadsfältet.
För FTBF skulle den bästa lösningen då ha
varit att ansluta direkt till TOC, som ett medlemsförbund. Jag känner inte till om man försökte sig på detta
alternativ eller, om man försökte, vad det stupade på.
Mot självständighet – frigörelsen från KTF
FTBF:s medlemsantal växte i jämn takt under
åren och nya medlemsföreningar anslöt sig. Så småningom uppstod ett missnöje med KTF:s verksamhet,
såväl intressebevakningen som organisationsverksamheten. FTBF upplevde att det inte gick att få fram
de olika yrkeskårernas behov genom den invecklade
förvaltningen, eftersom man fick bara en representant i KTF:s styrelse, och att FTBF:s mål inte drevs på
tillräckligt kraftfullt. Eftersom KTF naturligtvis ville
betjäna framför allt de kommunalanställda, gav man
avkall på FTBF:s mål för att i förhandlingarna få ett
slutresultat som passade kommunsektorn bättre. Man
ville också använda FTBF:s medlemmar som försökskaniner för vissa krav från arbetsgivarna inom den
offentliga sektorn, till exempel ett försök med slopad
sommartid för byråanställda. Även fördelningen av
medlemsavgifterna väckte missnöje; FTBF upplevde
att den stod i disproportion till de erhållna tjänsterna.
Dessutom förekom det rykten om att KTF ville införliva de kyrkligt anställda med sina egna lokala organisationer och på detta sätt slutgiltigt upplösa FTBF:s
yrkesbaserade medlemsorganisationer, vilket skulle ha
lett till nedläggning av FTBF om man hade lyckats.
Sålunda beslöt man inom FTBF att lämna KTF.
Tidpunkten för detta var enligt min åsikt den bästa
möjliga sett såhär i efterhand.
Centralorganisationen TOC splittrades snart till
följd av ekonomiska oklarheter och detta öppnade nya
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Översättning Cajsa Rudbacka-Lax

möjligheter för FTBF:s centralorganisationssträvanden.
FTBF anslöt sig till FTFC, på samma sätt som många
andra medlemsorganisationer från den upplösta TOC.
Det beklagliga var att en del av FTBF:s medlemsorganisationer och enskilda medlemmar av en eller annan
orsak inte stannade kvar i FTBF:s led. Jag finner det
också överraskande hur mycket kraft och pengar KTF
offrade på att splittra FTBF, utan att ändå lyckas. Jag
har tidigare behandlat händelserna under detta organisationskrig i boken ”SVTL:n vaaran vuodet”.
Ledde då FTBF:s självständighet till något gott?
Jag anser att svaret är ja. Medlemmarnas yrkes- och
fackföreningsidentitet stärktes. Jag upplevde då att
de medlemmar som stannade kvar i FTBF var starkt
engagerade i sitt arbete och för dem var kyrkan och
församlingen inte vilken arbetsplats som helst, utan en
att vara stolt över, och de ville höra till en gemenskap
av likatänkande, medan de som lämnade förbundet
drömde om något ”bättre och finare” att identifiera
sig med.
Till följd av organisationskriget blev FTBF:s
medlemskår också mer medveten än tidigare om fackföreningsrörelsens kollektiva styrka och betydelse som
försvarare av gemensamma intressen och utvecklare av
anställningsvillkoren. Störst nytta innebar det direkta
medlemskapet i en centralorganisation. Enbart det att
man fick ofiltrerad inside information om situationen
på arbetsmarknaden och pågående projekt öppnade
en kanal till tidig påverkan. Dessutom fick man bättre
fram särdragen hos det kyrkliga arbetet i själva förhandlingsverksamheten, till exempel i arbetstidsfrågor.
38 | Kirkon töissä | 1/2017

I FTBF var nästan alla yrkesgrupper inom kyrkan
företrädda, från fastighets- och begravningsplatsanställda till präster, något som ingen annan kyrklig arbetstagarorganisation kunde visa upp. FTBF fick direkt
representation i FTFC:s intressebevakningskommitté
och denna hjälpte bland annat med att påverka EU:s
arbetstidsdirektiv samt många andra frågor.
Som medlem av centralorganisationen kunde
FTBF också inleda ett bra samarbete med förbund
inom Akava och FFC som företrädde kyrkligt anställda.
En ännu enhetligare intressebevakning?
Jag anser att det skulle vara till fördel för de kyrkligt
anställdas intressebevakning om man i så stor utsträckning som möjligt kunde bortse från gränserna mellan
yrkeskårerna, även indelningen i anställda som utför
andligt arbete och andra anställda, och koncentrera
krafterna på gemensam intressebevakning med hänsyn
till varje grupps särdrag. Alla arbetstagargrupper inom
kyrkan behöver stöd av varandra och det går att jämka
samman olika intressen, om man bara vill. Jag anser
också att det är synnerligen bra att Kyrkliga sektorn rf
de senaste åren har utvidgat sitt verksamhetsområde till
kyrkliga organisationer och religiösa samfund. FTBF
och senare Kyrkliga sektorn rf har också gagnat den
evangelisk-lutherska kyrkan genom att undanröja fördomar mot kyrkan som en konservatismens högborg
och genom att visa att åtminstone kyrkans anställda
vill vara en konstruktiv del av det finländska samhället.

Deltagarlistor, röstningslappar, namnskyltar... Så var anmälningsbordet
också klart. Nu en kort vilopaus innan det hela sparkar loss. Jag lutar mig tillbaka och bara andas in atmosfären. Det är alltid någonting speciellt i den här
stunden strax innan UK - Ungdomens kyrkodagar ska köra igång. Ett år av planering ligger bakom och många händer och fötter varit i farten för att få allting
klart i tid. Ljudanläggningar, bildskärmar, info-skyltar, matservice, inkvartering, duschar och toaletter. Det är mycket som ska fungera för att ungdomarna
ska ha det bra i dagarna tre. Några av dem har redan anlänt och sitter i hallen
och sjunger till gitarrkomp. Rösterna avslöjar att de väntar på någonting roligt.
Doften från köket intill avslöjar att snart blir det kvällste.
- Nu kommer dom! Första bussen körde just in på gården och en annan
kommer strax efter! Nu kör vi! Programvärden Inas glada och ivriga rop ekar genom hallen och jag väcks
abrupt ur min drömlika tillvaro. Sorlet närmare hundrafemtio ungdomar fyller snabbt hela rummet och det
är stundvis trångt framför anmälningsbordet. Många deltar för första gången och ser lite småvilsna ut. Det
är tryggt att ungdomsarbetsledaren och kompisarna från församlingen är med. De äldre ungdomarnas som
varit med flera gånger förr väntar tålmodigt på sin tur. De vet att den här obligatoriska stunden i in-checkningskön hör till innan de får sitt kvällste och får samlas till den inledande andakten.
Klockan är över tolv på natten, när vi stänger UK-kansliet för dagen. Jag är trött, men samtidigt full av
positiv energi. Att möta de här ungdomarna ger så mycket mer än det tar.

Tuula Koskinen
Skribenten är sekreterare och huvudförtroendeman bosatt
i Helsingfors
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ps. voit käyttää viereisen sivun lomaketta joko onnitteluiden lähettämiseen (ks. sivu 42) tai jäsenhankintakampanjaan tai vaikka
molempiin !
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Jäsenhankinta
-kampaja 2017

Kirkon alat ry:n jäsenmaksu vuonna 2017 on 1,3 %.
Kaikki liittyneet uudet jäsenet, joiden työsuhteen kesto tulee olemaan vähintään 6 kk, saavat
30 euron arvoisen S-ryhmän lahjakortin.
Myös jäsenhankkija saa jokaisesta uudesta jäsenestä (jonka työsuhteen kesto väh. 6 kk)
30 euron arvoisen S-ryhmän lahjakortin. Tiedustelut ja jäsenhankintamateriaali Kirkon alat ry:n
jäsenpalvelusta, puh. 0207 912 530 sekä liiton nettisivuilta www.kirkonalat.fi -> liity jäseneksi.
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Olen hankkinut seuraavat uudet jäsenet (työsuhde yli 6 kk)
Nimi
Työnantaja
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Kuten olet varmaan jo lehden sivuilta huomannut, liittomme täyttää tänä vuonna 60.
Juhlapäivässämme 27.4.2017, johon toivottavasti pääset mukaan, emme ehdi onnitteluita lukea, mutta jos haluat muistaa Kirkon aloja, voit tehdä sen tällä postikortilla.
Kirjoita korttiin onnittelusi, irrota tämä sivu, taita keskeltä ja teippaa kiinni alhaalta,
postimaksu on maksettu puolestasi. Kaikki onnittelut julkaistaan nettisivujemme ja
sosiaalisen median kanavien kautta ja kaikkien onnittelijoiden kesken arvomme myös
viisi puhelimen varavirtalähdettä. Jos haluat osallistua arvontaan, muistathan kirjoittaa
myös yhteystietosi onnettelukorttiin.
Taita tästä ˄

Onnittelut

Kirkon alat ry
maksaa
postimaksun

Kirkon alat ry
Tunnus 5000083
00003 VASTAUSLÄHETYS
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Pj. Merja Forsman
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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!
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Sinä ja
autosi olette
arvokkaita
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uuden liikennevakuutuksen,
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