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PÄÄKIRJOITUS

Viestintää sanoin ja teoin

K

anttoriystäväni on taitava kuoronjohtaja ja
urkuri. Sen lisäksi hänellä on armoitettu
kyky tunnistaa saarnoista ja kasuaalipuheista eli toimituspuheista kaikki ”kirkolliset latteudet”.
Pyydettäessä kirkollisen jargonin koko repertuaari
tulee häneltä rimpsuna kuin apteekin hyllyltä, muodostaen eräänlaisen epäsaarnan – puheen vailla todellista sisältöä. Paljon merkityksellisiä sanoja, jotka
eivät tosin enää tarkoita mitään.
Sanoilla ja miten ne sanotaan on siis väliä.
Viestintä on puolestaan vielä kokonaisvaltaisempaa:
ei vain sanoja tai tiedonvälitystä vaan myös kuvia,
tunteita ja tekoja. Kirkollisessa kontekstissa sanojen
ja tekojen vastaavuudella on erityistä painoa – muuten syyllistymme tekopyhyyteen. Arkkipiispa Kari
Mäkinen on muistuttanut, että ”ollakseen uskollinen
Herralleen, Kristuksen kirkon on pelkäämättä puolustettava jokaisen Jumalan luoman ja lunastaman
ihmisen luovuttamatonta ja ehdotonta arvoa.” Tässä
tapauksessa konkreettiset teot ovat varmasti sitä tehokkainta viestintää.
Minkälaista viestintää sinä, hyvä lukija, toivoisit ammattiliitoltasi Kirkon aloilta? Miten voisimme
entistä paremmin viestinnän eri keinoin palvella sinua?
Kuluvana vuonna Kirkon aloissa kehitetään
erityisesti eri viestintäkanavien käyttöä. Lukemasi
jäsenlehti on osa tätä prosessia. Lehden uudistuneen

visuaalisen ilmeen on suunnitellut ja toteuttanut
työtoverimme Chanthy Nybergh. Jäsenlehden kehittäminen jatkuu, joten kaikki palaute lehden sisällöstä ja ulkoasusta on tervetullutta. Uutena viestinnän
välineenä olemme ottaneet tämän vuoden alusta
käyttöön sähköisen uutiskirjeen jäsenillemme. Myös
liiton verkkosivuja kehitetään ja uudistetaan kuluvan vuoden aikana. Palautetta ja kehitysehdotuksia
tulemme kysymään mm. sähköisen uutiskirjeen
kautta.
Kirkkovuodessa elämämme paaston aikaan.
Varhaisen kirkon merkittävä teologi ja Konstantinopolin arkkipiispa Pyhä Johannes Krysostomos (n.
347–407) tarjosi yli tuhat vuotta sitten opetuspuheessaan myös ohjeita ”viestinnälliseen” paastoon.
Krysostomoksen sanat sopivat ohjeeksi erityisesti
nykyajan sosiaalisen median nopeaan mielipiteidenvaihtoon: ”Anna suun paastota ilkeistä sanoista ja
epäoikeudenmukaisesta arvostelusta. Sillä mitä hyötyä on pidättäytyä linnuista ja kaloista mutta repiä ja
raastaa veljemme?”

Hyvää paastonaikaa ja matkaa kohti pääsiäistä!
Jussi Ikkala

SANA
Käykäämme nyt
Jerusalemiin
ja yhdessä
paastotkaamme
ja Jeesusta kärsimystiellänsä
nyt nöyrästi
seuratkaamme.

Käykäämme nyt
Jerusalemiin.
Vaan yössä ken
kestää voisi
ja Jumalan tahtoa
kuunnellen
sen katkeran
kalkin joisi?

Käykäämme nyt
Jerusalemiin,
kun henkensä
Kristus antaa.
Hän, Karitsa,
kaikkien puolesta
saa tuomion
yksin kantaa.

Käykäämme siis
Jerusalemiin,
on ikuinen kirkkaus
siellä.
Ja luoksensa kerran
hän kokoaa
ne, jotka hän tunsi
tiellä.

Paul Nilsson (1898)
Suom. Per Boreman 1945, Pauli Vaalas 1951.
Uud. Anna-Maija Raittila 1979.
1/2016 | Kirkon töissä | 3

TOIMINNANJOHTAJALTA

Paikallinen sopiminen

Y

hteiskuntasopimusneuvottelut jatkuvat.
Neuvotteluissa haetaan edelleen vaihtoehtoa
pakkolakipaketille, taloustilanteeseen sopivaa palkkaratkaisua sekä neuvotellaan
paikallisen sopimisen ehdoista. Paikalliseen sopimiseen
on tähänkin asti ollut kaikki
mahdollisuudet, kunhan lain
ja työehtosopimusten asettamia minimejä ei aliteta. TES
ei määritä maksimia vaan nimenomaan minimin. Puhuttaessa paikallisesta sopimisesta tarkoitetaan useimmiten
työehtosopimuksessa erikseen annettua oikeutta sopia joistain työehtosopimuksessa mainituista asioista
työpaikkakohtaisesti toisin. Kysymys voi olla esimerkiksi mahdollisuudesta sopia työpaikalla joustavista
työaikajärjestelyistä työehtosopimuksessa määritellyissä puitteissa. Mikäli tällaista paikallista sopimusta ei tehdä, noudatetaan työehtosopimuksen määräystä sellaisenaan (ns. perälauta).
Työntekijöille paikallisesta sopimisesta on
hyötyä, jos sillä pelastetaan työpaikkoja. Se antaa
vapautta suunnitella työn tekemistä erilaisten tarpeiden mukaan. Vaarana on työnantajan yksipuolinen
sanelu. Onnistuneen sopimisen edellytys onkin luottamus työnantajan ja työntekijöiden välillä ja yhteinen tavoite, jonka molemmat hyväksyvät.

P

aikallista sopimista kehitettäessä työntekijäpuolen oikeuksia on lisättävä, jotta voidaan
taata tasavertainen asema osapuolten välillä.
Tämä tarkoittaa sekä sopimisen pelisääntöjen täsmennystä että työntekijöiden edustajien aseman
turvaamista. Työnantajien tulkintaetuoikeutta työehdoista on siirrettävä paikallisella tasolla henkilös-
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töä edustaville luottamusmiehille. Tällaisella työntekijöiden
myötämääräämisoikeudella
lisätään tasapainoa neuvotteluosapuolten välille. Paikallisen
sopimisen kehittämisen tulee
kuitenkin myös tulevaisuudessa toteutua työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän kautta, jotka
muodostavat neuvotteluiden
kivijalan.
Jotta asioista voidaan
sopia paikallisesti, luottamusmiesjärjestelmän
toimivuus
tulee taata kaikilla työpaikoilla. Lainsäädäntöön on saatava
säännökset, joissa määritellään
paikallisen sopimisen muodot, osapuolet, menettelyt, vaikutukset sekä keinot taata oikeusturva. Käytännön tasolla pitää etsiä voimavaroja, rohkeutta ja
sitoutuneisuutta tavoitella työn tarkoituksenmukaista järjestämistä ja edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Työtä pitää kaiken kaikkiaan kehittää niin,
että palvelussuhteet vahvistavat työntekijöiden arvoa
ihmisinä. Vaikka kirkkoa kutsutaan äänettömien
ääneksi, sen on toimittava niin, ettei omasta väestä
muodostu äänettömien yhteisöä.

		

Paula Aaltonen

Kirkon alat ry:n toiminnanjohtaja

PUHEENJOHTAJALTA

Olisiko somempaa?
T

ammikuussa alkoi liittomme hallinnon ja
luottamusmiesten uusi kolmivuotiskausi.
Olemme saaneet joukkoihimme uusia kasvoja, ja tästä seuraa lähes automaattisesti uusien
tuulien puhaltaminen liittolaivamme purjeissa. Jo
ensimmäinen hallituksemme kokous osoitti, että
nyt ei enää tehdä niin kuin on aina tehty. Olemme
olleet jo vuoden uudistusten tiellä, ja tämä linja
näyttäisi jatkuvan. Ihmiset vaihtuvat, tavat tehdä
asioita vaihtuvat ja toimintaympäristö eli kirkot
ovat muutoksessa. Muutoksia tapahtuu, mutta
yksi asia pysyy samana. Uskon nimittäin, että liitossamme jatkuu yhteistyön henki. Näin olen kokenut isommissa tapahtumissa, kuten esimerkiksi
evankelis-luterilaisen kirkon luottamusmiespäivillä tai ihan vain kahdenkeskisissä keskusteluissa.
Olemmepa missä tahansa työtehtävässä kirkoissa
tai kristillisissä järjestöissä, haluamme olla toisillemme solidaarisia ja pitää huolta toisistamme,
jotta jaksamme työelämän haasteiden keskellä.
Vuosien varrella olen tavannut satoja ja taas
satoja eri ihmisiä, jotka työskentelevät kirkon
töissä. Tavallisia, sympaattisia suomalaisia, jotka
tekevät työtä useimmiten kutsumuksesta ja joilla
on kristillinen käsitys niin ihmisistä kuin työelämästä ja elämästä yleensä. Tunnistaakohan kirkon
työntekijän jostain ulkoisesti? Valaistuneesta katseesta? Hyperaktiivisesta olemuksesta? Siivistä selässä tai sädekehästä? Vaikea sanoa.

enää niin paljoa ole. He ovat etsineet jo muut lymyämispaikat, he kun eivät halua näyttää kaikkea ”vanhuksille”. Itse olen nuorisotyön pappina Facebookissa, Instagramissa ja WhatsAppissa, muihin en aio
mennä… Vielä.
Mutta vanhempaa väkeä on vaikea houkutella someen, koska se syö ilmeisesti sielun
ja identiteetin. Mutta vanhemmalle väelle on
edelleen olemassa seurakuntapiirit, kinkerit, kotikäynnit, jumalanpalvelukset ja monet muut
tapahtumat. En usko, että somessa oleminen tekee kirkon työstä somempaa. Luulenpa, että sydämellinen ja henkilökohtainen kohtaaminen,
tapahtuipa se missä hyvänsä, on aina se tärkein
juttu. Meidän supervoimamme on Jumalan rakkaus, jota välitämme ihan kaikissa tapaamisissa,
kohtaamisissa, keskusteluissa... Jos toinen kokee
tulleensa arvostetuksi, autetuksi ja kuulluksi,
olemme saavuttaneet työssämme jotain olennaista ja keskeistä.
Upeita kohtaamisia sekä voimia ja siunausta
työhönne Jumalan työtovereina.
Tiina Heino
Kirkon alat,
hallituksen
puheenjohtaja

O

len miettinyt viime aikoina somempaa maailmaa. Olin evankelis-luterilaisen kirkon
pastoraalikoulutuksessa, aiheena viestintä.
Meitä kehotettiin työskentelemään netissä ja erityisesti somessa, siellä ne suomalaiset kuulemma ovat.
Mietin asiaa ja minua alkoi hymyilyttää. Siellähän
me olemme, somessa. Aika monet työtoverini eri
kirkoista on. Sillä siellähän ne ovat kaikki muutkin
meidän ikäiset suomalaiset. Nuoremmat eivät siellä
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Kaikuja luottamusmiesten
neuvottelupäiviltä

H

elmikuun alussa (4.–5.2.) pidettiin evankelis-luterilaisen kirkon luottamusmiesten
neuvottelupäivät Helsingissä. Päivät kokosivat yhteen noin 130 luottamusmiestä ympäri maata.
Oli ilo tavata sekä uusia että vanhoja luottamusmiehiä. Yhteisten kohtaamisten ansiosta nimet saivat
puolin ja toisin kasvot.
Päivät avasi perinteiseen tapaan hallituksen
puheenjohtaja Tiina Heino sekä nyt ensimmäistä
kertaa uusi toiminnanjohtajamme Paula Aaltonen.
Avaussanoissaan Aaltonen korosti verkostoitumisen merkitystä: luottamusmiehen ei tarvitse olla yksin vaan hän voi saada tukea myös muilta alueensa
luottamusmiehiltä. Sosiaalisen median, kuten luottamusmiesten oman Facebook-ryhmän, välityksellä
vinkkejä ja neuvoja voi saada myös ympäri Suomen.
Ensi vuoden neuvottelupäivillä tullaankin varaamaan erikseen aikaa alueelliseen tai ammattialaperusteiseen luottamusmiesten pienryhmätyöskentelyyn.
Päivillä kuultiin mielenkiintoisia alustuksia
ajankohtaisista työelämään ja työhyvinvointiin liittyvistä teemoista. Kirkon työmarkkinalaitoksen
(KiT) neuvottelupäällikkö Oili Marttila alusti Kirkon työelämä 2020 -ohjelmasta, joka tunnetaan
myös lyhenteellä Kirteko. Ohjelma liittyy kansalliseen työelämän kehittämisstrategiaan, jonka visio
on, että Suomen työelämä on Euroopan paras vuonna 2020. Yksi keskeinen Kirtekon toimintamalli on
jakaa seurakuntien omia kehittämisen kokemuksia
ja käytäntöjä laajempaan tietoisuuteen. Tämä tapahtuu erityisesti Kirtekon verkostotapaamisten yhteydessä, joihin kutsutaan sekä työntekijöitä että työnantajia. Ensimmäinen verkostotapaaminen pidettiin
toukokuussa 2015. Tänä vuonna verkostotapaamisia
pidetään Helsingissä (4.5. ja 17.11.), Oulussa (16.11.)
ja Kuopiossa (24.11.)
Kirtekon lisäksi erityisen ajankohtainen ja
monia seurakuntiakin koskettanut teema oli pako6 | Kirkon töissä | 1/2016

Lämmin kiitos kaikille
luottamusmiespäivien
osallistujille!
Neuvottelupäivien
alustusten diat löytyvät
verkkosivuiltamme luottamusmiesten osiosta.

laiskriisi. Aiheesta alustivat asiantuntija Marja-Liisa
Laihia kirkkohallituksen Jumalanpalvelus ja yhteiskuntatyö -yksiköstä sekä vapaaehtoiskoordinaattori,
pastori Marjut Mulari Lauttasaaren seurakunnasta.
Laihia korosti alustuksessaan pakolaiskriisin monisyisyyttä ja luotettavan tiedon haasteita. Erityisesti
sosiaalisessa mediassa on levinnyt paljon mielikuvia,
joissa fakta ja fiktio ovat sekoittuneet. Laihia korosti
myös kirkon yksiselitteistä kantaa turvapaikanhakijoiden auttamiseen.
Marjut Mulari kertoi käytännön esimerkkejä,
miten Lauttasaaren seurakunnassa oli otettu vastaan
yli sata kirkolle ja sen tiloihin majoitettua turvapaikanhakijaa. Turvapaikanhakijoiden auttamisesta tuli
koko seurakunnan yhteinen juttu, jossa vapaaehtoisilla oli merkittävä rooli. Myös turvapaikanhakijat
organisoituivat itse hoitamaan päivittäiseen elämään
liittyviä asioita, jolloin auttajan ja autettavan raja hälveni – turvapaikanhakijoista tuli aktiivisia toimijoita, ei vain avun objekteja.
euvottelupäivien ensimmäisen päivän
yhteisen ohjelman päätti STTK:n viestintäjohtaja Marja-Liisa Rajakangas alustuksellaan kriisiviestinnästä. Rajakankaan mukaan
parasta kriisiviestintää on hyvä rauhan ajan viestintä: puhutaan olennaisista asioista, totuudenmukaisesti, oikeaan aikaan, oikeissa välineissä ja oikeille
kohderyhmille. Pahin virhe on kuvitella, että kriisi
menee ohitse ja ettei kukaan huomaa sitä. Mediankin kautta havaittuja yleisiä mokia ovat johdon
pakoilu henkilöstöltä, viestinnältä ja julkisuudelta
tai asioiden puiminen vain ylimmän johdon kesken
muille kertomatta. Kolmas moka on epäsäännöllinen tiedottaminen. Some-aikana tiedonrippeet,
joita aina kuitenkin vuotaa, voivat alkaa elää omaa
elämäänsä. Tällöin pitäisi myös pystyä reagoimaan
nopeasti: korjata väärää tietoa tai viestiä, pahoitella
ja tarvittaessa pyytää anteeksi.
Neuvottelupäivien toisen päivän ohjelma kes-

N

Aija Pöyrin alustuksessa osallistettiin myös kuulijoita.

kittyi työhyvinvointiin. Lääketieteen tohtori Harri Lindholm puhui työn imusta, työholismista ja
työuupumuksesta sekä fysiologisesti mitatun stressin eri puolista. Lindholm korosti, että stressin oireisiin tulisi suhtautua vakavasti. Huono palautuminen
tai henkinen stressi on tutkimusten mukaan yhtä
merkittävä riskitekijä vakaville sydänsairauksille
kuin tupakointi. Iän karttuessa myös palautumisaika työstä kasvaa. Tämä tulisi huomioida myös työpaikoilla.
Lindholmin mukaan työpäivästä maksimissaan puolet saisi olla 100 prosentin työteholla tehtyä. Kukaan ei nimittäin pysty sairastumatta työskentelemään aina ja kaikkialla täydellä työteholla.Jos
töitä on kuitenkin niin paljon, että täyttä työtehoa
vaadittaisiin niistä selviämiseen, tulisi joko lisätä
kapasiteettia eli työntekijöitä tai kohtuullistaa työn
kuormitusta.
Kaikki stressi ei kuitenkaan ole pahasta ja täysin stressitön elämä olisi tylsää, Lindholm kehaisee.
Tärkeä palautumisen auttaja stressistä on liikunta,
mikä on monissa tutkimuksissakin todettu.
Alustus- ja luentoryppään päätti työnohjaaja
Aija Pöyri. Pöyrin alustuksen aiheista voit lukea tarkemmin tämän lehden sivuilta 18–19.

ʼʼ

Neuvottelupäivien avaus.

Lauttasaaren srk:n kokemuksia turvapaikanhakijoista.

Jussi Ikkala
Keskustelua ja kohtaamisia luottamusmiespäivillä.

Parasta kriisiviestintää on hyvä rauhan ajan
viestintä: puhutaan olennaisista asioista,
totuudenmukaisesti, oikeaan aikaan, oikeissa välineissä ja oikeille kohderyhmille.
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AJANKOHTAISTA

Va p a a k r i s t i l l i s t e n y h t e i s ö j e n
työryhmä loppusuoralla

K

irkon alat ry ja PALTA ovat neuvotelleet vapaakristillisille yhteisöille omaa työehtosopimusta, jonka on tarkoitus tulla liitteeksi
muita kristillisiä järjestöjä koskevaan työehtosopimukseen (KJ-TES). Neuvottelut perustuvat KJTES:n allekirjoituspöytäkirjan 5. kohdan mukaiseen
työryhmämerkintään, jolla perustettiin vapaakristillisten yhteisöjen työryhmä.
Työryhmän tarkoituksena on ollut selvittää
erityisesti helluntaiseurakuntien sekä muiden vapaakristillisten seurakuntien ja muiden vastaavien
yhteisöjen tehtäviä ja työoloja huomioivan työehtosopimuksen liitteen laatimista. Neuvottelut aloitettiin 15.1.2015, ja Kirkon alat käytti neuvotteluissa asiantuntijajäsenenä HELP ry:n puheenjohtajaa
Petteri Arasaloa.
Neuvotteluiden alkuperäinen määräaika on jo
ohitettu, mutta koemme Kirkon aloilla, että sopimus
vastaa hyvin vapaakristillisten seurakuntien erikoistarpeisiin työehtoja koskevien määräysten osalta.
Omia erikoispiirteitä neuvotteluissa aiheutti esimerkiksi työnantaja-aseman määrittely, sillä kyseisissä
yhteisöissä käytetään tietyissä tapauksissa monista
muista yhteisöistä poikkeavia päätöksentekotapoja
sekä -elimiä.

Toisena erikoispiirteenä neuvotteluissa oli
myös uskonnollisia toimituksia suorittavien henkilöiden työaika, jota pyrimme lähestymään vapaapäivä-mallin kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että
vaikka henkilöön ei sovellettaisikaan työaikalakia
ja hän olisi työajaton olisi hänen osaltaan kuitenkin
vapaa-aika määritelty. Lisäksi leirityöstä ja leirityövapaista pyritään ottamaan sopimukseen omat määräykset.
Myös sopimuksen luottamusmiesjärjestelmään on pyrkimyksenä saada muutoksia helluntaiseurakuntien osalta. Muutokset pyritään kirjoittamaan niin, että helluntaiseurakunnissa, joissa ei ole
valittu luottamusmiestä, olisi mahdollista käyttää
avustajana HELP ry:n hallituksen jäseniä, joilla olisi
oikeus avustaa ja edustaa työntekijää työpaikalla samaan tapaan kuin luottamusmiehilläkin.

Kim Pråhl
Lakimies

Kirteko-verkostotapaamiset 2016

K

irkon työelämätoimijoiden verkosto tarjoaa
mahdollisuuden tehdä työpaikkojen kehittämistoimet näkyväksi samalla, kun se toimii
kohtaamispaikkana kirkon työpaikkojen toimijoille
ja työpaikoille kehittämistukea tarjoaville tahoille.
Verkostotapaamisissa käydään myös keskustelua
ajankohtaisista työelämän kehittämisen kysymyksistä, ideoidaan ja työstetään uusia, hyviä toimintatapoja ja käytäntöjä ja jaetaan niitä.

Kirteko-verkosto on tarkoitettu seurakuntien
johdolle, esimiehille, henkilöstöasioiden asiantuntijoille ja
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henkilöstön edustajille (luottamusmiehet ja
työsuojeluvaltuutetut).
Vuoden 2016 verkostotapaamiset järjestetään
•
4.5.2016 Helsingissä, Kirkon talossa klo
10-15.30. Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen avautuu maaliskuussa
•
16.11.2016 Oulussa
•
17.11.2016 Helsingissä
•
24.11.2016 Kuopiossa
Syksyn tapaamisten ohjelmasta ja ilmoittautumisesta tiedotetaan n. 2-3 kuukautta ennen
tilaisuutta Sakastissa ja KiT:n uutiskirjeessä.

AJANKOHTAISTA

Tutustu uuteen hallitukseen

K

irkon alojen uusi hallitus on aloittanut kolmivuotiskautensa tammikuussa 2016. Jäsenyhdistykset nimesivät ehdokkaansa hallitukseen, ja liiton ylin päättävä elin eli edustajisto
valitsi hallituksen kokouksessaan viime marraskuussa. Liiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
tuolloin Tiina Heino.
Tammikuussa pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan
kaksi varapuheenjohtajaa. Ilona Lehmus valittiin 1.
varapuheenjohtajaksi Antti Ruuskanen 2. varapuheenjohtajaksi. Hallituksen työvaliokuntaan eli valmistelevaan elimeen nimettiin Tiina Heino, Ilona
Lehmus, Antti Ruuskanen sekä Tanja Vähäoja.
Hallituksessa on mukana vanhoja tekijöitä
sekä uusia tulokkaita. Niinpä liiton hallituksen
jäsenten esittely on paikallaan.

1
2
3
4
5
6

Missä tehtävässä työskentelet ja minkä
seurakunnan/järjestön palveluksessa?
Mihin jäsenyhdistykseen kuulut? Mikä
on roolisi jäsenyhdistyksessäsi?

Mitä harrastuksia sinulla on?

Mikä on lempikirjasi?
Kuka on hengellinen/kirkollinen
”idolisi”?
Mikä on lempivirtesi, suosikki hengellinen laulusi tai kirkkolaulusi?

Tiina Heino,

hallituksen puheenjohtaja

1.

Seurakuntapastorina Hattulan
seurakunnassa, vastuualueena
rippikoulut.
2. DiaNa. Olen yhdistyksen perustajajäsen ja entinen pj.
Nykyisin olen rivijäsen, koska
olen liiton hallituksen puheenjohtaja.
3. Matkustelu, lukeminen ja
neulominen satunnaisesti.
4. Lempikirja on ollut jo vuosikymmeniä ja aina vaan
Umberto Econ Ruusun nimi.
5. Idoli on ehdottomasti Kristuksen ylösnousemuksen ensimmäinen todistaja Magdalan Maria. Ikoni
löytyy makuuhuoneeni seinältä.
6. Lempivirsi on ehdottomasti ylistysvirsi 339 Halleluja, kiitos Herran, suuren voitonruhtinaan. Hengellisistä lauluista Armas Maasalon Tuhansin kielin.
Lempiurkukappale on Bachin Toccata ja fuuga.

Riitta Kjäll,
edustajiston puheenjohtaja
1. Seinäjoen seurakunnassa sähköisen asiakirjahallinnon
projektipäällikkönä.
2. Kirkon Toimistohenkilöstö
KiTo ry:n varapuheenjohtaja.
3. Lukeminen ja uinti.
4. Jean M. Untinen-Auelin ihmiskunnan aamuhämärään sijoittuva kiehtova romaanisarja (Luolakarhun
klaani, Hevosten laakso ym.).
5. Espoon piispa Tapio Luoma.
6. Erkki Melartinin säveltämä virsi 600 Hyvyyden
voimaan, jonka sanoitus pohjautuu Dietrich
Bonhoefferin runoon.
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Petteri Arasalo

1. Pastorina Tampereen hellun-

taiseurakunnassa.
2. Olen Helluntaiseurakuntien
työntekijät HELP ry:n puheenjohtaja.
3.Käyn kuntosalilla ja opiskelen
aina jotakin.
4. Pidän erilaisesta teologisesta kirjallisuudesta.
5. Apostoli Paavali.
6. Ylistysmusiikki.

Merja Forsman

1. Lastenohjaajana Turun ja

Kaarinan seurakuntayhtymässä.

2. Olen Kirkon Lastenohjaajat

ry:n puheenjohtaja.
3. Harmonikansoitto ja musiikki monissa eri muodoissaan,
vesijuoksu, pistooliammunta, käsityöt.
4. Danielle Steelin kirjoista mikä tahansa.
5. Jeesus, koska hänelle lapset ovat tärkeitä.
6. Virsi 552 Mua siipeis suojaan kätke tai laulu
Lapsuuden usko.

Kari Hartikainen

1. Seurakuntamestarina Kuopi-

on ev.lut. seurakuntayhtymässä.
Palveluvuosia tulee 33 vuotta
elokuussa 2016.
2. Kirkonpalvelijat ry:n hallituksen jäsen ja sihteeri sekä Kirkonpalvelija -nettilehden toimitussihteeri.
3. Rauhallinen lenkkeily lähes 15-vuotiaan
Topi-koiran kanssa. Järjestötoiminta.
4. Väinö Linnan Tuntematon sotilas.
5. Piispa Jukka Malmivaara (1916–2002).
6. Lempivirsiäni ovat 338 Päivä vain ja hetki kerrallansa, 600 Hyvyyden voiman ihmeellisen suojaan
sekä 571 Suvivirsi.

Riitta Immonen

1. Varhaiskasvatuksen ohjaajana

Kuopion seurakuntayhtymässä.
2. Kirkon Lapsityönohjaajat ry
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ja olen yhdistyksen puheenjohtaja.
3. Ompelu, retkeily, ruuanlaitto, puutarhanhoito ja
elokuvat.
4. Keittokirjat, niitä on aina yöpöydällä.
5. Raamatun henkilöistä Maria ja Martta.
6. Virsi 511 Tie valmis on.

Ilona Lehmus

1. Työskentelen Helsingin

ortodoksisessa seurakunnassa
diakoniatyöntekijänä. Tällä
hetkellä olen opintovapaalla ja
opiskelen Helsingin Metropoliassa sosiaali- ja terveysalan
johtamisen linjalla.
2. Aloitin juuri toisen kolmivuotiskauden Ortodoksisen Kirkon Työntekijät ry:n
puheenjohtajana.
3. Seuraan jalkapalloa, pidän matkustamisesta ja
hifistelen hyviä kahveja.
4. Khaled Hosseinin Tuhat loistavaa aurinkoa on
yksi monista suosikeistani.
5. Äiti Maria Pariisilainen (1891–1945) oli Ranskassa asunut venäläinen emigrantti, joka vihkiytyi nunnaksi ja omisti elämänsä köyhien auttamiselle. Hän
suojeli juutalaisia, ja tästä johtuen hänet pidätettiin
ja lähetettiin keskitysleirille, jossa hän antoi henkensä erään perheenäidin puolesta vuonna 1945. Hänet
kanonisoitiin pyhäksi vuonna 2004.
6. Sergei Rahmaninovin vigiliasta Herra, nyt sinä
lasket palvelijasi rauhaan menemään.

Raila Nordlund

1. Toimin Iitin seurakunnan
lastenohjaajana.

2. Olen Kirkon Lastenohjaajat

ry:n sihteeri-rahastonhoitaja.
3. Harrastan naisjärjestötoimintaa, pilatesta, vesijumppaa ja hyötyliikuntaa.
4. Tällä hetkellä Enni Mustosen Lapsenpiika.
5. Emeritusarkkipiispa John Vikström.
6. Virsi 503 Taivaan Isä suojan antaa.

Johanna Rantalankila

1. Lähetyssihteerinä Hyvinkään

seurakunnassa.
2. Olen Lähetyksen ja kansainvälisentyön ammattilaiset ry:n
puheenjohtaja.
3. Musiikki, soitan pianoa
omaksi iloksi ja naapureiden kauhuksi.
Lauluyhtye HaTs vie myös aikaa mukavasti.
4. Monia. Mainitaan vaikka Torey Haydenin
Tiikerin lapsi – puhutteli aikanaan.
5. Jeesus – nasta tyyppi.
6. Huh mikä kysymys! Niitä on monia! Töissä aika
usein laulatan lähetysvirttä 427 Taas uudet kielet vievät sanomaa. Virsi 310 Herra Jeesus kun täällä vain
kanssamme on kuuluu myös suosikkeihin.

Antti Ruuskanen

1. Ylivahtimestarina Tapiolan

seurakunnassa Espoossa.
2. Olen Kirkonpalvelijat ry:n
puheenjohtaja.
3. Juokseminen ja musiikki
(jota täytyy tyytyä vain kuuntelemaan).
4. J.R.R. Tolkienin Taru sormusten herrasta.
5. Martin Luther King (1929–1968), joka toki
tunnetaan paremmin ihmisoikeustaistelijana ja sai
Nobelin rauhanpalkinnon 1964 (eli syntymävuotenani) – oli myös baptistipastori. Luther King oli jo
nuoruudessa idolini, vaikka hänet murhattiinkin,
kun olin vasta 3-vuotias.
6. Lapsuuden usko ”punaisesta laulukirjasta”. Taisi
kulkea 60-luvulla myös nimellä Viimeinen vihellys.
Ja alkuperäinen amerikkalainen folk-biisi on 500
miles, josta siis käännetty.

Päivi Simi-Kim
1. Kehitysyhteistyötiedottajana

kansainvälisiä opintoja, politiikkaa ja yhdistysasioita
sekä monikulttuurista seurakuntatyötä (pastoripuolison kanssa). Myös sisustaminen, hyvinvointi- ja
kulttuuriaiheet kiinnostavat. Erilaista tanssiakin
olen harrastanut.
4. Se vaihtelee. Raamattua luen säännöllisimmin.
5. Arvostan joitakin lähipiirissäni olevia hengellisiä
ihmisiä. Kunnioitan esimerkiksi nykyisen paavin
uudistuspyrkimyksiä hengellisenä johtajana.
6. Pidän virrestä 134 Pyhä, pyhä, pyhä ja eri
etnisestä musiikista.

Soile Tiainen

1. Palkanlaskijana Imatran seura-

kunnassa.
2. Olen Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry:n puheenjohtaja.
3. Laskettelua, moottorikelkkailua, kuntosalilla vedän rautaa. Vastapainoksi askartelen silkkienkeleitä
ja 3D-kortteja sekä huovutan.
4. Colleen McCulloughin Okalinnut.
5. Äiti Teresa Kalkuttalainen (1910–1997).
6. Virsi 484 Totuuden henki.

Tanja Vähäoja

1. Nuorisotyönohjaajana Kala-

joen seurakunnassa (opintovapaalla 31.5.2016
saakka)
2. DiaNan pj. Lisäksi toimin Kirkon alojen edustajana STTK:n Keski-Pohjanmaan aluetoimikunnassa.
3. Metsästys, kirjoittaminen, partio, lukeminen.
4. Tällä hetkellä Anthony de Mellon Havahtuminen.
5. Ei ole yhtä tiettyä henkilöä.
6. Virsi 177 Jeesus on paimen, hän kanssamme käy.

			

Koonnut: Jussi Ikkala

Fidassa.
2. Olen Kristillisten järjestöjen
työntekijät ry:n puheenjohtaja.
Edustamme mm. kaikkia lähetysjärjestöjä.
3. Harrastan kickboxingia,
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EDUNVALVONTA

KOROTUKSET 1.2.2016
EV.LUT. KIRKON ALUEELLA

T

yömarkkinoilla on ollut voimassa työllisyysja kasvusopimus, joka on valtakunnallisesti
sovittu 30.8.2013. Ev.lut. kirkon alueella työllisyys- ja kasvusopimuksen perusteella tehty virkaja työehtosopimus on tullut voimaan 1.4.2014 ja on
voimassa 31.1.2017 saakka. Työllisyys- ja kasvusopimuksen perusteella tehtyyn virka- ja työehtosopimukseen on sisältynyt seuraavia korotusajankohtia:
20 euroa 1.8.2014; 0,40 euroa 1.8.2015 ja viimeisimpänä korotus 1.2.2016 alkaen.
Nyt on sovittu työllisyys- ja kasvusopimukseen sisältyneestä toisen sopimuskauden sopimuskorotuksesta, joka on siis tullut voimaan 1.2.2016.
Tämän korotuksen neuvottelut on aloitettu jo keväällä 2015, ja neuvotteluissa on ollut esillä hyvin
erilaisia malleja.
Korotus on sovittu seuraavasti:
Yleisessä palkkausjärjestelmässä täyttä työaikaa
tekevän viranhaltijan ja kuukausipalkkaisen työntekijän peruspalkkaa tarkistetaan 14,41 eurolla
kuukaudelta, kuitenkin vähintään 0,43 prosentilla
kuukaudelta 1.2.2016 lukien.
Korotuksen suuruudeksi on valtakunnallisesti
sovittu 16 e/kk taikka 0,43 prosenttia. Tähän valtakunnallisesti sovittuun 16 euron määrään päästään,
kun 14,41 eurolla korotettuun peruspalkkaan otetaan mukaan prosenttimääräiset korotukset, kuten
vuosisidonnainen erä.
Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän soveltamisalan piirissä olevan viranhaltijan peruspalkkaa
tarkistetaan 16 eurolla kuukaudelta, kuitenkin vähintään 0,43 prosentilla 1.2.2016 lukien.
Tarkistettujen palkkojen maksaminen
Tarkistetut palkat maksetaan viimeistään kahden
kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta
lukien. Joissakin tapauksissa tapauksissa tarkistus
voi tulla maksuun vasta kolmen kuukauden kuluessa.
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TYÖLLISYYS

Mikäli tarkistettujen palkkojen maksaminen päästään aloittamaan myöhemmin kuin 1.2.2016, korotus maksetaan kuitenkin takautuvasti eikä työntekijälle näin ollen aiheudu menetyksiä.
Luottamusmiehen korvaus
Luottamusmiehen kuukausikorvaus on korotuksen
jälkeen pääluottamusmiehelle ja ainoalle luottamusmiehelle 60,26 €/kk. Mikäli on useita luottamusmiehiä, niin kullekin maksetaan 50,22 euroa/
kk.
Työsuojeluvaltuutettujen korvaukset nousevat
siten, että korvauksen suuruus on 60,26 €; 50,22 €
taikka 30,13 € kuukaudelta.

Vaativuusryhmien vähimmäispalkat
1.2.2016
Vaativuusryhmä
Väh.plk
			
201 			
1 515,17
202 			
1 570,31
301 			
1 688,70
302 			
1 746,79
303 			
1 812,21
401 			
1 871,58
402 			
1 942,15
403 			
2 060,89
501 			
2 179,63
502 			
2 297,26
503 			
2 416,00
601 			
2 641,14
602 			
3 121,11
603 			
3 589,79
701 			
4 184,90
702 			
4 898,14
703 			
5 731,76
704 			
6 565,39

TYÖAIKA

KORVAUKSET
KOULUTUSAJALTA

K

oulutusajalta maksetaan korvausta Kirkon
yleisen virka- ja työehtosopimuksen 20142016, 83 §:n mukaan. Tässä pykälässä on
määritelty, että koulutusajalta maksettava korvaus
vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä välttämätön
ammatillisen osaamisen kehittäminen vai muu tarpeellinen ammatillisen osaamisen kehittäminen.
Kun kyseessä on välttämätön koulutus, työnantajan on maksettava kaikki kulut, mitkä aiheutuvat koulutuksesta. Kun kyseessä on muu tarpeellinen
ammatillisen osaamisen kehittäminen, työnantaja voi
itse päättää, mitä korvauksia maksetaan.
Kun pohditaan koulutusajalta viranhaltijalle ja
työntekijälle maksettavia korvauksia, on ensimmäiseksi selvitettävä, millaisesta koulutuksesta on kysymys. Tämä kysymys tulee olla selvillä jo ennen kuin
koulutukseen lähdetään. Varsin usein kuitenkin tilanne on käytännössä se, että vasta kun koulutus on
ohi, ryhdytään miettimään, kuinka koulutuksesta
suoritetaan korvauksia.

Välttämätön ammatillisen osaamisen
kehittäminen
Kun kysymyksessä on välttämätön koulutus, niin
työnantajan on maksettava kaikki koulutuksesta aiheutuvat kulut. Tällöin on kysymys siitä, että työnantaja määrää viranhaltijan/työntekijän osallistumaan
työtehtävien hoidon kannalta välttämättömään ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Osallistumisen
ajalta viranhaltija/työntekijä on oikeutettu saamaan
varsinaisen palkkansa. Lisäksi hänelle korvataan matkakustannukset sekä muuta osallistumisesta välittömästi aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Koulutusaikakorvaus:
Välttämättömän koulutuksen ajalta tulee myös maksettavaksi koulutusaikakorvausta. Koulutusaika korvausta maksetaan niiltä koulutustunneilta, jotka
ylittävät työvuoroluetteloon säännölliseksi työajaksi
vahvistetun työajan. Korvaus suoritetaan antamalla
kutakin säännöllisen työajan ylittävää koulutustuntia
kohti yksinkertainen tuntipalkka tai vastaava palkallinen vapaa-aika. Koulutusaikakorvausta laskettaessa ei
oteta huomioon matkustamista eikä koulutuspäivän
tai -päivien sisältämiä lepoaikoja. Työaikakorvauksia
ei makseta välttämättömän henkilöstökoulutuksen
ajalta.Tällaisilla työaikakorvauksilla tarkoitetaan esimerkiksi lisätyö-, ylityö-, ilta- ja sunnuntaityökorvauksia.
Lähtökohtana on, ettei määräystä välttämättömään osaamisen kehittämiseen osallistumista varten
anneta viranhaltijan/työntekijän vapaapäiväksi ja ettei työaikamääräysten piirissä olevan viranhaltijan/
työntekijän säännöllistä työaikaa ylitetä koulutukseen
osallistumisen vuoksi.
Matka-ajalta ei makseta korvauksia.
Muu tarpeellinen ammatillisen osaamisen kehittäminen
Kun on kyseessä muu tarpeellinen ammatillisen
osaamisen kehittäminen, työnantaja ei määrä viranhaltijaa/työntekijää koulutukseen. Tällöin lähtökohtana on päinvastoin, että viranhaltija/työntekijä hakee virka-/työvapaata työtehtävien hoidon kannalta
tarpeelliseen ammatillisen osaamisen kehittämiseen.
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Tässäkään koulutuksessa ei ole kysymys mistä tahansa koulutuksesta vaan nimenomaan työtehtävien
kannalta tarpeellisesta koulutuksesta.
Viranhaltija/työntekijä siis hakee virka-/työvapaata tällaiseen koulutukseen osallistumista varten. Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa
virka-/työvapaan ajalta palkkaa työnantajan harkinnan mukaan osaksi tai kokonaan yhteensä enintään
30 kalenteripäivän ajalta kalenterivuodessa.
Tämä enimmäisaika voidaan kuitenkin erityisestä
syystä ylittää. Lisäksi voidaan kohtuullisessa määrin
korvata koulutuksesta välittömästi aiheutuneita kustannuksia.

Yhteenveto

Koulutusajalta maksetaan korvausta
Kirkon yleisen virkaja työehtosopimuksen 2014-2016,
83 §:n mukaan.

Kun seurakunnan henkilöstö on hakeutumassa työhön liittyvään koulutukseen, on jo aluksi
pohdittava, onko kyseessä välttämätön ammatillisen osaamisen kehittäminen vai muu tarpeellinen ammatillisen osaamisen kehittäminen.
Nämä kaksi koulutuksen muotoa poikkeavat toisistaan seuraavilla perusteilla:

▶

Työnantaja määrää koulutukseen taikka
viranhaltija/työntekijä hakee virkavapaata
koulutuksen ajaksi.

▶

Työnantaja on velvollinen maksamaan
palkkaa ja lisäksi koulutusaikakorvausta
taikka työnantaja maksaa korvausta ainoastaan harkintansa mukaan ja pääsääntöisesti
enintään 30 kalenteripäivän ajalta.

▶

Työnantaja on velvollinen maksamaan
kaikki koulutukseen liittyvät kulut taikka
työnantaja voi kohtuullisessa määrin korvata
koulutuksesta välittömästi aiheutuneita kustannuksia.

14 | Kirkon töissä | 1/2016

Koulutukseen liittyvät kysymykset on selvitettävä ennen koulutukseen hakeutumista ja
lähtemistä eikä vasta koulutuksesta palattaessa
mahdollisen matkalaskun äärellä. Tällä tavoin
vältetään monta epäselvyyttä.

Anna-Maria Numminen
Lakimies

KOULUTUS
SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAISEN KIRKON
LUOTTAMUSMIESTEN KOULUTUS

KRISTILLISTEN JÄRJESTÖJEN JA ORTODOKSISEN KIRKON LUOTTAMUSMIESSEMINAARI 2016

KAIKILLE LUOTTAMUSMIEHILLE TARKOITETUT
KOULUTUKSET

Luottamusmiesseminaari
☐ Luottamusmiesseminaari, Tallinna, 11.12.5.2016.
Ilmoittautuminen 11.4.2016 mennessä.

LUOTTAMUSMIESKURSSI A EVANKELISLUTERILAISEN KIRKON LUOTTAMUSMIEHILLE
☐ Jyväskylä, 7.-8.9.2016, Vesalan leirikeskus, Vesa
lantie 136, 41940 Vesanka.
Ilmoittautuminen 8.8.2016 mennessä.

OHJEITA KIRKON ALAT RY:N KURSSEILLE
ILMOITTAUTUMINEN

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

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 ja sähköpostiosoite.

LUOTTAMUSMIESKURSSI B EVANKELISLUTERILAISEN KIRKON LUOTTAMUSMIEHILLE

KUSTANNUSTEN KORVAUKSET

☐ Kouvola, 13.–14.4.2016 (Puhjonrannan kurssikeskus, Puhjonrannantie 80, 45370 Valkeala
Ilmoittautuminen 13.3.2016 mennessä.
☐ Lapua, 12.–13.10.2016 (Lapuan kristillinen opisto, Siiriläntie 11-13, 62100 Lapua)
Ilmoittautuminen 12.9.2016 mennessä.
Luottamusmieskurssi B:llä käsitellään työaika- ja
vuosilomakysymyksiä, korvauksia, virka- ja työvapauksia sekä luottamusmiesten verkostoitumista ja
toimessa jaksamista. Kurssi on tarkoitettu sekä vanhoille että uusille luottamusmiehille.
STTK:N TYÖHYVINVOINTISEMINAARI 2016

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.

STTK:n jäsenliittojen yhteinen työhyvinvointiseminaari, Helsinki 28.4.2016 (Messukeskus).
Ilmoittautumistiedot päivitetään myöhemmin
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Näkökulmia määräaikaisten
työsopimusten ketjuttamiseen

T

ässä tekstissä käsittelen lyhyesti määräaikaisten työsopimusten ketjuttamista, josta
on mahdollisesti muodostunut tietyillä työaloille vahva käytäntö. Määräaikaisten ketjuttamista
koskevat tilanteet ovat erittäin hankalia, johtuen eri
työnantajien erilaisista tarpeista sekä olosuhteista
sekä siitä, että ketjuttamistilanteiden laillisuutta arvioidaan kokonaisarvioinnilla.
Määräaikaisten työsopimusten solmimisesta
sekä perusteista säädetään työsopimuslain 1 luvun
3 pykälässä, jonka mukaan työsopimus on voimassa
toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty
määräaikaiseksi. Laissa myös säädetään, että työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä
määräaikaista työsopimusta pidetään toistaiseksi
voimassa olevana. Useiden peräkkäisten määräaikaisten työsopimusten osalta kyseisen pykälän
viimeinen momentti sanoo, että toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua, kun
määräaikaisuuksien lukumäärä tai yhteenlaskettu
kestoaika tai niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoiman tarpeen pysyväksi.
Syynä määräaikaisten työsopimusten suhteellisen tiukoille vaatimuksille lainsäädännössä on lain
esitöissä mainittu esimerkiksi se, että lainsäätäjä pyrkii estämään työnantajan mahdollisuuden kiertää
työsopimuslain työsuhdeturvaa koskevia säännöksiä
pelkästään työsuhteen kestoa koskevilla valinnoilla.
Lain esitöiden mukaan ketjutustilanteessa jokaiselle
määräaikaiselle työsopimukselle tulee olla perusteltu
syy. Lisäksi, perustellun syyn täytyy olla tosiasiallinen eikä riitä, että työnantaja käyttää epätosia perusteluita määräaikaisuudelle. Tällainen voisi esimerkiksi olla sijaisuus, kun työantajan palveluksessa ei
todellisuudessa ole ketään henkilöä, jota sijaistetaan.
Oikeuskäytännössä on käsitelty useasti erilaisia ketjutustilanteita ja ratkaisut ovat myös moninaisia. Kuten aikaisemmin todettiin, asiaa tarkas16 | Kirkon töissä | 1/2016

TYÖSOPIMUS

tellaan kokonaisarvioinnilla ja etukäteen on usein
erittäin hankala antaa tarkkaa vastausta siitä, onko
ketjutus laillinen vai laiton. Esimerkiksi vuonna
2008 käsiteltiin Kouvolan hovioikeudessa asiaa,
jossa sairaanhoitajalle oli tehty yhteensä 18 määräaikaista työsopimusta noin 21 kuukauden aikavälillä. Tässä tapauksessa hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden ratkaisun perusteluineen. Siinä todettiin,
että työnantajalla oli ollut perusteltu syy toistuvien
määräaikaisten työsopimusten solmimiseen, eikä
kahdeksaatoista määräaikaista työsopimusta pidetty
suurena määränä eikä liioin työsopimusten yhteenlaskettua kestoa pidetty pitkänä aikana.

T

oisessa tapauksessa Helsingin hovioikeus käsitteli määräaikaisuuksien ketjutusta
tilanteessa, jossa perushoitaja oli vuosina
2003-2011 työskennellyt 16 eri määräaikaisessa työsuhteessa työnantajaan. Näiden työsuhteiden osalta työntekijälle oli aina tehty uusi määräaikainen
työsopimus alkamaan edellisen sopimuksen päättymistä seuraavana kalenteripäivänä. Hovioikeuden
päätöksen mukaan määräaikaisuuksia tulee arvioida
tehtävien samankaltaisuuden osalta, eli jos työntekijä on työskennellyt täysin samoissa tehtävissä kaikissa määräaikaisissa työsuhteissa, osoittaisi tämä sitä,
että useat toistuvat sopimukset ovat osoitus työvoiman tarpeen vakiintumisesta pysyväksi.
Hovioikeus katsoikin päätöksessään, että työnantajan työvoimatarve oli pysyvä eikä määräaikaisten sopimusten solmiminen ollut sallittua. Kyseisessä tilanteessa työnantaja velvoitettiin suorittamaan
työntekijälle korvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 10 kuukauden palkkaa vastaava
korvaus sekä irtisanomisajan palkka (4 kk). Kyseinen päätös ei ole lainvoimainen, ja asia siirtyi korkeimman oikeuden ratkaistavaksi.
Kuten edellä mainituista tapauksista huoma-

Sovinto

taan, on määräaikaisten ketjuttaminen haastava oikeudellinen ilmiö myös tuomioistuinten käsittelyissä. Valitettavasti päätösten ja tilanteiden erilaisuus
voivat kääntää ennalta selväksi ajatellun jutun täysin
ympäri. Pelkästään määräaikaisuuksien mahdollisesti suurikin lukumäärä ei muuta työsuhdetta toistaiseksi voimassa olevaksi.

Kim Pråhl
Lakimies

Keräyslupa POL-2015-11267. Koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
4.1.2016–31.12.2017. Kerätyt varat käytetään Filantropian kansainvälisiin
diakonia-, lähetys- ja kehitysyhteistyöhankkeisiin.

Sovinnon rakentaminen on yhteisöjen
rakentamista. Keräyksellä tuetaan Filantropian
työtä Afrikassa ja konfliktialueilla.
Filantropian keräystili:
IBAN FI53 5480 0520 0233 08 viite 12519
www.filantropia.fi

Filant�opia

Suuren paaston keräys 8.2.–27.3.2016

Edellisessä Kirkon töissä -lehdessä olleen
Tunnista kirkko -kilpailun oikea vastaus oli Lohjan
Pyhä Laurin kirkko. Viisi oikein vastannutta voitti
itselleen Finnkinon elokuvalipun.
Lisäksi kaikkien vastanneiden jäsentemme kesken
arvottiin S-ryhmän lahjakortti.

Tunnistatko
kirkon näistä
sisäkuvista?
Kerro se meille
ja voita itsellesi
Kirkon alojen
huppari!
Kuvat: Jussi Ikkala

Lähetä vastaus osoitteeseen
chanthy.nybergh@ kirkonalat.fi 29.3.2016
mennessä ja laita viestikenttään “Tunnista kirkko 1/4”.
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TYÖHYVINVOINTI

Työnohjauksesta luovia
ratkaisuja
Työnohjaus on viipymistä
itselle tärkeiden työn asioiden äärellä. Se
on mahdollisuus tutkia, kehittää ja arvioida
omaa työtä. Työnohjauksen avulla niin yksilö kuin työyhteisö voivat myös selkiyttää
perustehtäväänsä, vahvistaa yhteistyötaitojaan ja ammatillista työotettaan.

T

yönohjaus auttaa keskittymään oleelliseen ja
löytämään luovia ratkaisuja työhön liittyviin
kysymyksiin. Tämä kaikki parantaa työhyvinvointia, joka on merkittävä osa koko hyvinvointiamme, kuluuhan noin kolmasosa vuorokaudestamme töissä.
Alun perin työnohjausta annettiin ammateissa, joissa hoidetaan ihmisiä ja heidän asioitaan:
kirkon työssä, terveydenhuollossa ja sosiaalityön
puolella. 1980–90-luvuilla työnohjaus on laajentunut kaikille työaloille. Se ei siis enää kirkossakaan
ole vain pappien, diakonien ja nuorisotyönohjaajien
etuoikeus.

Ryhmätyönohjausta suositaan
Yksilötyönohjauksella on vahva perinne, mutta entistä enemmän suositaan ryhmätyönohjausta. Moniin työhön liittyviin asioihimme liittyy tavalla tai
toisella myös tiimi ja työyhteisö, jossa työskentelemme. On hedelmällisempää pohtia asioita yhdessä, ja
yhdessä etsiä hyviä toimintatapoja. Ryhmätyönohjaus on myös kustannustehokkaampaa.
Työnohjauksessa ohjattava tai ryhmä itse aset-
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taa tavoitteet. Työnohjaaja ei ole ulkopuolelta tuleva
pelastaja, jolla on valmiit neuvot. Työnohjaaja auttaa niissä asioissa, joita ohjattava itse pitää tärkeänä.
Työnohjaus ei siis ole leppoisaa neuvojen kuuntelua
vaan raakaa työtä, joka vaatii välillä vähän itsensä likoon laittamistakin.
Yksilöohjaus kestää 45–60 minuuttia ja ryhmäohjaus puolitoista tuntia. Työnohjausryhmä voi
olla tiimi tai toimintaryhmä, ihmiset jotka tekevät
töitä yhdessä. Ryhmä voidaan myös muodostaa
vaikkapa saman ammattiryhmän ihmisistä useammasta seurakunnasta. Johtamisen vahvistamisessa
esimerkiksi lähiesimiesten työnohjausryhmät on
koettu mielekkäinä. Yleensä tapaamisia on 3–4 vii-

Aija Pöyri

Pastori, työnohjaaja

kon välein. Alussa voidaan sopia 2–3 tutustumistapaamisesta, jonka jälkeen tehdään sopimus työnohjauksen aloittamisesta.
Myös prosessin kesto on asia, joka ohjaaja ja
ohjattava sopivat keskenään. Aika ajoin on hyvä pysähtyä arvioimaan työnohjausta: täyttääkö tämä ne
tavoitteet, mitä ohjaukselle on asetettu.

Kirkolla laaja työnohjaajaverkosto
Kirkolla on oma työnohjauskoulutus ja laaja työnohjaajaverkosto. Lista näistä henkilöistä on jokaisessa tuomiokapitulissa. Kirkon työnohjaajat teke-

vät ohjauksia osana omaa työtään, jolloin ohjaus
on maksutonta. Monet muutkin tahot kouluttavat
työnohjaajia, eikä mikään estä käyttämästä maksullisia ohjaajia. Eri koulutuksissa painotetaan
hieman eri asioita, mutta tärkeintä on, että työnohjaajan ja ohjattavan välille syntyy luottamus ja
toimiva suhde.
Usein luullaan, että työnohjausta tarvitaan
vasta sitten, kun kaikki menee pieleen, kun ei enää
jaksaisi olla töissä tai kun tiimin ihmissuhteet ovat
aivan solmussa. Työnohjaajalla on valmiuksia auttaa kriiseissä, mutta varsinainen työnohjaus ei ole
kriisien selvittelypaikka.
Työnohjaus on normaali osa työn hyvää hoitamista. Jos siis työtoverisi tai joku työyhteisösi tiimeistä on työnohjauksessa, se ei tarkoita sitä, että
he ovat huonoja työntekijöitä. Päinvastoin heillä
on viisautta huolehtia omasta työkunnostaan.
Työnohjauksesta sovitaan esimiehen kanssa.
Kannattaa ottaa asia puheeksi omassa työyhteisössä. Kun yhdessä keskustellaan ja mietitään, löydetään parhaat tavat tukea työntekijöiden työssä
jaksamista ja edistää sitä työtä, jota me kirkossa
teemme.

ʼʼ

Työnohjaus on
normaali osa
työn hyvää
hoitamista.
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KOLUMNI

Jaakko Olkinuora
Kirjoittaja on
ortodoksinen teologi
ja kirkkomuusikko

Risti ja odin

T

ammikuussa Suomessa kohistiin, kun eräässä
naisrauhan ja Minna Canthin unelman puolesta järjestetyssä mielenosoituksessa kannettiin etusaatossa ristiä. Evankelis-luterilaisen kirkon
Twitter-kanava kommentoi tapahtunutta ja sanoi,
ettei risti kuulu rasistimielenosoitukseen. Vastaiskuna tälle mielenosoituksen järjestänyt Rajat kiinni!
-liike nosti kunnianloukkauskanteen kirkkoa vastaan. Sen mukaan kirkolla ei voi olla monopolia ristiin, ja toisaalta kirkon tulee liikkeen mielestä palata
talvisodan ajan ”koti, uskonto, isänmaa” -malliin
(mitä se sitten ikinä käytännössä merkitseekään).
Toisaalla saman ryhmän verkkosivuilla liike
ilmaisee varauksettoman tukensa Odinin sotureille,
jotka ovat aloittaneet katupartiot ympäri Suomea,
eivätkä vain näille sotureille, vaan odinisteille, jotka ovat yleisen käsityksen mukaan Odinin palvojia,
jonkinlaisia germaanisia uuspakanoita. Ilmeisesti
Rajat kiinni! -liike ei ole tietoinen siitä, että skandinaavis-germaanisen pakanauskonnon sodanjumalan palvonta ei ole aiemmin kuulunut eikä edelleenkään kuulu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
ihanteisiin.

20 | Kirkon töissä | 1/2016

Ihmeteltäväksi jää, mikä mielenosoituksessa
kannetun ristin suhde Minna Canthiin on. Symboloiko se kenties Canthin teoksissaan syvästi kunnioittamia kristillisiä arvoja? Entä voiko itseään
kutsua Odinin (siis germaanisen pakanallisen sodan
jumalan) soturiksi, jos väittää toimivansa rauhan ja
perinteisen kristinuskon asialla?
Voiko symbolit riisua niiden merkityksistä ja
tulkita ne vain ”niin kuin musta tuntuu”?
Symboleilla on aina sosiaalinen ulottuvuus, ja
niiden merkitykset ovat yhteisön tulkitsemia. Mitä
risti sitten symboloi? Se ei ole ensisijaisesti kristinusko-nimisen instituution logo, vaan muistuttaa meitä
siitä, että kristinuskossa ei ole pohjimmiltaan kyse
uskonnosta. Ei ole kyse rationaalisesta valinnasta,
eettisten arvojen kilpailutuksesta ja parhaan tarjouksen hyväksymisestä.
Ristiinnaulitseminen oli koko maailmankaikkeutta, sen historiaa ja tulevaisuutta koskettava tapahtuma. Sen päälle naulittiin Jeesus Kristus, Jumala
ja ihminen, joka kuolemallaan kukisti kuoleman ja
vapautti ihmiset vihollisen orjuudesta. Kristinusko

on persoonallista kommunikaatiota tämän Persoonan kanssa, joka alistumisellaan lakkautti epäjumalien palvonnan ja valisti ihmiset totuuden valolla.
Ristiä kohti mekin kuljemme nyt paastonaikana ja hylkäämme oman elämämme epäjumalat – olivatpa ne sitten Odin, ruoka, kunnianhimo tai oma
itsemme – astumalla Kristuksen joukkoihin. Emmekä kulje vain kohti ristiä, vaan myös siitä koittavaa
ylösnousemusta. Sillä kuka ristiinnaulittu todella
on? Ei mahtavia taisteluja aloittava sotapäällikkö,
vaan nöyrä ja rakastava Kunnian Kuningas, jonka
ristille levitetyt kädet syleilevät koko maailmaa ja
kaikkia sen kansoja. Hänen joukoissaan seisten valloitamme koko maailman, mutta emme sodalla: sen
sijaan risti kumoaa kaikki rajat rakkauden kautta, se
yhdistää kansat ja avaa heille portin paratiisiin.

1/2016 | Kirkon töissä | 21

elämyksiä

yhdessäoloa

liikunnaniloa

PeRHEIDEn 1.asKel-HyVINVOinTIJAKSOT 2016
Liikunnallisilla perheiden 1.askel-hyvinvointijaksoilla ollaan aktiivisesti yhdessä, liikutaan, syödään
terveellisesti, levätään ja virkistytään! Yhdessäoloa ja elämyksiä perheen arkeen mukavalla tavalla.
Eväitä arjessa jaksamiseen sekä työn ja perheen yhteensovittamiseen lapsiystävällisissä ja luonnonläheisissä kohteissa ympäri Suomen.
• Hauskat lajikokeilut • Ohjattua toimintaa lapsille ja aikuisille yhdessä ja erikseen • Vinkkejä perheiden hyvään oloon • Uusia kokemuksia • Onnistumisen iloa • Yhdessäoloa • Uusia ystäviä •

HiNnAt

täRKEä tieTää

Aikuinen: 125 € /5 vrk
Lapsi 6-16-v: 75 € /5 vrk
Lapsi alle 6-v: maksutta
Työtön/lomautettu aikuinen: 62,50 € /5 vrk

Jaksot on tarkoitettu perheille, joilla on yksi/useampi alle 17-vuotias perheeseen kuuluva lapsi.
Mikäli perheesssä on
0-16 -vuotiaiden lasten
lisäksi 17-18 -vuotiaita, he
pääsevät mukaan aikuisen
hinnalla.

HiNtAan sisältyy
ohjelma, perhemajoitus
sekä täysihoito.

KaTso lISätiEdot ja HaE jakSOllE: www.pHT.fI

ota ensimmäInEn askel pErheeSi HyvinVOinTiIN.
hyvinvointi ja terveys PHT ry Lintulahdenkatu 10 00500 Helsinki
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www.pht.fi

asiakaspalvelu@pht.fi

Puhelin 020 144 1310

VIRSIKIRJA
2016
Kirjapajan kustantama laadukas, Suomessa kotimaisista materiaaleista valmistettu
virsikirja ilmestyy keväällä 2016. Uusi mallisto sisältää lisävihkon uudet virret.
Virsikirja on kauttaaltaan soinnutettu ja virsien 1-632 soinnutuksesta vastaa
Kaj-Erik Gustafssonin, Juhani Haapasalon, Aarre Joutsenvirran, Timo Kiiskisen ja
Pekka Nymanin muodostama soinnuttajaryhmä. Nämä soinnutukset löydät
ainoastaan Kirjapajan virsikirjoista. Painettu Suomessa.

Kirkkovirsikirja

Kaksi kestävää, helposti puhdistettavaa kansimateriaalia, neljä väriä.
Koko 115 x 190 mm. Kirkonkuva- ja
tekstipainatus mahdollinen kanteen.
Tulossa myös:
Isotekstinen Tekstivirsikirja ilman nuotteja
Virsikirjan lisävihkon säestyskirja

Toimitusten kansio A5
Tyylikäs samettikansio kirkollisiin
toimituksiin. Kätevä nepparikiinnitys
jonka ansioista muovitaskuja voidaan
lisätä ja vaihtaa. Sisältää kuusi
heijastamatonta, mattapintaista
muovitaskua, jonka läpi on helppo
ja miellyttävä lukea.
Viininpunainen kultafoliopainatuksella
tai musta hopeafoliopainatuksella.
Lisätaskut 6 KPL 5,90
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Kirkonkuva- ja nimipainatukset kulta- ja
hopeafolioinnilla joustavasti ja nopeasti.
Sacrumissa on valmiina yli 1000 kirkonkuvalaattaa kirkoista ympäri Suomen.

Jumalanpalveluksen
kansio A4

Taskuvirsikirja
Useita erilaisia kansivaihtoehtoja.
Koko 96 x140 mm. Kastekotiin, koululaiselle,
riparilaiselle…

Virsikirjan lisävihko
Selkeätaittoinen lisävihko.
Koko 115 x 190mm.

Pyydä tarjous ja Virsikirja 2016 -esite Sacrumista. tilaus@sacrum.fi tai p. 020 754 2350.
Tutustu virsikirjoihin www.virsikirja2016.fi tai www.sacrum.fi
WWW.SACRUM.FI

Myymälä: HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI

Kirkollinen kansio jumalanpalvelukseen tai vaikka kirkkokuorolle nuottikansioksi. Kätevä
nepparikiinnitys, jonka ansioista
muovitaskuja voidaan lisätä ja
vaihtaa. Sisältää kuusi heijastamatonta, mattapintaista muovitaskua,
jonka läpi on helppo ja miellyttävä
lukea. Viininpunainen kultafoliopainatuksella tai musta
hopeafoliopainatuksella.
90
Lisätaskut 6 KPL 8,50

AVOINNA: ma–pe 9–17, la 10–15
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puh. 020 754 2350

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

Mitä teen, jos
Ohjeita työttömyyden varalle
Kassa vastaa Mitä teen, jos -kysymykseen lukuisia kertoja päivittäin. Tässä
artikkelissa saat vastauksen useimmin esitettyihin kysymyksiin. Lue ja säilytä
ohje mahdollisen tulevan työttömyystilanteen varalle.

Työt loppuvat, vähenevät tai
minut lomautetaan

I

lmoittaudu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon, eli TE-toimistoon (www.te-palvelut.
fi). Saadaksesi päivärahaa sinun pitää olla valmis
ottamaan vastaan kokoaikatyötä. Vain osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan ei tarvitse hakea kokoaikatyötä. Hae siis kokoaikatyötä, vaikka sinulla olisi
osa-aikainen työ tai olet lomautettu. Hae kokoaikatyötä myös, jos työnteko ja palkanmaksu väliaikaisesti keskeytyvät työsopimukseen merkityn ehdon,
ei työnteko- eikä palkanmaksuvelvollisuutta, perusteella. Näin sovitaan usein esimerkiksi koulujen,
päiväkotien ja iltapäiväkerhojen loma-aikoina. Jos
ilmoittaudut työnhakijaksi Kelan maksettua sinulle sairauspäivärahaa enimmäismäärän, sinun pitää
olla valmis ottamaan vastaan sellaista kokoaikatyötä,
jonka katsotaan olevan sinulle sopivaa terveydentilasi huomioiden. Näin myöskin silloin, jos työsuhteesi on voimassa.
Jo heti työnhakijaksi ilmoittauduttaessa kannattaa kertoa mahdollisista työn vastaanottamiseen
vaikuttavista tekijöistä, kuten autonkäyttömahdollisuudesta työmatkoihin tai lastenhoitoon tai terveyteen liittyvistä rajoitteista. TE-toimisto voi mahdollisuuksien mukaan huomioida näitä seikkoja työn
tarjoamisessa.
Kerro myös, jos opiskelet, vaikka omasta mielestäni opinnot olisivat sivutoimisia. Lisäksi omasta tai samassa taloudessa asuvan yritystoiminnasta
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?

pitää kertoa TE-toimistossa, samoin, jos työskentelet osuuskunnan tai laskutusosuuskunnan kautta
tai toimit omais- tai perhehoitajana. Näiden osalta
TE-toimisto ratkaisee oikeutesi päivärahaan ja antaa
asiassa kassalle sitä sitovan lausunnon.
Työtarjouksen saatuasi ota viivytyksettä yhteyttä työnantajaan. Jos kieltäydyt työstä, TE-toimisto voi asettaa sinulle karenssin. Myös työstä eroamisesta seuraa useimmissa tapauksissa karenssi.

En tiedä haenko päivärahaa
kassasta vai Kelasta
Voit hakea päivärahaa kassasta, jos olet ilmoittautunut työ- ja elinkeinotoimistoon ja täytät työssäolo- ja
jäsenyysehdon. Myös aiemman kassan jäsenyys- ja
työskentelyaika voidaan huomioida, jos eron ja liittymisen välillä ei ole yli kuukautta eikä sinua ole erotettu edellisestä kassasta.
Jäsenyys- ja työssäoloehto täyttyvät oltuasi
jäsenyysaikana työssä vähintään 26 sellaista kalenteriviikkoa, joilta palkkaa on maksettu vähintään
18 tunnilta. Viikkojen pitää mahtua 28 kuukauden
tarkastelujakson sisään. Tarkastelujaksoa pidentävät
muun muassa päätoiminen opiskelu, äitiys-, isyystai vanhempainloma tai enintään 3-vuotiaan lapsen
hoito. Työpäivät ja työajat on hyvä laittaa muistiin,
jos työaika on kovin vaihteleva. Jos saat työvuorolistat, säilytä myös ne, samoin palkkalaskelmat. Sinun pitää lähtökohtaisesti itse seurata työviikkojen
määrää, koska kassa ei esimerkiksi jäsenmaksun pe-

rusteella voi seurata työssäoloehdon täyttymistä. Jos
jäät työttömäksi, hae päivärahaa kassasta ja Kelasta
vain, jos olet täysin varma siitä, ettei oikeutta kassan
päivärahaan ole.

Haen päivärahaa

mutta palkkatiedot kyllä sen jälkeen kun taas työn
päätyttyä haet päivärahaa. Jos työ kestää pidempään
kuin 26 kalenteriviikkoa, eli yli puoli vuotta, palkkatiedot tarvitaan vain viimeisimmän 6-7 kuukauden
ajalta. Ilmoita työn alkaminen TE-toimistoon ja tee
uusi ilmoitus heti työttömyyden taas alkaessa.

Haluan tutustua Nettikassaan

Täytä ansiopäivärahahakemus, jonka voit tulostaa netistä www.supertk.fi tai sähköinen hakemus
www.supertk.fi > Nettikassa. Päivärahaa haetaan
takautuvasti neljän täyden kalenteriviikon ajalta tai
kalenterikuukausittain. Jos olet kokonaan työtön,
voit lähettää ensimmäisen hakemuksen lyhyemmältä, esimerkiksi kahden, kolmen viikon ajalta. Kun
lähetät jatkoa hakemukseen, valitse Nettikassassa
edelleen ansiopäivärahahakemus, kunnes olet saanut päätöksen ensimmäiseen hakemukseen.
Pyydä palkanlaskijaa kirjoittamaan palkkatodistus viimeisimmän, vähintään 26 sellaisen kalenteriviikon ajalta, jolta sinulle on maksettu palkkaa
vähintään 18 tunnilta. Lomakorvaus ja lomaraha
merkitään eriteltyinä. Jos ilmoitettavalla ajalla on
palkattomia päiviä, ne merkitään lisätietoihin syineen. Jos palkattomia ei ole, lisätietoihin merkitään
"Ei palkattomia". Voit pyytää palkanlaskijaa faksaamaan todistuksen suoraan kassalle 09 278 6531 tai
lähettämään sen sähköpostin liitteenä tkpalvelu@
supertk.fi.
Jos työsuhde ei ole ollut yhtäjaksoinen, pyydä
todistus kaikilta jaksoilta erikseen. Jos jostain syystä
et voi pyytää palkkatodistusta, lähetä kopio kaikista
vastaavan ajan palkkalaskelmista. Ota kopiot kaikista sivuista ja laita ne mielellään aikajärjestykseen
palkanmaksupäivän mukaan. Älä lähetä valokuvia.
Lähetä myös kopio viimeisimmästä työtodistuksesta. Myös työsopimus voi selventää hakemuksen käsittelyä.

Nettikassa on Super työttömyyskassan sähköinen
palvelu, jonka kautta voit lähettää kassalle hakemuksia ja liitteitä. Voit myös esittää kassalle kysymyksiä, ilmoittaa uuden osoitteesi, puhelinnumerosi tai vaikkapa tilinumerosi.
Nettikassa löytyy osoitteesta www.supertk.fi.
Nettikassan kirjaudutaan käyttäjätunnuksella, jonka
olet saanut siinä vaiheessa kun sait ilmoituksen jäsenyydestäsi Super työttömyyskassassa. Jos olet kadottanut tunnuksen, laita sähköpostia osoitteeseen
tkpalvelu@supertk.fi tai soita kassan puhelinpalveluun 09 2727 9377.
Kun kirjaudut Nettikassaan ensimmäistä kertaa, salasana on henkilötunnuksesi. Ensimmäisen
kirjautumisen yhteydessä salasana vaihdetaan. Jos
olet unohtanut salasanan, klikkaa kirjautumisruudun vieressä olevaa tekstiä "Jos olet unohtanut salasanasi, klikkaa tästä". Saat uuden salasanan puhelimeesi/sähköpostiisi.
Jatkohakemuksen voi lähettää Nettikassan
kautta vasta kun ensimmäiseen hakemukseen on
tehty päätös. Voit kuitenkin täyttää uudelleen ansiopäivärahahakemuksen, jos aika, jolta haet päivärahaa on kulunut, mutta et vielä ole saanut päätöstä
ensimmäiseen hakemukseen. Kun haet päivärahaa
jatkohakemuksella, valitse aina muutettava hakemus silloin, kun joudut tekemään muutoksia selvityssarakkeen tarjoamaan työtön -vaihtoehtoon.

Saan työtä

Verotus kiristyi vuoden alusta

Jos aloitat osa-aikatyö, lähetä päivärahahakemukset kassalle kalenterikuukausittain ja lähetä aina
kyseisen kuukauden palkkalaskelmakopio. Lähetä
kassalle myös kopio osa-aikatyötä koskevasta työsopimuksesta. Jos aloitat työn, joka katkotta kestää
enintään kaksi viikkoa, hae päivärahaa myös työn
ajalta. Lähetä kassalle kopio palkkalaskelmasta. Jos
työsi katkotta kestää yli kaksi viikkoa, eli vähintään
15 päivää ja työaika on yli 80 prosenttinen, lähetä
hakemus täytettynä työn alkamista edeltävään päivään. Työn ajalta ei tarvitse lähettää hakemusta,

Vuoden 2016 alusta lähtien työttömyyspäivärahasta
ja vuorottelukorvauksesta peritään veroa vähintään
25 prosenttia. Jos lähetät kassalle muutosverokortin,
joka on pyydetty etuutta varten, vero peritään siinä
ilmoitetun prosentin mukaisesti.
Sirkka Rytinki
etuusvastaava
Super työttömyyskassa
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TÖÖLÖNKADUN LUOSTARIN
SUUREN PAASTON RUOKAVINKIT
Ilona Lehmus
Kirjoittaja on Ortodoksisen Kirkon
Työntekijät ry:n puheenjohtaja

Tiedä, mitä syöt - tee myslisi itse!
AINEKSET
Kaurahiutaleita
Erilaisia pähkinöitä
Hunajaa
Kookosrasvaa

Aluksi tarvitset kaurahiutaleita ja erilaisia
pähkinöitä. Sekoita ne keskenään kulhossa ja
lisää joukkoon muutama ruokalusikallinen
juoksevaa hunajaa ja sulatettua kookosrasvaa.
Levitä uunipelille leivinpaperin päälle ja paista

uunissa 175:ssä asteessa noin 15−20 minuuttia.
Sekoita ja kääntele mysliä välillä ja vahdi, etteivät pähkinät pala, koska muuten myslistä tulee
kitkerän makuista. Kun mysli on paistunut kullanruskeaksi, ota se pois uunista. Lisää seokseen
rusinat. Helppoa ja herkullista!

Vegaaninen suklaavanukas – kokeile ja ylläty!
AINEKSET
Suklaakaura- tai suklaasoijajuoma (sis. paljon sokeria)
Chian siemeniä
Nesteenä voi käyttää esim. suklaakaura- tai suklaateisiin erikoistuneista liikkeistä. Yhdestä purkista
soijajuomaa, mutta niissä molemmissa on paljon
riittää kahteen annokseen. Kaada kahteen astiaan
sokeria. Paras vaihtoehto on Rebel kitchenin sukmolempiin kaksi ruokalusikallista chian siemeniä
laajuoma (330 ml), joka on tehty kookosmaidosta ja
ja sekoita joukkoon suklaajuoma. Anna hyytyä
kaakaosta, makeuttamiseen on käytetty ainoastaan
jääkaapissa yön yli.
taatelinektariinia. Juomaa saa luomu- ja ekotuot-

Vihersmoothie - oiva paastojuoma, joka ravitsee ja täyttää!
AINEKSET

Omenamehua
Tuoretta salaattia
Tuoretta pinaattia
Kurkkua
Avokadoa
Varsiselleriä
Limen mehua
(Pieni pala inkivääriä)

Sekoita kaikki ainekset tehosekoittimessa
ja nauti heti!
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Vinkki: mikäli käytät nesteenä esim. kookos- tai mantelimaitoa, lisää juomaan banaania, jotta saat
smoothieen makeutta.

SUURI PAASTO ORTODOKSISESSA KIRKOSSA

R

uokapaasto on osa ortodoksin arkea: viikoittain paastoamme
joka keskiviikko ja perjantai, ja näiden lisäksi vuoden aikana on
neljä pidempää paastonaikaa. Pääsiäistä edeltävä suuri paasto
alkaa laskiaissunnuntaina. Kirkko kehottaa meitä luopumaan kaikista eläinkunnan tuotteista, ja suuren paaston aikana arkipäivisin myös
öljystä. Suuren paaston aikana kala on sallittu Jumalansynnyttäjän
ilmestysjuhlana (25.3.) ja palmusunnuntaina. Sääntöjen noudattaminen kasvattaa meitä kuuliaisuuteen, mutta samalla ohjaa myös kevyeen ruokavalioon.
Ruokapaastoon liittyy ajatus siitä, että kaikilla maailman ihmisillä ei ole tarpeeksi ruokaa. On lääketieteellinen fakta, että länsimaiset ihmiset syövät liikaa ja voisivat vähentää huomattavasti ravinnonsaantiaan. Ruoasta luopuminen ja siitä säästyvät rahat voi käyttää
hyväntekeväisyyteen.
Paasto on herättelyä siihen todellisuuteen, ettemme ole tässä
maailmassa yksin.
Kun emme ravitse ruumista ylenpalttisesti ruoalla, tarvitsemme
entistä enemmän hengellistä ravintoa.
Siksi kirkko kasvattaa suuren paaston aikana jumalanpalveluksien pituutta ja kehottaa meitä muutenkin lisäämään rukouksen määrää. Paaston alkaessa pyydämme toinen toisiltamme anteeksi kaikkia
rikkomuksia. Kun olemme paastosääntöjä noudattamalla oppineet
kuuliaisuutta ja nöyryyttä, olemme nöyriä myös koko muun ihmiskunnan edessä. Pyhä Maksimos Tunnustaja (n. 580 – 662) opettaa,
että itse eheydyttyämme pyrimme eheytymään muiden ihmisten
kanssa. Kiiruhdamme auttamaan lähimmäisiämme ja rakastamaan
heitä enemmän kuin omaa itseämme.
Paasto muistuttaa meitä kaikkia siitä, mitä hengellinen kilvoittelu ylipäätään on. Se on paluuta ihmisen luonnolliseen olotilaan, siihen
rooliin, johon Jumala on meidät luonut. Ihminen kääntää liikkeensä
synnin ja hajaannuksen sijaan kohti Jumalaa, eheytymistä, kokonaiseksi tulemista. Jos tahdomme seurata Kristusta, ottakaamme paaston
aluksi ristimme kantaaksemme. Tien päässä odottaa ylösnousemus!
							
Jaakko Olkinuora
Paastonajan lukuvinkki:
Munkki Serafim – Tie ylösnousemukseen
(suuren paaston ja pääsiäisen sanoma)
Alexander Schmemann – Suuri paasto
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JÄSENEDUT
Opintoraha

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

Kotimaa- ja Askel-lehti sekä Kirjapajan kirjat

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

Lomaedut

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

Hotellimajoitusta www.fontana.fi

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

Kulttuurikeskus Sofia

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

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

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

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

Koulutustilaisuudet, aluetoimikuntien tapahtumat ja matkat

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

Lehti, netti, palvelussuhdeoppaat

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

Matkustajavakuutus

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

Ansiosidonnainen työttömyysturva

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

Perhe- ja kiinteistöasioiden lakimiesapua

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

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

▶
▶
▶

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

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

TALLINKSILJA

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

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

HOLIDAY CLUB RESORTS OY
▶

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

JÄSENYYS
JÄSENEKSI LIITTYMINEN

EROILMOITUS

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

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

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

JÄSENEN MUUTOSILMOITUKSET JA
ILMOITUS PALKATTOMASTA AJASTA

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

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

JÄSENMAKSUT 2016

Jos jäsen vaihtaa jäsenyh▶ Varsinaiset jäsenet 1,3
JÄSENMAKSUTILI
distystä tai työnantajaa, on
% ennakonpidätyksen
jäsenen itse ilmoitettava
• IBAN FI59 1555 3000 110735
alaisesta tulosta
muutoksesta jäsenrekisteJäsenmaksujen maksamisessa oikean viitenu▶ Yksilölliset yhteistoiriin. Voidaksemme palvella
meron käyttö on välttämätöntä! Ota tarvittaessa
mintajäsenet 70 e/vuosi
jäseniämme parhaalla mahyhteyttä jäsenpalveluun p. 0207 912 530. SWIFT:
▶ Lähetetyt työntekijät
dollisella tavalla, ilmoita
NDEAFIHH (ulkomailla maksaessasi käytä tämä
50 e/vuosi
ajan tasalla olevat tiedot
swift tunnusta)
▶ Eläkeläiset 70 e/vuosi
työnantajasta, virkavapaasLiittojen yhteistoimintajäta, osoitteenmuutoksesta
senet 100 €/vuosi
ja muista jäsenyyteen ja jäsenmaksuun vaikuttavista sei- ▶ Opiskelijajäsenet eivät maksa jäsenmaksua
koista. Muutosilmoitus on tehtävä myös silloin, kun jäsen
maksaa jäsenmaksun itse. Palkattomilta kausilta täytetään JÄSENMAKSUN VOIT VÄHENTÄÄ
ilmoituslomake jäsenyyden säilyttämiseksi, jolloin jäsen- VEROTUKSESSA, TARKISTA VEROEHDOTUS
maksua ei peritä. Palkattomuuden syynä voi olla mm. • Liitto ilmoittaa automaattisesti ajalla 1.1.−31.12.
opiskelu, äitiys- ja vanhempainvapaa, hoitovapaa, asevelsuoritetut jäsenmaksut verottajalle ja tekee myös
vollisuus, sairausloma tai työttömyys ilman oikeutta ansikorjausajon elokuussa verottajalle.
osidonnaiseen päivärahaan.
• Itsemaksavan tulee säilyttää kuitit ja työnantajaperinMikäli jäsen on virkavapaan ajan toisen työnantajan palnässä olevan jäsenen tulee säilyttää vuoden viimeinen
veluksessa, maksetaan jäsenmaksu normaalisti.
palkkatodistus, josta voi tarkistaa perityt jäsenmaksut
Ilmoita liittoon myös mahdollisesta uudesta sähköpostija laskelman voi tarvittaessa liittää verotukseen.
osoitteestasi.
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Tapahtuman osallistumismaksu on 120 € 11.3. saakka / 150 € 11.3. jälkeen.
Ohjelmaan merkityt ruokailut sisältyvät osallistumismaksuun.
Majoitus ei sisälly tapahtuman hintaan, osallistujat huolehtivat siitä itse.
Tapahtumapaikkana on Alavan kirkko, Keihäskatu 5, Kuopio
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: sakasti.evl.fi/pysakkipaivat
Tapahtuman järjestäjinä ovat Hiljaisuuden Ystävät ry, Kirkkohallitus,
Kuopion hiippakunta, Alavan seurakunta, Kuopion seurakuntayhtymä
ja Seurakuntaopisto/Agricola.
Lisätietoja Terhi Paananen, Kirkkohallitus/KJY
terhi.paananen@evl.fi, puh. 050 301 9268

LÄPI LUKKOJENKIN
Hengellisen elämän päivät
9.–10.4.2016 | Alavan kirkko, Kuopio

sakasti.evl.fi/pysakkipaivat
Facebook.com/pysakki2016

Oletko jäänyt lukkojen taakse vangiksi?
Kaipaatko vaikka pientäkin valonvälähdystä pimeyteen?
Ylösnousemuksen hengellinen merkitys on teemana
Pysäkki 2016 -tapahtumassa Kuopiossa 9.–10.4.2016.

OHJELMA
Lauantai 9.4.2016
11.00 Saapuminen ja ilmoittautuminen

Alavan seurakuntakeskuksen aula, Keihäskatu 5B

12.00 Läpi lukkojenkin – messu Alavan kirkossa

Liturgi piispa Jari Jolkkonen, saarna Peppi Sievers. Avoin kaikille.

13.00 Lounas

Lounaan jälkeen siirtyminen kirkkosaliin, jossa yhteistä laulua.

14.00 Pääsiäisen jatkuva merkitys

Dosentti Pauli Annala, San Damianon yhteisö

15.00 Kahvi
15.30 Herra Jeesus tulla voi – hengellisten aarteitten äärellä

Keskustelua johdattelevat piispa Arseni ortodoksikirkosta, kirkkoherra
Francesco Garcia katolisesta kirkosta sekä piispa Jolkkonen ev.lut. kirkosta.
Avoin kaikille.

16.45 Päivällinen
17.45 Alas syntiimme armo kumartuu – kanavatyöskentelyt:

Nyt kolmatta kertaa järjestettävä Pysäkki on tapahtuma kaikille,
joita kiinnostavat hengellisen elämän kysymykset. Kristittyjä on
sanottu ”sen tien kulkijoiksi”. Tiellä kulkijoille Pysäkki tarjoaa
yhteyttä, virkistystä, eväitä, kuuntelua, messua ja rukousta
ekumenian hengessä.
Pysäkki 2016 teemana on Läpi lukkojenkin.
Pysäkillä eletään pääsiäisen salaisuutta ja ylösnousemuksen iloa.
Piispa Jari Jolkkonen ja dosentti Pauli Annala San Damianon yhteisöstä
johdattavat pääsiäisen syvän yhteyden äärelle. Lauluyhtye Vox Silentii
ohjaa rukouslauluun.
Mukana ovat myös piispa Arseni ortodoksikirkosta ja kirkkoherra
Francisco Garcia katolisesta kirkosta, Väärnin pappilan emäntä Minna
Kettunen sekä diakoni, ignatiaaninen retriitinohjaaja Sisko Laitinen.

1. Yhteisöelämää etsimässä
2. Miehen hengellinen tie
3. Virsiseurat
4. Bibliodraama
5. Rukousmaalaus
6. Vierailu Riisaan – Suomen ortodoksiseen kirkkomuseoon

19.30 Rukoushetki – Taize-lauluja ja hiljaisuuden rukouksia. Avoin kaikille.

Sunnuntai 10.4.2016
9.30 Lempeä herätys. Valitse sinulle sopiva vaihtoehto:
• Pyhä aamukävely Valkeisenlammen ympärillä. Lähtö kirkon edestä.
• Kehon avaamista uuteen päivään. Heli Harjunpää. Kirkon alasalissa.
• Körttivirsi kohtaa rukouslaulun: Vox Silentii.

11.00 Pyhä Henki luo juhlan sydämiin – messu Alavan kirkossa

Saarna emerituspiispa Matti Sihvonen, musiikki Vox Silentii.
Avoin kaikille.

12.30 Lounas
13.30 Pilvimuurista valo välähtää – hengellistä ohjausta

Diakoni, ignatiaaninen retriitinohjaaja Sisko Laitinen

14.15 Kuolleista hän noussut on – pääsiäinen ja ehtoollisen salaisuus
Piispa Jari Jolkkonen

15.00 Päätöskahvi
Tilaisuudet pidetään kirkkosalissa ellei toisin mainita.

Kulttuurikeskus Sofian tapahtumia keväällä 2016
Hyvä elämä -symposium, pe 11.3. klo 14–18
Mitä on hyvä elämä ja mitkä sen edellytykset? Miten hyvää elämää
voi lähestyä filosofian, yhteiskunnallisen toiminnan, taloustieteen tai
uskonnollisen yhteisön näkökulmasta? Puhujina mm. filosofi Ilkka Niiniluoto, professori Sixten Korkman ja metropoliitta Ambrosius. Symposium järjestetään yhteistyössä Filosofiklubin ja Kriittisen korkeakoulun
kanssa. Hinta 20€, sis. välipalan ja kahvit.
eutanasian Haaste -seminaari, la 12.3. klo 13–17
Seminaarissa pohditaan luterilaisen ja ortodoksisen kirkon suhtautumista eutanasiaan. Puhujina Terhokodin ylilääkäri Juha Hänninen,
toimittaja Esko Seppänen, TT Simo Ylikarjula ja metropoliitta Ambrosius. Maksuton.
kaipuu pyHyyteen – ekumeenisen ikonikirjan julkistamisseminaari, la 19.3. klo 13–16
Ekumeenisessa ikonikirjassa kuvataan sekä varhaisen jakamattoman
kirkon yhteisiä että uudemman ajan itäisen ja läntisen perinteen pyhiä.
Ikonimaalari Eeva Zitting, tietokirjailija Marianne Kantonen ja rovasti
Veijo Koivula kertovat Kaipuu pyhyyteen -kirjan syntyprosessista. Kirjan
julkistaa rovasti Tuomo Korteniemi. Maksuton. Seminaarin yhteydessä
avataan Eeva Zittingin ikoninäyttely.

pääsiäinen sofiassa
Tervetuloa pääsiäisen viettoon. Sofia on avoinna koko pääsiäisajan.
Ohjelmassa päivittäiset jumalanpalvelukset, alustuksia, keskustelua
ja muuta ohjelmaa. Mahdollisuus hiljentymiseen.
Majoitus aamiaisella to–ma 24.–28.3.2016:
40€/hlö/2hh/vrk ja 60€/1hh/vrk.
pääsiäisen 3 vrk:n majoituspaketti 100€/hlö/2hh ja 150€/1hh.
Majoituspaketin varanneille lisävuorokaudet ennen tai jälkeen
paketin 30€/hlö/2hh ja 50€/1hh.
Noudatamme ortodoksisen kirkon paastoperinnettä. Paastolounas
ja paastoillallinen 12€/ateria (lämminruoka, salaatti, kahvi ja tee).
Pääsiäispäivän juhlalounas 22€.
Ilmoittautuminen ja huonevaraukset 14.3.2016 mennessä.
Huom! Pääsiäispaketin varaamisen yhteydessä laskutetaan 100
euron ennakkomaksu, joka huomioidaan lopullisessa laskussa.

lähdettä. Se on erilaista kuin muu valo ja kantaa mukanaan erityistä
siunausta. Tunnetuimpia luomattoman valon kokijoita on pyhittäjä
Serafim Sarovilainen, mutta myös tavalliset nykypäivän ihmiset ovat
kertoneet sen kokeneensa. Puhujana nunna Kristoduli. Maksuton.
kirkko ylösnousemuksen yHteisönä -seminaari, la 9.4. klo
13–17
Kristuksen ylösnousemus on kirkon opetuksen perusta ja pääsiäinen
kirkkovuoden tärkein juhla. Alustajina TT Sini Hulmi, TT Jelisei Heikkilä,
arkkimandriitta Andreas Larikka ja metropoliitta Ambrosius. Maksuton.
äitienpäivä sofiassa, su 8.5.
Sofian ravintolassa kattaukset klo 12.00 ja 15.00. Äitienpäivän kiitosrukouspalvelus Sofian kappelissa klo 13.30 (kesto 20 min.). Pöytävaraukset: reception@sofia.fi tai p. 010-277 900.
sofian kevättalkoot, la 14.5. klo 11.30–15.30
Sofian perinteiset kevään pihatalkoot Sofian ystävät ry:n kanssa. Tarjoamme lounaan ja päätöskahvit sekä saunan ja uinnin. Tervetuloa!
luontoretriitti, pe–su 20.–22.5.
Sofiaa ympäröivä kaunis luonto ja Pyhän Viisauden kappelin rukouspalvelukset kutsuvat hiljentymään. Teemana on hiljaisuus, mutta paneudumme mielen hälinän hiljentämiseen myös keskustellen ja erilaisten
harjoitusten avulla. Ohjaajana FM Helena Nuutinen. Hinta 189€, sis.
ohjelman sekä täysihoidon yhden hengen huoneessa. Ilmoittautuminen 6.5. mennessä.
akvarellikurssi, ma–su 4.–10.7.
Tutustumme akvarellimaalauksen saloihin taidemaalari Marjukka Paunilan opastuksella. Osallistuminen ei vaadi aikaisempia maalausopintoja, mutta kurssi soveltuu myös pidempään maalanneille. Hinta 750 €/
hlö/2hh ja 900 €/1hh, sis. opetuksen ja täysihoidon. Ilmoittautuminen
4.6. mennessä.
ikonimaalausviikko, ma–la 1.–6.8.
Ikonimalli valitaan ennen kurssin alkua kunkin oppilaan taitotason
mukaan. Opettajana Tuula Majurinen. Hinta osallistujien määrästä
riippuen enintään 350€, sis. opetuksen sekä lounaan ja päiväkahvin
päivittäin. Majoitus alkaen 40€/vrk. Ilmoittautuminen 4.7. mennessä.

enkelten liturgia -seminaari, la 2.4. klo 13–16
Näkymätön maailma ylittää ihmismielen ja -kielen rajat. Millaisia enkelit ovat? Mitä enkeliolennot tekevät taivaassa? Miten jumalanpalvelus
heijastelee taivaallista järjestystä? Professori Serafim Seppälä tarkastelee näitä kysymyksiä niin keskiajan juutalaisuuden kuin ortodoksisen
kirkon näkökulmista. Samalla esitellään hänen uusi kirjansa Taivaalliset
voimat. Lisäksi ortodoksisen Efrosini-kuoron konsertti. Maksuton.
kirjoitusretriitti, pe–su 8.–10.4.
Ekumeenisessa hiljaisuuden retriitissä käsitellään kirjoittamisen kautta
hiljaisuudessa esille nousevia asioita. Virikepuheet, meditaatio ja
Pyhän Viisauden kappelin yhteiset rukoukset ovat olennainen osa sitä.
Vetäjinä retriittiohjaaja Eija Nurmio ja kirjoituksenopettaja Mari Vainio.
Hinta 260€, sis. ohjelman ja täysihoidon yhden hengen huoneessa.
Ilmoittautuminen 24.3. mennessä.
luomaton valo -seminaari, la 9.4. klo 13–16
Ortodoksisuudessa tunnetaan ilmiö Luomaton valo eli Jumalan
energian ilmestyminen. Luomattomalla valolla ei ole näkyvää ulkoista

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 | www.sofia.fi | www.facebook.com/kulttuurikeskussofia
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JÄSENYHDISTYKSET JA
ALUETOIMIKUNNAT
ILMOITTAVAT
LEVÄHDÄ HILJAISUUDEN RETRIITISSÄ!
TeKi ry järjestää retriitin Hangon Snoanissa
12.−14.9.2016. Kauniiden maalaismaisemien keskellä
kaukana kiireestä TeKi ry:n jäsenet saavat levätä, hiljentyä ja kerätä voimia täysin yhdistyksen kustantamana, vain matkat maksetaan itse. Ilmoittautuminen
puheenjohtaja Anu Mätäsniemelle 30.4.2016 mennessä (anu.matasniemi@evl.fi tai 044 724 8354).
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
1.8.2016 jälkeen peruutusmaksu 100 €.
Lisätiedot retriitistä hallituksemme jäseneltä
Anne-Marie Grundsténilta p. 0400 309 854.
Snoanin kotisivut www.snoan.fi.

TULE MINILUKSUSLOMALLE 23.-24.4!
Helsingin alueen jäsen: Lähde miniluksuslomalle
ylelliseen rentoutumiseen romanttisessa Vihulan
kartanomiljöössä 23.–24.4.! Matkustamme
M/S Superstarilla Tallinnaan ja sieltä bussikuljetuksella Vihulaan. Matka maksaa jäsenille 115 e,
avecille 185 e.
Hintaan sisältyy laivamatkat aterioineen, kuljetukset sekä hotellimajoitus illallisella ja aamiaisella. Voit
paikan päällä varata hoitoja kartanon Eco-SPAsta.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 15.3. Sirpa Turuselle osoitteeseen sirpa.turunen@evl.fi. Katso lisätietoja
nettisivuiltamme tai tammikuun jäsenkirjeestä.
HUOM: jatkossa jäsenkirjeet lähetetään vain sähköpostitse! Päivitäthän tietosi liiton toimistoon. Jos sinulla ei ole sähköpostia, ilmoita siitä numeroon 050
494 0545.

Hyvää kevättä kaikille!
toivottelee Helsingin aluetoimikunta!
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"HALOO KIRKKO, MIHIN MENNÄÄN ?
− KYSYVÄT TOIMISTOTYÖNTEKIJÄT".
Toimistohenkilöiden teemapäivät 22.−23.9.2016
Turun Holiday Club Caribiassa teemalla
”Haloo kirkko, mihin mennään? – kysyvät toimistotyöntekijät”.
Päivien tarkempi ohjelma on seuraavassa lehdessä.
Ilmoittautumiset Seurakuntaopistolle 19.8.2016
mennessä. Teemapäivien osallistumismaksu on 220
€ ilmoittautuessa 19.8. mennessä. Myöhemmin
ilmoittautuneille hinta on 270 €, mikäli paikkoja on
vapaana.
KiTo ry:n vuosikokous pidetään torstaina 22.9. klo
16.30 alkaen Holiday Club Caribiassa.
Lisätietoja seuraavassa numerossa.
Tervetuloa!			
KiTo ry:n hallitus

KIRKON LAPSITYÖNOHJAAJAT RY:N
VUOSIKOKOUS
Kirkon Lapsityönohjaajat ry:n vuosikokous on
lauantaina 16.4. 2016 klo 11.30
Cumulus Hotelli Koskikatu 5, Tampere
Tervetuloa
Kirkon Lapsityönohjaajat ry:n hallitus

TALLINNAN ZOO KUTSUU!
Hei kaikki Keski- ja Itä-Uudenmaan sekä
Länsi-Uudenmaan aluetoimikuntien jäsenet!
Teemme kevätretken Tallinnaan
16. -17.4.2016. Ohjelmassa on Tallinna Zoo ja
Rocca al Mare-kauppakeskus, bussikuljetukset
varattu Tallinnassa. Ilmoittautumiset viimeistään
14.3. eija.kari@evl.fi. Seuraa ilmoittelua Kirkon
alojen nettisivuilla Jäsenille->aluetoimikunnat!

Tervetuloa mukaan!

ELÄKELÄISJÄSEN, VIELÄ EHDIT
MUKAAN!
Matka Viron isoille saarille: Muhu, Saarenmaa ja
Hiidenmaa 15.−20.5.2016
Matkan hinta 465€ (92 euron lisämaksusta huone ja
hytti yhdelle)
Hintaan sisältyy: Bussikuljetus, laiva- ja lauttamaksut, täyshoito, opas Virossa, sisäänpääsyt ja majoitus
Hotelli Ryytlissä, jossa myös vapaa kylpylän käyttö.
Tutustumiskohteet ovat pienen kävelymatkan
päässä autolta, paitsi Piispanlinna, jossa on paljon
rappuja.
Oma ohjelma: Hartaudet, eläkeläistoimikunnan
yleiskokous, ehtoolliskirkko ym.
Ilm. 15.3.2016 mennessä Galinalle
p. 0400 882 012 tai galina.voloshina@kirkonalat.fi.
Etumaksu 100€ maks. 31.3.2016 mennessä ja loppu
30.4.2016 mennessä.
Kirkon alojen jäsenet saavat 50€ alennuksen. Mukana pitää olla voimassa oleva passsi tai virallinen
henkilöllisyystodistus. Tied. Seppo Plathan 050 592
6287 tai seppoplathan@luukku.com Matka tehdään
Pohjolan matkan bussilla.
Lähde aloittamaan kesä Viron kauniilla saarilla!

KIRKONPALVELIJA-LEHTI
SÄHKÖISENÄ
Kirkonpalwelija 20161

Hyvä Kirkonpalvelija!
Kirkonpalvelija-lehti
ilmestyy viikolla 12.
Voit käydä lukemassa sen
www.kirkonpalvelijat.fi
kotisivuiltamme.

KTH:LAISET LÄHTEVÄT
AHVENANMAALLE
Kirkon Toimihenkilöt ry:n reissu suuntautuu tänä
keväänä Turusta Ahvenanmaalle 20.–22.5. Tule
sinäkin virkistäytymään! Matka maksaa jäsenille
170 e, avecille 330 e. Hintaan sisältyy Viking Grace
-laivamatkat buffet-aterioineen, kaksi yötä hotellissa
aamiaisineen, lounas ja illallinen lauantaina sekä
kaksi kiertoajelua useine vierailukäynteineen. Paluu
Turkuun 22.5. klo 19.50. Yhdistys tukee jäseniään
myös matkakuluissa kotoa Turkuun ja takaisin yli 50
euroa ylittyvältä osuudelta. Sitovat ilmoittautumiset
1.4. mennessä osoitteeseen anita.agren@evl.fi. Vain
20 nopeinta mahtuu mukaan!
Tarkemmat tiedot löydät helmikuun jäsenkirjeestä
sekä nettisivuiltamme
www.kirkonalat.fi/kirkon-toimihenkilöt-ry-kth-012.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen laivalle
lähtöä perjantaina 20.5.2016 klo 18 lähellä Turun
satamaa sijaitsevassa hotelli Seaportissa, Toinen
poikkikatu 2, Turku. Tule kahvittelemaan ja keskustelemaan, vaikka et matkalle lähtisikään.
Keväisin terveisin
Kirkon Toimihenkilöt ry:n hallitus

VAASAN ALUETOIMIKUNTA
VASA DISTRIKT
Kirkon alat ry
Vaasan aluetoimikunnan jäsenten
matka Tallinnan 15. – 17.4.2016
Tiedustelut ja sitova ilmoittautuminen viimeistään 29.02.2016 mennessä, puh. 050 5461 386 tai
06 3261 202 kaisa.martinsson@evl.fi. (på svenska
Peter Back, peter.back@evl.fi,
puh. 044 4808 480).
Muista ilmoittaa myös syntymäaikasi.
Passi tai henkilötodistus tarvitaan.
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JÄSENYHDISTYKSET JA
ALUETOIMIKUNNAT
ILMOITTAVAT
Hinta Kirkon alat ry:n jäsenille vain 200 €, sis.
bussimatkat, laivamatkat, kaksi yötä Viru-hotellissa,
kaksi aamiaista. Perheenjäsenet ja muut osallistujat
maksavat 225 €, lapset alle 12 v.
maksavat 185 €.
Katso matkasta tarkemmin Ingves & Svanbäckin
esitteestä (mm. bussin aikataulu).
Osallistumismaksu maksettava tilille FI95 1193
3006 1043 83 viimeistään 29.2.2016.
36 ensiksi ilmoittautunutta mahtuu mukaan ! Jos
osanottajamäärä jää vähäiseksi, saattaa hinta nousta.
Huom. Peruutukset ilmoittautumisajan jälkeen
suoraan Ingves & Svanbäckille,
puh. 020 7434 520, info@ingsva.fi.
KATSO JÄSENKIRJE viikolla 6.
Kyrkliga sektorn rf.
Vasa distriktets medlems
kryssning till Tallinn 15. – 17.4.20
Förfrågningar och bindande anmälan senast
29.02.2016, tel. 044 4808 480, eller
peter.back@evl.fi, (eller 050 5461 386,
kaisa.martinsson@evl.fi, på finska). Kom ihåg att
meddela födelsedatum. Giltig pass eller identitetskort behövs.
Resans pris för medlemmar i Kyrkliga sektor är endast 200 € i vilket ingår resa, bussen och två nätter
på Viru-hotellet, två frukost. Familjemedlemmar och
övriga betalar 225 €, barn under 12 år 185 €.
Se tilläggsuppgifter i Ingves & Svanbäcks broschyr
som bifogas (mm. bussens tidtabell)
Deltagaravgiften betalas till konto FI95 1193 3006
1043 83 senast 29.2.2016. De 36 första anmälda
kommer med.
OBS Om man avbokar resan efter anmälningstiden
bör man kontakta Ingves & Svanbäck, tel 020 7434
520, info@ingsva.fi.
SE MEDLEMSBREVET, vecka 6.
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Valet utanför skvalet

I

skrivandestund är
det bara några dagar kvar till ett av
Evangelisk-lutherska
kyrkans viktigaste val.
Valet av ombud till
kyrkomötet och medlemmar till landets nio
stiftsfullmäktige för
nästa fyraårsperiod.
Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutsfattande
organ i frågor som rör kyrkans lära och arbete, lagstiftning, förvaltning och ekonomi. Stiftsfullmäktiges
roll är att stöda och främja kyrkans uppgift i det egna
stiftet och dess församlingar. Stora och viktiga frågor för framförallt kyrkan, församlingarna och deras
medlemmar, men också samhället i övrigt. Kyrkan
är fortfarande en synlig och betydelsefull aktör i vårt
samhälle. Absolut någonting som borde intressera
medierna skulle man tro, men nej. Vi i har än en
gång ett kyrkomötes- och stiftsfullmäktigeval som
passerar rätt så obemärkt förbi nyhetsflödet.
De kyrkliga medierna ger förstås valet synlighet och visst når kyrkans pressnotiser om valsätt och
kandidatlistor över nyhetströskeln. Men var är kandidatintervjuerna eller analyserna av svaren i kandidaternas valgalleri på nätet? Vissa förklarar mediernas ointresse med det indirekta valsättet, att valet
upplevs som en insideraffär för en liten kyrklig krets.
Så kan man förstås tycka och tänka. Men på vilket
sätt blir de förtroendevaldas ansvar och uppgifter
mindre viktiga på grund av att valet är indirekt? Den
frågan har jag tillsvidare inte fått något svar på.
När den här tidningen utkommer är valdagen
den 9 februari redan förbi. Jag önskar alla invalda
kyrkomötesombud och stiftsfullmäktigemedle
mar Guds välsignelse. Sköt om vår kyrka väl!

Tuula Koskinen

Skribenten är sekreterare och
huvudförtroendeman bosatt i Helsingfors

SVENSK RESUMÉ
Översättning Pontus Nybergh

Samhällsfördraget

Höjningarna sker enligt följande:

Förhandlingarna gällande samhällsfördraget
fortsätter. I förhandlingarna försöker man hitta ett
alternativ till tvångslagarna, göra en löneuppgörelse
som går ihop med den rådande ekonomiska situationen och förhandla om vilkoren gällande lokala
avtal.
Möjligheten att sluta lokala avtal existerar
redan, så länge minimi gränserna som lagen och
kollektivavtalen bestämmer inte underskrids.
Kollektivavtalet bestämmer inte maximi utan
utryckligen minimi. När man talar om lokala avtal
syftar man oftast till rätten att kunna förhandla
om vissa i kollektivavtalet bestämda frågor lokalt
mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det kan
till exempel gälla flexiblare arbetstider inom ramen
som kollektivavtalet bestämmer. Om lokala avtal
inte görs följer man kollektivavtalets bestämmelse
som sådan.
Arbetstagaren kan nyttjas av lokala avtal, om
man genom dem kan rädda arbetsplatser. Det möjliggör friheten att planera arbetet enligt olika behov.
Faran är att det blir arbetsgivaren som ensidigt
dikterar termerna.

Grundlönen för månadsavlönade arbetstagare och
tjänsteinnehavare inom det allmänna lönesystemet
justeras med 14,41€/månad, dock inte med mindre
än 0,43 procent per månad från och med 1.2.2016.
Storleken på höjningen har nationellt bestämts till 16 €/mån eller 0,43 procent. Den nationellt överenskomna höjningen på 16€ uppnås då
man till den 14,41€ höjda grundlönen tillägger de
tidigare avtalade procentuella årliga höjningarna.
Grundlönen för tjänsteinnehavare inom
ledningens lönesystem justeras med 16€/mån, dock
med minst 0,43 procent från och med 1.2.2016.

Sysselsättnings- och
tillväxtavtalet
På arbetsmarknaden har ett nationellt sysselsättnings- och tillväxtavatal varit i kraft sedan 30.8.2013.
Ev.luth kyrkans arbets- och tjänstekollektivavtal
som gjorts på basen av det trädde i kraft 1.4..2014
och gäller till 31.1.2017.
Man har nu enats om den avtalsenliga höjningen för den andra avtalsperioden som är en del
av sysselsättnings- och tillväxtavtalet, den trädde i
kraft 1.2.2016. Förhandlingarna gällande detta har
inletts redan under våren 2015.

Betalning av de justerade lönerna
De justerade lönerna betalas senast två månader
efter att justeringen trätt i kraft. I vissa fall är det
möjligt att utbetalningen sker först efter tre månader.
I fall att utbetalningen av de justerade lönerna
inleds senare än 1.2.2016 betalas löneförhöjningen
retroaktivt.

Förtroendemännens ersättning
Ersättningen för huvudförtroendemän och förtroendemän är efter höjningen 60,26 €/mån. I fall att
det finns flera förtroendemän är ersättningen 50,22
€/mån.
Skyddsombudens ersättningar höjs så att
ersättningen är 60,26 €; 50,22 € eller 20,13 € per
månad.
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VÄRITYSKUVIEN KAUTTA KOHTI PÄÄSIÄISTÄ
Marian ilmestyspäivä

13.03.2016
Tämän pyhäpäivän aiheena on
enkeli Gabrielin ilmestyminen
Neitsyt Marialle ilmoittamaan
Jeesuksen syntymisestä. Tästä tulee myös juhlan nimi eri kielissä.
Marian saamassa lupauksessa näkyy Jumalan armon koko rikkaus.
Monien Vanhan testamentin
henkilöiden tavoin Maria asettuu
kokonaan Jumalan käytettäväksi.
Hän tekee sen tietoisesti ja ilmaisee oman suostumuksensa: ”Minä
olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.”

Kuva: http://www.ortoboxi.fi/puuhat/marian_ilmestys.pdf

Palmusunnuntai
20.03.2016
Palmusunnuntain nimi dominica
palmarum viittaa Jeesuksen ratsastukseen Jerusalemiin, jolloin ihmiset heittivät palmunoksia hänen
kulkutielleen. Tämän muistelemiseen on liittynyt tapa tuoda kirkkoihin palmunoksia ja niistä tehtyjä
koristeita. Niitä on myös kannettu
palmusunnuntain kulkueissa. Pohjoisemmissa maissa on palmunoksien sijasta käytetty pajunoksia.
Palmusunnuntaina alkaa kunnian
kuninkaan alennustie. Betaniassa
voideltu Jeesus ratsasti Jerusalemiin
kohti kärsimystä ja kuolemaa, mutta juuri niistä tuli toivon ja voiton
merkki, jonka vertauskuvia ovat
palmunoksat. Palmusunnuntaina
Kristuksen kirkko lähtee seuraamaan hänen elämänsä viimeisiä
vaiheita.
Kuva: Kirkkohallitus /Anniina Mikama
Kuvan muokannut Chanthy Nybergh
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Tekstit: evl.fi/kirkkovuosi

— palveleva
Asemamiehenkatu 2, 6.krs, 00520 Helsinki
vaihde 0207 912 530, www.kirkonalat.fi
etunimi.sukunimi@kirkonalat.fi
Toimisto avoinna ma-pe 9-15.

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

Edustajiston Pj.Riitta Kjäll
p. 06 418 4254
riitta.kjall@evl.fi

Petteri Arasalo

p. 044 090 1759
petteri_arasalo@hotmail.com

Merja Forsman

Raila Nordlund

Antti Ruuskanen

p. 040 735 0191
antti.ruuskanen@evl.fi

Päivi Simi-Kim

Kari Hartikainen

Soile Tiainen

Riitta Immonen

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

Ilona Lehmus

TOIMISTO
Toiminnanjohtaja
Paula Aaltonen
Toimiston johtaminen,
hallinto- ja neuvotteluasiat
p. 0207 912 534/ 0400 236 881

p. 040 717 8002
Toiminnanjohtajan assistentti
raila.nordlund@ kirkonlasChanthy Nybergh
tenohjaajat.fi
Johdon avustaminen,
Johanna Rantalankila
viestintäpalvelut
p. 040 757 1973
p. 0207 912 536
johanna.rantalankila@evl.fi

p. 040 848 4991
merja.forsman@
kirkonlastenohjaajat.fi

p. 050 520 7003
kirkonpalvelijat@kolumbus.fi

ammattiliitto

p. 040 532 9325
paivi.simi-kim@fida.info

p. 050 339 7286
soile.hm.tiainen@gmail.
com

Tanja Vähäoja

p. 044 722 9017
tanja.vahaoja@evl.fi

Järjestöasiantuntijan sijainen
Jussi Ikkala
Alue- ja opiskelijatoiminta,
liiton kurssit, yhteydet järjestöihin, kouluttaviin laitoksiin
ja opintomatkat, julkaisujen
päätoimittaja
p. 0207 912 539 / 050 370 3683
Jäsenpalvelusihteeri
Hannele Halinen
Jäsenpalvelu, jäsenmaksuasiat,
kuntoremonttilomat
p. 0207 912 530

Lakimies
Anna-Maria Numminen
Evl. ja ort. sopimusneuvonta ja
-neuvottelut, lainopillinen neuvon- Toimistopalvelusihteeri
ta, sosiaaliturva-asiat, liittojuristi Galina Voloshina
Jäsenrekisteri, osoitteenmuup. 0207 912 538
tokset, kurssi-ilmoittautumiset
p. 0207 912 533
Lakimies
Kim Pråhl
Evl. ja kr. järjestöjen sopimusneu- Kirjanpitäjä
vonta ja -neuvottelut, lainopillinen Jaana Kovanen
neuvonta, luottamusmieskoulutus Talous, laskutus
p. 0207 912 540
p. 0207 912 537

p. 040 3573981
ilona.lehmus@ort.fi

JÄSENYHDISTYKSET
DIAKONIAN JA NUORISOTYÖN AMMATTILAISET RY

Pj. Tanja Vähäoja
tanja.vahaoja@evl.fi, p. 044 722 9017
Siht. Taija Elste
taija.elste@evl.fi, p. 050 407 4295

HELLUNTAISEURAKUNTIEN TYÖNTEKIJÄT HELP RY

Siht. Raila Nordlund
raila.nordlund@kirkonlastenohjaajat.fi,
p. 040 717 8002
KIRKON TOIMISTOHENKILÖSTÖ KITO RY

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

Petteri Arasalo
petteri_arasalo@hotmail.com, p. 044 409 0175
TEOLOGIT JA KIRKKOMUUSIKOT TEKI RY
Siht. Katri Latokangas
katri.latokangas@isokirja.fi, p. 040 517 0343 Pj. Anu Mätäsniemi
anu.matasniemi@evl.fi, p. 044 7248354
Siht. Kaj Andersson
KRISTILLISTEN JÄRJESTÖJEN TYÖNTEKIJÄT RY
kaj.andersson@evl.fi, p. 050 563 75 21
Pj. Päivi Simi-Kim
paivi.simi-kim@fida.info, p. 040 532 9325
ORTODOKSISEN KIRKON TYÖNTEKIJÄT RY
Siht. Pirjo Honkanen
Pj. Ilona Lehmus
pirjo.honkanen@sana.fi
ilona.lehmus@ort.fi, p. 040 3573981
Siht. Milja Sarlin
KIRKON TOIMIHENKILÖT RY
milja.sarlin@ort.fi, p. 040 3537948
Pj. Marjatta Muilu
marjatta.muilu@tnnky.fi, p. 040 829 1984
LÄHETYKSEN JA KANSAINVÄLISENTYÖN
Siht. Maija Kiviranta
AMMATTILAISET RY
maija.kiviranta@evl.fi
Pj. Johanna Rantalankila
johanna.rantalankila@evl.fi, p. 040 757 1973
KIRKON LAPSITYÖNOHJAAJAT RY
Siht. Raija Pajuniemi
Pj. Riitta Immonen
raija.pajuniemi@evl.fi, p. 044769 1225
riitta.h.immonen@evl.fi, p. 040 484 8482
Siht. Heli Heikkilä
KIRKONPALVELIJAT RY
heli.heikkila@evl.fi, p. 09 2340 6403
Pj. Antti Ruuskanen
antti.ruuskanen@kirkonpalvelijat.fi
KIRKON LASTENOHJAAJAT RY
p. 040 735 0191
Pj. Merja Forsman
Siht. Kari Hartikainen
merja.forsman@kirkonlastenohjaajat.fi,
kirkonpalvelijat@kolumbus.fi,
p. 040 8484991
p. 050 520 7003

Kirkon alat ry toimii myös paikallisesti, 21 aluetoimikuntaa järjestää tapahtumia ja koulutuksia
ympäri maan. Aluetoiminta tarjoaa myös mahtavan
vertaistuen välineen omalla alueellasi, tapahtumissa
ja tilaisuuksissa pääset jakamaan ajatuksia, iloja ja
suruja muiden Kirkon alojen jäsenten kanssa. Tule
mukaan toimintaan ja verkostoidu! Kunkin aluetoimikunnan ja alla mainittujen yhteyshenkilöiden
tiedot löydät verkkosivuiltamme.
Etelä-Karjala, Anne Seino
Etelä-Pohjanmaa, Maarit Ilonen
Etelä-Savo, Seija Puustinen
Helsinki, Maija Kiviranta
Häme, Sari Airola
Kainuu, Arto Tampio
Keski- ja Itä-Uusimaa, Eija Kari
Keski-Pohjanmaa, Tanja Vähäoja
Keski-Suomi, Katja Jansa
Kymenlaakso, Matti Mustikkamaa
Lahden seutu, Mira Kähkönen
Lappi, Arja Heikkinen
Länsi-Uusimaa, Toini Tissari
Oulun seutu, Outi Metsikkö
Pohjois-Karjala, Auli Pehkonen
Satakunta, Tiina Haapasaari
Savo, Kari Hartikainen
Tampere, Jorma Jussila
Turku, Tiina Nieminen
Vaasa, Jukka Kaukaoja
Varsinais-Suomi, Päivi Kylä-Heiko

Keskinäinen vakuutusyhtiö

- etua yhdessä omistamisesta
Pysyvästi edulliset hinnat

Oletko omistaja?

Säästät heti selvää rahaa jopa 17 %
vapaaehtoisten vakuutusten maksuista, kun kuulut liittoon (10 %) ja
keskität meille vakuutuksesi (7 %).

Jos Sinulla on vakuutus Turvassa,
olet yksi keskinäisen vakuutusyhtiön omistajista.

Omistajana saat etuja

Kattava tuotevalikoima

Vuonna 2014 jaoimme 9 miljoonaa
euroa omistaja-asiakkaan etuina
vakuutuksenottajille.

Meiltä saat elämän joka vaiheeseen itsellesi, perheellesi ja omaisuudellesi oikein mitoitetut
vakuutukset.

Palvelua valitsemallasi tavalla
Meille on tärkeää henkilökohtainen ja
ystävällinen asiakaspalvelu, asioitpa
kanssamme sähköisesti, puhelimitse
tai kasvotusten.

Kätevästi netissä
Verkkopalvelumme on ilmainen
ja käytössäsi joka päivä klo 7–23.
Voit myös täydentää vakuutusturvaasi helposti verkkokaupasta.

Langoillamme ei tarvitse roikkua
Vastaamme puheluusi ripeästi ja saat reilua
sekä suoraa palvelua.

Vahinkoapuriturvasi tien päällä

Olemme lähellä

Vahinkoapurin avulla voit kätevästi ilmoittaa ajoneuvovahingosta heti paikan päällä. Lataa
ilmainen Turvan mobiilisovellus
älypuhelimeesi sovelluskaupasta.

Pääkonttorimme sijaitsee
Tampereella ja meillä on
noin 50 toimipaikkaa
ympäri Suomen.

Voit vaikuttaa
Sinulla on omistajaasiakkaan vaikutusmahdollisuudet.

Saat ilmaisen
turvantason tarkistuksen ja
palovakuutustodistuksen.

Palkitsemme
pitkäaikaisesta
asiakassuhteesta

Joustava
korvauspalvelu

Asiakassuhteen keston
mukaan kertyvä omistajaasiakasalennus:
1 vuosi –5 % alennus
5 vuotta –7 % alennus
10 vuotta –10 % alennus

Ilmoita vahingosta sinulle
sopivalla tavalla. Sähköisen
korvauspalvelun kautta
voit saada rahat tilillesi
jopa päivässä.

Lapsesi
hyötyvät
Lapsesi perivät
omistaja-asiakasetusi.

Etuja liittojen jäsenille
Ammattiliiton jäsenenä saat
meiltä parhaat edut.

Oletko turvassa?

Voit soittaa, käydä ostoksilla verkkokaupassamme tai tulla käymään.
Lähimmän Turvan toimipaikan löydät osoitteesta turva.fi.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

01019 5110

www.turva.fi

