Tehtävien vaativuus
ja uusiutuminen
Seurakunnissa on jo aloitettu,
koskien uutta palkkausjärjestelmää,
tehtävien sijoittelu vaativuusryhmiin.
Peruspalkkaa ei kuitenkaan tule vielä
tässä vaiheessa määritellä. Nämä
ovat nyt Kit:n ohjeet seurakunnille.
Vaativuusneuvottelut käydään lähiesimiehen kanssa. Liitosta saatujen
ohjeitten mukaisesti, valmistautukaa
perusteellisesti, tutustukaa vaativuuskriteereihin. Millaista osaamista
meidän kunkin työ edellyttää.

Lähikuukausien tehtävänä on
meillä kaikilla seuraavan sopimuskierroksen tavoitteiden asetanta.
Epäkohdat työssämme ja niiden korjaamiset ovat etusijalla. Kartoittakaa
kevään alaosasto kokouksissanne
sopimuskierroksen tavoitteita ja
tuokaa ne sihteerimme koottavaksi
ja yhdistyksenä tuomme ne sitten
liiton sopimustavoitteiksi.

Jokainenhan olemme oman työmme asiantuntijoita, mikä edellyttää
ammattiosaamista, hyvin monilla
myös esimiestehtäviä. Koulutuksemme on moninaista toimimme
vuorovaikutusasiantuntijana asiakkaisiin nähden, vastuuta kannamme
oman tehtävän hoitamisesta ja kehittämisestä. Työmme vaativuutta lisää
sen moninaisuus ja eritoten työmme
hengellinen ulottuvuus.

Neljätoista vuotta yhdistyksen
puheenjohtajana on jo pitkä aika.
Monessa mukana olleena (saanut
olla) tuntuu, että parhaimmat vuodet
luottamustehtävässä on nyt tehty.
Yhdistys kaipaa uusia näkyjä ja kykyjä. Olen ilmoittanut yhdistyksen
hallitukselle luopuvani puheenjohtajuudesta tämän vuoden lopussa.
Tämä edellyttää, että Savonlinnassa
kesällä vuosikokouksessa on meillä

Arvoisat kirkonpalvelijat

Seppo Pyykkönen
Puheenjohtaja
Kirkonpalvelijat ry

valittava uusi puheenjohtaja loppukaudelleni. Tulen jättämään myös
muut luottamustoimeni vuoden
vaihteessa.
Nyt on aika ilmoittautua Savonlinnan opinto- ja koulutuspäiville.
Hyvää kevättä teille kaikille !
Seppo Pyykkönen
puheenjohtaja

Hallituksen kokouksen päätöksiä
Kirkonpalvelijat ry:n hallitus kokoontui 14.2.2007 Tampereella.
Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.
2006 oli 2236, joista naisia 1416 ja
miehiä 820. Aktiivijäseniä (maksavia)
2070, eläkeläisiä 110 ja opiskelijoita
20 henkilöä.
Puheenjohtaja Seppo Pyykkönen
ilmoitti päättäneensä erota puheenjohtajan tehtävistä ja samalla Kirkon
alojen ammattijärjestö SVTL ry:n
hallituksen jäsenyydestä vuoden
lopussa 31.12.2007.
Vuonna 2006 hyväksyttiin yhteensä 134 uutta jäsentä. Työvaliokunta
on hyväkstynyt 22.12.2006 4 uutta
jäsentä.
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Varapuheenjohtajaksi valittiin Kaarina Yli-Somero. Jaakko Lampinen
valittiin työvaliokunnan jäseneksi.
Hyväksyttiin tilinpäätös, joka oli
ylijäämäinen.
Eija Jaakola nimettiin Suntion tutkintotoimikunnan jäseneksi. Kirkon
koulutuskeskus on nimennyt Seppo Pyykkösen taloudellis-hallinnon
koulutusseurantaryhmän jäseneksi.
Keijo Toivanen Pieksämäen Sisälähetysseuran oppilaitokselta päätettiin
kutsua toiseksi Kunniasuntioksi.
Työvaliokunnan kokous pidetään
25.4. klo 13.00 ja hallituksen kokous
klo 15.00 SVTL:n toimiston kokoustiloissa Helsingissä.

Työn ja kutsumuksen rukouksia

Aamurukous
Kaikkivaltias Herra Jumala, joka olet
suonut meidän aloittaa tämän päivän.
Varjele meitä voimallasi, ettemme horjahtaisi tänään mihinkään syntiin, vaan
että kaikki ajatuksemme, puheemme ja
työmme noudattaisivat sinun vanhurskasta tahtoasi. Sinun rakkaan Poikasi
Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme
kautta. Aamen.

SVTL 50 vuotta
Hyvät Kirkonpalvelija lehden lukijat. On kulunut 50 vuotta siitä kun
yhteistyön tarve ja yleinen turvattomuus palvelussuhdeasioissa sai siihen aikaan edunvalvonnassa varsin
hajanaisen kirkon työntekijäkentän
tiivistämään rivejään ja perustamaan
kirkon sektorille oman yhteisen ammattijärjestön SVTL: n. Kirkonpalvelijat olivat tuolloin yksi liiton perustaja
jäsenyhdistys ja koko asian kantavia
voimia. Perustamisvaiheessa kirkon
alalla ei ollut sopimuksia eikä työntekijöillä ollut riittävästi keinoja, joilla he
olisivat saaneet äänensä kuuluviin.
SVTL: n alkutaipaleella liiton vastuunkantajat joutuivat tekemään
paljon töitä ja käyttämään mielikuvitustaan saadakseen vietyä
asioita eteenpäin. Vuosien varrella
liittoon kuitenkin liittyi uusia kirkon
ammattiryhmiä ja näin saatiin lisää
neuvotteluvoimaa. Myöskin muu yhteiskunnallinen kehitys, mm toisten
julkisten alojen saamat neuvotteluoikeudet ja paine, jonka erityisesti
60-luvulla kehittynyt lainsäädäntö
aiheutti, antoivat paremmat mahdollisuudet hoitaa kirkon työntekijöiden
edunvalvontaa.
SVTL on ollut koko 50 vuotisen
historiansa ajan ammattiliitto sanan
varsinaisessa merkityksessä. SVTL
on ollut kirkon alalla se taho joka on

Bussilla
Helsinkiin
SVTL:n Savon alueyhdistyksestä lähtee SVTL:n 50-vuotisjuhliin 22 henkilöä
Jääskeläisen Auton 50 hengen turistibussilla pe 8.6. klo 4.30 Kuopiosta.
Tulemme 5-tietä Lahteen linja-autoaseman turistipysäkille n. klo 8.30, josta
bussiin tulee n. 20 henkilöä ja sitten
Helsinkiin. Autoon siis mahtuu vielä.
Järjestelijänä toimii Kari Hartikainen,
050 520 7003.

tehnyt aloitteen luterilaisen kirkon
sopimusjärjestelmän luomisesta.
Sen työ on ollut keskeistä myös, kun
kristillisten järjestöjen ja ortodoksikirkon työehtosopimusjärjestelmät
ovat syntyneet. Koko 50 vuoden ajan
SVTL on nähnyt päätehtäväkseen
nimenomaan kirkon työntekijöiden
palvelussuhteen kehittämisen.
Aina edunvalvonta ei ole ollut
helppoa. Väliin mahtuu vaikeitakin
vaaran vuosia jolloin on tarvittu itseluottamuksen kokoamista, kun
on kolkuteltu suljettuja ovia ja koettu
työmarkkinamaailma koko raadollisuudessaan. Kuitenkin liiton vastuunkantajat ja jäsenet ovat pystyneet
kokoamaan rivinsä ja pystyneet
rakentamaan luottamusta toisiin
kirkon aloilla toimiviin osapuoliin.
Tästä on osoituksena SVTL: n jäsenmäärän tasainen kasvu. Se on
myös osoitus kirkon työntekijöiden
luottamuksesta kirkon alan omaan
ammattijärjestöön.
Tässä kaikessa ei olisi onnistuttu
ilman niitä monia liiton luottamustehtävissä toimineita henkilöitä, joista
paljon on ollut Kirkonpalvelijoita. Haluan kiittää heitä kaikkia, jotka ovat
jo luopuneet tehtävistään, sekä niitä
jotka ovat tälläkin hetkellä liiton johtotehtävissä, siitä arvokkaasta työstä
jota olette SVTL:n eteen tehneet.

SVTL:n 50-vuotisjuhla 8.-9.6.2007
Ekumeeninen juhlajumalanpalvelus
Kallion kirkossa Helsingissä.
Kokoontuminen Hakaniemen torille klo
10.30, josta siirrymme kulkueena kirkkoon. Jumalanpalvelus alkaa klo 11.00,
jonka jälkeen tarjotaan kirikkokahvit kaikille juhlavieraille. Aikaa on hyvä varata
n. klo 14.00 asti.
Juhlaristeily Tallinnaan M/S Galaxy
8.6.2007 Helsinki-Tallinna 18.30-08.30
9.6.2007 Tallinna-Helsinki 13.30-16.45
Muista! Voimassaoleva passi mukaan.

Juhlimme SVTL: n 50 vuotisjuhlaa
ekumeenisena juhlajumalanpalveluksena 8.6.2007. Tämän jälkeen
lähdemme juhlaristeilylle. Toivon näkeväni teistä, hyvät Kirkonpalvelijat,
mahdollisimman monta molemmissa tilaisuuksissa.
Toivotan kaikille Kirkonpalvelija
lehden lukijoille oikein aurinkoista
kevättä.
Matti Löppönen
Puheenjohtaja
SVTL

Rukous työhön
ryhdyttäessä
Kaikkivaltias Herra, joka tahdot, että
jokainen on uskollinen kutsumuksessaan. Me rukoilemme armoasi: Lähetä Pyhä Henkesi sydämiimme, että
osaisimme oikein ajatella, kuunnella,
nähdä ja työskennellä. Anna meidän
neuvonpitomme onnistua. Suo kaiken
kääntyä sinun pyhän nimesi kiitokseksi,
meidän hyödyksemme ja lähimmäisten
parhaaksi. Aamen.
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ECCE HOMO –

Katso ihmistä

Jes. 53:4-5; Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän
kipumme hän sälytti päällensä. Me
pidimme häntä rangaistuna, Jumalan
lyömänä ja vaivaamana, mutta hän
on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain
tekojemme tähden. Rangaistus oli
hänen päällänsä, että meillä rauha
olisi, ja hänen haavainsa kautta me
olemme paratut.
Katselen Parkanon kirkon vanhinta
alttaritaulua, se oli piilossa 160 v.
Taulu esittää kohtausta tyylitellysti,
Pilatus on juuri sanonut nuo tärkeät
sanat ”katso Ihmistä”.
Olen jäämässä eläkkeelle juuri
pitkänäperjantaina, joten tuo taulu
liittyy osaltaan myös minuun. Tullessani Parkanoon v. 73 suntioksi
tutustuin tietenkin paikkoihin jotka

kuului hoitooni. Sakastin vintille
johtivat kierreportaat ja sieltä löytyi
monenmoista. Vanhan kaapin päällä
oli kangas käärö, siitä avautui hyvin
huonossa kunnossa oleva maalaus,
erittäin tumma kuva pahasti maalit
karisseena.
Vuonna 2000 oli kirkon 200 vuotisjuhlat, taulu oli silloin restauroi-

tavana, nyt se on kirkon seinällä.
Sen arvellaan olevan 1700 luvulta ja
Tukholmasta aikoinaan ostettu. Kirkossa on hyvä hiljaisuudessa miettiä
sanomaa, jonka kanssa on saanut
vuosien varrella seurustella, ei pelkästään kuultavin sanoin, vaan myös
sen Hengen läsnäoloa tuntien.
Taulu muistuttaa minulle Vapahtajastani joka on kuollut minun tähteni,
että katsoisin siihen sovittajaan joka
on runneltu minun tähteni, että minulla olisi rauha.
Hyvä kollega, katso Jeesukseen ja
hänen kärsimykseensä, mutta myös
Hänen ylösnousemukseensa, sinulla
on elävä ja ylösnoussut Vapahtaja.
Sinä saat pääsiäisen sanoman äärellä
jättää kaikki taakkasi Vapahtajasi
käsiin.
Eero Polsa

Porvoon kirkko nousee tuhkasta
Jos tuhopolton jälkien korjaus etenee odotusten mukaisesti, Por- näköisensä. Uutta tekniikkaa edustaa vain paloturvallisuutta parantava
voon kirkossa voidaan vihkiä hääpareja jo ensi vuoden lopulla.
Porvoon keskiaikaisen kivikirkon tulipalosta on kulunut pian kymmenen
kuukautta, mutta rakennus seisoo
yhä pressujen alla. Ohikulkija näkee
vain entiselleen korjatut päätykolmiot, sillä konservaattorit ahkeroivat
parhaillaan kirkon sisällä.
– Työt etenevät hyvällä vauhdilla.
Meillä on nytkin neljä konservaattoria
täällä täydessä touhussa. Hitaampaa
tämä tietysti on kuin yleensä, koska
materiaalit vaativat erikoislaastin,
kertoo kiinteistöpäällikkö Boris Björkendahl.
Viime kesänä Porvoon seurakuntayhtymä arvioi, että tuhopolton aiheuttamat kustannukset saattavat
nousta jopa kymmeneen miljoonaan
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euroon. Nyt kiinteistöpäällikkö on
varovaisempi.
– Tarkempi summa selviää vasta
maaliskuun lopussa, kun olemme
valinneet projektin toteuttavan pääurakoitsijan. Selvää kuitenkin on, että
vakuutukset eivät tätä yksin kata.
Porvoon kirkon varainhankintatoimikunnan puheenjohtaja Jukka Hanni
kertoo, että yksinäisten lahjoitusten
lisäksi rahaa aiotaan hankkia Porvoon
Taidetehtaalla 24.3. järjestettävällä
Ave Maria -konsertilla. – Kesäkuun
loppuun mennessä pitäisi olla koossa miljoona euroa. Uskon, että se
onnistuu, Hanni vakuuttaa.
Valmistuttuaan Porvoon kirkko
tulee olemaan tismalleen entisen-

sprinkleri.
Jos kunnostustyöt pysyvät aikataulussa, kirkko avataan käyttöön
jo ensi vuoden lokakuussa. Suururakan jälkeen se ansaitsee myös
näyttävät avajaiset. Vuonna 2009
kirkossa järjestetään historialliset
valtiopäivät.
• Porvoon kirkko on tuhoutunut
pahoin tulipaloissa viisi kertaa ja
vuonna 1941 se joutui myös pommituksen kohteeksi.
• Viimeksi kirkko paloi 29.5.2006,
kun humalainen nuorimies sytytti
sen tuleen. Tekijä saatiin kiinni.
• Porvoon kirkko on Suomen kolmanneksi suosituin kirkko. Sen
vuotuinen kävijämäärä on yli 200
000 henkeä.

Mikael Agricola – suuri suomalainen
Mikael Agricola oli laaja-alainen
humanisti, oppinut teologi ja lahjakas
kielimies, joka on merkittävästi vaikuttanut suomalaiseen sivistykseen
ja yhteiskuntaan.
Hänellä oli perustavaa laatua oleva
rooli uskonpuhdistajana ja suomalaisen kirkollisen elämän uudistajana.
Suomalainen kansallinen identiteetti on muotoutunut vahvasti
luterilaisen kirkon, kansankielisen
kirjallisuuden ja kansanopetuksen
pohjalta, ja Mikael Agricola on antanut näihin kaikkiin erittäin vahvan
panoksen. Agricolan aikanaan tekemä työ vaikuttaa yhä kirkollisessa
elämässä.

Maltillinen
uskonpuhdistaja
Suomen uskonpuhdistus alkoi
virallisesti Västeräsin valtiopäivillä
1527, jolloin julistettiin, että Jumalan sanaa oli saarnattava puhtaasti
kaikkialla valtakunnassa.
Suomessa uskonpuhdistuksen toteuttaminen jäi pitkälti Mikael Agricolan harteille. Kirkollisena uudistajana
Agricola oli varsin maltillinen. Hän
kunnioitti katolista traditiota ja säilytti
kaiken sen mikä ei suoranaisesti ollut
luterilaista ajattelua vastaan. Tästä
hyvän esimerkin tarjoaa Agricolan
Rukouskirja. Rukouskirjan pääasiallisena lähteenä on ollut keskiaikainen messukirja Missale Aboense,
jonka pohjalta Agricola on muokannut katolista jumalanpalvelusta
luterilaiseen asuun. Rukouksista on
poistettu mm. kaikki vetoomukset
pyhimysten ansioihin ja huomio on
kiinnitetty pyhimysten uskoon ja
opetuksiin.
Kääntäessään Raamattua ja jumalanpalvelustekstejä suomeksi
Agricola joutui luomaan suomen
kirjakielen. Syy miksi Agricola sitten

julkaisi teoksensa suomeksi, oli käytännön sanelema: suomenkielistä
uskonnollista kirjallisuutta ei vielä
ollut olemassa. Agricolan kääntämä
Uusi testamentti oli suunnattu koko
kansalle, sen tuli olla kaikkien ymmärrettävissä. Toisinaan hänen oli
itse kehitettävä sopiva sana asioille,
joita suomen kielessä ei vielä ollut.
Agricola kehittikin satoja uudissanoja,
(esim. hallitus, esikuva, käsikirjoitus)
ja muodosti lukuisia uusia käännöslainoja (esim. enkeli, historia, palmu).
Agricolan ansiosta suomen kieleen
muodostui varhain käyttökelpoinen
uskonnollinen sanasto.

Turun katedraalikoulun
rehtori 1539-48
Opiskeltuaan kolme vuotta Wittenbergin yliopistossa Mikael Agricola
saapui Tukholman kautta takaisin
Turkuun vuonna 1539. Kuten oli
tapana, viimeksi itsensä ulkomailla
maisteriksi lukenut henkilö joutui
epäkiitolliseen rehtorin virkaan.
Turun katedraalikoulu oli maan reformaation kannattajien keskus ja
maineikas hiippakunnan korkein
oppilaitos. Koulussa opetettiin latinaa ja pappiskoulutukseen jatkaville
teoreettista sivistystä. Tosin Agricola
ei pitänyt työtään miellyttävänä rasavillien teiniensä vuoksi.
Kotonaan Agricola jatkoi koulupäivien päätteeksi raamatun suomennustyötä ja laati Abc-kirjan sekä
Rukouskirjan. Uuden testamentin
käännös tuli valmiiksi vuonna 1548.
Opetus- ja käännöstyön lomassa Agricola tapasi Birgitta Olavintyttären,
jonka kanssa myös avioitui.
Turun koulun rehtorin virasta erotettu Mikael Agricola ei jäänyt ilman
työtä. Jatkaessaan yhä tuomiokapitulin jäsenenä hän toimi piispa
Skytten neuvonantajana ja suoritti

Leena Maria Heikkola/Agricola 2007

tämän puolesta tarkastusmatkoja,
joilla saattoi todeta, että maan kristinopin tuntemus oli varsin heikolla
pohjalla.
Vuosina 1549-52 Agricola kirjoitti
useita teoksia, kuten Käsikirian sekä
Psalttarin.

Agricola piispana
1554-57
Kuningas nimitti v. 1554 Turun ordinariukseksi eli piispaksi Agricolan.
Piispana Agricola pyrki evankelisen
jumalanpalveluksen toteuttamiseen,
johon osaksi kuului suomen- ja ruotsinkielisten liturgien käyttö. Tiedetään, että hän muun muassa toimitti
messun hiippa päässään.
Suomentaessaan Raamattua,
Agricola joutui etsimään suomennoksia soittimille. Näin kantelekin
pääsi raamatulliseen orkesteriin
psalmissa 150:
” Kijtteket hende Basunilla
kijtteket hende Psaltarilla ia Candeleilla.
Kijtteket hende Trumbuilla ja Tanzilla
Kijtteket hende Harpunkielillä ia Huiluilla.”
Sakari Vilpponen
Lähteet: Turun yliopiston internetsivut, Reijo Pajamo - Erkki Tuppurainen: Suomen musiikin historia
- Kirkkomusiikki
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KIRKONPALVELIJAT ry:n

OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT
Savonlinnassa 26.– 27.6. 2007
Savonlinna - Säämingin seurakuntakeskus, Kirkkokatu 17
TIISTAI 26.6.2007

KESKIVIIKKO 27.6.2007

8.00

8.30

Ilmoittautuminen ja tulokahvit
* Savonlinna - Säämingin seurakuntakeskus
Kirkkokatu 17

9.30
*
*
*
*
*

Kesäpäivien avaus
Seurakuntakeskus, juhlasali
Puheenjohtaja Seppo Pyykkönen
Seurakuntamestari Arvo Katajamäki
Vt. kirkkoherra Erkki Kosonen
Tuomiorovasti Simo S. Salo

10.30 Muuttuva kirkon palkkaus
* Ritva Rasila, toiminnanjohtaja
* Risto Voipio, kirkkoneuvos
12.00 Lounas
* Seurakuntakeskus
13.00 Kirkkopedagogiikan tienviitat
* Tiina Kangasmaa, kouluttaja
Seurakuntien Lapsityön Keskus

Messu
* Savonlinnan tuomiokirkko
Pappilankatu 8
* Saarnaa tuomiorovasti Simo S. Salo
Savonlinnan tuomiokirkon esittely
* Suntio Jari Malinen

10.00 Valokuvaus
* Kirkon sisällä
* Seppele Sankarihautausmaalle
Kirkkokahvit
* Seurakuntakeskus
Kirkkokatu 17
11.00 Suomen kirkkojen kellot
* Seurakuntakeskus, juhlasali
* Antti Ania, urakoitsija
”kellomestari”

14.30 Kahvit
* Seurakuntakeskus

12.30 Lounas
* Seurakuntakeskus
Kirkkokatu 17

15.00 Kirkonpalvelijan spiritualiteetti
Miten jaksan kaiken muutoksen ja
vaatimusten keskellä?
* Keijo Toivanen, sielunhoidon
ja työnohjauksen opettaja
* Keskustelua aiheesta

13.30 Luento
Suomen keskiaikaisten kivikirkkojen
tulipaloja
* Fil.tri, dos. Markus Hiekkanen
* Kommenttipuheenvuoro
Etelä-Savon pelastuslaitos

17.00 Päivällinen
* Seurakuntakeskus

15.00 Kesäpäivien päätös
* Seurakuntakeskus
* Seuraavat opinto- ja koulutuspäivät
Levillä 24.–25.6.2008,
Hotelli Levitunturi
* Mirja Kaaretkoski,
Lapin alaosaston puheenjohtaja
* Puheenjohtaja Seppo Pyykkönen

18.30 Vuosikokous
* Savonlinna - Säämingin seurakuntakeskus
Kirkkokatu 17
Juhlasali
Mahdollisuus käyttää
Kylpylän palveluja

Lähtökahvit
* Seurakuntakeskus

Majoitus: Kylpylä Hotelli Casino, Kasinosaari, Kylpylälaitoksentie, Savonlinna
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OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT
Savonlinnassa 26.– 27.6. 2007
Sitovat ilmoittautumiset pyydetään tekemään 25.5.2007 mennessä, myöhemmin ilmoittautuneille ei voida taata
hotellimajoitusta. Ilmoittautuneille lähetetään laskulomake osallistumismaksujen suorittamista varten kesäkuun
alussa. Lisätietoja saa sihteeri Kari Hartikaiselta, puh. (017) 281 1697 tai gsm 050 520 7003.
Rastita seuraavasta vaihtoehdot:
1. kaksi yötä, täysihoito, osallistumismaksu, tulo hotelliimme ma 25.6.2007
280,2. yksi yö, täysihoito, osallistumismaksu
220,3. ruokailut, osallistumismaksu
140,4. seurakunta maksaa osallistumiskulut
5. osanottaja maksaa osallistumiskulut
Yöpyminen: Kylpylä Hotelli Casino, Kasinosaari, Kylpylälaitoksentie, Savonlinna.
Kaikki luennot ja ruokailut: Savonlinna-Säämingin seurakuntakeskus, Kirkkokatu 17, Savonlinna.
Osallistujan nimi:
Osallistujan osoite:
Osallistujan puh:
Maksajan nimi:
Maksajan osoite:
Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova !
Lomake palautetaan os. KIRKONPALVELIJAT ry, PL 421, 70101 KUOPIO
tai faxaa (017) 281 1697. E-mail: kirkonpalvelijat@kolumbus.fi
HUOM! Ota kopio lomakkeesta, niin lehtesi säilyy ehjänä! TAI: Käy Kirkonpalvelijat ry:n kotisivulla www.kirkonpalvelijat.fi tämä lomake löytyy myös sieltä ja voit lähettää sen sähköpostitse.

Kirkonpalvelijat ry:n

VUOSIKOKOUS
pidetään 26.6.2007 klo 18.30
Savonlinna-Säämingin seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 17,
Savonlinna.
Esillä sääntömääräiset asiat ja
yhdistyksen puheenjohtajan
valinta jäljellä olevalle kaudelle
2008 loppuun.
Kirkonpalvelijat ry:n hallitus
Seppo Pyykkönen puh.johtaja
Kari Hartikainen sihteeri
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Kirkonpalvelustyö – muutoksessako ?
Kirkonpalvelijoiden työnkuva on harvinaisen monialainen. Tuskin on löydettävissä
toista ammattia, jossa voidaan puhua yli kolmenkymmenen eri ammattiosaamisen taidoista. Kirkon perustehtävän ymmärtäminen ja
työyhteisön arvojen omaksuminen ovat kuitenkin hyviä lähtökohtia tämän laajan
työalueen suorittamiseen.

Ravitse taivaan leivällä
leipäänsä hankkivia
Työyhteisössä pitää olla tietoinen
siitä työstä, jota tehdään, sekä siihen liittyvistä rakenteista ja työroolien sisällöstä. Hyvän työilmapiirin
luominen on yksi tärkeimmistä
edellytyksistä saavuttaa yhteinen
työnäky. On pyrittävä keskustelemaan työstä, työnäystä sekä siihen
liittyvistä toiveista ja pettymyksistä.
Näin laajenee tietoisuus työstä ja sen
ulottuvuuksista. Olisi hyvä pystyä
tiedostamaan sekä oman että toisen työn merkitys kokonaisuuden
osatekijöinä. Joskus saattaa olla
vaikeaa ymmärtää toisen työroolin
merkitystä.
Jotta seurakuntalaisten palvelu
taattaisiin, jokaiselle kirkonpalvelijalle
tulisi antaa mahdollisuus kouluttautua, lisätäkseen omaa ymmärrystään
sekä teologisesti että monialaisen
käytännön työn kannalta. Tämä
panostus ei menisi seurakunnilta
hukkaan, koska siten saataisiin työlle
jatkuvuutta ja arvostusta. Lisäksi
työntekijät motivoituisivat omaan
työhönsä. Kirkonpalvelijan työhön
kuuluu turvata omalta osaltaan se,
että kirkko pystyy tekemään perustehtävänsä kaikissa olosuhteissa.
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Jos työmme yli voimain käy,
suo apu nääntymykseen
Näistä ajatuksista lähti liikkeelle
tarve kartoittaa kirkonpalvelijoiden
tämän hetkinen työtilanne peilaten
seurakuntien palkattuun henkilökuntaan kirkonpalvelustyössä ja toisaalta
ostopalveluiden käyttöön nyt ja lähitulevaisuudessa kirkonpalvelijoiden
perinteisissä työtehtävissä. Kartoitus
saatiin liikkeelle Sisälähetysseuran
oppilaitoksen opastuksella.
Seurakuntiin lähetetyissä kyselylomakkeissa oli koottuna kaikki kirkonpalvelustyöhön kuuluvat työalat.
Kyselyt tehtiin kolmen suuren kaupungin alueilla lähiympäristöineen.
Kysymykset osoitettiin seurakuntien kiinteistö- tai talouspäälliköille.
Vastauksia tuli yllättävän paljon,
68/100, mikä kertoo positiivisesta
suhtautumisesta ja siten kirkonpalvelustyön nousevasta arvostuksesta
seurakuntien sisällä.
Vastauksien perusteella tehdystä
analyysistä voidaan päätellä, että ulkoistamisen laajentumisen tarve on
pysähtynyt saavutettuaan nykyisen
tasonsa. Laajin ulkoistaminen on
tapahtunut pääasiassa siivoustöiden ja hautausmaatöiden alueilla.
Myös talvikunnossapito on usein
ulkoistettu. Sen sijaan jumalanpalveluselämäntyöt hoitaa seurakunnan työntekijä lähes poikkeuksetta.
Pienissä seurakunnissa on selkeästi
enemmän tarvetta työn ulkoistamiseen kuin suurissa seurakunnissa,
jotka ovat henkilöstöresursseiltaan
lähes omavaraisia.
Lisäksi suoritettiin kysely kirkonpalvelijoiden keskuudessa, jonka tarkoitus oli antaa tietoa työntekijöiden
suhtautumisesta ”ulkopuolisiin työtovereihin”. Haastatteluissa selvisi
lähes poikkeuksetta suhtautumisen

olevan jopa pelonsekaista, mutta
toisaalta mielipiteissä heijastui myös
varmuus omasta ammattitaidosta.
Asiassa kysyttiin myös aktiiviseurakuntalaisten mielipiteitä. Sanoma
oli selvä ja kanta ehdoton: seurakuntalaisella pitää olla oikeus omaan
suntioon siinä kuin omaan pappiin ja
kanttoriinkin. Tämä tuli myös seurakuntien vastauksissa esille, kun
niissä annettiin selvästi ymmärtää,
ettei hyvää ”talonmiestä” kannata
vaihtaa vieraaseen”huoltomieheen”.
Jos työ seurakunnassa tehdään pelkästään työnä eikä pystytä näkemään siihen liittyvää kokonaisuutta,
seurakuntalaisen saama palvelutaso
heikentyy.

Tee sydämemme alttiiksi
nimesi ylistykseen(671/-66)
Kokonaiskuva, minkä voi saada
tutkimuksen vastausten perusteella
on, ettei meillä kirkonpalvelijoilla ole
vaaraa tulla sivuutetuksi seurakuntien käyttämien ostopalveluiden
vuoksi. Tästä näkökulmasta meidän
on helppo saada käsitys turvallisesta
työpaikasta. Siihen ei ole kuitenkaan
hyvä tuudittautua tämän päivän maailmassa, ei edes seurakunnassa.
Seurakunnat toimivat muutoksen
alla, mutta kuitenkin vielä pitkään
omin voimin. Koska kirkon työntekijöiden ikärakenne on selvästi ”ukkoutumassa”, luonnollinen poistuma
tulee kuitenkin olemaan väistämätön
totuus.
Uusi kysymys onkin, mistä otetaan
koulutettua ja motivoitunutta työvoimaa tilalle. Ehkäpä siinä vaiheessa on
syytä päivittää tutkimustulokset.
Maija Inkinen
Suntio-opiskelija
Seurakuntamestari
Siuntion seurakuntayhtymä

Apostolien neuvosto ja palkkauudistus
Vähäväkistyvässä kansankirkossamme aiotaan uudistaa työntekijöiden toimeentulo. Välitön tieto
siitä on luonnollisesti kiirinyt tuonilmaisiin ja Apostolien neuvosto on
kutsuttu koolle. Pietari on itseoikeutettu puheenjohtaja ja nimenhuudon jälkeen päästään itse asiaan.
Sen esittelee Matteus, joka jo täällä
ajassa oli tullimiehenä rahapolitiikan
erityistuntija.
- Epäilen, että ollaan taas kehittämässä uutta riidan aihetta, sanoi
Tuomas.
- Kunhan ei vain edelleen ahneus
saisi valtaa rakkaudenpalvelun tilalle, jatkaa Johannes.
- Mitä ne oikein siellä aikovat, utelee puolestaan Taddeus.
- Kirkolla on liikaa rahaa ja omaisuutta. Jakaisivat vihdoin köyhille,
toteaa Juudas.
Syntyy puheensorina ja mielipiteet sinkoilevat. Varsinkin Simon,
kiivailijaksi mainittu, alkaa punoittaa

ja nousee melkein seisomaan. Pietari täräyttää nuijan pöytään ja vaatii
hiljaisuutta.
- Nyt on aika pistää kaikille sama
liksa, kun ei tulospalkkaustakaan voi
toteuttaa, sanoo Jaakob.
- Niin, niin ! Sama raha rovastille,
kuin hauturillekin, jatkaa Andreas.
- Ei, veljet ! Johannes keskeyttää.
Kyllähän tuloksen mukaan täytyy
edes hieman väljyyttä olla. Niille,
jotka tekevät tärkeämpää työtä, vähän enemmän !
- Kuka se nyt tärkeämpi muita olisi, Tuomas epäilee ?
- No, lastenohjaajat ja nuorisotyöntekijät ja…Johanneksen keskeyttää
Jaakob:
- Suntiot ja hautausmaanhoitajat
ja keittiöhenkilökunta, hän sanoo
korottaen ääntään.
- Niinpä. Kuka se papin pukee ja
kuka haudat kaivaa. Kuka kolehdit
kerää ja kirkot siivoaa, todistaa Bartolomeus.

- Annettaisiin nyt lukkarillekin
hieman, vaikka muutama sentti
tunnilta enemmän, sanoo Jaakob
Alfersson.
- Öhöm, rykäisee Pietari ja muut
hiljenevät. – Ottaen huomioon Vapahtajamme opetuksen, on ainut
oikea ratkaisu samapalkkaisuus ja
sen mitoitus niin, että kaikki Herran
palvelijat pysyvät juuri ja juuri köyhyysrajalla, ylpistymättä.
- Oikein, ajakoot käytetyillä autoilla ja ostakoot alennusmyynneistä
vaatteensa ! Näin lisää Juudas.
- Laittakaamme siis viesti arkkipiispalle unessa.
- Ja hänen sihteerilleen, että menee varmasti perille! Lisää Tuomas.
Niin päättyy istunto täydelliseen
yksimielisyyteen. Päätösvirtenä veisataan ”Ajan aarteet, kulta jääkööt
kaikki multa”.
Snap

SVTL – palveleva ammattiliitto
Asemamiehenkatu 2
00520 Helsinki
0207 912 530 vaihde
Ritva Rasila
toiminnanjohtaja
0207 912 534 / 040 828 0656
ritva.rasila@svtl.fi
hallinto, neuvottelukunta
Vuokko Laaksonen
järjestösihteeri
0207 912 539
vuokko.laaksonen@svtl.fi
koulutus- ja järjestöasiat
Anna-Maria Numminen
lakimies
0207 912 538
anna-maria.numminen@svtl.fi
lainopillinen neuvonta,
eläkeasiat, ort. kirkko

Miikka Autio
lakimies
0207 912 537
miikka.autio@svtl.fi
lainopillinen neuvonta, nuoret jäsenet,
opiskelijat, kristilliset järjestöt

Galina Voloshina
toimistoemäntä
0207 912 533
galina.voloshina@svtl.fi
kurssi-ilmoittautumiset
Työttömyyskassa:

Sakari Timonen
työmarkkina-asiamies
0207 912 535
sakari.timonen@svtl.fi
neuvonta ja luottamusmiesasiat

Maarit Tenlenius
kassanjohtaja
0207 912 540
maarit.tenlenius@svtl.fi

Carita Kärkkäinen
toiminnanjohtajan sihteeri
0207 912 536
carita.karkkainen@svtl.fi

Soile Suanto
kassanhoitaja (hakijat A-L)
0207 912 541
soile.suanto@svtl.fi

Varpu Välimaa
jäsenpalvelusihteeri
0207 912 532
varpu.valimaa@svtl.fi

Helena Huovinen
etuuskäsittelijä (hakijat M-Ö)
0207 912 542
helena.huovinen@svtl.fi
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Näkymätön suntio
Joka sunnuntai ennen messua
kirkon piha siistiytyy, ovet aukeavat
ja valot syttyvät. Kirkossa odottavat
puhtaat lattiat ja penkit kirkkovieraita.
Kun kynttilät syttyvät ovat oikean
väriset kirkkotekstiilit paikallaan.
Herran Pyhään Ehtoolliseen tarvittavat välineet löytyvät paikoiltaan
alttarilta, mitä kukat ovat jo koristamassa. Virsinumerot ovat näkyvillä
virsitauluilla ja virsikirjat odottavat
tarvitsijaansa. Tervetulotoivotusten
saattelemat seurakuntalaiset ohjautuvat paikoilleen. Papille löytyvät
oikeat jumalanpalvelusvaatteet ja
mikrofonit asettuvat oikeisiin kohtiin.
Kirkonkellojen soidessa, messu voi
alkaa.
Messun aikana järjestys on taattu.
Kolehtikin keräytyy ja pian nautittavalle ehtoolliselle ohjautuvat kirkkovieraat turvallisesti. Messuun osallistuneet maistavat tarjolle tulleen

kirkkokahvin hyvän maun kotimatkatoivotusten saattelemana.
Messun jälkeen kirkkotila siivoutuu, ehtoollisastiat puhdistuvat ja
asettuvat paikoilleen holviin. Myöhemmin niiden seuraksi tulee kolehti
laskettuna ja kirjattuna. Kirkonkirjat
saavat jälleen uuden merkinnän.
Virsikirjat löytävät paikoilleen ja virsitaulujen numerot järjestyvät kukin
omaan lokeroonsa säilytyslaatikkoon. Kynttilät ja valot sammuvat
ja ovet sulkeutuvat.
Työntekijät ovat suoriutuneet
kiitettävästi tehtävistään. Kaikille
osallistujille ja kirkkovieraille annettiin tiedotus siitä kuka piti kauniin
saarnan, kuka toimi liturgina ja kuka
jälleen soitti upeaa urkumusiikkia.
Mutta sitä tietoa kuka oli valmistanut tilan, jossa mahdollistui Jumalan
ja ihmisen välinen kohtaaminen, ei

ollut saatavilla. Miksi meistä kirkonpalvelijoista usein tuntuu, että tätä
työtä mitä me rakkaudella teemme
ei vieläkään arvosteta seurakuntien
työyhteisöissä? Jotta työmme voitaisiin kelpuuttaa tähän yhteiseen
tiedonantoon, meidän aikamme
näkymättöminä seurakunnan palvelijoina pitää olla ohi.
Kirkonpalvelijoiden ammatti-identiteetin voimistuminen ammattitutkintokoulutuksen myötä on antanut
ymmärrystä tämän työn tekijöille.
Perustehtävän sisäistäminen ja sitoutuminen työhön on tuonut uuden
näkökulman kirkonpalvelustyöhön.
Meidän jokaisen kirkon työntekijän
tehtävänä on herättää seurakuntien
päättäjät huomaamaan kirkonpalvelustyön tärkeys osana kirkossa
tehtävän työn kokonaisuutta. Siten
voimme antaa seurakuntalaisille parempaa palvelua ja toimia omalta
osaltamme Jumalan sanan levittäjänä.
”Tapulin Toivo”

SUNTION

Opiskel

ammattitutkinto oppisopimuskoulutuksena
Koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen edellyttää tutkinnon opiskeluun sopivaa työsuhdetta ja
työnantajan halua oppisopimuksen tekemiseen. Seurakuntaopiston
oppisopimuspalvelut vastaa kaikista oppisopimuksen järjestämiseen
liittyvistä asioista.
Hakulomakkeet ja esitteet: Puh. (09) 2719 842 tai
(09) 2719 623, so.opintotoimisto@seurakuntaopisto.fi tai
www.seurakuntaopisto.fi
Lisätiedot
Lehtori Irja Ylä-Outinen puh. 044 712 4992, oppisopimuspäällikkö
Pirkko Jääskeläinen puh. (09) 2719 805 tai 040 537 0702 ja opintoohjaaja Riikka Lyytikäinen puh. (09) 2719 926.

Seurakuntaopisto | Järvenpääntie 640 | 04400 Järvenpää | puh. (09) 2719 61 | Elämän linjoja !
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Varsinais-Suomen
alaosaston

Kirkonpalvelijat ry
Kainuun alaosaston

vuosikokous pidetään Naantalin seurakunnan leirikeskuksen rantasaunan
kokoustilassa tiistaina 10.4.2007 klo
18.00.
Ajo-ohjetta voit tiedustella Ritva Mannelinilta 040/759 9493. Tarjolla on
kahvia sekä pientä iltapalaa. On myös
mahdollisuus saunomiseen. Ota omat
saunomisvälineet mukaan.

Koulutus- ja neuvottelupäivät
Kuhmossa Paloniemen leirikeskuksessa 10.4.2007.
Ilmoittautuminen Kuhmon srk:n taloustoimistoon 30.3.2007 mennessä, puh.
(08) 6559300. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava toiveet erityisruokavaliosta.
Koulutus on maksuton, Kuhmon seurakunta tarjoa ruoan ja kahvit.

Tervetuloa.

– Tulin saattamaan teitä viimeiselle
matkallenne.
– Kuulkeehan pastorj, minä oun nyt
niin heikossa kunnossa, että en jaksa
lähtee minnekään.

Uudenmaan
alaosaston
vuosikokous pidetään 24.4.2007 klo
18.00 Hiljaisuuden kappelissa, Kauppakeskus Iso omena, Piispansilta 11,
02230 Espoo.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa.
Toimikunta

Satakunnan
alaosaston
vuosikokous pidetään 18.4.2007 klo
18.00 Maija Haukkaniemen kotona,
Rekitie 6, Kullaa. Esillä sääntömääräiset
asiat.
Ajo-oje: Kullaan kirkolta 1 km Tampereelle päin, valtatie 11 opasteet. Olet
tervetullut tutustumaan Maijan monensadan ”mollamaija näyttelyyn”, kahvittelemaan ja tapaamaan työkavereita
muista seurakunnista.
Tervetuloa.
Toimikunta

Etelä-Savon
alaosaston
vuosikokous pidetään ti 8.5. klo 11.00
Mikkelin tuomiokirkon kryptassa. Esillä sääntömääräiset asiat. Savonlinnan
opinto- ja koulutuspäivien info.
Tervetuloa.
Toimikunta

Toimikunta

Pirkanmaan
alaosaston
Sääntömääräinen vuosikokous ja illanvietto to 12.4.2007 klo 18.00 Rudolfinkeidas Kukkatie 19 Vammala/Roismala.
Saunomista, iltapalaa ja leppoisaa yhdessäoloa. Lisätietoja paikasta saat
www.rudolfinkeidas.fi
Ilmoitathan tulostasi 050 3301447
Kauppinen.
Toimikunta

Pohjois-Karjalan
alaosaston
vuosikokous pidetään ti 17.4. klo 10.00
Tuupovaaran srk-talolla. Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa.
Toimikunta

Kanta-Hämeen
alaosaston
vuosikokous ti 17.4.2006 klo 18
Kirkkopuiston srk-koti, Kirkkopolku 2,
Riihimäki.
Esillä sääntömääräiset asiat. Katsaus
ajankohtaisiin asioihin, SVTL:n järjestösihteeri Vuokko Laaksonen. Kahvitarjoilu. Iltahartaus ja HPE.
Tervetuloa.
Toimikunta

Keski-Suomen
alaosaston
vuosikokous pidetään 22.5. klo 12.00
Kylpylähotelli Peurungassa, Peurungantie 85, Laukaa.
Tervetuloa.
Toimikunta

Kainuun alaosaston
Vuosikokous Kuhmossa Paloniemen
leirikeskuksessa 10.4.2007 alkaen klo
14.30.
Toimikunta

Etelä-Karjalan
alaosaston
vuosikokous pidetään to 19.4. klo 18.00
Lappeenrannan srk-keskus, Koulukatu
10, kokoushuone.
Tarjoilua.
Toimikunta

Etelä-Pohjanmaan
alaosaston
sääntömääräinen vuosikokous ma 16.4.
2007 klo 18.00 Ravintola Joupiska,
Jouppilanvuorentie 1, Seinäjoki
Kokouksen jälkeen ruokailu, sekä vapaata yhdessäoloa, päättyen iltahartauteen. Perinteisiin arpajaisiin toivomme
voittopalkintoja.
Ruokailun järjestämiseksi ilmoittautumiset Kaarina Yli-Somerolle puh. 0400
797230.
Tervetuloa mukaan.
Toimikunta

Oulun alueen
Kirkonpalvelijat ry
järjestää linja-autokyydityksen Kirkonpalvelijoiden Opinto-ja koulutuspäiville
Savonlinnaan 26.6-27.6.2007.
Lähdemme matkaan Oulun Tuomiokirkon edestä maanantaina 25.6.2007
klo 13.00. Reitti Oulu Pulkkila Iisalmi
Savonlinna. Takaisinpaluu samaa reittiä
keskiviikkona 27.6.2007.
Ilmoittautumiset Sirpa Paakkarille puh.
040 7376990.
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Jeesus sanoo:
” Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.
Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän
sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt.”

Kannen kuva: Puijon kirkko, Kuopio. Kirkkosalin alttarireliefin “Tulkaa minun luokseni” on suunnitellut
TT. Matti Komulainen. Kirkkotekstiilit on suunnitellut Orvokki Hujanen. Kuvassa eläkkeelle jäävä
vanhempi suntio Timo Moilanen. Kuva: Topi Ikäläinen.
Lehden toimitus:
PL 421, 70101 KUOPIO
Toimitussihteeri Kari Hartikainen
N:o 1/2007 – 54. vuosikerta
Julkaisija/Tilaukset:
Kirkonpalvelijat r.y. - Kyrkotjänare r.f.
Puh./Fax: (017) 281 1697
GSM 050 520 7003
E-mail: kirkonpalvelijat@kolumbus.fi
http://www.kirkonpalvelijat.fi

Toimituskunta:
Yhdistyksen hallitus
Ilmoitushinnat:
Kokosivu
200 €
1/2 sivua
110 €
1/3 sivua
70 €

Pankit:
Nordea 202718-136346
Sampo Pankki 800015-252706
OP 560005-293207
Paino:
Suomen Graafiset Palvelut Oy
aineisto@graafisetpalvelut.com
Seuraava lehti ilmestyy
kesäkuussa 2007.
ISSN 0 355-8258

