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Palkkausjärjestelmäuudistuksen
toteutuminen seurakunnissa
Vuonna 1975 käyttöönotettu taulukkopalkkajärjestelmä on korvattu uudella työn vaativuuteen perustuvalla järjestelmällä. Se on kolmeenkymmeneen vuoteen historian suurin muutos
ja kivijalan rakentaminen, joka tulisi perustua paikkansapitävyydelle.
Hyvin, huonosti, jopa hyvin huonosti ovat niitä kommentteja, jotka nousevat päällimmäisiksi, kun keskustelu
kääntyy uuteen palkkausjärjestelmään
ja sen toimeenpanoon kirkonpalveluskunnan osalta.
Liekö taitamattomuutta vai tarkoitushakuisuutta, kun sijoitteluissa on tehty
muotovirheitä, käytetty sanelupolitiikkaa ja haettu ryhmää, joka on mahdollisimman lähellä vanhaa taulukkopalkkaa. Samaa työtä on saman seurakunnan sisällä arvioitu eri kriteerein. Joissakin seurakunnissa palkkausjärjestelmän käyttöönotto on sisältänyt lähes
kaikki ongelmat.
Toteuttaminen on ollut hyvin vaivalloista, voisi sanoa jopa asiatonta. On
kantautunut tietoa siitäkin, että määrit-

telyt on tehty vaativuusryhmän alarajalle huomioimatta ”plussia” ja erityisiä perusteita.

Mikä on kaiken tämän
lopputulema?
Valtaisa määrä noin 2000 riitautusta liki 80 seurakunnasta keskustaholle
kertovat omaa karua kieltänsä.
Löytyy toki myös seurakuntia, joissa siirtymävaihe on sujunut asiallisesti, asiansa osaavien osapuolten yhteistyönä.Kun, sekä työnantaja, että työntekijöitä edustava luottamusmies ovat
avoimia ja osaavat hommansa tuloksiin päästään yhteisymmärryksessä
neuvottelemalla.

Muista jäsenhankintakampanja!
SVTL:n jäsenmaksu on tämän vuoden alusta 1,3% ennakonpidätyksen
alaisesta tulosta. Puolivuosittain arvotaan, sekä liittyneiden jäsenten, että
jäsenhankkijoiden kesken 250 euron

Ristin ääressä äiti
Minä odotin sinusta hyvin paljon – poikani – sillä, tiesin sinun tulleen tänne tekoja varten joidenka vertaisia kukaan ei koskaan ole
tehnyt ja minä tunsin aina miten paljon sinä rakastit ja miten paljoon olit valmis rakkautesi tähden täydellisesti ja loppuun asti Jumalan ja ihmisten edessä – ja sentähden minä alati sydämessäni
pelkäsin, sillä olenhan vain ihminen ja olenhan äiti JONKA SIELUN LÄVITSE ON MIEKKA KÄYVÄ, sinä tiesit sen – ja vain sinä
– nyt on minun hetkeni elää se tässä sinun lähelläsi.
Minun oli pantava sinun nimeksesi Jeesus – minä muistan sen – sillä olit vapahtava kansan heidän synneistänsä ja sitä olen ihmetellyt ja tutkinut tähän saakka niinkuin Isän Jumalan lupauksia tutkiskellaan. Nyt Hän vastaa minulle ja nyt minä sen ymmärrän:
Sinä olet kärsimyksenpuussa täyttämässä nimesi tehtävää näin on
oltava. Sinä olet todella Jeesus ja sinun kuolemasi kautta me saamme elämän sinun iankaikkisessa valtakunnassasi – Aamen!
Ristin ääressä yksinäinen äiti vavahtelevilla huulillaan äänetön
murhe.
Ehtoon himmetessä lientyy sydän lohdun kyyneliin...
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matkalahjakortti. Lisäksi jokainen uusi
jäsen ja jäsenhankkija saavat 30 euron
lahjakortin/jäsen edellyttäen, että uuden jäsenen työsuhteen kesto on vähintään kuusi kuukautta.
Olen jonkun aikaa totutellut navikaattorin käyttöä autossani, ja todennut
laitteen ”pistämättömäksi”. Kun syötän laitteeseen tiedon päämäärästä se
hakee reitin ja opastaa perille.
Näinhän se on meillä elämässäkin.
Pyhä kaste on se hetki missä meille
annetaan päämäärä taivaskoti. Navikaattorina itse Jeesus Kristus.Hän vie
meidät perille, kun pysymme Kristuksessa eläen Hänen tahtonsa mukaan,
meillä on kuoleman jälkeen paikka minne mennä. Taivaaseen Jeesuksen luo.
Saamme luottaa Hänen johdatukseensa. Jeesus on kuollut puolestamme, Hän on meidät lunastanut, Hän
haluaa ohjata meidät kotiin.Saamme
tehdä matkaa Jeesuksen ohjauksessa, kunnes kuulemme sanat olet perillä, olet kotona.Meidät on Kristuksen
kautta julistettu vanhurskaiksi, puhtaiksi ja kelvollisiksi kaikkivaltiaan Jumalan
edessä.
Siunattua Pääsiäistä
Kaarina Yli-Somero
puheenjohtaja
Kannen valokuva: Kuopion tuomiokirkon alttari. Hannu Korhonen, Kuopio.

Hallituksen päätöksiä
uuden puheenjohtajan johdolla

Uudessa hallituksessa on naisenergiaa iloisesti.
Kirkonpalvelijat ry:n hallitus kokoontui Tampereella 20.2.2008. Kokouksessa todettiin, että yhdistykseen oli
hyväksytty v. 2007 yhteensä 99 uutta jäsentä. Jäseniä yhdistyksessä on
yhteensä 2258, joista naisia 1427 ja
miehiä 831.
Hallituksen varapuheenjohtajaksi
valittiin Yrjö Leppänen Lahdesta.
Työvaliokunnan jäseninä toimivat
vuonna 2008 Kaarina Yli-Somero puheenjohtajana, Yrjö Leppänen varapuheenjohtajana, Eija Jaakola ja Kari
Hartikainen.
Tilinpäätös vuodelta 2007 oli ylijäämäinen 1952,86 euroa. Tilinpäätös ja

toimintakertomus vuodelta 2007 päätettiin esittää vuosikokouksen hyväksyttäviksi.
Seuraavat työvaliokunnan ja hallituksen kokoukset pidetään 24.4.2008
Helsingissä. Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL:n r.y:n edustajiston sääntömääräinen kevätkokous pidetään
Helsingissä 25.4.2008.
Kirkonpalvelijat ry:n Opinto- ja koulutuspäiville Leville 24.–25.6.2008
lentojen aikataulut Helsingistä:
Meno:
ma 23.6.2008 Helsinki - Kittilä
AY 557 10.35 - 13.15

Paluu:
ke 25.6.2008 Kittilä - Helsinki
AY 559 20.10 - 21.35
Osallistujat voivat varata matkat joko sähköpostitse osoitteesta kokoukset@smt.fi tai puhelimitse
0108268400. Yhteyshenkilöinä Riitta Saastamoinen ja Mirka Knuutinen,
Suomen Matkatoimisto.
Hinta riippuu täysin tilauspäivän varaustilanteesta ja hintoihin lisätään
palvelumaksu. Lentolippujen maksuja peruutusehdot vaihtelevat kunkin
eri hintatyypin mukaan, ja ne ilmoitetaan asiakkaille varauksen yhteydessä.
KP
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Suntion ammattitutkinto – hyvä nykyisellään
vai työelämän todellisuutta vastaamaton?
Suomalaisessa ammatillisen aikuiskoulutuksen tutkintorakenteessa on kirkonpalvelijoille ollut vuodesta 2000 lähtien olemassa oma tutkinto, suntion ammattitutkinto. Tutkinto on aikuisten
näyttötutkinto, jonka voi suorittaa kuka tahansa joka osaa asiansa. Ei ole väliä, missä, milloin tai miten on ammattitaitonsa
hankkinut; riittää että osaa ja pystyy osaamisensa myös näyttämään tutkintotilaisuuksissa. Tällaisia työelämälähtöisiä näyttötutkintoja maassamme on tällä hetkellä noin 350.
Tutkintorakenteeseen otetaan uusia tutkintoja työelämän tarpeiden
mukaan. Tutkinnon perusteiden vaatimukset mietitään yhdessä kolmikantaisesti niin työnantajien, työntekijöiden kuin opetusalan edustajien kesken. Mitä sellaisen henkilön pitää osata, joka on suorittanut suntion ammattitutkinnon? Mitä häneltä voidaan
vaatia? Mitä hänen vähintäänkin pitää
osata, tietää, tuntea, hallita ja ymmärtää? Tällaisten pohdintojen kautta on
muotoutunut myös se, mitä edellytetään suntion ammattitutkinnon suorittajalta.
Suntion ammattitutkinnon suorittajia on Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2007 puoliväliin mennessä ollut yhteensä 406, joista naisia
212. Tutkinnon suorittaneiden määrän
kasvun myötä tutkinnon tunnettuus
on lisääntynyt. Myös tutkinnon arvostus on kohonnut siten, että monien
seurakuntien sääntöihin on tullut velvoittavia pykäliä siitä, että kirkonpalvelustyöhön palkattavilla tulisi olla suoritettuna suntion ammattitutkinto tai ainakin heillä on velvollisuus suorittaa
se tietyn ajan kuluessa työhön tulemisesta. Työtä tutkinnon arvostuksen lisäämiseksi kuitenkin riittää yhä, sillä
virallisena ja yhtenäisenä kelpoisuusvaatimuksena tutkinto ei ole.
Näyttötutkintojen arvostus muodostuu siitä, että ne vastaavat työelämän vaatimuksia ja ammattitaito
ja osaaminen osoitetaan ja todenne4

taan aidoissa työtehtävissä ja -ympäristöissä sekä arvioidaan asianmukaisesti. Suntion ammattitutkinnon uudistetut perusteet otettiin käyttöön
vuoden 2006 alusta alkaen. Tuolloin
hautaustoimeen liittyvät asiat otettiin
tutkintoon pakolliseksi osaksi. Lisäksi tutkinnon perusteiden näkökulmaa
laajennettiin siten, että tutkinnon suorittaminen olisi mahdollista myös ortodoksisen kirkon kirkonpalvelijoille.
Uusien perusteiden mukaisia tutkintoja on nyt toteutettu pari vuotta
ja työelämästä kaikuu osittain sellaista palautetta, että tutkinnon perusteiden vaatimukset eivät vastaa arjen todellisuutta. Uudistuksia ja muutoksia
kaivataan.

Tutkintotoimikunta
kehittäjänä
Aikuisten näyttötutkintoihin liittyvät
kolmikantaiset toimielimet, tutkintotoimikunnat. Ne ovat lakisääteisiä luottamushenkilöelimiä, joihin Opetushallitus nimeää jäsenet kolmivuotiskausiksi. Tutkintotoimikunnissa pitää olla
edustajat sekä työnantaja- että työntekijäjärjestöistä ja opetusalalta.
Nykyinen suntion tutkintotoimikunta aloitti toimikautensa elokuussa
2007. SVTL:llä on tutkintotoimikunnassa oma edustajansa, Kirkonpalvelijoiden hallituksen jäsen Eija Jaakola.
Muut jäsenet edustavat toimikunnassa Kirkon työmarkkinalaitosta, Julkisja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jy-

tyä (Kirkon ammattiliitto) sekä Opettajien ammattijärjestö OAJ:tä.
Tutkintotoimikuntien tehtävänä on
paitsi vastata näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvomisesta sekä tutkintotoiminnan johtamisesta ja ohjaamisesta, myös seurata näyttötutkintojärjestelmän toimivuutta omalla alallaan
sekä tehdä kehittämisaloitteita. Tämä
tehtävä velvoittaa ja tutkintotoimikunta toivookin aktiivista vuoropuhelua
työelämän edustajien kanssa.

Ammattitutkinnon sisältö uudistetaan – lisäksi
erikoisammattitutkinto?
Tutkintotoimikunta on jo keskustellut Opetushallituksen edustajan kanssa siitä, että suntion ammattitutkinnon sisällön uudistamistyöhön voitaisiin ryhtyä ensi vuoden aikana. Tavoitteeksi kaavailtiin uusien tutkinnon perusteiden käyttöönottoa vuoden 2010
alussa. Tämä on aivan normaalia: näyttötutkintojen perusteita uudistetaan
keskimäärin noin 5 vuoden välein, jotta ne pysyisivät työelämän sisällöissä ja muutoksessa mukana. Ajatusta saada aikaiseksi myös uusi tutkinto
– suntion erikoisammattitutkinto – pidettiin mahdollisena, jos sellaiselle olisi työelämässä aidosti kysyntää.
Vuoden 2008 aikana asioita tulisikin pohjustaa jo mahdollisimman hyvin käymällä taustoittavia keskusteluja ja keräämällä ajatuksia, ideoita ja näkemyksiä. Haasteen muodostavat kirkonpalveluskunnan hyvin erilaiset toimenkuvat ja tehtävät seurakunnissa
ja seurakuntayhtymissä. Tutkinnon /
tutkintojen tulisi palvella niin kirkkojen
suntioita, seurakuntamestareita, ylivahtimestareita, muiden toimitilojen
vahtimestareita, talonmiehiä, siivoojia, hautausmaiden työntekijöitä kuin
vaikkapa krematorionhoitajia. Suntion
ammattitutkintoa suorittavien ja myös

tutkintosuorituksia arvioivien henkilöiden tehtävänimikkeiden kirjo on melkoinen.
Yksi mahdollinen keskustelu- ja kehittämisfoorumi asioiden eteenpäin
viemiseksi voinee olla Kirkonpalvelijoiden opinto- ja koulutuspäivät, joille kokoontuu runsaslukuinen joukko suntion
työn asiantuntijoita. Heistä usealla on
ammattitutkinto suoritettuna ja monet
ovat varmasti toimineet myös tutkintotilaisuuksien arvioijina ja/tai suntioopiskelijoiden työpaikkaohjaajina. Toivonkin että suntion ammattitutkinnon
vaatimukset sekä mahdollinen suntion
erikoisammattitutkinto herättävät keskustelua. Tutkintotoimikuntaan voi olla
yhteydessä joko suoraan tai tutkintoa
järjestävien oppilaitosten kautta. Aidolla yhteistyöllä ja aktiivisella ajatustenvaihdolla voimme kehittää tutkintoa ja
siten myös alalle/tutkintoon valmistavaa koulutusta entistä paremmin sekä
työntekijöiden että työnantajien näkökulmasta työelämää palvelevaksi.
Jyrki Lumiainen
suntion tutkintotoimikunnan
puheenjohtaja
jyrki.lumiainen@tk-opisto.fi

Uusi hallituksen jäsen
Sulkavalta
Olen Saila Kostiainen, 28-vuotias,
uusi Kirkonpalvelijat ry:n hallituksen jäsen. Asun Sulkavan Lohilahdella mieheni kotitilalla ja perheeseen kuuluu
miehen lisäksi kolme lasta; 8 v. kaksostytöt ja 3 v. poika.
Työskentelen tällä hetkellä Sulkavan seurakunnan suntiona. Aluksi tulin
seurakuntaan kesätöihin hautausmaalle. Vuodesta 2002 lähtien tein suntion
sijaisuuksia opiskellen samalla oppisopimuksella suntioksi. Viran sain valmistuttuani toukokuussa 2004 Pieksämäeltä.
Vapaa-aika kuluu pitkälti maatilan
töissä ja toimissa sekä lasten kanssa
ulkoillessa. Harrastan myös laulamista
Kipakat Akat –nimisessä lauluyhtyeessä, jolta ilmestyi levy syksyllä 2007.
Laulaminen tässä mukavassa porukassa on ollut paras tapa irrottautua

työstä ja arjesta, jotta jaksaa taas mennä eteenpäin. Innolla ja avoimin mielin olen ottanut vastaan tämän luottamustehtävän ja toivon, että voin omalta osaltani olla edistämässä kirkonpalvelijoiden asioita.
Hyvää pääsiäisen aikaa ja aurinkoista
kevättä teille kaikille kirkonpalvelijoille.
Nähdään ensi kesänä Levillä!
Terveiset soutupitäjästä, Saila

Tilastoidaan, ulkoistetaan!
Hurskaalan kirkkoherranvirastoon
asteli lyhyin askelin Tattilan isäntä karvahattu kourassa ja nyökkäsi hyvän
päivänsä. Tomera kanslistinna Pakonen vastasi ystävällisesti, mutta ajatuksissaan: Halleluja ! Istukaapa hetkeksi odottamaan !
Ajatukset olivat hänellä jo sitten joulun pyörineet tilastoissa, kirkkovuoden
tärkeimmässä projektissa. Kaavakkeita oli täytettävä, lukumääriä merkittävä
ja aikaraja senkun läheni. Tattilan isäntä
lueskeli aikansa kuluksi Askel-lehteä ja
mietti, josko uusisi kumisaappaat, kun
loskakeli vain jatkumistaan jatkui.
Kanslisti Pakonen oli jo tilastotieteen
approbaatturinsa viimeisissä kaavakkeissa ja tuumi ehtivänsä loppuun, kun
kirkkoherra Pykäläinen niitä kohta taas
kyselisi. Pitihän ne saada kapituliin, ettei tuomio lankeaisi. Vain yksi kohta jäi-

si edelleen auki: lopullinen taivaaseenpääsyn prosentti. Väkimäärän väheneminen oli saatu pysähtymään lisäämällä tilaisuuksien määrää ja paperisodan
armoton taisto olisi pian vuoden aselevossa. Lukkari Sointula oli jo vuosia oivaltanut, mistä on kysymys ja monistanut edellisen vuoden tilastot, varustaen ne vain uusilla päivämäärillä.
Pyhän viivästyksen jälkeen päästiin
Tattilankin asiaan. Vaimo oli kuollut ja
piti järjestellä asiat normaaliin tapaan.
Siitä hautapaikasta…
Hautapaikka-asiat on ulkoistettu
Kirstulan hautaustoimistolle, joten….
Se ajankohta…
Ajankohta-asiat on ulkoistettu kelloseppä Tikkaselle. Käykääpä siellä.

Pappiasiat on ulkoistettu lääninrovastinkansliaan ja puhelinnumero on…
Kun haluttais se pastorinna Kauniainen, kun se oli niinku Emman tuttu
Voi kuulkaa, pastori Kauniainen on
siirtänyt evankelioimisensa Burmaan,
kun siellä ilmasto on otollisempi ja
kansan hurskauskynnys matalampi,
joten..
Eipä taida sitten onnistua oikein mikään ja hautuut pitäis saada. Jos minä
teenkin sitten niin, että ulkoistan koko
seremoniat Vironmaalle, kun siellä on
tuttuja.
Tehkääpä niin. Kiitos ja otan osaa.
Ulkoisesti vai sisäisesti, kysyi Tattilainen ja ulkoisti itsensä virastosta.
Snap

Mutta pappi..
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KIRKONPALVELIJAT ry:n

OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT
Levillä 24.– 25.6. 2008
Levihotelli, Kokouskeidas
TIISTAI 24.6.2008

KESKIVIIKKO 25.6.2008

8.00

Ilmoittautuminen ja tulokahvit
* Hotelli Levitunturi

9.00

9.30

Kesäpäivien avaus
* Kokouskeidas
* Puheenjohtaja Kaarina Yli-Somero
* Juhlatoimikunnan puheenjohtaja
Mirja Kaaretkoski
* Kirkkoherra Kerttu Venäläinen
* Hiippakuntadekaani Niilo Pesonen
* Jutarinki – kansantanssiryhmä

10.30 Kirkonpalvelijain työnohjaus
* Sirkku Eho, rovasti, työnohjaaja
Rinnakkaisluento:
Strategista pohdiskelua –
Kirkkomme tulevaisuuden kehityssuuntia
* Ilkka Mattila, Kirkkopalvelut ry, johtaja
12.00 Lounas
* Hotelli Levitunturi
13.00 Ajankohtaiset aiheet
* Risto Voipio, kirkkoneuvos
* Ritva Rasila, SVTL:n toiminnanjohtaja
14.30 Kahvit
* Hotelli Levitunturi
15.00 Gondolihissi – käynti Levitunturilla
Rinnakkaisohjelma:
Suntion ammattitutkinto – hyvä nykyisellään
vai työelämän todellisuutta vastaamaton?
* Jyrki Lumiainen, puheenjohtaja
Suntion tutkintotoimikunta

Messu
* Marian kappeli,
Mariantie 2
* Saarnaa piispa Samuel Salmi

10.30 Valokuvaus
* Kappelin edustalla
Kirkkokahvit
* Hotelli Levitunturi
11.30 Luento
Kirkonpalvelija tänään
* Hotelli Levitunturi,
Kokouskeidas
* Hiippakuntadekaani
Niilo Pesonen
13.00 Työpaikkakiusaaminen
seurakunnissa
* Pastori Sari Arponen
Suntion ammattitutkinto
* Jyrki Lumiainen
14.30 Kesäpäivien päätös
* Hotelli Levitunturi
Kokouskeidas
* Seuraavat opinto- ja koulutuspäivät
23.–24.6.2009
Hotelli Haikon Kartano
Haikkoontie 114, Porvoo
* Puheenjohtaja Kaarina Yli-Somero
15.00 Lähtölounas
* Hotelli Levitunturi

17.30 Päivällinen
* Hotelli Levitunturi
18.30 Vuosikokous
* Hotelli Levitunturi, Kokouskeidas
20.00 Kylpylänkäyttömahdollisuus
* Hotelli Levitunturi

Majoitus: Hotelli Levitunturi, kylpylä ja liikuntakeskus, Levintie 1590, 99130 Sirkka.
Ohjelma ja ilmoittautumislomake löytyvät yhdistyksen nettisivuilta; www.kirkonpalvelijat.fi
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OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT
Levillä 24.– 25.6. 2008
Sitovat ilmoittautumiset pyydetään tekemään 25.5.2008 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 23.6.2008
300,2. yksi yö, täysihoito, osallistumismaksu
240,3. ruokailut, osallistumismaksu
160,4. seurakunta maksaa osallistumiskulut
5. osanottaja maksaa osallistumiskulut
Majoitus: Hotelli Levitunturi, kylpylä ja liikuntakeskus, Levintie 1590, 99130 Sirkka.
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 24.6.2008 klo 18.30
Hotelli Levintunturi kokouskeidas, Levintie 1590, Sirkka.
Esillä sääntömääräiset asiat ja
yhdistyksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2009-2011.
Tampereella 20.2.2008
Kirkonpalvelijat ry:n hallitus
Kaarina Yli-Somero puh.johtaja
Kari Hartikainen sihteeri
Marian kappeli, Levi.
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Loimmeko yhteishenkeä?
Työ, työn sisältö ja työstä
maksettava palkka
Työtä ei ole olemassa ilman tekijää, ihmistä. Työ kasvattaa, kehittää ja
muokkaa tekijäänsä. Työ luo tottumuksia, tapoja ja ammatinharjoittamisessa
pakollisia eettisiä sääntöjä. Työ antaa
mahdollisuuden oppia uutta sekä toteuttaa omia odotuksia ja hyväksytyksi
tulemisen tarpeita. Se on siis toimeentulon keino, tapa jäsentyä yhteisöön ja
tilaisuus itsensä toteuttamiseen.
Työ on määritelty ihmisen ruumiilliseksi tai henkiseksi toiminnaksi. Palkkatyössä ihmisen toiminnan tavoitteena on tuoton hankkiminen, eli palkka
on vastine tehdystä työstä.
Kuluneen talven myötä kirkko siirtyi uuteen palkkausjärjestelmään. Työmarkkinaosapuolten yhteisellä tahdolla haluttiin luoda oikeudenmukainen ja
kilpailukykyinen järjestelmä palkkauksen välineeksi. Rakennettiin kirkon työhön sopiva sopimuskokonaisuus, jonka avulla palkkaus voitaisiin käytännössä toteuttaa kunkin työn ominaisuudet
huomioonottaen.
Kirkon työssä ihminen hoitaa tehtävää, jonka arvosisältö on painava. Tulevatko uuteen palkkausjärjestelmään
asetetut odotukset toteutumaan rakkauden yhteisössämme todellisuuden
mukaisiksi palkkauksen uusiutumisen
matkalla.

Suo meidän muita tukea,
ei kukaan yksin kestä.
Vanha Testamentti opettaa, että
synnin teosta seuranneen perisynnin
vuoksi sinun on otsa hiessä leipäsi syötävä. Kirkko kannattikin pitkään työn filosofiaa, jonka mukaan maallista työtä tekevät kuuluivat alempiin säätyihin.
Uskonpuhdistus muutti tämänkin käsityksen. Lutherin mukaan kaikki työ oli
Jumalalta saatu. Työn tekemistä alettiin pitämään arvona sinänsä.
Kirkon uuden työmarkkinasopimuksen sisältämät mahdollisuudet arvos8

taa työtä ovat laajat. Yhtenevän näkemyksen aikaansaaminen vaatii ymmärtämään työtehtäviin liittyvät erityispiirteet sekä työyhteisön olosuhteet. UPJ:n tehtäväkuvauksissa tuotiin
esille tehtävän hoitamisen edellyttämä taso, kokemuksen määrä ja tarvittavat tiedot ja taidot. Vaativuusryhmittelyn vaativuuskriteereitä pohtiessa saattoivat työntekijän ja työnantajan edustajan näkemykset eksyä kauas toisistaan.
Monelle meistä työntekijöistä oli
pettymys huomata työmme arvostuksen puute työnantajan edustajien tietämättömyydessä ja joskus
jopa haluttomuudessa ymmärtää
työntekijöiden toimenkuvaa ja siten
työhön tarvittavaa työpanosta.
Työntekijälle vaativuuskriteereihin
paneutuminen omalla työalueellaan
antoi olennaisen työkalun. Näin saatu
kokonaiskuva omasta työstä auttaa sekä työntekijää että koko seurakunnan
työyhteisöä hahmottamaan työn kokonaistavoitteita.
Suuri haaste uudessa järjestelmässä
onkin ymmärtää omaa ja muiden työtä. Nyt on luotu pohja työpaikan hyville menettelytavoille. Järjestelmän kokonaisuus hahmottui ja sitä kautta saavutettu tieto ja ymmärrys tulevat olemaan apuna, kun työpaikalla jatkossa
sovitaan paikallisista eristä ja harkinnanvaraisen erän perusteista.
On kuitenkin hyvä muistaa, että rakentavaa kehitystä syntyy vasta silloin,
kun työyhteisö yhteisesti kohtaa haasteensa ja erimielisyytensä.
Kirkon työssä tulisi painottaa yhä
enemmän persoonallista vuorovaikutusta. Luterilaisuuteen kuuluu ajatus
vastavuoroisuudesta. Kristus kantaa
kristittyjä ja nämä kantavat toinen toisiaan. Kultainen sääntö viittaa siihen,
että jokaisella on periaatteessa kyky
tietää, miten toista ihmistä on kohdeltava.
Kirkon asiakkaita ovat kaikki ne, joiden tarpeita kirkko voi tyydyttää eli jo-

kainen ihminen. Kirkon tulee olla avoin
ihmisten kyselyille ja seurata aikaansa.
Toimintaympäristön muuttuessa on
hyvä pysähtyä miettimään tehdäänkö
kirkossa työtä siten, miten sitä pitäisi
tehdä. Antaako työ sellaisenaan riittäviä palveluja ihmisille. Palveleeko toiminta seurakuntalaista.
Palvelu on usein aineettomia tekoja. Siksi niitä on vaikea arvioida. Niistä
heijastuu kokemus, luottamus, tunne
ja turvallisuus siten, miten seurakuntalaiset ne kokevat. Koetun palvelun laadun kriteereitä ovat vakuuttavuus ja
ammattitaito sekä luotettavuus, kohteliaisuus, selkeä viestintä, uskottavuus,
empatia, tilanteen ymmärtäminen sekä fyysinen ympäristö jossa palvelu
tapahtuu. Ihmisten tyytyväisyyteen
heijastuu paitsi se, mitä kirkko tekee,
myös se miten se toteuttaa tehtäväänsä. Teologisessa näkökulmassa käsitteet olisivat usko ja rakkaus.
Toiminnan laatu näkyy asiakastyytyväisyytenä. On tärkeää tiedostaa kirkon työn laadun pysyvyys. Kilpailukykyinen palkkaus on avainasemassa tulevaisuudessa laadun tekijöitä haettaessa.

Luo sydämiimme toivoa ja
tilaa hyvyydelle
Voinemme asettaa toivomme
tulevaisuudessa aiempaa useammin käytäviin kehityskeskusteluihin työntekijän ja esimiehen välillä. Pyrkimällä keskustelujen avulla
saamaan tehtävänkuvauksiin ajantasaisuutta, saatamme luoda mahdollisuudet molemminpuolisen arvostuksen löytämiseen ja hyvään
työilmapiiriin.
Kuulkaamme toisiamme, luokaamme yhteisiä hyviä käytäntöjä työmme
tarkoituksen ja kirkkomme perustehtävän tukemiseksi.
Maija Inkinen
Kirkonpalvelijat ry:n hallituksen vj.

Kristus on voittanut
kuoleman
Kristus, sinä avasit portin kuolemasta elämään. Nyt sitä ei voi enää kukaan sulkea. Sinä voitit kuoleman ja
annoit ikuisen elämän toivon myös
meille, jotka vielä vaellamme katoavaisuuden alla, alttiina kivulle ja sairaudelle, meille jotka elämme keskellä epävarmuutta ja luopumista.
Kristus, kiitos ylösnousemuksen
aamusta. Anna pääsiäisaamun sanoman levitä yli maanpiirin.

Kirkonpalvelijat ry:n
hallitus 2008
KAARINA YLI-SOMERO,
puheenjohtaja
puh. 040 587 5680
kaarina.yli-somero@kirkonpalvelijat.fi
KARI HARTIKAINEN, sihteeri
PL 421, 70101 KUOPIO
puh./fax: (017) 2811697
050 5207003, 050-8520 7003
kirkonpalvelijat@kolumbus.fi
EIJA JAAKOLA
puh. 040 595 7001
eija.jaakola@evl.fi
YRJÖ LEPPÄNEN
puh. 044-0210949
yrjo.leppanen@evl.fi
HILKKA HELIÖ-VIRTANEN
puh. (02) 548 6405 / 040 5641 710
hilkka.helio-virtanen@porievl.fi
JOUNI HONKANEN
puh. 050-404 7194
jouni.honkanen@evl.fi
ANNA-LIISA TIKKALA
puh. 050 60965
MARJATTA OJALA
puh. 0400 575 749
marjatta.ojala@evl.fi
TUOMAS LEMINEN
puh. 044 744 0049
ikaalisten.seurakunta@evl.fi
SAILA KOSTIAINEN
puh. 050 3377 148
saila.kostiainen@evl.fi

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, neuvottelutoiminta
Vuokko Laaksonen
järjestösihteeri
vuorotteluvapaa
1.1.–31.12.2008
Annina Antell
ljärjestösihteeri
0207 912 539
annina.antell@svtl.fi
vuorotteluvapaan sij. v. 2008
Anna-Maria Numminen
lakimies
0207 912 538
anna-maria.numminen@svtl.fi
lainopillinen neuvonta,
eläkeasiat, ort. kirkko
Miikka Autio
työlomalla
1.10.2007 - 30.9.2008
Anna Hellén
määräaikainen lakimies
1.9.2007 - 30.9.2008
0207 912 537
anna.hellen@svtl.fi
lainopillinen neuvonta,
nuoret jäsenet, opiskelijat,
kristilliset järjestöt

Sakari Timonen
työmarkkina-asiamies
0207 912 535
sakari.timonen@svtl.fi
neuvonta ja luottamusmiesasiat
Carita Kärkkäinen
toiminnanjohtajan sihteeri
0207 912 536
carita.karkkainen@svtl.fi
Hannele Halinen
jäsenpalvelusihteeri
0207 912 532
hannele.halinen@svtl.fi
Galina Voloshina
toimistopalvelusihteeri
0207 912 533
galina.voloshina@svtl.fi
kurssi-ilmoittautumiset
Työttömyyskassa:
Maarit Tenlenius
kassanjohtaja
050 573 7692
maarit.tenlenius@svtl.fi
Soile Suanto
kassanhoitaja (hakijat A-K)
0400 882 016
soile.suanto@svtl.fi
Helena Huovinen
etuuskäsittelijä (hakijat L-Ö)
0400 882 014
helena.huovinen@svtl.fi

Kirkonpalvelijat ry:n puheenjohtajat
J. K. Palmisto, Tampere
E. J. Wikström, Helsinki
Y. Ahola, Pori
Kalle Palminen, Lahti
Kalervo Tourunen, Äänekoski
Martti Koistinen, Kouvola
Toivo Ristevirta, Roismala
Aarne Suominen, Tampere
Seppo Pyykkönen, Kajaani
Kaarina Yli-Somero, Kihniö

8.9. 1937
4.2. 1941
12.5. 1948
27.6. 1962
26.6. 1968
27.6. 1973
29.6. 1978
1.1. 1991
1.1. 1994
1.1. 2008

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4.2. 1941
12.5. 1948
27.6. 1962
26.6. 1968
27.6. 1973
29.6. 1978
31.12. 1990
31.12. 1993
31.12. 2007
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Kasvava jäsenistömme antaa meille mahdollisuuden toteuttaa tehtäväämme entistä paremmin ja
monipuolisemmin. Kirkonpalvelijat ry:n jäsenenä Sinullakin on mahdollisuus antaa oma panoksesi
tähän toimintaan. Tule rohkeasti mukaan oman alaosastosi toimintaan ja tapahtumiin.
Varsinais-Suomen alaosaston

Oulun alueen alaosaston

Keski-Suomen alaosaston

vuosikokous pidetään tiistaina 15.4. 2008
klo 14.00 Velkuan kirkossa Palvan saarella.
Kokouksen lisäksi on kirkon esittely, liiton
kuulumisia ja kahvitarjoilu.
Lossi saarelle lähtee Teersalosta klo
13.00.
Tiedustelut: Ritva Mannelin 040/7599493
Tervetuloa.
Toimikunta

järjestää linja-auto kyydityksen Kirkonpalvelijoiden Opinto-ja koulutuspäiville Leville 24-25.6.2008.
Lähdemme matkaan Iistä maanantaina
23.6.2008 klo 9.00. Reitti: Ii-HaukipudasOulu-Kiiminki-Yli-Ii-Oijärvi-Ranua-Rovaniemi- Levi.
Takaisin paluu samaa reittiä keskiviikkona
25.6.2008.
Tervetuloa mukaan kyytiin matkareitin varrelta. Ilmoittautumiset Sirpa Paakkarille
puh. 040 7376990.

vuosikokous pidetään ti 20.5.2008 klo 12
Kylpylähotelli Peurungassa, Peurungantie
85, Laukaa. Läsnä siht. Kari Hartikainen.
Tervetuloa.
Toimikunta

Kainuun alaosaston
Vuosikokous pidetään Sotkamon Rytilahden leirikeskuksessa 25.3.2008 alkaen klo
14.30.
Tervetuloa.
Toimikunta

Kainuun alaosaston
Koulutus- ja neuvottelupäivät
Sotkamon Rytilahden leirikeskuksessa
25.3.2008.
Ilmoittautumiset Sotkamon srk:n taloustoimistoon 14.3.2007 mennessä, puh (08)
6172351 ilmoittautumisen yhteydessä on
mainittava toiveet erityisruokavaliosta.
Järjestäjät: Kuopion tuomiokapituli ja Kirkonpalvelijat ry:n Kainuun alaosasto

Päijät-Hämeen alaosaston
Vuosikokous pidetään 18. 04. 2008 klo
18.00 Keskustan seurakuntakodissa, Rautatienkatu 21, 15110 Lahti.
Kahvitarjoilu. SVTL:n ja Kirkonpalvelijoiden
kuulumiset. Lopuksi tutustumme Finnkinon uuteen elokuvakeskukseen ja katsomme jonkun elokuvan.
Lisätietoja Yrjö Leppänen 0440210949.
Tervetuloa.
Toimikunta

Uudenmaan alaosaston
sääntömääräinen vuosikokous pidetään
16.4.2008 klo 18 Kauniaisten kirkolla, Kavallintie 3, 02700 Kauniainen. Kokouksen
ohessa tutustutaan Kauniaisten kirkon uurnaholviin. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa.
Toimikunta
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Etelä-Pohjanmaan alaoasaston
sääntömääräinen vuosikokous pidetään
Seinäjoella Törnävän hautausmaan huoltorakennuksessa, Ruukintie 161, maanantaina 7.4. klo 18.00.
Lisäksi tutustuminen krematorioon ja kappeliin. Lopuksi iltahartaus Törnävän kirkossa. Kahvitarjoilu ja arpajaiset.
Tervetuloa.
Toimikunta

Etelä-Savon alaosaston
vuosikokous pidetään 6.5.2008 klo 10.00
Mikkelin Tuomiokirkon kryptassa. Ruokailu
kokouksen jälkeen. Ilmoitautumiset 30.4.
mennessä Arvo Katajamäki, puh. 044 530
3974.
Tervetuloa.
Toimikunta

Satakunnan alaosaston
vuosikokous ti 8.4.2008 klo 19.00 Hilkka
Heliö-Virtasen vapaa-ajan asunnolla Nahkurinkuja 9 as. 3, Ahlainen. Esillä sääntöjen määräämät asiat. Ajo-ohje: asunto sijaitsee Ahlaisten kirkon vieressä, kirkolta
rantaan päin noin 300 m. Tarvittaessa soita 040 564 1710.
Tervetuloa.
Toimikunta

Kanta-Hämeen alaosaston
sääntömääräinen vuosikokous ma
31.3.2008 klo 18 Tarinmaan srk-talo + Pyhän Laurin kirkko, Hakoistentie 340, 14240
Janakkala.
Tervetuloa.
Toimikunta

Pirkanmaan alaosaston
vuosikokous to 17.4.2008 klo 18 Nokian
Eedenissä. Kokouksen jälkeen mahdollisuus uintiin ja saunaan. Ilmoitathan tulostasi; Tuomas 044 744 0049.
Tervetuloa.
Toimikunta

Pohjois-Karjalan alaosaston
vuosikokous ti 8.4.2008 klo 10 alkaen
Enon srk-talo. Lounas sekä kahvit tarjolla.
Ilm. Vesa Hänninen 050 357 3045.
Tervetuloa.
Toimikunta

Etelä-Karjalan alaosaston
vuosikokous ti 22.4.2008 klo 18 Ravintola
uusi Tassos. Ilmoittautumiset Kirsi Hyvönen 040 591 3857. Osasto tarjoaa ruoan.
Tervetuloa.
Toimikunta

Keski-Pohjanmaan alaosaston
vuosikokous ma 19.5.2008 klo 18 Pyhänjoen seurakunnan srk-koti. Läsnä puh.joht.
Kaarina Yli-Somero ja siht. Kari Hartikainen.
Tervetuloa.
Toimikunta

POHJOIS-SAVON
KIRKONPALVELIJOIDEN
KOULUTUS- JA
NEUVOTTELUPÄIVÄ
Torstai 8.5.2008 klo 8.30-14.30
Kuopio, Männistön Pyhän Johanneksen kirkko.
Koulutus on maksuton, Kirkonpalvelijat
Pohjois-Savon alaosasto tarjoaa ruoan
ja kahvit.
Ilmoittautuminen Männistön srk:n toimistoon 30.4.2008 mennessä, puh.
(017) 158561. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava toiveet erityisruokavalioista.

Opiskele seurakunnan moniosaajaksi!
Hae syvyyttä työhösi!

Suntion ammattitutkinto
Turun kristillisessä opistossa
Seuraava valmistavan koulutuksen ryhmä
alkaa 31.3.2008.
Täydennä osaamistasi työn ohessa ja suorita tutkinto! Tutkinto suoritetaan näyttöinä.
Koulutus kestää puolitoista vuotta, tutkinto
on mahdollista suorittaa nopeamminkin.
Kysy yksilöllisiä ja joustavia suoritusmahdollisuuksia!
Lue ja kysy lisää:
• www.tk-opisto.ﬁ > Koulutus
• Matti Ahonen, puh. (02) 412 3109,
matti.ahonen@tk-opisto.ﬁ
• Matti Ijäs, puh. (02) 412 3609,
matti.ijas@tk-opisto.ﬁ
Turun kristillinen opisto • Lustokatu 7, 20380 Turku
puh. (02) 412 3500 • info.tko@tk-opisto.ﬁ • www.tk-opisto.ﬁ

Opiskel

SUNTION

ammattitutkinto oppisopimuskoulutuksena
Koulutus alkaa 16.4.2008. Tutkintoon valmistava koulutus kestää noin 1,5 - 2
vuotta. Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen edellyttää tutkinnon opiskeluun sopivaa työsuhdetta ja työnantajan halua oppisopimuksen tekemiseen.
Seurakuntaopiston oppisopimuspalvelut vastaa kaikista oppisopimuksen
järjestämiseen liittyvistä asioista.
Hakulomakkeet ja esitteet
Satu Mansikka-Vuoti, puh. (09) 2719 842,
so.opintotoimisto@seurakuntaopisto.fi | www.seurakuntaopisto.fi
Lisätiedot
Oppisopimustoiminnan päällikkö Sirpa Pietarinen puh. (09) 2719 606 tai
044 712 4970 ja lehtori Irja Ylä-Outinen puh. 044 712 4992.
Tutustu myös muihin koulutuksiimme osoitteessa

www.seurakuntaopisto.fi

Seurakuntaopisto | Järvenpääntie 640 | 04400 Järvenpää | puh. (09) 2719 61 | Elämän linjoja !
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Lennart Segerståhle, Toivon kädet.

Herramme, suostuit tuomion kuiluihin, kurjimman viereen. Siksi nyt loistaa
yksinäisellekin Jumalan hellyys. Sen tähden kaikki rääkätyt, kuolevat, tuomitut saavat riemuita kerran joukossa pyhien: Jeesus on Herra.
Lehden toimitus:
PL 421, 70101 KUOPIO
Toimitussihteeri Kari Hartikainen
N:o 1/2008 – 55. 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
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