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Seppo Pyykkönen
Puheenjohtaja

Kirkonpalvelijat ry

Kehityksen mukana

Etukannen kuva:
KuvaKotimaa/Matti Karppinen.

Pitkäperjantai

Sinä joit sappea saadaksesi mei-
dät vapaiksi katkeruudesta; sinä
joit etikkaa ottaaksesi pois mei-
dän velttoilumme; sinä kärsit pilk-
kaa vihmoaksesi meidät taivaan
kasteella; sinua ruoskittiin, että
me saisimme keskelle katoavai-
suuttamme ikuisen elämän; si-
nut kruunattiin piikkikruunulla, että
sinä voisit kruunata rakkauden iki-
vihrein seppelein ne, jotka usko-
vat sinuun; sinut laskettiin hau-
taan, että me pääsisimme osalli-
siksi uuden luomisen armosta.

200-300 lukujen liturgiasta. (Ru-
kouksia varhaiskirkon ajalta, Ka-
ras-Sana, suom. Anna-Maija Rait-
tila.

Nyt maaliskuun alusta ovat siis
tulleet voimaan uudet palkkataulu-
kot ja uudet sopimukset. Sopimus-
kausi on poikkeuksellisen pitkä,
noin kaksi ja puoli vuotta. Kirkon
sopimukset ovat TUPO:n korotus-
ten mukaiset. Seuraava yleinen
palkkojen tarkistaminen tapahtuu
1.6. 2006. Kirkon piirissä jo aikai-
semmin asetetut työryhmät jatka-
vat toimintaansa: palkkausjärjestel-
män kehittäminen, josta on tilan-
nekatsaus meidän opinto- ja kou-
lutuspäivillä Oulussa, matkakorva-
usten uudistamista pohtiva työryh-
mä. Uusia työryhmiä on työaikaky-
symyksiä selventävä työryhmä; täs-
sä tulisi mielestäni käsitellä kirkon-
palveluskunnan työaikoja, luotta-
musmiessopimusta pohtiva työryh-
mä ja henkilöstökoulutusta pohti-
va työryhmä. Paikallisia epäkohtia
voidaan käsitellä keskusjärjestöta-
solla muun muassa SVTL:n ja jäse-
nistön aloitteesta.

Teksti kohtiin on kirjattu stilisti-
siä muutoksia. Työvuoroluettelon
tärkeys on nyt nostettu esille, eli
se velvoittaa työnantajaa tekemään
työvuoroluettelon, jossa tulee olla
työn alkamis- ja päättymisajankoh-
dat. Työvuorot on oltava työnteki-
jän tiedossa vähintään viikkoa en-
nen ajanjakson alkua. Konkreetti-
sin hinnoittelun muutos on saatu
pääemäntien kohdalle tai vastaa-
vissa tehtävissä toimiville. Heidät
on nostettu C 04 -> C 03, tarkoit-
taa hinnoittelurajojen korotusta. Eli
liite 10:n seurakunnissa luottamus-
miehet heti töihin. Muissa tapauk-
sissa esitykset liittoon. Muissakin
palkkakeskusteluissa ottakaa nyt
paikallistasolla välittömästi yhteyt-
tä luottamusmiehiinne palkkauksen
tarkistamiseksi ja epäkohtien kor-
jaamiseksi.

Epäselvissä tapauksissa ottakaa
yhteyttä joko SVTL:n tai yhdistyk-
seen.

Pyydän Teitä kirkonpalvelijat nyt
tarkoin seuraamaan seurakuntan-
ne väkiluvun kehitystä, hautaustoi-
milain vaikutusta työhömme sekä
työmme hinnoittelukehitystä ja
työtehtäväosan muutosta. Näitä
perusteluita muun muassa voidaan
käyttää palkkausperusteluina nyt ja
erityisesti myöhemmin.

Seppo Pyykkönen
puheenjohtaja

Aamenesta öylättiin -sanas-
toon on koottu perustietoa

Suomen evankelis-luterilaisesta kir-
kosta, sen uskosta ja kannanotois-
ta. Sanasto avaa keskeisten kirkol-
listen ja teologisten käsitteiden si-
sällön tiiviissä muodossa. Hakusa-
nojen lähtökohtana on kirkollinen
yleistieto. Näin kirja palvelee erityi-
sesti niitä, jotka tarvitsevat helpos-
ti omaksuttavaa tietoa kirkosta.

Aamenesta öylättiin -kirja on syn-
tynyt yhteistyöstä Kirkon tiedotus-
keskuksen ja Kirjapajan kanssa.
Hakusanojen työstämiseen ovat

osallistuneet useat kirkkohallituk-
sen asiantuntijat, yliopistoteologit
ja eri kirkollisten järjestöjen edus-
tajat.
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Ps 118: 15-17. Riemun ja pe-
lastuksen huuto kuuluu van-
hurskaitten majoissa: Herran
oikea käsi tekee väkeviä te-
koja. Herran oikea käsi korot-
taa, Herran oikea käsi tekee
väkeviä tekoja.  En minä kuo-
le, vaan elän ja julistan Her-
ran töitä.

Pääsiäispäivän Psalmissa  voi ai-
van kuulla korvissaan valtaisan rie-
mun syvään ahdistukseen joutu-
neitten suusta. Heidät oli nostettu
jostakin pimeän syövereistä, pai-
kassa jossa epätoivon kahleet van-
gitsivat, jossa ei kuu kumottanut
eikä aurinko paistanut, siellä ei ol-
lut minkäänlaista toivoa pelastuk-
sesta. Ei kukaan eikä mikään voi-
nut vapauttaa suunnattomista ve-

loista ja siitä hirvättävästä kuole-
masta joka odotti syyllisiksi tuo-
mittuja.

Ja sitten tapahtuu aivan järjelle
käsittämätöntä. Vankilan raskaat
ovet raottuvat päästämään kirkas-
ta valoaan vankilan pimeimpään-
kin sopukkaan. Kahleet irtoavat,
vangit kuulevat teidät on vapautet-
tu syyllisyydestä ja tuomiosta, olet-
te vapaita. Teidät on lunastettu ja
ostettu korkeimmalla ja kallemmalla
mahdollisella tavalla, itse Kaikkival-
tiaan Jumalan, ainoa Poika otti syn-
nin ja syyllisyyden kannettavak-
seen.

Kaikki kahlehdituina olleet jäävät
ihmeen valtaan, meidänkö ja mi-
nunko tähden, kun emme edes
tunteneet pelastajaamme.

Suuren ja valtavan ihmeen edes-
sä syylliset parahtavat ylistykseen
joka ei lopu koskaan.

Se  käsittämätön rakkaus syntin-
sä tuntevan kohdalla synnyttä uut-
ta rakkautta jo täällä ajassa, ensin
rakkauden synnytäjää kohtaan ja
sitten kanssa sisaria ja veljiä koh-
taan; syntyy rakkauden tekoja. Jos
kuitenkin niitä suuria tapahtumia
ei tule yhtäkkiä, Herra hoitaa kui-
tenkin sanansa ja elämän kautta
näkemään vähin erin mitä lahjoja
hän on antanut hänessä oleville ja
seurassaan kulkeville.

Riemullista pääsiäistä

Eero Polsa

Riemullista pääsiäistä

Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi.
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Piispa Henrik – pala palalta
Mikä oli tämä autuas mies, joka “jäi rohkeasti näihin seutuihin taivaallisen opin kasteella

virvoittamaan hentoja taimia edistääkseen Jumalan valtakuntaa”. Tiede pitää hänen olemas-
saoloaan kiistanalaisena, perimätieto tuntee hänet paremmin.

Kun Suomen silloin sokea ja
julma pakanakansa aiheutti

Ruotsin asukkaille raskaita vahin-
koja, niin Pyhä Eerik-kuningas ko-
kosi sotajoukon ottaen mukaansa
Upsalan tuomiokirkosta autuaan
Henrikin ja suuntasi sotaretken Kris-
tuksen nimeen ja oman kansansa
vihollisia vastaan. Kun nämä oli voi-
mallisesti pakotettu Kristuksen us-
koon ja kuninkaan vallan alaisuu-
teen ja kun suuri joukko heitä oli
kastettu ja niille seuduille perus-
tettu kirkkoja, palasi Eerik kunin-
kaana ja voittajana Ruotsiin.” (Hen-
rikin pyhimyslegenda)

Pyhä Henrik piti itseään kait-
selmuksen Iähettämänä Her-

ran viinamäen hoitajana ja vartija-
na ja jäi rohkeasti, mitään vaaraa
pelkäämättä, näihin seutuihin tai-
vaallisen opin kasteella virvoitta-
maan hentoja taimia, vasta kastet-
tuja, edistääkseen Jumalan valta-
kuntaa.

Mutta kun hän viisaudella ja uut-
teruudella ahkeroi Suomen kirkon
perustamista ja vahvistamista, ta-
pahtui, että hän tahtoi kirkkokurilla
rangaista erästä miehentappajaa
teon kauheuden tähden, jotta ei
liian helppo anteeksianto yltäisi ri-
koksiin.” (Pyhimyslegenda)

Lalli se pahatapainen sekä
myös pahasukuinen, Otti Lalli

laahtarinsa Piru pitkän keihähänsä,
ajoi se herraa takaa.” (Surmavirsi)

Niinpä kelvoton karkasi oikeuden-
pitäjän ja hänen oman autuutensa
innostajan kimppuun, jonka julmasti
surmasi. (Pyhimyslegenda)

Ihme: “Kunniakkaan marttyyrin
sormi, joka talvella oli leikattu irti,
löydettiin yhdessä hänen sormuk-
sensa kanssa keväällä, kun kaikki-

alta muualta jää jo oli kokonaan
sulanut, eräältä jäänkappaleelta,
jonka päällä korppi raakkui.

Jo 1400-luvulla ihmettä koske-
vaan perimätietoon liittyy tieto toi-
sestakin ihmeestä: sormus ja sor-
mi, jotka jo löytöhetkellä osoittivat
voimansa, parantavat sokean. Sor-
musta säilytettiin ensin Nousiais-
ten kirkossa, josta se muiden piis-
pa Henrikin jäännösten mukana siir-
rettiin Turun tuomiokirkkoon.

Henrik julistettiin todennäköi-
sesti pyhimykseksi jo ennen

vuotta 1300. Minkäänlaista pyhi-
mykseksi julistamisen asiakirjaa ei
tunneta, mutta joka tapauksessa
paavin lähettämissä asiakirjoissa
puhutellaan piispa Henrik-vainajaa
pyhäksi jo 1290 luvulla.

Henrikiltä rukoiltiin apua elämän
erilaisissa vaikeuksissa sairauksis-
ta onnettomuuksiin. Ihmeteot ker-
tovat Henrikin auttaneen muun
muassa merihätään joutuneita hyl-
keenpyytäjiä.

Myöhemmin keskiajalla Pyhän
Henrikin kultti nousi hyvin suosi-
tun Pyhän Olavin kultin rinnalle
Henrikistä tuli niin suuri mies, että
hänen nimeä käytettiin tarkoitta-
maan koko kirkkoa. Esimerkiksi
Henrikin pelto on saattanut tarkoit-
taa yksinkertaisesti kirkolle kuulu-
nutta peltoa.Turun tuomiokirkkoa
on nimitetty yksinkertaisesti vain
Heikiksi tai Henrikiksi.

Henrikistä, kuten monista muis-
ta pyhimyksistä, ei ole säilynyt var-
moja maallisia jäänteitä. Luut ha-
jaantuivat jo silloin, kun Henrikin
jäännöksiä toimitettiin Nousiaisis-
ta Turkuun 1300-luvulla. Niitä saat-
toi jäädä alkuperäiseen kirkkoon.

Ennen Turun tuomiokirkkoon
siirtoa osa Henrikin luustos-

ta oli irrotettu ja lahjoitettu Upsa-
lan tuomiokirkolle. Myöhemmin
luita lahjoitettiin Ruotsiin, Tanskaan
ja Saksan alueelle.

Uskonpuhdistus ei suosinut re-
liikkien säilytystä: Turun tuomiokir-

Pyhän Henrikin kirkko, Nousiainen, 1200-luvulta. Kuva: Paavo Tiihonen.
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Piispa Henrik ja Lalli. Nousiaisten
kirkko.

kon reliikkejä vietiin suuret määrät
sakariston komeroihin. Tässä muu-
tossa katosi lisää Henrikin luita.

Luut olivat komerossa aina
1700-luvulle isoonvihaan ja

venäläismiehitykseen asti, jolloin
ne haluttiin liittää Pietari Suuren
muinaismuistokokoelmaan. Luut
toimitettiin mutkien kautta Pieta-
riin, jossa ne kuitenkin katosivat.

Vuonna 1924 Turun tuomiokir-
kossa tehtiin korjaustöitä. Umpeen
naulatusta komerosta löytyi kan-
kaaseen osaksi kiedottuna kaksi
olkavarren luuta ja pääkallo. Jotkut
tutkijat pitävät melko varmana, että
luut kuuluvat Henrikille.

Vähän varmempana jäännök-
senä tutkijat pitävät pientä

luunsirua. Se on peräisin vuodelta
1514 keskiaikaisen piispan, Hem-
mingin, autuuttamisjuhlasta. Hem-
mingin ja muiden pyhimysten jään-
nösten seasta löydettiin pienen pie-
ni luunsiru. Pergamenttiteksti mai-
nitsee sen Henrikin luunsiruksi.
Nykyään luunsirun omistusoikeu-
desta kiistelevät Turun seurakun-
tayhtymä ja Museovirasto.

Anna-Kaisa Pitkänen

Henrik oli Suomen ensimmäi-
nen piispa ja marttyyri. Ruotsin
kuningas Erik Pyhä lienee teh-
nyt ristiretken läntiseen osaan
Suomenniemeä, jossa uskotaan
kuitenkin jo 1000-luvulla olleen
jonkin verran kristittyjä kauppiai-
ta, munkkeja ja asukkaita. Piispa
Henrik oli mukana retkellä, jonka
ajankohdaksi on arvioitu vuotta
1155. Heidän tavoitteenaan oli
liittää Suomi Ruotsin kuningas-
kuntaan ja juurruttaa kristillinen
usko Suomeen. Tavoite myös
toteutui.

Kuningas Eerikin palattua ta-
kaisin Ruotsiin piispa Henrik jäi
valvomaan Suomen kristillistä ke-
hitystä. Työ jäi kuitenkin kesken,
sillä hänet surmattiin perimätie-
don mukaan vuonna 1156.

Surmasta on olemassa kaksi
eri versiota. Kirkollisen tradition
mukaan Lalli surmasi piispan,
koska piispa aikoi rangaista kris-
tittyä Lallia kirkollisesti ruotsalai-
sen sotilaan taposta. Piispa Hen-
rikin surmavirren mukaan piis-
pan puolestaan tappoi talonpoi-
ka Lalli Köyliössä. Piispa Henrik
oli vieraillut Lallin talossa tämän
ollessa poissa kotoa ja ostanut
hänen vaimoltaan erinäisiä tar-
vikkeita. Vaimo oli valehdellut
Lallille, ettei Henrik ollut maksa-
nut tarvikkeista. Tästä kiihtynee-
nä Lalli tappoi Henrikin.

HENRIK-PIISPA

Artikkelissa on käytetty Iähteinä
prof. Kalevi Pöykön (kuvataide),
prof. Päikki Prihan (Kirkkotekstiilit),
dos. Markus Hiekkasen (uudempi
historiantutkimus), prof. Tuomas

Piispa Henrik haudattiin Nou-
siaisiin, josta tuli Suomen kirkol-
lisen elämän keskus. Myöhem-
min hänen luunsa siirrettiin Tu-
run tuomiokirkkoon. Tästä siirto-
päivästä tuli Henrikin muistopäi-
vä, jota vietetään 18.6. (ns. kesä-
Heikki). Toista Henrikin muisto-
päivää (19.1.) vietetään Henrikin
surmaamisen muistoksi (ns. tal-
vi-Heikki).

Ennen reformaatiota Pyhää
Henrikiä pidettiin Turun hiippa-
kunnan taivaallisena esirukoilija-
na ja suojelijana. Hänet luettiin
myös Ruotsin valtakunnan suo-
jeluspyhimysten joukkoon. Re-
formaation seurauksena pyhi-
mykset menettivät aiemman ase-
mansa. Piispa Henrikiä arvostet-
tiin kuitenkin edelleen historial-
lisena hahmona, marttyyrinä ja
Suomen ensimmäisenä piispa-
na. Hänen muistonsa on säily-
nyt kansan keskuudessa.

Suomi alettiin nähdä omana
kansakuntanaan 1800-luvun al-
kupuolelta lähtien. Tuolloin myös
piispa Henrik sai uuden aseman.
Romantiikan ajan näkemyksen
mukaan jokaisella kansakunnal-
la tuli olla oma kansallispyhimyk-
sensä; Suomella se oli Pyhä Hen-
rik. Katolinen kirkko kunnioittaa
nykyäänkin piispa Henrikiä Suo-
men taivaallisena esirukoilijana.

Heikkilän (pyhimyslegendojen tut-
kimus) haastatteluita sekä Suomen
kirkkohistoriaa (Heininen, Heikkilä,
Edita 1997) ja Suomen kirkon his-
toriaa I (Pirinen, WSOY 1991).
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Opetushallitus on asettanut työ-
ryhmän, jonka tehtävänä on uudis-
taa nykyisen suntion ammattitut-
kinnon tutkinnon perusteita. Työ-
ryhmän jäseniksi on nimetty Sami
Lahtiluoma, kirkon koulutuskeskus,
Seppo Pyykkönen, kirkonpalvelijat
ry, Maili Kuivalainen, Jyväskylän
kristillinen opisto, Sirpa Anttonen,
Valamon kansanopisto ja Helena
Ahonen, Sisälähetysseuran oppi-
laitos, työryhmän sihteerinä toimii
Marjo Laukkanen, Sisälähetysseu-
ran oppilaitos.

Työryhmä järjestäytyi ensimmäi-
sessä kokouksessa marraskuussa
2004. Varsinainen tutkinnon perus-
teiden rakenteiden ja sisällöllinen
tarkastelu aloitettiin tammikuussa
2005. Tutkinnon perusteiden tulisi
olla valmiit syksyllä 2005.

Ehkä merkittävin uudistus sunti-
on ammattitutkinnon ja suntion
ammattikunnankin kannalta on Or-
todoksisen kirkon näkökulman si-
sällyttäminen tutkinnon perustei-
siin. Jatkossa ammattitutkinnon
suorittaminen antaa pätevyyden
toimia joko Luterilaisen kirkon tai
Ortodoksisen kirkon tehtävissä.
Kahden kirkon palvelutehtävän si-
sällyttäminen tuntui aluksi haasta-

valta tehtävältä, mutta työryhmä
on jo nyt vakuuttunut siitä, että
lopputulos tulee oleman hyvä. Hel-
mikuun kokouksessa työryhmän
vieraana oli Lappeenrannan seura-
kunnan seurakuntamestari, isä Veik-
ko, diakoni, Veikko Tiittinen, joka
avasi seurakuntamestarin ja kirkon
isännän toimenkuvia ortodoksises-
sa kirkossa. Tätä työtä työryhmä
jatkaa työryhmään kuuluvan Vala-
mon kansanopiston rehtorin, Sirpa
Anttosen avustuksella.

Muita, jo työskentelyn tässä vai-
heessa, keskusteluissa mukana
olleita teemoja ovat olleet juma-
lanpalvelusuudistus ja sen vaiku-
tukset suntion tehtäviin. Tätä asi-
aa työryhmä pohtii maaliskuussa
rovasti Reijo Mattilan johdolla. Li-
säksi työryhmässä on käyty perus-
teellista keskustelua seurakunnan
kiinteistöjen asettamista vaativis-
ta ja laajoista haasteista suntion
työlle. Tähän kysymykseen työryh-
mä vielä paneutuu kevään aikana.
Tarkoituksena on saada tutkintoon
sisällytettyä sekä yleistä kiinteistö-
huoltoa että kunnossapitoa.

Työryhmän tavoitteena on saa-
da aikaan tutkinto, joka on mahdol-
lisimman toimiva ja käytännönlä-

heinen. Tehtävä ei ole yksinkertai-
nen, sillä opetushallitus antaa tut-
kinnon perusteille tiettyjä vaatimuk-
sia. Lisäksi vielä näytöt ja niiden
organisoiminen edellyttää oppilait-
oksien näkökulmasta katsottuna
tiettyjä käytännöllisiä ratkaisuja. Ja,
kun vielä lisätään suntion ammatti-
kunnasta tulleet toiveet ja hyvät
ideat, työryhmällä on sovittelemis-
ta. Mutta juuri näin syntyy hyvä
tutkinto, moniammatillisen yhteis-
työn kautta, jossa jokaisen edusta-
mat näkökulmat otetaan huomioon.

Työryhmä on kiitollinen kaikista
saamistaan ideoista ja kehittämis-
ajatuksista. Suorin reitti näiden saat-
tamiseksi työryhmän kokouksiin on
kirkonpalvelijat ry.n puheenjohtaja
Seppo Pyykkönen, joka jo joulu-
kuun 2004 numerossa pyysi teiltä
kommentteja ja ideoita. Myös alle-
kirjoittanutta voi lähestyä asian tii-
moilta!

Helena Ahonen
työryhmän pj.
rehtori
Sisälähetysseuran oppilaitos,
Pieksämäki
helena.ahonen@sisop.fi

Suntion ammattitutkinto uudistuu

Pitkäperjantaina muistetaan
Jeesuksen ristinkuolemaa

syntien sovitukseksi. Liturginen
väri on silloin musta. Risti ja ylös-
nousemus, kärsimys ja ilo muo-
dostavat pääsiäisen sanoman
kaksoisytimen: ylösnousemuk-
sen kirkkaus nousee haudan ja
pahuuden pimeydestä. Pitkäper-
jantaita seuraavana hiljaisena lau-
antaina muistetaan Jeesuksen
haudassa oloa. Pääsiäinen julis-

taa Kolmiyhteisen Jumalan rakkau-
den voittoa pimeyden valloista. Li-
turginen väri vaihtuu mustasta val-
koiseen, ilon, puhtauden ja riemun
väriin. Paastonajan jumalanpalve-
luksissa vaiennut ylistys (kunnia,
halleluja) soi jälleen.

Pääsiäisyön messussa kirkon
kuoriin tuodaan suuri pääsi-

äiskynttilä, jota sytytettäessä lau-
sutaan: Jeesus Kristus on maail-

man valo. Pääsiäisyön messun
erityisiä aineksia ovat pääsiäisy-
listys (ns. Exsultet) ja kasteen
muistaminen. Pääsiäinen aloittaa
pääsiäisviikon. Toisena pääsiäis-
päivänä iloitaan ylösnousseen
Kristuksen ilmestymisestä Em-
mauksen tien opetuslapsille. Pää-
siäisestä alkaa 50-päiväinen pää-
siäisaika, joka päättyy helluntai-
hin.
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Tolv nya kyrkvaktmästare:
Fr.v. Bengt Norrlin, Pedersörenej-
dens kyrkliga samfällighet, Khalid
Wikström, Yrkesskolan Optima (ti-
digare Nykarleby församling), Hen-
rik Norrbäck, Purmo församling,
Jan-Erik Frantz, Övermark försam-
ling, Anders Granvik, Pedersörenej-
dens kyrkliga samfällighet, Tommy
Nynäs Vasa kyrkliga samfällighet,
Janette Lagerros, Nagu församling,
Peter Silvan, Esse församling, Rune
Stens, Larsmo församling, Göran
Strandvall, Kronoby församling,
Margareta Strandvall, Kronoby för-
samling. På bilden saknas Ben Jo-
hansson, Pargas församling.

Tammikuun 27 päivä oli juhlalli-
nen päivä Kristliga Folkhögskolanis-
sä Uudessakaarlepyyssä. Ensim-
mäiset ruotsinkieliset suntiot sai-
vat nimittäin ammattitutkintonsa.
Piispa Erik Vikström ja hiippakun-
tadekaani Gunnar Grönblom piti-
vät puheen, niin ikään puheenjoh-
taja Seppo Pyykkönen yhdistykses-
tä Kirkonpalvelijat. Pyykkönen ja-
koi vt. rehtorin Ulla-Brita Wikströ-
min kanssa tutkintolautakunnasta
myönnetyt tutkintopaperit. Terveh-
dyspuheessaan Wikström selvitteli

Den 27 januari var en festlig och
historisk dag vid Kristliga Folkhög-
skolan i Nykarleby. De första
svenskspråkiga kyrkvaktmästarna
fick nämligen sin yrkesexamen.

Biskop Erik Vikström och stift-
dekan Gunnar Grönblom höll tal,
så också ordf. Seppo Pyykkönen
från Kirkonpalvelijat och Sune Su-
nabacka från Läroavtalsbyrån i Ja-
kobstad. Pyykkönen delade tillsam-
mans med t.f. rektor Ulla-Brita Wik-

taustaa sille miksi koulussa ryh-
dyttiin antamaan suntion ammatti-
tutkintoon valmistavaa koulutusta.
Vastaava opettaja, teologi Boris Salo
piti päätöspuheen.

 Seuraavat henkilöt ovat ensim-
mäiset ruotsinkielisessä koululai-
toksessa suntion ammattitutkinnon
saaneet:

Bengt Norrlin, Pedersören srk.,
Anders Granvik, Pietarsaaren
ruotsinkiel.srk (ruots.kiel. srk.),
Henrik Norrbäck, Purmon srk., Pe-

ter Silvan, Ähtävän srk., Göran ja
Margareta Strandvall, Kruunupyyn
srk., Rune Stens, Luodon srk., Kha-
lid Wikström (Optima), Jan-Erik
Frantz, Ylimarkun srk., Jeanette La-
gerroos, Nauvon srk., Ben Johans-
son, Paraisten ruots.kiel. srk., Tom-
my Nynäs, Vaasan srk.yhtymä.

Seuraava suntion ammattitutkin-
toon valmistava koulutus alkaa syk-
syllä 2005. Puolet lähioppetukses-
ta pidetään Uudessakaarleepyys-
sä ja puolet Karjaalla.

Boris Salo

ström ut de av examenskommis-
sionen utfärdade examensbetygen.
I sitt hälsningstal klargjorde rek-
torn hur det kom sig att man på
skolan började ge den förberedan-
de utbildningen för denna yrkese-
xamen. Ansvarig lärare, teolog Bo-
ris Salo höll avslutningstalet.

Följande personer dimitterades:
Bengt Norrlin, Pedersöre förs., An-
ders Granvik, Jakobstads sv. förs.
Henrik Norrbäck, Purmo förs., Pe-

ter Silvan, Esse förs., Göran och
Margareta Strandvall, Kronoby
förs., Rune Stens, Larsmo förs.,
Khalid Wikström (Optima), Jan-Erik
Frantz, Övermark förs., Jeanette
Lagerroos, Nagu förs., Ben Johans-
son, Pargas förs., Tommy Nynäs,
Vasa kyrkliga samfällighet.

Följande förberedande utbildning
inleds hösten 2005. Hälften av när-
studierna sker i Nykarleby och hälf-
ten är utlokaliserade till Lärkkulla i
Karis.

Boris Salo

Juhlat Uudessakaarlepyyssä

Fest i Nykarleby



8

TIISTAI 28.6.2005

8.00 Ilmoittautuminen ja tulokahvit
* Ramada Hotel, Oulu

Kirkkokatu 3

9.30 Kesäpäivien avaus
* Puheenjohtaja Seppo Pyykkönen
* Väinö Kokkonen, juhlatoimik. puh.joht.
* Heikki Karvosenoja, tuomiorovasti
* Piispa Olavi Rimpiläinen
* Oulun kaupunginvaltuuston pj.

Matti Pikkarainen

10.30 Kirkonpalvelijan eettisten ohjeitten
julkaisu
* Keijo Toivanen, rovasti

Keskustelua

11.30 Lounas
* Ravintola Brasserie

13.00 Jumalanpalveluselämä
ekumeenisesta näkökulmasta
* Veijo Koivula, Keskusrekisterin johtaja

Ikääntyminen ja jaksamisen salat
* Kiisi Isotalo, draamapedagogi

14.00 Kahvit

14.30 Uuden palkkausjärjestelmän
nykyvaihe ja haasteet
* Ritva Rasila, toiminnanjohtaja
* Risto Voipio, kirkkoneuvos

16.00 Vapaata shoppailua kaupungilla
* omaehtoinen tutustuminen kaupunkiin

17.00 Päivällinen
* Ravintola Brasserie

18.00 Vuosikokous
* Ramada Hotel, Oulu, kabinetti 1

19.30 Risteily Oulun edustalla

KESKIVIIKKO 29.6.2005

8.30 Oulun tuomiokirkon esittely

9.00 Messu
* Oulun tuomiokirkko
* Saarnaa piispa Olavi Rimpiläinen

10.00 Valokuvaus
* Seppelepartio

Sankarihautausmaalle

Kirkkokahvit
* Keskustan seurakuntatalo

Isokatu 17

11.00 Uusi Kirkollisten toimitusten kirja
* Ramada Hotel, Oulu, kabinetti 1
* Piispa Olavi Rimpiläinen

12.30 Lounas
* Ravintola Brasserie

13.30 Tyyli ja värit työelämässä
* Kauneushoitola LS-STYLE

Merja Paananen

15.00 Kesäpäivien päätös
* Seuraavat opinto- ja koulutuspäivät

Naantalissa 27.–28.6.2006
* Naantalin juhlatoimikunta

Päivi Kylä-Heiko
* Puheenjohtaja Seppo Pyykkönen

Lähtökahvit
* Ravintola Brasserie

KIRKONPALVELIJAT RY:n
OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT

Oulussa 28.–29.6. 2005
Ramada Hotel, Kirkkokatu 3, Oulu
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Sitovat ilmoittautumiset pyydetään tekemään 20.5.2005 mennessä. 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 hotelliin ma 27.6.2005 260 eur.
2. yksi yö, täysihoito, osallistumismaksu 200 eur.
3. ruokailut, osallistumismaksu 110 eur.
4. seurakunta maksaa osallistumiskulut
5. osanottaja maksaa osallistumiskulut

Yöpyminen: Ramada Hotel, Kirkkokatu 3, Oulu.

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 28.6.2005 klo 18.30
Ramada Hotellissa, Kirkkokatu
3, Oulu.

Esillä sääntömääräiset asiat.

Helsinki 29.11.2004

Kirkonpalvelijat ry:n hallitus

Seppo Pyykkönen puh.johtaja

Kari Hartikainen sihteeri

Opinto- ja koulutuspäivät
Oulussa 28.–29.6.2005
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Turun kristillisessä opistossa sun-
tiokoulutus aloitettiin vuoden 2003
aikana ja tähän mennessä kahdek-
san suntiota on suorittanut ammat-
titutkinnon Turussa.

Turun kristillisestä opistosta val-
mistuneet ensimmäiset suntiot:

Haavisto Jukka Tapio
Yläne

Heliö-Virtanen Hilkka Sinikka
Pori / Ahlainen

Hirvensalo Sirkka Elisa
Karinainen

Kujanpää Riitta Marja-Liisa
Kaarina

Ryhmäkuvassa vasemmalta: Puheenjohtaja Seppo Pyykönen, Lari Pynnä,
Elisa Hirvensalo, Kari Tamminen, Marja-Liisa Kujanpää, Katja Warpenius,
Jukka Haavisto, Hilkka Heliö-Virtanen ja Merja Kumpu.

Ensimmäiset
suntiot
valmistuivat
Turussa

Onko jäsenyytesi
kunnossa ?

Jos olet vaihtanut työnantajaa,
olethan muistanut tehdä uuden
jäsenmaksunperintäsopimuksen?
Maksetut jäsenmaksut ovat ehto-
na mm. ansiosidonnaisen päivä-
rahan saamiselle.

Ilmoitathan myös äitiys-, ja van-
hempainlomasta, hoitovapaasta,
pitkäaikaisesta sairaudesta, opis-
kelusta, asevelvollisuudesta tai
muista palkattomista kausista lii-
ton jäsenpalveluun. Näissä em. ta-
pauksissa on myös hoidettava pie-
nimuotoinen jäsenmaksu jäse-
nyystilille. Jos epäröit, että jäse-
nyytesi ei ole ajantasalla, ota yh-
teys jäsenrekisterinhoitajaan Jo-
hanna Puustiseen, puh. (09) 2290
0410.

Muistathan ilmoittaa hänelle
myös osoitteen- ja nimenmuutok-
set !

Kumpu Merja Orvokki
Valkeakoski / Metsäkansa

Pynnä Lari Pentti Gunnar
Urjala

Tamminen Kari Jouko Tapani
Valkeakoski / Sääksmäki

Warpenius Katja Irina
Kaarina
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24.–26.6. 1958

Yli 120 Kirkonpalvelijaa oli saa-
punut Ouluun opintopäiville ja ke-
säjuhlaamme . Ilmat olivat mitä
parhaimmat, parempia ei olisi voi-
nut pyytää.

Juhlat olivat “ynnissä” eli
NMKYssä puheenjohtajana yhdis-
tyksessä oli Y.Ahola Porista ja sih-
teerinä Juho Remonen Juvalta.
Oulun piispana oli piispa Heliövaa-
ra.

Vuosi-
juhliltamme
Oulusta
1958 ja 1981

Kirkonpalvelijoiden koulutuspäivä

Kuopiossa tiistaina 10.5.2005 Rytkyn leirikeskuksessa. llmoittautuminen
4.4. mennessä tuomiokapitulin vahtimestari Osmo Karppiselle p. (017) 288
8416 tai sähköpostilla: osmo.karppinen@evl.fi
9.30 Tulokahvit
10.00 Alkuhartaus / Tervetuloa
10.30 Työnohjausta kirkonpalvelijoillekin? Työnohjausta esittelevät hiip-

pakuntasihteeri Sirpa Juola ja sairaalapastori Hannu Rönkä.
12.00 Lounas
13.00 Kanavat
            1. Kirkonpalveljoiden eettiset ohjeet, Kari-Pekka Hartikainen
            2. Ihminen surussa, kohtaamisia kirkolla ja hautausmaalla, Hannu

Rönkä
            3. Minä mukana matkassa, kirkonpalveluskunta kirkon työssä, Kari

Kuula
15.00 Päätöshartaus

Lähtökahvit
Saunomis- ja uintimahdollisuus, joten omat pyyhkeet mukaan!
Hinta 25 euroa.

24.–25.6 1981

 Valtakunnalliset opintopäivät Ou-
lussa keräsivät tavanmukaan 200
henkisen joukon yhdessä olemaan.

Oulun piispana toimi Olavi Rimpi-
läinen, Kirkonpalvelijat ry:n puheen-
johtajana Toivo Ristevirta Roisma-
lasta ja sihteerinä Toivo Hätönen.
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Jokainen meistä on ajallaan ih-
metellyt noita kaanaan termejä:
vanhurskas tai pelkkä hurskas. Sun-
tio Tiirikainen, Salomo etunimel-
tään, täyttää kuitenkin samaan sar-
jaan kuuluvan termin: ovelanhurs-
kas. Kas niin, minäpä kerron.

Kaikki tiedämme, ainakin tämän
aviisin lukijat, miten kirkkoväen
määrä on vähentynyt. Ei auta enää
tilastoihin tehdyt pyöristykset, eikä
niiden määrällinen lisäys. Näin on
ollut jo ajat, mutta numeroa ei ole
raatsittu tehdä ja kirkollista selitte-
lykäytäntöä noudattaen on oltu ja
ihmetelty, keksitty syitä ja jätetty
suurempiin käsiin. Salomo Tiirikai-
nen ei ole suurikätinen, mutta kir-
konpalvelijoiden tapaan äkkiälykäs.
Hän mietiskeli kirkon rauhassa
monesti kauan omiaan ja työnan-
tajansa asioita. Tapansa mukaan
hän kävi tuumailusta toimeliaisuu-
teen.

Tuntien seurakuntansa väenkir-
jon, hän kommunikoi puhelimitse
muutamien kirkossa käyvien au-
tonomistajien kanssa. Olihan syr-
jäisemmältä tilukselta päivittäin läh-
dettävä asioille ja sunnuntaisin kirk-
koon ja milläs muulla, kuin autolla.
Selvittääksemme asioiden sujumis-
ta ottakaamme näyte eräästä pu-
helusta. (Lain hyväksymä sitaatti,

jota ei käsitellä Sonera-oikeuden-
käynnissä)

- Haloo Kutvosella.
- Taitaa olla Oskari itse, Tiirikai-

nen täällä, että päivää.
- Päivää, päivää, mitäs suntio näin

arkipäivänä ?
- No, pyhät matkat, pyhät met-

kut mielessä.
- Vai niin, no, milläs nyt tahdot

aktivoida, niin kuin sanotaan sivis-
tyneissä piireissä.

- Kuule, kun on teidänkin kylällä
niitä kirkonkävijöitä, joilla ei kyytiä
ole, niin eikö voitaisi rakentaa muu-
tama talkoorinki seurakuntaan ja
tarjota ilmaiset kyydit.

- Oonhan sitä tarjottukin, mutta
estelevät arkuuttaan ja tarjoavat
rahaa ja niin poispäin.

- Jos muutettaisiin trategiaa ja
sanottaisiin, että kirkkokyyti lähtee
nyt ja kulut maksaa korkeampi taho.

- Niin, ettäkö seurakunta ?
- Ei-ehei, vaan taivaallinen talous-

toimisto.
- Ootkos siä selvin päin, ethän

sinä yleensä.
- Selvistä päin ja harvinaisen sel-

vin. Eihän se meidän rahoissa tun-
nu, kun itsekin kuljetaan, mutta ilon
se tuottaa ja takuulla taivaassa kir-
joihin merkitään.

- Eihän minulla mitään sitä.. tuo-
ta…… vastaankaan… siis ole…jos
ne vaan…

- Katsos, muutetaan puhetapaa,
siis informaatiokieltä. Sanotaan,
että ne toivoivat sinunkin tulevan
ja minä nyt tässä isommalla asial-
la.

- No, passaahan sitä kokeilla. Ketä
muita tässä härningissä on muka-
na.

- No, soita sinä Tiukkaselle ja
Kankkuselle, minä soita Kettusel-
le, Suuroselle ja Mäkäräiselle. Ja
muista, mitä sanotaan sitten.

- Muistan , muistan.
- No, terve.
- Terve, tavataan.
Uskokaa tai älkää, systeemi toi-

mi. Joku tiedusteli, että kuka se
nyt oikein pyytää ja että tällä kyy-
dillä, voi voi. Lähdetään nyt sitten.
Temppelissä väkimäärä kasvoi huo-
mattavasti ja tyytyväisenä moni
mietti, että kukahan se nyt tahtoi
vielä ihan minuakin nähdä. Rovasti
oli ihmeissään. Kyytimiehet pitivät
salaa saunapalaverin ja päättivät
jatkaa. Suntio Tiirikainen hykerteli
ja kaikilla oli jotenkin epätavallisen
hyvä mieli. (Taivaassa otettiin käyt-
töön uusi vihko).

Pentti Tynkkynen

Ovelanhurskas suntio

Tämän vuoden ensimmäinen työ-
valiokunnan kokous pidettiin 15.2.
Tampereella.

Seuraavana päivänä 16.2. halli-
tus piti kokouksen, tässä joitakin
päätöksiä.

- Vuonna 2004 hallitus hyväksyi
137 uutta jäsentä. 16.2.05 hyväk-
syttiin 20 uutta jäsentä.

- Varapuheenjohtajaksi valittiin
Kaarina Yli-Somero.

- Työvaliokunnan jäsenten valin-
ta. Työvaliokunnan jäseneksi valit-
tiin Jaakko Lampinen. Hänen lisäk-
si työvaliokuntaan kuuluvat pj. Sep-
po Pyykkönen, vpj. Kaarina Yli-So-
mero ja sihteeri Kari Hartikainen.

- Tilinpäätös 1.1.–31.12.2004 ti-
linpäätös oli alijäämäinen 2458,03
€, johtuen 70-juhlavuoden kuluis-
ta ja tapahtumista. Hallitus hyväk-
syi tilinpäätöksen ja esitetään vuo-
sikokoukselle.

Hallituksen kokouksen päätöksiä
- Toimintakertomus 2004 hyväk-

syttiin, esitetään vuosikokokselle.
- Kirkonpalvelijan eettiset ohjeet

oikovedos hyväksyttiin.
- Tämän vuoden opinto- ja koulu-

tuspäivät Oulussa 28.-29.6. Ohjel-
ma hyväksyttiin.

- Seuraavat työvaliokunnan ja
hallituksen kokoukset ovat to 28.4.
Helsingissä.

Sihteeri Kari Hartikainen
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Epäasiallinen kohtelu on yleisen
hyvän tavan vastaista käyttäytymis-
tä toisia kohtaan työssä. Siihen
voivat syyllistyä niin työntekijät kuin
työnantaja. Kun työnantaja on tie-
toinen epäasiallisesta kohtelusta,
joka aiheuttaa työntekijälle tervey-
dellistä haittaa, eikä hän ryhdy tar-
vittaviin toimenpiteisiin, puhutaan
rangaistavasta häirinnästä tai muus-
ta epäasiallisesta kohtelusta.

Hyvä käyttäytyminen työpaikalla
on perusasia ja taito, joka on syytä
nostaa kunniaan. Sopivan ja sopi-
mattoman käyttäytymisen rajat
määrää työpaikan henkilöstö. Jos
hurtti huumori koetaan loukkaavak-
si, se on sopimatonta. Jos työnte-
kijän terveys vaarantuu koetun epä-
asiallisen kohtelun seurauksena,
käytöstä tulee muuttaa. Henkilö-
kohtaisiin ominaisuuksiin tai per-
soonaan liittyvien asioiden käsitte-
ly ei kuulu työpaikalle. Huutami-
nen, raivoaminen tai muu epäasi-
allinen käytös eivät kuulu myös-
kään työpaikan toimintaan.

Työpaikalla tulee muistaa, että
työnantajalla on oikeus ja velvolli-
suus johtaa työtä ja antaa työn te-
kemiseen liittyviä ohjeita ja määrä-
yksiä. Työnjohto-oikeuden rajojen
on syytä olla työpaikalla selkeät ja
kaikkien tiedossa.

Työnantajalla on myös velvolli-
suuksia työpaikalla. Työnantajan
tulee seurata työpaikan tilannetta,
arvioida työn vaaratekijät ja pois-
taa ne mahdollisuuksien mukaan.
Työnantajan tulee puuttua työpai-
kalla ilmeneviin ristiriitatilanteisiin.
Asioihin puuttumattomuus ja puhu-
mattomuus mahdollistavat epäasi-
allisen kohtelun jatkumisen ja häi-
riöiden pahenemisen.

Työntekijällä, joka kokee epäasi-
allista kohtelua, on velvollisuus toi-
mia. Hänen tulee ilmaista ”kiusaa-
jalleen” selkeästi, ettei hyväksy
epäasiallista kohtelua. Avukseen
työntekijä voi ottaa tukihenkilön

kuten työsuojeluvaltuutetun tai luot-
tamusmiehen. Jos epäasiallinen
kohtelu jatkuu, työntekijän tulee il-
moittaa asiasta esimiehelleen. Jos
esimies on epäasiallisesti kohtele-
va, ilmoitus tulee tehdä hänen esi-
miehelleen. Työnantajan velvolli-
suus on puuttua asiaan ja lopettaa
epäasiallinen kohtelu.

Työturvallisuuslaki kieltää häirin-
nän ja muun epäasiallisen kohte-
lun työssä. Työsuojeluviranomaiset
valvovat lain toteutumista työpai-
koilla. Häiriöitä ilmenee aika ajoin
jokaisella työpaikalla. Työsuojeluop-
paan tarkoituksena on ohjata työ-
paikkoja omien pelisääntöjen laati-
miseen ja nopeaan ongelmatilan-
teisiin tarttumiseen. Työpaikan yh-
teistä työkäyttäytymisen koodia
noudattamalla vältetään epäasial-
lista kohtelua työssä. Ja milloin
häiriöitä syntyy, ne osataan paikal-
listaa ja korjata nopeasti yhteisten
pelisääntöjen mukaisesti.

Miksi työnantajan tulee
puuttua epäasialliseen
kohteluun työssä

Epäasiallista kohtelua on yleisen
hyvän tavan vastainen toiminta ja
käyttäytyminen työssä. Se voi il-
metä mm. epäasiallisena käytök-
senä, työnjohtovallan ylityksinä,
sovittujen ehtojen laittomana muut-
tamisena tai työsyrjintänä.

Epäasiallisen kohtelun lopettami-
nen on työturvallisuuslain mukaan
työnantajan velvollisuus. Ellei työn-
antaja puutu työntekijän terveyttä
vaarantavaan kohteluun työpaikal-
la, hän voi joutua laiminlyönnistään
tai toiminnastaan rikosoikeudelli-
seen vastuuseen.

Epäasiallisesta kohtelusta aiheu-
tuu työntekijöille ja yrityksen toi-
minnalle vahingollisia seurauksia,
esimerkiksi
työntekijän

• työmotivaatio heikkenee
• terveys heikkenee, sairauspois-

Epäasiallinen kohtelu
saolot lisääntyvät

• työteho laskee.
Työnantajalle aiheutuvia
seurauksia

• kustannuksia sairauspoissaolois-
ta ja henkilön työpanoksen kor-
vaamisesta

• työn tuloksellisuus laskee
• yleinen työilmapiiri kiristyy ja

asioiden hoito vaikeutuu
• vaivaa ja kustannuksia rikkomus-

ten käsittelystä liitoissa, viran-
omaisissa ja tuomioistuimissa

• yrityksen maine kärsii, kun työn-
antajasta liikkuu kielteisiä juoru-
ja.

T Y Ö S U O J E L U P I I R I T
www.tyosuojelu.fi

Uudenmaan työsuojelupiiri
puhelin (09) 774 711
telefax (09) 730 798 ja 719 837
helsinki.tsp@tsp.stm.vn.fi
Turun ja Porin työsuojelupiiri
puhelin (02) 271 5777
telefax (02) 271 5778
turku.tsp@tsp.stm.vn.fi
Hämeen työsuojelupiiri
puhelin (03) 260 8800
telefax (03) 260 8899
tampere.tsp@tsp.stm.vn.fi
Kaakkois-Suomen työsuojelupiiri
puhelin 020 7470 500
telefax 020 7470 529
lappeenranta.tsp@tsp.stm.vn.fi
Vaasan työsuojelupiiri
puhelin 020 123 6200
telefax 020 123 6229
vaasa.tsp@tsp.stm.vn.fi
Keski-Suomen työsuojelupiiri
puhelin (014) 697 211
telefax (014) 697 341
jyvaskyla.tsp@tsp.stm.vn.fi
Itä-Suomen työsuojelupiiri
puhelin (017) 201 401
telefax (017) 201 410
kuopio.tsp@tsp.stm.vn.fi
Pohjois-Suomen työsuojelupiiri
puhelin (08) 315 9511
telefax (08) 315 9599
oulu.tsp@tsp.stm.vn.fi
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Pohjois-Karjalan alaosaston
Vuosikokous tiistaina 12.04.2005 klo
10.00 Ilomantsin seurakuntatalolla.
Aloittelemme kahvilla ja sen jälkeen
vs. kirkkoherra Markku Vasara pitää
alkuhartauden, sen jälkeen vuosiko-
kous ja sihteeri Kari Hartikaisen pu-
heenvuoro. Ilmoittautuminen ja ruo-
ka-allergiat 7.4. mennessä Sanna Karp-
pi, puh. 0400 183 198.
Tervetuloa.                          Toimikunta

Etelä-Pohjanmaan

alaosaston
Vuosikokous Honkiniemen Leirikes-
kuksessa 20.04.2005 klo 17.00, aloi-
tamme vuosikokouksella. Lisäksi vie-
tämme iltaa kodalla lättyjen ja makka-
ranpaiston merkeissä, sitten onkin hyvä
mennä kuumaan saunaan. Ilta päättyy
tunnelmallisessa leirin kappelissa, jossa
hartauden pitää vuoden kirkon työnte-
kijä Matti Pesonen. Muistathan ottaa
mukaan voittopalkintoja perinteisiin ar-
pajaisiin. Ilmoittautumiset Harri Koso-
lalle 15.04. 2005 puh. 050 362 0059.
Tervetuloa.                          Toimikunta

Keski-Suomen alaosaston
Vuosikokous maanantaina 25.4. 2005
klo 12.00 Kylpylä-hotelli Peurungassa,
Peurungantie 85, Laukaa.  Tervetuloa.

Toimikunta

Kirkonpalvelijat ry:n

Uudenmaan alaosasto

kutsuu sinut VUOSIKOKOUKSEEN

klo 17.00 ja sitä seuraavaan konsert-
tiin Tapiolan kirkolle 13.04.2005 osoit-
teessa Kirkkopolku 3, 02100 Espoo,
Tapiola (Eniron vuoden 2004 luettelon
karttasivulla 50, 76/DC).

Ilmoittautumiset kokoukseen puheen-
johtaja Toini Tissarille sähköpostitse toi-
ni.tissari@espoonlahdenseurakunta.fi
tai puhelimitse numeroon 040 - 533
8828 huhtikuun 8. päivään mennessä.
Kokouksessa on tarjoilua, joten ilmoi-
tathan mahdolliset ruoka-ainerajoituk-
sesi ilmoittautumisen yhteydessä.

KONSERTTIIN

(The Ukulele orchestra of Great Bri-
tain, Tapiolan kulttuurikeskuksessa) tar-
vitaan sitova ilmoittautuminen ja tois-
taiseksi tarkemmin määrittelemätön
omavastuuosuus lippujen rajallisen saa-
tavuuden vuoksi. Viimeinen ilmoittau-
tumispäivä on 14.3. Myös nämä il-
moittautumiset T.Tissarille.

TERVETULOA!

Kirkonpalvelijat
Uusimaa ry:n työryhmä

Pääsiäisyö

Pääsiäinen, pääsiäinen, taas ker-
ran pääsiäinen! Niin, meidän pää-
siäisemme on Kristus, meidån Ju-
malamme, joka on uhrannut it-
sensä meidän puolestamme, hän,
joka on näkymätön, sanoin ku-
vaamaton, kaikkialla elävä... Sinä
olet meidän ylösnousemuksem-
me. Sinulle kuuluu kunnia, Sinul-
le yhdessä Isän kanssa, jonka
kanssa olet ollut ennen maailmo-
jen luomista, yhdessä Pyhän Hen-
gen kanssa, joka tekee kaiken elä-
väksi nyt ja aina.

200-300 lukujen liturgiasta. (Ru-
kouksia varhaiskirkon ajalta, Ka-
ras-Sana, suom. Anna-Maija Rait-
tila.

Kainuun alaosaston
Vuosikokous Kainuun opistolla Palta-
mossa keskiviikkona 30.3. 2005 klo
19.00 iltahartauden jälkeen.
Tervetuloa.                       Toimikunta

Varsinais-Suomen

alaosaston
Vuosikokous tiistaina 19.4.2005 klo
18.00 Raision hautausmaan uudessa
talousrakennuksessa.
Tervetuloa.                        Toimikunta

Kanta-Hämeen alaosaston
Vuosikokous tiistaina 19.4.2005 klo
18.00 Tervakosken seurakuntakeskuk-
sessa. Mukana SVTL:n pj. Matti Löp-
pönen. Illan päätteeksi hartaus+HPE.
Tervetuloa.                          Toimikunta

Päijät-Hämeen alaosaston
Vuosikokous perjantaina 22.04. 2005
Nastolan srk:n seurakuntatalolla Im-
miläntie 2, Nastola. Tilaisuus alkaa klo
18.00. Mukana SVTL:n pj. Matti Löp-
pönen. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa.                        Toimikunta

Pirkanmaan alaosaston ja

Tampereen alaosaston
Yhteinen virkistyspäivä lauantaina
9.4.2005 klo 12.00 alkaen Ikaalisissa,
Koivikon leirikeskuksessa. Tarjolla keit-
toa ja hyvää seuraa, sauna.
Pirkanmaan alaosaston vuosikokous-
asiat samassa yhteydessä.
Ajo-ohje: Ikaalisten kylpylän tienhaa-
rasta Vaasaan päin n. 800 m, käänny
oikealle jossa lukee Karttu. Aja n. 1
km; Koivikko.
Lisätiedustelut 044 744 0049/Tuomas,
040 740 788/Ari.
Tervetuloa.                               Toimikunta

Etelä-Karjalan alaosaston
Vuosikokous ja KREMATORIOON
tutustuminen Imatralla torstaina 21.4.
2005 klo 18.00. Osoite: Asemamäen-
tie 43, Imatra.  Tervetuloa.

Toimikunta

Oulun alaosaston
Vuosikokous pidetään Hotelli Rama-
dassa, Kirkkokatu 3, Oulu 7.4.2005 klo
17.00. Esillä sääntömääräiset asiat.
Mukana puh.joht. Seppo Pyykkönen
ja sihteeri Kari Hartikainen.
Tervetuloa.                                      Toimikunta

Satakunnan alaosaston
Vuosikokous pidetään tiistaina 19.4.
2005 klo 18.30 Maija Haukkaniemen
kotona, Rekitie 6, Kullaa. Esillä sään-
tömääräiset asiat.
Ajo-ohje: Kullaan kirkolta 1 km Tampe-
reelle päin, Valtatie 11 opasteet. Olet
tervetullut tutustumaan Maijan “mol-
lamaijan näyttelyyn”, kahvittelemaan
ja tapaamaan työkavereita muista seu-
rakunnista.  Tervetuloa.

Toimikunta
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Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Liitto SVTL ry
www.svtl.fi

Toimisto:

Asemamiehenkatu 2
00520 HELSINKI
puhelin (09) 2290 0410
faksi (09) 141 362
työttömyyskassa
puh. (09) 2290 0420

Liiton toimisto sekä sen työttö-
myyskassa ovat avoinna maanan-
taista perjantaihin klo 9-16, ke-
säaikana klo 9.15.

Työttömyyskassan puhelut toivo-
taan keskitettäväksi klo 9-11 vä-
liseksi ajaksi.

Hallinto
Ritva Rasila
toiminnanjohtaja
puh. (09) 2290 0450
040 8280 656
ritva.rasila@svtl.fi

Carita Kärkinen
toiminnanjohtajan sihteeri
puh. (09) 2290 0411
carita.karkinen@svtl.fi

Palvelussuhde- ja työsuojelu-
neuvonta, luottamusmiesasiat
Sakari Timonen
työmarkkina-asiamies
puh. (09) 2290 0451
sakari.timonen@svtl.fi

Lainopillinen neuvonta
Anna-Maria Numminen
lakimies
puh. (09) 2290 0440
anna-maria.numminen@svtl.fi

Hanna Lehtimäki
lakimies
puh. (09) 2290 0430
hanna.lehtimaki@svtl.fi

Koulutus-, jäsen- ja alueyhdistys-
sekä opiskelija-asiat
Vuokko Laaksonen
järjestösihteeri
puh. (09) 2290 0431
vuokko.laaksonen@svtl.fi

Jäsenpalvelu
Johanna Puustinen
jäsenpalvelusihteeri
puh. (09) 2290 0410
johanna.puustinen@svtl.fi

Seurakuntien Viran- ja
Toimenhaltijain
työttömyyskassa:

Suosittelemme yhteydenottoa
klo 9-11 välisenä aikana.

Maarit Tenlenius
kassanjohtaja
puh. (09) 2290 0420
maarit.tenlenius@svtl.fi

Helena Huovinen
etuuskäsittelijä
(hakijat M–Ö)
puh. (09) 2290 0422
helena.huovinen@svtl.fi

Soile Suanto
etuuskäsittelijä
(hakijat A–L)
puh. (09) 2290 0421
soile.suanto@svtl.fi

Ammattiliitto ei ole turva vain
työttömyyden varalta. Liiton jä-
senenä olet rakentamassa oikeu-
denmukaisempaa yhteiskuntaa
kohtuuliisen jäsenmaksun hin-
nalla. Lisäksi saat rahanarvoisia
etuja.

Ammattiliitot ovat tarpeellinen
vastavoima yhteiskunnassa. Har-
va tulee ajatelleeksi, että ilman ay-
liikkeen ponnisteluja ei olisi olemas-
sa vuosilomaa, seitsemän kuukau-
den äitiyslomaa, ansiosidonnaista
työttömyysturvaa tai vuorotteluva-
paata. Ilman ammattiliittoja jokai-
nen joutuisi neuvottelemaan itse
työantajan kanssa palkkansa ja työ-

aikansa, ja työnantaja pystyisi mak-
samaan palkkaa pärstäkertoimen
mukaan. Yleensä työnantaja ei ole
valmis yksipuolisesti parantamaan
työntekijöiden etua.

Työelämässä pätee sama sään-
tö kuin liikenteessä: jos et tunne
sääntöjä, olet aika turvaton. Am-
mattiliitosta saat tietoa oikeuksis-
ta ja velvollisuuksista, joita sinulla
on työpaikalla. Liiton jäsenenä si-
nulla on työpaikalla myös puolus-
taja, luottamusmies. Jos jokin mät-
tää työsuhteessa, luottamusmies
neuvoo niin pienissä kuin isoissa
asioissa. Häneltä voi pyytää apua
esim.työsopimuksen laatimisessa.

Jos esimiehen kanssa tulee eri-
mielisyyksiä, luottamusmies puhuu
puolestasi. Hän valvoo, että työ-
paikalla noudatetaan voimassa ole-
via sopimuksia. Jos sopuun ei pääs-
tä pelkästään puhumalla, saat lii-
tosta ilmaista lakiapua ja erimieli-
syydet voidaan viedä ratkaistavak-
si jopa oikeuteen asti. Liiton jäse-
nenä kuulut joko automaattisesti
työttömyyskassaan tai sinulla on
mahdollisuus liittyä siihen ja saada
siten oikeus ansiosidonnaiseen
tyottömyysturvaan. Lisäksi jäsenyy-
teen kuuluu monia muita etuja ku-
ten vakuutusetuja, jäsenlehti ja
alennuksia esimerkiksi bensan hin-
nasta.

Ammattiliittoon kannattaa liittyä
heti eikä vasta ongelmien ilmetes-
sä. Järjestäytymätöntä työntekijää
ei ammattiliitto auta.

Liiton jäsenenä vaikutat
ja saat monia etuja
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Minä tahtoisin kiittää Jumalaa,
kun tähdet saa syömmeeni riemun.
Taivaan enkeli sieluain soinnuttaa,
ilo täyttävi lapsen sielun.

Minä soittelen harpul’ enkelten
ja soinnutan tähtien tarhaan.
Minä kiittelen näin aina Jumalaa,
soinnut enkelten ei vie harhaan.

Minä tahtoisin kiittää Jumalaa,
siit’ että mun sieluni soipi,
milloin luminen talvi se tuiskuttaa
ja nietokset uomia luopi.

Minä tahtoisin kiittää Jumalaa,
kun pieninkin kukkanen haastaa,
milloin metsäinen kantelo kumajaa
tuoden terveiset Herran maasta.

Marjatta Hämäläinen, Kirkonpalwelija-lehti, 1958


