Kirkon Toimistohenkilöstö
Tiedote 2020
KiTo ry

”Toimistotyön monialaistuminen ja yhteistyön lisääntyminen”
Syksyn 2020 TEEMAPÄIVÄT Jyväskylässä

KiTo ry:n vuosikokous to 24.9.2020 Jyväskylä, Hotel Alexandra

HYVÄT JÄSENEMME
Tätä kirjoittaessani elämme edelleen hyvin poikkeuksellisia aikoja. Monet meistä ovat
joutuneet elämään nyt fyysisesti hyvinkin eristyksissä ja kaipailevat elämäänsä virikkeitä,
tai ihan vaan kontakteja ulkomaailmaan. Tämä on myös hyvää aikaa itsensä
kehittämiselle eli opiskella uusia taitoja tai kouluttautua tokikin nykyisin verkon
välityksellä.
Muistuttelen teitä tässä tämän vuoden Toimistohenkilöstön teemapäivistä, jotka
ainakin näillä näkymin ovat toteutumassa suunnitellusti syyskuussa Jyväskylässä.
Toivottavasti tapaamme siellä.
Evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehtosopimuksen sovittelua käydään etäyhteyksien avulla valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla. Yhteinen tavoite on
saada neuvotteluratkaisu aikaan toukokuun 2020 aikana.
Toivon, että tämä aika opettaa meille edes jotain hyvää. Sitä kuinka arvokasta ihan
tavallinen, arkinen ja turvallinen elämä onkaan. Soitellaan toisillemme, laitetaan viestiä
ja puhutaan.
Katse aurinkoon ja ajatukset tulevaan kesään, kyllä tästä kaikki selvitään.
Toivotankin teille jokaiselle valoisia ja hyvänmielen ajatuksia sekä terveyttä!
Tapaamisiin Jyväskylässä!

Sari Villanen
KiTo ry:n puheenjohtaja

kuvan otti Tuija Niemi-Nikkola

Kuvan otti Tea Ainoa.

Jyväskylässä tutustumme teemapäivien toisena päivänä Jyväskylän kaupunginkirkkoon.
https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/kaupunginkirkko
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TOIVO KANTAA JA KANNATTELEE KOVINA AIKOINA
Sanotaan, että mikään ei vahvista ja kannusta
niin paljon kuin se, että odottaa huomiselta
jotakin. Toivo on ihmisen elämän perusvoimavara, joka auttaa suuntamaan katseen
eteenpäin. Se antaa meille luottamusta, että
koettelemuksista voi selviytyä.

itsekriittisyydestä kannattaakin nyt viimeistään
luopua ja opetella suhtautumaan itseensä myötä
tuntoisesti.
On tärkeätä huomata omat onnistumisensa ja olla
kiitollinen omasta jaksamisestaan, tunnustaa
itselleen, että on riittävän hyvä.

Tällä hetkellä maailman laajuinen koronakriisi
koskettaa jokaista ihmistä. Se on vaarantanut
iäkkäiden terveyden, keski-ikäisten toimeentulon ja nuorten tulevaisuuden. Monet
ihmiset ovat joutuneet yt-neuvotteluiden tai
lomautusten piiriin, ja oma taloustilanne onkin
yhtäkkiä epävarma. Suuri osa ihmisistä on
lisäksi
määrätty
eristyksiin.
Joillekin
eristäytyneisyys
lisää
irrallisuuden
ja
yksinäisyyden tunteita, joillekin taas hiljaiselo ja
yksintekeminen on luontevaa.

Pandemian kestoa ei vielä kukaan tiedä varmasti.
Varmaa on vain se, ettei paluuta entiseen ole vielä
pitkään aikaan, ehkä ei koskaan. Erilaisten
tutkimusten mukaan Suomi on kuitenkin yksi
maailman parhaista valtioista. Suomen historia on
täynnä kansan koettelemuksia, joista on aina noustu
jaloilleen. Toivo paremmasta on aina kantanut ja
kannatellut suomalaisia. Se on antanut kovina aikoina
voimaa ponnistaa eteenpäin. Niin nytkin.
Myös luonto voi olla toivon virvoittaja. Vuodenaikojen vaihtelu muistuttaa meitä siitä, että elämä
kulkee eteenpäin vastoinkäymisistä huolimatta.
Toivossa elävä kykenee näkemään itsensä osana
suurempaa kokonaisuutta, ja sen, että omalla
elämällä on tarkoitus.

Kirkko on toimenkuvansa myötä tottunut
kohtaamaan ihmisiä kriisitilanteissa. Se on
kirkon perustyötä. Ovathan kirkon työntekijät
päivittäin mukana ihmiselämän käännekohdissa. Kirkon työssä karttuu elämän
viisautta ehkä enemmän kuin monessa muussa
työssä. Siinä oppii ymmärtämään, ettei
kärsimys välttämättä jalosta ihmistä, mutta
koettelemuksista selviytyminen vahvistaa
toivoa elämänkokemuksen myötä rakentuvana
voimana.

Edesmennyt presidenttimme Mauno Koivisto on
sanonut, että ”ellemme varmuudella tiedä, kuinka
tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin”.
Voiko toivoa paremmin sanoittaa?
Hyvät ystävät,
pidetään mielessä,
että yksikin
auringonsäde
riittää hävittämään
miljoonia varjoja.

Koronakriisin aikana toivo voi ajoittain olla
koetuksella. Yksittäisistä päivistä voi jäädä
kaoottinen olo ja tunne, ettei ole saanut mitään
aikaan. Huomio kannattaa kuitenkin päivän
päätteeksi pyrkiä kiinnittämään niihin asioihin,
jotka sai tehtyä. Esimerkiksi moni vanhempi
hoitaa etätyöpäivinään päiväkoti-ikäisiä lapsia,
auttaa koululaisia etäkoulu-tehtävissä ja siinä
sivussa vielä huolehtii omista iäkkäistä
vanhemmistaan tai naapureistaan. Liiasta
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odotusta teille
toivottaen
Paula Aaltonen,
toiminnanjohtaja,
Kirkon alat ry
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Yhteystiedot
Kirkon alat ry
Asemamiehenkatu 2
00520 Helsinki
puh. 0207912530
kirkonalat@kirkonalat.fi
www.kirkonalat.fi
kuvan otti Sari RH
etunimi.sukunimi@kirkonalat.fi
Katso aukioloajat liiton nettisivulta: https://www.kirkonalat.fi/kirkon-alat-ry/yhteystiedot/

Nimi

Nimike

Tehtävä

Puhelin

Paula Aaltonen

Toiminnanjohtaja

Toimiston johtaminen, hallinto- ja
neuvotteluasiat

0400236881

Chanthy Nybergh

Viestinnän
koordinaattori

Johdon avustaminen,
viestintäpalvelut

perhevapaalla

Tuomo Veijanen

Viestintäsuunnittelija

Viestintäpalvelut

0400167644

Jaana Kovanen

Kirjanpitäjä

Talous, laskutus

0400214437

Anna-Maria
Numminen

Lakimies

Ev.lut. ja ortodoksisen
seurakunnan
sopimusneuvonta ja -neuvottelut,
lainopillinen neuvonta,
sosiaaliturva-asiat, liittojuristi

0405040770

Pekka Pietinen

Lakimies

Ev.lut.srk ja kristillisten järjestöjen
sopimusneuvonta ja -neuvottelut,
lainopillinen neuvonta,
luottamusmieskoulutus

0407753889

Ilona Lehmus

Järjestöasiantuntija

Alue-ja opiskelijatoiminta,
yhteydet kouluttaviin laitoksiin
ja järjestöihin, liiton koulutukset.

0403573981

Galina Voloshina

Toimistosihteeri

Jäsenrekisteri,
osoitteenmuutokset, kurssiilmoittautumiset, Jäsenpalvelu,
jäsenmaksuasiat

0400882012
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MITÄ UUDET TYÖNTEON TAVAT OVAT JULKISELLA SEKTORILLA?
Ja mitä se voisi tarkoittaa juuri sinulle?....
........................................................
Puheenvuoroni tavoite on lisätä yhteistä
ymmärrystä uusista työnteon tavoista julkisella
sektorilla
innostavassa
ja
turvallisessa
ilmapiirissä. Uusissa työnteon tavoissa on kyse
ennen kaikkea entistä fiksummista tavoista
tehdä töitä vaikuttavammin. Uudet työnteon
tavat eivät ole mikään kehittäjien etuoikeus,
vaan jotain, jota me jokainen voimme
päivittäisessä
arjessamme
tehdä
sujuvoittaaksemme työtämme. Väitänkin, että meillä
on jo olemassa nyt kaikki avaimet mielekkääseen
työelämään! Esimerkiksi yksi myytti työelämässä
liittyy palautteen antamiseen. tiesitkö, että sen
sijaan, että ihmiset haluaisivat palautetta, he
kaipaavatkin huomiota? tutkimukset osoittavat,
että myönteinen huomio on 30 kertaa
vaikuttavampaa kuin negatiivinen huomio
paranneltaessa työsuoritusta...............................
Marcus Buckingham and Ashley Goodall (2019).

Kuka olen?
Olen Johanna Kiesiläinen-Riihelä Weekday
Gardener Oy:stä. Näin juristina, että ongelmat
HR:ssä ovat vain harvoin oikeudellisia, minkä
vuoksi halusin laajentaa ammattitaitoani.
Valmistuin Aalto –yliopiston johtamisen
laitokselta. Olen myös ratkaisukeskeinen
työnohjaaja (STOry). Olen saanut tehdä töitä
erilaisissa valtion organisaatioissa virastoista
ministeriöihin. Minulla on työkokemusta myös
yksityiseltä sektorilta, esimerkiksi pienestä PKyrityksestä ja vastaavasti yli 500.000 työntekijän
globaalista amerikkalaisesta pörssiyrityksestä.
Yrittäjänä minulla on ollut ilo työskennellä esim.
Tikkurilan seurakunnan ja eri kuntien kanssa.
En ole katunut päivääkään, että otin riskin ja
päätin muuttaa urani kurssia aikoinaan. Olen
nykyisin tapamuotoilija (KTM, OTM), joka tekee
työtään intohimolla ja suurella sydämellä. Pystyn
näkemään ihmisten potentiaalin ja haluan auttaa
erilaisia työyhteisöjä ja niiden jäseniä
hyödyntämään heidän voimavaransa luomalla
yhdessä heidän kanssa uusia, entistä fiksumpia
tapoja tehdä töitä. Uskon positiivisen ajattelun ja
ratkaisukeskeisyyden voimaan. Pienimuotoiset
arjen kokeilut ja niistä oppiminen on avain
onnistumiseen. Huumori ja myötätunto ovat
työyhteisöjen liima. Löydät minut LinkedIn:stä ja
minusta olisi kiva saada sinut verkostooni. Älä siis
epäröi laittaa kontaktipyyntöä:
https://www.linkedin.com/in/johannakiesiläine
nriihela/

Haluan jakaa kanssanne tosielämästä innostavia
ja ajatuksia herättäviä esimerkkejä uusista
työnteon tavoista julkisella sektorilla. Teemme
myös pariharjoituksen, jossa sinun on
mahdollisuus
harjoitella
kuuntelemista,
palautteen antamista ja mikä tärkeintä
vahvuuksiesi hyödyntämistä.
Jos sinulla on toiveita syyskuun tapaamiseemme
liittyen, laita rohkeasti viestiä minulle:................
johanna@weekdaygardener.com
Pääset lukemaan tarkemmin ajatuksiani
Kokeileva kasvihuone – blogistani täältä:
https://www.weekdaygardener.com/blogi
Aristotelen sanoin: Erinomaisuus ei ole teko,
vaan tapa!............................................................
Onpa mukavaa, että tapaan Sinut syyskuussa.
Odotan sitä jo kovin!......................................

Johanna Kiesiläinen-Riihelä
Tapamuotoilija
Weekday Gardener
Harjun portaat, Jyväskylä .

.......................
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TULI KORONA JA TOIMINNAN OLI PAKKO MUUTTUA
Vappuviikko. Seurakunnat, jotka tunnemme,

Kuulostaa aika lailla korona-ajan asioilta.

ovat hyvin erilaisia kuin vielä kaksi kuukautta
sitten. Tuli koronavirus ja pysäytti kaiken

Seurakunnat ovat menneet yhä enemmän

toiminnan.

nettiin, on teams-kokouksia, etätöitä. Tietotekniikkaa hyödynnetään niin paljon kuin vain

Jumalanpalvelukset, seurakuntaelämän keskus, ovat pelkästään netissä.... .................
Pääsiäisenäkään, kristikunnan suurimpana
juhlana, kirkkoon ei päässyt. Koskaan aikaisemmin ei esimerkiksi Suomen Lähetysseuran
kesäjuhlia ole peruttu, edes sota-aikana. Nyt
peruttiin. Samoin Suviseurat.

pystytään. Moni seurakunnan työntekijä on
opetellut tuottamaan videoklippejä ja jakaa
niitä somessa. Perjantaina mietimme, mitä
tarkoittaa kohti moniosaamista meneminen,
millaisia kokemuksia on yhteistyöstä ja miten

Olemme keskellä pakotettua muutosta. Osa
teistä virasto- ja toimistotyöntekijöistä sekä
keskusrekisterien työntekijöistä on koko
korona-ajan ollut ilmeisesti omalla työpaikalla,
kuten ennenkin, osa tehnyt etätöitä.

rakentaa

parempi

työpäivä.

Odotan

mielenkiinnolla, mitä eväitä näihin saamme,
millaisia kokemuksia näistä on. Paremman
työpäivän rakentaminen töissä ja kotona on

Jyväskylän teemapäiviemme ohjelma on

ainakin erilaista. Vai olisiko niissä jotain

edelleen rungoltaan entisenlainen. Katselen

samaa?

ohjelman sisältöä. Torstaina on esillä moni-

Lopuksi haluan toivottaa kaupunkien ja
maakuntien
kaikille
kirkon
toimistotyöntekijöille armorikasta ja mukavaa kesää!

puolinen palvelu, kiinteistöjen hallinta tietokannan avulla ja uudet työnteon tavat............

Toivottavasti näemme syksyllä Jyväskylässä!

Sami Lahtiluoma

kuva Tuija Niemi-Nikkola

kehittämiskonsultti, Kirkkopalvelut
kuva Sari R-H

Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry
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Tervehdys kaikille Kirkon toimistohenkilöstön jäsenille!
Aloitin Kirkon alojen järjestöasiantuntijana
toukokuussa 2019 eli tasan vuosi sitten. Oma
tehtävänkuvani Kirkon aloissa jakautuu
kahteen osaan: nykyisten jäsenten jäsenyyden
vahvistaminen sekä uusien jäsenten hankinta.
Järjestän luottamusmiehille koulutusta ja
vertaistukea, kierrän eri aluetoimikuntien
järjestämissä
tapahtumissa
tapaamassa
jäseniä, pidän yhteyttä oppilaitoksiin ja käyn
pitämässä opiskelijoille oppitunteja, edustan
Kirkon aloja lukuisissa eri tilaisuuksissa ja
tapahtumissa sekä kerään palautetta jäseniltä
ja kehitän toimintaa ja jäsenetuja. Tällä
hetkellä huomioni on erityisen keskittynyt
jäsenten alueellisen tasa-arvon kehittämiseen
ja opiskelijoiden tavoittamiseen nykyistä
laajemmin. Joten katse on tiukasti nykyisessä
hetkessä, mutta myös tulevaisuudessa. Pidän
myös yksilötyönohjauksia kaikille halukkaille
Kirkon alojen jäsenille Teamsin välityksellä.
Työnohjauksista voi sopia suoraan laittamalla
joko sähköpostia tai soittamalla.

lähes 30 vuoden kokemus. Tällä hetkellä
toimin työn ohella kirkkokuorolaisena
Uspenskin katedraalissa ja Filantroria ry:n
(kansainvälisen diakonian ja lähetystyön
järjestö) puheenjohtajana. Olen opiskellut
sekä alemman että ylemmän sosiaalialan
ammattikorkeakoulututkinnon, joiden lisäksi
olen kouluttautunut työnohjaajaksi sekä
suorittanut teologian, kasvatustieteiden ja
psykologian opintoja avoimessa yliopistossa.
Haaveissa on opiskella yhteiskuntatieteitä ja
sosiaalipolitiikkaa joskus tulevaisuudessa.
Kirkko ei ole osa elämääni, vaan se on koko
elämäni ydin, jonka ympärille kaikki muu
elämässäni rakentuu. Arvopohjani on vahvasti
kristillinen ja koen tärkeänä, että saan tehdä
arvojeni mukaista työtä. Kirkon aloilla on
mielestäni tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä ja
asema. Se tukee ja yhdistää kirkon eri
työntekijöitä sekä varmistaa, että kirkon ääni
kuuluu yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.
Järjestöasiantuntijan tehtävässä yhdistyvät
minulle monet rakkaat ja tärkeät asiat: kirkon
työ ja sen kehittäminen, työhyvinvoinnin
edistäminen,
ihmisten
kohtaaminen,
ekumeenisten suhteiden vahvistaminen sekä
kirkon
työn
näkyväksi
tekeminen
yhteiskunnassa.

Ennen Kirkon aloja työskentelin lähes 15
vuotta Suomen ortodoksisessa kirkossa
toimien niin nuorisotyöntekijänä, diakoniatyöntekijänä kuin kanttorinakin. Järjestötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä minulla on

Toivotan kaikille Kito ry:n jäsenille aurinkoista.....
ja voimauttavaa kesää!..
....................................
Olkaa rohkeasti yhteydessä!

Ilona Lehmus
Kirkon alat ry
Järjestöasiantuntija

Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry
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Parempi työpäivä!
Olli Keskinen esiintyy teemapäivillä aiheenaan ”Parempi työpäivä”, joka elää kuulijoiden puheissa
vielä pitkään esityksen jälkeen. Ollin tarinoiden punainen lanka, paremman työpäivän idea, on se,
että meidän tulisi tehdä yhä parempaa tulosta yhä vähemmällä vaivalla. Ollin Parempi työpäivä
valittiin Vuoden Aiheeksi 2019..............................................................................................................
"Tyhmä paljon työtä tekee,
viisas pääsee vähemmällä."..
Ihmisellä on biologinen perustarve saada aikaiseksi, ei raataa. Mustikkametsä on oiva esimerkki.
Normaali "ahne" ihminen suunnistaa sinne, missä mättäät ovat mustanaan mustikkaa. Siellä työ on
joutuisaa, ja tulosta syntyy. Kun kerromme ystävälle, että olin tänään mustikassa, kysymys ei kuulu,
millainen fiilis metsässä oli, vaan että paljonko poimit. Kymmentä litraa käsin poimittua, puhdasta
marjaa pidetään yleisesti kelpo tuloksena..................................................................................................
Ollin omakohtaiset kertomukset lähtevät liikkeelle vuodesta 1991, kun hän perusti Kummeli-ryhmän
yhdessä Heikki Silvennoisen kanssa. Ryhmän yksinkertaiset, mutta vaativat työskentelytavat
osoittautuivat nopeasti poikkeuksellisen tuottaviksi. Pienessä tiimissä jokaisen oli pakko toimittaa
sovitut asiat, eikä ruikuttamista tai vastuun välttelyä voitu suvaita lainkaan. Kurinalaisuus ruokki
luovuutta ja loi kiireetöntä ilmapiiriä, jossa oli hyvä tehdä töitä. Ja mikä tärkeintä: pienen firman
kassa pysyi kunnossa...........................

Olli kannustaa kuulijoitaan tekemään tarkkoja havaintoja
omasta työpäivästään. Istutko kenties palavereissa, jotka
venyvät ja joita kukaan ei johda? Huonosti tuottavat
palaverit ovat hyvä esimerkki toiminnasta, jonka lopulta
yrityksen asiakkaat joutuvat kustantamaan. Mitäpä jos he
olisivat kärpäsinä katossa ja näkisivät miten heidän rahojaan
käytetään?.........................................................
Ollin havainnot ovat usein humoristisia, mutta myös
ajatuksia herättäviä, inspiroiviakin. Millainen ihminen olen
työntekijänä,
esimiehenä,
yrittäjänä,
myyjänä,
asiantuntijana, asiakaspalvelijana, yhteisön jäsenenä? Olli
pohtii terävästi suomalaista arvomaailmaa, hyvinvoinnin
ihannetta, yksilökeskeisyyttä, stressiä, kiirettä ja paineita.
Yleisö pääsee useampaan otteeseen tarkistamaan omia
asenteitaan.

Olli Keskinen
suomalainen
televisiovaikuttaja

Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry
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Toimistotyön monialaistuminen ja yhteistyön lisääntyminen TOIMISTOHENKILÖIDEN TEEMAPÄIVÄT 24. - 25.9.2020
Original Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä
OHJELMA torstaina 24.9.2020
9:00 – 9:45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
10:00
10.15

11:00
11:15
12:00

Päivien avaus puheenjohtaja Sari Villanen, KiTo ry &
kehittämiskonsultti Sami Lahtiluoma, Kirkkopalvelut
Virastokulttuurista monipuoliseen palveluun –
Aluekeskusrekisterit ja Kirjuri, johtaja Tuomas Palola,
Lapuan hiippakunnan keskusrekisteri
Tauko
Edellinen aihe jatkuu
Lounas

13:00

Kiinteistöjen ja arvoesineiden hallinta Basis –tietokannan avulla
Koordinaattori Inkeri Kranttila, Kirkkohallitus

14:30

Kahvi

15:00

Uudet työnteon tavat julkisella sektorilla
Tapamuotoilija Johanna Kiesiläinen-Riihelä, Weekday Gardener Oy

15.45

Päätös

16.00

KiTo ry:n VUOSIKOKOUS

Iltaohjelma:
Huoneteatterin näytelmä 15€/KiTo ry:n jäsen, 20€/ei-jäsen

OHJELMA perjantaina 25.9.2020
8:30 - 9:00
9:30
10.45
11.00

Aamuhartaus Jyväskylän kaupunginkirkossa.
Kokemuksia yhteistyöstä seurakuntien kesken ja yhteisorganisaatiossa case seurakunnat, Sami Lahtiluoma
Tauko
Osaamisen kehittäminen yhden alan asiantuntijuudesta kohti
moniosaamista, Työyhteisövalmentaja, tietokirjailija Helka Pirinen,
People & Leadership Consulting PLC Oy

12:00

Lounas

(Huoneiden luovutus)

13:00
14:15
14.30

Parempi työpäivä, Yrittäjä Olli Keskinen, Bow Company Oy
Päivien yhteenveto ja palautekeskustelu, Sami Lahtiluoma
Päätöskahvi
Lisätiedot: www.kito.fi

Torstain iltaohjelmasta infoa tiedotteen loppuosassa.

Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry
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Tulosta ristikko ja ratkaise.
Ratkaisu tiedotteen lopussa.
________________________________________________________________________________
ONNI

kuva Tuija Niemi-Nikkola

Ei onni tule etsien,
se saapuu eläen.
Ei onni tule ulkoa,
se nousee rinnasta jos nousee;
Myös harmaana aamuna ne laulavat.
kiihkeästi, hellittämättä,
ja kun aikasi kuuntelet, tajuat:

jos ei, niin herätä se sieltä,
se kuulee omantunnon kieltä
ja nousee.

ei tämä sirkutus ole mikään satunnainen
kuvio tai kesäaamun huvi, suloista leikkiä, ei:
Elämäänsä laulavat.

J.H. Erkko

Lassi Nummi

Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry
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KiTon hallituksen uusi varajäsen
Tervehdys kaikille!
Olen Marja-Liisa Kaihola, KiTon hallituksen uusi varajäsen nyt alkaneella kaudella. Juutuin
Juvalle, täällä olen syntynyt ja lukuun ottamatta pieniä pyrähdyksiä muualle olen elänyt elämäni
näissä eteläSavon maisemissa. Jo aikuiset pojat ovat löytäneet paikkansa maailmalla, miehen ja
seniori-ikään ehtineet koiramme kanssa elellään varsin rauhallista arkea kirkonkylän kupeessa.
Vaikka etelä-Savon kokonaiskehitys onkin monilla mittareilla mollivireistä, niin asuinpaikkana
Juva on sekä rikas että rakas. Sekä mieheni että oma työpaikka ovat lyhyen matkan päässä Juvan
keskustassa, mitä arvostan todella paljon. Peruspalvelut löytyvät - ainakin vielä toistaiseksi hyvin ja liikuntaan ja ulkoiluun on hienot maisemat ja mahdollisuudet. Ja se, mitä uupuu,
haetaan lähikaupungeista ja tarpeen mukaan kauempaakin.
Toimistotyön vastapainoksi vapaa-aikana on päästävä ulos luontoon, liikkumaan, metsän
huminaan ja järvimaisemiin. Vaan löytääpä minut usein myös kirjaan uppoutuneena.
Lukuharrastus sai uusia muotoja puolenkymmentä vuotta sitten, kun liityin kirjavinkit.fi sivuston kirjoittajakaartiin. Suosittelen kurkistamaan sivustolle, jos kaipaat lukuvinkkejä tai
kirjalahjaideoita. Kirjat vievät mukanaan maailmalle mitä huikeimpiin paikkoihin ja aikoihin. Aina
ei pelkkä mielikuvituksen varassa reissuilu kuitenkaan riitä ja silloin meillä suunta on useimmin
Kreikka.
Aloitin
Juvan
seurakunnan
taloustoimistossa
toimistosihteerinä maaliskuussa 1999 ja monenmoista
muutosta on näihin reippaaseen kahteenkymmeneen vuoteen
mahtunut. Työnkuvaan kuuluivat vuoteen 2017 asti kaikki
taloustoimiston työt; kirjanpito, palkanlaskenta, reskontrat,
haudanhoidot, tilitykset sun muut ”juoksevat” työt. Omien
töiden oheen tuli myös vaihtelevia määriä kirkkoherranviraston
sijaistuksia ja useampi pätkä talouspäällikön sijaisuutta.
Liityimme Kipaan vuoden 2017 alusta ja se toi suuria muutoksia
henkilöstö- ja taloushallinnon hoitamiseen, mutta yhä voin
todeta, että todella monipuolista ja vaihtelevaa työtä olen
saanut ja saan tehdä. Olen koulutukseltani taloushallinnon
tradenomi ja työskentelin ennen tätä työtä muun muassa
tilitoimistossa. Yhtään aiempia työnantajia vähättelemättä voin todeta, että seurakuntatyö on
ollut työurani laaja-alaisinta ja opettavaisinta tekemistä.
Aikoinaan, eri liittoon kuuluessani, toimin Jukon luottamusmiehenä, mutta nyt tauon jälkeen on
työhön liittyvissä luottamustehtävissä minulle paljon uutta ja innostavaa. Aloitin viime vuonna
Kirkon Alat ry:n ja Jytyn yhteisenä luottamusmiehenä seurakunnassamme. Samoin viime vuonna
aloitin uutena jäsenenä Kirkon Alat ry:n Etelä-Savon aluetoimikunnassa. Jokainen näistä
pesteistä tuo uutta näkökulmaa asioihin ja on hyvä muistutus yhdessä toimimisen ja -tekemisen
tärkeydestä. Kirkon Alat ry:n slogan on hyvä pitää mielessä: Yksin ei tarvitse jaksaa.
Iloa ja valoa elämääsi toivotellen,
Marja-Liisa Kaihola

Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry

kuva Marja-Liisan arkistoista
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IHANAA OLISI…
Ihanaa olisi tällaisen
päivän maata koivun alla,
ihanaa olisi painaa
kädellään nuoren nurmen
nukkaa.
Ihanaa olisi antaa
katseensa raueta ja
silmänsä painua umpeen
ja kuunnella, kuunnella…
kukan tuulessa huojuvaa
vanaa kiertää mehiläisen
surina, hopeahuiluna
kimpoaa oksien katveesta
lintujen liverrys,
hopeahuilun lauluna soi
rinnassa viihtyisyys, onni,
Ihanaa olisi maata koivun
alla tällaisena päivänä.
Arvo Turtiainen

KEDOLLA
Kosket pauhaavat,
linnut laulavat kauniilla
äänellä keväillä;
kaikk` on soreat,
kaikki koreat, kaunis on
kedolla kävellä.
Lähteet läikkyvät,
lehdet leikkivät, kukin on
iloinen itsestään.
Kukat kullassa,
madot mullassa tuntevat
tulena ja sisästään.
Tulkaa veikkoset!
Suomen neitoset kauniiksi
päätäns` jo koristaa,
kukkaissangoilla,
ruuspannoilla tahtovat
teidätkin kaunistaa,
Kukat väilyvät,
helmet häilyvät heidän
kauniilla kauloillaan;
tyttöin parvessa
soitan sarvessa, aloitan
päiväni lauluilla.
K.A. Gottlund

kuvan otti Sari RH

Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry

VARMA YKKÖNEN
Katson peiliin ja kysyn
itseltäni:
Kuka on ykkönen?.........
Sinä se olet. Minäkö?
kysyn uudelleen, ja
tuijotan itseäni silmiin
Vastaus on vuorenvarma Jep Jep Jep
Tuomari Nurmio
___________________
Katson peilistä itseäni
liian pienet rinnat
liian leveä perä
liian suuri vatsa
liian paksut jalat
koko nainen
lyhyenläntä
Kuka minua opetti
halveksimaan
omaa ruumistani
Jumalan luomaa
Kiittäähän minun
pitäisi:
tuuhea tukka
suloinen nenä
sopivat rinnat
pehmeä vatsa
kaareva lantio
säteilevät silmät
herkkä hymy
ja kädet
ja jalat
ja korvat
kaikki kauniita.
Anja Porio
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Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry on perustettu 1961 ja vaikka kotipaikkana on Helsinki, on
jäsenistömme ympäri Suomea. Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2019 oli 619, joista
vapaajäseniä oli 2 ja eläkeläisjäseniä 93. 524 jäsenestä oli 509 naista ja 15 miestä.
Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry:een voivat kuulua ne ihmiset, jotka toimivat kristillisten kirkkojen
ja muiden kristillisten organisaatioiden tai alan palveluja tuottavien yhteisöjen palveluksessa.
Jäsenemme toimivat seurakuntien ja järjestöjen virastoissa, kanslioissa, toimistoissa,
kiinteistötoimistoissa tai taloustoimistoissa. He voivat tehdä myös it-alan töitä. Osa heistä
työskentelee esim. henkilöstösihteereinä, johdon sihteereinä tai assistentteina, palveluneuvojina,
palkanlaskijoina, kirjanpitäjinä tai toimistosihteereinä.
Kito ry valvoo jäsenistönsä ammatillisia ja taloudellisia etuja. Yhdistys tekee yhteistyötä Kirkon alat
ry:n kanssa palvelussuhteiden ehtojen, työympäristön ja työolosuhteiden parantamiseksi.
Yhdistys seuraa alan koulutusta ja alaa koskevien lakien ja muiden säännösten kehittämistyötä sekä
tekee näitä koskevia esityksiä, antaa lausuntoja ja ryhtyy muihin vastaaviin toimenpiteisiin jäseniä
koskevissa asioissa. Yhdistys tiedottaa ja neuvoo jäseniä ammattiin ja edunvalvontaan liittyvissä
asioissa.
KiTo ry järjestää joka vuoden syyskuussa toimistohenkilöiden teemapäivät yhdessä
Seurakuntaopiston kanssa. Teemapäivien paikkakunta vaihtuu vuosittain eri puolille Suomea, jotta
mahdollisimman monella jäsenellä olisi mahdollisuus osallistua koulutukseen ja yhdistyksen
vuosikokoukseen. Teemapäivät on tarkoitettu kaikille seurakunnan erilaisissa toimistotöissä
työskenteleville – myös ei -KiTon jäsenille.
.
Päivillä on vuosittain vaihtuva teema ja ohjelmassa on yleensä ajankohtaisia, työtehtäviin liittyviä
aiheita. Teemapäivillä on tarjolla myös virkistävää iltaohjelmaa.....................................................

Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry:n vuosikokous
pidetään torstaina 24.9.2020 Jyväskylässä,
Original Sokos Hotel Alexandrassa klo 16 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisiä asioita.
Jäsenaloitteen hallitukselle 30 pv ennen kokousta (säännöt §14).
Kokouskutsu on julkaistu myös Kirkon töissä –lehden numeroissa
1 ja 2/2020 sekä yhdistyksen nettisivulla https://www.kito.fi.
Ilmoittautumiset 24.8.2020 mennessä kitohallitus@gmail.com
Tervetuloa!

Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry
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Toimistohenkilöiden teemapäivät 2020
– Toimistotyön monialaistuminen ja yhteistyön lisääntyminen
Kipa, Kirjuri, aluekeskusrekisterit, hautarekisteri – kaikki kirkon yhteisiä hankkeita. Työtä
tehdään entistä enemmän yhdessä, yhteisillä ohjelmilla ja suuremmissa yksiköissä. Tule
mukaan jakamaan kokemuksia, näkemyksiä ja visioita siitä, mihin ollaan menossa.
Koulutus tukee tulevan ennakointia ja omien käytäntöjen kehittämistä...…
Aika/paikka: 24.−25.9.2020 Original Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä
Tavoitteet: Osallistuja tunnistaa kirkon hallinnon ajankohtaiset hankkeet sekä kirkon
toimintaan vaikuttavat kehityslinjat.
Kenelle: Kirkkoherranviraston työntekijät, talouden ja hallinnon työntekijät,
kiinteistötoimen työntekijät.
Osallistumismaksu: Kirkkopalvelujen jäsenseurakuntien ja -järjestöjen työntekijät 250 €.
Osallistumismaksu sisältää ohjelmassa mainitut ateriat. Majoitus ei sisälly hintaan, vaan
osallistuja vastaa itse majoituksestaan. Original Sokos Hotel Alexandrasta on varattu
huonekiintiö tunnuksella BKITO20. Varaukset ja tiedustelut 24.8.2020 mennessä p.
+358201234542 (0,0835€/min + 0,1669€/puhelu) tai Original Sokos hotel Alexandra,
Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä
Ilmoittautuminen: Sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmän kautta
Ilmoittautuminen päättyy: 24.08.2020 16:00
Järjestäjät: Seurakuntaopisto/Agricola-opintokeskus ja Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry
Tiedustelut: Sami Lahtiluoma, sami.lahtiluoma@kirkkopalvelut.fi, p. 040 592 2197
Original Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä

Tutustu Kiton nettisivuihin osoitteessa https://www.kito.fi/

Seurakuntaopisto Agricola ja Kirkon Toimistohenkilöstö
KiTo ry järjestävät vuoden 2021 Toimistohenkilöstön
Teemapäivät KiTon 2019 vuosikokouksen päätöksen
mukaan 23.-24.9.2021 Helsingissä.
*
Laitathan päivämäärän ja paikan kalenteriisi,
sillä myös vuosikokous ja yhdistyksen 60vuotisjuhla pidetään 23.9.2021 Helsingissä.
Tervetuloa!

Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry
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HALLITUS 1.1.-31.12.2020 (varsinaiset ja varajäsenet)
Puheenjohtaja
Sari Villanen, Imatra .....................................
etunimi.sukunimi(at)evl.fi
Sihteeri
Tuija Niemi-Nikkola, Hämeenlinna
etunimi.sukunimi(at)evl.fi
Taloudenhoitaja
Kirsi Rissanen, Kajaani
etunimi.sukunimi(at)evl.fi
Leikekirjan ylläpitäjä
Jaana Vuorinen, Vaasa
etunimi.sukunimi(at)evl.fi

Varajäsenet

Jäsen
Satu Taitto, Hollola
etunimi.sukunimi(at)evl.fi

Tiina Aalto-Korpela, Mikkeli
etunimi.sukunimi(at)evl.fi
Marja-Liisa Kaihola, Juva
etunimi.sukunimi(at)evl.fi

Varapuheenjohtaja
Ulla Raitala, Raahe
etunimi.sukunimi(at)evl.fi

Marja Lanu, Helsinki
etunimi.sukunimi(at)evl.fi

Tiedotus & nettisivujen päivitys
Sari Rautiainen-Hämäläinen, Helsinki
sari.rautiainenhamalainen(at)gmail.com

KiTo ry:n nettiosoite: https://kito.fi/
KiTo ry:n hallituksen sähköpostiosoite: kitohallitus@gmail.com
Kannen kuvat: Sari R-H/KiTo ry, Hotelli Alexandran kuva hotellilta.

Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry
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Teemapäivien yhteydessä vietetään KiTo ry:n ILTAJUHLAA
torstaina 24.9.2020 klo 19.00 alkaen Huoneteatterissa

VEREN HÄÄT
Federico García Lorca – Kirsi Sulonen (suom. Pentti Saaritsa) Näytelmä
on Jyväskylän Teatterinaiset ry:n 60-vuotisjuhlanäytelmä.

Veren häät on modernistinen Romeo ja Julia -versio: Tarina
kertoo siis rakkaudesta ja keskenään riidoissa olevista suvuista.
Juan Antonio Jiménez, sukunsa viimeinen miesperillinen,
rakastuu Christinaan. Mutta tytöllä tiedetään olleen suhde
Leonardon kanssa – vihollissuvun ainoan miehen, joka ei ole
ollut vankilassa.
Kirsi Sulosen ohjaus kunnioittaa symbolismin klassikkoa.
Tragedia on täynnä intohimoa ja unenlogiikkaa, joita esitys ei
kaihda tuoda näkyviin. Huoneteatterissa Andalusian rytmit
täyttävät lavan, kun Jyväskylän flamencoyhdistyksen tanssijat
tuovat jälleen vahvan panoksensa Leena Järvisen koreografian myötä.

Hinta: KiTo:n jäsenille 15 €, ei-jäsenille 18 €
Hinta sisältää esityksen, narikan ja käsiohjelman sekä kasvomaskin.
Ilmoittautumiset: kitohallitus@gmail.com 24.8.2020 mennessä.

Maksathan pääsylippusi Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry:n tilille:
FI77 8000 1200 0749 39 viimeistään 26.8.2020 mennessä. Kiitos!
Ei käteismaksua.
Pääsyliput jaetaan to 24.9.2020 aikana
koulutuksessa. Mikäli et osallistu koulutukseen kuin
perjantaina, niin ilmoitathan ilmoittautumisesi
yhteydessä mistä noudat lipun.

Tervetuloa!
KiTo ry, hallitus

Jyväskylän Huoneteatteri ry
Sammonkatu 4, 40100 Jyväskylä

http://www.huoneteatteri.fi/naytelma.php?naytelmat_id=420
päivitetty 18.8.2020 srh

Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry
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