
Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry Vuosikokouskooste alkaen vuodesta 2013 
 

2013 Vuosikokous 

KiTo ry:n vuosikokouksessa 26.9.2013 Vaasassa tehtiin muutama henkilövaihdos 
hallitukseen. Kassanhoitaja Ulla Raitala Raahesta valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi 
kaudelle 2014 – 2016 vaasalaisen Kaisa Martinssonin tilalle. Helsinkiläiset hallituksen jäsenet 
vaihtoivat paikkaa: varsinainen jäsen Sari Rautiainen-Hämäläinen valittiin 
varajäseneksi, varsinaiseksi jäseneksi nousi entinen varajäsen Elina Meijula-Laaksonen. 
Jaana Vuorinen jatkaa Ulla Raitalan varajäsenenä. 

Kokouksen 23 jäsentä saivat äänestää yhden kerran, kun vuoden 2015 teemapäivien 
paikkakunnasta päätettiin. Käsiennostoäänestyksessä sai Kajaani 13 ääntä, Kotka 7 ääntä, 3 
henkilöä äänesti tyhjää. 

Muuten kokous sujui rutiiniasioiden merkeissä, eikä keskustelua juuri syntynyt. Talous on 
tasapainossa ja tilinpäätös näytti ylijäämää. Kokoukselle merkittiin tiedoksi Kirkon alat ry:n ja 
puheenjohtaja Soile Tiaisen laatima lehdistötiedote virastoissa ja taloustoimistoissa 
työtätekevien kuormittumisesta. Stressaavaan työtilanteeseen vaikuttavat mm. 
kirkon mediahäly sekä hitaasti etenevä Kirjuri ja Kipa-uudistus. 

Liiton lakimies Heidi Elvilä piti lopuksi ajankohtaisen katsauksen 1.6.2013 voimaantulleesta 
virkalainsäädännön muutoksista. 

2014 vuosikokous 

Vuosikokous 2014 pidettiin välittömästi Teemapäivien torstain ohjelman jälkeen 

Verkatehtaalla, Hämeenlinnassa. Kokoukseen osallistui 27 jäsentä (ei ollut eläkeläisjäseniä) 

sekä Kirkon alat ry:n toiminnanjohtaja Ritva Rasila.  

Varsinaiset jäsenet Tuija Niemi-Nikkola Hämeenlinnasta ja Riitta Kjäll Seinäjoelta valittiin 
uudelleen hallitukseen kaudelle 2015 – 2017. Tuija Niemi-Nikkolan varajäseneksi valittiin 
uutena Sari Villanen Imatralta. Riitta Kjällin varajäseneksi valittiin Seija Puustinen 
Savonlinnasta. 

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Seija Puustinen Savonlinnasta. 
 

KiTo ry:n iltajuhla  

Kirkon toimistohenkilöstön iltajuhlaa vietettiin 25.9.2014 hotelli Vaakunan tiloissa 
Hämeenlinnassa.  

Toimistohenkilöiden lisäksi Kirkon alat ry:n toiminnanjohtaja Ritva Rasila, Hämeenlinnan-
Vanajan seurakuntayhtymän talouspäällikkö Kai Kauppinen sekä koulutuskonsultti Sami 
Lahtiluoma Seurakuntaopisto Agricolasta olivat kutsuvieraina. 

Ohjelman tarjosivat Kaisa Martinsson ja Sisko Näreranta, jotka lauloivat tulevana vuonna 
vietettävän Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi mm. Jean Sibeliuksen säveltämiä lauluja. 
Ohjelmassa oli myös aarioita, mm. operetista Mustalaisruhtinatar. 
Närerannan sisaruksia säesti pianisti Hovi. 

Seisova pöytä oli katettu monipuolisesti. Kahvi ja kakku päättivät illan virallisen osuuden.  



Vuosikokous 2015  

KiTo ry:n vuosikokous pidettiin torstaina 24.9.2015 Kajaanin Hotelli Valjuksessa. 
 
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisiä asioita;  
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin kaudelle 2016-2018 Soile Tiainen Imatralta.  
Edustajistoon KiTosta valittiin kaudelle 2016-2018 seuraavat:  
Riitta Kjäll, Seinäjoelta (varajäsen Ulla Raitala Raahesta), 
Tuija Niemi-Nikkola Hämeenlinnasta (Sari Rautiainen-Hämäläinen Helsingistä) ja Satu Taitto 
Hollolasta (Tuija Ohtonen Kajaanista). 
 
Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi vuodelle 2016 valittiin Merja Heinonen-Kananen 
Savonlinnasta ja Arja Tupeli Seinäjoelta. Varatoiminnantarkastajaksi vuodelle 2016 valittiin 
Katri Lampinen Imatralta. 

Kokous hyväksyi talousarvion, toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman. 
Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden vuoden 2015 toiminnasta. 

Vuosikokous 2014 oli päättänyt, että 2016 Teemapäivät pidetään 22.-23.9.2016 ja 
vuosikokous 22.9.16 Turussa. 
Vuosikokous 2015 päätti, että  2017 Teemapäivät pidetään 21.-22.9.2017 ja vuosikokous 
21.9.2017 Kotkassa. 

Jäsenaloitteita ei ollut. 

KiTo ry:ksen iltajuhlaa vietettiin Kajaanin teatterissa "Kuin taivaassa" -näytelmän 
viihdyttämänä. 

Vuosikokous 2016 

KiTo:n vuosikokous 2016 pidettiin torstaina 22.9.2016 Turussa, Holiday Club Caribia 
hotellissa.  
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katja Koskinen Turusta, sihteeriksi valittiin yhdistyksen 
sihteeri Tuija Niemi-Nikkola Hämeenlinnasta. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Irene Hurri ja 
Perry Johansson. 

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisiä asioita 
 
Kokous hyväksyi tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja myönsi hallitukselle 
vastuuvapauden vuoden 2016 toiminnasta. 
Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017. 
Kokous valitsi yhdistyksen erovuoroisten jäsenten tilalle hallitukseen seuraavat: 
Ulla Raitala Raahesta (varajäseneksi Jaana Vuorinen Vaasasta) ja Sari Rautiainen-Hämäläinen 
Helsingistä (varajäseneksi Marja Lanu Helsingistä). 
Kokous valitsi toiminnantarkastajiksi vuodelle 2017 Merja Heinonen-Kananen Savonlinnasta 
ja Arja Tupeli Seinäjoelta. Varatoiminnantarkastajaksi vuodelle 2017 valittiin Katri Lampinen 
Imatralta. 

Vuosikokous 2015 oli päättänyt, että 2017 Teemapäivät pidetään 21.-22.9.2017 ja 
vuosikokous 21.9.17 Kotkassa. 



Seurakuntaopisto esitti KiTo ry:n hallitukselle muutosta, että 2017 Teemapäivät pidetään 
vallitseva taloudellinen tilanne huomioiden yksipäiväisinä ja Helsingissä (Helsingin 
seurakuntayhtymä, Kolmas linja 22 B, 2. krs Engel-sali, 00530 Helsinki). 
Tällöin Kirkon toimistohenkilöstö KiTo ry:n vuosikokous 2017 pidetään 21.9.17 Helsingissä. 

Vuosikokous 2016 päätti, että 2018 Teemapäivät pidetään 21.-22.9.2018 ja vuosikokous 
21.9.2018 Tampereella. 

Ilmoitusasioissa yhdistyksen puheenjohtaja Soile Tiainen kertoi Kirkon alat ry:n 60-
vuotisjuhlasta, jota vietetään 27.4.2017 Helsingissä. Ohjelmasta liiton nettisivuilla lähiaikoina 
infoa. 
Jäsenaloitteita ei ollut. Kokoukseen osallistui 17 jäsentä sekä toiminnanjohtaja Paula 
Aaltonen Kirkon alat ry:sta. 

Paula Aaltonen kertoi kokousväelle tulevasta kilpailukykysopimuksesta, joka astuu voimaan 
1.2.2017 tuoden mukanaan muutoksia mm. työllisyyspaketti: ansiosidonnaisen 
työttömyyskorvausajan lyhenemisenä alle 58-vuotiailta työttömiltä. 
lomarahamuutos -30% 
työajan lisääntyminen (toimistotyö +45 minuuttia/viikko). 
  

Iltajuhlassa nautittiin päivällistä Holiday Club Hotell Caribiassa ja viihdyttiin stand up 
koomikko Matti Patrosen naurattamina. 

 

"Mies vei lapsensa urheiluharrastukseen. Lapsi tarjosi isälleen 
matkalla karkin, joka sai isän pahoinvoivaksi. Lapsen ollessa 
urheilemassa, meni mies puun juureen oksentamaan. Siihen tuli 
erään toisen lapsen isä tiedustelemaan onko kaikki hyvin? 
Joo, lapsi tulee ihan pian. Kaikki ookoo. Poika tulee ihan kohta." 

- Matti Patronen- 

 

 

Vuosikokous 2017 

KiTo:n vuosikokous 2017 pidettiin torstaina 21.9.2017 Helsingissä, Seurakuntayhtymän 
henkilöstöravintolan kabinetissa.  
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seija Puustinen Savonlinnasta, sihteeriksi valittiin 
yhdistyksen sihteeri Tuija Niemi-Nikkola Hämeenlinnasta. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin 
Kaisa Martinsson ja Sirpa Kauppinen. 

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisiä asioita 
 
Kokous hyväksyi tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja myönsi hallitukselle 
vastuuvapauden. 
Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018. 



Kokous valitsi yhdistyksen erovuoroisten jäsenten tilalle hallitukseen seuraavat: 
Tuija Niemi-Nikkola (varajäseksi Riitta Niemi Mikkelistä). 
Sari Villanen Imatralta (varajäseneksi Kirsi Rissanen Kajaanista). 
 
Kokous valitsi toiminnantarkastajiksi vuodelle 2018 Merja Heinonen-Kananen Savonlinnasta 
ja Arja Tupeli Seinäjoelta. Varatoiminnantarkastajaksi vuodelle 2017 valittiin Kaija Pitko 
Hollolasta. 

Vuosikokous 2016 on päättänyt, että 2018 Teemapäivät pidetään 21.-22.9.2017 ja 
vuosikokous 2018 pidetään 27.9.18 Tampereella. 

Vuosikokous 2017 päätti, että  2019 Teemapäivät pidetään 26.-27.9.2019 ja vuosikokous 
26.9.2019 Mikkelissä. 
 
Jäsenaloitteita ei ollut. Kokoukseen osallistui 17 jäsentä sekä toiminnanjohtaja Paula 
Aaltonen Kirkon alat ry:sta. 

Paula Aaltonen kertoi kokousväelle käynnissä olevista työehtosopimusneuvotteluista. 
Neuvottelut ovat kesken eikä mitään voida vielä luvata. 
Neuvotteluissa on osioita, jotka sivuavat mm. kilpailukykysopimusta ja sen mukanaan tuomia 
muutoksia, kuten lomarahaleikkaus. 

Vuosikokous 2018 

KiTo ry:n vuosikokous 2018 pidettiin 27.9.2018 Tampere-talolla. 

Vuosikokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi pääkirjanpitäjä Sari Villasen Imatralta.  

Sari valittiin ensimmäiselle puheenjohtajakaudelleen vuosiksi 2019 – 2021. 

 

Yhdistys kiittää Soile Tiaista pitkästä puheenjohtajuuskaudesta ja aktiivisesta toiminnasta 

Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry:ssä sekä Kirkon alat ry:ssä jo sen toimiessa Seurakuntain 

Viran- ja toimenhaltijat ry-nimellä. 

Soile on ollut tuomassa yhdistystä 2000-luvulle 

hallituksen kanssa. 

 

*** 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marja Lanu 
Helsingistä ja sihteerinä toimi yhdistyksen 
sihteeri Tuija Niemi-Nikkola Hämeenlinnasta. 
Yhdistyksen jäsenistä 24 saapui paikalle, heistä 
yksi oli eläkeläisjäsen. 

Erovuoroissa hallituksesta oli jäsenet Satu Taitto 
Hollolasta ja Tuija Ohtonen Kajaanista. Satu Taitto valittiin uudelleen. Satu Taiton varajäsen 
Merja Korpela Lahdesta valittiin uudelleen.  
Tuija ilmoitti, ettei ole käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi. 
Tuija Ohtosen tilalle valittiin Kirsi Rissanen Kajaanista (Kirsi oli antanut suostumuksensa 
valintaan) ja hänen varajäsenekseen Tuija Ohtonen. Näiden uusien tai uudelleen valittujen 
hallituksen jäsenten kausi kattaa vuodet  2019 - 2021. 



Koska hallituksen jäsen Sari Villanen nousi kesken kauden puheenjohtajaksi, valittiin hänen 
tilalleen hallitukseen loppukaudeksi 2019-2020 Jaana Vuorinen Vaasasta. Jaana Vuorisen 
varajäseneksi valittiin Tiina Aalto Mikkelistä. 
Jaana Vuorinen toimi aiemmin Ulla Raitalan varajäsenenä. Niinpä Jaanan tilalle valittiin Ullan 
varajäseneksi Jaana Kontio Puumalasta (vuoden 2019 loppuun). 

Koska yhdistyksen jäsenmäärä on pudonnut (alle 550) niin Kirkon alat ry:n edustajistoon 
voitiin valita vain kaksi (2) edustajaa. Valituiksi tulivat kaudelle 2019 – 2021  varsinaiset 
jäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen):  Satu Taitto, Hollolasta (Kirsi Rissanen, 
Kajaanista), Sari Rautiainen-Hämäläinen, Helsingistä (Ulla Raitala, Raahesta). 

Toiminnantarkastajiksi valittiin Merja Heinonen-Kananen Savonlinnasta ja Arja Tupeli 
Seinäjoelta. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Kaija Pitko Hollolasta. He tarkastavat 
toiminta- ja tilikautta 2019.  

Vuoden 2019 vuosikokous oli jo aikaisemmin päätetty pitää Mikkelissä. Vuoden 2020 
kokouspaikaksi valittiin Jyväskylä. 

Toimintasuunnitelman mukaan on yhdistyksen tärkeä tehtävä edelleen jäsenistön 
edunvalvonta. Tätä tehtävää yhdistys hoitaa mm. tekemällä parannusehdotuksia 
palvelussuhdesopimuksiin. Myös Kirkkohallituksen jatkuvia uudistuksia ja niiden vaikutusta 
seurakuntien toimistohenkilöiden työllisyyteen ja työolosuhteisiin seurataan.  
Samoin seurataan suorituslisän käyttöönottoa ja vaikutusta jäsenten 
palkkaukseen. Yhdistyksen suurena haasteena on edelleen jäsenmäärän väheneminen ja 
aktiivisten toimijoiden saaminen mukaan yhteisten asioiden hoitoon. 

Yhdistyksen tiedottamisessa tapahtuu uutta, kun vuosittain julkaistu painettu tiedote 
lakkautetaan ja siirrytään sähköiseen tiedottamiseen uusien kotisivujen ja sähköisen 
tiedotteen myötä. 

Kirkon alat ry:n toiminnanjohtaja Paula Aaltonen osallistui myös kokoukseen. Paula kiitti 
aluksi Soile Tiaista yhteistyön sujumisesta KiTo ry:n ja kaikkien liiton toimijoiden kesken. 
 
Paula kertoi suorituslisästä, jonka on määrä tulla toteutukseen 2020 aikana. Paula keskusteli 
kokousväen kanssa yleisestä työmarkkinatilanteesta ja kertoi myös, että Kirkkohallituksen 
työmarkkinajohtajaksi on vallittu Anna Kaarina Piepponen ja hän aloittaa tehtävässään 
marraskuussa 2018. 

 

Seuraava vuosikokous pidetään torstaina 26.9.2019 Mikkelissä Teemapäivien yhteydessä. 
Asioina mm. sääntömääräiset asiat ja sääntöuudistus. 



Mikäli jäsen haluaa varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi jonkun erityisen asian, 
lähettäköön siitä kirjallisen aloitteen, mikäli mahdollista päätösehdotuksineen hallitukselle 
viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen vuosikokousta. [Yhdistyksen säännöt §14] 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Iltaohjelma 2018 

Kävimme Tampereen teatterissa to 27.9.2018 katsomassa Sademies -esitystä.  
Sademies on koskettava ja hauska tarina itsensä löytämisestä, erilaisuudesta ja 
erityisyydestä. Näyttelijät olivat oivaltaneet tarinan vaativuuden ja Neljä Oscar -palkintoa 
voittanut Sademies nähtiin 
loistavana näyttämösovituksena. 

 

Foto by Harri Hinkka. (https://tampereenteatteri.fi/naytelma/sademies ) 

 

Vuosikokous 2019 

Vuosikokous pidettiin torstaina 26.9.2019 Mikkelin Kenkäverossa, jonne kokousväki käveli 
Hotelli Vaakunasta osana Teemapäivien ohjelmaa. 
Kokoukseen osallistui 22 jäsentä sekä liiton toiminnanjohtaja Paula Aaltonen. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta Niemi Mikkelistä, sihteeriksi valittiin yhdistyksen 
sihteeri Tuija Niemi-Nikkola Hämeenlinnasta ja pöytäkirjan tarkistajiksi sekä ääntenlaskijoiksi 
valittiin Marja Lanu Helsingistä sekä Seija Koivisto Lammilta. 

Sääntömääräiset asiat käsiteltiin. Sääntömuutokset johtuivat sekä liiton sääntöjen 
uudistuksista että hallinnon käytänteiden helpottamisesta. 
Vuosikokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen siitä, ettei jokaisella hallituksen varsinaisella 
jäsenellä ole ensi vuodesta alkaen henkilökohtaisia varajäseniä, vaan hallituksella on yhteiset 
kolme (3) varajäsentä, jotka kutsutaan vuorotellen tehtävään jonkun varsinaisen jäsenen 
ollessa estynyt saapumaan kokoukseen.  

https://tampereenteatteri.fi/naytelma/sademies


Hallituksesta erovuorossa olivat Sari Rautiainen-Hämäläinen Helsingistä ja Ulla Raitala 
Raahesta. Kumpikin tuli valituksi uudelleen hallitukseen kaudelle 2020-2022. 
Kaikkien aiempien kuuden varajäsenen kausi päättyy 31.12.2019. Varajäseniksi valittiin 
kaudelle 2020-2022 Marja Lanu Helsingistä, Marja-Liisa Kaihola Juvalta sekä Tiina Aalto-
Korpela Mikkelistä. 

Liiton sääntöjä on uudistettu mm. niin, että Kirkon Toimistohenkilöstö KiTo ry sai yhden 
paikan lisää liiton edustajistoon. Lisäksi jokaiselle edustajiston edustajalle tulee olla yhteensä 
kaksi (2) varajäsentä, niinpä tehtiin valintoja: 
Kolmanneksi edustajaksi kaudelle 2019-2021 valittiin Jaana Vuorinen Vaasasta ja hänen 
varaedustajikseen Tuija Ohtonen Kajaanista sekä Riitta Niemi Mikkelistä. 
Syksyllä 2018 edustajistoon kaudelle 2019-2021 valituille hollolalaiselle Satu Taitolle sekä 
helsinkiläiselle Sari Rautiainen-Hämäläiselle valittiin toiset varaedustajat siten, että Satun 
toinen varajäsen on Merja Korpela Lahdesta ja Sarin toinen varajäsen on  Marja Lanu 
Helsingistä. 
 
Sääntöuudistuksen mukaan yhdistykselle valittiin yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle 
varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajaksi valittiin savonlinnalainen Merja Heinonen-
Kananen ja varatoiminnantarkastajaksi Kaija Pitko Hollolasta. 
 
Ilmoitusasioissa yhdistyksen puheenjohtaja kertoi liiton olevan perustamassa 
opiskelijatoimintaa, johon KiTostakin halutaan edustaja, vaikka yhdistyksellämme ei ole ollut 
opiskelijajäseniä. Kiinnostuksensa saa ilmoittaa liittoon mieluusti 30.9.2019 mennessä. 
 
Vuoden 2018 vuosikokouksen päätöksen mukaan Toimistohenkilöstön Teemapäivät 
pidetään 24.-25.9.2020 Jyväskylässä ja vuoden 2020 vuosikokous 24.9. Jyväskylässä. 
Päätettiin, että vuoden 2021 Teemapäivät pidetään 23.-24.9.2021 Helsingissä ja vuosikokous 
on torstaina 23.9.2021. Tuolloin vietetään KiTon 60-vuotisjuhlaa, jolloin toivotaan 
mahdollisimman monen jäsenen pystyvän osallistumaan teemapäiville sijainnin perusteella. 

Kirkon alojen toiminnanjohtaja Paula Aaltonen kertoi liiton ajankohtaisista asioista sekä esitti 
toivomuksen, että yhdistyksestä saadaan joku mukaan opiskelijatyöhön (tämä toteutui 
myöhemmin).  
 
Jäsenistöä muistutetaan toimittamaan ehdotuksensa käsiteltävistä asioista 30 pv ennen 
seuraavaa kokousta rakentavine päätösehdotuksineen. Kokous alkoi klo 16.08 ja päättyi klo 
17.15. 
 
Teemapäivien yhteydessä vietettiin KiTo ry:n ILTAJUHLAA torstaina 27.9.2019 Original Sokos 

Hotel Vaakunan ohjelmalla:  MURHAMYSTEERI-ILLALLINEN 

"Oletko oman elämäsi Miss Marple tai Sherlock Holmes? 
Mikkelin vaikutusvaltaisin perhe kokoontuu yhdessä kaupungin kerman kanssa juhlistamaan 
perheen tyttären kihlajaisia. Ilta on täynnä riemua, rakkautta ja juhlatunnelmaa – vai onko? 
Yksi vieras ei pääse alkujuhlia pidemmälle ja kaikilla tuntuu olevan jotain salattavaa.  
Mistä on kyse, kuka on syyllinen?  
Sinä pääset sukeltamaan Mikkelin alamaailman kuningasperheen salaisuuksien syövereihin. 
Mutta muista – kaikki ovat syyttömiä, kunnes toisin todistetaan…  

Illan luovan puolen tuotti Kulttuuriosuuskunta KuKa ja Murhamysteeri-illallinen kesti noin 
kaksi tuntia.  Jokainen ruokailija sai osallistua mysteerien ratkaisuun tutustumalla 



tutkintamateriaaliin ja seuraamalla ruokailun ohessa jännitysnäytelmää. 
KiTo:n jäsenet pääsivät mukaan 30 eurolla ja muut osallistujat 60 eurolla. Illalliskortti 
sisälsi sekä esityksen että menun. 

Vuosikokous 2020 

Vuosikokous pidettiin torstaina 24.9.2020 Jyväskylässä, Original Sokos Hotel Alexandrassa, 
jossa osa kokousväkeä oli paikalla ja osa oli koronapandemiasta johtuen Teamsin kautta 
etäyhteydellä. Sovelsimme poikkeusolosuhteiden säännöstöä HE 45/2020 vp Hallituksen 
esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta esim. yhdistyslaista Covid-19 
epidemian leviämisen rajoittamiseksi. 

Kokoukseen osallistui yhteensä 16 jäsentä, joista 7 oli läsnä ja 9 etäyhteydellä paikalla. 
Kokouksessa oli mukana myös liiton toiminnanjohtaja Paula Aaltonen. 

Jäsenaloitteita ei ollut tullut hallitukselle määräaikaan mennessä. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin Marja Lanu Helsingistä, sihteeriksi valittiin yhdistyksen sihteeri 
Tuija Niemi-Nikkola Hämeenlinnasta ja pöytäkirjan tarkistajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin 
Jaana Rannanvaara Imatralta sekä Essi Pelto Helsingistä. 

Sääntömääräiset asiat käsiteltiin. Hallituksesta erovuorossa olivat Tuija Niemi-Nikkola 
Hämeenlinnasta ja Jaana Vuorinen Vaasasta. He olivat molemmat ilmoittaneet, etteivät ole 
käytettävissä hallitukseen kaudelle 2020-2022. 
Heidän tilalleen tulivat valituiksi Tiina Aalto-Korpela Mikkelistä ja Marja Lanu Helsingistä. 
Koska sekä Tiina että Marja olivat olleet hallituksen varajäseninä kaudella 2020-2022, piti 
kokouksen valita kaksi varajäsentä heidän tilalleen kauden loppuun; valittiin Seija Koivisto 
Lammilta ja Essi Pelto Helsingistä. 
Toiminnantarkastajana jatkaa vuonna 2021 savonlinnalainen Merja Heinonen-Kananen ja 
varatoiminnantarkastajana Kaija Pitko Hollolasta. 
 
Vuoden 2019 vuosikokouksen päätöksen mukaan Toimistohenkilöstön Teemapäivät 
pidetään 23.-24.9.2021 Helsingissä ja vuoden 2021 vuosikokous 23.9. Helsingissä. 
Päätettiin, että vuoden 2022 Teemapäivät pidetään 15.-16.9.2021 Oulussa ja vuosikokous on 
torstaina 15.9.2021. Oulun päivien ajankohtaa siirrettiin tarkoituksella viikkoa aiemmaksi, 
kun moni muu koulutus ajoittuu samoihin aikoihin Teemapäivien kanssa. 

Kirkon alojen toiminnanjohtaja Paula Aaltonen kertoi liiton ajankohtaisista kuulumisista sekä 
sopimuksen tilanteesta. Paljon kuumottanut aihe KiKy saa päätöksensä 31.12.2020, jonka 
jälkeen se ei ole enää voimassa. 

Lopuksi Paula Aaltonen ojensi yhdistyksen pitkäaikaiselle sihteerille, Tuija Niemi-Nikkolalle 
liiton rintaneulan ja kunniakirjan tunnustuksena merkittävästä työstä Kirkon Toimisto-
henkilöstö KiTo ry:n ja Kirkon alat ry:n toiminnassa. 
Tuija on toiminut 36 jäsenvuotensa aikana KiTon hallituksessa sekä Kirkon alojen 
hallituksessa sekä edustajistossa - myös edustajiston puheenjohtajana. Tuija on toiminut 
työpaikkansa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän eri luottamustehtävissä 15 vuoden ajan. 
Tuija on toiminut myös liiton aluetoiminnassa ja vaikuttanut lisäksi SVTL:n 
Työttömyyskassassa sekä Super Työttömyyskassan hallituksen jäsenenä. 
Tuija on hoitanut hänelle uskotut luottamustehtävät huolellisesti, pitkäjänteisesti ja 
menestyksekkäästi.  Kiitos Tuija!  
Näihin tunnelmiin oli Marja Lanun helppo päättää kokous. 



  Teemapäivien 2020 yhteydessä vietettiin KiTo ry:n ILTAJUHLAA torstaina 24.9.2020 
Huoneteatterissa, jossa 14 hengen seurueemme oli yleisössä Kirsi Sulosen ohjaamassa 
intohimodraamassa VEREN HÄÄT, joka on Pentti Saaritsan suomentama versio Federico 
Garcia Lorcan andalusialainen versio Romeosta ja Juliasta. 
 

 

Vuosikokous 2021 

 Tähän sitten aikanaan. :) 

 


