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SEURAKUNTATYÖN SUUNNITTELU- JA TOIMINTA-AIKATAULU
Kirkkoherran kello edistää. Johtajan ajatusten on liikuttava vähintään puoli vuotta edellä tapahtuma-aikaa.
Tämä operaatioiden tasolla. Strategiseen ajatteluun tarvitaan muutaman vuoden ennakko!
Suunnittelujärjestelmä on syytä avata koko työyhteisölle luottamuselimet mukaan lukien. Näin jokainen
voi sovittaa omat työrytminsä yhteiseen aikatauluun.
Oheinen taulukko on karkea ja vaatii täsmennyksen omaan seurakuntaan. Jos käytössä on johtoryhmä, se
tuo asiat valmisteluun jo aiemmin. Neuvoston valmistelussa voi olla mukana valmistelutyöryhmä.
Kaikkien näiden valmisteluelimien aikataulu on syytä kirjoittaa suunnitelmiin sisään. Näin tulee näkyviin,
milloin asioita valmistellaan ja milloin niistä päätetään.
Taulukossa TTS –työskentely tarkoittaa Kirkkohallituksen ohjeistuksen perusteella tehtävää
kolmivuotissuunnitelmaa toiminnasta ja taloudesta. Täsmällisemmän käsittelyjärjestyksen määrittelee
niissä seurakuntayhtymän tai seurakunnan ylin organisaatio.
Tammikuu
tilastot jäsenrekisterissä tapahtuneista muutoksista tiedoksi seurakuntaneuvostolle
toiminnan vuositilastot Kirkkohallitukselle
toimintakertomuksen valmistelu
henkilöstötilinpäätös –tietojen tarkistaminen
Helmikuu
toimintakertomusten hyväksyminen neuvostossa
kehityskeskustelut helmi - huhtikuu
Maaliskuu
lomasuunnitelma papiston osalta
kirkkoherran lomakausi lääninrovastin kautta kapituliin
TTS –työskentelyn aikataulutus neuvostolle
Huhtikuu
lomien käsittely neuvostossa
partiolippukuntien ja muiden avustusten käsittely neuvostossa
myönnetyt maksuvapautukset ja alennukset (rippikoulut ja kerhot) tiedoksi neuvostolle
talouden toteutumavertailu neuvostolle
vuosineljännes-yhteenvetojen analysointi
ohjeet tiimeille TTS-työskentelyyn

Toukokuu
syyskauden suunnittelu ja päivitys toimintakalenteriin, tilavaraukset

Kesäkuu
TTS-tuotosten kokoaminen (ja esittely neuvostolle?)

Heinäkuu

Elokuu
puolivuotisraportin laatiminen ja toimittaminen yhtymään
TTS neuvostossa
Syyskuu
TTS –aineisto yhtymään
Rippikoulusuunnitelman työstäminen, vaikutukset seuraavan vuoden resurssointiin
Koulutusprioriteettien määrittely, ohjeistus työntekijöille
E/T keskustelut (vaativuusryhmittelyn tarkistus, mikäli ei tule käsiteltyä kehityskeskustelussa)
syys-lokakuu

Lokakuu
lomakauden ulkopuolella pidettävien lomien käsittely
kirkkoherran lomat lääninrovastin kautta kapituliin
koulutussuunnitelmien yhteenveto ja esittely neuvostolle
myönnetyt maksuvapautukset ja alennukset tiedoksi neuvostolle
osavuotiskatsaus neuvostolle (tai marraskuussa)
Marraskuu
koulutussuunnitelmat kapituliin
seuraavan vuoden rippikoulusuunnitelman hyväksyminen neuvostossa
seuraavan vuoden jumalanpalvelussuunnitelman laatiminen
seuraavan vuoden kirkkokolehdit neuvostolle

Joulukuu
TTS hyväksyminen valtuustotasolla
ohjeet työntekijöille toimintakertomuksen laatimiseen

Kirkkoherran vuosikellossa huomioonotettavaa kirkkolain ja kirkkojärjestyksen
mukaan

KIRKKOLAKI

Kirkkoneuvosto
10 LUKU 2 § Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja
sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa
vaalikelpoista henkilöä. ---- Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Seurakunnan talous
15 LUKU 2 § Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1 §:ssä
mainittuihin menoihin. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan
muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona.
Kirkon keskusrahasto
22 LUKU 8 § Jokainen seurakunta tai seurakuntayhtymä suorittaa kirkon keskusrahastoon vuosittain --perusmaksun,-----eläkemaksun,-----lisämaksun----- ja kirkolliskokouksen vahvistamien perusteiden
mukaan määräytyvät työkyvyttömyyseläkkeiden omavastuuosuudet.
Kolehti
4 LUKU 2 § Jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa ja seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan
kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi.

KIRKKOJÄRJESTYS

Kirkon pyhät toimitukset
2 LUKU 2 § Päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina
juhlapäivinä. --- Jumalanpalvelus pidetään itsenäisyyspäivänä ja valtiollisten tilaisuuksien
yhteydessä niin kuin siitä on säädetty tai erityisiä tilaisuuksia varten määrätty.
Kolehtisuunnitelma
2 LUKU 8 § Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista ei ole määrätty kirkkolain 22 luvun 2 §:n 1
momentin 9 kohdan mukaisesti.
Viranhaltijat ja työntekijät
6 LUKU 34 § Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa.
Kirkkoherra on vastuussa jumalanpalveluksen, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja
sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta. Kirkkoherran tulee
myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa, kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä
evankelioimis- ja lähetystyötä harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti. Kirkkoherra on
seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa hengellisessä työssä sekä

kirkkoherranvirastossa toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden esimies. Kirkkoneuvoston
puheenjohtajan kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan
hallinnossa ja taloudenhoidossa. Kirkkoherra johtaa ja valvoo kirkkoherranvirastoa ja kirkonarkistoa.
Mitä kirkkoherran tehtävistä on säädetty tai määrätty, koskee myös sitä, joka on määrätty virkaa
hoitamaan.
Kirkkoneuvosto
9 LUKU 1 § Kirkkoneuvosto päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös,
milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti
pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
9 LUKU 6 § Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus
seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi
ohjesäännössä mainittuna aikana. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista
seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa,
taseessa tai taseen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo seurakunnan jäsenten
ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta.
Kirkko ja kappeli sekä niiden käyttö
14 LUKU 2 §
Uusi kirkko on vihittävä Jumalalle pyhitetyksi huoneeksi. Kun kirkko on vihitty, sitä saa käyttää vain sen
pyhyyteen soveltuviin tarkoituksiin. Kirkon käyttämisestä päättävät kirkkoherra ja kirkkoneuvosto tai
seurakuntaneuvosto yhdessä. Kirkkoherra valvoo kirkon käyttöä. (16.5.2002/1202)
Seurakunnan talous
15 LUKU 1 § Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään
edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea
vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa
ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten,
että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja toiminta- ja
taloussuunnitelmassa ja niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen
vuoden taseen osoittama ylijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna
kertyväksi arvioitu yli- ja alijäämä.
15 LUKU 9 § Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi,
mitä kirkkojärjestyksessä määrätään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (1336/1997)
säädetään. (11.5.2001/440) Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja
niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 §:n 1 momentissa
tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä
talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto. Seurakunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla
määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase
liitteineen. Sen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia.
15 LUKU 10 § Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden
tarkastamista varten vähintään kaksi tilintarkastajaa sekä yhtä monta varatilintarkastajaa.

KIRKON SÄÄDÖSKOKOELMA
Nro 68
Kirkkohallituksen päätös papin, lehtorin ja kanttorin vuosilomasta, virkavapaudesta ja vapaaajasta
Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1995
Kirkkohallitus on kirkkolain (1054/93) 6 luvun 6 §:n nojalla määrännyt seuraavaa:
Soveltamisala

1§
Sen lisäksi, mitä kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädetään tai evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista annetun lain (968/74) nojalla sovitaan, vuosiloman, virkavapauden ja vapaa-ajan
järjestämisessä papille, lehtorille ja kanttorille noudatetaan jäljempänä tässä päätöksessä olevia
määräyksiä.
Kirkkoneuvostolla tämän päätöksen mukaan olevat tehtävät hoitaa täydellisessä yhteistaloudessa olevassa
seurakuntayhtymässä seurakuntaneuvosto. (13.12.1996/74)
Vuosiloma
2§
Kirkkoherran tulee asianomaisia kuultuaan laatia vuosittain ennen huhtikuun 15 päivää suunnitelma
seurakunnan pappien, lehtoreiden ja kanttoreiden vuosilomista. Ehdotuksen tulee sisältää tarvittaessa
myös suunnitelma viranhoidon järjestelystä vuosiloman aikana. (13.12.1996/74)
Kirkkoherra myöntää vuosiloman seurakunnan muulle papille ja lähettää päätöksestään tiedon
lääninrovastille. Oman vuosilomansa osalta kirkkoherra lähettää suunnitelman tuomiokapitulin sekä
lehtorin ja kanttorin osalta kirkkoneuvoston päätettäväksi. Tuomiokapituli määrää erikseen, mihin
mennessä kirkkoherran on jätettävä tuomiokapitulille anomuksensa lomakauden jälkeen pidettäväksi
jätetystä vuosilomasta. (13.12.1996/74)
Kirkkoherra voi sopia tuomiokapitulin, seurakunnan muu pappi kirkkoherran ja kirkkoneuvoston sekä
lehtori ja kanttori kirkkoneuvoston kanssa, että hän säästää osan ansaitsemistaan lomapäivistä pidettäväksi
seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen säästövapaana niin kuin siitä on virkaehtosopimuksella sovittu.
Vuosiloman säästämisestä ja säästettävien lomapäivien pitoajankohdasta on tehtävä suunnitelma
viimeistään siinä yhteydessä, kun viranhaltijalle varataan tilaisuus esittää mielipiteensä loman
ajankohdasta. (13.12.1996/74)
Lomajärjestyksestä ja sen muutoksista on viipymättä ilmoitettava palkan maksavalle viranomaiselle.
Vuosilomasta päättävä viranomainen huolehtii siitä, että sen vahvistamista vuosilomista ja säästövapaista
pidetään sellaista kirjanpitoa, josta voidaan todeta lomapäivien lukumäärä ja erääntymispäivä,
vuosilomana pidettyjen lomapäivien määrä ja pitämisajankohta, kunakin vuonna säästettyjen lomapäivien
määrä sekä säästövapaan pitämisvuosi ja -ajankohta.
Vuosiloma 2 § Kirkkoherran tulee asianomaisia kuultuaan laatia vuosittain ennen huhtikuun 15
päivää suunnitelma seurakunnan pappien, lehtoreiden ja kanttoreiden vuosilomista. Ehdotuksen tulee
sisältää tarvittaessa myös suunnitelma viranhoidon järjestelystä vuosiloman aikana. Kirkkoherra myöntää
vuosiloman seurakunnan muulle papille ja lähettää päätöksestään tiedon lääninrovastille. Oman
vuosilomansa osalta kirkkoherra lähettää suunnitelman tuomiokapitulin sekä lehtorin ja kanttorin osalta

Virkavapaus 3 § Virkavapaus ja sen myöntäminen
Virkavapaudella tarkoitetaan viranhaltijan vapauttamista virkatehtävien suorittamisesta määräajaksi muun
syyn kuin vuosiloman, virantoimituksesta pidättämisen tai erottamisen tahi vapaa-ajan vuoksi.
Jollei oikeudesta saada virkavapautta ole laissa säädetty tai virkaehtosopimuksella sovittu, virkavapauden
myöntäminen on asianomaisen viranomaisen harkinnassa. Hakemus on tällöin hylättävä, jos virkavapautta
ei voida myöntää pyydetyn pituisena tai jos virkavapaudesta aiheutuisi merkittävää haittaa työyhteisön
toiminnalle. Viranhaltijan suostumuksella virkavapaus voidaan kuitenkin myöntää pyydettyä
lyhyemmäksi ajaksi tai osittaisena.
Jos virkavapautta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mitä varten se on myönnetty, virkavapauden
myöntänyt viranomainen voi keskeyttää tai peruuttaa sen.
Virkavapaus on palkaton, jollei virkaehtosopimuksella ole toisin sovittu. Jos virkaehtosopimuksella on
sovittu, että virkavapauden ajalta voidaan maksaa palkkaa, päätöksen virkavapaudesta ja palkan määrästä
tekee seurakunnan papin osalta tuomiokapituli. Muun papin kuin kirkkoherran osalta virkavapauden
enintään kuukauden pituiseksi ajaksi myöntää kuitenkin kirkkoherra, ja palkasta päättää kirkkoneuvosto.
(13.12.1996/74)
Tämän päätöksen määräyksiä virkavapaudesta sovelletaan myös kirkkojärjestyksen 6 luvun 9 §:ssä
tarkoitetun seurakuntapastorin viran haltijaan, jollei tuomiokapitulin oikeudesta virkamääräyksen
antamiseen, keskeyttämiseen tai lakkauttamiseen muuta johdu.
Vapaa-aika 11 § Kirkkoherran tulee, neuvoteltuaan seurakunnan pappien, lehtoreiden ja kanttorien
kanssa, laatia vapaa-aikasuunnitelma, johon merkitään näiden viranhaltijoiden virkaehtosopimuksen
mukaiset vapaapäivät. Suunnitelmaan on merkittävä myös tiedossa olevat leirityöaikahyvityspäivät,
vuosilomapäivät ja virkavapaudet. Suunnitelma voidaan laatia erikseen kevät-, kesä- ja syyskautta varten.
Vapaa-aikasuunnitelmassa on esitettävä tai siitä on käytävä ilmi, miten virkatehtävien hoito vapaa-aikana
järjestetään. Ensisijaisesti tehtävät on hoidettava oman seurakunnan tai seurakuntayhtymän
viranhaltijoiden keskinäisin järjestelyin. Jollei se ole mahdollista, kirkkoherran on neuvottelemalla
muiden seurakuntien kirkkoherrojen ja vastaavien viranhaltijoiden kanssa pyrittävä heidän avullaan
järjestämään virkatehtävien hoito.
Vapaa-ajan vahvistaminen 13 § Kirkkoherra vahvistaa vapaa-aikasuunnitelman. Hän voi muuttaa
suunnitelmaa, jos se on toiminnallisesta syystä välttämätöntä. Oman vapaa-aikansa osalta kirkkoherra
lähettää suunnitelman lääninrovastin ja lääninrovasti vastaavasti tuomiokapitulin hyväksyttäväksi.
Tarvittavat virkamääräykset antaa tuomiokapituli.

Työyhteisön toimintakalenteri 2009 / Tikkurilan srk (esimerkki suuren seurakunnan työyhteisön toimintakalenterista)
Tammikuu

Esikko 8.1. klo11 - 13
(Työnjohdolliset esimiehet)

Helmikuu
Loma- ja vapaajakso 1.2. 30.4.2009 alkaa (toiveet
17.12.2008)
YV-keräys käynnistyy /
Yv-viikko 1.-8.2. (kaikki
työntekijät)

PaKa 14.1. klo 10
(Pappien ja kanttorien
kokous)

SN 4.2.
- Työalojen ja srk:n
toimintakertomukset
(esitykset pe 23.1.)

Maaliskuu
TyKo 4.3. klo 9

Huhtikuu

Loma- ja vapaajakso 1.5. 30.9.2009 alkaa (toiveet
PaKa 3.6. klo 10
2.4.2009)
(joka toinen keskiviikko
3.6. - 12.8.2009 )

Esikko 2.4. klo 9

SN 6.5.
(esitykset pe 24.4.)

SN 2.4.
(esitykset pe 20.3.)

Pääsiäinen (vko 15)
PaKa 13.5. klo 10

TyKo Ke 21.1. klo 9.00
(Työntekijöiden kokous)
- työalojen toimintakertomusten esittely (työalavastaavat)

Kirkkoherran ja tiimien
keskustelut
viikot 13 - 16

PaKa 25.3. klo 10

PaKa 28.1. klo 9 11

PaKa + Esikko 25.2. klo 10
(työalojen toiminta 1.4. 16.8.)
Pe 27.2. deadline
Pääsiäisen toiminta +
muut tiedottajalle ( kaikki
tapahtumatiedot ajalta 1.4.16.8 )

Pipliasta päähän ja
To 16.4. klo 17 - 21 PaKan, sydämeen ekumeeninen
työalavastaavien ja
raamattutapahtuma 15. neuvoston tts-seminaari
17.5. (kaikki työntekijät)

TyKo 22.4. klo 9
- Kehitys ja tiimikeskustelujen palaute
- TTS 2010 - 2012
hahmotelmia

Työalavastaavat käyvät
kehityskeskustelut (viikot
8 - 12)

VIIKKO 9 Työalojen
toimintakalenterit 1.4.16.8.2009

Tilahallinta kokous 3.6. klo
15 (varauskirja, srk-sihteeri,
pappi)

PaKa 8.4. klo 10

PaKa + Esikko 11.2. klo 10
Tilahallinta kokous 11.2.
(toimitilojen varauksia
ohjaavien kokous) klo 15
(varauskirja, srk-sihteeri,
pappi)

VIIKKO 23 Työalojen
toimintakalenterit
16.8. - 31.12.2009

Esikko 7.5. klo 9

Esikko 19.3. klo 9
Kirkkoherra käy
kehityskeskustelut
(viikot 3 – 7)

Kesäkuu - Heinäkuu

Ke 1.4. Loma- ja vapaasuunnitelmien jättäminen
(1.5.-30.9.2009 / SN 6.5.)

SN 4.3.
(esitykset pe 20.2.)

PaKa 11.3. klo 10

Toukokuu

To 23.4. Tikkurilan srk:n
työntekijöiden virkistyspäivä

21.5. Helsingin
hiippakunnan 50 vuotis
juhlamessu Senaatintorilla (kaikki työntekijät)

SN 4.6.
(esitykset pe 22.5.)
Pe 5.6. deadline
Syyskauden tiedot
tiedottajalle ajalta 16.8.31.12.2009, paitsi
joulunaika)

Vantaan seurakuntien
Juhannusjuhlat pe 19.6.
TyKo 27.5. klo 9
- Raamattutapahtuma
palaute

PaKa+Esikko 29.4. klo 9-12
-Vanhustentalohartaudet,
päiväkerhohartaudet,
iltapäiväkerhohartaudet, pp- To 28.5. PaKa:n ja
Esikon TTS 2010 – 2012
puhelin kaudella 1.6.päivä
16.8.2009
- työalojen toiminta 16.8. 31.12.)
- kirkkovuosi 2010, alustava

Elokuu
Esikko 6.8. klo 9

PaKa 12.8. klo 10

PaKa + Esikko 19.8. klo 9.00 12 (TTS 2010 - 2012 hiominen)

TyKo 26.8. klo 9

Ke 26.8. Loma- ja vapaasuunnitelmien jättäminen
(1.10.2009 -31.1.2010)

Syyskuu

Marraskuu

SN 1.9.
Loma- ja vapaajakso 1.10.2009 – PaKa 4.11. klo 10
31.1.2010 alkaa (Toiveet
- ½- vuotisraportit, srk:n TTS
viimeistään ke 26.8.)
2010 – 2012 työalojen
budjettikehys (esitykset pe 21.8.)
Tilahallinta kokous 4.11. klo 15
(varauskirja, srk-sihteeri, pappi)
TyKo 7.10. klo 9
PaKa + Esikko 2.9. klo 10 -12
- TTs 2010 - 2012 ohjeet
TyKo 11.11. klo 9
PaKa 14.10. klo 10
Tilahallinta kokous 2.9. klo 15
(varauskirja, srk-sihteeri, pappi)

Esikko 10.9. klo 9 Vanhustentalohartaudet,
päiväkerhohartaudet,
iltapäiväkerhohartaudet, pppuhelin kaudella 1.10.31.12.2009

PaKa 16.9. klo 10
- Kirkkovuoden 2010 viimeistely

Su 30.8. Messu Tikkurilan
kirkossa – toimintakauden
aloitus + srk:n toiminnan
kehittämishanke alkaa 1.
kokoontuminen (kaikki
työntekijät)

Lokakuu

Joulukuu
TyKo 2.12. klo 9

Joulunaika (vkot 49 – 52)

Ke 9.12. Loma- ja vapaatoiveiden jättäminen (1.2. 30.4.2010)

Esikko 12.11. klo 9
VIIKKO 43
Työalojen toimintakalenterit 1.1.31.5.2010

PaKa+Esikko 21.10. klo 9 -12
- joulunaika + työalojen toimintakalenterit 1.1. - 31.5.2010

Esikko 10.12. klo 9
PaKa 18.11. klo 10

SN 18.11.
(esitykset pe 6.11.)

To 19.11. Lapsen oikeuksien
päivä 20 v. tapahtuma
Pe 23.10. deadline joulunajan
tapahtumat + muut tiedottajalla
(joulunaika + 1.1.- 31.5.2010

SN 15.12.
(esitykset pe 4.12.)

PaKa 16.12. klo 10

To 26.11. Työntekijöiden,
neuvoston ja ykv:n joulujuhla

Esikko 24.9. klo 9
SN 30.9.
- esitykset pe 18.9.
- työalojen TTS 2010- 2012
(esitykset pe 5.9.)
PaKa 30.9. klo 10

Paka+ Esikko 25.11. klo 9
SN 28.10.
Lausunto yhtymän tts 1.versioista - Vanhustentalohartaudet,
päiväkerhohartaudet,
ja ta.sta (esitykset pe 16.10.)
iltapäiväkerhohartaudet, pppuhelin (kausi 1.1. - 30.5.2010)
Esikko 29.10 klo 9
PaKa 30.12. klo 10

