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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika: Keskiviikko 14.11.2012, kello 18

Paikka:  Matteuksenkirkko, Olavus-sali

Osallistujat: Jukka Pakarinen, puheenjoht.
Saimi Kautonen, sihteeri
Teija Koskinen
Jaakko Ojala
Elina Raike-Ojanen
Osmo Salo
Sami Siirilä
Tapio Sipilä
Pertti Sirén
Anna Suntio
Veikko Byysing, Eija Kallisen varajäsen
Katja Utti-Lankinen
Anna von Zansen

Poissa Seppo Sarlin
Mikko Sorsa
Eija Kallinen, siht
Max Isaksson

1. Kokouksen avaus

Jukka Pakarinen avasi kokouksen ja Saimi Kautonen piti alkuhartauden

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Sipilä ja Anna Suntio
Saimi Kautonen kutsuttiin sihteeriksi tähän kokoukseen.

4. Käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin käsittelyjärjestys.

5. Ilmoitusasiat
 Häätilaisuus 12.12.2012 Puotilan kappelissa
 Joululounas 28.11 klo 18 Vartiokylän kirkko
 Maailman kauneimmat joululaulut 14.12.2012
 Kevään  2013 seurakuntaneuvoston kokouspäivät 6.2, 6.3, 17.4, 15.5
 Kirkon nelivuotiskertomus ”haastettu kirkko 2008-2011”-seminaari
 Puotilan kappeli 50v.14.4. 2013
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 puurojuhla 11.12 klo 16.30 ja klo 18 kauneimmat joululaulut
6. Puheenjohtajan päätökset (5, liite1 )

Esitys: Merkitään tiedoksi ja todetaan ettei anna aihetta toimenpiteisiin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

7. Vuoden 2013 koulutussuunnitelmat

Vartiokylän seurakunnan koulutussuunnitelma on käyty läpi työntekijän ja
tiimin lähiesimiehen keskusteluissa, joissa on käyty läpi kunkin työntekijän
koulutustarpeet sekä mahdollisuus koulutuksiin. Koulutuksen
suunnittelussa on pyritty pidemmän aikavälin suunnitteluun ja pyritty
löytämään sellaisia koulutuksia, joista olisi myös hyötyä koko
seurakunnalle. Lopuksi kaikki koulutussuunnitelmat käytiin läpi
johtotiimissä.

Koulutussuunnitelmia tehtäessä on pyritty hyödyntämään mahdollisimman
paljon seurakuntayhtymän koulutustarjontaa, joista ei koidu välittömiä
kustannuksia Vartiokylän seurakunnalle.

Koulutussuunnitelmien tarkoituksena on ollut löytää jokaiselle sellaisia
koulutuksia, jotka perehdyttävät tehtäviin ja päivittävät myös niitä taitoja
joita on jo hankittu. Seurakunnan tarjoaman koulutuksen tulisi olla koko
seurakuntaa palvelevaa.

Turvakoulutus järjestetään kaikille seurakunnan työntekijöille
seurakuntayhtymän toimesta. Turvakoulutuksesta pidetään kirjaa
seurakuntayhtymässä  ja työntekijät saavat automaattisesti kutsun jatko-
ja kertauskursseille.

Vartiokylän seurakunta on vuosina 2011-2013 jumalanpalveluselämän
kehittämisseurakunta. Tähän hankkeeseen kirkkohallitus tarjoaa myös
koulutusta. Osa tästä koulutuksesta ei näy työntekijöiden
koulutussuunnitelmissa, koska koulutusten ajankohdista ei ollut vielä
tietoa.

Vuonna 2013 tulemme tekemään työntekijöiden kanssa yhdessä
osaamiskartoituksen, jota voimme hyödyntää tulevia koulutussuunnitelmia
tehdessämme.

Koulutussuunnitelma liitteenä. (Liite 2)

Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi
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8. Vartiokylän seurakunnan lausunto Helsingin seurakuntayhtymän toiminta- ja
taloussuunnitelmasta 2013–2015 ja vuoden 2013 talousarviosta

 Helsingin seurakuntayhtymän toiminta ja taloussuunnitelma 2013–2015 ja
vuoden 2013 talousarviokirja on lähetetty seurakuntaneuvoston jäsenille jo
aikaisemmin tutustumista varten.

Seurakuntaneuvostolta pyydetään asiakirjasta lausuntoa 15.11.2012
mennessä. Puheenjohtaja on tehnyt  esityksen Vartiokylän seurakunnan
lausunnosta. Lausunto on liitteenä (Liite 3).

Esitys:  Srkn hyväksyy Vartiokylän seurakunnan lausunnon (liite 3) Helsingin
seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2013–2015 sekä
vuoden 2013 talousarviosta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin

9. Toiveiden kirkko

Toiveiden kirkko -verkkokeskustelussa kansalaiset kutsuttiin kertomaan
toiveidensa kirkosta ja seurakunnasta. Yhteiseen pohdintaan osallistui
yhteensä yli 2000 ihmistä. Osallistujat kirjoittivat yli 3500 vastausta omista
toiveistaan ja arvioivat muiden osallistujien vastausten tärkeyttä itselleen.
Keskimääräinen osallistumisaika oli 12 minuuttia. Keskustelu oli avoinna
suomeksi ja ruotsiksi 20.8.- 10.9.2012 välisenä aikana.

Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi

10. Vuoden 2013 kolehtisuunnitelma
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 16/2012 määrännyt vuoden 2013
kolehdit joita seurakuntien on kerättävä. Kirkkohallitus on jättänyt
muutamia pyhiä vapaiksi, joihin seurakunta itse voi valita kolehtikohteet.
Helsingin hiippakunta on myös määrännyt vuodelle 2013 kolehtipyhät.

Kolehtisuunnitelma liitteessä. (Liite 4)

Kolehti kerätään kolehtisuunnitelman mukaan Matteuksenkirkolla.
Poikkeustapauksissa kolehtisuunnitelman mukainen kolehti voidaan kerätä
Vartiokylän kirkolla.

Vartiokylän kirkolla kolehtien määrä on hyvin pieni, kolehtia tilittäessä kulut
saattavat olla suurempia kuin itse kolehti. Tarkoituksenmukaista ja
kustannuksia säästävää on kerätä kolehti Vartiokylän kirkolla ns.
lipaskeräyksenä ja tasaisin väliajoin tulouttaa kolehti Suomen
Lähetysseuralle, Kirkon ulkomaanavulle ja Yhteisvastuukeräykselle.

Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman vuodelle 2013
Päätös: esitys hyväksyttiin
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11.  Muut asiat

Keskusteltiin vastuuryhmätoiminnan kehittämisestä.

12. Kokouksen päätös

Puheenjohtajan päätti kokouksen klo 19.05  ja antoi kirkkolain mukaisen
valitusosoituksen. Oikaisuvaatimusohjeet liitteenä

Laulettiin virsi 517. Puheenjohtaja lausui Herran siunauksen.
Vakuudeksi

puheenjohtaja sihteeri
Jukka Pakarinen Saimi Kautonen

pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
Anna Suntio Tapio Sipilä


