
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS            PÖYTÄKIRJA 3/2016

Kokousaika: ma 14.3.2016 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka: HUOM! Albatrossin seurakuntasali

Läsnä:
Jussi Mäkelä, puheenjohtaja
Anneli Raittinen, varajäsen (Vierunen)
Antti Niemi, jäsen
Eero Hildén, varajäsen (Jalovaara)
Hanna Ranssi-Matikainen, jäsen
Heikki Pynnönen, jäsen
Hertta Sirkiä, jäsen
Lea Purhonen, varapuheenjohtaja

Leena Tuomi, varajäsen (Hinkkanen)
Maija Saario, jäsen
Marja Lindholm, jäsen
Pauli Löija, varajäsen (Sopanen)
Pekka Huhtinen, jäsen
Timo Raittinen, jäsen
Helena Salo, sihteeri

Poissa: Anja Hinkkanen, Karita Toijonen, Maarit Vierunen, Satu Sopanen, Ville Jalovaara
Kutsuttuna: nuorisotyön tiimi

Hartaus: virren valinta vuorossa on Pauli Löija, 288.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.39.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, 13/14.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Annettiin tiedoksi.

4. Pöytäkirjantarkistajien valinta

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorot määräytyvät
jakelulistan mukaisessa järjestyksessä. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä seuraavassa kokouksessa.

Esitys Valitaan pöytäkirjan tarkistajiksi Pekka Huhtinen ja Satu Sopanen.

Päätös Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Pekka Huhtinen ja Pauli Löija.

5. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Perustelluista syistä voidaan ehdottaa esityslistan käsittelyjärjestyksen muuttamista.

Esitys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Esitys hyväksyttiin.
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6. Johtavan lapsityöntekijän (lapsityönohjaajan) viran auki paneminen

Johtava lapsityöntekijämme Leila Väisänen irtisanoutuu virastaan 1.5. alkaen (liite 1). Lapsityöntiimi on iso,
johtavalla on kahdeksan lastenohjaajaa alaisenaan. Lapsityönohjaajan tehtävänä on organisoida, kehittää ja
johtaa seurakunnan lapsityön kokonaisuutta sekä tukea uskontokasvatuksen toteutumista kunnallisessa
päivähoidossa. Lapsityönohjaaja tekee verkostoyhteistyötä kaupungin lapsityön sekä eri järjestöjen kanssa.
Lapsityönohjaaja toimii tarvittaessa lapsiryhmän ohjaajana. Tehtävä on haasteellinen ja vaatii parhaan
mahdollisen työntekijän turvaamaan lapsityömme tulevaisuuden. Edellytämme valittavalta piispainkokouksen
hyväksymää kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan/lapsityönohjaajan pätevyyttä.

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 503 mukainen. Virka on vakituinen ja se täytetään kuuden kuukauden
koeajalla. Virkaan valitun tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen tulee esittää ennen
virkasuhteen alkamista rikosrekisteriote (RLL 6 § 2. mom) sekä työterveyslääkärin todistus terveydentilastaan.

Ilmoitus auki olevasta virasta laitetaan 17.3. ilmestyviin Kirkko ja kaupunki– sekä Kotimaa lehtiin. Hakuaika
päättyy 30.3. Rekrytointiryhmä valitsee haastatteluihin kutsuttavat 31.3. Haastattelut pidetään kutsutuille 5.4.
Seurakuntaneuvosto tekee päätöksen virkaan valittavasta 11.4. kokouksessaan. Uusi johtava lapsityötekijä
aloittaa virassaan 1.5. tai sopimuksen mukaan.

Esitys SN päättää laittaa lapsityönohjaajan viran auki ja valitsee rekrytointiryhmän jäsenet.

Päätös SN päätti laittaa lapsityönohjaajan viran auki ja valitsi rekrytointiryhmään Heikki Pynnösen,
Anneli Raittisen ja Lea Purhosen.

7. Harkinnanvaraiset virkavapaat ja työlomat

YKN päätti kokouksessaan 27.9.2012 hyväksyä seurakuntayhtymän työyksiköissä noudatettaviksi ohjeen
mukaiset virkavapaiden ja työlomien myöntämisen periaatteet ja antaa ohjeet tiedoiksi seurakuntaneuvostoille
(liite 2). Edellinen seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 12.11.2012 (SN 9/2012 § 11). Liitteen
mukaisesti Helsingin seurakuntayhtymän työyksiköissä noudatetaan seuraavia periaatteita harkinnanvaraisten
virkavapauksien ja työlomien myöntämisissä:

yhdenjaksoinen työssäoloaika ennen vapaan alkamista on ollut vähintään 2–3 vuotta
edellisestä harkinnanvaraisesta virkavapaudesta on kulunut vähintään 2–3 vuotta
virkavapauden kesto on maksimissaan pääsääntöisesti yksi vuosi, perustellusta syystä kesto voi olla
maksimissaan kaksi vuotta esim. silloin kun kyseessä on toisen tehtävän määräaikainen hoito
uuden työtehtävän koeaikaa varten ei myönnetä vapaata
työyksikössä ei pääsääntöisesti voi olla harkinnanvaraisia virkavapaita/työlomia yhtä aikaa usealla
henkilöllä
virkavapaus ei aiheuta kohtuutonta haittaa työyksikön toiminnalle
edellä mainituista palvelussuhteen kestolle asetuista edellytyksistä huolimatta uudelle työntekijälle voidaan
myöntää lyhyt virkavapaa/työloma korvaamaan lomapäiviä

Silloinen seurakuntaneuvosto katsoi, ettei kaikkiin periaatteisiin ollut siinä tilanteessa viisasta yhtyä. Vuoden
2013 toimintasuunnitelmaa tehdessä huomasimme talouden heikenneen ja säästötoimenpiteisiin ryhdyimme
heti hyväksymällä kaikkien virkavapaata anoneiden anomukset riippumatta siitä, oliko heidän yhdenjaksoinen
työssäoloaikansa ennen vapaan alkamista on ollut vähintään 2–3 vuotta tai oliko edellisestä
harkinnanvaraisesta virkavapaudesta kulunut vähintään 2–3 vuotta. Tämä toimenpide toi isot säästöt
seurakunnalle.
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Toinen kohta, johon emme silloin yhtyneet, oli periaate, että koeajalle ei myönnetä virkavapaata. Tämä on
käytännössä osoittautunut huonoksi linjaukseksi, sillä emme pysty laittamaan virkaa auki työntekijän ollessa
koeajalla toisessa paikassa. Tämä aiheuttaa seurakunnalle kohtuutonta haittaa.

Puheenjohtaja esittää YKN:n päättämien periaatteiden hyväksymistä harkinnan varaisia virkavapauksia
päätettäessä seuraavilla tarkennuksilla:

nämä periaatteet koskevat yli kuukauden mittaisia virkavapauksia
työyksikkö sanan paikalla käytämme työalaa

Esitys SN päättää noudattaa YKN:n hyväksymiä periaatteita harkinnanvaraisten virkavapaiden ja
työlomien myöntämisessä puheenjohtajan kirjaamin tarkennuksin.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

8. Tilavuokrahinnasto

Uusimme tilavuokrahinnastoa hintojen alhaisuuden takia. Liitteessä 3 on esitys uusiksi hinnoiksi, liitteessä 4
puolestaan voimassa oleva hinnasto. Uudet hinnat astuvat voimaan 1.4.2016.

Esitys SN päättää hyväksyä uuden tilavuokrahinnaston.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

9. Kirkkomuskari

Syksyllä 2014 alkoi neljän seurakunnan yhteinen kaksivuotinen kirkkomuskariprojekti. Töölön, Pakilan,
Meilahden ja Vuosaaren seurakunnat palkkasivat 80 % varhaisiän musiikkiopettajaksi Jenni Paaso, joka on
päivän viikossa kussakin seurakunnassa. Projekti on nyt päättymässä, ja sille on suunniteltu vuoden jatkoa.

Esitys SN päättää jatkaa vuodella kirkkomuskareita Vuosaaressa.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

10. Kolehtisuunnitelma ja kolehdinlaskentavuorot ajalle 14.3.–10.4.2016

Liitteessä 5 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on yhteensä 5 vapaata kolehtia
niinä päivinä, jolloin vietämme jumalanpalvelusta. Liitteessä 6 on lähetystyön pastorin tekemä kolehtianomus
seurakuntamme nimikkolähetyskohteille.

Jumalanpalvelukset ovat sunnuntaisin klo 11 Vuosaaren kirkolla, ellei toisin mainita. Tällä jaksolla tarvittavat
kolehdinlaskenta päivät ovat: 20.3. / to 24.3. klo 18 / pe 25.3. klo 11 / la 26.3. klo 22 / 27.3. / ma 28.3. klo 11
Merirasti-kappelissa / 3.4. / 10.4.

Esitys SN päättää

1) kerätä kolehdit
24.3. raamatunkäännöstyölle Namibiassa ndongan ja kwanjaman kielille Suomen
Pipliaseuran kautta,
25.3. Tuula ja Kimmo Kososen tekemälle raamatunkäännös– ja kielenkehitystyölle
Thaimaassa Suomen Lähetysseuran kautta,
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26.3. medialähetystyölle Medialähetys Sanansaattajien kautta,
28.3.Merirasti-kappelin kolehtikäytännön mukaisesti vapaaehtoinen rahalahja noutopöydän
Tasaus-keräyslippaaseen kirkkokahveilla messun jälkeen. Keräystuotolla tuetaan
ihmisoikeus- ja kehitysyhteistyötä Suomen Lähetysseuran kautta.
3.4. Pekka ja Kaarina Koskisen tekemälle seurakuntatyölle Etu-Aasiassa Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta ja näin vahvistaa kolehtisuunnitelman
kyseiselle ajalle.

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot

Päätös SN päätti

1) hyväksyä esityksen.
2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot : 20.3. Timo Raittinen / to 24.3. klo 18

Hertta Sirkiä / pe 25.3. klo 11 Antti Niemi / la 26.3. klo 22 Hertta Sirkiä / 27.3. Antti Niemi  /
ma 28.3. klo 11 Merirasti-kappelissa Hertta Sirkiä / 3.4. Lea Purhonen/ 10.4. Pauli Löija

11. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 1/2016 (liite 7).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

12. Ilmoitusasiat

a. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät ja vierailevat tiimit
11.4. sihteerit / 9.5. Soile Niemi (rovastikunnan talousneuvontaprojekti) / 6.6. / papisto syyskuussa.

b. Strategiatyöskentelyn aikataulu
ke 6.4. klo 17.30–20.30 JR + SN: Strategiatyöpaja (päämäärät ja tavoitteet)
to 26.5. klo 17.30–20.30 TYK + SN: Strategiaseminaari (tämä pvm saattaa vielä muuttua)
ma 6.6. SN hyväksyy strategian

c. Hard Gospel Cafén remontti
Kiinteistötoimisto toteuttaa Albatrossin alakerran remontin luopuessamme Albatrossin yläkerrasta.

d. Irtisanoutuminen
Hanna Piira on irtisanoutunut virastaan (liite 8)

e. Uusien seurakuntalaisten ilta siirtyy syksylle
Aiemmin ilmoitettu 14.4. tilaisuus siis peruuntuu.

f. Vuosaaren 50-vuotistilaisuus :
to 12.5. klo 18 kirkolla

g. Seurakuntalaisen kiitokset
Marja Lindholm välitti kiitokset 13.3. konsertista

h. Albatrossin seurakuntasalista luopuminen.
Kaikille ryhmille tarjotaan korvaavia tiloja kevään aikana.

13. Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

Kokouksen pöytäkirja on tarkistettavissa viimeistään kokousta seuraavana sunnuntaina klo 12. Tarkistettu
pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana seitsemännestä päivästä
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alkaen kokouksesta 15 päivän ajan. Ilmoitus tästä julkistetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla kokousta
seuraavana maanantaina.

14. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.23
yhteiseen Herran siunaukseen.

Jussi Mäkelä Helena Salo
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet

Pauli Löija Pekka Huhtinen
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


