
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS              PÖYTÄKIRJA 8/2015

Kokousaika: ma 12.10.2015 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7

Läsnä:
Jussi Mäkelä, puheenjohtaja
Anja Hinkkanen, jäsen
Anneli Raittinen, varajäsen, §1-9 (T.Raittinen)
Antti Niemi, jäsen
Hanna Ranssi-Matikainen, jäsen
Heikki Pynnönen, jäsen
Hertta Sirkiä, jäsen
Karita Toijonen, jäsen

Lea Purhonen, varapuheenjohtaja
Maarit Vierunen, jäsen, § 1-9
Maija Saario, jäsen
Marja Lindholm, jäsen
Pauli Löija, varajäsen (Sopanen)
Terttu Lindholm, varajäsen (Huhtinen)
Ville Jalovaara, jäsen, §1-8
Helena Salo, sihteeri

Poissa: Satu Sopanen, Pekka Huhtinen Kutsuttuna: Lapsi- ja perhetyön tiimi

HUOM! Aloitamme poikkeuksellisesti jo 17.30 hartaudella, kahvilla ja lapsityön tiimin esittäytymisellä. Kello 18
alkaen tulee kolme ehdokasta strategiatyöskentelymme toteuttajiksi: klo 18 Sari Gustafsson, klo 18.30 Hannu
Ronimus ja klo 19 Pontus Salmi.

Hartaus: virren valinta vuorossa on Lea Purhonen. Virsi 442.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi varsinaisen kokouksen klo 19.38.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

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 Anja Hinkkanen ja Antti Niemi.

Päätös Esitys hyväksyttiin.
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5. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Perustelluista syistä voidaan ehdottaa esityslistan käsittelyjärjestyksen muuttamista.

Esitys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

6. Seurakunnan strategiatyöskentely

Neuvosto päätti viime kokouksessaan, että aloitamme strategiatyöskentelyn. Seurakunnan oman strategian on
tarkoitus olla valmis kevään lopussa, jotta neuvosto voi hyväksyä sen kesäkuun kokouksessaan.  Tähän
kokoukseen tulee kolme ehdokasta, Sari Gustafsson, Hannu Ronimus ja Pontus Salmi, kertomaan, miten he
toteuttaisivat strategiatyöskentelyn Vuosaaressa. Kaikkien ehdokkaiden kirjalliset tarjoukset lähetetään
neuvostolle sähköpostitse viimeistään 11.10.

Esitys SN päättää miten edetään.

Päätös SN päätti pyytää Gustafssonilta ja Salmelta tarkennetut tarjoukset 1.1.2016 alkavaan
strategiatyöskentelyyn. Neuvosto tekee päätöksen konsultista seuraavassa kokouksessaan.

7. Toimintakulttuurin muutos

Käymme laajan arviointi- ja palautekierroksen toimintakulttuurin muutoksen ensimmäisen vaiheen keskeisistä
ehdotuksista ja projektiryhmien väliraporteista. Näistä keskusteluista on tarkoitus kerätä palautteet ja ideat
lähetettäväksi lokakuun loppuun mennessä yhtymään, jotta yhteinen kirkkoneuvosto voisi tehdä joulukuun
yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen toimintakulttuurin muutosesityksiä. Asia käsittää yhteensä 9 liitettä.

Liite 1: Helsingin seurakuntien ja seurakuntayhtymän toimintakulttuurin muutos keskeiset ehdotukset
Liitteet 2 – 9: Kahdeksan projektiryhmän taulukkomuotoon laaditut väliraportit.

Esitys SN päättää lähettää kokoamansa palautteet ja ideat yhtymään.

Päätös Siirretään seuraavaan kokoukseen.

8. Seurakunnan 50-vuotisjuhlakirja

Liitteessä 10 on Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n tarjous juhlakirjan toteuttamisesta.

Esitys SN päättää hyväksyykö se tarjouksen vai ei.

Päätös Siirretään seuraavaan kokoukseen.

9. Talouden toteumavertailu

Liitteessä 11 on talouden toteuma vertailu ajalta 1.1.–30.9.2015.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.
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10. Avustusanomus matkaa varten

Liitteessä 12 on erityisnuorisotyönohjaajan avustusanomus Senegalin matkaa varten.

Esitys SN päättää myöntääkö se avustuksen vai ei.

Päätös SN päätti olla myöntämättä avustusta.

11. Kolehtisuunnitelma ja kolehdinlaskentavuorot ajalle 18.10.–8.11.2015

Liitteessä 13 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on kaksi vapaata kolehtia.
Kirkkoherra päätti siirtää 13.9. päätetyn Sansan kolehdin tilalla KUA:n pakolaiskeräyksen (82/15).
Kirkkohallitus on määrännyt kerätä ajanjaksoon sidotun kolehdin oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille,
Kirkkohallituksen kautta.

Jumalanpalvelukset ovat sunnuntaisin klo 11 Vuosaaren kirkolla, ellei toisin mainita. Tällä jaksolla tarvittavat
kolehdinlaskenta päivät ovat: 18.10. / 25.10. / 31.10. / 1.11./ 8.11.

Esitys SN päättää

1) kerätä 31.10. nimikkokolehdin Sanansaattajien Medialähetystyölle ja 8.11. oppilaitos- ja
nuorisotyöhön eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta ja näin vahvistaa kolehtisuunnitelman
kyseiselle ajalle.

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot

Päätös SN päätti

1) hyväksyä esityksen.

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot: 18.10. Marja Lindholm, 25.10. Anja
Hinkkanen, 31.10. Terttu Lindholm, 1.11. Anja Hinkkanen ja 8.11. ei ketään.

12. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 8/2015 (liite 14).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

13. Ilmoitusasiat

a. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät
9.11. / 7.12.

b. Katukappelin remontti
Katukappelin remontti ei ole vielä valmis. Yhtymä tiedottaa sen etenemisestä.

c. Toimitilat
Palaamme toimitilojen vähennykseen marraskuun kokouksessa. Lokakuun aikana saamme yhtymän
kiinteistötoimistosta tarkempaa informaatiota.
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d. Diakonian virat
Diakonia tiimi valmistelee syksyn aikana työnjakoaan ja tekee esityksen viimeistään joulukuun
kokoukseen auki laitettavien virkojen vastuualueista.

e. Kesän Tiekirkot
Kävijöitä yhteensä n. 250 koko kesän aikana.

f. Esitys Satamasaarentien lakkautetun bussipysäkin palauttamiseksi
Liitteessä 15 on Lea Purhosen seurakuntaneuvoston puolesta tekemä esitys HSL:lle bussipysäkin
palauttamiseksi.

14. 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
alkaen kokouksesta 15 päivän ajan. Ilmoitus tästä julkistetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla kokousta
seuraavana maanantaina.

15. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.57
yhteiseen Herran siunaukseen.

Jussi Mäkelä Helena Salo
Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet

Anja Hinkkanen Antti Niemi
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


