
VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO    PÖYTÄKIRJA 3/2011

Kokousaika: ma 14.3.2011 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7

Läsnä:
Mäkelä Jussi, puheenjohtaja
Anttila Maria, jäsen
Aikio Pirkko, jäsen
Aukee Riikka, jäsen
Das Bhowmik Elina, jäsen
Hintikka Jukka. jäsen
Hämäläinen Anni, jäsen
Jalovaara Ville, jäsen
Keskitalo Minna, jäsen

Mäkitarkka Minna, jäsen
Niemi Antti, jäsen
Pynnönen Heikki, jäsen
Raittinen Anneli, jäsen
Sirkiä Hertta, jäsen
Toijonen Karita, jäsen
Salittu-Holopainen Raija, varajäsen (Timo Raittisen
tilalla)
Salo Helena, sihteeri

Poissa: Juha Sihvola

Kutsuttuna diakoniatiimi:
Nordlund Pia, vs. johtava diakoniatyöntekijä
Kiiskinen Liisa, diakoni
Koivumäki Tarja, diakoni

Hirvonen Tiina-Susanna, diakoni vs.
Laine Nita, vs. diakoni vs.
Luode Satu, diakonian projektityöntekijä

Alkuhartaus

Diakoniatiimin vierailu

Seurakuntaneuvoston jäsenet esittäytyivät, jonka jälkeen diakoniatiimin jäsenet kertoivat työstään ja sen
moninaisista haasteista. Työmäärä on valtava, mutta tiimissä on tehty toimenpiteitä myös työn
rajaamisessa. Asiakaskontaktien määrää on pyritty järkeistämään mm. keskitetyn ajanvarauksen avulla
ja työnohjaukseen on panostettu työssä jaksamisen parantamiseksi.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 15/16.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Annettiin tiedoksi.

4. Pöytäkirjantarkistajien valinta

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Jukka Hintikka ja Anni Hämäläinen.

5. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
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Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Vuoden 2010 toimintakertomus

Vuoden 2010 toimintakertomus (liite 1) koostuu koko seurakuntaa koskevasta kertomuksesta,
tilastoista, viime vuoden budjetin toteutumisesta kustannuspaikoittain ja kokonaisuudessaan sekä eri
työalojen toimintakertomuksista

Esitys SN hyväksyy vuoden 2010 toimintakertomuksen.

Päätös SN hyväksyi käydyn keskustelun jälkeen vuoden 2010 toimintakertomuksen.

7. Sakarat kansanmusiikki-ryhmän tila-anomus

SN on myöntänyt Sakarat kansanmusiikki-ryhmälle anomuksesta luvan harjoitella seurakunnan tiloissa
14.4. saakka. Sakarat on esiintynyt seurakunnan tilaisuuksissa korvauksetta mm. yhteisvastuu-
konsertissa sekä luontokirkossa. Ryhmä anoo (liite 2) tilojen käyttöä kevään 2012 loppuun saakka.

Esitys SN päättää, että Sakarat-musiikkiryhmä saa harjoitella Albatrossin/Vuosaaren kirkon tiloissa
torstaisin kevään 2012 loppuun saakka pois lukien ne torstait, jolloin seurakunnan oma toiminta
tarvitse kyseisiä tiloja.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

8. Kolehtisuunnitelma 14.3.–10.4.2011

Ohessa (liite 3) kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma 14.3.–10.4.2011. Kyseiselle ajalle on merkitty kaksi
vapaata kolehtia: 20.3. ja 10.4. Tuomiokapituli on määrännyt 20.3. kerättäväksi kolehdin hiippakunnan
kasvatustyölle. Liitteessä 4 on kolehtianomus Suomen Idäntyö UP ry:lle, jonka toiminnan motiivina on
lähialueilla ja Itä-Euroopassa äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten elinolosuhteiden
parantaminen.

Esitys SN päättää, että seurakunta kerää kolehdin 10.4. Suomen Idäntyö UP ry:lle, ja näin
vahvistaa kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.

Päätös Täydennetty kolehtisuunnitelma vahvistettiin ajalle 14.3.-10.4.2011.

9. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelot 3/2011 (liite 5).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

10. Ilmoituksia ja muita asioita

a. Sovitaan kolehdinlaskentavuorot ajalle 14.3.–10.4.2011
Jokaisen kerätyn kirkkokolehdin laskee kaksi henkilöä. Toinen on seurakunnan suntio ja toinen
on Vuosaaressa ollut perinteisesti seurakuntaneuvoston jäsen. Kolehdinlaskentavuorot sovittiin
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seuraavasti: 20.3.: Karita Toijonen, 27.3.: Riikka Aukee, 3.4.: Hertta Sirkiä, 10.4.: Ville
Jalovaara.
b. Hiippakuntavaltuuston kokous
Seuraava Hiippakuntavaltuuston kokous on 30.5.2011. SN voi tehdä sille aloitteita, jotka on
lähetettävä perusteluineen tuomiokapituliin 18.4. mennessä. Kokouksen esityslista löytyy
hiippakunnan kotisivulta 7 päivää ennen kokousta.
c. Eduskuntavaalikeskustelu Itä-Helsingin näkökulmasta
Vartiokylän seurakunta järjestää vaalikeskustelun 31.3. klo 18.30 Matteuksen kirkolla
Itäkeskuksessa (Turunlinnantie 3). Kirkon arvoilta järjestetään 22.3 Tuomiokirkon kryptassa.
d. Muuta mahdollista

Kirkkoherra on keskustellut seurakuntayhtymän palvelusuhdepäällikkö Maarit Martelinin
kanssa taloussihteerin viran vaativuusryhmän muuttamisesta.
Heikki Pynnönen toi terveisensä Keltosta, jonne viime keväänä kerättiin avustusta
kerhotilojen huonekalujen hankkimiseksi. Kelton koulutuskeskus kiittää saamastaan
avustuksesta.
Vuosaaren seurakunnassa tehdään vuoden 2011 aikana työntekijöiden keskuudessa
työyhteisön kokonaiskartoitus, johon liittyvä työtyytyväisyyskysely jaettiin työntekijöille  9.3.
työyhteisökokouksessa. Kartoitus ja kehittämishanke toteutetaan yhdessä Espoon
kirkkoherrojen Salla-Maria Viitapohjan ja Antti Kujanpään kanssa. Tulokset puretaan
vuoden 2011 aikana tavoitteena entistä parempi työyhteisö.

11. 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.

12. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia, päätti kokouksen ja hiljennyimme lopuksi yhteiseen Herran siunaukseen.

Jussi Mäkelä Helena Salo
Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Anni Hämäläinen Jukka Hintikka


