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Kokousaika: ma 14.2.2011 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
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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
Raittinen Timo, jäsen
Toijonen Karita, jäsen
Löija Pauli, varajäsen, (Juha Sihvolan tilalla)
Purhonen Lea, varajäsen (Hertta Sirkiän tilalla)
Salo Helena, sihteeri

Alkuhartaus

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, 16/16.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Annettiin tiedoksi.

4. Pöytäkirjantarkistajien valinta

Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Riikka Aukee ja Elina Das Bhowmik.

5. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

6. Taloussihteerin viran auki paneminen

Pitkäaikainen taloussihteerimme Raija Järvinen jää eläkkeelle 1.11.2011. Ennen eläkkeelle jäämistään
hän pitää pitämättömät lomansa ja jää pois töistä 27.6.2011. Virka tulee panna hyvissä ajoin auki ja
laajan tehtävämäärän opettaminen uudelle työntekijälle vaatii uuden ja vanhan työntekijän yhteistä
työaikaa 1.6.2011 lähtien.

SN haluaa, että taloussihteerin tehtävät kartoitetaan tarkoin, ja selvitetään, miten työt tulevaisuudessa
järjestetään virastotiimin sisällä. Pätevän viranhaltijan saamiseksi palkkausta yritetään tarkistaa
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tehtävän vaativuutta edellyttävälle tasolle. Selvitetään, onnistuuko se esim. virkanimikettä muuttamalla
taloussihteeristä hallintosihteeriksi.

Esitys SN laittaa taloussihteerin viran auki eläkkeelle jäämisen johdosta.

Päätös SN päätti laittaa Vuosaaren seurakunnan taloussihteerin viran auki. Ennen viran auki
panemista selvitetään mahdollisuudet palkkauksen korottamiseen esim. virkanimikettä
muuttamalla sekä pohditaan virastotiimin sisäinen työnjako uudelleen.

7. Pastori Airi Heikkisen viransijaisuuden jatkaminen ja kesäpapin virka

Pastori Johanna Jorosella on 100 % seurakuntapastorin virka seurakunnassamme. Omasta toiveestaan
hän on toiminut viime aikoina 50 % seurakuntapastorina, ja tämä jatkuu näillä näkymin 1.3.–31.12.2011
sekä suurella todennäköisyydellä vielä pidempään. SN päätti 30.8.2010 panna puolikkaan viran ajalle
1.11.2010–28.2.2011 auki siten, että jo hakuilmoituksessa oli tieto viran mahdollisesta jatkumisesta
pidempäänkin. SN päätti kokouksessaan 4.10.2010 pyytää virkamääräystä tuomiokapitulilta pastori Airi
Heikkiselle em. ajalle. Pastori Heikkinen on hoitanut tehtävänsä erinomaisesti ja on hyvin motivoitunut
työhönsä. Lisäksi joka kesä seurakunnassamme on tarvittu ainakin yhtä pappia kesätöihin, ja sen ajan
pastori Heikkinen voisi olla 100 % seurakunnassamme.

Esitys SN pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta pastori Airi Heikkiselle
virkamääräystä 50 % seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.3.–31.12. 2011. Lisäksi hänelle
pyydetään virkamääräystä kesäpapiksi ajalle 1.6.–31.8.2011 siten, että hän on tuon ajan
100 % papinvirassa.

Päätös SN päätti pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta pastori Airi Heikkiselle
virkamääräystä 50 % seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.3. -31.3.2011. Lisäksi hänelle
pyydetään virkamääräystä kesäpapiksi ajalle 1.6. -31.8.2011 siten, että hän on tuon ajan
100 % papinvirassa.

8. Kerhotila Hiekkajaalanranta 5 vuokrasopimuksen purkaminen

Vuosaaren seurakunta maksaa kerhotila Hiekkajaalanranta 5:stä tänä vuonna vuokraa 7342 €. Omaa
toimintaa siellä ei ole enää lainkaan, tilan ainoa käyttäjä on AA-kerho, joka kokoontuu kerran viikossa
tiistaisin. Seurakunta voi tarjota AA-kerholle tilat Merirasti-kappelista samalle päivälle.

Esitys SN päättää luopua Hiekkajaalanranta 5 kerhotilan käytöstä 1.7.2011 lähtien.

Päätös SN päätti luopua Hiekkajaalanranta 5 kerhotilan vuokraamisesta 1.7.2011 lähtien.

9. Vapaaehtoistyönprojektin loppuraportti

Diakoni Tarja Koivumäki toimi seurakuntayhtymän myöntämässä vapaaehtoistyönprojektissa
Vuosaaressa. Projektivirkoihin liittyy aina loppuraportin tekeminen. Liite 1 sisältää itse loppuraportin ja
liite 2 sen liitteen Vuosaaren seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittämissuunnitelman. Loppuraportti
liitetään kokonaisuudessaan seurakunnan toimintakertomukseen, joka tulee seuraavassa kokouksessa
neuvoston hyväksyttäväksi.

Raportin (ja sen liitteen) sisällöstä käytiin vilkas keskustelu ja nostettiin esille mm. projektityön haasteita,
kuten kuka jatkaa kyseistä työtä, kun varsinainen projekti päättyy. Uuden ideointi koettiin tärkeäksi
vapaaehtoistyössä.  Projektin aikana palkittiin vapaaehtoisia, ja se koettiin erittäin tärkeäksi, sillä
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pitkäaikaiset vapaaehtoiset eivät välttämättä olleet koskaan saaneet kuulla, kuinka paljon heidän
tekemäänsä työtä seurakunnassa arvostetaan. Keskustelussa nousi ajatus mm. yhteistyöstä Helsinki
Mission kanssa, joka kouluttaa vapaaehtoisia. Lisäksi todettiin, että Kirkkopalveluilla on hyvin laadittu
konsepti vapaaehtoistyöstä, joka saattaisi toimia hyvänä pohjana. Raportti esitti paljon hyviä kysymyksiä
vapaaehtoistyöstä, vastauksia se antoi paljon vähemmän, mutta etenkin SWOT-analyysit on
seurakunnan hyvä tutkia tarkoin vapaaehtoistyön kehittämiseksi.

Esitys SN hyväksyy vapaaehtoisprojektin loppuraportin.

Päätös SN hyväksyi vapaaehtoisprojektin loppuraportin liitteineen.

10. Taizen matkan määräraha-anomus

Diakonia tiimi anoo määrärahaa diakoni Tiina-Susanna Hirvosen Taizen matkaa varten.  Anomus on
liitteenä 3 ja johtavan diakonityöntekijän puolto liitteenä 4.

Esitys SN myöntää diakoni Tiina-Susanna Hirvosen Taizen matkaan tukea anotut 891 €.

Päätös SN päätti myöntää diakoni Tiina-Susanna Hirvoselle Taizen matkaan tukea anotut 891€.

11. Kolehtisuunnitelma 14.2.–13.3.2011

Ohessa (liite 5) kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma 14.2.–13.3.2011. Kyseiselle ajalle on merkitty kaksi
vapaata kolehtia: 20.2. ja 9.3. Liitteessä 6 on kolehtianomus afrikkalaisten kuurojen lasten
koulunkäyntiin. Lisäksi diakoniatyö on anonut kolehtia yhteisvastuukeräykselle.

Esitys SN päättää, että seurakunta kerää kolehdin 20.2. afrikkalaisten kuurojen lasten
koulunkäyntiin Eritreassa ja Tansaniassa Kuurojen lähetys – De Dövas Mission ry:n
kautta ja 9.3. yhteisvastuukeräykselle, ja näin vahvistaa kolehtisuunnitelma ajalle 14.2.–
13.3.2011.

Päätös SN päätti kerätä seuraavat kolehdit vapaina pyhinä: 20.2. afrikkalaisten kuurojen lasten
koulunkäyntiin Eritreassa ja Tansaniassa Kuurojen lähetys – De Dövas Mission ry:n
kautta ja 9.3. yhteisvastuukeräykselle. Näin täydennetty kolehtisuunnitelma vahvistettiin.

12. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelot 2/2011 (liite 7).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

13. Ilmoituksia ja muita asioita

a. Sovitaan kolehdinlaskentavuorot ajalle 14.2.–13.3.2011
Jokaisen kerätyn kirkkokolehdin laskee kaksi henkilöä. Toinen on seurakunnan suntio ja toinen
on Vuosaaressa ollut perinteisesti seurakuntaneuvoston jäsen. Kolehdinlaskentavuorot jaettiin
seuraavasti: 20.2. Minna Mäkitarkka, 27.2. Minna Keskitalo, 6.3. Riikka Aukee, 9.3. Karita
Toijonen, 13.3. Maria Anttila.
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b. Seurakunnan luottamushenkilön käsikirja
Neuvoston jäsenille jaettiin seurakunnan lahjoittama Seurakunnan luottamushenkilön käsikirja.
c. Muuta mahdollista
Vuosaaren seurakuntaneuvoston jäsen ja varapuheenjohtaja Juha Sihvola on valittu yhteisen
kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi.

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 19.50.

Helsingissä 16.2.2011

Jussi Mäkelä Helena Salo
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet:

Riikka Aukee Elina Das Bhowmik
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


