
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS             PÖYTÄKIRJA 5/2015

Kokousaika: ma 11.5.2015 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7

Jakelu:
Lea Purhonen, varapuheenjohtaja (Mäkelä)
Anja Hinkkanen, jäsen
Anneli Raittinen, varajäsen (Vierunen)
Anni Hämäläinen, varajäsen (Ranssi-Matikainen)
Antti Niemi, jäsen
Hertta Sirkiä, jäsen
Karita Toijonen, jäsen (§ 6-15)
Maija Saario, jäsen
Marja Lindholm, jäsen
Santeri Marjokorpi, varajäsen (Huhtinen)
Satu Sopanen, jäsen
Terttu Lindholm, varajäsen (Pynnönen)
Timo Raittinen, jäsen
Ville Jalovaara, jäsen
Helena Salo, sihteeri

Poissa: Jussi Mäkelä, Hanna Ranssi-Matikainen, Heikki Pynnönen, Maarit Vierunen, Pekka Huhtinen.

Kutsuttuna: johtava diakoniatyöntekijä Tuula Mäkinen ja Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen
seurakuntatyön johtaja Pentti Miettinen

Hartaus: virren valinta vuorossa on Heikki Pynnönen. Virsi 574, 1,2, 5, 6.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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 Maarit Vierunen ja Marja Lindholm.
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Päätös Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Marja Lindholm ja Satu Sopanen.

5. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Perustelluista syistä voidaan ehdottaa esityslistan käsittelyjärjestyksen muuttamista.

Esitys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

6. Yhtymän taloustilanne ja toimintakulttuurin muutos

Jatkamme keskustelua yhtymän taloustilanteesta ja sen aikaan saamasta toimintakulttuurin muutoksesta.
Paikalle tulee mahdollisesti yhtymän johtoa. Liitteessä 1 Helsingin seurakuntien ja seurakuntayhtymän
toimintakulttuurin muutoksen Q & A, osa I.

Taloustilanteesta kertoi Pentti Miettinen ja asiasta käytiin keskustelu.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

7. Diakonian viransijaisuuden täyttämättäjättämispäätöksen vaikutusten arviointia

Seurakuntaneuvosto päätti (SN 9/2014 § 6) ”olla täyttämättä diakoni Kaarina Kauppilan virkavapauden
aikaista sijaisuutta ajalla 1.1.–31.12.2015. Päätöksen vaikutuksia arvioidaan seurakuntaneuvostossa
toukokuussa 2015.” Johtava diakoniatyöntekijä Tuula Mäkinen on tehnyt selvityksen (liite 2) ja hän on
kutsuttuna paikalle keskustelun ajaksi.

Tuula Mäkisen esityksen jälkeen aiheesta käytiin keskustelu, jossa todettiin, että Vuosaari on diakoniatyön
osalta erittäin haasteellinen alue ja sen vuoksi diakoniatyöhön pitää resurssoida enemmän. Neuvosto päätti,
että diakoniatyön tärkeys huomioidaan erityisesti laadittaessa tulevien vuosien talousarvioita.

Esitys Merkitään tiedoksi

Päätös Merkittiin tiedoksi.

8. Diakonian päihde- ja työllistämisprojektin jatko vuodelle 2016

Helsingin seurakuntayhtymä on myöntänyt Vuosaaren seurakunnan päihde- ja työllistämistyön projektille
rahoituksen vuosille 2012–2015. Projekti alkoi kuitenkin vasta elokuussa 2012, jonka takia rahoitusta on
säästynyt seitsemän kuukauden ajalta 28.188 €. Yhtymän diakoniaprojektit ovat kolmevuotisia. Yleensä
hakemuksesta niihin myönnetään neljäs vuosi.  Näin nytkin vuoden 2015 loppuun. Koska projekti kuitenkin
alkoi 1.8. ja projektivaroja on jäljellä, on mahdollista ja tarkoituksenmukaista jatkaa projektia 31.7.2016 asti,
niin, että projekti myös todellisuudessa saa toiminta-ajakseen neljä vuotta. Diakoniaprojektien käytännön
mukaan tulee myös seurakunnan itse osallistua kustannuksiin. Taloussihteerin laskelman mukaan
henkilöstömenojen osuus seitsemän kuukauden ajalta on korotuksineen noin 28.400 €.
Toimintamäärärahojen osuus olisi 1940 €. Seurakunnan tulisi varata projektin jatkoon omaa rahoitusta 1900 €.
Liitteessä 3 on projektin toimintasuunnitelma 2016 ja liitteessä 4 talousarvioehdotus 2016.
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Esitys SN päättää

1) jatkaa päihde- ja työllistämistyön projektia 1.1.–31.7.2016.
2) myöntää diankoni Pia Nordlundille virkavapautta Vuosaaren seurakunnan diakonian virasta ja

valitsee hänet jatkamaan päihde- ja työllistämistyön projektissa 1.1.–31.7.2016.
3) valita diakoni Tiina-Susanna Hirvosen jatkamaan Nordlundin viransijaisena 1.1.–31.7.2016.

Päätös SN päätti

1) hyväksyä esityksen
2) hyväksyä esityksen
3) hyväksyä esityksen

9. Johtavan nuorisotyöntekijän isyysloma- ja osittainen hoitovapaa anomus

Liitteessä 5 on johtavan nuorisotyöntekijän Ilkka Kanervan isyysloma- ja osittainen hoitovapaa anomus.

Esitys SN päättää myöntää johtavalle nuorisotyöntekijälle Ilkka Kanervalle isyysloma 1.–22.9. ja 1.-
20.10. sekä 40 % hoitovapautta ajalle 1.11.2015–31.5.2016.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

10. Talouden toteumavertailu

Liitteessä 6 on Vuosaaren seurakunnan talouden toteumavertailu vuoden neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

11. Kolehtisuunnitelma ja kolehdinlaskentavuorot ajalle 11.5.–13.9.2015

Liitteessä 7 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on yhteensä 10 vapaata kolehtia
niinä päivinä kun vietämme jumalanpalvelusta. Lisäksi Kirkkohallitus on määrännyt kerättäväksi kaksi
ajankohtaan sidottua kolehtia kesä-elokuun aikana, toinen on kirkon ulkosuomalaistyölle ja toinen Pohjois-
Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen. Liitteessä 8 on kolehtianomukset.

Jumalanpalvelukset ovat sunnuntaisin klo 11 Vuosaaren kirkolla, ellei toisin mainita. Tällä jaksolla tarvittavat
kolehdinlaskenta päivät ovat: to 14.5. / 17.5. / 24.5. / 31.5. / 7.6. / 14.6. / la 20.6. / 21.6. / 28.6. / 5.7. / 12.7. /
19.7. / 26.7. / 2.8. / 9.8. / 16.8. / 23.8. / 30.8. / 6.9. / 13.9.

Esitys SN päättää

1) kerätä vapaat kolehdit seuraavasti: 31.5. Nepalin maanjäristyksen uhrien auttamiseksi
Kirkon Ulkomaanavun kautta, 7.6. nimikkokolehti, jolla tuetaan raamattutyötä
suomensukuisten kansojen keskuudessa Venäjällä Suomen Pipliaseuran kautta, 21.6.
nimikkokolehti, jolla tuetaan Tuula ja Kimmo Kososen tekemää raamatunkäännös- ja
kielenkehitystyötä Thaimaassa Suomen Lähetysseuran kautta, 28.6. nimikkokolehti, jolla
tuetaan Pekka ja Kaarina Koskisen tekemää kristillistä työtä Etu-Aasiassa Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta, 12.7. kirkon ulkosuomalaistyölle
Kirkkohallituksen kautta, 19.7. Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme
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tiekirkkotoiminnan tukemiseen Kirkkohallituksen kautta, 2.8. Aurinkorannikon suomalaisen
ev.lut. seurakunnan Uusi seurakuntakoti –hankkeelle, 16.8. ArkiSilta –diakoniaprojektin
toimintakuluihin, 30.8. 70-vuotta täyttävälle Kansan Raamattuseuran säätiölle, 13.9.
nimikkokolehti, jolla tuetaan medialähetystyötä Medialähetys Sanansaattajien kautta, ja näin
vahvistaa kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.

2) konfirmaatiomessuissa kerättävän samoihin kohteisiin kuin klo 11 messuissa
3) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot.

Päätös SN päätti

1)  hyväksyä esityksen
2)  hyväksyä esityksen
3) merkitä tiedoksi kolehdinlaskentavuorot:  14.5. Hinkkanen, 17.5. Hinkkanen, 24.5., 31.5. T.

Lindholm, 7.6., 14.6. Hinkkanen, la 20.6. Hinkkanen, 21.6., 28.6., 5.7., 12.7., 19.7., 26.7.,
2.8. , 9.8. Hinkkanen, 16.8. Hinkkanen, 23.8. Toijonen, 30.8. Toijonen, 6.9., 13.9.

12. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 5/2015 (liite 9).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

13. Ilmoitusasiat

a. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät
8.6. / 14.9. / 12.10. / 9.11. / 7.12.
Neuvosto päätti, että 8.6. kokous pidetään ja siinä käydään lähetekeskustelu koskien vuoden 2016
talousarviota.

b. Seurakunnan 50-vuotis juhlakirja 2017. Kirjaan tulee osuus Vuosaaren seurakunnan historiasta,
lisäksi seurakunnan toiminta esitellään työntekijöiden ja seurakuntalaisten haastattelujen kautta.

c. Katukappelin remontti. Katukappeli remontoidaan seurakuntayhtymän toimesta 20-vuotis
juhlavuoden kunniaksi. Remontti tehdään tämänhetkisen tiedon mukaan loka- marraskuussa 2015.

d. Työntekijätiimien säännölliset vierailut seurakuntaneuvostoon. Päätettiin, että työalat tulevat
esittäytymään ja kertomaan työnsä ajankohtaiset kuulumiset neuvoston kokouksiin syksystä 2015
alkaen.

e. Marja Lindholmin terveiset partiosta, Vuosaaren Vesipääskyiltä.
Vuosaaren vesipääskyissä on paljon toimintaa ja paljon vapaaehtoisia mukana.
Lippukunnanjohtajana toimii Joona Rajamäki.
Partiolaiset toivovat, että saavat tulla kertomaan toiminnastaan seurakuntaneuvostoon.
 Partiolaiset ovat olleet mukana lauantailounaan järjestämisessä ja tarjoutuivat myös mukaan

muuhun seurakunnan toimintaan.
Isonvillasaarentiellä olevien tilojen toivotaan säilyvän partiolaisten käytössä.
 Vuosaaren kesäjuhliin 15.8. toivotaan partiolaisten osallistumista.

f. Seurakunnan viestintä Viestintä on avainasemassa jäsenkadon pysäyttämisessä ja jäsenyyden
vahvistamisessa. Sen vuoksi seurakunnan viestintää tulee jatkuvasti kehittää, ja muun muassa
sosiaalista mediaa ja internetiä tulee hyödyntää entistä enemmän. Seurakuntaneuvosto painotti
viestinnän merkitystä ja sen uudistamista, viestintään tulee myös varata resursseja aiempaa
enemmän.
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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 20.35 yhteiseen
Herran siunaukseen.

Lea Purhonen Helena Salo
Puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet

Marja Lindholm Satu Sopanen
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


