
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS            PÖYTÄKIRJA 5/2016

Kokousaika: ma 9.5.2016 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 (Vierunen)
Antti Niemi, jäsen
Eero Hildén, varajäsen (Jalovaara)
Hertta Sirkiä, jäsen
Karita Toijonen, jäsen

Maija Saario, jäsen (§ 6-)
Marja Lindholm, jäsen
Pauli Löija, varajäsen (Purhonen)
Satu Sopanen, jäsen
Terttu Lindholm, varajäsen (Pynnönen)
Timo Raittinen, jäsen
Helena Salo, sihteeri

Poissa: Hanna Ranssi-Matikainen, Heikki Pynnönen, Lea Purhonen, Maarit Vierunen, Pekka Huhtinen ja Ville
Jalovaara
Kutsuttuna: Soile Niemi (rovastikunnan yhteisen talousneuvontaprojektin työntekijä)

Hartaus: virren valinta vuorossa on Ville Jalovaara, virren valitsi sijainen Eero Hildén: 299b.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03.

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 Anja Hinkkanen ja Antti Niemi.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

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. Itä-Helsingin diakonian talousneuvonta projekti

Itä-Helsingin seurakuntien alueella asukkaiden sosioekonominen asema on monin paikoin heikompi kuin
keskimäärin Helsingissä. Tämä heijastuu seurakuntien diakoniatyöhön mm. siten, että taloudellinen
avustaminen ja taloudellinen selvittelytyö ovat merkittävässä osassa.

Vartiokylän rovastikuntaan perustettiin vuonna 2015 kolmivuotinen Itä-Helsingin diakonian talousneuvonta
projekti. Projektin kohderyhmät ovat:

1) Itä-Helsingin seurakuntien alueella asuvat ihmiset, joilla on ongelmia omassa taloudenhallinnassa
2) vapaaehtoiset, jotka ovat halukkaita toimimaan esim. avustajina talousasioiden selvittämisessä tai

vertaisohjaajina
3) Itä-Helsingin seurakuntien diakoniatyöntekijät, jotka saavat tukea, tietoa, materiaalia sekä mahdollisia

uusia toimintatapoja ohjata taloudellisissa asioissa

Liitteessä 1 on Itä-Helsingin talousneuvontaprojektin väliraportti vuodelta 2015. Tänä vuonna projektissa on
aloitettu Raha-asiain neuvonnan (RARI) pilotti Matteuksen kirkolla ja uudet vapaaehtoiset neuvojat ovat
aloittaneet huhtikuussa. Tämä on mahdollistanut useamman asiakkaan ottamisen neuvontaan.
Projektityöntekijä Soile Niemi on vieraanamme kertomassa projektista.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

7. Suomen Lähetysseuran vuosikokous edustajien valinta

Vuosikokous pidetään Vihdin kirkossa Valtakunnallisten Lähetysjuhlien yhteydessä la 11.6.2016 klo 13.
Suomen Lähetysseuran jäsenenä seurakuntamme saa sääntöjen mukaan lähettää yhdistyksen kokouksiin
edustajia (läsnä olevan jäsenmääränsä mukaisesti) enintään 3 edustajaa. Liitteessä 2 on vuosikokouskutsu.

Vuosikokousedustajaksi on mahdollista nimetä sellainenkin henkilö, joka on ehdolla myös johtokuntaan. Joten
varapuheenjohtajamme Lea Purhonen on lupautunut olemaan käytettävissä vuosikokousedustajia valittaessa.
Selvitämme kokouksessa onko myös muita kiinnostuneita.

Esitys SN päättää valita Lea Purhosen Vuosaaren seurakunnan edustajaksi Suomen Lähetysseura
ry:n vuosikokoukseen.

Päätös SN päätti valita Lea Purhosen ja Hertta Sirkiän Vuosaaren seurakunnan edustajiksi Suomen
Lähetysseura ry:n vuosikokoukseen.

8. Toimintakulttuurin muutos Vuosaaren palaute

Viime kokouksessa hallintojohtaja Jussi Muhonen esitteli Toimintakulttuurin muutosta ja keskustelimme
asiasta sen jälkeen. Liitteessä 3 on Vuosaaren seurakunnan palaute toimintakulttuurin muutoksesta.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.
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9. Kolehtisuunnitelma ja kolehdinlaskentavuorot ajalle 9.5.–5.6.2016

Liitteessä 4 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on 2 vapaata kolehtia niinä päivinä,
jolloin vietämme jumalanpalvelusta. Liitteessä 5 on kaksi anomusta. Meillä on 8.5. KRS:n saarnaaja, emme voi
silloin kerätä järjestölle kolehtia, mutta voimme kerätä seuraavana vapaana kolehtipyhänä.

Jumalanpalvelukset ovat sunnuntaisin klo 11 Vuosaaren kirkolla, ellei toisin mainita. Tällä jaksolla tarvittavat
kolehdinlaskenta päivät ovat: 15.5. / 22.5. / 29.5. / 5.6.

Esitys SN päättää

1) kerätä kolehdit 22.5. Kansan Raamattuseuran työlle ja 29.5. opiskelija- ja koululaistyöhön
Suomen Evankelisluterilaisen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:n kautta ja näin vahvistaa
kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot.

Päätös SN päätti

1) Hyväksyä esityksen

2) Merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot: 15.5. Marja Lindholm / 22.5. Antti
Niemi /29.5. - / 5.6. Hertta Sirkiä

10. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 5/2016 (liite 6).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

11. Ilmoitusasiat

a. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät ja vierailevat tiimit
6.6. sihteerit / Syksyn kokoukset: 12.9. papisto / 10.10. / 14.11. / 12.12.

b. Strategiatyöskentelyn aikataulu
to 26.5. klo 17.30–20.30 TYK + SN: Strategiaseminaari
ma 6.6. SN hyväksyy strategian

c. Vuosaaren 50 vuotistilaisuus
to 12.5. klo 18 kirkolla

d. Vuosaaren Facebook-sivut
Käykää tykkäämässä seurakunnan sivusta. Aloitimme Meemimaanantait toukokuun alusta.

e. Merihiekka
Muistutamme Merihiekan käyttäjiä, että alue on edelleen seurakuntalaisten yleisessä
virkistyskäytössä, paitsi kun se on varattu seurakunnan tai vuokralaisen käyttöön. Silloin alueelle ei ole
lupa tulla.
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12. 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.

13. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00
yhteiseen Herran siunaukseen.

Jussi Mäkelä Helena Salo
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet

Anja Hinkkanen Antti Niemi
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


