
VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO   PÖYTÄKIRJA 7/2014

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Kokousaika: ma 2.9.2014 klo 18. HUOM! EI kahvihetkeä.
Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7

Läsnä:
Mäkelä Jussi, puheenjohtaja
Aikio Pirkko, jäsen
Das Bhowmik Elina, jäsen
Hämäläinen Anni, jäsen
Lindholm Marja, jäsen

Lindholm Terttu, jäsen
Niemi Antti, jäsen
Purhonen Lea, varapuheenjohtaja
Sirkiä Hertta, jäsen
Salo Helena, sihteeri

Poissa: Aukee Riikka, Jalovaara Ville, Mäkitarkka Minna, Pynnönen Heikki, Raittinen Anneli, Raittinen
            Timo, Toijonen Karita

Alkuhartaus

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, 9/16.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Annettiin tiedoksi.

4. Pöytäkirjantarkistajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirkiä Hertta ja Aikio Pirkko.

5. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

6. EI JULKISUUTEEN

7. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelot 7/2014 (liite 1).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

8. Ilmoituksia ja muita asioita
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a. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät
15.9. / 20.10. / 17.11. / 15.12.

b. Pahoittelut
Kirkkoherra esitti pahoittelunsa neuvoston jäsenille, että heitä ei oltu huomattu kutsua
vapaaehtoisten retkelle.

c. Vapaaehtoisten tehtävään siunaaminen 14.9. messussa
Seurakuntaneuvoston jäsenille esitettiin kutsu tehtävään siunaamiseen.

d. Vuorotteluvapaan sijaisuus
Nuorisotyönohjaaja Jukka Karlssonin vuorotteluvapaan sijaiseksi valittu (SN 4/2014 § 12)
nuorisotyönohjaaja Jukka Moilanen on saanut muualta töitä eikä näin ollen ole käytettävissä
sijaiseksi. Hakuilmoitus vuorotteluvapaan sijaisesta on ensi viikon lehdissä ja netissä,
haastattelut ovat 29.9. ja rekrytointiryhmä valitaan 15.9. seurakuntaneuvoston kokouksessa.

e. Palaute Merihiekan saunavahtivuoroista
Pirkko Aikion saunavahtivuorolla 22.7. sauna oli lämmittämättä. Tämä aiheutti harmia ja ei ole
seurakunnan maineelle hyväksi. Vastaisuudessa vapaaehtoisten on voitava luottaa siihen, että
sauna on lämmitetty kun he tulevat vuoroonsa.

f. Vuosaaren Kartanon alueella olevan hiekkatien huono kunto
Elina Das Bhowmik välitti FC Viikingeiltä saamansa palautteen koskien Vuosaaren Kartanon
alueella olevan hiekkatien huonoa kuntoa. Kirkkoherra on selvittänyt toiminnanjohtajalle, että
Vuosaaren seurakunta ei ole vastuussa sen kunnosta vaan Kiinteistötoimisto. Asiaa on käsitelty
myös Kiinteistötoimistossa, joka on keväällä antanut vastineensa FC Viikingeille.

g. Budjetti 2015
Ensi vuoden budjetin tekeminen on ollut haasteellista, kun jälleen kustannukset nousevat, mutta
saamamme rahamäärä laskee.

h. Kanttori Teija Tuukkanen siirtyy Kirkkohallitukseen
Kanttorimme Teija Tuukkanen siirtyy kirkkohallituksen palvelukseen siten, että lokakuun ajan
hän tekee 50 % töitä Vuosaaressa ja 50 % kirkkohallituksessa ja 1.11. lähtien hän siirtyy
kokonaan uuteen työhönsä kirkkohallitukseen. Kanttorin viranhaku tulee ajankohtaiseksi
aikaisintaan ensi keväänä.

i. Palautetta seurakuntalaisilta
Terttu Lindholm välitti seurakuntalaisten kesäkanttori Ville Perkkiöstä antaman positiivisen
palautteen.

9. 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.

10. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen yhteiseen
Herran siunaukseen klo 19.26.

Jussi Mäkelä Helena Salo
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkistaneet ja hyväksyneet:

Pirkko Aikio Hertta Sirkiä
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


