
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS             PÖYTÄKIRJA 7/2015

Kokousaika: ma 14.9.2015 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7

Läsnä:
Jussi Mäkelä, puheenjohtaja
Anja Hinkkanen, jäsen
Anni Hämäläinen, varajäsen (Ranssi-Matikainen)
Antti Niemi, jäsen
Heikki Pynnönen, jäsen
Hertta Sirkiä, jäsen
Karita Toijonen, jäsen
Lea Purhonen, varapuheenjohtaja

Marja Lindholm, jäsen
Pauli Löija, varajäsen (Saario)
Pekka Huhtinen, jäsen
Satu Sopanen, jäsen
Timo Raittinen, jäsen
Ville Jalovaara, jäsen
Helena Salo, sihteeri

Kutsuttuna: taloussihteeri Marja Litmanen

Poissa: Hanna Ranssi-Matikainen, Maari Vierunen, Maija Saario

Hiljainen hetki poisnukkuneiden emeritus kirkkoherrojen Martin Törnwallin ja Yrjö Karangon muistoksi

Hartaus: virren valinta vuorossa on Karita Toijonen. Virsi 443

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, 13/14.

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 Timo Raittinen ja Ville Jalovaara.

Päätös Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Timo Raittinen ja Ville Jalovaara.

5. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Perustelluista syistä voidaan ehdottaa esityslistan käsittelyjärjestyksen muuttamista.
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Esitys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016–2018 ja talousarvio 2016

Liitteessä 1 on ehdotus Vuosaaren seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2016–2018 ja talousarvioksi
2016. Toimintarahamme vähenee vuonna 2016 jopa 122.950 € eli 5,9 % edellisvuodesta. Sen sijaan saamme
tilarahaa 13.856 € enemmän. Yhteensä saamamme kehysmääräraha vähenee siis 109.094 € eli vähennystä
on 4,1 %. Summa on valtava, sillä se tarkoittaa noin 2,5 henkilötyövuoden vaatimaa rahasummaa. Yhtymän
Tämän hetkisten laskelmien mukaan Vuosaaren yhtymältä saama rahamäärä tulee seuraavan kolmen vuoden
aikana vähenemään yhteensä n. 320.000 €. Tämä tarkoittaa n. kahdeksaa henkilötyövuotta.

Liitteessä 2 on yhteensä neljä eri talousarviovaihtoehtoa päätöksenteon tueksi. Vaihtoehto yksi eli TAE 2016
ei sisällä yhtään henkilöstövähennystä. Sen sijaan se sisältää 50 % diakoniatyöntekijän jäädessä eläkkeelle
viran täyttämisen 100 %.

Keskustelun johdosta puheenjohtaja otti ennen ao. pykälän päättämistä päätettäväksi virkavapaa-anomuksen
sekä strategiatyöskentelyn aloittamisen, sillä niillä oli vaikutus alkuperäiseen talousarvioesitykseen.

Esitys SN hyväksyy Vuosaaren seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2016–2018 sekä vuoden
2016 talousarvion.

Päätös SN hyväksyi Vuosaaren seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2016–2018 sekä vuoden
2016 talousarvion vaihtoehto 2 (liite 2) mukaan. Lisäksi seurakuntaneuvoston
kustannuspaikalle lisätään 5000 € asiantuntijapalveluja varten.

7. Seurakuntapastorin virkavapaa-anomus

Pastori Hanna Piira anoo jatkovuotta virkavapaudelleen (liite 3). Pastori Samuel Paananen on toiminut hänen
sijaisenaan.

Varapuheenjohtaja Lea Purhonen teki kannatetun vastaesityksen: Seurakuntaneuvosto ei puolla pastori
Hanna Piiran virkavapaa-anomusta. Koeäänestys osoitti puheenjohtajan olevan ainoa alkuperäisen esityksen
takana. Puheenjohtaja veti oman esityksensä pois ja korvasi sen vastaesityksen mukaiseksi.

Esitys SN päättää

1) puoltaa pastori Hanna Piiran anomusta ja pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta
Piiralle virkavapautta ajalle 1.2.2016–31.1.2017.

2) pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta pastori Samuel Paanaselle
viranhoitomääräystä ajalle 1.2.2016–31.1.2017.

Päätös SN päätti olla puoltamatta pastori Hanna Piiran virkavapaa-anomusta.
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8. Toimitiloista luopuminen

Helsingin seurakuntayhtymässä on asetettu tavoitteeksi vähentää kaikkia Helsingin seurakuntien tiloja 25
%:lla. Vuosaarella on tällä hetkellä jäsenmäärään nähden liikaa tiloja. Seurakuntaneuvoston on tehtävä päätös
tiloista luopumisesta viimeistään helmikuussa 2016, jotta tilamäärämme vähenee vuoden 2017 alusta lähtien.

Johtoryhmä on kartoittanut tilatarpeitamme ja tilojen käyttöastetta. Mahdollisesti jo 14.9. kokouksessa
neuvostolle jaetaan raportti päätöksenteon tueksi. Varmaa on se, että emme saa talouttamme tasapainoon
vain yhdestä tilasta luopumalla. Joudumme luopumaan useista tiloista.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

9. Strategia työskentelyn aloittaminen

Puheenjohtajalle lähetettiin esitys strategiatyön aloittamisesta, jonka oli allekirjoittanut 12 neuvoston jäsentä
(liite 4). Puheenjohtaja on samaa mieltä, että aloitamme Vuosaaren seurakunnan strategian tekemisen tänä
syksynä, sillä se on oleellinen työkalu nimenomaan seurakuntaneuvoston näkökulmasta. Aikataulusyistä asia
otetaan päätösesitykseksi lokakuun kokouksessa, sillä esittelijän vastuu edellyttää, että puheenjohtaja on
ehtinyt paneutua ja valmistella asian hyvin.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Seurakuntaneuvosto päätti, että se aloittaa strategiatyöskentelyn syksyllä 2015.

10. Seurakunnan työntekijöiden lomat

Liitteessä 5 on seurakunnan työntekijöiden lomat. Lihavoituna on ajanjaksolle 1.10.–31.12.2015 ajoittuvat
lomat.

Esitys SN päättää merkitä tiedoksi lomat pappien osalta ja vahvistaa muiden työntekijöiden
vuosilomat.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

11. Kolehtisuunnitelma ja kolehdinlaskentavuorot ajalle 14.9.–11.10.2015

Liitteessä 6 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on vain yksi vapaa kolehti 11.10.
Senkin on Kirkkohallitus määrännyt kerättäväksi Kirkon virallisen lähetysjärjestön kautta.

Euroopassa on ennennäkemätön pakolaiskriisi. Varapuheenjohtaja Purhonen esitti vapaan kolehdin kohteeksi
pakolaisten auttamista KUA:n kautta. Koska kriisi vaatii nopeita toimenpiteitä ja seuraava mahdollinen vapaa
kolehti on vasta 24.10., päätti kirkkoherra siirtää 13.9. päätetyn Sansan kolehdin tilalla KUA:n
pakolaiskeräyksen (82/15).

Sunnuntain 11.10. messuun ja sen jälkeen pidettävään lähetystilaisuuteen saapuu nimikkolähettimme
Kososet. Liitteessä 7 on lähetystyön pastorin tekemä kolehtianomus heidän työlleen.

Jumalanpalvelukset ovat sunnuntaisin klo 11 Vuosaaren kirkolla, ellei toisin mainita. Tällä jaksolla tarvittavat
kolehdinlaskenta päivät ovat: 20.9. / 27.9. / 4.10. / 11.10.
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Esitys SN päättää

1) kerätä 11.10. nimikkokolehti Tuula ja Kimmo Kososen tekemälle raamatunkäännös- ja
kielenkehitystyölle Thaimaassa Suomen Lähetysseuran kautta, ja näin vahvistaa
kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot

Päätös SN päätti

1) hyväksyä esityksen

2) merkitä tiedoksi kolehdinlaskentavuorot: 20.9. Pauli Löija, 27.9. Anja Hinkkanen, 4.10.
Marja Lindholm, 11.10. Lea Purhonen.

12. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 7/2015 (liite 8).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

13. Ilmoitusasiat

a. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät
12.10. / 9.11. / 7.12.

b. Katukappelin remontti
Ainakaan vielä syyskuun aikana emme pääse aloittamaan toimintaamme Katukappelissa. Remontin
etenemisestä tiedotetaan.

c. Jäsen 360
Johtoryhmälle on Jäsen 360 aloitustilaisuus 11.11. klo 9-12 Vuosaaren kirkolla. Lea Purhonen
osallistuu tilaisuuteen seurakuntaneuvoston edustajana.. Muut halukkaat neuvoston jäsenet voivat
ilmoittautua sihteerille.

d. Kirkon bussipysäkin lakkauttaminen on saanut paljon negatiivista palautetta.
Liikennelaitoksen linjauudistusten myötä kirkkoa lähinnä oleva bussipysäkki on lakkautettu, mistä on
aiheutunut harmia ikäihmisille ja lapsiperheille. Lea Purhonen tekee esityksen neuvoston puolesta
liikennelaitokselle lähetettäväksi.

e. Urbaani Unelma –tapahtuma Vuosaaressa 12.9. on  saanut paljon positiivista palautetta.
f. Pakolaiskysymys

Vuosaaren seurakunta on tarjonnut Merihiekkaa pakolaisten hätämajoitusta varten, mutta tila
osoittautunut ilmeisesti liian pieneksi. Muita hätämajoitukseen soveltuvia, tarpeeksi isoja tiloja, ei
Vuosaaren seurakunnassa ole.

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.
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15. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.18
yhteiseen Herran siunaukseen.

Jussi Mäkelä Helena Salo
Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet

Ville Jalovaara Timo Raittinen
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


