
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2015

Kokousaika: ma 26.1.2015 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7

Läsnä:
Jussi Mäkelä, puheenjohtaja
Anja Hinkkanen, jäsen
Antti Niemi, jäsen
Eero Hildén, varajäsen (Toijonen)
Hanna Ranssi-Matikainen, jäsen
Heikki Pynnönen, jäsen
Hertta Sirkiä, jäsen
Lea Purhonen, jäsen

Maarit Vierunen, jäsen
Maija Saario, jäsen
Marja Lindholm, jäsen
Pekka Huhtinen, jäsen
Satu Sopanen, jäsen
Timo Raittinen, jäsen
Ville Jalovaara, jäsen
Helena Salo, sihteeri

Poissa: Karita Toijonen

Hartaus, virsi 548

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, 15/15.

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 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anja Hinkkanen ja Antti Niemi.

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. Vuosaaren seurakuntaneuvoston tehtävät ja kokouskäytännöt

Seurakuntaneuvoston perustehtävä on ”yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä
elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi”. (KL 10:1) Tarkemmin Vuosaaren
seurakunnan seurakuntaneuvoston tehtävät määritellään Seurakuntaneuvoston ohjesäännössä (liite 1).

Puheenvuoroista
Puheenjohtajan avattua keskustelun pyydetään puheenvuoroa kättä nostamalla. Jokaisella on oikeus käyttää
puheenvuoroa. Kokousten venymisen välttämiseksi niiden on tarkoitus olla lyhyitä, ytimekkäitä ja käsitellä
puheena olevaa asiaa. Jokaisen mielipide on arvokas, ja siksi kenenkään puheenvuoroon ei tule reagoida
epäkunnioittavasti niin sanallisesti kuin sanattomastikaan. Kun puheenvuoropyyntöjä ei enää ole,
puheenjohtaja toteaa keskustelun päättyneeksi.

Esityksen hyväksyminen
Jos kaikki kannattavat esitystä (kukaan ei ole tehnyt keskustelun aikana vastaesitystä), toteaa puheenjohtaja
päätöksen olevan esityksen mukainen. Jos joku on eri mieltä esityksen kanssa, voi hän tehdä vastaesityksen.
Jos se saa kannatusta, niin keskustelun päätyttyä äänestetään näiden esitysten välillä. Eniten ääniä saanut
esitys merkitään neuvoston päätökseksi asiasta.

Eriävä mielipide
”Sillä, joka on ollut kokouksessa asiaa päättämässä tai esitellyt asian, on oikeus esittää päätöksestä eriävä
mielipiteensä. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Jos eriävän mielipiteen esittäjä tahtoo saada
perustelunsa pöytäkirjaan liitetyiksi, hänen on annettava ne kirjallisina sihteerille viimeistään pöytäkirjaa
tarkastettaessa.” (KJ 7:6)

Aloiteoikeus
”Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta
kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa” (KJ 9:2).
Yhtymän Dynasty-asianhallintajärjestelmään siirtyminen pakottaa meitä aikaistamaan esityslistan valmistelua.
Siksi perusteltu esitys on oltava puheenjohtajalle viimeistään 10 päivää ennen kokousta. Esitys toimitetaan
ensisijaisesti sähköpostitse. Neuvoston kokouksessa aloitteen voi tehdä suullisestikin, mutta parhaiten esitys
vastaa esityksen tekijän alkuperäistä ajatusta kun hän tekee sen itse kirjallisesti.

Julkisuus ja salassapitovelvollisuus
Seurakuntaneuvoston päätökset ovat pääsääntöisesti julkisia. Julkisuuslain 24 §:ssä on kuitenkin määritelty
salassa pidettäviä tietoja, jotka usein liittyvät henkilön yksityiselämään. Tällaisia ovat mm. varallisuus,
terveydentila, poliittinen vakaumus (toimiminen poliittisessa luottamustehtävässä tai sellaiseen pyrkiminen ei
ole salassa pidettävää), elintavat, perhe-elämä, harrastukset ja osallistuminen yhdistystoimintaan.
Seurakuntaneuvoston kokous ei ole julkinen, eikä siellä käytävä keskustelu ole julkista. Luottamushenkilöllä ei
ole oikeutta ilmaista saamaansa salassa pidettävää tietoa julkisesti. Salassapitovelvollisuus jatkuu
luottamustehtävän päättymisen jälkeenkin.

Este osallistua kokoukseen
Esteellisyydestä ilmoitetaan hyvissä ajoin sihteerille, joka kutsuu varajäsenen varsinaisen jäsenen tilalle. Jos
este kuitenkin ilmaantuu tai ilmoitetaan vasta kokouskutsujen saapumisen jälkeen, jäsen itse hoitaa
varajäsenelle kutsun ja kokousmateriaalin.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.
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7. Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan valinta

Kirkkojärjestyksen (10:12) mukaan ”seurakuntaneuvoston puheenjohtajana on seurakunnan kirkkoherra ja
varapuheenjohtajana neuvoston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa keskuudestaan valitsema jäsen”. Varapuheenjohtaja kutsuu neuvoston koolle, jos puheenjohtaja
on estynyt. Hän myös johtaa puhetta silloin, kun puheenjohtaja on jonkin käsiteltävän asian suhteen jäävi.

Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Lea Purhosta ja Heikki Pynnöstä. Molemmat ilmoittivat olevansa
käytettävissä. Pidettiin suljettu lippuäänestys, jossa ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat Anja
Hinkkanen ja Antti Niemi. Tulokseksi ilmoitettiin Purhonen 10 ääntä ja Pynnönen 4 ääntä.
Tarkistuslaskennassa ääniin tuli pieni korjaus: Purhonen 11, Pynnönen 4.

Esitys SN valitsee keskuudestaan neuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi 2015–2016.

Päätös SN valitsi neuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2015–2016 Lea Purhosen.

8. Seurakuntaneuvoston sihteerin valinta

Vuosaaren seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaan ”Kokouksen pöytäkirjaa pitää
seurakuntaneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan tai seurakuntayhtymän
viranhaltija”. Tätä tehtävää on aiemmin hoitanut erinomaisesti seurakuntasihteerimme Helena Salo.

Esitys SN kutsuu sihteerikseen seurakuntasihteeri Helena Salon.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

9. Seurakunnan kalustontarkastajien valinta

Seurakunnan pääsuntio pitää kirjaa seurakunnan tiloissa olevista kalusteista. Seurakunnan
kalustontarkastajien tehtävä on tarkistaa, että kalustekortteihin merkityt kalusteet ovat olemassa ja niille
määrätyissä toimipisteissä.

Esitys SN valitsee keskuudestaan kaksi kalustontarkastajaa vuosiksi 2015–2016.

Päätös SN valitsi kalustontarkastajiksi vuosiksi 2015–2016  Antti Niemen sekä varajäsen Eero Hildénin.

10. Seurakuntaneuvoston kokouspalkkiot

Helsingin seurakuntayhtymän kokouspalkkiosäännön (liite 2) mukaan seurakuntaneuvoston kokouksista
maksetaan kokouspalkkioita neuvoston erillisellä päätöksellä. Aikaisemmat Vuosaaren seurakuntaneuvostot
eivät ole ottaneet kokouksista kokouspalkkiota. Ainoa poikkeus oli edellisen neuvoston ensimmäinen vuosi,
jolloin neuvosto nosti palkkiot. Syy palkkioiden nostamatta jättämiseen on ollut seurakuntaneuvoston
säästötalkoisiin osallistuminen. Jos neuvosto ottaa palkkionsa täysimääräisinä merkitsee se yli 7.300 €:n
kuluerää. Jos taas neuvosto päättää olla ottamatta palkkioita, seurakunta tilaa neuvoston jäsenille Kotimaa-
lehden (kirkon epävirallinen äänenkannattaja). Kokouspalkkion suuruudesta äänestettiin suljetulla
lippuäänestyksellä. Äänet jakautuivat: 50 €: 1, 45 €: 4, 40 €: 1, 30 €: 4, 25 €: 2 ja 0 €: 3. Koska äänet menivät
tasan 45 € ja 30 € välillä, varajäsen Eero Hildén suoritti arvonnan, jonka tulokseksi saatiin 30 €.

Esitys SN päättää miten toimitaan kokouspalkkioiden suhteen.

Päätös SN päätti Vuosaaren seurakuntaneuvoston kokouspalkkion suuruudeksi 30 €.
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11. Kanttorin viran auki paneminen

Seurakuntaamme pitkään palvellut kanttorimme Teija Tuukkanen on irtisanoutunut virastaan (liite 3). Hänet on
valittu Kirkkohallituksen virkaan. Edellinen neuvosto myönsi hänelle virkavapautta uuden tehtävän koeajan
ajaksi 31.1.2015 asti (SN 8/2014 § 9).

Kanttorien syventymiskohteet ovat erilaiset: kuoronjohto, laulu tai urkujensoitto. Me tarvitsemme Vuosaaressa
erityisesti kanttoria, joka on syventynyt urkujen soittoon ja pianoon, sillä toinen kanttorimme on puolestaan
syventynyt lauluun ja kuoronjohtoon. Valittavan kanttorin työssä olisi myös painotus lapsi- ja nuorisomusiikin
puolella.

Haku päättyy 25.2. Rekrytointiryhmä valitsee 26.2. haastatteluun ja musiikkinäytteisiin valittavat. Näytteet ja
haastattelut järjestetään 9.4. Haastattelut hoitaa rekrytointiryhmä, mutta musiikkinäytteisiin voi osallistua koko
seurakuntaneuvosto. Hakuprosessiin osallistuu myös musiikkiasiantuntija, jonka henkilöllisyys ei ole vielä
varmistunut. Seurakuntaneuvosto valitsee uuden kanttorin 13.4. kokouksessaan. Valittu astuu virkaansa 1.9.
alkaen tai sopimuksen mukaan.

Esitys SN päättää panna kanttorin viran auki. Viran erityistarpeena on, että virkaan valittavan
syventymiskohteena ovat urkujen soitto ja piano. Työssä painottuu lapsi- ja nuorisomusiikki.
Valitaan 2-3 rekrytointiryhmän jäsentä.

Päätös SN päätti panna kanttorin viran auki. Viran erityistarpeena on, että virkaan valittavan
syventymiskohteena ovat urkujen soitto ja piano. Työssä painottuu lapsi- ja nuorisomusiikki.
Rekrytointiryhmään valittiin kirkkoherran ja kanttori Eeva Jurmun lisäksi neuvostosta Anja
Hinkkanen, Hanna Ranssi-Matikainen ja Satu Sopanen.

12. Johtavan kappalaisen vuorotteluvapaan sijaisuus

Edellinen neuvosto puolsi kokouksessaan (SN 10/2013 § 7) johtavan kappalaisen Tommi Vanhasen anomusta
ja pyysi Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulia myöntämään hänelle vuorotteluvapaata kahdessa osassa
1.4.–30.9.2014 ja 1.4.–23.9.2015. Tuomiokapituli päätti istunnossaan 18.12. (asianro 2013-00349) myöntää
Vanhaselle virkavapautta ko. ajanjaksoille vuorotteluvapaata varten, mikäli vuorotteluvapaan edellytykset
täyttyvät.

Vuorotteluvapaan sijaisen ei tarvitse kuulua samaan ammattiryhmään kuin vapaalle jäävän. Tässä
henkilöstötilanteessa, jossa olemme joutuneet jättämään diakonian virkavapaan sijaisen täyttämättä vuodeksi
2015, on tarkoituksenmukaista, että vuorotteluvapaan sijaiseksi valitaan diakoni.

Esitys SN päättää, että johtavan kappalaisen vuorotteluvapaan sijaiseksi valitaan sijaisuuden
edellytykset täyttävä diakoni.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

13. Diakonian virantäyttämisen lykkääminen

Diakoni Tarja Koivumäki on jättänyt irtisanomisilmoituksen (liite 4), hänet on valittu Malmin seurakunnan
diakonin virkaan. Edellinen neuvosto myönsi hänelle virkavapautta koeajan ajaksi 31.1.2015 asti (SN 6/2014 §
10). Tässä taloustilanteessa kannattaa lykätä viran auki panemista vuoden 2015 loppuun, jolloin diakoni
Kaarina Kauppila ilmoittaa, palaako hän Norjasta Vuosaaren virkaan vai ei. Säästösyistä jouduimme jättämään
täyttämättä diakonian sijaisuuden hänen virkavapautensa ajaksi 1.1.–31.12.2015 (SN 9/2014 § 6). Tätä
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diakonian henkilövajetta helpotetaan valitsemalla kappalaisen vuorotteluvapaan sijaiseksi diakoni. Lisäksi
esitetään Koivumäen sijaisena toiminutta Heidi Viita-Virtasta vt. diakoniksi vuoden loppuun saakka.

Esitys SN päättää

1) lykätä diakoni Tarja Koivumäeltä vapautuneen diakonin viran täyttöä vuoden 2015 loppuun
2) valita vt. diakoniksi Heidi Viita-Virtasen ajalle 1.2.–31.12.2015

Päätös Esitys hyväksyttiin.

14. Vuorotteluvapaa anomus

Lastenohjaaja Salme Vesterinen anoo vuorotteluvapaata (liite 5). Vuorotteluvapaa on tarkoitettu pitkäaikaiselle
työntekijälle mahdollisuudeksi irrottautua määräajaksi virkavelvollisuuksista virkistäytymistä ja uusiutumista
varten. Lähiesimies puoltaa Vesterisen hakemusta.

Esitys SN päättää myöntää lastenohjaaja Salme Vesteriselle vuorotteluvapaata ajalle 1.8.–31.12.2015,
mikäli vuorotteluvapaan edellytykset täyttyvät.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

15. Kolehtisuunnitelma ja kolehdinlaskentavuorot ajalle 26.1.–22.2.2015

Liitteessä 6 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on yhteensä kolme vapaata
kolehtia niinä päivinä kun vietämme jumalanpalvelusta. Kolehtianomukset ovat liitteessä 7.

Kolehdin laskemisessa on tarkoituksen mukaista, ettei sitä toteuta suntio yksin. Perinteisesti meillä neuvoston
jäsenet ovat olleet mukana tässä tärkeässä tehtävässä. Jos jokainen ottaa 4 krt / vuodessa kolehdinlaskenta
vuoron, niin saamme lähes kaikkiin kolehdinlaskuihin neuvoston edustuksen. Tällä jaksolla tarvittavat päivätä
ovat: 1.2. / 8.2. / 15.2. / 22.2.

Esitys SN päättää

1) kerätä vapaat kolehdit seuraavasti: 8.2. MAF Suomi – Lähetyslentäjät ry:lle, 15.2. Operaatio
Mobilisaation afgaaniprojektille ja 8.2. Inkerin kirkon Karatusan seurakunnan kirkon
rakentamiseen Kansanlähetyksen kautta ja näin vahvistaa kolehtisuunnitelman kyseiselle
ajalle

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot

Päätös SN päätti

1) kerätä vapaat kolehdit seuraavasti: 8.2. MAF Suomi – Lähetyslentäjät ry:lle, 15.2. Operaatio
Mobilisaation afgaaniprojektille ja 18.2. Inkerin kirkon Karatusan seurakunnan kirkon
rakentamiseen Kansanlähetyksen kautta ja näin vahvisti kolehtisuunnitelman kyseiselle
ajalle

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot: 1.2. Hinkkanen, 8.2 Lindholm., 15.2.
Raittinen ja 22.2. jäi vapaaksi.

16. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 1/2015 (liite 8).
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Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

17. Ilmoitusasiat

a. Luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen 1.3. klo 11 Vuosaaren kirkossa
Ilmoittakaa sihteerille viimeistään 25.2. pääsettekö tilaisuuteen.

b. Seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden yhteinen ilta 11.3. klo 17.30
Tutustumme toisiimme, ja ideoimme yhdessä.

c. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät
23.2. / 16.3. / 13.4. / 11.5. / 8.6.

d. Luottamushenkilöiden verkkopalvelu
Yhtymässä on otettu käyttöön Dynasty 360 –asiakirjahallinnon luottamushenkilöiden verkkopalvelu.
Luottamushenkilöiden verkkopalveluun julkaistaan yhtymän asianhallintajärjestelmässä laaditut
esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen. Verkkopalvelun käyttö edellyttää sähköpostiosoitetta. Ilmoittaudu
sihteerille, mikäli haluat ottaa verkkopalvelun käyttöön. Asianhallinnan assistentti Mimmi Penttilää
pyydetään 23.2. klo 17 kirkolle opastamaan järjestelmän käytössä.

e. Luottamushenkilön käsikirja ym. materiaalia
Kokouksessa jaetaan Seurakunnan luottamushenkilön käsikirja sekä viime vuoden lopulla valmiiksi
saadut ns. TAHE-vastuumatriisit (Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen). Uusille
neuvoston jäsenille jaetaan lisäksi seurakuntamme toiminta- ja taloussuunnitelma 2015–2017 ja
vuoden 2015 talousarvio, työyhteisömme kulttuurisäännöt sekä toimintajärjestelmä. Niille, jotka eivät
olleet 10.1. luottamushenkilökoulutuksessa, on ko. päivän materiaalia jaossa.

f. Muuta mahdollista
- Ensi kokouksessa valitaan lapsiasiahenkilöt ja käsitellään Parempi kirkko –kyselyn tuloksia.
- Uusille seurakuntalaisille suunnitellaan omaa iltaa
- Ehdotettiin, että kerran vuodessa neuvosto kokoontuisi yhteen ideoimaan ja keskustelemaan
- Johtoryhmässä jatketaan seurakunnan viestinnän kehittämistä

18. 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.

19. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.12
yhteiseen Herran siunaukseen.

Jussi Mäkelä Helena Salo
Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet

Anja Hinkkanen Antti Niemi
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


