
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS             PÖYTÄKIRJA 2/2015

Kokousaika: ma 23.2.2015 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
Hanna Ranssi-Matikainen, jäsen
Heikki Pynnönen, jäsen
Hertta Sirkiä, jäsen
Lea Purhonen, jäsen
Maarit Vierunen, jäsen

Maija Saario, jäsen
Marja Lindholm, jäsen
Satu Sopanen, jäsen
Terttu Lindholm, varajäsen (Huhtinen)
Timo Raittinen, jäsen
Ville Jalovaara, jäsen
Helena Salo, sihteeri

Poissa: Karita Toijonen

HUOM! Klo 17 järjestelmäasiantuntija Mimmi Penttilä opastaa Luottamushenkilön verkkopalvelun käytössä.
Hartaus Aloitimme uuden käytännön: jokainen saa vuorollaan valita virren. Anja valitsi virren 548.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06.

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 Hanna Ranssi-Matikainen ja Heikki Pynnönen.

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. Vuoden 2014 toimintakertomus

Toimintakertomuksemme (liite 1) on täysin uudistunut. Ulkoasu kiinnittää ensimmäiseksi huomiota, mutta
myös sisällöllisesti se on kehittynyt. Tarkoitus on, että lukija saa hyvän kuvan siitä, mitä seurakunnassamme
on tehty vuoden aikana ja mikä on taloudellinen tilanteemme tällä hetkellä. Vuoden 2014 toimintakertomus
koostuu kuten ennenkin koko seurakuntaa koskevasta kertomuksesta, työalojen toimintakertomuksista sekä
talous- ja tilasto-osioista. Talousosio on kuitenkin huomattavasti informatiivisempi kuin aikaisemmin. Toteuma
työaloittain sisältää toimintamäärärahojen lisäksi, palkat ja vuokrat. (Jokaisen työntekijän palkka hajautetaan
niille kustannuspaikoille, joita töitä hän tekee. Esim. papin palkka jakautuu mm. jumalanpalveluksiin, kirkollisiin
toimituksiin, rippikouluun, hallintoon, yleiseen seurakuntatyöhön ja sille työalalle, josta hän on vastuussa.
Samoin vuokrat hajautetaan työaloille.) Kertomus puolella evankelioimistyö käsitellään nyt viimeistä kertaa
yleisen seurakuntatyön alla, sillä seuraavasta toimintasuunnitelmasta lähtien työalalle palkattu pastori tekee
työalan omat toimintasuunnitelmat ja –kertomukset.

Vuosaaren seurakunnalla on iso ammattitaitoisten työntekijöiden joukko, joka on saanut yhdessä Jumalan
kanssa paljon hyvää aikaiseksi vuoden 2014 aikana. Monia haasteita on tullut eteen, mutta niistä on selvitty ja
niistä otetaan opiksi. Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että vuosi 2014 oli onnistunut seurakunnallemme. Tätä
osoittaa myös tämän hetkinen taloudellinen tilanteemme, joka vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan verrattuna
toteutui paljon paremmin. Arvioimme TA 2014 tehdessämme, että syömme säästöjä lähes 27.000 €.
Tilinpäätös osoittaa, että saamastamme kehysmäärärahasta jäi n. 22.000 € käyttämättä eli säästömme
kasvavat sillä osuudella. Säästömme ovat tällä hetkellä n. 250.000 €. Tästä summasta n. 50.000 € siirtyy
”korvamerkittyinä” neljälle kustannuspaikalle (kp 051, 091, 092, ja 094 ks. toimintakertomus s. 26). Lisäksi TA
2015:ssä olemme varanneet säästöistä käytettäväksi vuoden 2015 aikana vajaa 20.000 €. Tulevien vuosien
suunnittelua varten jää lähes 180.000 €. Se on varsin suuri summa ja herättää helposti kysymyksen: miksi
säästämme jatkuvasti seurakunnassamme?

Vuosaaren seurakunnassa on pidetty jo pitkään tarkkaa talouden pitoa, jotta kehysmäärärahojen jatkuvasti
vähetessä ja kustannusten noustessa pystyisimme mahdollisimman pitkään pitämään mahdollisimman monta
vakinaista työntekijää seurakunnassamme ja suoriutuisimme palkkavelvoitteistamme heille. Tällä hetkellä
tiedämme, että vuotta 2016 varten yhtymä jakaa seurakunnille -1 % vähemmän kehysmäärärahoja kuin 2015.
Lisäksi sisäiset vuokrakulumme nousevat 4 %. Palkat nousevat ja samoin kaikki ulkoiset kulut. TA 2016
valmistuu vasta syksyllä ja moni tekijä tulee vielä muuttumaan, mutta tämän hetkisten laskelmien mukaan
ylitämme TA 2016 kehyksen n. 80.000 €. Kehysmäärärahojen ylityksiin säästömme tulevat aikanaan
hupenemaan. Taloutemme on tällä hetkellä hyvällä pohjalla, mutta ilman säästäväisyyttä syömme säästömme
todella nopeasti.

Toimipisteidemme vähentäminen tulee lähiaikoina ajankohtaiseksi, mutta vuoden 2016 alusta ei tässä
tilanteessa vielä kannata tiloja vähentää. Kun luovumme jostain tilasta, niin sisäiset vuokrakustannuksemme
vähenevät, mutta samalla me saamme yhtymältä vähemmän huoneistorahaa vuokranmaksuamme varten.
Tilakeskustelu kannattaa käydä TTS 2016–2018 käsittelyn yhteydessä syksyllä, joka tarkoittaisi sitä, että
luopuisimme yhdestä toimitilasta aikaisintaan vuoden 2017 alusta.

Esitys SN hyväksyy vuoden 2014 toimintakertomuksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

7. Lapsiasiahenkilöiden valitseminen

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous teki toukokuussa 2014 päätöksen lisätä kirkko-
järjestykseen säännöksen lapsivaikutusten arvioinnista (LAVA): ”Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen
viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten
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arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.”
(KJ 23:3) Tämä päätös tuli voimaan tämän vuoden alusta.

LAVAa koskevan säännöksen tavoitteena on edistää lapsen edun toteutumista kirkollisessa päätöksenteossa
sekä vahvistaa lasten mielipiteiden huomioimista ja lasten osallisuutta kirkon toiminnassa. Velvoite koskee
hallinnollista päätöksentekoa, mutta lapsivaikutusten arviointia suositellaan sovellettavaksi kaikessa
seurakunnan toiminnassa. Lapsivaikutusten arviointi on parhaimmillaan hyvä tuki toiminnan suunnittelussa ja
päätöksenteossa. Tarkempaa tietoa saa luottamushenkilöiden koulutuksessa jaetusta materiaalista. Se löytyy
myös netistä: www.sakasti.evl.fi/lava.

Seurakunnan lapsiasiahenkilöt toimivat apuna LAVAn tekemisessä. Seurakuntaneuvosto valitsee
lapsiasiahenkilöiksi yhden luottamushenkilön ja yhden työntekijän. He voivat työparina hoitaa joitakin LAVAan
liittyvistä tehtävistä. Työntekijöistä luontevimmin tähän tehtävään sopii johtava lapsityöntekijämme Leila
Väisänen.

Esitys SN valitsee lapsiasiahenkilöiksemme työntekijöistä johtavan lapsityöntekijämme Leila Väisäsen
sekä luottamushenkilöistä yhden edustajan.

Päätös SN valitsi lapsiasiahenkilöiksemme työntekijöistä johtavan lapsityöntekijämme Leila Väisäsen
sekä luottamushenkilöistä Karita Toijosen.

8. Tilavuokrahinnaston uusiminen

Vuosaaren seurakunta otti käyttöön vuoden 2013 alusta tilavuokrahinnaston neuvoston päätöksellä (SN
10/2012 § 7). Jo pitkän aikaan on ollut selvää, että hintamme vaativat tarkistamista. Liitteessä 2 on uudet
tilavuokrat. Siinä on erikseen tilavuokrat yksityishenkilöille sekä yrityksille, yhteisöille ja järjestöille.

Esitys SN hyväksyy seurakunnan uuden tilavuokrahinnaston, joka astuu voimaan 1.3.2015 alkaen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

9. ArkiSilta päihde- ja työllistämistyön projektin väliraportti

Liitteessä 3 on ArkiSilta päihde- ja työllistämistyön projektin väliraportti. Raportin on kirjoittanut diakoni ja
projektityöntekijämme Pia Nordlund.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

10. Parempi kirkko –kyselyn tuloksia  käsitellään

Viime syksyn seurakuntavaalien yhteydessä toteutettiin Parempi kirkko –kysely, johon pystyi vastaamaan joko
internetissä tai paperilomakkeella. Kyselyyn vastasi yhteensä 2667 ihmistä (636 netissä, 2031 paperilla)
Vastaajista vuosaarelaisia oli vain 72. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää tyytyväisyyttä seurakuntien
toimintaan sekä saada kehittämistoiveita. Helena Salo lähetti 13.1. kyselyn tulokset sähköpostitse neuvoston
jäsenille. Ne jaettiin myös luottamushenkilökoulutuksessa.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.
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11. Jumalanpalvelusten kolehdit 2014

Liitteessä 4 on vuoden 2014 aikana jumalanpalveluksissa kerätyt kolehdit.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

12. Neuvoston jäsenten yhteystietojen julkaiseminen

Seurakuntalaisille on hyvä tarjota mahdollisuus ottaa yhteyttä seurakuntaneuvoston jäseniin. Siksi jokaisen on
hyvä miettiä, mitä tietoja hän haluaa itsestään antaa seurakuntamme internet-sivulla (sähköposti vai
puhelinnumero), ja mitä tietoja voi seurakuntalaisille antaa pyydettäessä virastolta.

Esitys SN päättää yhteystietojensa julkaisemisesta.

Päätös SN päätti, että luottamushenkilöiden sähköpostiosoitteet julkaistaan seurakunnan nettisivulla.

13. Kolehtisuunnitelma ja kolehdinlaskentavuorot ajalle 23.2.–15.3.2015

Liitteessä 5 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on yhteensä kaksi vapaata kolehtia
niinä päivinä kun vietämme jumalanpalvelusta. Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt
kerättäväksi kaksi kolehtia Helsingin hiippakunnan diakoniarahastolle vuoden 2015 aikana. Lisäksi
Kirkkohallitus on määrännyt kerättäväksi ajankohtaan sidotun kolehdin (1.1.–31.3.) päihde- ja kriminaalityöhön
eri järjestöille.

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: 1.3. / 8.3. / 15.3.

Esitys SN päättää

1) kerätä vapaat kolehdit seuraavasti: 1.3. Helsingin hiippakunnan diakoniarahastolle ja 15.3.
päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta ja näin vahvistaa
kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot

Päätös SN päätti

1) hyväksyä esityksen
2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot: 1.3. Sirkiä, 15.3. Hinkkanen.

14. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 2/2015 (liite 6).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.
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15. Ilmoitusasiat

a. Tehtävään siunaaminen
Uusien luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen on su 1.3. klo 11 Vuosaaren kirkossa.

b. Seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden yhteinen ilta
Tutustumme toisiimme ke 11.3. klo 17.30 Vuosaaren kirkolla

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

d. Diakonian vuorotteluvapaan sijaisen haku päättyy 11.3.
Vuorotteluvapaan sijaisen hakuilmoitus on K&K:ssa 18.2. ja Kotimaassa 19.2.

e. Ville Jalovaara YKN:n jäseneksi
Seurakuntaneuvosto onnitteli Jalovaaraa valinnan johdosta.

f. Palautetta
- Kirkon edustan jalankulkuväylä on ajoittain liukas. Hiekoituksen hoitaa ISS.
- Messun 22.2. muutokset aiheuttivat hämmennystä (mm. vainajien kellot jäivät soittamatta).
- Seurakuntalaiset kaipaavat messuohjelmaa, ovat tällä hetkellä huonokuntoisia.
- Kirkon aulan sohvalta vanhusten on vaikea nousta ylös.
- Papit menevät usein kirkkokahveilla omiin pöytiinsä eikä seurakuntalaisten.

16. 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.

17. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.10 yhteiseen
Herran siunaukseen.

Jussi Mäkelä Helena Salo
Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet:

Hanna Ranssi-Matikainen Heikki Pynnönen
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


