
VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO    PÖYTÄKIRJA 4/2011

Kokousaika: ma 11.4.2011 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7

Läsnä:
Mäkelä Jussi, puheenjohtaja
Anttila Maria, jäsen
Aukee Riikka, jäsen
Das Bhowmik Elina, jäsen
Hintikka Jukka. jäsen
Hämäläinen Anni, jäsen
Jalovaara Ville, jäsen
Keskitalo Minna, jäsen
Mäkitarkka Minna, jäsen

Niemi Antti, jäsen
Pynnönen Heikki, jäsen
Raittinen Anneli, jäsen
Raittinen Timo, jäsen
Toijonen Karita, jäsen
Löija Pauli, varajäsen (Pirkko Aikion tilalla)
Purhonen Lea, varajäsen (Hertta Sirkiän tilalla)
Rytkönen Aaro. varajäsen (Juha Sihvolan tilalla)
Salo Helena, sihteeri

Kutsuttuna lapsityöntiimi:
Väisänen Leila, johtava lapsityöntekijä
Hallikainen Heli, lastenohjaaja
Kormilainen Anni, lastenohjaaja
Lindberg Päivi, lastenohjaaja

Virmalainen Eeva, lastenohjaaja
Pirinen Katri, lastenohjaaja
Vesterinen Salme, lastenohjaaja

Alkuhartaus

Lapsityöntiimin vierailu

Johtava lapsityöntekijä Leila Väisänen kertoi mm. lapsityön toiminnasta, kerhoista, teemajumalan-
palveluksista sekä yhteistyöstä päiväkotien ja koulujen kanssa. Lähtökohtana on tarjota rakennusaineita
elämälle kristillisestä näkökulmasta ja tavoittaa myös nuoret perheet kokonaisuutena.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Annettiin tiedoksi.

4. Pöytäkirjantarkistajien valinta

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Ville Jalovaara ja Minna Keskitalo.

5. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Esitys hyväksyttiin.
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6. Iltapäiväkerhonohjaajan viran auki paneminen

Kirkon iltapäivänkerhonohjaaja Tuula Komppa jää eläkkeelle 1.9.2011. Tarvitsemme uuden työntekijän
9.8.2011 alkaen. Virka kannattaa laittaa jo keväällä auki.

Esitys SN päättää laittaa iltapäivänkerhonohjaajan viran auki.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

7. Kesäpapin viran täyttäminen

Vuosaaren seurakunnassa on tarvittu kesäpappia joka vuosi etenkin kirkollisiin toimituksiin ja
jumalanpalveluksiin, jotta virassa olevat papit pystyvät lähtemään rippileireille sekä pitämään lomansa.
Viime syksynä haastattelimme useita pappeja vakinaista virkaa varten, ja olemme hyödyntäneet
kyseistä haastattelua myös sijaisuuksien täyttämistä varten. Haastattelimme pastori Maria Siréniä, joka
on erittäin motivoitunut tulemaan kesäpapiksi seurakuntaamme.

Esitys SN pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä pastori Maria
Sirénille ajalle 1.6.–31.8.2011.

Päätös SN päätti pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä pastori Maria
Sirénille ajalle 1.6.–31.8.2011.

8. Taloussihteerin rekrytointiryhmän valitseminen

Uuden taloussihteerin viran hakuaika päättyy 20.4. Valitaan seurakuntaneuvostosta kolme jäsentä
rekrytointiryhmään, joka valitsee haastateltavat hakijoiden joukosta sekä haastattelee hakijat torstaina
28.4. klo 16 alkaen. Seurakuntaneuvosto valitsee uuden taloussihteerin 9.5. kokouksessaan.

Esitys SN valitsee joukostaan kolme jäsentä taloussihteerin rekrytointiryhmään.

Päätös SN valitsi yksimielisesti taloussihteerin rekrytointiryhmään Anneli Raittisen, Minna Mäki-
tarkan ja Lea Purhosen. Lisäksi kirkkoherra tiedustelee Raija Järviseltä, jos hän voisi olla
myös mukana rekrytointityöryhmässä.

9. Hoitovapaa-anomus

Diakoni Kaarina Kauppila anoo hoitovapaata. Lisäksi hän anoo mahdollisuutta tehdä nelipäiväistä
työviikkoa 1.1.2012 alkaen lastenhoidon järjestämisen vuoksi (Liite 1).

Esitys SN myöntää diakoni Kaarina Kauppilalle hoitovapaata 30.7.–31.12.2011 ja mahdollisuuden
tehdä nelipäiväistä työviikkoa 1.1.2012 alkaen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

10. Katukappelin sisustuksen uudistaminen

Katukappeli on seurakuntamme ”näyteikkuna” kauppakeskus Columbuksessa. Tällä hetkellä tilaan
sisään astuttaessa tullaan hyvin toimistomaiseen ympäristöön. Kallahden alueryhmä on suunnitellut
Katukappelin sisustamista uudelleen (Liite 2).
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Esitys SN myöntää 2.000 € Katukappelin sisustuksen uudistamiseen.

Päätös Käydyn keskustelun pohjalta kirkkoherra veti esityksen pois. Esitys palautetaan
Kallahden alueryhmään, joka selvittää tarkemmin katukappeliin tulevien huonekalujen
soveltuvuuden julkiseen tilaan mm. paloturvallisuusmääräysten osalta.

11. Suomen Lähetysseuran vuosikokous

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat voivat nimetä kaksi henkilöä virallisiksi edustajikseen
Suomen Lähetysseuran (SLS) vuosikokoukseen (Liite 3).

Esitys SN nimeää seurakuntamme edustajiksi SLS:n vuosikokoukseen 10.–12.6.2011 seurakuntamme
SLS:n yhdyshenkilön Hilkka Sipiläisen ja pastori Tiina Ahosen. Edustajille korvataan matkakulut
yleisillä kulkuvälineillä, majoituksen sekä ruokailut kokouksen ajalta.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

12. Jäsenelle parasta –hanke

Liitteessä 4 on Helsingin seurakuntien jäsenstrategialuonnos. Sitä käsitellään sekä työyhteisössä että
seurakuntaneuvostossa. Ehdotettua jäsenstrategiaa käsitellään kahdelta eri kannalta: 1) Palaute:
Vastaako jäsenstrategia seurakuntamme tarpeita tällaisenaan vai puuttuuko siitä jotain oleellista? Mitä
muita näkemyksiä ja muunlaista palautetta haluamme tuoda esiin strategialuonnoksesta? 2)
Kärkihankkeet: Valitaan seurakuntamme työn kannalta kolme keskeisintä kärkihanketta
jäsenstrategiassa listatuista mahdollista kärkihankkeista perusteluineen.

Esitys SN keskustelee Jäsenelle parasta –hankkeesta ja valitsee kolme kärkihanketta.

Päätös SN valitsi kärkihankkeiksi Pienelle Parasta, Kouluikäisten toiminta ennen ja jälkeen
rippikoulun sekä Osallisuus kirkossa ja yhteiskunnassa.

13. Keskustelua Nuottalehden Älä alistu –kampanjasta

SN:n jäsenen Ville Jalovaaran tiedustelun johdosta keskustelemme muutaman viikon takaisesta
Nuottalehden Älä alistu –kampanjasta, ja sen taustalla olevien järjestöjen yhteyksistä Vuosaaren
seurakuntaan.

Esitys Keskustellaan asiasta ja merkitään tiedoksi.

Päätös Asiasta käytiin vilkas keskustelu jonka jälkeen päätettiin, että tulevaisuudessa
yhteistyöstä  kampanjan taustajärjestöjen kanssa keskustellaan tapauskohtaisesti.

14. Kolehtisuunnitelma 11.4.–8.5.2011

Liitteessä 5 on kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma 11.4.–8.5.2011. Kyseiselle ajalle on merkitty vapaita
kolehteja seuraavasti: kiirastorstaina 21.4., pääsiäisyönä 23.4. sekä 2. pääsiäispäivänä 25.4.
Seurakuntamme Kriisiryhmä on anonut kerättäväksi kolehtia. Liitteessä 6 on sähköposti Suomen
Lähetysseuran Paastokeräyksestä, joka tukee evankeliointityötä Thaimaassa, ja liitteessä 7 on
kolehtianomus Herättäjäyhdistyksen kautta Viron kirkon Talun leirikeskuksen valmiiksi saattamiseksi.
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Esitys SN päättää, että seurakunta kerää kolehdin 21.4. Seurakuntamme Kriisiryhmälle, 23.4.
SLS:n paastokeräykselle evankeliointityöhön Thaimaahan ja 25.4. Herättäjäyhdistyksen
kautta Viron kirkon Talun leirikeskuksen valmiiksi saattamiseen ja näin vahvistaa
kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.

Päätös Esityksen mukainen täydennetty kolehtisuunnitelma vahvistettiin ajalle 11.4.–8.5.2011.

15. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelot 4/2011 (Liite 8).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi

16. Ilmoituksia ja muita asioita

a. Sovitaan kolehdinlaskentavuorot ajalle 11.4.–8.5.2011
17.4. Anni Hämäläinen, 21.4. Karita Toijonen, 22.4. Antti Niemi, 23.4. Lea Purhonen, 24.4. Antti
Niemi, 25.4. Minna Mäkitarkka, 1.5. Minna Keskitalo, 8.5. Elina Das Bhowmik.
b. Vuosaaren Vapahtaja
Pastori Kai Sadinmaa kutsuu seurakuntaneuvoston katsomaan Vuosaaren Vapahtaja –
näytelmää joko 22. tai 23.4. klo 16. Halukkaat ilmoittautuvat sihteeri Helena Salolle.
c. Luottamushenkilö startti 14.5.2011 Lahdessa
Starttiin osallistuvat Minna Keskitalo, Antti Niemi ja Hertta Sirkiä.
d. Helsingin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 24.9.2011 Vantaalla
Tilaisuuteen suositellaan vain 7 osallistujaa/seurakunta. (Liite 9). Asiaan palataan myöhemmin.
e. Kirkon ovien edessä tupakointi
Ovien edessä ei saa tupakoida, niiden viereen laitetaan tupakointikieltomerkit.

17. 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.

18. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10.

Helsingissä 13.4.2011

Jussi Mäkelä Helena Salo
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet:

Ville Jalovaara Minna Keskitalo
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


