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Keskitalo Minna, jäsen

Mäkitarkka Minna, jäsen
Niemi Antti, jäsen
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Pynnönen Heikki, jäsen
Raittinen Anneli, jäsen
Raittinen Timo, jäsen
Sirkiä Hertta, jäsen
Toijonen Karita, jäsen
Salo Helena, sihteeri

Poissa: Raittinen Anneli

Alkuhartaus

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, 15/16

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Annettiin tiedoksi.

4. Pöytäkirjantarkistajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Keskitalo Minna ja Mäkitarkka Minna.

5. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

6. Vuoden 2011 toimintakertomus

Vuoden 2011 toimintakertomus (liite 1) koostuu koko seurakuntaa koskevasta kertomuksesta,
tilastoista, viime vuoden budjetin toteutumisesta kustannuspaikoittain ja kokonaisuudessaan sekä eri
työalojen toimintakertomuksista.

Seurakuntaneuvosto teki muutamia korjauksia toimintakertomukseen, ja evästää seuraavan vuoden
toimintakertomuksen tekemistä seuraavin kommentein:
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- Toimintakertomus on tärkeä asiakirja, jolla profiloidutaan ulospäin. Siksi jokaisen
kustannuspaikasta vastuullisen on se tehtävä huolellisesti

- Vaikka työalan toiminnan kannalta on oleellinen tieto, jos joku/jotkut työntekijät ovat olleet
pitkällä sairaslomalla, ei toimintakertomuksessa mainita heitä kuitenkaan nimeltä.

- Viestintä tulisi näkyä entistä selvemmin osana jokaista työalaa niin, että ne ottavat kantaa
omaan sisäiseen ja ulkoiseen viestintäänsä.

- Tulevaisuudessa pyritään siihen, että SN:n kokouksen ja yhtymän deadlinen välillä on pidempi
aika kuin kaksi päivää, jotta mahdollisiin korjauksiin jää aikaa.

Esitys SN hyväksyy vuoden 2011 toimintakertomuksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

7. Anomus pääsiäisvaelluksen toteuttamiseen

Liitteessä 2 on anomus seurakuntamme pääsiäisvaelluksen toteuttamiseen. Seurakuntamme järjestää
aina parillisina vuosina pääsiäisvaelluksen. Syy anomukseen on se, että kyseisiä kustannuksia ei ole
kirjattu SN:n hyväksymään vuoden 2012 budjettiin.

SN evästää työaloja olemaan tarkempia budjetin valmisteluvaiheessa, sillä lisämääräraha-anomukset
helposti aiheuttavat budjetin ylityksen.

Esitys SN myöntää 1.350 € seurakuntamme pääsiäisvaelluksen toteuttamiseen.

Päätös SN myönsi 1.350 € seurakuntamme pääsiäisvaelluksen toteuttamiseen.

8. Kolehtisuunnitelma 13.2.–11.3.2012

Liitteessä 3 on kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, johon on merkitty vapaita kolehteja
neljä: 19.2., 22.2., 26.2. ja 11.3. Liitteessä 4 on neljä kolehtianomusta.

Esitys SN päättää kerätä kolehdin 19.2. Helsingin Raamattukoululle, 22.2. Suomen NMKY Liitto
ry:lle Gambiassa toteutettavaan vajaakuntoisten nuorten koulutus- ja kyläprojektiin, 26.2.
Suomen Ev.Lut. Opiskelija- ja Koululaislähetykselle, 11.3. Suomen Kristilliselle
Ylioppilasliitto r.y.:lle  ja näin vahvistaa kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.

Päätös SN päätti kerätä kolehdit seuraavasti:
19.2. Helsingin Raamattukoululle
22.2. Suomen NMKY Liitto ry:lle Gambiassa toteutettavaan vajaakuntoisten
nuorten koulutus- ja kyläprojektiin
26.2. Suomen Ev.Lut. Opiskelija- ja Koululaislähetykselle
11.3. Suomen Kristilliselle Ylioppilasliitto r.y.:lle

SN vahvisti näin täydennetyn kolehtisuunnitelman ajalle 13.2.-11.3.2012

9. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelot 2/2012 (liite 5).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.
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10. Ilmoituksia ja muita asioita

a. Sovitaan kolehdinlaskentavuorot ajalle 13.2.–11.3.2012.
19.2. Lea Purhonen
 22.2. Lea Purhonen
 26.2. Elina Das Bhowmik
 4.3. Pauli Löija
 11.3. Maria Anttila

b. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät
12.3. / 16.4. / 14.5. / (11.6. varalla)

c. Muuta mahdollista
Seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden yhteinen tapaaminen on 18.4. klo 17.30
kirkolla.
12.3. SN kokouksessa vierailevat seurakuntapastori Tiina Ahonen ja lähetysjärjestö
Kylväjät ry:n edustaja.
Seurakunnan tilojen sisäilmatilanne: Korjaukset toteutetaan Esko Kuutin johdolla ja
suunnitelma pyritään saamaan maaliskuun kokoukseen mennessä.
SN kantaa huolta nuorisotyöntekijöidemme työssä jaksamisesta, ja siksi koottiin
työryhmä, joka perehtyy asiaan: Jussi Mäkelä, Timo Raittinen, Elina Das Bhowmik,
Marja Hjelt sekä Jukka Hintikka.
Elina Das Bhowmik esitti aloitteen seurakuntaneuvoston kokouskäytäntöjen
pelisääntöjen tarkistamisesta. Oleellista on muistaa hyvät tavat ja kunnioittaa
toisten mielipiteitä.
Elävä joulukalenteri on suunnitteilla ensi jouluksi Vuosaaren alueelle Vuosaari-
seuran toimesta.
Piispan vierailu poiki ehdotuksia seurakunnan työntekijöiden ja
seurakuntaneuvoston yhteistyöstä. Keskustelua jatketaan neuvostossa.

11. 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.

12. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.48
ja lausuimme yhteen ääneen Herran siunauksen.

Jussi Mäkelä Helena Salo
Puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet:

Minna Mäkitarkka Minna Keskitalo
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


