
VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO   PÖYTÄKIRJA 10/2011

Kokousaika: ma 12.12.2011 klo 18 (jouluateria klo 17.30 alkaen)
Paikka: Ravintola Port (Rahtarinkatu 1)

Läsnä:
Mäkelä Jussi, puheenjohtaja
Anttila Maria, jäsen
Aukee Riikka, jäsen
Das Bhowmik Elina, jäsen
Hintikka Jukka, jäsen
Hämäläinen Anni, jäsen
Jalovaara Ville, jäsen
Lindholm Terttu, varajäsen (Minna
Keskitalon tilalla)

Mäkitarkka Minna, jäsen
Niemi Antti, jäsen
Pynnönen Heikki, jäsen
Raittinen Anneli, jäsen
Raittinen Timo, jäsen
Rytkönen Aaro, varajäsen (Lea Purhosen tilalla)
Sirkiä Hertta, jäsen
Toijonen Karita, jäsen
Salo Helena, sihteeri

Poissa: Aikio Pirkko sekä pykälän 11 aikana poistuivat Raittinen Anneli ja Timo.

Alkuhartaus

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 15/16.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Annettiin tiedoksi.

4. Pöytäkirjantarkistajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hintikka Jukka ja Hämäläinen Anni.

5. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

6. Muutoksia seurakuntaneuvoston kokoonpanossa

SN:n jäsen ja varapuheenjohtaja Juha Sihvola on luopunut luottamustehtävistään. Hänen tilalleen
neuvoston varsinaiseksi jäseneksi tulee Lea Purhonen. Sihvola on luopunut myös YKV:n jäsenyydestä,
sinne hänen tilalleen tulee Hertta Sirkiä.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.
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7. Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan valinta

Sihvolan luovuttua luottamustehtävistään SN valitsee keskuudestaan uuden varapuheenjohtajan.
Kirkkojärjestyksen (10. luku, 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, ja hän myös johtaa puhetta silloin, kun puheenjohtaja on jonkin
käsiteltävän asian suhteen jäävi. Hän saattaa olla eri tilanteissa kirkkoherran rinnalla edustamassa
neuvoston vaaleilla valittuja jäseniä. SN valitsee keskuudestaan uuden varapuheenjohtajan.

Esitys SN valitsee keskuudestaan neuvoston varapuheenjohtajan vuodeksi 2012.

Päätös SN valitsi yksimielisesti vuoden 2012 varapuheenjohtajaksi Ville Jalovaaran.

8. Diakonian päihdetyön projektiviran täyttäminen

SN päätti kokouksessaan 6.6.2011 anoa Helsingin seurakuntayhtymältä uutta diakonian päihdetyön
projektia vuosiksi 2012–2014. YKN päätti kokouksessaan 9.6.2011 ottaa vuoden 2012
talousarvioesitykseen sekä vuosien 2013–2014 toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykseen esittämämme
diakonia projektin määrärahat (kullekin vuodelle 42.000 €) edellyttäen, että projektista annetaan YKN:lle
selvitys ja että teemme esityksen määräaikaisen viran perustamisesta 13.11.2011 mennessä.

SN päätti kokouksessaan 5.9. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se perustaa diakonian
päihdetyön projektiviran Vuosaaren seurakuntaan vuosiksi 2012–2014. YKN päätti kokouksessaan
13.10. esittää YKV:lle, että tämä perustaa Vuosaaren seurakuntaan määräaikaisen diakonian viran
ajalle 1.1.2012–31.12.2014 edellyttäen, että YKV hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetyn
projektimäärärahan. YKV hyväksyi määrärahan kokouksessaan 10.11.

Projektiviran hakuaika oli 11.–25.11.2011. Määräaikaan mennessä virkaan tuli yksi hakemus vs.
johtavalta diakoniltamme Pia Nordlundilta. Liitteessä 1 on hänen hakemuksensa ja CV:nsä. Hän on
virkavapaalla omasta diakonin virastaan ja hänen sijaisenaan on diakoni Tiina-Susanna Hirvonen.

Esitys SN myöntää Pia Nordlundille virkavapaata omasta virastaan ajalle 1.1.2012–31.12.2014.
Hänen sijaisekseen valitaan diakoni Tiina-Susanna Hirvonen. SN valitsee päihdetyön
projektivirkaan vuosiksi 2012–2014 diakoni Pia Nordlundin.

Päätös SN myönsi Pia Nordlundille virkavapaata omasta virastaan ajalle 1.1.2012-31.12.2014
Hänen sijaisekseen valittiin diakoni Tiina-Susanna Hirvonen. SN valitsi päihdetyön
projektivirkaan vuosiksi 2012–2014 diakoni Pia Nordlundin.

9. Pastorien virkajärjestelyjä

Pastori Johanna Joronen haluaa jatkaa 50 % seurakuntapastorina 1.1.–31.12.2012. Viran toista
puolikasta on hoitanut pastori Airi Heikkinen. Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt
rippikoulu- ja nuorisopastori Hanna Piiralle virkavapaata ajalle 16.12.2011–31.5.2012. SN päätti
kokouksessaan 7.11. pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta pastori Hanna Kaisa Kotilaiselle
virkavapaata lapsityönpapin virasta sekä hänelle virkamääräystä rippikoulu- ja nuorisopapin
viransijaiseksi ajalle 16.12.11–31.5.12. Sovimme edellisessä kokouksessa, että emme ota virkaan
kokoaikaista sijaista, mutta lisäämme pastori Heikkisen työpanosta 100 %:iin Piiran virkavapaan ajaksi.
Samoin kesällä tarvitsemme Heikkisen 100 %:sta työpanosta. Syksyllä hän palaa 50 % viransijaiseksi.
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Esitys Merkitään tiedoksi, että pastori Joronen on pyytänyt Helsingin hiippakunnan tuomio-
kapitulilta osa-aikaista 50 %:sta virkavapaata virastaan. SN pyytää tuomiokapitulilta
pastori Airi Heikkiselle virkamääräystä seurakuntapastorin 100 % viransijaiseksi (50 %
Jorosen ja 50 % Kotilaisen sijainen) ajalle 16.12.11–31.5.12, seurakunnan pastorien
vuosilomien sijaiseksi (100 %) ajalle 1.6.–31.8. sekä 50 % viransijaiseksi ajalle 1.9.–
31.12.12.

Päätös Merkittiin tiedoksi, että pastori Johanna Joronen on pyytänyt Helsingin hiippakunnan
tuomiokapitulilta osa-aikaista 50 %:sta virkavapaata virastaan. SN päätti pyytää
tuomiokapitulilta pastori Airi Heikkiselle virkamääräystä seurakuntapastorin 100%
viransijaiseksi (50% Jorosen ja 50 % Kotilaisen sijainen) ajalle 16.12.11–31.5.12,
seurakunnan pastorien vuosilomien sijaiseksi (100 %) ajalle 1.6.–31.8.2012 sekä 50 %
viransijaiseksi ajalle 1.9.–31.12.2012.

10. Diakonin toive 80 % työajasta

Diakoni Kaarina Kauppila palaa virkavapaalta 1.1.2012. Hän anoo voivansa tehdä nelipäiväistä
työviikkoa eli hän olisi 80 %:ssa virassa.

Esitys SN myöntää diakoni Kaarina Kauppilalle luvan tehdä nelipäiväistä työviikkoa ajalla 1.1.–
31.12.2012 toimien 80 %:ssa virassa.

Päätös SN myönsi diakoni Kaarina Kauppilalle luvan tehdä nelipäiväistä työviikkoa ajalla
1.1.2012–31.12.2012 toimien 80 %:ssa virassa.

11. Nimikkolähettisopimus

Vuosaaren seurakunta ja Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä (ELK) solmivat nimikkolähetti-
sopimuksen 30.4.2008 Richard ja Katri Croftin työn tukemiseksi 5.000 eurolla vuodessa. Sopimus on
nyt päättymässä, sillä Croftit ovat joutuneet keskeyttämään työkautensa Bangladeshissa (liite 2).

Esitys SN päättää, että Vuosaaren seurakunta solmii ELK:n kanssa uuden sopimuksen jonkun
muun nimikkolähetin tai –kohteen tukemiseksi samalla summalla.

Päätös SN päätti siirtää päätöksen uudesta nimikkolähettisopimuksesta kevätkaudelle 2012,
koska se ei halua antaa avointa valtakirjaa millekään lähetysjärjestölle tutustumatta ensin
mahdollisiin vaihtoehtoihin. Päätettiin kutsua lähetystyön pastori Tiina Ahonen
seurakuntaneuvoston kokoukseen kertomaan tarkempia tietoja ja taustoja.

12. Vuosaaren seurakunnan lausunto Helsingin seurakuntayhtymän toiminta- ja talous-
suunnitelmasta 2012–2014 sekä vuoden 2012 talousarviosta

Liitteessä 3 on SN:n kokouksen 7.11. keskustelun pohjalta tehty lausunto Helsingin seurakuntayhtymän
Toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2012–2014 ja vuoden 2012 talousarviosta. Liitteessä 4 on YKN:n
vastine kyseiseen lausuntoon.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.
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13. Vuosaaren kirkon sisäilmatutkimuksen lähtötilanneselvitys

Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistötoimiston valtuuttamana Jukka Huttunen IdeaStructura Oy:stä on
tehnyt Vuosaaren kirkon sisäilmatutkimuksen lähtötilanneselvityksen (liite 5).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

14. Seurakunnan työntekijöiden lomat

Seurakunnan työntekijöiden loput lomat syksylle 2011 ja keväälle 2012 ovat liitteessä 6. Ne on
tiimeittäin työn ja työntekijöiden toiveita yhteen sovitellen laadittu.

Esitys SN vahvistaa työntekijöiden (muiden kuin pappien) vuosilomat. Pappien osalta SN
merkitsee lomat tiedoksi.

Päätös SN vahvisti työntekijöiden (muiden kuin pappien) vuosilomat. Pappien osalta SN merkitsi
lomat tiedoksi.

15. Kannettavan tietokoneen poistaminen kalustosta

Nuorisotyönohjaajan kannettavaa tietokonetta ei pystytty migraation yhteydessä päivittämään. Se
poistetaan kalustosta. Uusi kone on jo tilattu tilalle.

Esitys SN päättää poistaa kannettavan tietokoneen Toshiba Tecra A4, Model no. PTA40E-
1MH02KFE, serial no. 85063483Q, ALB021K seurakunnan kalustosta.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

16. Kolehtisuunnitelma 12.12.2011–15.1.2012

Liitteessä 7 on kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle ja liitteessä 8 on Pisara ry:n
lähettämä kolehtianomus. Viime kokouksessa päätettiin, että kolehti Raamatunlukijain Liitto ry:lle
siirretään tälle kolehtikaudelle johtuen siitä, että emme olleet keränneet Kirkkohallituksen määräämää
ajankohtaan sidottua kolehtia. Joulun alla olemme perinteisesti keränneet kolehteja omille
nimikkosopimuskohteillemme sekä seurakuntamme Kriisiryhmälle.

Esitys SN päättää kerätä kolehdit seuraavasti: 18.12. Pisara ry:n kautta lähetystyöhön Venäjän
lähialueilla. 24.12. klo 17 nimikkoläheteillemme Koskisille Kristilliseen työhön Etu-Aasiaan
Suomen Evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen kautta. 24.12. klo 22
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien tekemään medialähetystyöhön (nimikkosopimus).
25.12. Vuosaaren seurakunnan kriisiryhmän hyväksi. 26.12. nimikkoläheteillemme
Kososille Raamatunkäännöstyöhön Thaimaahan Suomen Lähetysseuran kautta. 1.1.
Raamattutyölle suomensukuisten kansojen keskuudessa Venäjällä Suomen Pipliaseuran
kautta (nimikkosopimus) 8.1. Raamatunlukijain Liitto ry:lle. SN vahvistaa
kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.

Päätös SN päätti kerätä kolehdit seuraavasti:
18.12. Pisara ry:n kautta lähetystyöhön Venäjän lähialueilla.



Vuosaaren seurakuntaneuvoston pöytäkirja 10/2011 5

24.12 klo 17 nimikkoläheteillemme Koskisille Kristilliseen työhön Etu-Aasiaan
Suomen Evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen kautta.
24.12. klo 22 Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien tekemään medialähetys-
työhön (nimikkosopimus).
25.12. Vuosaaren seurakunnan kriisiryhmän hyväksi.
26.12. nimikkoläheteillemme Kososille Raamatunkäännöstyöhön Thaimaahan
Suomen Lähetysseuran kautta.
1.1. Raamattutyölle suomensukuisten kansojen keskuudessa Venäjällä Suomen
Pipliaseuran kautta (nimikkosopimus).
8.1. Raamatunlukijain Liitto ry:lle.

SN vahvisti näin täydennetyn kolehtisuunnitelman ajalle 12.12.2011–15.1.2012. Lisäksi
SN päätti, että seuraavaan kokoukseen 16.1.2012 tuodaan lista koko vuoden 2011
kolehtikohteista.

17. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelot 10/2011 (liite 9).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

18. Ilmoituksia ja muita asioita

a. Vuoden 2011 kevään seurakuntaneuvoston kokouspäivät
Kokoukset ovat: 16.1. / 13.2. / 12.3. / 16.4. / 14.5. / (11.6. varalla)

b. Sovitaan kolehdinlaskentavuorot ajalle 12.12.2011–15.1.2012.
18.12.: Hertta Sirkiä, 24.12. klo 17: Hertta Sirkiä, 24.12. klo 22: Antti Niemi, 25.12.: Hertta
Sirkiä, 26.12.: Minna Mäkitarkka, 1.1.: Aaro Rytkönen, 6.1.: Anni Hämäläinen, 8.1.: Karita
Toijonen.

c. Hiippakuntavaltuuston kokous
Seuraava Hiippakuntavaltuuston kokous on 16.2.2012. SN voi tehdä sille aloitteita, jotka on
lähetettävä perusteluineen tuomiokapituliin 7.1.2012 mennessä. Kokouksen esityslista
löytyy hiippakunnan kotisivulta seitsemän päivää ennen kokousta.

d. Mahdollisuus muutokseen –kampanjan saamaa palautetta
Liitteessä 10 on sekä kampanjaan pettyneen että siitä ilahtuneen palautteet.

e. Seurakunta turvapaikkana –koulutusilta
19.1.12 klo 16.30–20 Malmin kirkolla (liite 11). Anni Hämäläinen ja Hertta Sirkiä
ilmoittautuivat koulutusiltaan. Muut mahdolliset halukkaat voivat ilmoittautua Helena Salolle
9.1.2012 mennessä.

f. Muuta mahdollista
Riikka Aukee toi Espanjasta, Costa Blancan suomalaisesta seurakunnasta,
tervehdyksen oltuaan siellä vuorotteluvapaalla syksyllä 2011. Lisää informaatiota
aiheesta löytyy nettisivuilta www.torrevieja.fi
Seurakuntaneuvoston jäsenet Hertta Sirkiä ja Antti Niemi täyttävät 80 vuotta. Heitä
muistettiin kukkatervehdyksin. Antti Niemelle luovutettiin lisäksi Helsingin
seurakuntayhtymän muistoviiri pitkäaikaisesta luottamushenkilönä toimimisestaan
Vuosaaren seurakunnassa.
Kaikki neuvoston jäsenet saivat seurakunnan joululahjana Virsikirja-katekismuksen.
Neuvosto muisti jouluisilla kukilla puheenjohtajaa ja sihteeriä.
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19. 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.

20. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.21.
Lopuksi laulettiin yhdessä virsi 30 eli Maa on niin kaunis.

Jussi Mäkelä Helena Salo
Puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet

Anni Hämäläinen Jukka Hintikka
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


