
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS            PÖYTÄKIRJA 9/2016

Kokousaika: ma 14.11.2016 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7

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

Ville Kormilainen, varajäsen (Saario)
Marja Lindholm, jäsen
Pekka Huhtinen, jäsen
Satu Sopanen, jäsen
Timo Raittinen, jäsen
Leena Saari, varajäsen (Jalovaara)
Helena Salo, sihteeri

Poissa: Maarit Vierunen, Timo Raittinen, Maija Saario, Ville Jalovaara, Karita Toijonen

Hartaus: virren valinta vuorossa on Heikki Pynnönen. Virsi 336:1,4,5

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

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 Ville Kormilainen ja Marja Lindholm.

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. Vuosaaren seurakunnan lausunto Helsingin seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta
2017–2019 sekä vuoden 2017 talousarviosta

Seurakuntaneuvoston jäsenille on lähetetty 4.11. sähköisesti ja paperiversioina Helsingin seurakuntayhtymän
toiminta- ja taloussuunnitelma 2017–2019 ja vuoden 2017 talousarvio (liite 1) sekä Toiminta- ja
taloussuunnitelman henkilökuntaliite 2017–2019 (liite 2). Seurakuntaneuvosto voi antaa lausunnon niistä
10.11. mennessä ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee siitä päätöksen 24.11. kokouksessaan.
Puheenjohtaja laittoi neuvoston jäsenille sähköpostilla 7.11. valmistelemansa lausunnon kommentoitavaksi,
sillä palautusaika on ennen neuvoston kokousta. Lausunto on liitteessä 3.

Kokouspäivänä selvisi, että Kirjaamo ottaa vastaan vielä lausuntoja vaikka takaraja oli umpeutunut.
Keskustelussa nousi esiin lisäksi kysymys, miksi johtajien ja päälliköiden määrä nousee 3,6 henkilötyövuotta.
Lisäsimme tämän lausuntoon.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös SN päätti lähettää uuden muokatun lausunnon yhtymään.

7. Henkilöstön koulutussuunnitelma 2017

Vuosaaren seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2017 on liitteessä 4. Koulutussuunnitelma
on käsitelty johtoryhmässä 2.11.

Esitys SN hyväksyy henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2017.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

8. Osa-aikaeläke anomus

Pastori Arto Huhdanmäki anoo Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta osa-aikaeläkkeelle jäämistä 1.1.2017
alkaen. Huhdanmäki jatkaisi vuoden alusta 65 % virassa. Vapautuvaa 35 % emme säästösyistä täytä.

Esitys SN puoltaa pastori Huhdanmäen anomusta siirtyä osa-aikaeläkkeelle 1.1.2017 alkaen ja
siirtymistä 65 % seurakuntapastoriksi.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

9. Vuoden 2017 kirkkokolehdit

Liitteessä 5 on kirkkohallituksen yleiskirje nro 13/2016, joka käsittelee vuoden 2017 kirkkokolehteja. Helsingin
hiippakunnan tuomiokapituli päätti 12.10.2016, että se ei määrää vuodelle 2017 hiippakunnallisia kolehteja.
Perusteluna tälle on se, että vuodelle 2017–2018 ei ole tiedossa laajaa kirkollista tapahtumaa, josta Helsingin
hiippakunnan seurakunnat tai seurakuntayhtymät olisivat järjestelyvastuussa. Tuomiokapituli ei kerää omaan
toimintaansa jumalanpalvelusten kolehteja.

Esitys Merkitään tiedoksi

Päätös Merkittiin tiedoksi.
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10. Kolehtisuunnitelma ja kolehdinlaskentavuorot ajalle 14.11.–11.12.2016

Liitteessä 6 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on 3 vapaata kolehtia. Johtava
diakonimme anoo 1–2  kolehtia vuosaarelaisten vähävaraisten jouluavustuksiin. Tuomiokapituli on määrännyt
kerättäväksi kolehdin Kirkon musiikkijuhlien taiteelliseen toteuttamiseen Helsingissä 2017. Lähetystyön
pastorimme anoo Hiljaisuuden ystäville kolehtia (liite 7).
Jumalanpalvelukset ovat sunnuntaisin klo 11 Vuosaaren kirkolla, ellei toisin mainita. Tällä jaksolla tarvittavat
kolehdinlaskentapäivät ovat: 20.11. / 27.11. - / 4.11. / ti 6.12. / 11.12. -

Esitys SN päättää

1) kerätä kolehdit seuraavasti: 20.11. oman seurakunnan diakoniatyölle vähävaraisten
vuosaarelaisten jouluavustuksiin, 4.12.  Kirkon musiikkijuhlien taiteelliseen toteuttamiseen
Helsingissä 2017 Kirkon musiikkijuhlien päätoimikunnan kautta, 11.12. Hiljaisuuden ystävät
ry:lle ja näin vahvistaa kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot

Päätös SN päätti

1) hyväksyä esityksen.

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot: 20.11. Anja Hinkkanen / 27.11. - /
4.11. Antti Niemi / ti 6.12. Antti Niemi / 11.12. -.

11. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 9/2016 (liite 8).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

12. Ilmoitusasiat

a. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät
12.12 / 23.1. / 13.2. / 13.3. /10.4. / 15.5. / 12.6.

b. HGC:n remonttitilanne
Uuden puolen remontti on lähes valmis, mutta huonekalut saapuvat vasta joulukuussa. Kahvilapuolen
remonttia ei ole vielä aloitettu. Isoin muutos tulee keittiöön sekä kahvilatiskiin. Muuten on vain
maalausta ja lattian hiontaa. Työpäällikön mukaan aikataulussa pysytään. Albatrossin tilat pitää
tyhjentää 31.12. mennessä.

c. Strategian jalkautuminen
Aloitimme strategian jalkautumisen työyhteisökokouksessa 5.10. jolloin käsittelimme kysymystä miten
strategia toteutuu toiminnassamme? Esimiesten kouluttaminen alkaa johtoryhmässä 17.11.

d. Vuosaaren joulutori 17.12. Columbuksessa klo 10–15
Hertta Sirkiä organisoi seurakunnan pöydän ja pyytää vapaaehtoisia mukaan. Sihteeri Helena Salo
auttaa materiaalin hankkimisessa.

e. Vuosaaren seurakunnan 50-vuotisjuhla
Sunnuntaina 4.6. (helluntai) juhlimme Vuosaaren seurakunnan 50-vuotista taivalta. Juhlamessussa
liturgina toimii kirkkoherra Jussi Mäkelä ja emerituskirkkoherra Seppo Tirkkonen saarnaa.
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13. Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

Pöytäkirja on tarkistettavissa viimeistään kokousta seuraavana sunnuntaina klo 12. Tarkistettu pöytäkirja
pidetään yleisesti nähtävänä virastossa sen aukioloaikana seitsemännestä päivästä alkaen kokouksesta 15
päivän ajan. Ilmoitus tästä julkistetaan viraston ilmoitustaululla kokousta seuraavana maanantaina.

14. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.52
yhteiseen Herran siunaukseen.

Jussi Mäkelä Helena Salo
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet

Ville Kormilainen Marja Lindholm
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


