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Kokousaika: ma 8.6.2015 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7

Läsnä:
Jussi Mäkelä, puheenjohtaja
Antti Niemi, jäsen
Eero Hildèn, varajäsen (Jalovaara)
Hanna Ranssi-Matikainen, jäsen
Heikki Pynnönen, jäsen
Hertta Sirkiä, jäsen
Karita Toijonen, jäsen

Leena Tuomi, varajäsen (Vierunen)
Maija Saario, jäsen
Marja Lindholm, jäsen
Pauli Löija, varajäsen (Purhonen)
Terttu Lindholm, varajäsen (Huhtinen)
Timo Raittinen, jäsen
Helena Salo, sihteeri

Poissa: Anja Hinkkanen, Lea Purhonen, Maarit Vierunen, Pekka Huhtinen, Ville Jalovaara, Satu Sopanen

Hartaus: virren valinta vuorossa on Hertta Sirkiä. Virsi 501

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, 12/14.

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 Maarit Vierunen ja Pekka Huhtinen.

Päätös Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi varajäsenet Leena Tuomi ja Terttu Lindholm.

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 talousnäkymät vuosille 2016–2018

Liitteessä 1 on vuodelle 2016 Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymät kehysmäärärahat seurakunnittain.
Vuosaaren seurakunnan yhtymältä saama rahamäärä vähenee jopa 3,87 % eli 80.196 €. Tämä määrä vastaa
suunnilleen kahden työntekijän vuosipalkkaa. Työalat pyrkivät säästämään 3 % toimintamäärärahoistaan.
Helsingin seurakuntayhtymän tavoitteena on säästää kustannuksissa 3 % vuonna 2016, 5 % vuonna 2017 ja 7
% vuonna 2018. Tämän hetkisten laskelmien mukaan Vuosaaren yhtymältä saama rahamäärä tulee
seuraavan kolmen vuoden aikana vähenemään yhteensä n. 300.000 €. Joten vuosien 2017 ja 2018
talousarvion tekeminen on entistä haasteellisempaa. Olemme siitä hyvässä tilanteessa, että me olemme
eläneet säästeliäästi, ja nyt nuo säästöt 250.301 € tulevat enemmän kuin tarpeeseen. Säästöistä tosin 51.734
€ on korvamerkittyjä projekteille ja niille kustannuspaikoille, jotka ovat keränneet itse omat varansa koska eivät
saa budjettivaroista rahaa (ks. Vuosaaren seurakunnan Toimintakertomus 2014 s.26).

Helsingin seurakuntayhtymässä on asetettu tavoitteeksi vähentää kaikkia Helsingin seurakuntien tiloja 25
%:lla. Vuosaarella on tällä hetkellä jäsenmäärään nähden liikaa tiloja. Tilaresurssimme on suunniteltu silloin,
kun jäsenmäärämme oli reilusti yli 20.000 ja näytti yhä nousevan. Tällä hetkellä jäseniä on alle 19.000 ja se on
laskusuunnassa. Liitteessä 2 näkyy tiloistamme maksamamme vuokrat 2015 ja 2016. Seurakuntaneuvoston
on tehtävä päätös tiloista luopumisesta viimeistään helmikuussa 2016, jotta tilamäärämme vähenee vuoden
2017 alusta lähtien. Johtoryhmävetoisesti olemme alkaneet kartoittamaan tilatarpeitamme ja toiminnan
siirtämistä tiloista luovuttaessa toisiin tiloihin. Liitteessä 3 on arvio Myrskylinnun käyttötarpeesta.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

7. Diakonian talousneuvonnan projekti

Liitteessä 4 on Vartiokylän rovastikunnan diakonian talousneuvonnan projektin jatkoanomus vuodelle 2016.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

8. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 6/2015 (liite 5).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

9. Ilmoitusasiat

a. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät
14.9. / 12.10. / 9.11. / 7.12.

b. Vuosaaren kirkko Tiekirkkona 1.6.–7.8.2015
Kirkko auki tutustumista ja hiljentymistä varten ma-pe klo 10–15. Opas paikalla.

c. Urbaani unelma Vuosaareen
Seurakuntamme toteuttaa Urbaani unelma –palvelutapahtuman syyskuun alussa (liite 6).

d. Yhteisöpaja –lehti
Sihteeri jakoi luottamushenkilöille Diakonia-ammattikorkeakoulun kustantaman lehden 1/2015.
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e. Marielundin kappelin edustalla tehdään viemäritöitä 8.–13.6
f. Rovastikunnallisesta talousneuvonnan projektista toivottiin syksylle esittelyä seurakuntalaisille.

10. 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.

11. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.08
yhteiseen Herran siunaukseen.

Jussi Mäkelä Helena Salo
Puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet

Leena Tuomi Terttu Lindholm
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


