
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS              PÖYTÄKIRJA 4/2015

Kokousaika: ma 13.4.2015 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7

Jakelu:
Jussi Mäkelä, puheenjohtaja
Anneli Raittinen, varajäsen (Hinkkanen)
Antti Niemi, jäsen
Hanna Ranssi-Matikainen, jäsen
Heikki Pynnönen, jäsen
Pauli Löija, varajäsen (Sirkiä)
Karita Toijonen, jäsen (§ 8–15)
Lea Purhonen, varapuheenjohtaja

Maarit Vierunen, jäsen (§ 1–7)
Maija Saario, jäsen
Marja Lindholm, jäsen
Pekka Huhtinen, jäsen
Veikko Laitinen, varajäsen (Sopanen)
Timo Raittinen, jäsen (§ 1–7)
Eero Hildén, varajäsen (Jalovaara)
Helena Salo, sihteeri

Poissa: Anja Hinkkanen, Hertta Sirkiä, Satu Sopanen, Ville Jalovaara

Hartaus: virren valinta vuorossa on Hanna Ranssi-Matikainen. Virsi 600.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.

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 Lea Purhonen ja Maarit Vierunen.

Päätös Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Lea Purhonen ja Maija Saario.

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. Kanttorin viran täyttäminen

Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan (SN 1/2015 § 11) panna kanttorin viran auki, kun seurakuntaamme
pitkään palvellut kanttorimme Teija Tuukkanen oli irtisanoutunut virastaan, koska hänet valittiin
Kirkkohallituksen virkaan.

Hakuilmoituksella haimme ylempää korkeakoulututkintoa (piispainkokouksen määrittelemä, Kirkon
säädöskokoelma n:o 108 § 2) edellyttävään ns. B-kanttorin virkaan monipuolista kirkkomusiikin osaajaa, jolla
on hyvät valmiudet erityisesti urku- ja pianomusiikin alalla, palo lapsi- ja nuorisomusiikin suuntaan sekä hyvät
yhteistyötaidot ja on joustava. Kelpoisuusvaatimukset ovat suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen
taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito ja hakijan on oltava Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon konfirmoitu jäsen.

Haku päättyi 25.2., johon mennessä seurakuntaan hakemuksensa oli lähettänyt 11 hakijaa, mikä on
kanttorihaussa varsin paljon. Liitteessä 1 on kooste hakijoista. Rekrytointiryhmä päätti kokouksessaan 5.3.
kutsua haastatteluun ja musiikkinäytteiden antamiseen kolme urkupainotteista hakijaa (hakijat numero 5, 6 ja
11). Valinnassa hyödynnettiin ulkopuolisen musiikkiasiantuntijan, kanttori Anna Pullin, hakijoista tekemää
lausuntoa (liite 2).

Kutsutuille lähetettiin 11.3. tehtävänanto etukäteistehtävään sekä musiikkinäytteeseen. Etukäteistehtävänä on
sovitus konfirmaatiolaulusta pienelle yhtyeelle ja kuorolle. Tämä tehtävä arvioidaan vain paperilla, sitä ei
esitetä. Musiikkinäytteessä 9.4. klo 15 alkaen on neljä osiota: helluntain messun toteuttaminen ehtoollisosiosta
päätösosioon, itsensä säestäminen flyygelillä, prima vista –yksinlaulu toisen säestämänä sekä
kuoronjohtonäyte. Musiikkinäytteisiin ovat kaikki neuvoston jäsenet tervetulleita. Rekrytointiryhmä hoitaa
haastattelut yhdessä musiikkiasiantuntijan kanssa.

Koska esityslista valmistui yli viikko ennen musiikkinäytteitä ja haastatteluja, rekrytointiryhmän esitys
lähetetään neuvoston jäsenille sähköpostitse 10.4.

Rekrytointiryhmä päätyi esittämään kanttorin virkaan Hanna Virtasta. Hänellä on musiikkinäytteiden,
hakemusasiakirjojen, haastattelun, osaamisen ja työkokemuksen perusteella arvioituna hakijoista parhaiten
virkaan sopiva taito ja kyky viran menestyksellistä hoitamista varten.

Esitys SN päättää valita kanttorin virkaan rekrytointiryhmän esittämän hakijan. Virka täytetään 1.9.2015
alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatamme 6 kk:n koeaikaa. Valitun on
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote.

Päätös SN valitsi kanttorin virkaan rekrytointiryhmän esityksestä Hanna Virtasen. Virka täytetään
1.9.2015 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatamme 6 kk:n koeaikaa. Valitun on
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote.

7. Vuoden 2016–2018 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion 2016 lähetekeskustelu

Liitteessä 3 on yhtymän hallintojohtaja Jussi Muhosen tekemä Talousarviokehyslaskelma 2016–2018. Sen
mukaan yhtymän taloustilanne näyttää haastavalta. Alkuvuoden verotilitykset näyttävät noin – 5 % vuoden
2014 alkuun verrattuna. Tämä johtuu osittain maan huonosta talous- ja työllisyystilanteesta. Toinen tekijä on
kirkosta eroamisen vaikutus. Yhtymän verotulot ovat useita vuosia pysyneet paikallaan, vaikka väkeä on
kirkosta lähtenyt. Tulotason nousu on korvannut lähtijöiden maksamia veroja. Usein eroajat ovat olleet nuorta
väkeä, jotka eivät ole vielä paljon tienanneet eivätkä siten paljon maksaneet veroakaan.



Vuosaaren seurakuntaneuvoston pöytäkirja 4/2015 3

Nyt eronneiden määrä vaikuttaa jo selvästi verotuloihin. Niiden vähetessä ennakoituun tahtiin, vähenevät
yhtymän tulot vuodessa n. 5–6 miljoonaa €. Toinen yhtymän tuloja vähentävä tekijä on siirtyminen
järjestelmään, jossa kirkko ei saa enää osuutta yhteisöveron tuotosta vaan valtionapua yhteiskunnallisten
tehtäviensä hoitoon. Tämän nettovaikutus on vähän vertailuajankohdasta riippuen Helsingille n. 4–6 miljoonan
vähennys vuosittaisiin tuloihin. Toteutuessaan nämä tekijät aiheuttavat vuosittain yli 10 miljoonan € loven
yhtymän tuloihin. Suuruusluokaltaan tämä vastaa yli kymmentä prosenttia.

Tulojen pudotessa myös menopuolta on karsittava. Seurakunnat ja yhtymän yksiköt ovat tehneet niukkenevia
budjetteja jo useana vuonna. Säästöjä on yritetty löytää sekä henkilöstö- että kiinteistömenoista. Tulojen
pudotessa selvästi säästöjä on löydettävä entistä enemmän. Yhteinen kirkkoneuvosto ja kirkkoherrat pitivät
torstaina 26.3. iltakoulun, jossa käsiteltiin yhtymän taloustilannetta ja tulevaisuuden suunnitelmia. Esille nousi,
että henkilöstö- ja kiinteistömenojen hillinnän lisäksi olisi löydettävä säästöjä tuovia toiminnallisia ja
rakenteellisia ratkaisuja. Edessä on iso priorisointityö, on päätettävä mitä tehdään hyvin ja mistä voidaan
luopua aiheuttamatta suurta vahinkoa koko kirkon työlle.

Tilannetta helpottaa hieman se, että yhtymällä on edelleen melko suuri sijoitusomaisuus. Sen turvin
sopeutusta ei tarvitse tehdä kerralla. Henkilöstön vähentämisessä uskotaan voitavan käyttää ns. luonnollista
poistumaa, kunhan työt voidaan tehdä joustavasti. Tätä ajatusta tukee henkilöstön ikärakenne. Varsin suuri
osa seurakuntien ja koko yhtymän henkilöstöstä on lähivuosina tulossa eläkeikään.

Sopeutustarve on kuitenkin valtava, hallintojohtajan mukaan jopa 15 miljoonaa €. Sopeutusaika on 2016–
2018, ja näillä näkymin kuluja vähennetään 2016 3 miljoonaa, 2017 5 miljoonaa ja 2018 7 miljoonaa. Tämä
kaikki tarkoittaa toimintatapojemme ja -kulttuurimme muutosta. Kustannukset on pakko sopeuttaa vastaamaan
tuottotasoa.

Alustavien tietojen mukaan kehysmäärärahamme vähenee 2016 jopa 3 % vuoteen 2015 verrattuna. Tämä
muuttaa alkuperäisiä suunnitelmiamme, jotka olivat hyvin toteutuneen 2014 vuoden jälkeen, ettemme vähennä
toimintamäärärahoja lainkaan. Liitteessä 4 on uusien tietojen pohjalta tehty alustava talousarviolaskelma
kolmelle seuraavalle vuodelle. Vuoden 2016 selviämme vielä plussalla nykyisellä työntekijämäärällä käyttäen
olemassa olevia säästöjämme, mutta seuraavat vuodet olemme jo rajusti miinuksella kun säästöt on käytetty.
Kaikki tämä tarkoittaa, että emme voi millään täyttää kaikkia vapautuvia virkoja tulevaisuudessa.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

8. Matka-avustushakemus nuorisotyön Taizé-matkalle

Seurakuntamme nuorisotyö on jo useana vuonna tehnyt pääsiäisretken Taizén ekumeeniseen luostariin
Ranskaan. Tänä vuonna Taizé-matka toteutetaan vasta 9.–16.8.2015, koska silloin on koettavissa jotain
erityisen ainutlaatuista. Kyseiselle juhlaviikolle Taizéen odotetaan 10.000 nuorta ympäri maailmaan, sillä Taize
juhlii perustajansa 100-vuotis syntymäpäivää, 10-vuotis kuolinpäivää ja luostarin perustamisen 75-vuotis
juhlaa. Paikalle odotetaan myös piispa Irja Askolaa. Nuorisotyöllämme on erityisen lämpimät suhteet Taizéen.
Aina käydessään Suomessa Taizé-veli Stephen käy tervehtimässä nuoria Hard Gospel Caféssa.
Seurakuntamme nuoret ovat saaneet tuntea olevansa tärkeitä ja ainutlaatuisia.

Nuorisotyön Taizé-matka on perinteisesti ollut nuorten itsensä kustantama. Tänä vuonna matkan
kustannusarvio on kuitenkin jopa 550 € / henkilö. Matkan kustannukset koostuvat lähes täysin lentolipuista ja
bussikuljetuksesta Taizéen. Vuonna 2014 lennot olivat 350 € / henkilö ja bussikuljetus koko ryhmältä maksoi
2095 €. Taizéssa eläminen (ruoka + majoitus) maksaa vain 8 € / vuorokausi.
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Nuorisotyö on yrittänyt erilaisilla tempauksilla kerätä rahaa matkan hyväksi. Aiempina vuosina nuoret ovat
olleet talkootöissä mm. mainoskuvauksissa ja massapostituksissa. Näillä tempauksilla on saatu rahoitusta
matkaan, joka on sitten käytetty suoraan nuorten matkakustannusten alentamiseen. Tänä vuonna nuorisotyö
ei ole saaneet yhtään tällaista tarjousta, vaikka on kysynyt niitä monesta paikasta.

Taloudellinen tilanne maassamme on heikentynyt ja se näkyy nuorten sekä heidän perheidensä
varallisuudessa. Toiminnassamme on useita nuoria, jotka haluaisivat lähteä Taizéen, mutta perheen
taloudellinen tilanne on esteenä. Jos neuvosto myöntää 4.000 € avustuksen, saadaan matkan hintaa laskettua
alaspäin, jolloin myös näidenkin nuorten olisi mahdollista lähteä mukaan. Liitteessä 5 on nuorisotyön anomus.

Esitys SN myöntää 4.000 € nuorisotyön Taizé-matkaa varten.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

9. Vuosaaren kirkko Tiekirkoksi kesällä 2015 ja nuorten palkkaaminen oppaiksi kesäsetelillä

Tällä hetkellä yksikään Helsingin kirkoista ei ole Tiekirkko, ja koko hiippakunnan alueella on vain Sipoon vanha
kirkko, Vantaan Pyhän Laurin kirkko sekä Kivistön kirkko Vantaalla. Kirkkopalveluista on otettu neljään
Helsingin seurakuntaan yhteyttä, sillä Helsinkiin toivotaan Tiekirkkoja, ja palautteen perusteella toiveena ovat
Kallion, Temppeliaukion, Vuosaaren ja Pakilan kirkot.

Tiekirkko on kirkko, joka on avoinna vähintään 3 viikkoa kesässä, 5 päivää viikossa ja 5 tuntia päivässä. Se
sijaitsee liikenneyhteyksien varrella, pääteiden läheisyydessä. Suositus on, että Tiekirkot olisivat avoinna
10.6.–20.8. maanantaista perjantaihin klo 11–16. Tiekirkossa vierailijalla on mahdollisuus saada tietoa kirkon
historiasta ja nykypäivästä sekä muista Tiekirkoista esimerkiksi oppaalta tai jaossa olevan materiaalin avulla.
Vierailijoilla on mahdollisuus WC:n käyttöön.  Lisäksi vierailijaa voi ilahduttaa yksinkertaisella tarjoilulla,
musiikilla ja hartaushetkillä.

Päätös Tiekirkoksi liittymisestä tehdään seurakuntaneuvostossa. Seurakunnan vuosittainen perusmaksu on
150 €. Tiekirkko-liikennemerkki maksaa keskimäärin 170 € / kpl riippuen sallittavan merkin koosta, mikä taas
riippuu autojen ajonopeudesta kyseisellä tieosuudella. Oppaiksi voidaan palkata nuoria, jolloin he pääsisivät
tutustumaan työelämään ensimmäistä kertaa elämässään.

Kesäseteli

Kesäseteli on avuksi 9-luokkalaisen kesätyöpaikan etsinnässä. Helsingin kaupunki maksaa kesäsetelin arvon
300 € työnantajalle, joka palkkaa 9-luokkalaisen nuoren kesätöihin 1.6.–16.8.2015 välisenä aikana. Kesäseteli
on nuorten, yrittäjien ja kaupungin yhteinen hanke, jolla tuetaan nuorten kesätyöllistymistä. Kesäseteli
toteutetaan vuonna 2015 Helsingissä alueellisena kokeiluna. Seteli jaetaan 9-luokkalaisille 26:ssa Helsingin
koulussa maalis-huhtikuun taitteessa.

Kesäseteli on Helsingin kaupungin kaksivuotinen kokeilu. Kokeilun toteuttavat yhteistyössä kaupunginkanslian
elinkeino-osasto, opetusvirasto, Helsingin yrittäjät, kauppakamari ja nuorisoasiainkeskus. Helsingin
kaupunginkanslian elinkeino-osasto ja nuorisoasiainkeskus kattavat kulut 340 000 euroon saakka siten, että
nuorisoasiainkeskus kattaa 11,8 prosenttia ja kaupunginkanslian elinkeino-osasto 88,2 prosenttia
toteutumasta. Kesäsetelillä voi hakea töitä yrityksistä, yhdistyksistä ja säätiöistä. Nuoria voi palkata
kesäsetelillä myös seurakuntiin. Kesäsetelin nettisivuilla (kesaseteli.munstadi.fi) voi halutessaan ilmoittaa
avoimesta työpaikasta. Tämä ei siis ole kuitenkaan välttämätöntä, mikäli innokkaita kesätyöläisiä sattuu
löytymään esimerkiksi omista verkostoista. Kaupunki edellyttää työnantajalta Vastuullinen kesäduuni –
kampanjan periaatteiden noudattamista. Työpäiviä on oltava vähintään 10 ja työtunteja vähintään 50.
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Kesäseteli jaetaan 9-luokkalaisille seuraavissa kouluissa: Hiidenkiven peruskoulu; Jakomäen peruskoulu;
Latokartanon peruskoulu; Puistolan peruskoulu; Pukinmäen peruskoulu; Suutarilan yläasteen koulu; Ylä-
Malmin peruskoulu; Helsingin Kristillinen koulu; Helsingin Uusi yhteiskoulu; Helsingin yliopiston Viikin
normaalikoulu; Karviaistien koulu; Porolahden peruskoulu; Laajasalon peruskoulu; Kulosaaren yhteiskoulu;
Herttoniemen yhteiskoulu; Tehtaanpuiston yläasteen koulu; Vartiokylän yläasteen koulu; Vesalan yläasteen
koulu; Vuosaaren peruskoulu; Myllypuron yläasteen koulu; Kallahden peruskoulu; Itäkeskuksen peruskoulu;
Aurinkolahden peruskoulu; Helsingin yhteislyseo; Botby grundskola; Naulakallion koulu.

Esitys SN päättää, että Vuosaaren kirkko liittyy kesäksi 2015 Kirkkopalvelut ry:n järjestämään
Tiekirkko-verkostoon, ja osallistuu kesäseteli-kokeiluun palkatessaan nuoria Tiekirkko-oppaiksi.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

10. Seurakunnan työntekijöiden lomat

Seurakunnan työntekijöiden touko-syyskuun lomat ovat liitteessä 6. Ne ovat laadittu tiimeittäin työn ja
työntekijöiden toiveita yhteen sovitellen.

Esitys SN merkitsee pappien osalta lomat tiedoksi ja vahvistaa muiden työntekijöiden vuosilomat.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

11. Kolehtisuunnitelma ja kolehdinlaskentavuorot ajalle 13.4.–10.5.2015

Liitteessä 7 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on yhteensä kaksi vapaata kolehtia
niinä päivinä kun vietämme jumalanpalvelusta. Liitteessä 8 on Wycliffe Raamatunkääntäjät ry:n sekä Suomen
Idäntyö UP ry:n kolehtihakemukset

Jumalanpalvelukset ovat sunnuntaisin klo 11 Vuosaaren kirkolla, ellei toisin mainita. Tällä jaksolla tarvittavat
kolehdinlaskenta päivät ovat: 19.4. / 26.4. / 3.5. / 10.5.

Esitys SN päättää

1) kerätä vapaat kolehdit seuraavasti: 26.4. Wycliffe Raamatunkääntäjät ry:n työn tukemiseen,
10.5. Suomen Idäntyö UP ry:n kansainväliselle diakoniatyölle lähialueiden ja Itä-Euroopan
köyhien auttamiseksi ja näin vahvistaa kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot

Päätös SN päätti

1) hyväksyä esityksen
2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot: 19.4. Niemi, 26.4. Löija, 3.5. Toijonen,

10.5.–

12. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 4/2015 (liite 9).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.
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13. Ilmoitusasiat

a. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät
11.5. / 8.6.

b. Syksyn seurakuntaneuvoston kokoukset
14.9. / 12.10. / 9.11. / 7.12.

c. Muuta mahdollista

14. 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.

15. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.42
yhteiseen Herran siunaukseen.

Jussi Mäkelä Helena Salo
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet

Lea Purhonen Maija Saario
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


