SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 4/2018

Kokousaika: ma 14.5.2018 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka:
Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7
Läsnä:
Jussi Mäkelä, puheenjohtaja
Anja Hinkkanen, jäsen
Hanna Ranssi-Matikainen, jäsen
Kalevi Tylli, varajäsen (Pynnönen)
Hertta Sirkiä, jäsen
Karita Toijonen, jäsen

Lea Purhonen, varapuheenjohtaja
Anneli Raittinen, varajäsen (Vierunen)
Terttu Lindholm, varajäsen (Huhtinen)
Timo Raittinen, jäsen
Leena Saari, varajäsen (Jalovaara)
Helena Salo, sihteeri

Poissa: Antti Niemi, Heikki Pynnönen, Pauli Löija, Marja Lindholm, Satu Sopanen, Pekka Huhtinen, Ville
Jalovaara
Vieraana: nuorisotyön tiimi
Hartaus: virren valinta vuorossa Anneli Raittinen.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.40.
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 Leena Saari ja Anja Hinkkanen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

5. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Perustelluista syistä voidaan ehdottaa esityslistan käsittelyjärjestyksen muuttamista.
Esitys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
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Asiat käsitellään muuten esityslistan mukaisessa järjestyksessä, mutta kohdan 11 jälkeen
käsitellään esityslistasta puuttunut työntekijän anomus ulkomaan opintomatkasta.

6. Empatia, sympatia ja solidaarisuus koulussa
Seurakunnilla ja yhteisillä työmuodoilla on ollut mahdollisuus anoa Yhteisen kirkkoneuvoston asettamasta
toimintakulttuurin muutoksen kehittämiseen osoitetusta määrärahasta kehittämisrahaa eli sponssia tai pottia.
Rahan myöntämisen perusteena on, että seurakunta tai yhteinen työmuoto haluaa toteuttaa yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa innovatiivisen toimintakulttuurin muutoksen tavoitteita edistävän idean, jota ei voida
toteuttaa normaalin toimintamäärärahan puitteissa. YKN päätti kokouksessaan 26.4. myöntää hankkeelle
haetun summan eli 36.500 €. Ko. summalla projektiin palkataan yksi työntekijä ajalle 1.8.2018 – 31.5.2019.
Liitteessä 1 on ote YKN:n pöytäkirjasta.
Suunniteltu projekti nousee suoraan helsinkiläisten koulujen tarpeesta. Kouluista opettajilta ja rehtoreilta on
noussut tarve vahvistaa alakoulun loppusuoralla olevien oppilaiden sosiaalisia taitoja. Sama huoli on
nähtävissä mm. Kouluterveyskyselyssä, Nuorten hyvinvointikertomuksessa ja seurakunnan
yhteistyökumppaneiden ja vanhempien huolesta. Oppilaat tarvitsevat apua vuorovaikutus- ja ryhmätaidoissa.
Käytännössä järjestetään luokkakohtaista pienryhmä toimintaa kaikille 5-6-luokkalisille. Työskentely kestää
koko lukuvuoden yhteensä 8 kertaa / luokka.
Koulutyötä ei ole aikaisemmin tehty yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyötahot ovat Merilahden ja
Vuoniityn peruskoulut, Nuorisoasiankeskus, Itäluotsi ja HNNKY. Hankkeen tarkoitus on toiminnan
jalkauttaminen Vuosaaressa osaksi nuorisotyön perustyötä ja etsiä yhteistyö seurakunta, jossa aloittaa
samanlainen koulutyön malli. Mikaelin seurakunta on lähdössä mukaan. Johtava nuorisotyönohjaaja Ilkka
Kanerva kertoo projektista.
Esitys

SN laittaa määräaikaisen (1.8.2018–31.5.2019) projektin auki ja valitsee rekrytointiryhmän
jäsenet.

Päätös

SN laittoi määräaikaisen (1.8.2018–31.5.2019) projektin auki ja valitsi neuvostosta
rekrytointiryhmään Anja Hinkkasen ja Lea Purhosen.

7. Merirasti-kappelia koskeva mahdollinen tuleva kaavamuutos
Meri-Rastilan kaavoitussuunnitelman mukaan (liite 2) torin ympäristöön on jäämässä näillä näkymin kaksi
vanhaa rakennusta, korkea kerrostalo ja kappelimme. Kiinteistötoimiston delegaatio on menossa
keskustelemaan Helsingin kaupungin asemakaavoituspalveluun 30.5.2018. Aiheena on Meri-Rastilan kappelia
koskeva mahdollinen tuleva kaavamuutos. Kaavaehdotuksen varsinainen vuorovaikutuskierros ei ole vielä
käynnissä, vaan nyt esillä oleva aineisto on kaavaehdotusta edeltävää epävirallista keskustelua. Kaupunki vie
kaavaehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn näillä näkymin ensi syksyn aikana. Tässä
vaiheessa kiinteistötoimisto tarvitsee tiedon siitä, mitä toiveita seurakunnalla olisi Merirasti-kappelin suhteen
tuleville vuosille, jotta he voisivat niitä jo keskusteluvaiheessa saattaa kaavoittajan tietoon ja huomioon
otettaviksi. Ainakin parkkipaikkoja kappelin edustalle olisi hyvä saada.
Yhtymän ja kaupungin kanssa on voimassa oleva sopimus, jonka mukaan yhtymä maksaa kaupungille tontin
vuokraa vuoteen 2050 asti. Tällä hetkellä seurakuntamme tarvitsee alueelle kappelia. Jos tilanne
tulevaisuudessa muuttuu, niin yhtymän näkökulmasta yksi mahdollisuus voisi olla nykyisen kappelin
purkaminen ja asuinkerrostalon rakentaminen, jonka alakertaan tulisi kappelitila. Keskustelemme asiasta.
Esitys

Merkitään tiedoksi.
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SN päätti, että seurakunnastamme osallistuu 30.5. kiinteistötoimiston delegaatioon Helsingin
kaupungin asemakaavoituspalveluun joko seurakuntapastori Tiina Ahonen tai neuvoston
varapuheenjohtaja Lea Purhonen.

8. Seurakuntapastorin osittainen vanhempainvapaa ja viransijaisuuden auki paneminen
Pastori Antti Pesonen hakee osittaista (50 %) vanhempainvapaata ajalle 1.9.2018–31.8.2019. Hänen
seurakuntapastorin virassaan painottuu evankelioimistyö sekä vapaaehtoistyön organisointi. Kuninkaan illat
ovat seurakunnan vakiintunutta toimintaa, joka kokoaa runsaasti seurakuntalaisia. Vapaaehtoistyön tukeminen
ja kehittäminen ovat seurakuntatyön kehittämisen painopistealuetta.
Jokaisen osittainkin vapautuvan viran ja toimen kohdalla olemme pohtineet, täytämmekö sijaisuuden vai
emme. Tämä puolikas on tarpeen täyttää. Ensinnäkin pelkästään evankelioimistyön vapaaehtoisten määrä on
kasvanut viime vuosien aikana ja Kuninkaan iltoja oli 2017 toteuttamassa n. 100 vapaaehtoista. Tämän
kokoinen joukko ei ohjaudu itsestään ja siksi puolikkaan täyttämättä jättäminen ei ole mahdollista.
Vuosaaren papiston määrä on vähentynyt ja vähenee taas ensi vuonna. Pastori Jorosen 100 % viranhoito on
jo usean vuoden ajan ollut 50 % ja pastori Huhdanmäen viranhoito ollut 2017 alkaen 65 %. Kummankaan
vapautuneita prosentteja emme ole täyttäneet. Pastori Ahonen toimii Tuomiokapitulin asessorina, mikä vie
merkittävän osan hänen työpanoksestaan. Tätä työpanoksen vähenemistä olemme paikanneet ainoastaan
keikkapappeja palkkaamalla. II kappalaisemme Marketta Antola jää eläkkeelle keväällä 2019 ja näillä näkymin
emme ole täyttämässä ko. virkaa. Toisin kuin monessa muussa seurakunnassa, meillä jokaiselle papille riittää
rippikouluja. Ne työllistävät paljon kuten myös toimitukset. Kirkollisten toimitusten määrä Vuosaaressa ei ole
vähentynyt (2017: 356, 2016: 378 ja 2015: 356). Sen sijaan toimituksiin papistolta kuluva työaika on
lisääntynyt, koska toimituksista puolet on nykyään hautajaisia, jotka vaativat enemmän työaikaa kuin kasteet.
Esitys

SN päättää
1) pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulia myöntämään pastori Antti Pesoselle
osittaisen (50 %) vanhempainvapaan ajalle 1.9.2018–31.8.2019
2) laittaa osa-aikaisen (50 %) määräaikaisen (1.9.2018–31.8.2019) seurakuntapastorin
viransijaisuuden auki
3) valita rekrytointiryhmän jäsenet

Päätös

SN päätti
1) hyväksyä esityksen.
2) hyväksyä esityksen
3) valitsi rekrytointiryhmään Anni Hämäläisen ja Lea Purhosen.

9. Nuorisotyönohjaajan sivutoimilupa-anomus
Velvollisuus sivutoimiluvan hakemiseen perustuu viranhaltijoilla kirkkolakiin ja työntekijöillä työsopimuslakiin.
Sivutoimi tarkoittaa virka- tai työsuhdetta, jossa viranhaltija tai työntekijä työskentelee muun työnantajan
palveluksessa. Sivutoimi tarkoittaa myös ammatin, elinkeinon tai yritystoiminnan harjoittamista päätoimisen
palvelussuhteen ulkopuolella toiminnanharjoittajan omaan lukuun.
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Viranhaltija tai työntekijä ei saa tulla sivutoimen vuoksi esteelliseksi työtehtävissään. Sivutoimi ei myöskään
saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen työtehtävien hoidossa tai muuten haitata tehtävän asianmukaista
hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa kilpailevaa toimintaa. Sivutoimiluvat myönnetään 2 vuodeksi
kerrallaan. Viranhaltijan ja työntekijän on ilmoitettava sivutoimea koskevista muutoksista.
Nuorisotyönohjaaja Heidi Ruuska anoo sivutoimilupaa (liite 3). Hänen lähiesimiehensä puoltaa anomusta.
Esitys

SN myöntää sivutoimiluvan nuorisotyönohjaaja Heidi Ruuskalle.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

10. Vuoden 2019 budjettikehys
YKN päätti kokouksessaan 26.4.2018 seurakuntien toimintamäärärahat. Liitteessä 4 on jakoperiaatteen
mukaan laskettuna vuoden 2019 palkka- ja toimintamääräraha seurakunnittain. Seurakunnallisen toiminnan
määrärahan jakoperusteet noudattavat vuoden 2011 voimaan astuneita laskentaperusteita. Laskentaperusteet ovat seuraavat:
1) ruotsinkielisten seurakuntien osuus on niiden väkilukusuhde siten laskettuna, että jäsenmäärän osuus on
70 % ja alueella asuvien 30 %.
2) ruotsinkielisten seurakuntien vähemmistötuki on 2,1 % -yksikköä
3) suomenkielisten seurakuntien osuus jaetaan seurakuntien kesken väkiluvun suhteessa siten, että
jäsenmäärän osuus on 70 % ja alueella asuvien 30 %. Jäsenmäärä lasketaan siten, että 0–18 -vuotiaitten
seurakunnan jäsenten määrää korotetaan 30 prosentilla (perustana tilanne 31.12.2017)
4) kiinteistöjen vuokrajärjestelmässä jumalanpalvelustilojen vuokramääräraha on vuokran suuruinen, muiden
tilojen vuokramääräraha jaetaan palkka- ja toimintamäärärahan suhteessa.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

11. Talouden toteumavertailu
Liitteessä 5 on talouden toteuma vertailu ajalta 1.1.–30.4.2018.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

12. Työntekijän ulkomaan opintomatkan hyväksyminen
Virkamatkamääräyksen ulkomaille suuntautuvasta matkasta antaa seurakunnan työntekijälle
seurakuntaneuvosto. Päätöksen tulee sisältää tieto siitä, mistä määrärahoista kustannukset maksetaan.
Virkamatkan kustannukset suoritetaan kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Yhteinen kirkkoneuvosto
on aikaisemmalla päätöksellään (12.6.2003) hyväksynyt suosituksen, jonka mukaan päiväraha on kotimaan
päivärahan suuruinen, ellei lähettävä hallintoelin erityisistä syistä toisin päätä. Matkakustannuksina pidetään
matkustamiskustannuksia, päivärahaa, yömatkarahaa ja majoittumiskorvausta.
Liitteessä 9 on pastori Tiina Ahosen anomus. Hän toimii Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin asessorina, ja
siksi hänet on kutsuttu mukaan kapitulin opinto- ja virkistysmatkalle. Suurimman osan kuluista maksaa
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli.
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Esitys

SN hyväksyy pastori Tiina Ahosen opinto- ja virkistysmatkan Lontooseen 27.–29.5.2018 ja
myöntää luvan veloittaa päivärahat sekä kulukorvaukset lentokenttäkuljetuksista ja
mahdollisesta muusta paikallisliikenteestä. Kulut maksetaan seurakuntaneuvoston
kustannuspaikalta.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

13. Kolehtisuunnitelma ja kolehdinlaskentavuorot ajalle 14.5.–10.6.2018
Liitteessä 6 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on 3 vapaata kolehtia niinä päivinä,
joina vietämme jumalanpalvelusta. Liitteessä 7 on kolehtianomukset.
Jumalanpalvelukset ovat sunnuntaisin klo 11 Vuosaaren kirkolla, ellei toisin mainita. Tällä jaksolla tarvittavat
kolehdinlaskentapäivät ovat: 20.5. / 27.5. / 3.6. / 10.6.
Esitys

SN päättää
1) kerätä kolehdit seuraavasti: 27.5. Mekong-alueen medialähetystyölle Medialähetys
Sanansaattajien kautta, 3.6. Kristillisen Työväen Liitto ry:n työn tukemiseen, 10.6. Wycliffe
Raamatunkääntäjät ry:n työn tukemiseen ja näin vahvistaa kolehtisuunnitelman kyseiselle
ajalle.
2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot

Päätös

SN päätti
1) hyväksyä esityksen.
2) merkitsi tiedoksi kolehdinlaskentavuorot: 20.5. – / 27.5.Terttu Lindholm / 3.6. – / 10.6. –

14. Puheenjohtajan päätösluettelo
Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 4/2018 (liite 8).
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

15. Ilmoitusasiat
a. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät ja vierailevat tiimit
11.6 sihteerit / 3.9. kanttorit / 1.10. suntiot / 12.11. papit / 10.12. jouluateria
b. Kevätretki 5.6. Mustasaareen
Retkelle kutsutaan kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvostojen jäsenet, kirkkoherrat,
johtajat, päälliköt sekä reformaattorit. Kesäilta alkaa klo 18 ja päättyy 21. Tarkoitus on edistää
toimintakulttuurin muutosta, kohdata seurakuntayhtymän luottamus- ja työntekijäjoukon kesken.
c. Seurakuntavaalit 2018
Ehdokasasettelu päättyy 17.9.
Ennakkoäänestys 6.–10.11. ja vaalipäivä 18.11.
d. Piispan päivä 1.11.2018 Vuosaaressa
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16. 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.
17. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.23
yhteiseen Herran siunaukseen.
Jussi Mäkelä
puheenjohtaja

Helena Salo
sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet
Leena Saari
pöytäkirjan tarkastaja

Anja Hinkkanen
pöytäkirjan tarkastaja

