
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS           PÖYTÄKIRJA 1/2017

Kokousaika: ma 23.1.2017 klo 18 (iltapalaa klo 17.30 alkaen)
Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7

Läsnä:
Jussi Mäkelä, puheenjohtaja
Anja Hinkkanen, jäsen
Anneli Raittinen, varajäsen (Vierunen)
Antti Niemi, jäsen
Heikki Pynnönen, jäsen
Hertta Sirkiä, jäsen
Karita Toijonen, jäsen
Lea Purhonen, varapuheenjohtaja

Pauli Löija, varajäsen (Saario)
Pekka Huhtinen, jäsen
Satu Sopanen, jäsen
Terttu Lindholm, varajäsen (Ranssi-Matikainen)
Timo Raittinen, jäsen
Veikko Laitinen, varajäsen (Lindholm)
Ville Jalovaara, jäsen
Helena Salo, sihteeri

Poissa: Maarit Vierunen, Hanna Ranssi-Matikainen, Marja Lindholm, Maija Saario

Hartaus: virren valinta vuorossa on Karita Toijonen.

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 Antti Niemi ja Hanna Ranssi-Matikainen.

Päätös Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Antti Niemi 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. Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan valinta

Kirkkojärjestyksen (10:12) 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. Hän myös johtaa puhetta silloin, kun puheenjohtaja on jonkin käsiteltävän asian suhteen jäävi.

Varapuheenjohtaja Purhonen teki esityksen yhdessä Mikaelin ja Vartiokylän seurakuntien varapuheenjohtajien
kanssa, että seurakuntaneuvostomme puheenjohtajaksi tulisi maallikko (liite 1). Kirkkojärjestys (9:1§, mom 3)
mahdollistaa tämän vain kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä varapuheenjohtajan annettua
siihen suostumuksensa. Kirkkojärjestyksen lähtökohta on, että kirkkoherra toimii puheenjohtajana. Koska
puheenjohtaja kokee vallitsevan käytännön hyvänä, jatkaa hän puheenjohtajana hyvässä yhteistyössä
maallikkovarapuheenjohtajan ja seurakuntaneuvoston kanssa.

Esitys SN valitsee keskuudestaan neuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi 2017–2018.

Päätös SN valitsi yksimielisesti neuvoston varapuheenjohtajaksi Lea Purhosen vuosiksi 2017–2018.

7. Diakonian sijaisuuden täyttäminen

Diakoni Heidi Viita-Virtanen on jäämässä äitiys- ja vanhempainvapaille 23.1. alkaen ja palaa loman jälkeen
18.1.2018 töihin. Hakuaika sijaisuuteen päättyi 11.1., ja sijaisuuteen tuli yhteensä 8 hakemusta, joista yhdellä
ei ollut kelpoisuutta. Liitteessä 2 on kooste hakijoista. Rekrytointiryhmä kokoontui 11.1. valitsemaan
haastatteluun kutsuttavat. Kutsuimme neljä hakijaa haastateltavaksi (hakijat numero 1, 4, 5 ja 7.). Haastattelut
järjestettiin 12.1. Hakija numero 7 ei päässyt tulemaan haastatteluun.

Hakuilmoituksessa ilmoitimme työn olevan laaja-alaista diakoniatyötä, jossa vastuualana on vapaaehtoistyö.
Tehtävän hoitamisessa tarvitaan innostusta perustyöhön ja sitoutumista kirkon sanomaan, hyviä
yhteistyötaitoja ja joustavuutta, organisointi- ja kehittämiskykyä sekä kykyä itsenäiseen työhön. Eduksi
katsotaan diakoniatyön kokemus, osallistava ja kehittävä työote sekä viestintä- ja verkostoitumistaidot.
Kelpoisuusvaatimukset ovat piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkaan kelpoistava tutkinto ja hakijan on
oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Rekrytointiryhmä esittää sijaisuuteen valittavaksi Arto Leinosta. Hänellä on hakemus-asiakirjojen, haastattelun,
osaamisen ja työkokemuksen perusteella arvioituna hakijoista parhaiten ko. tehtävään sopivat taidot ja kyvyt
viransijaisuuden menestyksellistä hoitamista varten.

Esitys SN päättää valita vs. diakoniatyöntekijän virkaan Arto Leinosen. Viransijaisuus täytetään
23.1.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan ja sijaisuus päättyy 14.1.2018. Viransijaisuudessa
noudatamme 4 kk:n koeaikaa. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

8. Avioliittolain muutos ja sen vaikutukset seurakuntiin

Eduskunta hyväksyi 28.11.2014 muutoksen avioliittolakiin, jonka myötä avioliitto koskee ”kahta henkilöä” eikä
enää vain ”naista ja miestä” (AL 1:1§, 1 mom). Muutoksen tullessa voimaan 1.3.2017 avioliittoon voidaan
vihkiä myös samaa sukupuolta olevat parit. Kirkkohallituksen Oikeudellisessa selvityksessä avioliittolain
muutoksen vaikutuksista (liite 3) todetaan, että kirkolla on edelleen oikeus päättää itse vihkimiskäytännöistään.
Avioliittolain 16 §:n mukaan ”sen lisäksi, mitä vihkimisestä säädetään 15 §:ssä, kirkollisen vihkimisen muut
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ehdot ja muodot määrää se uskonnollinen yhdyskunta, jossa vihkiminen toimitetaan.” 1.3.2017 voimaan
astuva laki ei myöskään luo papeille velvollisuutta vihkiä samaa sukupuolta olevia henkilöitä avioliittoon.

Kirkon avioliittokäsitys ei ole muuttunut

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avioliittokäsitys ei ole muuttunut. Kirkkomme nykyinen avioliitto-opetus
pohjautuu Raamattuun ja Katekismukseen, joiden mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Tämä
kanta on ollut alun perin kaikissa kirkoissa lähes koko kristikunnan historian ajan. Jotkut luterilaiset kirkot ovat
muuttaneet avioliitto-opetustaan, mutta useimmat ovat pysyneet perinteisessä kannassa.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihkimistä koskevat määräykset sisältyvät kirkkojärjestykseen ja
kirkkokäsikirjaan: ”Jumalanpalveluksista, sakramenteista ja kirkollisista toimituksista määrätään
kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa.” (KL 4:2§, 1 mom). Kirkkolaissa rinnakkain mainitut kirkkojärjestys ja
kirkkokäsikirja muodostavat yhdessä kirkollista vihkimistä koskevan säännöstön. Molemmat ovat
kirkolliskokouksen määräenemmistöllä hyväksymiä ja vain kirkolliskokous voi niitä muuttaa.

Piispainkokouksen tehtävänä on antaa kirkkojärjestyksen täytäntöönpanosta tarkempia määräyksiä, jos asia
koskee jumalanpalvelusta tai kirkollista toimitusta. (KL 21: 2§, 5b mom). Siten sen antama selonteko
(31.8.2016) avioliittolain muutoksen johdosta (liite 4) on seurakuntia ja pappeja velvoittava. Siinä todetaan,
että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihkimisen käytännöt eivät muutu avioliittolain muuttuessa eli
kirkossamme ei ole mahdollista vihkiä samaa sukupuolta olevien avioliittoja. Tämä koskee myös avioliittoon
siunaamista.

Vapaamuotoinen rukous samaa sukupuolta olevien kanssa ja heidän puolestaan

Piispainkokouksen selvityksessä kirkolliskokoukselle Parisuhdelain seurauksista kirkossa 2010 (liite 5)
sanotaan johtopäätösten kohdassa 5. näin:

Jokaisella on oikeus lähestyä rukouksessa Jumalaa ja pyytää hänen apuaan. Kristityille kuuluu myös
velvollisuus rukoilla toisten ihmisten puolesta. Piispainkokouksen mielestä pastoraalisen kohtaamisen
piiriin voi kuulua myös rukous parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan. Tällöin pappi
tai muu kirkon työntekijä rukoilee vapaasti tai käyttää harkintansa mukaan olemassa olevaa, kirkon
hengelliseen rukousperinteeseen sisältyvää aineistoa. Rukouksessa pyydetään Jumalan huolenpitoa ja
johdatusta. Samalla pyydetään voimaa kunnioittaa toista ja etsiä Jumalan tahtoa. Rukouksen yhteydessä
voidaan lukea Jumalan sanaa. Se voidaan toteuttaa yksityisesti tai yhteisöllisesti siten kuin asianomaiset
yhdessä sopivat.

Tällainen esirukous ei muuta kirkon opetusta avioliitosta, eikä sitä varten tarvita erityistä toimituskaavaa
kirkkokäsikirjaan. Koska tällaisessa esirukouksessa ei ole kyse avioliittoon rinnastettavan parisuhteen
siunaamisesta, siinä ei käytetä avioliiton vihkimiseen tai sen siunaamiseen kuuluvia osia (esimerkiksi
kysymykset, lupaukset, sormusten vaihto, liiton siunaaminen).

Piispainkokous antoi myös yksilöllisemmän pastoraalisen ohjeen vapaamuotoisesta rukouksesta
parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan 9.2.2011 (liite 6). Lisäksi piispa Irja Askola antoi
oman ohjeensa hiippakuntansa papistolle (liite 7). Hän korostaa, että piispainkokouksen ”ohjeen varassa
voimme toimia ja toteuttaa kutsumustamme erilaisista painotuksista huolimatta”. Tämä mahdollistuu, koska

- pappi tai seurakunnan työntekijä, joka haluaa tällaisen rukouksen toteuttaa, voi sen nyt rauhassa
tehdä, kirkkomme päätösten valtuuttamana

- pappi tai seurakunnan työntekijä ei ole velvoitettu tähän rukoukseen
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- parisuhteensa rekisteröineet ihmiset voivat pyytää tätä rukousta ja toteuttaa sitä myös läheistensä
ollessa läsnä, yhteisöllisesti.

Vuoden 2016 loppupuolella piispa Irja Askola antoi hiippakunnan kiertokirjeessä nro 455 (liite 8) oman
ohjeistuksensa avioliittolain muuttuessa: Luotan pappien ammattitaitoon, luovuuteen ja tilannetajuun. Pappi voi
halutessaan osallistua maistraatissa solmitun avioliiton hääiloon siten, että juhlassa välittyy kirkon hyväksyntä
ja Jumalan siunaus. Ohjeessaan hän pitää lähtökohtana erilaisten jäsenten yhdenvertaista kohtelua mm.
kirkon käytöstä, mutta hän muistuttaa myös, ettei kirkkolain mukaan ole mahdollista vihkiä tai siunata samaa
sukupuolta olevia pareja.

Helsingin kirkkoherrojen sopimat yhteiset toimintatavat

Kirkkoherrat hyväksyivät kokouksessaan 13.12.2016 edellisessä kokouksessa (1.11.) asetetun työryhmän
(Antturi, Kanala, Kaskinen, Kosonen ja Häkkänen pj.) tiivistykset yhteisiksi toimintatavoiksi Helsingin
seurakunnissa. Samalla todettiin, että aiempi linjaus siviilivihkimisistä on edelleen voimassa: Kirkkoihin tai
muihin seurakunnan tiloihin ei oteta siviilivihkimisiä. Näissä tiloissa vain papit voivat vihkiä. Hyväksyttiin
yhteisiksi toimintatavoiksi seurakunnissa:
1) Avioliiton esteiden tutkinta suoritetaan viran puolesta kaikille sitä pyytäville seurakunnan jäsenille. Tämä

koskee myös samaa sukupuolta olevia pareja. Seurakunnissa voidaan suorittaa samaa sukupuolta olevien
parien osalta esteiden tutkinta 1.3.2017 lähtien.

2) Esirukouksen avioliittoon aikovien tai avioliiton solmineiden puolesta kukin seurakunta toteuttaa messussa
oman käytäntönsä mukaan joko kirkollisten ilmoitusten tai esirukousosion yhteydessä.

3) Rukous piispainkokouksen ohjeiden mukaisesti (samaa sukupuolta olevien) avioliiton solmineiden parien
kanssa ja puolesta voidaan järjestää kirkkosalissa tai muissa seurakunnan tiloissa. Seurakuntasaleja
voidaan varata perhetilaisuuksiin, kuten hääjuhliin, seurakuntien omien varauskäytäntöjen mukaisesti.
Seurakunnissa tilojen käytöstä vastaa kirkkoherra yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa.

Vuosaaren käytännöt 1.3. alkaen

Seurakuntamme noudattaa edellä mainittuja lakeja, määräyksiä, ohjeistuksia sekä Helsingin ev.lut
seurakuntien yhteisesti sovittuja toimintatapoja. Tässä kootusti miten seurakunnassamme toimitaan kun
samaa sukupuolta olevat haluavat iloita avioliitostaan seurakunnan kanssa:

- Avioliittoon vihkimistä ja avioliiton siunaamista ei voida toimittaa samaa sukupuolta oleville pareille
- Samaa sukupuolta olevien avioliiton esteet tutkitaan 1.3. alkaen (seurakunta ei voi tästä kieltäytyä)
- Vapaamuotoinen rukous samaa sukupuolta olevien avioparien kanssa ja puolesta järjestetään heidän

sitä pyytäessään. Se järjestetään joko sakraalitilassa tai muussa parin toivomassa paikassa.
- Seurakuntasaleja voidaan käyttää juhlatilana.
- Seurakunnan jäseniltä emme peri tällaisissa tapauksissa tilan käytöstä vuokraa 6 tuntiin asti
- Papilla on lupa osallistua tilaisuuteen ja lupa olla osallistumatta
- Pyydettäessä rukoilemme messussa avioliittoon vihittyjen samaa sukupuolta olevien puolesta osana

seurakunnan esirukoustehtävää

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

9. Jumalanpalvelusten kolehdit 2016

Liitteessä 9 on vuoden 2016 aikana jumalanpalveluksissa kerätyt kolehdit.
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Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

10. Kolehtisuunnitelma ja kolehdinlaskentavuorot ajalle 23.1.–12.2.2017

Liitteessä 10 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on yhteensä 2 vapaata kolehtia
niinä päivinä, jolloin meillä on jumalanpalvelus. Kirkkohallituksen ajankohtaan sidotuissa kolehdeissa tammi-
maaliskuun aikana on kerättävä päihde- ja kriminaalityölle eri järjestöille. Liitteessä 11 on Irti huumeista ry:n
kolehtianomus.

Jumalanpalvelukset ovat sunnuntaisin klo 11 Vuosaaren kirkolla, ellei toisin mainita. Tällä jaksolla tarvittavat
kolehdinlaskentapäivät ovat: 29.1. / 5.2. / 12.2.

Esitys SN päättää

1) kerätä kolehdit 29.1. päihde- ja kriminaalityölle eri järjestöille kirkkohallituksen kautta ja
12.2. Irti huumeista ry:lle ja näin vahvistaa kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot

Päätös SN päätti

1) esitys hyväksyttiin.
2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot: 29.1. Timo Raittinen / 5.2. Hertta Sirkiä

/ 12.2. Antti Niemi

11. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 1/2017 (liite 12).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

12. Ilmoitusasiat
a. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät

13.2. / 13.3. /10.4. / 15.5. / 12.6.
b. Valon (ent. HGC) remonttitilanne.

Remontin arvioitu valmistumisaika on maaliskuun aikana.
c. Piispan vaalin maallikkovalitsijoiden valinta

Maallikkovalitsijoiden vaali toimitetaan 13.2. neuvoston kokouksen yhteydessä. Sovimme, että kukin
ryhmä valitsee omat ehdokkaansa samassa suhteessa kuin heillä on edustajia neuvostossa:

Seurakuntaneuvoston
ryhmät

Jäseniä
neuvostossa

%-osuus
neuvostossa

Maallikkovalitsijoiden
määrä

Kirkon kevät 5 35,7 % 11
Koko kansan kirkko 3 21,4 % 7
Vastuunkantajat 3 21,4 % 7
Vuosaaren kokoomuksen TOIVO 3 21,4 % 7
YHTEENSÄ 14 99,9 % 32
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Ryhmät ilmoittavat 9.2. mennessä sähköpostitse sihteerille maallikkovalitsijaehdokkaansa.
”Maallikkovalitsijaksi voidaan valita henkilö, joka on vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen eli
kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole
vajaavaltainen. Edellytysten, myös 18 vuoden iän, on täytyttävä jo valintahetkellä. Valittavan on oltava
valitsevan seurakunnan jäsen. Maallikkovalitsijaksi ei voida valita papiksi vihittyä. Maallikkovalitsijaksi
ehdotettavilta on kysyttävä suostumus ennen valintaa.”

d. Palautetta tiedotuksesta
Uudistuneesta Kirkko ja Kaupunki –lehdestä on tullut palautetta, koska se on pakottanut seurakunnat
epäselvempään tiedottamiseen. Esim. se, että jumalanpalvelusten yhteydessä ei ole mainintaa
messun toimittajista, ei ole toimivaa tiedottamista. Seuraavassa numerossa on toimittajat. Vuosaari-
lehteen tilaisuudet tulevat hieman selkeämmin, mutta ei enää samalla tavalla kuin ennen.

e. Vuosaaren lyhyt historiikki
Nettisivullemme laitettava historiikki on hieman myöhässä, valmistunee helmikuun loppuun mennessä.

f. Pekka Huhtinen ilmoitus
Neuvoston jäsen Pekka Huhtinen ilmoitti, että pääsee seuraavan kerran neuvoston kokoukseen
syyskuussa 2018 ulkomaille suuntautuvan työkomennuksen vuoksi.

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 19.39 yhteiseen
Herran siunaukseen.

Jussi Mäkelä Helena Salo
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet

Antti Niemi Terttu Lindholm
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


