
 
 
 
 

 
 
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS             PÖYTÄKIRJA 3/2018 
 
Kokousaika: ma 16.4.2018 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 
Mikaela Mandalios, varajäsen (Pynnönen) 
Hertta Sirkiä, jäsen 
Lea Purhonen, varapuheenjohtaja 
Anneli Raittinen, varajäsen (Vierunen) 

Pauli Löija, jäsen 
Marja Lindholm, jäsen 
Terttu Lindholm, varajäsen (Huhtinen) 
Satu Sopanen, jäsen 
Timo Raittinen, jäsen 
Helena Salo, sihteeri 

 
Poissa: Antti Niemi, Heikki Pynnönen, Karita Toijonen, Maarit Vierunen, Pekka Huhtinen, Ville Jalovaara 
Vieraana: varhaiskasvatustiimi 
 
Hartaus: hartaus/virren valinta vuorossa Lea Purhonen. Valon rukous ja vesper. 
 
1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.36. 
 
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 Satu Sopanen ja Timo Raittinen. 
 
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. Seurakuntavaalien 2018 vaalilautakunnan valitseminen  
 
Vaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Seurakuntaneuvosto asettaa 
vaalilautakunnan huhtikuun loppuun mennessä. Vaalilautakunnan tulee kokoontua Helsingin vaaliaikataulun 
mukaisesti ennen kesälomakautta eli 31.5. mennessä. 
 
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta 
varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 
23:19) Varajäsenet eivät siis ole henkilökohtaisia. Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 
puolet jäsenistä on läsnä päätöstä tehtäessä (KL 7:4). Vaalilautakuntaan kannattaa valita enemmän jäseniä 
kuin laissa edellytetään ja riittävästi varajäseniä, jotta kelpoisuuden menetys tai muut yllättävät tilanteet eivät 
vaikuta lautakunnan päätösvaltaisuuteen. Seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. 
Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. (KVJ 2:4,1) Vaalilautakunta 
nimeää ensimmäisessä kokouksessaan itselleen sihteerin. Suositeltavaa on, että sihteeriksi nimetään joku 
seurakunnan viranhaltija tai työntekijä, jolla on aikaisempaa kokemusta vastaavan tyyppisistä tehtävistä.  
 
Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan 
konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1).  Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, 
sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla 
tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä 
parisuhteessa elävää henkilöä. (KL 23:19,4) Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset.  
 
Halukkuutensa toimia vaalilautakunnassa ovat ilmaisseet Teija Tuukkanen, Jouko Niemi, Sirkka Nummiranta, 
Timo Stubin, Pertti Vilminko ja Paula Ahola. Halukkuutensa toimia puheenjohtajana on ilmaissut vain 
Tuukkanen. Halukkuutensa toimia varajäseninä ovat ilmaisset Heli Hallikainen, Hertta Sirkiä, Heikki Mäkinen, 
Hanna Paananen, Eeva-Liisa Svahn, Birgit Helenius ja Veikko Mähönen. 
 
Esitys SN valitsee seurakuntavaalien vaalilautakuntaan 
 

1) jäseniksi seuraavat henkilöt: Teija Tuukkanen, Jouko Niemi, Sirkka Nummiranta, Timo 
Stubin, Pertti Vilminko, Paula Ahola ja kirkkoherra Jussi Mäkelä.  
 

2) puheenjohtajaksi Teija Tuukkasen 
 

3) varajäseniksi seuraavat henkilöt: Heli Hallikainen, Hertta Sirkiä, Heikki Mäkinen, Hanna 
Paananen, Eeva-Liisa Svahn, Birgit Helenius ja Veikko Mähönen 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin. 
 
7. Työntekijän ulkomaan opintomatkan hyväksyminen 
 
Helsingin seurakuntayhtymän uusi matkustussääntö tuli voimaan 1.4.2017 (liite 1). 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. Virkaehtosopimukseen sisältyy määräys, että ulkomaan 
päivärahaa suoritetaan kultakin matkavuorokaudelta vähintään kotimaan päivärahan suuruinen päiväraha. 
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.  
Joissakin tapauksissa virkamatkalle lähtevä työntekijä on saattanut saada avustusta matkaa varten 
esimerkiksi tuomiokapitulilta tai ammattijärjestöltään. Nämä avustukset vähennetään seurakuntayhtymän 
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maksamista kustannuksista.  Liitteessä 2 on pastori Tiina Ahosen anomus opintomatkasta. Suurimman osan 
kuluista maksaa Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli. 
 
Esitys SN päättää hyväksyä pastori Tiina Ahosen opintomatkan Hampuriin 2.–5.5.2018 ja myöntää 

luvan veloittaa päivärahat sekä kulukorvaukset lentokenttäkuljetuksista. Kulut maksetaan 
seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta. 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin.  
 
8. Määräaikaisen diakonianviran auki paneminen 
 
Kun viidennen diakonian viranhaltija siirtyi 1.8.2014 toiseen seurakuntaan, emme pystyneet taloudellisista 
syistä enää täyttämään ko. virkaa. Tänä vuonna yhtymä jakaa seurakunnille lisämäärärahana 800.000 € ja 
meillä on säästöjä. Taloutemme on tällä hetkellä tasapainossa, mutta koska resurssiemme arvioidaan 
vähenevät taas 2019 jälkeen seurakunnan väkimäärä edelleen laskiessa, ei meidän ole viisasta täyttää virkaa 
vakinaisesti, mutta voimme tarvittaessa kohdentaa taloudellisia resursseja niille työaloille, joilla on siihen 
erityinen tarve. Tällä hetkellä diakonialle olisi iso apu tästä määräaikaisuudesta.  
 
Esitys SN päättää laittaa määräaikaisen 1.7.–31.12.2018 diakonian viran auki. Valitsemme rekrytointi 

ryhmän jäsenet. 
 
Päätös    SN päätti laittaa määräaikaisen 1.7.–31.12.2018 diakonian viran auki. Rekrytointiryhmään 

valittiin kirkkoherran ja johtavan diakoniatyöntekijän lisäksi neuvostosta Terttu Lindholm, Lea 
Purhonen. Hakupapereiden käsittely ja haastattelut pidetään 16.5. klo 16.30   ja 17.5. klo 16.30. 

 
9. Suomen Lähetysseuran (SLS) vuosikokous edustajamme 
 
Suomen Lähetysseuran vuosikokous pidetään lauantaina 26.5.2018 Kuopiossa. Seurakuntamme saisi 
lähettää kolme edustajaa vuosikokoukseen. Varapuheenjohtaja Lea Purhonen on lupautunut edustamaan 
seurakuntaamme vuosikokouksessa. 
 
Esitys SN päättää valita Lea Purhosen edustamaan Vuosaaren seurakuntaa Suomen Lähetysseuran 

vuosikokoukseen. 
 
Päätös    Esitys hyväksyttiin. 
 
10. Seurakunnan työntekijöiden lomat 
 
Seurakunnan työntekijöiden touko-syyskuun lomat ovat liitteessä 3. 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. Vuoden 2019–2021 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion 2019 lähetekeskustelu 
 
Seurakuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätös on ylijäämäinen noin 16 miljoonaa euroa. Tulos on noin 20 
miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Ylijäämäiseen tulokseen vaikuttavat verotulot (mukaan lukien jako-
osuuden muutos), toimintakatteen parantuminen sekä sijoitustoiminnan tuotto. 
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Vuodelle 2018 päätetty keskusrahastomaksun alennus vaikuttaa yhtymän tulokseen 800.000 euroa. 
Kokonaiskirkon päätös maksun alennuksesta tehtiin talousarvion laatimisen jälkeen. Vuoden 2017 
tilinpäätökseen vaikutti myös 3,4 miljoonaa euroa arvioitua parempi verokertymä. Tästä 2,5 miljoonaa euroa 
johtuu jako-osuuden muutoksesta ja 900.000 euroa budjetoitua paremmasta verokertymästä.  
 
YKN päätti kokouksessaan 22.3.2018: 
- tulouttaa keskusrahastomaksun alenemasta koituvan tulon 800 000 € seurakunnille lisämäärärahana 

käytettäväksi vuoden 2018 aikana. Lisämääräraha jaetaan seurakuntien kehysmäärärahajaon mukaisesti.  
- merkitsi tiedoksi kehyspäätöksen yhteydessä lopullisesti päätettävän linjauksen, jonka mukaan vuoden 

2017 tilinpäätöksessä 3,4 M€ (2,5 M€ jako-osuuden muutoksesta ja 0,9 M€ budjetoitua positiivisempi 
verokertymä) suuruinen budjetoitujen verotulojen ylitys palautetaan seurakuntien toimintaan kehyksen 
päälle jaettavana lisämäärärahana vuodelle 2019.  
 

Esitys Merkitään tiedoksi.  
 
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 
12. Eettiset ohjeet ja vieraanvaraisuuden ohjeistus 
 
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.3.2018 hyväksynyt Helsingin seurakuntayhtymälle eettiset 
ohjeet (liite 4) sekä vieraanvaraisuus ohjeistuksen (liite 5). YKN nimitti 15.2.2018 kokouksessaan asiaa 
valmistelemaan työryhmän, johon kuuluivat Jarmo Leppiniemi (pj.), Pertti Sundberg, Tuulikki Vuorinen, Jaakko 
Weuro, Juha Rintamäki, Jussi Muhonen, Juha-Pekka Ollila, Heikki Arikka ja Raija Korhonen. 
 
Vieraanvaraisuuden ja edustamisen ohjeiden pohjamateriaalina on ollut Kirkkohallituksen, Helsingin 
kaupungin, Espoon kaupungin sekä valtiovarainministeriön ohjeet vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista. 
Eettisiä ohjeita koskeva valmistelu on aloitettu viime kesänä. Ohjeiden tarkoitus on varmistaa, että Helsingin 
seurakuntayhtymässä noudatetaan yhteisiä eettisiä vähimmäisperiaatteita. Kirkossa ohjeistus nousee 
kristillisen etiikan perusteista. Ohjeistuksen taustalla ovat seurakuntayhtymän arvot: totuudellisuus, 
oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus. 
 
Esitys SN hyväksyy omalta osaltaan molemmat ohjeistukset. 
 
Päätös    Esitys hyväksyttiin.     
 
13. Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajakautuma ja seurakuntaneuvostojen jäsenmäärät 
 
Kirkkolain 11 luvun 7 §:n mukaan yhteisessä kirkkovaltuustossa on yhtymään kuuluvien seurakuntien 
yhteenlasketusta väkiluvusta riippuen vähintään 21 ja enintään 91 jäsentä. Jäsenten paikoista annetaan 
kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa. Muut paikat jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa. 
Kirkkojärjestyksen 10 luvun 9 §:n mukaan yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan 91 jäsentä, kun seurakuntien 
väkiluku on yli 300 000. Meilahden ja Töölön yhdistyessä on seurakuntien lukumäärä tasan 20, jolloin 
valtuustopaikkoja tulee kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa. Muut paikat jaetaan seurakuntien 
väkilukujen suhteessa. Töölön seurakunta (yhdistyvä) saa kaksi lisäpaikkaa. Munkkiniemi, Johannes, Matteus 
ja Petrus saavat kukin yhden lisäpaikan. Malmi menettää kaksi paikkaa ja Tuomiokirkko menettää yhden 
paikan. Töölön seurakuntaan yhdistyvällä Meilahden seurakunnalla oli kolme valtuustopaikkaa. 
Suomenkieliset seurakunnat menettävät yhteensä kolme paikkaa (84 -> 81). Ruotsinkieliset seurakunnat 
saavat kolme lisäpaikkaa (7→10). Vuosaari saa edelleen 5 valtuustopaikkaa. 
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Kirkkolain 11 luvun 9 §:n mukaan seurakuntaneuvostossa on puheenjohtajana kirkkoherra ja vähintään 8 ja 
enintään 16 muuta jäsentä. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 12 §:n mukaan seurakuntaneuvostojen jäsenet 
valitaan seurakuntavaaleilla seurakunnan väkiluvun mukaan seuraavasti:  
 

• 2000 tai vähemmän:  8 jäsentä 
• 2 001 – 4 000: 10 jäsentä 
• 4 001 – 10 000: 12 jäsentä 
• 10 001 – 20 000: 14 jäsentä 
• yli 20 000: 16 jäsentä 

 
Suomenkielisten seurakuntien seurakuntaneuvostojen jäsenmääriin vähennystä tulee yhteensä 18 jäsentä 
(258→240). Töölön seurakunta saa kaksi lisäpaikkaa. Meilahden seurakunnan yhdistyessä Töölön 
seurakuntaan tulee vähennystä 14 jäsentä. Kallion, Helsingin Mikaelin ja Pitäjänmäen seurakunnat menettävät 
kukin 2 jäsentä. Vuosaarella on edelleen 14 paikkaa seurakuntaneuvostossa. Luettelo seurakuntaneuvostojen 
jäsenmääristä on liitteessä 6. Liitteessä 7 on Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston 
paikkajakautuma kunkin seurakunnan 1.1.2018 todetun väkiluvun perusteella laskettuna. 
 
Esitys Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös    Merkittiin tiedoksi. 
 
14. Kolehtisuunnitelma ja kolehdinlaskentavuorot ajalle 16.4.–13.5.2018 
 
Liitteessä 8 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on 3 vapaata kolehtia niinä päivinä, 
joina vietämme jumalanpalvelusta.  Liitteessä 9 on kolehtianomukset. 
 
Jumalanpalvelukset ovat sunnuntaisin klo 11 Vuosaaren kirkolla, ellei toisin mainita. Tällä jaksolla tarvittavat 
kolehdinlaskentapäivät ovat: 22.4. / 29.4. / 6.5. / to 10.5. / 13.5.  
 
Esitys SN päättää 
 

1) kerätä kolehdit seuraavasti: 29.4. Suomen Idäntyö UP ry:lle avustuskuormien kuljetukseen 
ja varastointiin, 10.5. Enonkosken luterilaiselle luostariyhteisölle Suomen ev. lut. luostarin 
tuki ry:n kautta, 13.5. vainottujen kristittyjen auttamiseen Marttyyrien ääni ry:n kautta ja näin 
vahvistaa kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle. 
 

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot 
 
Päätös  SN päätti 
 

1) Hyväksyä esityksen  
 

2) merkitä tiedoksi kolehdinlaskentavuorot: 22.4. Terttu Lindholm / 29.4. Pauli Löija / 6.5. Anja 
Hinkkanen / to 10.5. – / 13.5. Anja Hinkkanen 

 
15. Puheenjohtajan päätösluettelo 
 
Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 3/2018 (liite 10). 
 
Esitys Merkitään tiedoksi.  



Vuosaaren seurakuntaneuvoston pöytäkirja 3/2018 
 
 

6 

Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 
16. Ilmoitusasiat 
 

a. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät ja vierailevat tiimit 
14.5. nuorisotiimi / 11.6. / 3.9./ 1.10. / 12.11. / 10.12. 

b. Kiinteistötoimisto kommentoi Meri-Rastilan kaavaluonnosta 
c. Pipliaseuran vuosikokous 19.5. Jyväskylässä  
d. 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. 

e. Seurakuntavaalit 2018 
• Ehdokasasettelu päättyy 17.9. 
• Ennakkoäänestys 6.-10.11. ja vaalipäivä 18.11. 

f. Sunnuntaiaamut Skatan kartanolla (Uutelantie 30) 
Sininauhaliitto ja seurakuntamme yhteistyössä kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina:  
• 3.6.2018 klo 9.00-10.00 
• 1.7.2018 klo 9.00-10.00 Lea Purhonen, pieni pyhiinvaellus 
• 5.8.2018 klo 9.00-12.00 puutarharetriitti (ennakkoilmoittautuminen) 
• 2.9.2018 klo 9.00-10.00 

 
17. 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. 
 
18. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 
 
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.27 
yhteiseen Herran siunaukseen. 
 
Jussi Mäkelä   Helena Salo 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
Pöytäkirjan ovat tarkastaneet 
 
Timo Raittinen  Satu Sopanen 
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
 


