
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS            PÖYTÄKIRJA 2/2017

Kokousaika: ma 13.2.2017 klo 18 (iltapalaa klo 17.30 alkaen)
Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7

Jakelu:
Jussi Mäkelä, puheenjohtaja
Anja Hinkkanen, jäsen
Antti Niemi, jäsen
Hanna Ranssi-Matikainen, jäsen
Heikki Pynnönen, jäsen
Hertta Sirkiä, jäsen
Lea Purhonen, varapuheenjohtaja

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

Poissa: Maarit Vierunen, Karita Toijonen
Kutsuttuna: varhaiskasvatusohjaaja Kirsi Satosalmi

Hartaus: virren valinta vuorossa on Lea Purhonen.

Alkuhartauden jälkeen toimitetaan maallikkovalitsijoiden valitsemiskokous Helsingin hiippakunnan
piispan vaalia varten varapuheenjohtajan johdolla.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15.

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 Heikki Pynnönen ja Hertta Sirkiä.

Päätös Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Heikki Pynnönen ja Hertta Sirkiä.

5. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Perustelluista syistä voidaan ehdottaa esityslistan käsittelyjärjestyksen muuttamista.
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Esitys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Asiat käsitellään muuten esityslistan mukaisessa järjestyksessä, mutta ennen § 6. johtava
varhaiskasvatusohjaaja Kirsi Satosalmi kertoo Valon remonttitilanteesta (ks. kohta 10 b)

6. Iltapäiväkerhot seurakunnan toimintamuotona

Seurakuntaneuvostoon on toivottu keskustelua iltapäiväkerhon toteuttamisen periaatteista. Tällä hetkellä
iltapäiväkerhoja järjestetään kumppanuustoimintana eli palvelutuottajat hakevat ja saavat kaupungilta
avustusta toiminnan järjestämiseen. Seurakuntayhtymä jakaa avustukset edelleen seurakuntiin. Avustus
määräytyy lasten lukumäärän mukaan. Jotta toiminta olisi taloudellisesti kannattavaa, kahden ohjaajan
ryhmässä pitäisi olla noin 26–30 lasta. Helsingissä jäi viime keväänä noin 1000 lasta ilman kerhopaikkaa, joten
IP-kerhoille on todella tarvetta.

Vuonna 2016 saimme kaupungilta avustusta IP-toimintaan 33.539 € ja lisäksi kerhomaksuina 20.340 €. Jos
luopuisimme yhteistyöstä kaupungin kanssa ja alkaisimme järjestää omia kerhoja, toisi se meille vapautta,
mutta menettäisimme kaupungin avustuksen ja joutuisimme nostamaan kerhomaksuja yli kaksinkertaisiksi.

Keskustelumme pohjaksi seurakuntayhtymän kasvatuksen pastorin Arto Helteen näkökulmia siihen, miksi
seurakunnat toimivat laajasti iltapäiväkerhotyön palveluntuottajana Helsingissä:

- Seurakunnan kannalta iltapäiväkerho on taloudellisesti harvinainen työmuoto, asiakasmaksun ja
kaupungin tuen turvin se maksaa täydellä kerholla valtaosaltaan itse kulunsa.

- Lapsidiakonian kannalta se tukee alueen kaikkia perheitä tasapuolisesti, kaupunki antaa vähävaraisille
anomuksesta vapaaoppilaspaikan, jonka se tilittää maksukompensaationa asiakasmaksuja keräävälle
seurakunnalle.

- Mission kannalta kerho varsinkin toteutuessaan kirkon tiloissa on lapsille ja perheille matalan kynnyksen
ovi seurakuntaan, sisäänheittotuote ja mahdollisuus etäälläkin olevalle perheelle rakastua kirkkoon, kokea
seurakunta merkittäväksi.

- Ohjaajat välittävät kristittyinä lasta kohtaamalla kristilliseltä arvopohjalta rakkautta opetuksen sijaan
tekojen kautta. Kristilliset symbolit, kirkossa kerhon aikana tapahtuva seurakunnan elämä ja kirkkovuoden
juhlat luovat elävän oppimisympäristön.

- Kumppanuustoimijana kaupungin kanssa olemme sitoutuneet siihen, että kai kia lasten mukanaan tuomia
aiheita, myös hengellisiä tutkitaan lasten ja perheiden katsomuksia kunnioittaen, uskontosensitiivisesti ja
lapsilähtöisesti. Katsomuksiin ja hengellisyyteen tutustuminen mahdollistuu näin luontevasti lapsen arjessa
ja tukee hänen kokonaisvaltaista kasvuaan.

- Olemalla mukana viestimme haluavamme vastata helsinkiläisten lasten ja perheiden tarpeisiin ja tuoda ne
vuorovaikutukseen seurakuntien varhaiskasvatuksen kanssa iltapäiväkerhotyön viitekehyksessä hyvässä
kumppanuudessa kaupungin kanssa verkostoituen kuten toimintakulttuurin muutoskin meitä osaltaan
rohkaisee.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

7. Toimintakertomus 2016

Liitteessä 1 on vuoden 2016 toimintakertomus. Vuosi 2016 toteutui kaikista taloushaasteista ja resurssipulasta
huolimatta varsin hyvin. Ylitimme kyllä kehyksen, mutta emme niin paljon kuin arvioimme budjettia
tehdessämme.
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Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

8. Kolehtisuunnitelma ja kolehdinlaskentavuorot ajalle 13.2.–12.3.2017

Liitteessä 2 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on yhteensä 2 vapaata kolehtia
niinä päivinä, jolloin meillä on jumalanpalvelus. Liitteessä 3 on kaksi kolehtianomusta.

Jumalanpalvelukset ovat sunnuntaisin klo 11 Vuosaaren kirkolla, ellei toisin mainita. Tällä jaksolla tarvittavat
kolehdinlaskentapäivät ovat: 19.2.Heikki Pynnönen / 26.2. Anja Hinkkanen / 5.3.Antti Niemi / 12.3 Hertta
SIrkiä.

Esitys SN päättää

1) kerätä kolehdit 26.2. Suomen Merimieskirkko ry:n työlle Vuosaaren satamassa ja 5.3.
Operaatio Mobilisaation työlle vähiten saavutettujen ihmisten pariin ja näin vahvistaa
kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot :

Päätös
SN päätti

1) Esitys hyväksyttiin.

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot: 19.2. Heikki Pynnönen/ 26.2. Anja
Hinkkanen / 5.3. Antti Niemi / 12.3 Hertta Sirkiä.

9. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 2/2017 (liite 4).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

10. Ilmoitusasiat

a. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät
13.3. /10.4. / 15.5. / 12.6.

b. Valon remonttitilanne
Toiminta uudella puolella on alkanut vaikka remontti vielä kesken. Kahvilapuoli on kokonaan
remontissa ja se valmistunee maaliskuun aikana.

c. Seurakunta 50 v ja reformaatio 500 v.
4.6. on 50–vuotisjuhlajumalanpalvelus ja 8.10. on 50-vuotisjuhlakonsertti.
6.–14.5. istutetaan omenapuu kirkon eteen, 31.10 yhteinen tapahtuma Senaatintorilla, samalla on
piispa Irja Askolan läksiäiset, 5.11. Uskonpuhdistuksen muistopäivänä on perinnemessu kirkossa

d. Kirkkopäivät
       Kirkkopäiville osallistuminen (https://www.kirkkopaivat.fi/liput/)

https://www.kirkkopaivat.fi/liput/
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e. Työsuojelutarkastus
Aluehallintovirasto tekee yhdeksään Helsingin suomalaiseen seurakuntaan työsuojelutarkastuksen
helmi-maaliskuun aikana. Vuosaaressa läpäisimme tarkastuksen.

f. Partiolaiset
Marja Lindholm muistutti, että partiolaisia voi kutsua seurakunnan tilaisuuksiin työalakohtaisesti.

g. Viestinnän tehostaminen
Marja Lindholm esitti, että maaliskuun kokouksessa käsitellään tiedotuksen tehostamista mm. osana
strategian jalkautumista. Kutsutaan tiedottaja Jonna Peitso ja viestinnän asiantuntija yhtymästä.

11. 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.

12. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.53
yhteiseen Herran siunaukseen.

Jussi Mäkelä Helena Salo
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet

Heikki Pynnönen Hertta Sirkiä
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


