SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 3/2017

Kokousaika: ma 13.3.2017 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka:
Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7
Läsnä:
Jussi Mäkelä, puheenjohtaja
Anja Hinkkanen, jäsen
Anneli Raittinen,varajäsen (Timo Raittinen)
Anni Hämäläinen, varajäsen (Huhtinen)
Antti Niemi, jäsen
Hanna Ranssi-Matikainen, jäsen (- § 10)
Heikki Pynnönen, jäsen

Hertta Sirkiä, jäsen
Lea Purhonen, varapuheenjohtaja
Maarit Vierunen, jäsen
Marja Lindholm, jäsen
Pauli Löija, varajäsen (Saario)
Satu Sopanen, jäsen
Leena Saari, varajäsen (Jalovaara)

Poissa: Pekka Huhtinen, Maija Saario, Timo Raittinen, Karita Toijonen, Ville Jalovaara
Kutsuttuna: viestintäpäällikkö Kimmo Holappa ja tiedottaja Jonna Peitso
Hartaus: virren valinta vuorossa on Pauli Löija: 382:1,2,7
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10.
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 Karita Toijonen ja Lea Purhonen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Maarit Vierunen ja Lea Purhonen.

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. Miten viestintä voi tukea strategiamme toteuttamista?
Seurakuntamme strategia laadittiin vuonna 2016. Strategian jalkauttamiseksi tarvitaan tehokasta viestintää.
On tärkeää, että vuosaarelaiset tuntevat seurakunnan toimintaa ja haluavat kuulua seurakuntaan ja osallistua
sen toimintaan eri tavoin. Tavoitteenamme on mm. saada kirkkoon kuuluvuusprosentin lasku pysähtymään.
Meillä on vähän aikaa sitten aloittanut tiedottajana nuorisotyönohjaaja Jonna Peitso. Nyt on mahdollisuuksien
aika kehittää sekä tehostaa viestintää, ja pohtia mm.
- mitä viestintäkanavia olisi hyvä käyttää
- mitkä ovat mahdollisimman vaikuttavia viestintätapoja
- miten viestintä voi tukea strategiamme toteuttamista
Yhtymän viestintäpäällikkö Kimmo Holappa sekä seurakuntamme tiedottaja Jonna Peitso kertovat omat
näkemyksensä ja alustavat keskusteluamme. Seurakuntaneuvoston jäsen Marja Lindholm teli aloitteen tämän
asian ottamisesta kokoukseen.
Päätettiin perustaa Lea Purhosen esityksestä viestinnän kehittämisen työryhmä. Kiinnostuksensa ryhmään
osallistumisesta esittivät Purhonen, Hinkkanen ja Löija. Kokoon kutsujana tiedottajamme Jonna Peitso.
Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

SN päätti perustaa viestinnän kehittämisen työryhmän.

7. Strategian jalkautuminen
Puheenjohtaja kertoo miten strategiaamme on tähän mennessä jalkautettu ja mitä suunnitelmia on
tulevaisuuteen. Liitteessä 1 on työyhteisökokouksessa 1.3. näytetty diaesitys strategiamme jalkauttamisesta.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

8. Lastenohjaajan vakinaistaminen
Lastenohjaaja Anni Kormilainen on ollut vakinaisessa toimessa seurakunnassamme ajalla 9.8.2010–19.7.2015
lastenohjaajana. Pääasiallisesti hän toimi iltapäiväkerhossa, mutta sen lisäksi hän on tehnyt myös
rippikoulutyötä ja vetänyt perhekerhoa. Anni oli tarvittaessa töihin tulevana lastenohjaajana 4.9–18.12.2015
tehden sinä aikana seurakuntaamme pari viikkoa töitä.
Kormilainen aloitti 1.8.2016 määräaikaisena lastenohjaajana. Hänen tehtäviinsä on kuulunut iltapäiväkerhon
lisäksi varhaisnuorisotyötä ja päiväkerhotyötä sekä hän on päivittänyt varhaiskasvatuksen netti- ja Facebooksivuja. Hänen määräaikaisuutensa on päättymässä toukokuun lopulla.
Viime kokouksessa keskustelimme iltapäiväkerhosta seurakuntamme toimintamuotona, ja olimme yhtä mieltä,
että on aika vakinaistaa hyvä työntekijä. Liitteessä 2 on hänen CV:nsä.
Esitys

SN päättää vakinaistaa Anni Kormilaisen työsopimussuhteiseksi lastenohjaajaksi

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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9. Kolehtisuunnitelma ja kolehdinlaskentavuorot ajalle 13.3.–9.4.2017
Liitteessä 3 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on yhteensä 2 vapaata kolehtia
niinä päivinä, jolloin meillä on jumalanpalvelus. Liitteessä 4 on kaksi kolehtianomusta.
Jumalanpalvelukset ovat sunnuntaisin klo 11 Vuosaaren kirkolla, ellei toisin mainita. Tällä jaksolla tarvittavat
kolehdinlaskentapäivät ovat: 19.3. / 26.3. / 2.4. / 9.4.
Esitys

SN päättää
1) kerätä kolehdit 19.3. äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten elinolosuhteiden
parantamiseen Itä-Euroopassa ja Afrikassa Suomen Idäntyö UP ry:n kautta ja 9.4. lepraan
sairastuneiden auttamiseen Kongossa Suomen Lepralähetys ry:n kautta ja näin vahvistaa
kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.
2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot

Päätös

SN päätti
1) kerätä kolehdit 19.3. äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten elinolosuhteiden
parantamiseen Itä-Euroopassa ja Afrikassa Suomen Idäntyö UP ry:n kautta ja 2.4. lepraan
sairastuneiden auttamiseen Kongossa Suomen Lepralähetys ry:n kautta ja näin vahvistaa
kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.
2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot: 19.3.Hertta Sirkiä / 26.3. Anni
Hämäläinen / 2.4. Pauli Löija / 9.4 Anja Hinkkanen.

10. Puheenjohtajan päätösluettelo
Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 2/2017 (liite 5).
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

11. Ilmoitusasiat
a. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät
10.4. / 15.5. / 12.6.
b. Valon remonttitilanne.
Tämänhetkisen tiedon mukaan remontti valmistuu huhtikuun aikana.
c. Kirkkopalvelut ry:n kokous 19.5.
Kirkkoherra on valtuuttanut varapuheenjohtaja Lea Purhosen toimimaan Kirkkopalvelut ry:n
kokouksessa seurakuntamme edustajana.
d. Muita asioita
o Pauli Löija esitti, että seurakunnan toimintakertomus julkaistaan seurakunnan nettisivuilla. Lea
Purhonen kannatti esitystä.
o Lea Purhonen kertoi Merirasti-kappelin takkahuoneen olevan kylmä. Kiinteistötoimisto hoitaa.
o Katukappelin tuolinjalkoihin hankitaan huopapehmusteet melun vähentämiseksi.
o Kiinteistötoimisto on ilmoittanut, että Merihiekan alue on suljettu tällä hetkellä, sitä ei vuokrata
ulkopuolisille eikä alueelle ole lupa mennä.
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12. 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.
13. 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 ja hyväksyneet
Maarit Vierunen
pöytäkirjan tarkastaja

Lea Purhonen
pöytäkirjan tarkastaja

