
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS            PÖYTÄKIRJA 6/2017

Kokousaika: ma 28.8.2017 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7

Läsnä:
Jussi Mäkelä, puheenjohtaja
Anja Hinkkanen, jäsen
Antti Niemi, jäsen
Anni Hämäläinen, varajäsen (Ranssi-Matikainen)
Heikki Pynnönen, jäsen
Hertta Sirkiä, jäsen
Lea Purhonen, varapuheejohtaja

Pauli Löija, varajäsen (Saario)
Marja Lindholm, jäsen
Terttu Lindholm, varajäsen (Huhtinen)
Satu Sopanen, jäsen (§ 7-)
Timo Raittinen, jäsen
Helena Salo, sihteeri

Poissa : Hanna Ranssi-Matikainen, Karita Toijonen, Maarit Vierunen, Ville Jalovaara

Hartaus: lauloimme virren 600:1,4,5 ja kirkkoherra piti hartauden.

Sovimme, että tulevaisuudessa neuvoston jäsenet voivat joko pitää hartauden n. 10 min (Anja, Heikki, Lea,
Pauli, Marja, Ville) tai valita virren kuten tähänkin asti (Antti, Hertta, Terttu, Timo).

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.12.

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 Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Anja Hinkkanen ja Timo Raittinen.

5. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Perustelluista syistä voidaan ehdottaa esityslistan käsittelyjärjestyksen muuttamista.

Esitys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
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Päätös Esitys hyväksyttiin.

6. Kanttorin äitiysloman sijaisen valinta

Seurakuntaneuvosto pani kokouksessaan 5/2017 auki kanttorin sijaisuuden ajalle 8.9.2017–24.7.2018 Hanna
Virtasen on äitiys- ja vanhempainloman ajaksi.

Haimme monipuolista kirkkomusiikin osaajaa, jolla on hyvät valmiudet erityisesti urku- ja pianomusiikin alalla,
valmiuksia uudemman hengellisen musiikin (gospelin) toteuttamiseen sekä mielenkiintoa nuorten
musiikkitoiminnan ohjaamiseen.

Kelpoisuusvaatimukset ovat ylempi korkeakoulututkinto (Kirkon säädöskokoelma n:o 108 § 2), suomen kielen
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito ja valitun on oltava
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen. Sijaisuudessa noudatamme 4 kk:n koeaikaa. Valitun on
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote. Sijainen aloittaa 8.9.2017 tai
sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyi 31.7. Hakijoita oli yhteensä 12 (liite 1), joista yksi perui hakemuksensa. Rekrytointiryhmä
valitsi kokouksessaan 2.8. kandidaatit haastatteluun ja musiikkinäytteeseen. Kutsutut ovat hakijat 2, 5 ja 11.
Koska haastattelut ja musiikkinäytteet järjestetään 23.8. ei esityslistassa ole vielä rekrytointiryhmän esitystä.
Esitys tuodaan suoraan kokoukseen.

Rekrytointiryhmä esittää kanttorin viransijaiseksi Olga Mäkistä. Hänellä on musiikkinäytteiden,
hakemusasiakirjojen, haastattelun, osaamisen ja työkokemuksen perusteella arvioituna hakijoista parhaiten
ko. viransijaisuuteen sopiva taito ja kyky tehtävän menestyksellistä hoitamista varten. Varasijalle esitetään
Leena Talviota.

Esitys SN valitsee kanttorin sijaisen rekrytointiryhmän esityksen mukaisesti ajalle 8.9.2017–24.7.2018.

Päätös SN valitsi kanttorin viransijaiseksi Olga Mäkisen ajalle 6.9.2017-24.7.2018 ja varasijalle Leena
Talvion. Viransijaisuuksissa noudatamme 4 kk:n koeaikaa. Valitun on esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote.

7. Palaute kirkolliskokouksen tekemiin kirkon tulevaisuuteen liittyviin linjauksiin

Kirkolliskokous hyväksyi 4.5.2017 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön 1/2017. Päätös sisältää 17
kirkkohallitukselle kohdistettua toimenpidepyyntöä. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan kirkkohallituksen
tulee kuulla seurakuntia ja hiippakuntia uudistuskokonaisuuden keskeisistä sisällöistä ennen tarkemman
etenemissuunnitelman laadintaa.

Kirkolliskokous pyytää tekemistään tulevaisuuslinjauksista palautetta seurakunnilta, seurakuntayhtymiltä ja
hiippakunnilta (liite 2). He toivovat, että tässä tulevaisuustyössä mukana ovat luottamushenkilöt ja työntekijät.
Palautteen antoa tulisi valmistella yhteistyössä työntekijäjoukolla. Lopullisesti palautteen sisällöstä päättää
seurakunnissa kirkko- tai seurakuntaneuvosto ja seurakuntayhtymissä yhteinen kirkkoneuvosto.
Hiippakunnissa palautteesta päättää tuomiokapituli tai hiippakuntavaltuusto.

Kirkkohallituksesta lähetettiin sähköpostilla 15-sivuinen kysely seurakuntiin kesäkuussa, joka on sekä
neuvoston että työyhteisön kannalta huono aika perehtyä kyselyyn. Lisäksi osa käsiteltävistä asioista oli
vastaajien kannalta sellaisia, joihin oli vaikea ellei mahdoton ottaa kantaa. Vastauksia tuli ainoastaan neljältä
neuvoston jäseneltä ja työyhteisöstä kahdeksalta työntekijältä. Liitteessä 3 vastaukset ovat kootusti.
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Kooste osoitti vastaajien olevan hyvin eri linjoilla jokaisesta kysymyksestä. Konsensuksen saaminen olisi
vaatinut äänestystä jokaisen kysymyksen kohdalla. Neuvosto katsoi kyselyn olleen huonosti toteutetun, joten
se päätti vastata ainoastaan palautteen keruun toteuttamista koskevaan kysymykseen. Päädyimme
seuraavaan palautteeseen:

- Palaute pyydettiin kesälomien aikana, jonka johdosta kaikki eivät ehtineet paneutua siihen tarpeeksi
- Kysely oli aivan liian pitkä, 15 sivua, ja kysymysten asettelu oli epäselvä
- Vastaajille jäi epäselväksi mihin mikäkin vastausvaihtoehto johtaisi
- Osaan kysymyksistä ei paikallisseurakunnan näkökulmasta pystynyt vastaamaan.
- Kyselyyn vastaaminen koettiin täysin näennäisvaikuttamisena

Esitys SN päättää seurakuntamme vastaukset.

Päätös SN päätti vastata ainoastaan palautteen keruun toteuttamista koskevaan kysymykseen.

8. Yhteisvastuukeräyksen 2017 tuoton seurakuntaan jäävän osuuden käyttäminen

Yhteisvastuukeräyksen teemana oli tänä vuonna ihmiskaupan torjuminen. Suomessa yhteisvastuuvaroin
autetaan ihmiskaupan uhreja kehittämällä tukihenkilötoimintaa ja etsivää työtä sekä vahvistetaan
työntekijöiden osaamista tunnistaa ja tavoittaa ihmiskaupan uhreja. Lisäksi uhreille tarjotaan kriisiapua
majoituksen, ruoan, hygienian ja vaatetuksen järjestämiseen, mahdollisuus tulkin käyttöön sekä matalan
kynnyksen oikeudellista neuvontaa. Avun vievät perille Monika-Naiset liitto ry, Pakolaisneuvonta ry, Pro-
tukipiste ry ja Rikosuhripäivystys.

Keräysvaroin tuettava kansainvälinen työ keskittyy erityisesti konfliktien keskellä asuvien nuorten auttamiseen,
jotta he pystyisivät rakentamaan kohtuullisen elämän itselleen ja omaisilleen lähellä kotiseutuaan, ja
välttäisivät myös pakomatkalla vaanivat vaarat, kuten ihmiskaupan ja -salakuljetuksen.

Keräyksestä paikallisen seurakunnan diakoniatyöhön jää 10 %. Tämä osuus voidaan paikallisesti kohdentaa.
Keräyksen nettotuotto vahvistamattoman tilinpäätöksen mukaan on 6008,15, josta seurakuntaan jäävä osuus
oli 600,82 euroa.

Diakoniatyö avustaa vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevia kautta koko vuoden. Kuitenkin erityisesti
joulunaikana taloudellisen avun hakeminen korostuu. Lisätietoja: johtava diakoniatyöntekijä

Esitys Yhteisvastuukeräyksen 2017 seurakuntaan jäävä 10% osuus vahvistetun tilinpäätöksen
mukaan käytetään vähävaraisten vuosaarelaisten joulunajan taloudelliseen avustustoimintaan
diakoniatyön kautta.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

9. Diakonian hopeisen ansiomerkin hakeminen

Kirkon diakonian ja sielunhoidon yksikkö myöntää kirkon diakonian hopeisia ansiomerkkejä tunnustukseksi
diakonisesta toiminnasta. Sääntöjen 2 § määrittelee tarkemmin myöntämisperusteet:

”Hopeinen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka on toiminut tunnustusta ansaitsevalla
tavalla kirkon, seurakunnan, diakonialaitoksen tai muun vastaavan yhteisön palveluksessa
vähintään 20 vuotta tai joka on ollut diakonisessa vapaaehtoistoiminnassa tai
luottamustehtävissä vähintään 15 vuotta. Yksikkö voi poiketa erityisistä syistä näistä
kriteereistä.”
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Ansiomerkki myönnetään hiippakunnan, seurakunnan, järjestön tai muun yhteisön anomuksesta. Ansiomerkin
lisäksi saajalle annetaan kunniakirja. Merkkejä myönnetään ympärivuotisesti, siten että huolella täytetty
anomuskaavake pitää olla Diakonian ja sielunhoidon yksikössä viimeistään kuukautta ennen suunniteltua
luovutusajankohtaa. Merkki on hopeaa, ja sen on suunnitellut graafikko Seija Nikkilä. Hinta on 45 € + käsittely-
ja postituskulut 6 €.

Eeva-Liisa Svahn on toiminut vähävaraisten ruokailuja järjestävän Kriisiryhmän jäsenenä 1995 lähtien.
Emännäksi hän siirtyi 2001 alkaen ja toimi emäntänä kevääseen 2017 asti. Lisäksi hän on toiminut mm.
katukappelin päivystäjänä ja Kirppis-kahvilan toiminnassa.

Esitys Seurakuntaneuvosto hakee Eeva-Liisa Svahnille hopeista ansiomerkkiä Kirkon diakonian ja
sielunhoidon yksiköltä. Kustannuksista vastaa diakoniatyö.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

10. Muutoksia seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston kokoonpanoissa

Seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Maija Saario muuttaa syyskuun alussa pois
seurakuntamme alueelta. Hänen tilalleen neuvoston varsinaiseksi jäseneksi nousee Pauli Löija ja valtuuston
varsinaiseksi jäseneksi Lea Purhonen. Onnea Paulille ja Lealle!

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

11. Kirkkoturva

Kesän aikana kaksi henkilöä on hakenut kirkkoturvaa seurakunnastamme. Kirkkoturvatyöryhmän kanssa
selvitimme henkilön kirkkoturva tarpeen. Selvityksen pohjalta teki molemmissa tapauksissa päätöksen
kirkkoturvan antamisesta. Seurakuntaneuvostoa informoitiin asiasta sähköpostitse.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

12. Vuoden 2018 budjetti

Käsittelemme budjettia seuraavassa kokouksessa. Tässä vaiheessa tiedoksi miltä tilanne näyttää sen vielä
ollessa kesken.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

13. Konfirmaatio kolehdit

Rippikoulupastori esittää kerättäväksi seuraavat konfirmaatiokolehdit, jotka eivät ole pääjumalanpalveluksen
yhteydessä: su 3.9. klo 14 Kivisaari - Vuosaaren srk nuorisotyön kautta tehtävään retkitoimintaan (Taize), la
23.9. klo 11 Marttinen 1 - Vuosaaren perheiden hyväksi seurakunnan diakoniatyön kautta ja la 23.9. klo 14 -
Vuosaaren perheiden hyväksi seurakunnan diakoniatyön kautta. Tarvitsemme myös kolehdin laskijat.

Esitys SN päättää
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1) kerätä konfirmaatiokolehdit, jotka eivät ole pääjumalanpalveluksen yhteydessä seuraavasti:
su 3.9. klo 14 Vuosaaren seurakunnan nuorten Taize-matkan tukemiseen,
la 23.9. klo 11 Vuosaaren perheiden hyväksi seurakunnan diakoniatyön kautta,
la 23.9. klo 14 Vuosaaren perheiden hyväksi seurakunnan diakoniatyön kautta.

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot

Päätös SN päätti

1) hyväksyä esityksen.

2) merkitsi tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot: 3.9. Antti Niemi / 23.9. klo 11 Pauli
Löija / 23.9. klo 14 –

14. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 6/2017 (liite 4).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

15. Ilmoitusasiat

a. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät
18.9. / 9.10. / 13.11. / 4.12

b. L10T osana strategian jalkautumista
Koulutus klo 18 alkaen to 7.9. / to 14.9. / ti 19.9. / ke 27.9. / ti 3.10. / ke 11.10. Ilmoittautuminen
Helena Salolle.

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 19.46
yhteiseen Herran siunaukseen.

Jussi Mäkelä Helena Salo
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet

Anja Hinkkanen Timo Raittinen
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


