
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS            PÖYTÄKIRJA 9/2017

Kokousaika: ma 13.11.2017 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
Hanna Ranssi-Matikainen, jäsen
Heikki Pynnönen, jäsen
Hertta Sirkiä, jäsen
Lea Purhonen, varapuheenjohtaja

Anneli Raittinen, varajäsen (Vierunen)
Pauli Löija, jäsen
Marja Lindholm, jäsen
Terttu Lindholm, varajäsen (Huhtinen)
Timo Raittinen, jäsen
Ville Jalovaara, jäsen
Helena Salo, sihteeri

Poissa: Karita Toijonen, Satu Sopanen, Maarit Vierunen

Hartaus: hartaus vuorossa Hanna Ranssi-Matikainen. Virsi 555

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04.

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 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. Diakonian sijaisuuden täyttäminen

Diakoni Heidi Viita-Virtanen jäi äitiys- ja vanhempainvapaille 23.1., ja hänen sijaisekseen neuvosto valitsi
diakoni Arto Leinosen 14.1.2018 asti (SN 1/2017 § 7). Leinonen irtisanoutui syyskuun loppupuolella
sijaisuudesta tultuaan valituksi toiseen seurakuntaan. Viranhaltija Heidi Viita-Virtanen ilmoitti pian sen jälkeen,
että hän jatkaa vanhempainvapaata 31.12.2018 asti. Diakoniatyöstä emme pysty säästämään jättämällä tätä
sijaisuutta täyttämättä.

Puheenjohtaja laittoi neuvoston jäsenille sähköpostia 22.9., jotta saimme laitettua sijaisuuden nopeasti auki
sekä sovittua rekrytointiryhmän jäsenet. Kirkkoherran ja johtavan diakoniatyöntekijän lisäksi ryhmään
ilmoittautuivat neuvoston varapuheenjohtaja Lea Purhonen sekä neuvoston jäsen Heikki Pynnönen.

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. Hakuaika sijaisuuteen alkoi 25.9. ja päättyi 9.10.
Sijaisuuteen tuli kahdeksan hakemusta (liite 1). Rekrytointiryhmä kutsui haastateltavaksi hakijat 3, 6 ja 8.
Haastattelut pidimme 10.10.

Rekrytointiryhmä esittää yksimielisesti sijaiseksi Maria Virtasta. Hänellä on hakemus-asiakirjojen, haastattelun,
osaamisen ja työkokemuksen perusteella arvioituna hakijoista parhaiten ko. tehtävään sopivat taidot ja kyvyt
viransijaisuuden menestyksellistä hoitamista varten. Varasijalle esitimme diakoni Eija Hoikkalaa.

Esitys SN päättää valita vs. diakoniatyöntekijän virkaan Maria Virtasen ajalle 27.11.2017–31.12.2018.
Viransijaisuudessa noudatamme 4 kk:n koeaikaa. Valitun on esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

7. Lastenohjaajan toimen auki paneminen

Lastenohjaaja Anu Vilminko irtisanoutuu toimestaan 1.1.2018 alkaen. Hänen pääasiallinen tehtävänsä on ollut
iltapäiväkerhon ohjaaminen. Emme voi jättää tätä tointa täyttämättä, sillä kerhossa tulee olla aina kaksi
ohjaajaa. Lisäksi varhaiskasvatustiimi on pienentynyt, sillä lastenohjaaja Vodennikovan jäätyä äitiyslomalle,
emme täyttäneet hänen sijaisuuttansa (SN 4/2017 § 8) ja lastenohjaaja Virmalainen on jäämässä osa-
aikaeläkkeelle 1.1.2018 alkaen (SN 8/2107 § 8).

Haemme kokoaikaista lastenohjaajaa, jonka pääasialliset vastuualueet ovat päivä- ja iltapäiväkerho sekä
erilaiset perhetapahtumat. Toimen kelpoisuusvaatimuksena on kirkon lapsi- ja perhetyön perustutkinto tai muu
soveltuva kasvatusalan tutkinto. Hakijan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja
hänen tulee ennen tehtävän aloittamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
rikosrekisteriote. Toimen palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmässä 402. Koeaika on 6 kk.

Hakuaika päättyy 28.11. ja rekrytointiryhmä valitsee haastatteluun kutsuttavat samana iltana. Haastattelut
pidetään 30.11. ja neuvosto valitsee lastenohjaajan kokouksessaan 4.12. Työ alkaa 3.1.2018 tai sopimuksen
mukaan.

Esitys SN laittaa lastenohjaajan toimen auki ja valitsee rekrytointiryhmän jäsenet.
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Päätös SN päätti laittaa lastenohjaajan toimen auki ja valitsi rekrytointiryhmään neuvostosta Terttu
Lindholmin ja Pauli Löijan.

8. Suntion vakinaistaminen

Suntio Teija Rovio irtisanoutui virastaan 2016 (SN 1/2016 § 13c) ja suntio Seija Ojala jää eläkkeelle 1.12.2017
(SN 8/2017 § 8). Emme ole täyttäneet kumpaakaan virkaa. Suntio Sami Konkonen aloitti seurakunnassamme
tuntisuntiona 22.1.2016. Hänet on palkattu määräaikaiseksi suntioksi ensin 1.1.–30.6.2017 ja toisen kerran
1.7.–31.12.2017. Sami on hoitanut suntion tehtävänsä erinomaisesti ja saanut hyvää palautetta
seurakuntalaisilta, työntekijöiltä ja lähiesimieheltä, joka puoltaa Konkosen vakinaistamista. Liitteessä 2 on
Konkosen CV.

Varapuheenjohtaja Lea Purhonen pyysi pöytäkirjaan merkittävän, että seurakuntaneuvoston tärkein tehtävä on
työntekijöiden valinta. Tästä näkökulmasta katsottuna tehtävien auki laittaminen tulisi olla normaali käytäntö.

Esitys SN päättää vakinaistaa Sami Konkosen suntion virkaan 1.1.2018 alkaen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

9. Vuosaaren seurakunnan lausunto Helsingin seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta
2018–2020 sekä vuoden 2018 talousarviosta

Seurakuntaneuvosto voi halutessaan antaa lausunnon YKN:lle Helsingin seurakuntayhtymän toiminta- ja
taloussuunnitelmasta 2018–2020 ja vuoden 2018 talousarviosta (liite 3) sekä Toiminta- ja taloussuunnitelman
henkilökuntaliitteestä 2018–2020 (liite 4) 21.11. mennessä. YKV tekee niistä päätöksen 30.11.

Asiasta käytiin keskustelu ja lausuntoon päätettiin kirjata seuraavat seikat: Tulisiko talouden jakoperusteita
uudistaa. Lisäksi pitää huolehtia, että joka seurakunnassa perustehtävä on mahdollista toteuttaa.

Esitys SN keskustelee asiasta ja tarvittaessa valtuuttaa puheenjohtajan antamaan lausunnon.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

10. Lausunnon antaminen HSRKY:n henkilöstö- ja palkitsemisstrategioista 2017–2022 sekä
henkilöstön sopeuttamistoimenpiteistä

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 21.9.2017 pyytää marraskuun loppuun mennessä
seurakuntaneuvostoilta lausunnot henkilöstöstrategiasta (liite 5), palkitsemisstrategian (liite 6) ja henkilöstön
sopeuttamistoimista (liite 7) tulevaa päätöskäsittelyä varten sekä pyytää marraskuun loppuun mennessä
seurakuntakohtaiset lausunnot seurakuntaneuvostoilta aiemmin linjatun Helsingin seurakuntayhtymässä
toteutettavan noin 200 henkilötyövuoden suuruusluokan vähentämisen kohdentumisesta.

Esitys SN valtuuttaa puheenjohtajan antamaan YKN:lle lausunnon henkilöstö- ja
palkitsemisstrategioista, henkilöstön sopeuttamistoimenpiteistä sekä 200 henkilötyövuoden
vähentämisen kohdentumisesta.

Päätös Esitys hyväksyttiin.



Vuosaaren seurakuntaneuvoston pöytäkirja 9/2017 4

11. Henkilöstön koulutussuunnitelma 2018

Vuosaaren seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2018 (liite 8) on tiimeittäin valmisteltu
Henkilöstön koulutussuunnitelma ohjeistuksen pohjalta ja käsitelty johtoryhmässä 1.11.

Esitys SN hyväksyy henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2018.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

12. Vuoden 2017 yhteisvastuukeräyksen tarkastus

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 12.10. merkitä seurakuntien vuoden 2017
yhteisvastuukeräyksen tilitysten tarkastamisesta laaditun muistion tiedokseen (liite 9) ja lähettää sen tiedoksi
seurakuntien seurakuntaneuvostoille. Liitteessä 10 on YV-keräyksen tuotot 2016 ja 2017.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

13. Kolehtisuunnitelma ja kolehdinlaskentavuorot ajalle 14.11.–3.12.2017

Liitteessä 11 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on kaksi vapaata kolehtia.
Kirkkohallituksen ajanjaksoon sidottu kolehti Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan
tukemiseen on vielä keräämättä, ja 26.11. vietämme kirkossamme Herättäjäyhdistyksen kirkkopyhää.

Jumalanpalvelukset ovat sunnuntaisin klo 11 Vuosaaren kirkolla, ellei toisin mainita. Tällä jaksolla tarvittavat
kolehdinlaskentapäivät ovat: 19.11. / 26.11. 3.12

Esitys SN päättää

1) kerätä kolehdit 19.11. Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan
tukemiseen Kirkkohallituksen kautta ja 26.11. Herättäjä-Yhdistyksen musiikkityöhön
käytettäväksi uudistettujen Siionin virsien käyttöönottoon ja veisuuperinteen vahvistamiseen
kirkossamme Herättäjä-Yhdistys ry:n kautta ja näin vahvistaa kolehtisuunnitelman
kyseiselle ajalle.

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot

Päätös SN päätti

1) hyväksyä esityksen.

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot: 19.11. Terttu Lindholm / 26.11. Marja
Lindholm / 3.12 Anja Hinkkanen

14. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 8/2017 (liite 12).

Esitys Merkitään tiedoksi.
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Päätös Merkittiin tiedoksi.

15. Ilmoitusasiat

a. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät
13.11. / 4.12. / 2018: 5.2. / 12.3. / 16.4. / 14.5. / 11.6.

b. Vuoden 2018 Kirkkoherrojen kokouksen puheenjohtaja
Vuosaaren kirkkoherra on valittu ensi vuodeksi Helsingin kirkkoherrojen kokouksen puheenjohtajaksi.

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 19.58
yhteiseen Herran siunaukseen.

Jussi Mäkelä Helena Salo
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet

Heikki Pynnönen Hertta Sirkiä
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


