
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS            PÖYTÄKIRJA 10/2017

Kokousaika: ma 4.12.2017 klo 18 (yhteinen jouluateria klo 17.30 alkaen)
Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7

Läsnä:
Jussi Mäkelä, puheenjohtaja
Anja Hinkkanen, jäsen
Leena Saari, varajäsen (Niemi)
Hanna Ranssi-Matikainen, jäsen
Heikki Pynnönen, jäsen
Hertta Sirkiä, jäsen
Karita Toijonen, jäsen

Lea Purhonen, varapuheenjohtaja
Pauli Löija, jäsen
Marja Lindholm, jäsen
Anni Hämäläinen, varajäsen (Huhtinen)
Satu Sopanen, jäsen
Ville Jalovaara, jäsen
Helena Salo, sihteeri

Poissa: Timo Raittinen, Maarit Vierunen, Antti Niemi

Hartaus: hartaus vuorossa Heikki Pynnönen. Virsi 2: 1, 2, 5.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35.

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 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. Lastenohjaajan toimen täyttäminen

Seurakuntaneuvosto laittoi lastenohjaajan toimen auki viime kokouksessaan (SN 9/2017 § 7). Haemme
kokoaikaista lastenohjaajaa varhaiskasvatuksen tiimiin. Pääasialliset vastuualueet ovat päivä- ja iltapäiväkerho
sekä erilaiset perhetapahtumat. Työ alkaa 3.1.2018 tai sopimuksen mukaan.

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. Toivomme valittavalta hyviä
vuorovaikutustaitoja, innostunutta ja kehittävää työotetta sekä joustavuutta muuttuvissakin tilanteissa.

Hakuaika päättyi 28.11. ja hakijoita tuli yhteensä 14. Liitteessä 1 on kooste hakijoista. Rekrytointiryhmä valitsi
haastatteluun hakijat 1, 4, 6, 9 ja 10. Haastattelut pidettiin 30.11. Koska haastattelut pidettiin esityslistan
lähettämisen jälkeen, tuotiin rekrytointiryhmän esitys suoraan kokoukseen.

Rekrytointiryhmä esittää lastenohjaajan toimeen Anna Hennistä. Hänellä on hakemus-asiakirjojen,
haastattelun, osaamisen ja työkokemuksen perusteella arvioituna hakijoista parhaiten ko. tehtävään sopivat
taidot ja kyvyt toimen menestyksellistä hoitamista varten. Varasijalle esittää Linnea Korholaa.

Esitys SN valitsee lastenohjaajan toimeen rekrytointiryhmän esittämän hakijan

Päätös SN valitsi lastenohjaajan toimeen Anna Hennisen ja varasijalle Linnea Korholan. Työsuhteissa
noudatamme 6 kk koeaikaa. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote.

7. Seurakuntaneuvoston lausunnot YKN:lle

Käsittelimme viime kokouksessa Helsingin seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2018–2020
sekä vuoden 2018 talousarviota. Neuvosto valtuutti puheenjohtajan antamaan lausunnon keskustelun pohjalta
(liite 2). Vastine lausuntoomme (YKN esityslista 30.11. § 19):

Vuosaaren seurakunta toteaa, että seurakunnallisen kehysmäärärahan jakoperusteet on
päätetty kirkkovaltuustossa vuonna 2009. On hyvä, että siinä on otettu huomioon myös alueella
asuvien että 0-18 vuotiaiden määrä. Mutta tulisiko jakoperusteet uusia ottamalla huomioon myös
muita tekijöitä? Seurakuntaneuvosto toteaa, että yksi tekijä, joka olisi hyvä ottaa huomioon on
diakoniatyön laajuus. Lisäksi seurakunnat ovat hyvin eriarvoisessa asemassa sen suhteen,
saavatko ne jostain ylimääräisiä tuloja kuten testamenttilahjoituksia, sisäänpääsymaksuja,
konserttituloja ym. Koska joka seurakunnassa on perustehtävän toteaminen mahdollistettava
tulevaisuudessakin, tulee jakoperusteiden uusimista pohtia.

Vastine: Seurakunnallisen toiminnan toimintaympäristö on muuttunut oleellisesti sen jälkeen, kun
kehysmäärärahan jakoperusteet on päätetty 2009. Diakonian osalta on todennettu selvityksellä,
että diakoniseen toimintaa kohdennetut määrärahat eivät kohdennu optimaalisella tavalla avun
tarpeen mukaan, eikä avun tarpeen kasvaessa eikä avuntarpeen alueellisen painopisteen
muuttuessa. Olisi suotavaa nimetä työryhmä arvioimaan nykyisen kehysmäärärahan
jakoperusteiden toimivuutta sekä selvittämään mahdollisia vaihtoehtoja nykyisen
määrärahajakojärjestelmän kehittämiseksi.
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Neuvosto valtuutti puheenjohtajan antamaan lausunnon myös HSRKY:n henkilöstö- ja palkitsemisstrategioista
2017–2022, henkilöstön sopeuttamistoimenpiteistä sekä aiemmin linjatun Helsingin seurakuntayhtymässä
toteutettavan noin 200 henkilötyövuoden suuruusluokan vähentämisen kohdentumisesta (liite 3).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

8. Seurakunnan työntekijöiden lomat

Liitteessä 4 on seurakunnan työntekijöiden tammi-huhtikuun lomat.

Esitys SN päättää

1) merkitä tiedoksi lomat pappien osalta

2) vahvistaa muiden työntekijöiden vuosilomat

Päätös Esitys hyväksyttiin.

9. Kolehtisuunnitelma ja kolehdinlaskentavuorot ajalle 4.12.2017–4.2.2018

Liitteessä 5 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on 11 vapaata kolehtia niinä
päivinä, joina vietämme jumalanpalvelusta. Liitteessä 6 on kolehtianomukset. Kirkkohallituksen ajanjaksoon
sidottu kolehti on oppilaitos ja nuorisotyöhön eri järjestöille.

Jumalanpalvelukset ovat sunnuntaisin klo 11 Vuosaaren kirkolla, ellei toisin mainita. Tällä jaksolla tarvittavat
kolehdinlaskentapäivät ovat: 6.12. klo 10 / 10.12. / 17.12. / 24.12. klo 11 / 24.12. klo 17 / 24.12. klo 22  /25.12.
/ 26.12. / 31.12. / 1.1. / 6.1. / 7.1.  / 14.1. / 28.1.

Esitys SN päättää

1) kerätä kolehdit seuraavasti: 10.12. oman seurakunnan diakoniatyön jouluavustuksiin
vähävaraisille vuosaarelaisille, 17.12. oppilaitos ja nuorisotyöhön eri järjestöille
Kirkkohallituksen kautta, 24.12. klo 11 nimikkokolehti raamatunkäännöstyöhön Namibiassa
ndongan ja kwanjaman kielille, Suomen Pipliaseuran kautta, 24.12. klo 17 nimikkokolehti
kielityöhön Mekong-alueella, Suomen Lähetysseuran kautta, 24.12. klo 22 nimikkokolehti
Medialähetystyöhön Medialähetys Sanansaattajien kautta, 25.12. nimikkokolehti
seurakuntatyöhön Etu-Aasiassa, Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta,
26.12. Evankelisen lähetysyhdistys – ELY ry:n työn tukemiseen: Aarrearkku lasten
leiritoimintaan, lähetystyöhön Virossa (tuki Tarton Perhekeskukselle ja Sauen srk:n
lapsityölle), 31.12. Ruokkikaa nälkäiset ry:lle lähimmäisten kärsimysten lievittämiseen ja
globaaliin tasa-arvon edistämiseen, 1.1. oman seurakunnan Valon aamun kohtaamispaikan
toteuttamiseen, 7.1. Raamatun opetustyön tukemiseen Helsingin Raamattukoulun kautta,
14.1. kristilliseen radiotyöhön radio Deille Kristityt yhdessä ry:n kautta, 28.1. Suomen
Lepralähetys ry:n työn tukemiseen ja näin vahvistaa kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot
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Päätös SN päätti

1) hyväksyä esityksen.

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot: : 6.12. klo 10 Anni Hämäläinen / 10.12.
Anja Hinkkanen / 17.12. Anja Hinkkanen / 24.12. klo 11 / 24.12. klo 17 / 24.12. klo 22 Anni
Hämäläinen / 25.12. / 26.12. / 31.12. / 1.1. Anja Hinkkanen / 6.1. / 7.1.  Marja LIndholm /
14.1. / 28.1.

10. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 10/2017 (liite 7).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

11. Ilmoitusasiat

a. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät
5.2. / 12.3. / 16.4. / 14.5. / 11.6.

b. Joululahjat
Kirkkoherra jakoi neuvoston joululahjat, neuvosto muisti puheenjohtajaa ja sihteeriä myös joululahjalla
ja lopuksi lauloimme yhdessä joululaulun Tulkoon joulu.

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 19.03
Herran siunaukseen

Jussi Mäkelä Helena Salo
puheenjohtaja sihteeri

pöytäkirjan ovat tarkastaneet

Karita Toijonen Lea Purhonen
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


