
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS           PÖYTÄKIRJA 2/2020

Kokousaika: ma 9.3.2020 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7

Läsnä:
Jussi Mäkelä, puheenjohtaja
Mari-Kaisa Auvinen, jäsen
Anja Hinkkanen, jäsen
Ville Jalovaara, jäsen
Tuula Paasivirta, varajäsen (Järviö)
Sari Kumin, jäsen
Raija Laajanen, jäsen
Veikko Laitinen, jäsen

Marja Lindholm, jäsen
Pauli Löija, jäsen
Mikaela Mandalios, jäsen
Rebekka Nikula, jäsen
Heikki Pynnönen, jäsen
Anneli Raittinen, jäsen
Timo Raittinen, varapj, jäsen
Helena Salo, sihteeri

Poissa : Matleena Järviö
Kutsuttuna: seurakuntapastori Tiina Ahonen

Hartaus

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.43 .

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 Marja Lindholm ja Pauli Löija.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

5. Esityslistan ja asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Perustelluista syistä voidaan ehdottaa esityslistan käsittelyjärjestyksen muuttamista.

Esitys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
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Päätös Esitys hyväksyttiin.

6. Vuosaaren seurakunnan lähetystyö

Seurakuntamme lähetystyöstä vastaava pastori Tiina Ahonen kertoo Vuosaaren seurakunnan lähetystyöstä.
Liitteessä 1 on Lähetysrengas 1/2020.

Esitys Merkitään tiedoksi

Päätös Merkittiin tiedoksi.

7. Esitys Suomen Lähetysseuran hallituksen jäseneksi

Suomen Lähetysseura (SLS) hakee ehdokkaita Lähetysseuran hallitukseen kaudelle 2020-2023. Suomen
Lähetysseuran jäsenillä, seurakunnilla ja järjestöillä on mahdollisuus asettaa ennakkoon ehdokkaita Suomen
Lähetysseuran hallitukseen. Erovuorossa on tänä vuonna neljä hallituksen jäsentä. Hallituksen erovuorossa
olevat ja siinä jatkavat jäsenet käyvät ilmi liitteestä 2.

Ehdokasasettelun käytännön toteutuksesta vastaa hiippakuntien sekä jäsenjärjestöjen edustajista koostuva
vaalitoimikunta, joka toivoo runsaasti eri alojen osaajia ehdokkaiksi, jotta saadaan mahdollisimman
laajapohjainen hallitus. Toimikunta tekee kokonaisesityksen valittavista hallituksen jäsenistä vuoden 2020
vuosikokoukselle. Toimikunta pyytää kiinnittämään erityistä huomiota ehdokkaita asetettaessa heidän
koulutukseensa sekä hallitustyöskentelyssä tarvittavaan kokemukseen. Määräaika ehdokkaiden asettamiselle
umpeutuu 20.3.2020. Vaali toimitetaan 23.5.2020 Lahden Lähetysjuhlien yhteydessä järjestettävässä
vuosikokouksessa. Lisätietoja liitteessä 3.

Esitämme lähetystyöstä vastaavaa pastori Tiina Ahosta SLS:n hallituksen jäseneksi. Liitteessä 4 on Ahosen CV,
josta käy ilmi mm. hänen keskeiset lähetystyöhön liittyvät ansionsa ja muut Lähetysseuran hallituksen
jäsenyyden hoidon kannalta keskeiset ansiot.

Esitys SN päättää esittää pastori Tiina Ahosta Suomen Lähetysseuran hallituksen jäseneksi.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

8. Rohkeasti yhdessä tammi-helmikuun kysymykset

Viime kokouksessa päätimme, että neuvoston jäsenet voivat lähettää vastauksensa seurakuntasihteerille 23.2.
mennessä. Yhtään vastausta ei tullut. Koska ei ole mielekästä käyttää kokousaikaa näin monen kysymyksen
käsittelyyn, niin jokainen neuvoston jäsen voi itse halutessaan vastata sähköpostiin (asianhallinta.hsrky@evl.fi)
saamaansa linkin kautta kysymyksiin 15.3. mennessä.

Rohkeasti yhdessä on Helsingin seurakuntien ja seurakuntayhtymän kahden vuoden strategiatyöskentely, jonka
tarkoitus on selkeyttää ja vahvistaa seurakuntien toimintaedellytyksiä sekä luoda kestävä pohja kirkon
merkittävälle läsnäololle tässä kaupungissa myös 2030-luvulle mentäessä.

Rohkeasti yhdessä –prosessia edistetään mm. kuukausittain vaihtuvien keskusteluteemojen avulla. Liitteessä 5
on Tammi-helmikuun keskusteluteemat ”Miksi kirkko on läsnä tämän päivän helsinkiläiselle? Mikä on
seurakunnan ja yhtymän yhteisten palvelujen rooli tässä?”  Tavoitteena on yhteisen tavoitetilan tekeminen sekä
seurakuntien keskinäisen ja yhteisten palveluiden sekä seurakuntien välisen työnjaon kehittämisestä. Liitteessä
6 olevassa yhtymän perussäännössä luetellaan seurakuntayhtymän kirkkolain 11 luvun 2 §:n 5 momentin nojalla
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hoitamat tehtävät. Näiden lisäksi perussäännössä viitataan kirkkolain 11 luvun 2 pykälään, jossa
seurakuntayhtymän hoidettaviksi säädetään seuraavat asiat:

2 § Seurakuntayhtymän tehtävät
Seurakuntayhtymän on hoidettava asiat, jotka koskevat seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien
kirkollisverotusta, kirkollisverojen ja muiden yhteisten tulojen jakoa seurakuntien kesken sekä kirkon
keskusrahastoon ja kirkon eläkerahastoon suoritettavia maksuja ja talousarviota, rahatointa, kirjanpitoa,
tilinpäätöstä ja tilintarkastusta.

Seurakuntayhtymän on lisäksi hoidettava seurakuntien henkilöstöasiat, jotka koskevat:
1) palkan ja työnantajasuoritusten maksamista, työnantajailmoitusten tekemistä ja palkkakirjanpitoa;
2) nimikirjanpitoa, jollei tässä laissa toisin säädetä;
3) virka- ja työehtosopimusten tekemistä ja tulkintaa sekä paikallisesti toteutettavien palkantarkistusten
tekemistä tai palkantarkistuksia koskevien esitysten tekemistä kirkon työmarkkinalaitokselle;
4) luottamusmiestoimintaa, työsuojelua, työterveyshuoltoa sekä työnantajan ja työntekijöiden välistä
yhteistoimintaa.

Seurakuntayhtymä käyttää päätösvaltaa myös yksittäistä seurakuntaa koskevissa kirkkovaltuustolle
kuuluvissa asioissa, jollei päätösvaltaa ole annettu 10 §:ssä säädetyllä tavalla seurakunnille.

Seurakuntayhtymä päättää myös seurakuntien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä
seurakuntien kiinteästä omaisuudesta ja sen luovuttamisesta, jollei näitä asioita ole perussäännössä annettu
seurakuntien hoidettavaksi.

Seurakuntayhtymän päätettäväksi voidaan perussäännössä antaa myös muita hallintoon ja talouteen liittyviä
asioita sekä siinä mainittuja seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja.

Esitys SN päättää, että halukkaat neuvoston jäsenet vastaavat itse liitteen 5 yhtymän heille lähettämän
linkin kautta 15.3. mennessä.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

9. Kolehtisuunnitelma ja kolehdinlaskentavuorot ajalle 9.3.–5.4.2020

Liitteessä 7 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on 2 vapaata kolehtia niinä päivinä,
joina vietämme jumalanpalvelusta ja keräämme kolehdin. Liitteessä 8 on kolehtianomuksia.

Kolehdin laskemisessa on tarkoituksen mukaista, ettei sitä toteuta suntio yksin. Perinteisesti meillä neuvoston
jäsenet ovat olleet mukana tässä tärkeässä tehtävässä. Jos jokainen ottaa 4 krt / vuodessa kolehdinlaskenta
vuoron, niin saamme lähes kaikkiin kolehdinlaskuihin neuvoston edustuksen. Jumalanpalvelukset ovat
sunnuntaisin klo 11 Vuosaaren kirkolla, ellei toisin mainita. Tällä jaksolla tarvittavat kolehdinlaskentapäivät ovat:
15.3. / 22.3. / 29.3. / 5.4.

Esitys SN päättää

1) kerätä kolehdin 15.3. Raamatunkäännöstyöhön Namibiassa ndongan ja kwanjaman kielille,
Suomen Pipliaseuran kautta, 29.3. vainottujen kristittyjen auttamiseen Marttyyrien ääni ry:n
kautta ja näin vahvistaa kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot

Päätös SN päätti
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1) kerätä kolehdin 15.3. Raamatunkäännöstyöhön Namibiassa ndongan ja kwanjaman kielille,
Suomen Pipliaseuran kautta, 29.3. Yhteisvastuukeräykselle ja näin vahvistaa
kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot : 15.3. Tuula Paasivirta / 22.3. Marja
Lindholm / 29.3. Pauli Löija / 5.4. Timo Raittinen.

10. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 2/2020 (liite 9).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

11. Muut asiat

a. Seurakuntaneuvoston seuraavat kokouspäivät
6.4. / 11.5. / 1.6. / 7.9. / 5.10 / 2.11. / 7.12

b. Työyhteisöä ohjeistettu infektiotartuntojen leviämisen estämiseksi
Kirkkoherra ohjeisti työyhteisöä 28.2. sähköpostitse. Toimimme vastuullisesti ja pidämme huolta
hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja meillä on voimassa väliaikainen kättelykielto.

c. Opastekyltti kirkolle evättiin
Timo Raittisen ja Heikki Pynnösen aloitteesta Helsingin seurakuntayhtymä pyysi Helsingin kaupunkia
hankkimaan ja asentamaan opastekyltin Vuosaaren metroasemalle koskien Vuosaaren kirkkoa, koska
he ovat saaneet paljon palautetta, että metroasemalta ei osata lähteä oikeaan suuntaan. Toiveena oli
saada kyltti, jossa lukee "Vuosaaren kirkko, metrimäärä kirkolle" sekä suuntanuoli kohti kirkkoa.

d. Luento Ilmastonmuutoksesta 30.3. Vuosaaren kirkolla
Akatemiaprofessori Markku Kulmala pitää kirkollamme luennon Ilmastonmuutoksesta. Kellonaika on n.
18.30 (saattaa vielä muuttua). Tilaisuuden järjestävät LC Vuosaari sekä Vuosaaren seurakunta.

e. Vuosaaren kirkon 40-vuotisjuhla 31.5.
Juhlajumalanpalvelus pidetään helluntaina 31.5. klo 11.

f. Suomen Merimieskirkon 145-vuotisjuhlat 8.–9.8.
Vuosaaren kirkko toimii Suomen Merimieskirkon kesäjuhlien päätapahtumapaikkana. Pääjuhla on la
8.8. klo 14.30 ja juhlajumalanpalvelus su 9.8. klo 11, jossa saarnaa Porvoon piispa Bo-Göran Åstrand
g. Mari-Kaisa Auvinen kertoi, että hän perheineen muuttaa syksyllä lähetystyöhön Japaniin Kylväjä

ry:n kautta.

12. Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

Pöytäkirja on tarkistettavissa viimeistään kokousta seuraavana sunnuntaina klo 12. Tarkistettu pöytäkirja pide
tään 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 19.24
yhteiseen Herran siunaukseen.
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Jussi Mäkelä Helena Salo
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet

Marja Lindholm Pauli Löija
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


