
SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS            PÖYTÄKIRJA 2/2016

Kokousaika: ma 15.2.2016 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7

Jakelu:
Jussi Mäkelä, puheenjohtaja
Anja Hinkkanen, jäsen
Antti Niemi, jäsen
Hanna Ranssi-Matikainen, jäsen
Heikki Pynnönen, jäsen
Hertta Sirkiä, jäsen
Karita Toijonen, jäsen
Lea Purhonen, varapuheenjohtaja

Maarit Vierunen, jäsen
Maija Saario, jäsen
Marja Lindholm, jäsen
Pekka Huhtinen, jäsen
Satu Sopanen, jäsen
Timo Raittinen, jäsen
Ville Jalovaara, jäsen
Helena Salo, sihteeri

Kutsuttuna: musiikkitiimi

Hartaus: virren valinta vuorossa on Pekka Huhtinen. Virsi 178

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.31.

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 Maarit Vierunen ja Marja Lindholm.

Päätös Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Maarit VIerunen ja Marja Lindholm.

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. Diakonien virkojen täyttäminen

Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan (SN 10/2015) panna kaksi diakoniatyöntekijän virkaa auki, kun
diakoni Kaarina Kauppila oli irtisanoutunut virastaan 31.12.2015 lähtien ja diakoni Liisa Kiiskinen (50 %)
irtisanoutui eläkkeelle jäämisen johdosta 31.3.2016. Talousarviota 2016 tehdessämme päätimme, että
tulemme panemaan kaksi 100 %:sta diakoniatyöntekijän virkaa auki.

Hakuaika päättyi 10.1., ja virkaan tuli yhteensä 25 hakemusta, joista kahdella ei ollut pätevyyttä. Liitteessä 1
on kooste hakijoista. Rekrytointiryhmä kokoontui 14.1. valitsemaan haastatteluun kutsuttavat. Koska avoimia
virkoja oli kaksi, kutsuimme jopa seitsemän hakijaa haastateltavaksi (hakijat numero 1, 6, 8, 9, 12, 14 ja 18).
Haastattelut järjestettiin 28.1.

Hakuilmoituksella haimme kahta diakoniatyön eri osa-alueiden osaajaa, jotka ovat Helsingin seurakuntien
toimintakulttuurin muutosprosessissa aktiivisesti ja avoimesti mukana, ja osaavat varautua muuttuvien
tilanteiden mukaisiin työnjakojen tarkistuksiin yhdessä muiden tiimiläisten kanssa. Toivoimme hakijoilta
kokemusta diakoniatyöstä, hyvää yhteistyökykyä, neuvottelutaitoja sekä huumorintajua ja avointa mieltä.
Kelpoisuusvaatimukset ovat piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkaan kelpoistava tutkinto ja hakijan on
oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Rekrytointiryhmä esittää toiseen virkaan Heidi Viita-Virtasta ja toiseen Anna Kalskea, sekä varasijalle Pinja
Niemeä. Heillä on hakemus-asiakirjojen, haastattelun, osaamisen ja työkokemuksen perusteella arvioituna
hakijoista parhaiten virkaan sopivat taidot ja kyvyt viran menestyksellistä hoitamista varten.

Esitys SN päättää valita kahteen diakoniatyöntekijän virkaan Heidi Viita-Virtasen sekä Anna Kalskeen.
Varasijalle valitaan Pinja Niemi. Virat täytetään 1.4.2016 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran
täytössä noudatamme 6 kk:n koeaikaa. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

7. Toimintakertomus 2015

Liitteessä 2 on vuoden 2015 toimintakertomus. Vuosi 2015 toteutui kaikista taloushaasteista ja resurssipulasta
huolimatta todella hyvin. Kehysmäärärahasta jäi käyttämättä jopa 169.847 € mikä on ennätyksellinen säästö
seurakunnallemme. Tässä tilanteessa kun saamme kuluvan kolmen vuoden aikana yhtymältä 353.091 €
vähemmän, on tämä säästö todella tervetullut. Tästä huolimatta toimipisteidemme vähentäminen on nyt
ajankohtainen, jotta taloutemme olisi tasapainossa vuoden 2018 jälkeen.

Esitys Merkittiin tiedoksi

Päätös Merkittiin tiedoksi.

8. Tiloista luopuminen

Olemme käsitelleet tiloista luopumisia aikaisemmissa kokouksissa. Liitteessä 3 on tilinpäätös 2015
huomioituna vaihtoehdot tiloista luopumiseksi, ja mitä niistä luopuminen merkitsee taloudellemme. Liitteen 3
korvaa uudet liitteet 9 ja 10 johtuen mm. tarkentuneista tiedoista. Niiden pohjalta vaihtoehtoja on kaksi:

a) luovumme Albatrossin seurakuntatilasta ja Merihiekan seurakuntakeskuksesta
b) luovumme Hard Gospel Cafésta ja Merihiekan seurakuntakeskuksesta.
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Liitteessä 4 on lapsivaikutusten arviointi tiloista luovuttaessa. Päätämme kumman vaihtoehdon tiloista
luopumiseen valitsemme.

Timo Raittinen ehdotti, että päätämme luopua Albatrossista ja Merihiekasta. Ville Jalovaara kannatti esitystä.
Lea Purhonen teki vastaesityksen, että päätämme luopua Hard Gospel Cafésta ja Merihiekasta. Anja
Hinkkanen kannatti esitystä. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, ääntenlaskijoina toimivat Maarit Vierunen ja
Marja Lindholm. Äänet jakautuivat seuraavasti:

Esitys luovutaan Albatrossista ja Merihiekasta: 12 ääntä (Niemi, Ranssi-Matikainen, Pynnönen,
Toijonen, Vierunen, Saario, Lindholm, Huhtinen, Sopanen, Raittinen, Jalovaara, Mäkelä)
Esitys luovutaan Hard Gospel Cafésta ja Merihiekasta: 3 ääntä (Purhonen, Hinkkanen, Sirkiä)

Esitys SN päättää, mistä tiloista luovumme.

Päätös SN päätti, että luovumme Albatrossin seurakuntatilasta ja Merihiekan seurakuntakeskuksesta.

9. Esitys Suomen Lähetysseuran hallituksen jäseneksi

Suomen Lähetysseura järjestää vuosikokouksensa 11.6., jossa se valitsee uudet jäsenet hallitukseensa.
Seurakunta voi ehdottaa uutta hallituksen jäsentä 4.3. mennessä. Varapuheenjohtaja Lea Purhonen on
antanut suostumuksensa ehdokkaaksi hallituksen jäseneksi.

Esitys SN päättää esittää Lea Purhosta Suomen Lähetysseuran hallituksen jäseneksi.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

10. Palasin -tutkimus Helsingissä kirkkoon liittyneistä

Yhteisessä kirkkoneuvostossa (28.1.) esitettiin toive, että Minna Rikkisen ”Palasin – Helsinkiläisten kirkkoon
liittyneiden palaute” -raportti (liite 5) saatettaisiin seurakunnissa tietoon sekä työntekijöille että
luottamushenkilöille.

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

11. Kolehtisuunnitelma ja kolehdinlaskentavuorot ajalle 15.2.–13.3.2016

Liitteessä 6 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on yhteensä 2 vapaata kolehtia.
Liitteessä 7 on kolehtianomukset OM:n ja Irti huumeista ry:n hyväksi.

Jumalanpalvelukset ovat sunnuntaisin klo 11 Vuosaaren kirkolla, ellei toisin mainita. Tällä jaksolla tarvittavat
kolehdinlaskenta päivät ovat: 21.2. / 28.2. / 6.3. / 13.3.

Esitys SN päättää

1) kerätä kolehdit 21.1. maahanmuuttajatyölle Operaatio Mobilisaation kautta ja 6.3. läheis- ja
perhetyönkeskukselle Irti huumeista ry:n kautta ja näin vahvistaa kolehtisuunnitelman
kyseiselle ajalle.

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot
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Päätös SN päätti

1) kerätä kolehdit 21.2. maahanmuuttajatyölle Operaatio Mobilisaation kautta ja 6.3. läheis- ja
perhetyönkeskukselle Irti huumeista ry:n kautta ja näin vahvistaa kolehtisuunnitelman
kyseiselle ajalle.

2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot: 21.2. Hertta Sirkiä / 28.2. Antti Niemi /
6.3. Anja Hinkkanen / 13.3 Hertta Sirkiä.

12. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 2/2016 (liite 8).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

13. Ilmoitusasiat

a. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät ja vierailevat tiimit
14.3. nuorisotyö / 11.4. sihteerit / 9.5. / 6.6. / papisto tulee syyskuussa

b. Strategiatyöskentelyn aikataulu
to 3.3. klo 17.30–20.30 JR + SN: Strategiatyöpaja (missio, visio, toiminta-ajatus)
ke 6.4. klo 17.30–20.30 JR + SN: Strategiatyöpaja (päämäärät ja tavoitteet)
to 26.5. klo 17.30–20.30 TYK + SN: Strategiaseminaari (tämä pvm saattaa vielä muuttua)
ma 6.6. SN hyväksyy strategian

c. Merihiekan kesäsaunojen saunavahtivuoroista voi sopia sihteerin kanssa
d. Pyrimme työllistämään tänäkin vuonna Helsingin kaupungin kesäseteleillä nuoria

14. Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

Kokouksen pöytäkirja on tarkistettavissa viimeistään kokousta seuraavana sunnuntaina klo 12. Tarkistettu
pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana seitsemännestä päivästä
alkaen kokouksesta 15 päivän ajan. Ilmoitus tästä julkistetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla kokousta
seuraavana maanantaina.

15. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.36
yhteiseen Herran siunaukseen.

Jussi Mäkelä Helena Salo
Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet

Maarit Vierunen Marja Lindholm
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja


