SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 6/2016

Kokousaika: ma 6.6.2016 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka:
Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7
Läsnä:
Jussi Mäkelä, puheenjohtaja
Anja Hinkkanen, jäsen
Anneli Raittinen, varajäsen (Vierunen)
Antti Niemi, jäsen
Eero Hildén, varajäsen (Toijonen)
Hanna Ranssi-Matikainen, jäsen
Lea Purhonen, varapuheenjohtaja
Marja Lindholm, jäsen

Pauli Löija, varajäsen (Saario)
Pekka Huhtinen, jäsen
Satu Sopanen, jäsen
Terttu Lindholm, varajäsen (Pynnönen)
Timo Raittinen, jäsen
Veikko Laitinen, varajäsen (Sirkiä)
Ville Jalovaara, jäsen
Helena Salo, sihteeri

Poissa: Heikki Pynnönen, Hertta Sirkiä, Karita Toijonen, Maarit Vierunen, Maija Saario, Ville Jalovaara
Kutsuttuna: Sihteeritiimi
Hartaus: virren valinta vuorossa on Anja Hinkkanen. Virsi 574.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.34.
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 Hanna Ranssi-Matikainen ja Heikki Pynnönen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Hanna-Ranssi Matikainen ja Terttu 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. Vuosaaren seurakunnan strategia
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan SN 7/2015 aloittaa strategiatyöskentelyn syksyllä 2015.
Seuraavassa kokouksessa oli kolme konsulttiehdokasta kertomassa, miten he toteuttaisivat työskentelyn
seurakunnassamme. Neuvosto päätti pyytää kahdelta ehdokkaalta tarkennetut tarjoukset, sekä muutti
aloittamisajankohdan vuoden 2016 alkuun. Kokouksessa 9/2015 neuvosto päätti äänestyksen jälkeen valita
strategiatyön toteuttajaksi Sari Gustafssonin Point Collegesta.
Tammikuussa aloitimme strategiatyöskentelyn työyhteisökokouksessa, jossa Kotimaa-yhtiöiden edustaja
tutustutti meidät Jäsen 360 –aineistoon. Johtoryhmän kanssa pidimme Gustafssonin ohjauksessa strategian
suunnittelupäivän, jonka päätteeksi aloitimme APESTEn eli toimintaympäristöanalyysin tekemisen.
Helmikuussa jatkoimme sen työstämistä seurakuntaneuvoston sekä johtoryhmän kanssa. Samassa
yhteydessä pidimme alustavan porinan missiosta ja visiosta. Johtoryhmä perehtyi tarkemmin Jäsen 360 –
työkaluun pari päivää myöhemmin. Koko työyhteisö kokoontui arvotyöpajaan pohtimaan, mitä Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon arvot tarkoittavat seurakunnassamme. Maaliskuussa neuvosto ja johtoryhmä
kokoontuivat työskentelemään mission, vision ja toiminta-ajatuksen parissa ja huhtikuussa strategisten
päämäärien ja alustavien toiminnallisten tavoitteiden parissa.
Prosessin joka vaiheessa lähetettiin keskeneräiset työt kommentoitavaksi niin neuvostolle kuin työyhteisöllekin
sähköpostitse. Materiaalia tuli paljon, ja sen tiivistäminen oli aikaa vievää. Työyhteisö ja seurakuntaneuvosto
kokoontuivat strategiaseminaariin 26.5., jossa esitettiin seurakuntamme strategia. Sen visuaalisen ulkoasun
toteutti nuorisotyönohjaajamme Jonna Peitso (liite 1).
Esitys

SN päättää hyväksyä Vuosaaren seurakunnan strategian

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

7. Musiikkityön lisämääräraha-anomus Kirkon musiikkijuhlia 2017 varten
Kirkon musiikkijuhlia vietetään ensi vuonna Helsingissä. Kuorojemme osallistuminen juhliin edellyttää nuottien
ostamista sekä kuorolaisille osallistujapassin hankkimista. Liitteessä 2 on musiikkityön lisämääräraha-anomus
musiikkijuhlien kulujen kattamiseen.
Esitys

SN päättää myöntää lisämäärärahaa musiikkityölle Kirkon musiikkijuhlia varten vuoden 2016
aikana 3.500 € käytettäväksi ohjelmistokuluihin ja vuoden 2017 aikana 6.220 € käytettäväksi
kuorolaisten ja kanttorien osallistujapasseihin.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

8. Hoitovapaa-anomus
Liitteessä 3 on johtavan nuorisotyönohjaajan Ilkka Kanervan anomus osittaiseen hoitovapaaseen.
Esitys

SN päättää myöntää johtavalle nuorisotyönohjaajalle Ilkka Kanervalle osittaista 20 %:sta
hoitovapaata ajalle 1.9.2016–31.1.2017.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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9. ArkiSilta – päihde- ja työllistämistyön projektin loppuraportti
Seurakuntamme diakoniatyön ArkiSilta – päihde- ja työllistämistyön projekti alkoi 1.8.2012 ja se päättyy
31.7.2016. Liitteessä 4 on projektin loppuraportti. Projektin työntekijänä on toiminut Pia Nordlund, joka palaa
1.8. alkaen seurakuntamme diakonin virkaan. Hänen sijaisenaan toimineen Tiina-Susanna Hirvosen sijaisuus
seurakunnassamme päättyy.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

10. Kolehtisuunnitelma ja kolehdinlaskentavuorot ajalle 6.6.-11.9.2016
Liitteessä 5 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on 8 vapaata kolehtia niinä päivinä,
jolloin vietämme jumalanpalvelusta. Lisäksi Kirkkohallitus on määrännyt kerättäväksi kaksi ajankohtaan
sidottua kolehtia kesä-elokuun aikana, toinen on kirkon ulkosuomalaistyölle ja toinen Pohjois-Suomen
tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen. Tuomiokapituli on määrännyt kerättäväksi
syksyllä kolehdin Kirkon musiikkijuhlia varten. Liitteessä 6 on kaksi kolehtianomusta ja liitteessä 7 on anomus
konfirmaatiokolehdeiksi.
Jumalanpalvelukset ovat sunnuntaisin klo 11 Vuosaaren kirkolla, ellei toisin mainita. Tällä jaksolla tarvittavat
kolehdinlaskenta päivät ovat: 12.6. -/ 19.6. / la 25.6. / 26.6. / 3.7. / 10.7. / 17.7. / 24.7. / 31.7. / 7.8. / 14.8. /
21.8. / 28.8. / 4.9. / 11.9.
Esitys

SN päättää
1) kerätä kolehdit seuraavasti:
12.6. nimikkokolehti, jolla tuetaan raamatunkäännöstyötä Namibiassa ndongan ja
kwanjaman kielille Suomen Pipliaseuran kautta, 19.6. nimikkokolehti, jolla tuetaan Tuula ja
Kimmo Kososen tekemää raamatunkäännös- ja kielenkehitystyötä Thaimaassa Suomen
Lähetysseuran kautta, 3.7. nimikkokolehti, jolla tuetaan medialähetystyötä Medialähetys
Sanansaattajien kautta, 10.7. nimikkokolehti, jolla tuetaan Pekka ja Kaarina Koskisen
tekemää seurakuntatyötä Etu-Aasiassa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen
kautta, 24.7. kirkon ulkosuomalaistyölle Kirkkohallituksen kautta, 7.8. Pohjois-Suomen
tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen Kirkkohallituksen kautta
21.8. Tansanian ja Eritrean kuurojen koulujen tukemiseen Kuurojen lähetyksen kautta
4.9. Kirkon musiikkijuhlille 2017 tuomiokapitulin kautta, ja näin vahvistaa
kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.
2) kerätä ne korfirmaatiokolehdit, jotka eivät ole päämessun aikana seuraavasti:
su 15.5. klo 14 oman seurakunnan diakoniatyölle
la 18.6. klo 11 oman seurakunnan nuorisotyölle
la 20.8. klo 11 ja 14 oman seurakunnan diakoniatyölle
la 17.9. klo 11 ja 14 oman seurakunnan nuorisotyölle
3) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot

Päätös

SN päätti
1) hyväksyä esityksen.
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2) kerätä ne konfirmaatiokolehdit, jotka eivät ole päämessun aikana seuraavasti:
su 15.5. klo 14 oman seurakunnan diakoniatyölle vähävaraisten vuosaarelaisten
auttamiseen, la 18.6. klo 11 oman seurakunnan nuorisotyölle nuorten retki- ja
leiritoimintaan, la 20.8. klo 11 ja 14 oman seurakunnan diakoniatyölle vähävaraisten
vuosaarelaisten auttamiseen, la 17.9. klo 11 ja 14 oman seurakunnan nuorisotyölle nuorten
retki- ja leiritoimintaan.
3) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot: 12.6. - / 19.6. Pauli Löija/ la 25.6.Anja
Hinkkanen / 26.6. - / 3.7. Antti Niemi / 10.7. - / 17.7. Antti Niemi / 24.7. - / 31.7. - / 7.8. Terttu
Lindholm / 14.8. Anja Hinkkanen/ 21.8. Pauli Löija / 28.8. Antti Niemi / 4.9. Anja Hinkkanen/
11.9 Anja Hinkkanen.
11. Puheenjohtajan päätösluettelo
Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 6/2016 (liite 8).
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

12. Ilmoitusasiat
a. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät ja vierailevat tiimit
12.9.papisto / 10.10./ 14.11. / 12.12.
b. Seurakunnan kesäohjelma
Vuosaari-lehdessä 1.6. on julkaistu seurakuntamme kesäsivu.
c. Kirkkopalveluiden uusi palvelu
Lea Purhonen kertoi uudesta palvelusta, jossa voi myös avata paikallisia keräyskohteita.
http://www.kotimaanapu.fi
d. Diakin tiloissa, osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, messu kesäkeskiviikkoisin klo 17
13. 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.
14. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.47
yhteiseen Herran siunaukseen.
Jussi Mäkelä
puheenjohtaja

Helena Salo
sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet
Hanna Ranssi-Matikainen
pöytäkirjan tarkastaja

Terttu Lindholm
pöytäkirjan tarkastaja

