SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 10/2016

Kokousaika: ma 12.12.2016 klo 18 (yhteinen jouluateria klo 17.30 alkaen)
Paikka:
Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7
Läsnä:
Jussi Mäkelä, puheenjohtaja
Anja Hinkkanen, jäsen
Antti Niemi, jäsen
Anni Hämäläinen, varajäsen (Ranssi-Matikainen)
Terttu Lindholm, varajäsen (Pynnönen)
Hertta Sirkiä, jäsen
Karita Toijonen, jäsen

Lea Purhonen, varapuheenjohtaja
Pauli Löija, varajäsen (Saario)
Marja Lindholm, jäsen
Pekka Huhtinen, jäsen (§ 1–9)
Veikko Laitinen, varajäsen (Sopanen)
Ville Jalovaara, jäsen (§ 1–9)
Helena Salo, sihteeri

Poissa: Hanna Ranssi-Matikainen, Heikki Pynnönen, Maarit Vierunen, Maija Saario, Satu Sopanen, Timo
Raittinen
Hartaus: virren valinta vuorossa on Hertta Sirkiä. Virsi 25: 1, 2, 7.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 13/15.
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 Pekka Huhtinen ja Satu Sopanen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Veikko Laitinen ja Anja Hinkkanen.

5. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Perustelluista syistä voidaan ehdottaa esityslistan käsittelyjärjestyksen muuttamista.
Esitys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
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Asiat käsitellään muuten esityslistan mukaisessa järjestyksessä, mutta heti § 5 jälkeen
puheenjohtaja raportoi 9.12.2016 Vuosaaressa sattuneesta suuronnettomuudesta.

6. Raportti suuronnettomuudesta Vuosaaressa
Perjantaina 9.12. aamuyöstä Vuosaaressa syttyi tulipalo, jossa kuoli neljä ihmistä. Kirkkoherra raportoi
neuvostolle seurakunnan toimista onnettomuuspäivänä ja sen jälkeen (liite 8).
7. YV-keräyksen 2016 seurakuntaan jäävästä osuudesta päättäminen
Partio oli evankelis-luterilaisen kirkon vuosittaisen Yhteisvastuukeräyksen kotimaan erityiskohde vuonna 2016.
Tuotoilla rahoitetaan partiossa paikallistason hankkeita, joiden tavoitteena on helpottaa erityisryhmien, kuten
maahanmuuttajien, erityistä tukea tarvitsevien sekä vähävaraisten osallistumista partiotoimintaan.
Lippukuntia kannustettiin osallistumaan aktiivisesti Yhteisvastuukeräykseen.
Vuosaaressa yhteisvastuukeräyksessä mukana olivat Vuosaaren Vesipääskyt ry ja NMKY:n Rastipartio.
Yhteisvastuukeräyksen Vuosaareen jäävä tuotto oli 676,93 euroa.
Seurakuntamme yv-keräyspäällikkönä toiminut johtava diakoniatyöntekijä esittää, että seurakuntaan jäänyt
tuotto jaetaan puoliksi kahden em. partion kesken yhteisvastuukeräyksen käytettäväksi teeman mukaisesti
helpottamaan erityisryhmien, erityistä tukea tarvitsevien ja vähävaraisten osallistumiseksi partiotoimintaan.
Esitys

SN päättää, että seurakuntaan jäänyt tuotto 676,93 € jaetaan puoliksi Vuosaaren Vesipääskyt
ry:n ja NMKY:n Rastipartion kesken käytettäväksi teeman mukaisesti helpottamaan
erityisryhmien, erityistä tukea tarvitsevien ja vähävaraisten osallistumista partiotoimintaan.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

8. Kastepuun hankkiminen kirkkosaliin
Kastepuu tekee kaikille kirkossa kävijöille näkyväksi seurakuntaan kastetut, muistuttaa esirukouksesta heidän
puolestaan ja on myös kasteperheille näkyvä linkki seurakuntaan. Yhteys kasteperheeseen säilyy, kun heidät
kutsutaan vuoden päästä messuun kasteen muistamisen päivänä. Palaute eri seurakunnista on ollut
positiivista. Liitteessä 1 on neuvoston varapuheenjohtajan tekemä esitys.
Esitys

SN päättää hankkia kastepuun kirkkosaliin.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

9. Seurakunnan työntekijöiden lomat
Liitteessä 2 on seurakunnan työntekijöiden tammi-huhtikuun lomat.
Esitys

SN päättää
1) merkitä tiedoksi lomat pappien osalta
2) vahvistaa muiden työntekijöiden vuosilomat

Päätös

1) merkittiin tiedoksi.
2) esitys hyväksyttiin.
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10. Vuosaaren seurakunnan lausunto Helsingin seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta
2017–2019 sekä vuoden 2017 talousarviosta ja yhtymän vastineet
Liitteessä 3 on SN 9/2016 keskustelun pohjalta tehty lausunto Helsingin seurakuntayhtymän Toiminta- ja
taloussuunnitelmasta 2017–2019 ja vuoden 2017 talousarviosta.
YKN:n pöytäkirjassa (17/2016 § 349) on virheellinen maininta ”Lausunnoissa 10:ssä puolletaan hyväksymistä
ilman kysymyksiä tai kommentteja (Johannes, Kallio, Kannelmäki, Malmi, Matteus, Paavali, Pakila,
Pitäjänmäki, Vartiokylä ja Vuosaari).” Emme odottaneet vastausta hautausmaa asiaan, ellei
hautausmaasuunnitelmaan ole tullut muutosta. Muihin kysymyksiin halusimme vastauksen. Kahteen
ensimmäiseen hallintojohtaja on vastannut muiden seurakuntien kohdalla vastaaviin kysymyksiin seuraavasti:
Vastine: Keväällä 2015 käynnistettiin toimintakulttuurin muutos, jonka yhteydessä arvioitiin tuleviksi
säästötarpeiksi 15 miljoonaa euroa. Yleisen taloudellisen tilanteen ja verotuskertymänäkymän johdosta
säästötavoite on edelleen arvioidulla tasolla. Vuoden 2016 talousarvio toteutettiin leikkaamalla vuoden 2015
kehyksestä 3 %. Vuoden 2017 talousarvio on laadittu leikkaamalla 2016 kehystä 5 % ja suunnitelman mukaan
2018 talousarviossa kehystä leikataan 2017 tasosta 7 %. On esitetty, että vuoden 2018 kohdistuvan
leikkausten leikkaussuunnitelmaa loivennetaan ja jaksotetaan useammalle vuodelle. Kustannusten
leikkauskyky vaihtelee seurakunnittain. Kuitenkin olemassa olevilla suunnitelmilla ja keinovalikoimalla
sopeuttaminen suunnitellussa aikataulussa on mahdollista toteuttaa vuonna 2018.
Lähetin hallintojohtajalle sähköpostia, jossa pyysin hänen vastaustaan vastaamatta jääneeseen
Tuo kasvu johtuu siitä, että pääkaupunkiseudun uuden yhteisen median eli mediatoimituksen tuleva henkilöstö
on kokonaan meidän palkkalistoilla. Siellä on kuusi uutta päällikköä merkittynä tuleville vuosille. Tähän
vuoteen verrattuna päälliköitä toisaalta vähenee viestinnästä 1,4 ja rekisterihallinnosta 1 eli vähennystä
yhteensä 2,4. Lisäys siis 6, josta vähennetään tuo 2,4 eli jäljelle jää juuri tuo 3,6 htv:n kasvu. Eli
vertailukelpoisesti ilman mediaa päälliköiden määrä vähenee, tuon 2,4 mutta median yhdistymisen johdosta
lisääntyy.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

11. Keskustelua sijaisuuksien täyttämisistä ja päätöksiä niihin liittyen
Meillä on diakoni jäämässä äitiys- ja vanhempain vapaille ja nuorisotyönohjaaja vanhempain- ja hoitovapaille.
Lisäksi tuntisuntio on laittanut avoimen työhakemuksen. Käydyn keskustelun pohjalta seurakuntaneuvosto teki
päätöksiä sijaisuuksien täyttämisistä sekä tuntisuntion siirtymisestä määräaikaiseksi suntioksi.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

SN päätti
1) valita nuorisotyönohjaaja Jukka Druggin vanhempain- ja hoitovapaan sijaiseksi
nuorisotyönohjaaja Heidi Hakulisen ajalle 10.1.2017–31.3.2018.
2) diakoniatyöntekijä Heidi Viita-Virtasen äitiys- ja vanhempainvapaan sijaisen rekrytointiin
osallistuu neuvoston jäsen Marja Lindholm.
3) Sami Konkonen valitaan määräaikaiseen suntion virkaan ajalle 1.1.2017–30.6.2017.
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12. Kolehtisuunnitelma ja kolehdinlaskentavuorot ajalle 12.12.2016–22.1.2017
Liitteessä 4 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on yhteensä 7 vapaata kolehtia
niinä päivinä, jolloin meillä on jumalanpalvelus. Liitteessä 5 on lähetystyönpastorimme anomus
nimikkokolehdeista ja liitteessä 6 kolehtianomuksia.
Jumalanpalvelukset ovat sunnuntaisin klo 11 Vuosaaren kirkolla, ellei toisin mainita. Tällä jaksolla tarvittavat
kolehdinlaskentapäivät ovat: 18.12. / la 24.12. klo 17 / la 24.12. klo 22 / 25.12. / ma 26.12. / 1.1. / pe 6.1. / 8.1.
/ 15.1. / 22.1.
Varapuheenjohtaja ehdotti, että joululaattona klo 22 kolehti kerätään seurakunnan omaan kolehtikohteeseen,
Pekka ja Kaarina Koskiselle seurakuntatyöhön Etu-Aasiassa ja Open Doors Finland ry:lle kerätään kolehti
26.12. Tämä esitys sai kannatusta ja kirkkoherra muutti esityksen tämän mukaisesti.
Esitys

SN päättää
1) kerätä kolehdit seuraavasti: 18.12. Medialähetystyöhön Medialähetys Sanansaattajien
kautta, 24.12. klo 17 Raamatunkäännöstyöhön Namibiassa Suomen Pipliaseuran kautta,
24.12. klo 22 vainottujen kristittyjen tukemiseen Open Doors Finland ry:n kautta, 25.12.
Tuula ja Kimmo Kososen raamatunkäännös- ja kielenkehitystyölle Thaimaassa Suomen
Lähetysseuran kautta, 26.12. Pekka ja Kaarina Koskisen seurakuntatyöhön Etu-Aasiassa
Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta, 1.1. Wycliffe Raamatunkääntäjät
ry:lle, 8.1. lentopolttoaineen hankintaan hengen pelastaviin lentoihin MAF:n kautta, 15.1.
Itä-Helsingin Suomen Gideonit Ry:lle Raamattujen ja Uusien testamenttien hankkimiseen ja
näin vahvistaa kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.
2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot

Päätös

SN päätti
1) kerätä kolehdit seuraavasti:
18.12. Medialähetystyöhön Medialähetys Sanansaattajien kautta
24.12. klo 17 Raamatunkäännöstyöhön Namibiassa Suomen Pipliaseuran kautta
24.12. klo 22 Pekka ja Kaarina Koskisen seurakuntatyöhön Etu-Aasiassa Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta
25.12. Tuula ja Kimmo Kososen raamatunkäännös- ja kielenkehitystyölle Thaimaassa
Suomen Lähetysseuran kautta
26.12. vainottujen kristittyjen tukemiseen Open Doors Finland ry:n kautta
1.1. Wycliffe Raamatunkääntäjät ry:lle
8.1. lentopolttoaineen hankintaan hengen pelastaviin lentoihin MAF:n kautta
15.1. Itä-Helsingin Suomen Gideonit Ry:lle Raamattujen ja Uusien testamenttien
hankkimiseen ja näin vahvistaa kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.
2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot: 18.12. Anni Hämäläinen / la 24.12. klo
17 Hertta Sirkiä / la 24.12. klo 22 Anni Hämäläinen / 25.12. Anja / ma 26.12. Terttu
Lindholm / 1.1. Anja Hinkkanen / pe 6.1. Antti Niemi / 8.1. Antti NIemi / 15.1. Anja
Hinkkanen / 22.1. Marja Lindholm.

13. Puheenjohtajan päätösluettelo
Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 10/2016 (liite 7).
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Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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14. Ilmoitusasiat
a. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät
23.1. / 13.2. / 13.3. /10.4. / 15.5. / 12.6.
b. HGC:n remonttitilanne
Remontti ei ole vielä valmis. Toimistopuoli on valmis, mutta kahvilapuoli kalusteineen valmistuu vasta
ensi vuoden puolella, ehkä viikolla 4.
c. Merihiekka
Seurakuntayhtymä tekee Merihiekan suhteen päätöksiä 2018–2020.
d. Lea Purhosen terveiset kirkkopalveluiden valtuustosta
Jäsenmaksut nousevat. Kirkkopäivät ovat Turussa 19.–21.5. 2017, samana viikonloppuna järjestetään
valtakunnalliset kirkon musiikkijuhlat Helsingissä. Koulutusmuutos: nuorisotyön, lapsityön ja suntioiden
työalalla voi jatkossa suorittaa 60 % työharjoittelulla tai näyttötutkintona seurakunnassa.
e. Joululahjat
Kirkkoherra antoi neuvoston jäsenille joululahjat ja neuvosto muisti kirkkoherraa ja sihteeriä
joulukukalla.
15. 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.
16. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.23
yhteiseen Herran siunaukseen.
Jussi Mäkelä
puheenjohtaja

Helena Salo
sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet
Anja Hinkkanen
pöytäkirjan tarkastaja

Veikko Laitinen
pöytäkirjan tarkastaja

