SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 5/2018

Kokousaika: ma 11.6.2018 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka:
Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7
Läsnä:
Jussi Mäkelä, puheenjohtaja
Anja Hinkkanen, jäsen
Leena Saari, varajäsen (Niemi)
Mikaela Mandalios, varajäsen (Ranssi-Matikainen)
Anni Hämäläinen, varajäsen (Pynnönen)
Hertta Sirkiä, jäsen
Anneli Raittinen, varajäsen (Vierunen)

Marja Lindholm, jäsen
Terttu Lindholm, varajäsen (Huhtinen)
Satu Sopanen, jäsen
Timo Raittinen, jäsen
Ville Jalovaara, jäsen
Samuel Paananen, sihteeri

Poissa: Niemi, Ranssi-Matikainen, Pynnönen, Toijonen, Purhonen, Vierunen, Löija, Huhtinen
Hartaus: virsi 548
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Sihteerin sairastuttua seurakuntaneuvosto
kutsuu 11.6. kokouksen sihteeriksi Samuel Paanasen.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Annetaan 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 Anni Hämäläinen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Anni Hämäläinen ja Hertta Sirkiä.

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. Määräaikaisen diakonianviran täyttäminen
SN päätti kokouksessaan (SN 3/18 § 8) laittaa määräaikaisen diakonian viran auki. Haemme
diakoniatyöntekijää laaja-alaiseen diakoniatyöhön. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan innostusta perustyöhön
ja sitoutumista kirkon sanomaan, hyviä yhteistyötaitoja ja joustavuutta, organisointi- ja kehittämiskykyä sekä
kykyä itsenäiseen työhön. Eduksi katsotaan diakoniatyön kokemus, osallistava ja kehittävä työote sekä
viestintä- ja verkostoitumistaidot. Kelpoisuusvaatimukset ovat piispainkokouksen hyväksymä diakonian
virkatutkinto sekä kirkkomme jäsenyys ja konfirmaatio. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Valitun
on esitettävä työterveyslääkärin todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote.
Hakuaika päättyi 15.5. Hakemuksia tuli kuusi (liite 1) ja rekrytointiryhmä kutsui kaikki hakijat haastatteluun
17.5. Hakija nro 2 ilmoitti saaneensa töitä muualta eikä siksi tullut haastatteluun.
Rekrytointiryhmä esittää määräaikaiseen virkaan Heidi Rajamäkeä. Hänellä on hakemus-asiakirjojen,
haastattelun, osaamisen ja työkokemuksen perusteella arvioituna hakijoista parhaiten ko. tehtävään sopivat
taidot ja kyvyt määräaikaisen viran menestyksellistä hoitamista varten. Varasijalle rekrytointiryhmä esittää
Jaana Jurvasta.
Esitys

SN valitsee määräaikaiseen diakonian virkaan Heidi Rajamäen ajalle 1.7.–31.12.2018.
Varasijalle valitaan Jaana Jurvanen. Sijaisuudessa on 4 kk:n koeaika.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

7. Seurakuntapastorin määräaikaisen ja osittaisen (50 %) viransijaisuuden täyttäminen
SN päätti kokouksessaan (SN 4/18 § 8) pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulia myöntämään pastori
Antti Pesoselle osittaisen (50 %) vanhempainvapaan ajalle 1.9.2018–31.8.2019 ja laittaa osa-aikaisen (50 %)
määräaikaisen (1.9.2018–31.8.2019) seurakuntapastorin viransijaisuuden auki.
Haemme vanhempainvapaansijaisuuteen pastoria, jonka sydän sykkii evankelioimistyölle. Työtehtäviin kuuluu
papin perustöiden lisäksi erityisesti Kuninkaan illat ja Alfa-kurssit. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan, innostusta
perustyöhön ja sitoutumista kirkon sanomaan, hyviä yhteistyötaitoja ja joustavuutta, organisointikykyä ja kykyä
itsenäiseen työhön. Katsomme eduksi kokemuksen evankelioimistyöstä. Kelpoisuusvaatimuksena on
kelpoisuus luterilaisen kirkon pappisvirkaan sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä
ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen. Valitun on
esitettävä työterveyslääkärin todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote. Sijaisuuksissa noudatamme 4
kk:n koeaikaa.
Hakuaika päättyi 29.5. ja hakemuksia tuli yhteensä 23 (liite 2). Rekrytointiryhmä kutsui kuusi hakijaa
haastatteluun (hakijat nro 2, 7, 11, 12, 14 & 23), joka pidettiin 31.5. Rekrytointiryhmä esittää määräaikaiseen ja
osittaiseen (50 %) viransijaisuuteen Simi Virtasta. Hänellä on hakemusasiakirjojen, haastattelun, osaamisen ja
työkokemuksen perusteella arvioituna hakijoista parhaiten ko. tehtävään sopivat taidot ja kyvyt
viransijaisuuden menestyksellistä hoitamista varten. Varasijoille rekrytointiryhmä esittää 1. Toni Kokkosta ja 2.
Mari Mutasta.
Esitys

SN pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan viranhoitomääräyksen pastori
Simi Virtaselle Vuosaaren seurakunnan 50 %:ksi seurakuntapastoriksi ajalle 1.9.2018–
31.8.2019.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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8. Määräaikaisen koulutyön kehittäjän projektiviran täyttäminen
SN päätti kokouksessaan (SN 4/18 § 6) laittaa määräaikaisen koulutyön kehittäjän viran auki. Haemme
henkilöä, joka on mukana luomassa ja kehittämässä uudenlaista koulutyön toimijaverkostoa. Verkosto tukee
oppilaiden ryhmätyötaitoja sekä lisää sympatiaa, empatiaa ja solidaarisuutta koulumaailmassa. Erityisenä
kohderyhmänä ovat 5.-luokkalaiset. Työn tavoitteena on luoda koulutyön rakenne, joka vastaa muuttuneen
toimintaympäristön haasteisiin ja rakentaa uutta yhteisöllistä työotetta koulutyöhön yhdessä eri toimijoiden
kanssa. Työ jakautuu Vuosaaren ja Helsingin Mikaelin seurakuntien alueille. Työtä tukee hankkeen
ohjausryhmä.
Tehtävän hoitamisessa tarvitaan kokemusta nuorisotyöstä, osaavaa verkostoissa toimimista, osallistavien ja
ryhmäyttävien menetelmien hallitsemista, innostusta uuden kehittämiseen ja luomiseen, ennakkoluulotonta
asennetta, hyviä yhteistyötaitoja ja joustavuutta, organisointi- ja kehittämiskykyä sekä kykyä itsenäiseen
työhön. Eduksi katsotaan kokemus koulumaailmasta, osallistava ja kehittävä työote sekä hyvät viestintätaidot.
Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään opistotason koulutus kasvatustyöstä, Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon jäsenyys sekä konfirmaatio. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen.
Hakuaika päättyi 29.5. ja hakemuksia tuli yhteensä yhdeksän (liite 3). Rekrytointiryhmä kutsui haastatteluun
hakijat nro 2, 3, 4 ja 5 ja haastattelut järjestettiin 30.5.
Rekrytointiryhmä esittää määräaikaiseen virkaan Anette Henttua. Hänellä on hakemus-asiakirjojen,
haastattelun, osaamisen ja työkokemuksen perusteella arvioituna hakijoista parhaiten ko. tehtävään sopivat
taidot ja kyvyt määräaikaisen viran menestyksellistä hoitamista varten. Varasijoille rekrytointiryhmä esittää 1.
Tuuli Kotisaloa ja 2. Sofia Joenpeltoa.
Esitys

SN valitsee koulutyön kehittäjän projektivirkaan Anette Hentun ajalle 13.8.2018–31.5.2019 ja
varasijoille 1. Tuuli Kotisalon ja 2. Sofia Joenpellon. Tehtävässä noudatamme 4 kk:n
koeaikaa. Valitun on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

9. Kanttorin osittainen hoitovapaa-anomus
Kanttorimme Hanna Virtanen palaa töihin vanhempainvapaalta elokuun lopulla lapsen ollessa kymmenen
kuukauden ikäinen, ja perhesyistä hän anoo 80 % työaikaa ajalle 20.8.2018–31.5.2019.
Esitys

SN myöntää kanttori Hanna Virtaselle osittaisen (20 %) hoitovapaan ajalle 20.8.2018–
31.5.2019.

Päätös

SN myöntää kanttori Hanna Virtaselle osittaisen (20 %) virkavapaan osittaista hoitovapaata
varten ajalle 20.8.2018–31.5.2019.

10. Kolehtisuunnitelma ja kolehdinlaskentavuorot ajalle 11.6.–2.9.2018
Liitteessä 4 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on 6 vapaata kolehtia niinä päivinä,
joina vietämme jumalanpalvelusta. Liitteessä 5 on kolehtianomus. Kesä-elokuussa kerätään kaksi ajanjaksoon
sidottua kolehtia: Kirkon ulkosuomalaistyöhön ja Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme
tiekirkkotoiminnan tukemiseen.
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Jumalanpalvelukset ovat sunnuntaisin klo 11 Vuosaaren kirkolla, ellei toisin mainita. Tällä jaksolla tarvittavat
kolehdinlaskentapäivät ovat: 17.6. / la 23.6. / 24.6. / 1.7. / 8.7. / 15.7. / 22.7. / 29.7. / 5.8. / 12.8. / 19.8. / 26.8. /
2.9.
Esitys

SN päättää
1) kerätä kolehdit seuraavasti: 24.6. Kirkon ulkosuomalaistyöhön Kirkkohallituksen kautta, 1.7.
Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen
Kirkkohallituksen kautta, 15.7. Nimikkokolehti kielityöhön Mekong-alueella, Suomen
Lähetysseuran kautta, 29.7. Nimikkokolehti raamatunkäännöstyöhön Namibiassa ndongan
ja kwanjaman kielille, Suomen Pipliaseuran kautta, 12.8. Nimikkokolehti
medialähetystyöhön yleensä, Medialähetys Sanansaattajien kautta, 2.9. Nimikkokolehti
seurakuntatyöhön Etu-Aasiassa, Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta ja
näin vahvistaa kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.
2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot

Päätös

SN päätti
1) hyväksyä esityksen
2) merkitsi tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot: 17.6. - / la 23.6. - / 24.6. - / 1.7. - / 8.7. / 15.7. - / 22.7. - / 29.7. - / 5.8. - / 12.8. Marja Lindholm / 19.8. Anja Hinkkanen / 26.8. Anja
Hinkkanen / 2.9. -

11. Puheenjohtajan päätösluettelo
Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 5/2018 (liite 6).
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

12. Ilmoitusasiat
a. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät ja vierailevat tiimit
3.9. kanttorit / 1.10. suntiot / 12.11. papit / 10.12. jouluateria
b. Seurakuntavaalit 2018
Ehdokasasettelu päättyy 17.9.
Ennakkoäänestys 6.–10.11. ja vaalipäivä 18.11.
c. Piispan päivä 1.11.2018 Vuosaaressa
d. Lastenohjaaja Salme Vesterinen ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.11.
13. 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.
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14. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen yhteiseen
Herran siunaukseen klo 18.2

Jussi Mäkelä
puheenjohtaja

Samuel Paananen
sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet

Anni Hämäläinen
pöytäkirjan tarkastaja

Hertta Sirkiä
pöytäkirjan tarkastaja
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