SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 1/2018

Kokousaika: ma 5.2.2018 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka:
Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7
Läsnä:
Jussi Mäkelä, puheenjohtaja
Anja Hinkkanen, jäsen
Hanna Ranssi-Matikainen, jäsen
Heikki Pynnönen, jäsen
Hertta Sirkiä, jäsen
Karita Toijonen, jäsen
Lea Purhonen, varapuheenjohtaja
Anneli Raittinen, varajäsen (Vierunen)

Pauli Löija, jäsen
Marja Lindholm, jäsen
Terttu Lindholm, varajäsen (Huhtinen)
Veikko Laitinen, varajäsen (Sopanen)
Timo Raittinen, jäsen
Eero Hildén, varajäsen (Jalovaara)
Helena Salo, sihteeri

Poissa: Antti Niemi, Maarit Vierunen, Satu Sopanen, Ville Jalovaara, Pekka Huhtinen
Hartaus: virren valinta vuorossa Hertta Sirkiä. Virsi 548.
Vuosaaren Vesipääskyjen esittäytyminen
Vuosaaren Vesipääskyjen lippukunnanjohtaja Lauri Nieminen
partiolippukuntansa toiminnasta, ja keskustelimme yhteistyöstämme.

oli

vieraanamme

kertomassa

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.27.
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 Pauli Löija.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Anneli Raittinen ja Pauli Löija.
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5. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Perustelluista syistä voidaan ehdottaa esityslistan käsittelyjärjestyksen muuttamista.
Esitys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

6. Toimintakertomus 2017
Liitteessä 1 on vuoden 2017 toimintakertomus. Vuosi 2017 toteutui kaikista taloushaasteista huolimatta
paremmin kuin olimme arvioineet. Vuonna 2016 tehty päätös tilaluopumisista helpotti 2017 talousarvion
tekemistä n. 140.000 €. Arvioimme, että kehysmäärärahasta jää säästöön 28.542 €. Yhtymän Vuoden 2017
talousarviossa oli varattuna 500.000 € lisämäärärahaa niille seurakunnille, jotka ilmoittivat tilaluopumisistaan
ennen kehyksen 2017 valmistumista. Me saimme tuosta lisämäärärahasta 2017 lopussa jopa 84.749 €. Tällä
hetkellä taloustilanne ei edellytä meitä luopumaan seurakuntamme käytössä olevista tiloista.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

7. Kirkon ympäristödiplomin uudelleen hakeminen Helsingin seurakuntayhtymälle
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 12.10.2017:
1) hakea Kirkkohallitukselta Helsingin seurakuntayhtymälle Kirkon ympäristödiplomia vuonna 2018
2) pyytää Helsingin seurakuntien seurakuntaneuvostoja toimittamaan yhteiselle kirkkoneuvostolle helmikuun
2018 loppuun mennessä oman seurakuntansa ympäristökatselmusraportin vuosilta 2014-2017 (liite 2)
sekä seurakunnan ympäristöohjelman sisältäen seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelma vuosille
2018-2023 (liite 3)
3) pyytää seurakuntaneuvostoilta lausuntoa Helsingin seurakuntayhtymän hallinto-osaston, kiinteistöosaston,
yhteisen seurakuntatyön ja viestinnän yhteisen ympäristökatselmusraportin luonnoksesta (liite 4) ja
ympäristöohjelman luonnoksesta (liite 5) niiltä osin, kun ne koskevat seurakuntia, helmikuun 2018 loppuun
mennessä.
Käsittelemme ensisijaisesti kasvatuksen pastorin tekemät luonnokset seurakunnan ympäristökatselmusraportista ja ympäristöohjelmasta. Keräämme mahdolliset huomiot kaikista luonnoksista.
Esitys

SN päättää lähettää seurakuntamme ympäristökatselmusraportin 2014-2017 sekä seurakunnan
ympäristöohjelman vuosille 2018-2023 seurakuntayhtymälle.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

8. Yhtymän luotto- ja maksukorttiohjeistus
Liitteessä 6 on joulukuussa 2017 yhtymän luotto- ja maksukorttiohjeistus sekä liitteessä 7 ostotapahtuman
hyväksyjät ohje. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa esitettiin toive, että ne vietäisiin
seurakuntaneuvostoihin tiedoksi. Valtaosa luottokorttien käyttäjistä on toiminut oikein, eikä tiedossa ole, että
Vuosaaressa olisi väärinkäytöksiä. YKN:n päätöksellä suoritetaan erityistarkastus koskien luottokortteja,
matkalaskuja ja muuta laskutusta sekä hyväksymiskäytäntöjä. Aineistotarkastuksen kohteena ovat yhtymän
johtajat, päälliköt, kirkkoherrat sekä puheenjohtajisto.
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Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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9. Kolehtisuunnitelma ja kolehdinlaskentavuorot ajalle 5.2.–11.3.2018
Liitteessä 8 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on 3 vapaata kolehtia niinä päivinä,
joina vietämme jumalanpalvelusta. Liitteessä 9 on kolehtianomukset. Kirkkohallituksen ajanjaksoon sidottu
kolehti kerätään päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille.
Jumalanpalvelukset ovat sunnuntaisin klo 11 Vuosaaren kirkolla, ellei toisin mainita. Tällä jaksolla tarvittavat
kolehdinlaskentapäivät ovat: 11.2. / 18.2. / 25.2. / 4.3. / 11.3.
Esitys

SN päättää
1) kerätä kolehdit seuraavasti: 11.2. päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille
Kirkkohallituksen kautta, 25.2. Vuosaaren Merimieskirkon toiminnan tukemiseen, 11.3.
yhteisvastuukeräykseen ja näin vahvistaa kolehtisuunnitelman kyseiselle ajalle.
2) merkitä tiedoksi neuvoston kolehdinlaskentavuorot

Päätös

SN päätti
1) Hyväksyä esityksen.
2) Merkitä tiedoksi kolehdinlaskentavuorot: 11.2. Anja Hinkkanen / 18.2. Marja Lindholm /
25.2. Anja Hinkkanen / 4.3.Pauli Löija / 11.3.Terttu Lindholm

10. Puheenjohtajan päätösluettelo
Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelo 1/2018 (liite 10).
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

11. Ilmoitusasiat
a. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät
12.3. / 16.4. / 14.5. / 11.6.
b. Hyvien käytäntöjen jakamisen ja ideoinnin iltapäivä 14.3. klo 15-19 Vuosaaren kirkolla
Osana toimintakulttuurin muutosta järjestetään yhteinen rovastikunnallinen tilaisuus. Neuvostosta
mukaan ilmoittautuivat Anja Hinkkanen, Lea Purhonen, Hertta Sirkiä ja Marja Lindholm.
c. Muistokivi
Seurakuntalainen esitti Vuosaari-lehdessä toiveen muistokiven saamisesta kirkolle. Hautaustoimen
päällikkö selvitteli sen toteutusmahdollisuutta. Kirkkomme ympäristöstä ei löydy riskitöntä paikkaa
palaville kynttilöille.
d. Seurakuntavaalit 2018
SN valitsee vaalilautakunnan 3.4.–22.5.
Ehdokasasettelu päättyy 17.9.
Ennakkoäänestys 6.–10.11. ja vaalipäivä 18.11.
e. Huhtisten terveiset Myanmarista
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Neuvostomme jäsen Pekka Huhtisen ja vaimonsa Sirkka-Liisan lähettikirje on liitteessä 11.
12. 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.
13. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.09
yhteiseen Herran siunaukseen.
Jussi Mäkelä
puheenjohtaja

Helena Salo
sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet
Pauli Löija
pöytäkirjan tarkastaja

Anneli Raittinen
pöytäkirjan tarkastaja

