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Allekirjoitukset 

Martti Häkkänen  Helli von Essen 
puheenjohtaja  sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 

 

 

Helsinki       Helsinki   

Jaakko Saari  Arja Sihvonen 

 

 

Pöytäkirjan nähtävänäolo 

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 13.11.–27.11.2015 Helsingin Mikaelin seu-
rakunnan kirkkoherranvirastossa, Emännänpolku 1, ja sen nähtävänä pitämisestä 
on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 12.11.2015 laitetulla ilmoituk-
sella. 

 

Martti Häkkänen 
kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja 
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65 §  Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10. 

 

66 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

67 §  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Saari ja Arja Sihvonen, va-
ralle Tapio Suontakanen ja Arto Virkkunen. 

 

68 §  Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin työjärjestys sillä muutoksella, että kohdassa 70. Muut 
asiat käsitellään nuorisotyönohjaaja Venla Vänskän perhevapaan si-
jaisuusjärjestelyt - asiaa jäsen Lainelan aloitteesta. 

 

69 §  Ilmoitusasiat  

- Seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Pasi Rauti-
ainen on muuttanut lokakuussa pois Mikaelin seurakunnan alueelta. 
Hän joutuu luopumaan luottamus-tehtävistään. Nuorten ja Perhei-
den Mikael - listalta nousee seurakuntaneuvostoon Mari Aho ja yh-
teiseen kirkkovaltuus-toon Ami Lainela.  

- Vuoden 2016 seurakuntaneuvoston kokoukset: ti 9.2. (kir-kollisko-
kousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit), 7.3., 11.4., 
9.5., 6.6., 5.9., 3.10., 7.11., 12.12.  

- Tiedoksianto yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä 285 §/2015: 
Rekrytointikielto (liite) 

- Jäsen 360 –salassapitosopimukset allekirjoitettaviksi sellaisille luot-
tamushenkilöille, jotka ovat saaneet / saavat Jäsen 360 –aineiston 
haltuunsa. Sopimus tehdään kahtena kap-paleena, joista toinen 
kappale säilytetään seurakunnassa ja toinen annetaan luottamus-
henkilölle. Jaetaan kokouksessa.  

- Luottamushenkilöt esittäytyvät – kirjoituksia nettisivuille.  
- Piispantarkastus 4. – 5.2., perhemessu, YV-aloitus 7.2. (piispa saar-

naa). Seurakuntaneuvoston jäsenille tapaaminen piispan kanssa 
4.2. klo 17.  

- Johtoryhmän muistiot 13 – 16/2015  

 

Merkittiin tiedoksi 

 

70 §  Muut asiat 

Merkittiin tiedoksi. 
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171/2015 

 
71 § Kirkkoherran päätösluettelo 

 

Päätösehdotus 

 

Merkitään tiedoksi. 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

Selostus 

Mahdollisen siirtämispäätöksen harkitsemista varten saatetaan tiedoksi 
kirkkoherran päätösluettelon päätökset. 

Liitteet 

1 Kirkkoherran päätösluettelo 
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168/2015 

 
72 § Lapin vaellusrippikoulun osallistumismaksun korottami-

nen 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto päättää Lapin vaellusrippikoulun osallistumismak-
sun korottamisesta 300 euroon toistaiseksi. 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

Selostus 

Mikaelin seurakunta on järjestänyt useiden vuosien ajan nuorten suosi-
ossa olleen Lapin vaellusrippikoulun, jonka osallistumismaksu on ollut 
240 euroa. Se toteutetaan yhtymän ulkopuolisena ostopalveluna, jonka 
kustannukset ovat vuosittain nousseet: mm. kuljetuskustannukset ovat 
nousseet viime vuosina. Osallistumismaksun korottamisella katetaan 
nousseita kustannuksia.  

Diakonian määrärahoista voidaan edelleen myöntää avustusta osallistu-
mismaksuihin niin, että myös vähävaraisilla on mahdollisuus osallistua 
halutessaan vaellusrippikouluun.  

Käytännössä 60 euron korotus tarkoittaa esimerkiksi 20 hengen rippi-
koulussa 1200 euron lisätuloa.  
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168/2015 

 
73 § Lausunto Helsingin seurakuntayhtymän toimintakulttuuria 

koskeneiden työryhmien raporteista 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto nimeää työryhmään Ami Lainelan, Mirja Laukkarisen, Jouko Kokko-

sen ja Martti Häkkäsen, työntekijöiden edustajaksi Noora Hynysen. Työryhmä laatii ehdo-

tuksen seurakuntaneuvoston lausunnoksi seurakuntayhtymän toimintakulttuurin muutok-

sesta. 

 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

Selostus 

Yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt seurakuntaneuvostoilta lausuntoa 
30.11.2015 mennessä kehittämisryhmien raporteista koskien seurakun-
tayhtymän toimintakulttuurin muutosta. 

Seurakuntaneuvosto nimeämään työryhmään ehdotetaan Ami Lainela, 
Mirja Laukkarinen, Jouko Kokkonen ja Martti Häkkänen. Työryhmä laatii 
ehdotuksen seurakuntaneuvoston lausunnoksi seurakuntayhtymän toi-
mintakulttuurin muutoksesta. 
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678/2015 

 
74 § Seurakunnan talouden sopeuttamissuunnitelma vuosille 

2016-2018 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto valmistelee seurakuntaneuvoston talous- ja hallin-
totyöryhmässä sopeuttamissuunnitelman. Työryhmään kuuluvat Ami 
Lainela, Hannu Ihalainen, Satu Luhtanen, Maija-Liisa Seppä, Ismo 
Kuutti, Tapio Suontakanen ja Martti Häkkänen 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

Selostus 

Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan lokakuussa 2015 päättänyt 
(YKN 269/2015) pyytää seurakuntaneuvostoilta henkilöstöä ja taloutta 
koskevan sopeuttamissuunnitelman vuosille 2016 - 2018.  

Seurakuntaneuvosto valmistelee seurakuntaneuvoston talous- ja hallin-
totyöryhmässä sopeuttamissuunnitelman. Työryhmään kuuluvat Ami 
Lainela, Hannu Ihalainen, Satu Luhtanen, Maija-Liisa Seppä, Ismo 
Kuutti, Tapio Suontakanen ja Martti Häkkänen. 

 

 

 

 

 



 PÖYTÄKIRJA  9 (12) 

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto 09.11.2015 

771/2015 

 
75 § Henkilöstön koulutussuunnitelman hyväksyminen 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto hyväksyy henkilökunnan koulutukset liitteen mu-
kaisesti ja antaa kirkkoherralle oikeuden tehdä muutoksia ja myöntää 
lisäkoulutuksia talousarvion puitteissa. 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

Selostus 

Henkilökunta anoo koulutuksia vuodelle 2016. Koulutustarve ja ehdo-
tukset koulutuksiksi on käsitelty työalakeskusteluissa sekä johtoryh-
mässä. Seurakuntaneuvosto on vuonna 2003 hyväksynyt henkilö-kun-
nan koulutuskäytännön.  Suunnitelmaan on merkitty myös neuvot-telu-
päivät, jotka eivät sisälly varsinaisen koulutussuunnitelman piiriin. 
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173/2015 

 
76 § Sini Ikävalkon vuorotteluvapaan myöntäminen 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto päättää puoltaa pastori Sini Ikävalkon anomusta 
Helsingin tuomiokapitulille, että se myöntää virkavapaata vuorotteluva-
paata varten ajalle 1.3.2016 - 22.2.2017. 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

Selostus 

Pastori Sini Ikävalko on anonut Helsingin hiippakunnan tuomiokapitu-
lilta virkavapaata vuorotteluvapaan pitämiseen ajalle 1.3.2016–

22.2.2017.  

Vuorotteluvapaan vähimmäiskesto on 100 päivää ja enimmäiskesto 
360 päivää. Vuorotteluvapaan edellytyksenä oleva työhistoriavaatimus 
on 16 vuotta ja hän on ollut saman työnantajan palveluksessa yhtäjak-
soisesti vähintään 13 kuukautta. Vuorotteluvapaata ei voi aloittaa enää 
sen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen, kun vuorottelija täyttää 

60 vuotta. Sini Ikävalkon osalta edellytykset täyttyvät.  

Vuorotteluvapaan ajaksi on palkattava sijainen. Vuorotteluvapaa-
sijaiseksi käy henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimis-
tossa vähintään 90 päivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 
14 kuukauden aikana, tai alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkea-
koulututkinnon suorittanut henkilö taikka henkilö, joka vuorotteluva-
paan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Työtöntä ei tarvitse 

palkata samoihin tehtäviin, joista vuorottelija on lähtenyt. 

 

Liitteet 

2 Vuorotteluvapaa-anomus Sini Ikävalko 
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678/2015 

 
77 § Seurakuntaneuvoston lausunto seurakuntayhtymän talous-

arviosta 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 
2016-2018 

 

Päätösehdotus 

 

Annetaan seurakuntaneuvoston lausunto (liite B) yhteisen kirkkoneuvoston ko-
kouksessaan lokakuussa 2015 esittämästä Helsingin seurakuntayhtymän toi-
minta- ja taloussuunnitelmasta 2016 – 2018 ja vuoden 2016 talousarviosta. 

Käsittely 

Lausunnon ensimmäisen kappaleen viidenteen lauseeseen lisättiin 
”…sekä Kristuksen evankeliumin esillä pitäminen.” 

Jäsenet Ihalainen ja Karimies jättivät merkinnän pöytäkirjaan koskien 
Toiminta ja taloussuunnitelma 2016 -2018, Vuoden 2016 talousarvio 
osaa, s. 95 Lähetys määrärahojen jakoperustetta: 

Pidämme epäkristillisenä ja väärinä perusteluita joiden perusteella lähe-
tysmäärärahojen ulkopuolelle on jätetty muut kirkon viralliset lähetysjär-
jestöt. Asiassa on toimittu vastoin kirkolliskokouksen perustevaliokun-
nan näkemystä. 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

Selostus 

Helsingin seurakuntayhtymän seurakuntaneuvostoilta pyydetään lausunto 15.11.2015 

mennessä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessaan lokakuussa 2015 esittämästä Helsin-

gin seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016 – 2018 ja vuoden 2016 ta-

lousarviosta (liite A).  

Lausunnosta käytävässä keskustelussa on hyvä tarkastella talousarvion ja toimintasuun-

nitelman toiminta-ajatusta, painopisteitä, erityishaasteita 2016 – 2018, keskeisiä tavoitteita 

vuodelle 2016 sekä arvioida toimintasuunnitelmassa esitettyjä talouden tasapainottami-

seen tähtääviä toimenpiteitä. Esitys seurakuntaneuvoston lausunnoksi on liitteenä B. 

 

Liitteet 

3 Lausunto 2016-18 TTS ja TA 2016 
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78 §  Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja antoi liitteen mukaiset oikaisuvaatimusohjeet sekä vali-
tusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


