
       

 

 

 PÖYTÄKIRJA 

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto 

 

Aika 08.06.2015 klo 20:10 - 21:10 

Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1 

 

Saapuvilla olleet jäsenet 
Martti Häkkänen, puheenjohtaja 
Hannu Ihalainen 
Ilmari Karimies 
Satu Katainen 
Anneli Koivisto-Väisänen 
Jouko Kokkonen 
Ami Lainela, varapuheenjohtaja 
Mirja Laukkarinen 
Tiina Lintunen 
Satu Luhtanen 
Marja Marchesani Mari Aho 
Pasi Rautiainen 
Jaakko Saari 
Maija-Liisa Seppä 
Arja Sihvonen 
Tapio Suontakanen 
Arto Virkkunen 

 

Muut saapuvilla olleet 
Helli von Essen sihteeri 

 

  

  



 PÖYTÄKIRJA  2 (13) 

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto 08.06.2015 

Allekirjoitukset 

Martti Häkkänen  Helli von Essen 
puheenjohtaja  sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 

 

 

Helsinki       Helsinki   

Mirja Laukkarinen  Tiina Lintunen 

 

 

Pöytäkirjan nähtävänäolo 

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 10.6.–24.6.2015 Helsingin Mikaelin seura-

kunnan kirkkoherranvirastossa, Emännänpolku 1, ja sen nähtävänä pitämisestä on 

ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 9.6.2015 laitetulla ilmoituksella. 
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kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja 
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40 §  Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.10. 

 

 

41 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

42 §  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja Laukkarinen ja Tiina Lintunen, va-
ralle Satu Luhtanen ja Pasi Rautiainen. 

 

 

43 §  Työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Hyväksyttiin työjärjestys. 

 

 

44 §  Ilmoitusasiat  

 

Merkittiin tiedoksi. 

 

 

45 §  Muut asiat 

 

Ei ollut. 

 

 



 PÖYTÄKIRJA  5 (13) 

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto 08.06.2015 

171/2015 

 
46 § Kirkkoherran päätösluettelo 

 

Päätösehdotus 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

 

Selostus 

Mahdollisen siirtämispäätöksen harkitsemista varten saatetaan tiedoksi 
kirkkoherran päätösluettelon päätökset. Liite jaetaan kokouksessa. 

 

Liitteet 

1 Kirkkoherran päätösluettelo 
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175/2015 

 
47 § Mikaelinkirkon viinikannun korjaaminen 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto päättää, että Mikaelinkirkon ehtoolliskannu korja-
taan kuntoon ja sen kivinen jalka vaihdetaan Ebenholzista tehtyyn pui-
seen jalkaan enintään 2000 euron hintaan. 

 

 Päätös 

Esityksen mukaan. 

Selostus 

Kirkkosalissa käytössä oleva viinikannun kahva on murtunut niin, että 
käytettäessä siitä tippuu viiniä kannun ulkopuolelle. Hopeinen ehtool-
liskannu kuuluu kuvanveistäjä ja korusuunnittelija Zoltán Popovitsin 
suunnittelemaan Mikaelinkirkon ehtoolliskalustoon.  

Kannun korjaamisesta on pyydetty arvio kultaseppä Jari Nissiseltä, 
Monimetalli J&J Oy.  Hän ehdottaa, että kannun kahvassa oleva mur-
tuma korjataan ja kannun kulunut sisätila kullataan uudelleen. Kulumi-
nen johtuu vuosien mittaan viinin happamuuden aiheuttamasta vauri-
oitumisesta. Korjaamisesta arvioidut kulut ovat enintään 2000 euroa. 

Kahvan kohdalla oleva murtumisen syynä on ehtoolliskannun varsin 
raskas kivijalka. Kultaseppä Nissinen ehdottaa seuraavaa menettelyä: 

 

Viinikannun kivijalan korvaaminen Ebenholzista tehdyllä puujalalla. 

 

”Viinikannun kivijalka on liian painava käyttöesineelle. Painosta joh-
tuen viinikannun kahva on murtunut, painunut sisään ja klommoilla.  

Pelkkä kannu painaa reilun kilon ja lisäksi kivijalka kilon verran, tämä 
kaikki on kahvan varassa. Koska kahva on malliltaan sellainen, että se 
voidaan juottaa kiinni vain yhdestä kohdasta kahvan yläreunasta muu-
taman senttimetrin alalta, alaosan painava kivijalka aiheuttaa kahvalle 
suuren vääntömomentin. Mikäli kivijalka säilytetään, kahva ei tule kes-
tämään käytössä. 

 

Suosittelen, että kannun kiviosa korvataan mustasta Ebenholzista teh-
dyllä puujalalla. Tämä puumateriaali on samanväristä kuin kannussa 
oleva musta graniitti. Tällöin jalan paino tulee olemaan vain noin kol-
masosa kivijalan painosta. Kannun käsittely helpottuu huomattavasti ja 
kahva tulee kestämään käytössä huomattavasti paremmin. Kannun ul-
konäkö ei näin tule muuttumaan.” 
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173/2015 

 
48 § Sasu Rauhalan virkavapaa-anomus vuorotteluvapaata var-

ten 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto päättää myöntää nuorisotyönohjaaja Sasu Rauha-
lalle virkavapaata vuorotteluvapaata varten ajalle 1.9.2015–31.8.2016. 

 

 

 Päätös 

Seurakuntaneuvosto myönsi nuorisotyönohjaaja Sasu Rauhalalle virka-
vapaata vuorotteluvapaan pitämiseen 7.9.2015–31.8.2016 (360 päi-
vää). 

 

Selostus 

Nuorityönohjaaja Sasu Rauhala on anonut ajalle 1.9.2015–31.8.2016 
virkavapaata vuorotteluvapaan pitämiseen. ( Liite A)                       
Työntekijä, joka on kokoaikatyössä, voi sopia työnantajan kanssa vuo-
rotteluvapaasta, joka voi kestää yhtäjaksoisesti vähintään 100 ja enin-
tään 360 kalenteripäivää. Työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi 
sijaisen, joka on työtön työnhakija.  Vuorotteluvapaan saamisen edel-
lytyksenä on, että työntekijä on ollut työssä ennen vuorotteluvapaan 
alkamista vähintään 16 vuotta ja hän on ollut saman työnantajan pal-

veluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta.   

 

Liitteet 

 

2 Rauhala Sasu anomus.pdf 
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672/2015 

 
49 § Lastenohjaajan määräaikainen työsuhde 3.8.2015 - 

30.6.2016 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto päättää valita määräaikaiseen lastenohjaajan työ-
suhteeseen ajalle 3.8.2015–30.6.2016 LO Tytti Malisen ja ensimmäi-

selle varasijalle Sosionomi (AMK) Mira Vesasen. Työsuhteen vaativuus-
ryhmä on 402. 

 

 Päätös 

Esityksen mukaan. 

Selostus 

SN päätti kokouksessaan 13.4.2015 julistaa lastenohjaajan työsuhteen 
auki ajalle 3.8.2015–30.6.2016 ja rekrytoida siihen määräaikaisen las-
tenohjaajan. (34§ / SN 2015). Määräaikainen työsuhde julistettiin avoi-
mesti haettavaksi ja hakuaika päättyi 18.5.2015.                                                                                    

Määräaikaan hakemuksia jätettiin 35 kappaletta.                            

Rekrytointiryhmä, johon kuului Marja Marchesani, Noora Hynynen ja 
Martti Häkkänen, valitsi kuusi hakijaa ja haastatteli heidät 25.5.2015.        

Rekrytointiryhmä esittää, että kyseiseen määräaikaiseen lastenohjaajan 
työsuhteeseen valitaan LO Tytti Malinen ja ensimmäiselle varasijalle 
Sosionomi (AMK) Mira Vesanen. 

 

Perustelut Tytti Malisen valitsemiseksi määräaikaiseen lastenohjaajan 

työsuhteeseen: 

LO Tytti Malisella on laaja kokemus perhe- ja päiväkerhotyössä sekä il-

tapäiväkerhotoiminnasta. Hän on aiemmin tehnyt yhteistyötä mm. Man-

nerheimin lastensuojeluliiton kanssa kurssien järjestämisessä sekä kou-

luttajana. Hänellä on kokemusta varhaisnuorisotyöstä sekä tapahtumien 

järjestämisessä. Hänellä on kyky toimia verkostoyhteistyössä päivähoi-

don kanssa. 

Päätöksen lapsivaikutukset liittyvät työntekijän muutokseen. 

Liitteet 

 

3 Kopio koontilista lastenohjaajahaku 2015.xlsx 

-  
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672/2015 

 
50 § Lastenohjaajan määräaikainen työsuhde 3.8.2015 - 

31.7.2017 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto päättää valita määräaikaiseen lastenohjaajan teh-
tävään ajalle 3.8.2015 – 31.7.2017 sosionomi (AMK), kirkonnuoriso-
työnohjaaja Heli Mäkisen ja ensimmäiselle varasijalle sosionomi (AMK) 

Mira Vesasen. Työsuhteen vaativuusryhmä on 402. 

 Päätös 

Esityksen mukaan. 

Selostus 

SN päätti kokouksessaan 13.4.2015 julistaa lastenohjaajan työsuhteen 
auki määräaikaisena 3.8.2015 – 31.7.2017 äitiys-, vanhempain- ja hoi-
tovapaan ajaksi ja rekrytoida siihen lastenohjaajan sijaisen. (35§ / SN 
2015). 

Määräaikainen työsuhde julistettiin avoimesti haettavaksi ja hakuaika 
päättyi 18.5.2015. Määräaikaan hakemuksia jätettiin 35 kappaletta. 

Rekrytointiryhmä, johon kuului Marja Marchesani, Noora Hynynen ja 
Martti Häkkänen, valitsi kuusi hakijaa ja haastatteli heidät 25.5.2015.  

Rekrytointiryhmä esittää, että kyseiseen määräaikaiseen lastenohjaajan 
tehtävään valitaan Sosionomi(AMK), kirkonnuorisotyönohjaaja Heli Mä-
kinen ja ensimmäiselle varasijalle Sosionomi (AMK) Mira Vesanen. 

 

Perustelut Heli Mäkisen valitsemiseksi määräaikaiseen lastenohjaajan 

työsuhteeseen 

Sosionomi (AMK) ja nuorisotyönohjaaja Heli Mäkisellä on kokemusta 

iltapäiväkerhon suunnittelusta sekä ohjaamisesta. Hän on toiminut Roi-

huvuoren seurakunnassa iltapäiväkerhon ohjaajana sekä Mikaelin seu-

rakunnassa määräaikaisena lastenohjaajana sekä suntiona. Hänellä on 

kokemusta myös perhetyöstä. Hän on tehnyt erityisnuorisotyötä sekä 

toiminut vammaisten nuorten ohjaajana. 

Päätöksen lapsivaikutukset liittyvät työntekijän muutokseen. 

Liitteet 

 

4 Kopio koontilista lastenohjaajahaku 2015.xlsx 



 PÖYTÄKIRJA  10 (13) 

Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto 08.06.2015 

678/2015 

 
51 § Talouden rakenteet ja suuntaviivat 2016–2018 

 

Päätösehdotus 

 

 Seurakuntaneuvosto  

1. päättää luopua taloudellisilla perusteilla uuden tilan varauksesta 
Mellunmäen ostoskeskuksen kohdalle rakennettavaan uuteen ra-
kennukseen. 

2. päättää siirtää vuoden 2016 aikana yhteistyössä seurakuntayhtymän 
kiinteistötoimiston kanssa toiminnat taloudellisesti edullisempiin tiloi-
hin nykyisestä, laadullisesti heikkoon kuntoon menneestä Mellun-
mäen seurakuntakeskuksesta, kun seurakunnan toimintaan löytyy 
taloudellisesti edulliset ja toimintaan sopivat tilat. 

3. päättää luopua taloudellisin perustein Pyhän Jysäyksen seurakunta-
talosta 1.1.2016 alkaen, jolloin seurakunnan toiminta siirretään ta-
loudellisesti edullisempiin tiloihin. 

4. merkitsee johtoryhmän ja seurakuntaneuvoston talous- ja hallinto-
työryhmän ehdotuksen tiedoksi. 

Käsittely 

Asian käsittelyn aikana seurakuntaneuvoston jäsen Karimies teki vasta-
ehdotuksen: päätösehdotuksen kohta 3 jätetään pöydälle. Seurakunta-
neuvoston jäsen Lintunen kannatti vastaehdotusta. Suoritettiin äänes-
tys: Päätösehdotus (jaa) 12 ääntä ja vastaehdotus (ei) 4 ääntä.  

 

 Päätös 

Seurakuntaneuvosto päätti äänin 12 – 4 esityksen mukaisesti. 

 

Selostus 

Mikaelin seurakunnan johtoryhmä ja seurakuntaneuvoston talous- ja 
hallintotyöryhmä on perehtynyt Helsingin seurakuntayhtymän antamiin 
talousarvioon vuosille 2016–2018. Johtoryhmä ja työryhmä pitivät ko-
kouksen ke 20.5.2015 yhdessä seurakuntayhtymän hallintojohtajan, 
Jussi Muhosen kanssa ja teki ehdotuksen seurakunnan talouden so-
peuttamisesta vuosille 2016–2018. 

Yhteinen kirkkoneuvosto on antanut talousarvion vuodelle 2016. Mika-
elin seurakunnan määrärahojen muutos vuoteen 2015 on – 72.447 eu-
roa. 
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Seuraavan kolmen vuoden aikana 2016–2018 Helsingin seurakuntayh-
tymän vuosittaisten tulojen väheneminen on vuositasolla noin 15 miljoo-
naa euroa. Mikaelin seurakunnan osalta arvioitu sopeuttamistarve on 
vuosien 2016–2018 aikana noin -322 500 euroa (2016 -72.500 euroa, 
2017 110.000 euroa ja 2018 140.000 euroa). 

Kyseisen sopeuttamistarpeen saavuttamiseksi johtoryhmä ja työryhmä 
ehdottavat, että 

 seurakunta luopuu mahdollisesti jo syksystä 2015 alkaen taloudellisesti kal-
liista Pyhä Jysäys seurakuntatalosta ja etsii Kivikon ja Kurkimäen alueelta 
toimintaa palvelevat ja taloudellisesti edullisemmat tilat. Vuosittainen säästö 
on noin 73.500 – 10.000 eur, eli 63.000 eur. 

 seurakunta selvittää Mellunkylän alueelta toimintaa palvelevat ja taloudelli-
sesti edulliset tilat. Seurakunta luopuu uuden tilan varauksesta Mellunmäen 
ostoskeskuksen kohdalle rakennettavaan uuteen rakennukseen ja siirtää 
yhteistyössä seurakuntayhtymän kiinteistötoimiston kanssa vuoden 2016 
aikana kanssa toiminnat taloudellisesti edullisempiin tiloihin. Arvioitu säästö 
näiden toimenpiteiden jälkeen on vuosittain noin 50.000 euroa 

 seurakunta kehittää työkulttuuria huomioiden itähelsinkiläisen toimintaym-
päristön muutoksen ja sen tarpeen sekä sopeuttaa henkilöstörakennetta 
luontaisen poistuman avulla. Mahdollinen vuosittainen säästö on noin 
30 000 euroa. 

 

Kirkkoherra on pitänyt henkilökunnalle tiedotus- ja keskustelutilaisuuden to 21.5. 
Henkilökunnalle on annettu johtoryhmän ja talous- ja hallintotyöryhmän ehdotuk-
sesta lisäksi kirjallinen tiedote. 

 

Päätöksen lapsivaikutukset liittyvät varhaiskasvatus- ja lapsiperhetyössä, diakoni-
sessa perhetyössä sekä varhaisnuorisotyössä tarvittavien tilojen laadullisesti heik-
kenevään muutokseen. Mellunmäen seurakuntakeskuksessa on ollut vuoden 2014 
aikana noin 1000 avoimen perhekerhon käyntiä eli noin 30 henkilöä viikoittain, päi-
väkerho on tavoittanut 23 eri lasta ja tupatoiminnassa on ollut 232 lapsen käynti-
kertaa vuodessa. Varhaisnuorten ja nuorten bändikerhot ovat kokoontuneet ti-
lassa.  

Pyhässä Jysäyksessä on ollut 460 perhekerhokäyntiä ja 24 päiväkerholaista 2014 
vuoden aikana. Lapsivaikutuksia syntyy enemmän, jos tiloille ei löydetä riittävän 
laadukasta ja perheiden näkökulmasta sopivaa sijaintia. Riski toiminnan houkutte-
levuuden ja tavoitettavuuden laskemisen osalta on ilmeinen. 
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168/2015 

 
52 § Työalojen toimintasuunnitelmat sekä seurakunnan toimin-

tasuunnitelma 2016  

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto päättää  

1. hyväksyä työalojen toimintasuunnitelmat sekä Mikaelin seura-
kunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2015–17. 

2. hyväksyä diakoniaprojektin jatkoanomuksen (liite B). 

 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

 

Selostus 

Työalat ovat laatineet vuosien 2016–2018 toimintasuunnitelmat seura-
kuntayhtymän talous-hallinnon määrittelemää rakennetta noudattaen 
(liite A). Muutoksena edellisvuosiin toimintasuunnitelmassa tulee mai-
nita vapaaehtoistyön osuus toiminnassa. Seurakunnan diakoniatyön 
vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojektiin anotaan jatkoa (liite B). 
 

Mikaelin seurakunnan toimintasuunnitelma kokoaa seurakunnan 
haasteet, painopisteet sekä tavoitteet vuodelle 2016 (liite C). 

Seurakunnan yhteinen sekä työalojen toimintasuunnitelmat ovat käsi-
telty johtoryhmässä toukokuussa 2015. (JR / toukokuu 2015) 

 

Lapsivaikutustenarviointi on tehty toimintasuunnitelmien aikaisempiin 
vuosiin verrattuna tapahtuneiden muutosten suhteen. Varhaiskasva-
tuksen työala odottaa taloudellisia tietoja. Jos talous supistuu henki-
löstöstä, niin lapsivaikutuksia syntyy toimintasuunnitelman mukaan 
erityisesti kokoavan toiminnan ryhmien lakkauttamisen tai toiminta-ai-
kojen supistamisen puitteissa noin 10–50 lapsen kohdalla. Arvio niistä 
voidaan suorittaa vasta budjettien vahvistamisen kohdalla. Varhais-
nuorisotyön kohdalla lapsivaikutuksia syntyy, jos tiloista luovutaan ja 
kerhomatkat pitenevät koululaiselle saavuttamattomiksi. 
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53 §  Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja antoi liitteen mukaiset oikaisuvaatimusohjeet sekä vali-
tusosoituksen ja päätti kokouksen klo 21.10. 

 


