
 
              

 

 

 

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA   PÖYTÄKIRJA 2/2015 

SEURAKUNTANEUVOSTO 

 

Aika maanantai 2.3.2015 klo 17.30 

 

Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1 

 

Läsnä  Häkkänen Martti, puh. johtaja 

  Ihalainen Hannu 

  Karimies Ilmari 

  Katainen Satu 

  Koivisto-Väisänen Anneli 

Kokkonen Jouko 

Kuutti Ismo, varajäsen 

Lainela Ami 

Laukkarinen Mirja 

  Lintunen Tiina 

  Luhtanen Satu 

  Marchesani Marja 

  Rautiainen Pasi 

  Saari Jaakko 

  Sihvonen Arja 

Suontakanen Tapio, poistui koh-

dan 24. käsittelyn aikana 

Virkkunen Arto 

von Essen Helli, sihteeri 

 

Poissa Maija-Liisa Seppä 

  

  

      

15. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.45. 

 

16. Läsnä olevien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

17. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 

Esitys       Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Satu Katainen ja Anneli Koivisto-Väisänen, varalle 

Ismo Kuutti ja Ami Lainela. 

Päätös Esityksen mukaan. 

 

18. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys  Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 

Päätös  Esityksen mukaan. 
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19. Ilmoitusasiat 

- Tilastotiedot vuodelta 2014 

- Johtoryhmän muistio 3/2015 

- Seurakuntaneuvosto kokoontuu maanantaisin klo 17.30 keväällä 2015: 13.4., 

11.5. ja 8.6. – sekä syksyllä 2015: 7.9., 5.10., 9.11. ja 7.12. 

 

20. Muut asiat 

1. Seurakunnan toiminnan osallistumismaksut, siirretään seuraavaan ko-

koukseen. 

 

21. Kirkkoherran päätösluettelo 

  Mahdollisen siirtämispäätöksen harkitsemista varten saatetaan tiedoksi kirkkoher-

ran päätösluettelon päätökset (liite A).  

Esitys Merkitään tiedoksi. 

Päätös Merkittiin tiedoksi. 

 

22. Eropyyntö vanhuuseläkkeelle siirtymistä varten 

Seurakuntasihteeri Aili Partanen on jättänyt eronpyynnön seurakuntasihteerin vi-

rasta lakisääteiselle vanhuuseläkkeelle siirtymistä varten 1.10.2015 alkaen (liite A). 

 

Esitys Seurakuntaneuvosto päättää myöntää seurakuntasihteeri Aili Partaselle eron 

seurakuntasihteerin virasta 1.10.2015 alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymistä varten. 

 

Päätös Esityksen mukaan. 

 

23. Sakarinmäen seurakuntasalin vuokrasopimuksen irtisanominen 

Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistötoiminnan tavoitteena on supistaa Helsin-

gin seurakuntien käytettävissä olevasta tilamäärästä 25 % vuoteen 2020 mennessä. 

Seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto kehottaa arvioimaan käytettävissä olevien ti-

lojen tarpeellisuutta, käyttöastetta sekä niiden vaikutusta seurakunnan kokonaista-

louteen. Tiloista luopumisen tulisi ohjeistuksen mukaan kohdistua ensisijaisesti 

seurakuntayhtymän ulkopuolisilta tahoilta vuokraamiin tiloihin. Hyväksyessään ta-

lousarvioesityksen vuosina 2013 ja 2014 seurakuntaneuvosto päätti tehostaa tilojen 

käyttöä, arvioida vuokratilojen tarpeellisuutta ja harkita niistä luopumista (SN 

76/5/2013 ja SN 75/5/2014) 

 

Sakarinmäen seurakuntasali (Knutersintie 924, Östersundom) on siirtynyt vuonna 

2009 Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistötoimiston alaisuuteen ja Mikaelin seu-

rakunnan käyttöön, kun Sipooseen aiemmin kuulunut Östersundomin alue siirtyi 

Helsingin kaupungille.  
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Sakarinmäen seurakuntatila on kooltaan 190 m2, josta seurakunta on maksanut 

vuosittain 42.000 euron (3.500 eur kuukaudessa) suuruista sisäistä vuokraa. (18,40 

euroa/m2/kk). Tila on sijainnut Sakarinmäen koulun yhteydessä ja sen omistaa 

Helsingin kaupunki. 

 

Palkka- ja toimintakustannusten kasvaessa seurakunnan määrärahat mm. käytet-

tävissä olevien toimitilojen vuokrakustannusten maksuun vähenevät. 

 

Esitys Seurakuntaneuvosto toteaa ja vahvistaa, että se on irtisanonut Sakarinmäen kou-

lun yhteydessä olevan 190 m2 suuruisen Sakarinmäen seurakuntasalin tilat ja sitä 

koskevan vuokrasopimuksen 1.1.2015 alkaen. (Knutersintie 924, Östersundom). 

Päätös Esityksen mukaan. 

 

24. Määräaikainen kirkkomuusikon palkkaaminen 

 

Seurakunnan johtoryhmä on todennut usein strategisessa suunnittelussa sekä toi-

mintasuunnitelmien yhteydessä, että kirkkomusiikin kasvava tarve tulee huomioi-

da henkilöresursseissa. Johtoryhmä sekä kirkkoherran ja kanttoreiden kokous on 

käsitellyt kirkkomusiikin resurssien lisäämistä ja ehdottaa, että Mikaelin seurakun-

taan perustetaan 60 % kirkkomuusikon määräaikainen virka vaativuusryhmään 

601.  

Mikaelin seurakunnan jäsenmäärä on 19.540 ja alueella asuu noin 37.000 asukasta. 

Seurakunta palvelee muun muassa hautaan siunaamisten osalta myös väestörekis-

teriin kuuluvia alueen asukkaita. Seurakunnan alueella on kaksi kirkkoa ja kaksi 

seurakuntatilaa, joissa pidetään seurakunnan tilaisuuksia. Suomen Kanttori-Urkuri 

-liiton suositus kirkkomuusikoiden määrästä tässä tilanteessa on kolme kanttorin 

virkaa. Mikaelin seurakunnassa on tällä hetkellä kaksi kanttorin virkaa. 

Mikaelin seurakunnassa on jouduttu turvautumaan usein kuluneiden vuosien ai-

kana palkkiotoimisiin kirkkomuusikkoihin erityisesti juhlakausina, kuten jouluna 

sekä kanttoreiden lomakausina ja viikonloppuvapaiden yhteydessä. Aikuistyön 

työalalla toteutetaan syksyllä 2015 ja keväällä 2016 teemalliset kansakoululaulujen 

laulutilaisuudet. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa määräaikaisuus on perustel-

tua. 

Musiikkityöntekijä, MuM Kirsi Honkanen-Punkari on vastannut usean vuoden ai-

kana palkkiotoimisesti lapsi- ja perhetyössä muun muassa lasten musiikkileikki-

koulusta sekä lapsikuoro Ilopisaroiden toiminnasta. Lisäksi hän on vastannut myös 

nuorten aikuisten lauluryhmän, Melisman toiminnasta. Hän on toteuttanut lisäksi 

aikuistyössä muun muassa temaattisia laulutilaisuuksia sekä kehittänyt hoitavia ja 

vuorovaikutusta lisääviä laulutuokioita ikäihmisten keskuudessa. 

Esitys   Seurakuntaneuvosto päättää 
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1. perustaa Mikaelin seurakuntaan määräaikaisen, 60 % kirkkomusiikkityönte-

kijän virkasuhteen ajalle 1.4.2015- 30.6.2016 vaativuusryhmän ollessa 601 
 

2. ja valita kirkkomuusikon määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.4.2015 - 

30.6.2016 MuM Kirsi Honkanen-Punkarin vaativuusryhmän ollessa 601. 

 

Päätös Esitysten mukaan. 

 

25.  Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45 ja antoi liitteen A mukaisen oikaisuvaati-

mus- ja valitusosoituksen (liite A). 

 

 

 

Vakuudeksi: 

 

  

 Martti Häkkänen  Helli von Essen 

kirkkoherra   seurakuntaneuvoston sihteeri 

 

 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: 

  

 Helsinki __/__ 2015  Helsinki __/__ 2015 

 

  

 Anneli Koivisto-Väisänen  Satu Katainen 

 


