
 
              

 
 

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA  PÖYTÄKIRJA 1/2015 
SEURAKUNTANEUVOSTO 

 
Aika maanantai 2.2.2015 klo 17.30 

 
Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1 
 
Läsnä  Häkkänen Martti, puh. johtaja 

Aho Mari, varajäsen, poistui kohdan 12. 

käsittelyn jälkeen 
  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 
  Seppä Maija-Liisa 
  Sihvonen Arja 

Suontakanen Tapio, poistui kohdan 

13. käsittelyn aikana 
von Essen Helli, sihteeri 

 

Poissa Virkkunen Arto 

 Luhtanen Satu 

 

 

       

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.55. 

 

2. Läsnä olevien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 

Esitys       Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Hannu Ihalainen ja Ilmari Karimies, varalle Satu Ka-
tainen ja Anneli Koivisto-Väisänen. 

Päätös Esityksen mukaan. 

 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys  Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 

Päätös  Esityksen mukaan, siten lisättynä, että kohdassa 6. Muut asiat käsitellään jäsenen Lai-
nelan esitystä Retkimaksuista ja keskustellaan kirkkoherran aloitteesta yhteisistä peri-
aatteista kirkkosalien käytöstä. 

 

5. Ilmoitusasiat 
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- Helsingin seurakuntayhtymän läsnä oleva väestö (jäsenmäärä) 31.12.2014 

- Tilastotiedot vuodelta 2014, tulevat seuraavaan kokoukseen 

- Johtoryhmän muistiot 1 – 2/2015 

- Seurakuntaneuvosto kokoontuu maanantaisin klo 17.30 keväällä 2015: 2.3., 13.4., 

11.5. ja 8.6. 

 

6. Muut asiat 

- Jäsen Lainela otti puheeksi seurakunnan retki- ja osallistumismaksujen tarkistami-
sen. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

- Kirkkoherran johdolla keskusteltiin kirkkosalin käytöstä: Kirkkosalin käytöstä päät-

tää kirkkoherra yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa. Kirkkoherra valvoo kirkon 

käyttöä (KJ 14, § 2). Seurakuntaneuvosto antoi ohjeen, että seurakunnan alueella 

olevien kirkkojen kirkkosaleja (Mikaelinkirkko ja Östersundomin kirkko) annetaan 

ainoastaan sellaiseen konserttitoimintaan, johon on vapaa pääsy. Ohjelmasta voi-
daan periä maksu.  

 

7. Kirkkoherran päätösluettelo 

  Mahdollisen siirtämispäätöksen harkitsemista varten saatetaan tiedoksi kirkkoherran 
päätösluettelon päätökset (liite A).  

Esitys Merkitään tiedoksi. 

Päätös Merkittiin tiedoksi. 

 

8. Puheenjohtajan toteaminen ja varapuheenjohtajan valitseminen 

Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra (KL 11: 9, 3 mom. ja KJ 10: 12). 

Varapuheenjohtajana on neuvoston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden 
ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan valitsema jäsen (KJ 10:12). 

Esitys Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jonka toimikausi kes-
tää kaksi vuotta. 

 

Käsittely Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin ja kannetattiin yksimielisesti Ami Lainelaa. 

 

Päätös Seurakuntaneuvosto valitsi keskuudestaan Ami Lainelan varapuheenjohtajaksi, jonka 

toimikausi kestää kaksi vuotta. 
 
 

9. Sihteerin valinta 

Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 6 §:n mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää seura-
kuntaneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan tai seu-

rakuntayhtymän viranhaltija. Seurakuntaneuvoston sihteerinä on toiminut hallintoasi-
oita ja tiedotusta hoitava tiedotussihteeri Helli von Essen. 

 

Esitys Seurakuntaneuvosto valitsee sihteerikseen Helli von Essenin. 

Päätös Esityksen mukaan. 

 

10. Seurakuntaneuvoston kokouspalkkiot 

Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päivitti kokouspalkkiosäännön 
kokouksessaan 13.11.2014. Kokouspalkkiosäännön 3§ mukaan: 
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Seurakuntaneuvoston kokouksesta maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti: 

 Seurakuntaneuvoston erillisellä päätöksellä 

1) seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimivalle varapuheenjohtajalle ja ulkopuoli-
selle sihteerille enintään 75 €:n suuruinen ja jäsenelle enintään 50 €:n suuruinen ko-

kouspalkkio sekä 

2) seurakuntaneuvoston viranhaltijapuheenjohtajalle ja muille kirkon virka- ja työehto-
sopimuksessa määritetyille seurakunnan viranhaltijoille, joihin ei noudateta työai-

kamääräyksiä, osallistumisesta seurakuntaneuvoston kokoukseen kirkon virka- ja 
työehtosopimuksen mukaisesti enintään ko. sopimuksen liitteen 1 kohdan 4 mukai-

nen ylin kokouspalkkio (1.8.2014 lukien enintään 31,58); puheenjohtajalle ja sihtee-
rille palkkio maksetaan 50 %:lla korotettuna (1.8.2014 lukien enintään 47,37 

€/kokous). 

Seurakuntaneuvoston jäsenen kokouspalkkio on ollut 45 € kokoukselta. 

 

Esitys Seurakuntaneuvosto päättää, että seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimivalle va-
rapuheenjohtajalle ja ulkopuoliselle sihteerille maksetaan 70 €:n suuruinen ja seurakun-

taneuvoston jäsenelle 45 €:n suuruinen kokouspalkkio ja seurakunnan viranhaltijoille, 
joihin ei noudateta työaikamääräyksiä, osallistumisestaan seurakuntaneuvoston ko-
koukseen kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti 27€: n suuruinen kokouspalk-

kio. 

Päätös Seurakuntaneuvosto päättää, että seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimivalle va-

rapuheenjohtajalle ja ulkopuoliselle sihteerille maksetaan 70 €:n suuruinen ja seurakun-
taneuvoston jäsenelle 50 €:n suuruinen kokouspalkkio ja seurakunnan viranhaltijoille, 

joihin ei noudateta työaikamääräyksiä, osallistumisestaan seurakuntaneuvoston ko-
koukseen kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti 27€: n suuruinen kokouspalk-
kio. 

 

11. Lapsivaikutusten arviointi (LAVA) ja lapsivaikutusten arvioinnin työryhmä 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous teki päätöksen lapsivaikutusten 

arvioinnista toukokuussa 2014 kirkkojärjestykseen (23 luku § 3): ”Lapsen edun edistä-
miseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava 

huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka 
käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta”. Päätös tuli voi-

maan 1.1.2015.  

Seurakunnissa tulee valita lapsiasiahenkilöitä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden 
parista, jotka voivat tarkistaa valmistelijan apuna esityslistalta ne päätökset, joilla on 

vaikutusta lapsiin ja nuoriin. Heidän tulee organisoida tarvittaessa lasten ja nuorten 
mielipiteiden kerääminen ja osallistua LAVA-koulutuksiin välittäen ajankohtaista tie-

toa työntekijöille ja luottamushenkilöille. 

  

Esitys Seurakuntaneuvosto päättää  

1) valita LTO Noora Hynysen ja nuorisotyönohjaaja Hanna Uimosen lapsivaikutusten 
arviointityöryhmään sekä 

2) seurakuntaneuvoston edustajaksi Marja Marchesanin ja varahenkilöksi Jouko Kok-
kosen. 

Käsittely  Jäsen Karimies ehdotti, että selvitetään voidaanko myös nuoria itsessään ottaa mukaan 
työryhmään. Ehdotusta kannatettiin. 
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Päätös  Seurakuntaneuvosto päätti 

1) valita LTO Noora Hynysen ja nuorisotyönohjaaja Hanna Uimosen lapsivaikutusten 

arviointityöryhmään ja  

2) seurakuntaneuvoston edustajaksi Marja Marchesanin ja varahenkilöksi Jouko Kok-
kosen sekä 

3) antaa ryhmälle tehtäväksi arvioida, onko tarkoituksen mukaista kutsua nuorison 
edustaja/edustajia mukaan työryhmään. 

 

12. Vartiokylän rovastikunnan diakonian talousneuvojan määräaikaisen projektiviran 

täyttäminen 

Tarkempi esittely annettiin kokouksessa rekrytointiryhmän suorittamien haastattelujen 

sekä päätösehdotuksen tekemisen (27.1.2015) jälkeen. Kokouksessa oli nähtävänä yh-
teenveto hakijoista. 

 

        Helsingin Mikaelin seurakunnassa on ollut haettavan määräaikainen diakonian talous-
neuvojan virka ajalle 1.1.2015- 31.12.2017 Vartiokylän rovastikunnan Oman taloudellisen 

tilanteen elämänhallintaa tukevan (OTE) – kehittämisprojektin hoitamista varten 
(74/pöytäkirja 5/2014). Määräaikainen virka on ollut avoimesti haettavana. Hakua jat-

kettiin kerran. Ensimmäisessä ja jatketussa haussa virkaan haki yhteensä 28 henkilöä. 
Rekrytointityöryhmään kuuluivat kirkkoherra Martti Häkkänen, johtava diakoni Outi 
Juntunen ja Pasi Rautiainen Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvostosta sekä Vuo-

saaren seurakunnasta johtava diakoni Tuula Mäkinen. Rekrytointiryhmä haastatteli en-
simmäisen haun yhteydessä kolme hakijaa ja toisen haun yhteydessä kolme hakijaa. 

 
 Rekrytointityöryhmä piti tehtävään parhaiten sopivana sosionomi (AMK) Soile Nie-

meä.  
 

Esitys  Rekrytointiryhmä ehdottaa valittavaksi määräaikaiseen diakonian talousneuvojan vir-

kaan sosionomi (AMK) Soile Niemen vaativuusryhmään 502 ja ensimmäiselle varasijalle 
seurakuntakuraattori, diakoni Helena Viitasen ja toiselle varasijalle sosionomi- diakoni 

(AMK) opiskelija Anne Hästön.  

 
Seurakuntaneuvosto päättää: 

1) valita määräaikaiseen talousneuvojan virkaan sosionomi (AMK) Soile Niemen ajal-
le 1.3.2015–31.12.2017 vaativuusryhmään 502 Vartiokylän rovastikunnan OTE-

kehittämisprojektin hoitamista varten. 
2) valita kyseiseen virkaan ensimmäiselle varasijalle seurakuntakuraattori, diakoni He-

lena Viitasen ja toiselle varasijalle sosionomi-diakoni (AMK) opiskelija Anne Häs-
tön. 

 

Päätös Esitysten mukaan. 
 

13. Toimintakertomukset vuodelta 2014 

 Seurakuntaneuvosto valmistelee yhdessä johtoryhmän kanssa ja hyväksyy omalta osal-
taan seurakuntayhtymän yhteiseen vuosikertomukseen tulevan Helsingin Mikaelin seu-

rakuntaa koskevan toimintakertomuksen, joka noudattaa valmiiksi annettua rakennetta 
tilasto- ja tilinpäätöstietoineen. Tämä toimintakertomus on liitteenä olevan toimintaker-
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tomuksen alussa (liite A). Johtoryhmä käsitteli toimintakertomuksen kokouksessaan 
21.1.2015. 

  Työalat ovat laatineet seurakuntayhtymän ohjeistaman rakenteen mukaiset toiminta-
suunnitelman toteutumista arvioivat toimintakertomukset. 

  Seurakuntaneuvosto voi halutessaan antaa palautetta toimintakertomuksista sekä käsit-
telee seurakuntayhtymän tukea saaneen vuoden 2014 diakoniaprojektin loppuraportin 
(liite B). 

 

Esitys  Seurakuntaneuvosto päättää 

1) hyväksyä liitteen A mukaisen yhteiselle kirkkovaltuustolle lähetettävän seurakun-

tayhtymän yhteiseen vuosikertomukseen tulevan Helsingin Mikaelin seurakuntaa 
koskevan toimintakertomuksen vuodelta 2014 ja  

2) hyväksyä liitteen B mukaisen diakoniaprojektin loppuraportin 2014 ja 

 3)    merkitä tiedoksi työalojen toimintakertomukset vuodelta 2014 ja 

4)   antaa niistä työntekijöille kiitokset, arvioinnin ja palautteen. 
 

Päätös Seurakuntaneuvosto päätti 
1) hyväksyä liitteen A mukaisen yhteiselle kirkkovaltuustolle lähetettävän seurakun-

tayhtymän yhteiseen vuosikertomukseen tulevan Helsingin Mikaelin seurakuntaa 

koskevan toimintakertomuksen vuodelta 2014 ja  

2) hyväksyä liitteen B mukaisen diakoniaprojektin loppuraportin 2014 ja 

 3)    merkitä tiedoksi työalojen toimintakertomukset vuodelta 2014 ja 

4)   antaa niistä työntekijöille kiitokset. Seurakuntaneuvosto kehotti samalla määritte-

lemään ja sanoittamaan selkeämmin tavoitteessa esiintyneet poikkeamat sekä pitäyty-
mään toimintakertomusten pituudessa siten, että se mahtuu yhdelle A4:lle. 

 

 

14. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10 ja antoi oikaisuvaatimus- ja valitusosoituksen 

(liite A). 

 

Vakuudeksi: 

 

 Martti Häkkänen  Helli von Essen 
kirkkoherra   seurakuntaneuvoston sihteeri 

 

 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: 

  

 Helsinki __/__ 2015  Helsinki __/__ 2015 

 

  

 Hannu Ihalainen  Ilmari Karimies 


