
 

 

 
 

 
 
 
 
SEURAKUNTANEUVOSTO                  PÖYTÄKIRJA  5/2014 
 
Aika: keskiviikko 7.5.2014 klo 17.30-20.15 
Paikka: Munkkivuoren seurakuntasali, Raumantie 3 
Läsnä: Glad Leo, puheenjohtaja 
 Andersson Pasi 

Jukko Annamari 
Jäntti Josa 
Koltta-Sarkanen Eeva-Liisa 
Lampela Leo 
Leinonen Helena 
Levanto Marketta 
Moilanen Helena 
Osmoviita Kaarina 
Pankakoski Leena 
Solastie Kati 
Tani Kirsti 

 Tyrkkö Sirpa 
Lipasti Päivi, sihteeri 
poissa: Hidén Mikael, Suomalainen Sini 
Kutsuttuna Petteri Leinonen (6§) 
 

 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen lukemalla Päivän tunnussanan ja rukouksen. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Esitys: Kutsutaan Helena Moilanen ja Kaarina Osmoviita. Varalle Leena 
Pankakoski. 
Päätös: Esityksen mukainen. 

 
4. Työjärjestyksen vahvistaminen 

Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 
Päätös: Esityksen mukainen. 

 
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Edellisen kokouksen pöytäkirjan 4/2014 ovat tarkastaneet Helena Leinonen ja 
Marketta Levanto. Liite 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
6. Katsaus Munkkiniemen seurakunnan tilojen kehitykseen ja remonttiin 
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Seurakuntayhtymän kiinteistökehityspäällikkö Petteri Leinonen kertoo 
nykytilanteesta ja mahdollisesta jatkosta. Mahdollisuus keskusteluun ja 
kysymyksiin. 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
Päätös: Kiitettiin kiinteistökehityspäällikkö Petteri Leinosta saadusta 
informaatiosta ja keskustelusta. Merkittiin tiedoksi, että Munkkivuoren 
seurakuntatalon remontti jatkuu tulevana kesänä aiemman suunnitelman 
mukaisesti. 
 

7. Vaalilautakunnan perustaminen Seurakuntavaaleja 2014 varten 
Helsingin vaaliaikataulun mukaan seurakuntaneuvostojen pitää valita 
vaalilautakunnat siten, että vaalilautakunta ehtisi kokoontua 30.5. mennessä. 
 
Uuden vaalilainsäädännön mukaan äänioikeutettujen luettelontarkastajat 
valitsee vaalilautakunta keskuudestaan (aiemmin luettelon nimi oli 
vaaliluettelo ja valinnan teki seurakuntaneuvosto). Tässä kohdin täytyy tehdä 
valinta noudatatteko uusia vai vanhoja pykäliä. Kirkkohallituksen linjaus on, 
että myös uusia voinemme tässä kohdin jo käyttää. 
 
Huomioittehan vaalilautakuntien valinnassa on huomioitava kirkkohallituksen 
yleiskirjeessä 3/2014 tekemä linjaus vaalilautakunnan jäsenten 
esteellisyydestä: 
”Jos vaalilautakunnan jäsen tai hänen läheisensä on ehdokkaana vaaleissa, 
hän ei voi osallistua äänestyslippujen hylkäämistä koskevaan 
päätöksentekoon, vaalin tuloksen määräämiseen eikä vaalin tuloksen 
vahvistamiseen. Vaalilautakunnan päätösvaltaisuuden varmistamiseksi on 
suositeltavaa, että vaalilautakunnan jäsenistä enemmän kuin puolet on muita 
kuin ehdokkaita tai heidän läheisiään.” 

Vaalilautakuntaan kuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä 
vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen 
järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. Varajäsenet eivät siis 
ole henkilökohtaisia. 

Vaalilautakunnan jäsenten lukumäärää arvioitaessa on hyvä ottaa huomioon 
kokemukset aikaisempien vaalien toimittamisesta. Useimmin on perusteltua 
valita enemmän jäseniä kuin edellytetty minimimäärä. On huomattava, että 
kotiäänestyksessä vaalitoimitsijana on oltava joko vaalilautakunnan jäsen tai 
varajäsen. Lisäksi esimerkiksi ennakkoäänien laskemista varten voi olla 
käytännössä tarpeen valita useampia varajäseniä kuin, mitä varsinaisten 
jäsenten lukumäärä on. 

Ennakkoäänestystä varten puolestaan vaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat, 
joiden ei tarvitse olla vaalilautakunnan jäseniä, vaan esimerkiksi 
kirkkoherranvirastossa tai seurakuntatoimistossa toimitettavaa 
ennakkoäänestystä toimittamaan määrätään viraston tai toimiston 
työntekijöitä. Kuitenkin jos ennakkoäänestyspaikkoja on muuallakin kuin 
kirkkoherranvirastossa tai seurakuntatoimistossa, on erityisesti näissä 
paikoissa mahdollista hyödyntää myös vaalilautakunnan jäseniä ja 
varajäseniä. 
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Seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. 
Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. 

Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 
läsnä päätöstä tehtäessä. Vaalilautakunnan puheenjohtajan on huolehdittava 
siitä, että lautakunta on aina kokouksissaan päätösvaltainen.  

Vaalilautakunta vastaa seurakuntavaaleissa seuraavista 
tehtäväkokonaisuuksista: 

1) Valmistavat tehtävät vaaleja varten 
2) Äänioikeutettujen luetteloon liittyvät tehtävät 
3) Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja ehdokaslistojen 

laadinta 
4) Ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen toimittaminen 
5) Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely 
6) Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittaminen 
7)  Ääntenlaskenta ja vaalin tuloksen vahvistaminen 
8) Vaalien jälkitoimenpiteet 
 

Esitys: Valitaan vaalilautakuntaan neljä jäsentä ja varajäsenet. 

Päätös: Valittiin vaalilautakunnan jäseniksi kirkkoherra Leo Gladin lisäksi 

Mikael Hidén jäseneksi ja samalla puheenjohtajaksi, Kyllikki Kähäri, Harri 
Alajääski ja Annamari Jukko, varajäsenet Else Oksala, Ritva Linkala, Helena 
Moilanen, Leo Lampela ja Marketta Levanto. 

 
8. Palautekeskustelu seurakuntaneuvoston jäsenten ja työntekijöiden 

yhteisestä illasta 
Palautteena todettiin, että ilta oli tarpeellinen ja odotuksia vastaava. Toisaalta 
kaivattiin avoimempaa keskustelua. Todettiin, että annettiin mahdollisuus 
vuorovaikutukseen sekä työntekijöiden että luottamushenkilöiden kesken. 
Ohjatussa illassa ja isossa ryhmässä ei välttämättä synny spontaania keskustelua. 
Yhteistä keskustelua saattoi käydä esimerkiksi yhteisellä aterialla. 
Jatkoa ja tulevaa seurakuntaneuvostoa ajatellen toivotaan, että tapaamisia voisi 
olla ainakin kahdesti vuodessa. 

 
9. Suomen Merimieskirkko ry:n anomus 

Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun vastuuryhmä esittää, että seurakunta 
myöntäisi lahjoitusvarojen korkotuotoista 2 500 € Suomen Merimieskirkko ry:n työn 
tukemiseen v. 2014. Liite 
Esitys: Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun vastuuryhmän ehdotuksen 
mukainen. 
Päätös: Esityksen mukainen. 
 

10. Ehdotus lähetyskannatuskohteeksi vuonna 2014 
Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun vastuuryhmä esittää 5 000 €:n tukea 
Kambodzhan luterilaiselle kirkolle kertaluonteisesti v. 2014. Tuki kohdistettaisiin 
Luterilaisen maailmanliiton kautta. Liite  
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Esitys: Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun vastuuryhmän ehdotuksen 
mukainen. 
Päätös: Esityksen mukainen. 
 

11.  Vetoomus Munkkiniemen seurakuntatalon puolesta 
Seurakuntaan on saapunut seurakuntaneuvostolle osoitettu vetoomus liitteineen.  
Liite. Yhteyshenkilöinä asiassa ovat Eila Muhonen, Marja Rein ja Helena Seppälä. 
Kirjelmällä vedotaan seurakunnan ja seurakuntayhtymän päättäjiin, jotta 
Munkkiniemen seurakunta voisi jatkaa Munkkiniemen seurakuntatalon, os. 
Laajalahdentie 10, käyttöä. 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 

12. Muut mahdolliset asiat 
a. Munkkiniemen kirkon 60-vuotisjuhlaviikkoa vietetään 14.-21.9.2014. 

Budjettiehdotus juhlaviikkoa varten käsitellään seuraavassa 
seurakuntaneuvoston kokouksessa. Juhlatyöryhmän kokoonkutsuja on pastori 
Sinikka Peltohaka. 
 

13. Puheenjohtajan ilmoitukset 
Ei ollut. 
 

14.  Kirkkoherran päätökset 
Ei ollut. 

 
15. Tiedoksi 

 
a. Helvi Haponen on irtisanoutunut 1.7.2014 alkaen eläkkeelle siirtymisen 

vuoksi 
b. Pääsiäisiloa –seurakunnan kevätesite jaettu koteihin 9.4. 
c. Jäsenyydenvahvistamisen vastuuryhmän muistio 10.4. 
d. Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun muistiot 29.1. ja 7.4. 
e. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmän muistio 10.4. 
f. Diakonian vastuuryhmän muistio 29.4. 

 
 

16.  Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus  
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhteiseen Herran siunaukseen. 
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen. 
 
 

 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
Leo Glad   Päivi Lipasti 
puheenjohtaja   sihteeri 
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Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua 
vastaavaksi 
 
 
 
 
Helena Moilanen   Kaarina Osmoviita 
 
 
 
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14.-28.5.2014 viraston 
aukioloaikoina. Sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston 
ilmoitustaululla 14.5.2014 

 
 

 
 
 

 
 
 


