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Allekirjoitukset 

Martti Häkkänen  Helli von Essen 
puheenjohtaja  sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 

 

 

Helsinki       Helsinki   

Jouko Kokkonen  Ami Lainela 

 

 

Pöytäkirjan nähtävänäolo 

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 20.4.–4.5.2015 Helsingin Mikaelin seura-
kunnan kirkkoherranvirastossa, Emännänpolku 1, ja sen nähtävänä pitämisestä on 
ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 10.4.2015 laitetulla ilmoituksella. 

 

Martti Häkkänen 
kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja 
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26 §  Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 

 

27 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

28 §  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouko Kokkonen ja Ami Lainela, varalle 
Mirja Laukkarinen ja Tiina Lintunen. 

 

 

29 §  Työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Esityksen mukaan. 
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  178/2015 

 
30 § Ilmoitusasiat 

 

Päätösehdotus 

 

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. 

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Selostus 

 Johtoryhmän muistiot 4 - 5/2015 

 Ekumeeninen seminaari ja iltakirkko Mikaelinkirkolla ma 27.4. 

 Helsingin hiippakunnan Tuomiokapituli pitää piispantarkastuksen 
Mikaelin seurakunnassa 4.-5.2. sekä 7.2.2016. 

 Seurakuntaneuvosto kokoontuu maanantaisin klo 17.30 keväällä 
2015: 11.5. ja 8.6. – sekä syksyllä 2015: 7.9., 5.10., 9.11. ja 7.12. 

 Retki ystävyysseurakuntaan Marja Magdaleenaan Tallinnaan su 
24.5.  

Liitteet 

1 2015-04-27 Reformaation merkkivuosi ekumeenisena mahdolli-
suutena. Seminaari ja iltakirkko. OHJELMA 2. 

 

 

 

31 §  Muut asiat 

 

 Seurakunnan toiminnan osallistumismaksut. Tiedotetaan 
työntekijöille, merkittiin tiedoksi. 
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171/2015 

 
32 § Kirkkoherran päätösluettelo 

 

Päätösehdotus 

 

Merkitään tiedoksi. 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. 

 

Selostus 

Mahdollisen siirtämispäätöksen harkitsemista varten saatetaan tiedoksi 
kirkkoherran päätösluettelon päätökset. 

Liitteet 

2 Päätösluettelo 
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179/2015 

 
33 § Taloussuunnitelmaa valmisteleva työryhmä  

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto päättää nimetä vuosiksi 2015–2017 taloussuunni-
telmaa valmistelevaan työryhmään Ami Lainelan, Maija-Liisa Sepän, 
Hannu Ihalaisen, Satu Luhtasen ja Ismo Kuutin. 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

 

Selostus 

Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti seurakun-
tayhtymän kehysbudjetti vuodelle 2016 jaetaan keväällä 2015 kullekin 
seurakunnalle seurakunnallisen toiminnan toteuttamiseen. Talousarvion 
määrärahakehyksen laskentaperusteena on seurakunnan väkimäärä ta-
lousarviovuotta edeltävän vuoden huhtikuun alussa.  Seurakunnille tu-
leva määräraha määräytyy kirkkoon kuulumisen lisäksi alueen asukas-
luvun sekä alle 18–vuotiaiden osuuden mukaan. 

Vastuullisen talouden suunnittelun kannalta on perusteltua, että seura-
kuntaneuvosto nimeää taloussuunnitelmaa valmistelevan työryhmän, 
jonka tehtävänä on perehtyä seurakunnan talouden rakenteeseen, 
käydä toiminnasta ja taloudesta rakentavaa keskustelua, pohtia mitä 
tehtäviä on priorisoitava tarvittaessa sekä kirkkoherran ja johtoryhmän 
kanssa valmistella seurakuntaneuvostolle ehdotus taloussuunnitel-
masta vuodeksi 2016 sekä talouden perusraamit kolmivuotiskaudeksi 
2016–2018. 
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597/2015 

 
34 § Lastenohjaaja Terttu Lehtosen työsuhteen päättäminen 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi lastenohjaaja Terttu Lehtosen 
ilmoituksen työsuhteen päättämisestä ja siirtymisestä lakisääteiselle 
eläkkeelle 1.8.2015 alkaen. 

Kyseinen lastenohjaajan työsuhde julistetaan auki määräaikaisena 
ajalle 1.8.2015–30.6.2016 ja työsuhteeseen rekrytoidaan määräaikai-
nen lastenohjaaja. 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

 

Selostus 

Lastenohjaaja Terttu Lehtosen on ilmoittanut työsuhteen päättämisestä 
ja siirtymisestä lakisääteiselle eläkkeelle 1.8.2015 alkaen. 

Päätöksen lapsivaikutukset liittyvät pitkäaikaisen työntekijän poistumi-
seen. Kyseisen lastenohjaajan työsuhde julistetaan auki vallitsevan ta-
loudellisen tilanteen johdosta määräaikaisena, minkä vaikutus kohdis-
tuu 0–6-vuotiaiden seurakunnalliseen toimintaan. 

 

Liitteet 

3 Lehtonen Terttu anomus eläkkeestä. 
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173/2015 

 
35 § Lastenohjaaja Susanna Stendahlin ilmoitus vanhempainva-

paasta 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto myöntää lastenohjaaja Susanna Stendahlille va-
pauden työsuhteesta äitiys-, vanhempain- ja hoitovapaata varten ajalle 
23.5.2015 – 31.7.2017. 

Kyseinen lastenohjaaja työsuhde julistetaan auki määräaikaisena ja las-
tenohjaajan määräaikaiseen työsuhteeseen rekrytoidaan lastenohjaajan 
sijainen. 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

 

Selostus 

Lastenohjaaja Susanna Stendahl on ilmoittanut jäävänsä äitiys-, van-
hempain- ja hoitovapaalle 23.5.2015 – 31.7.2017. Hän on mm. lasten-
ohjaajana koululaisten iltapäiväkerhossa. 

Päätöksen lapsivaikutukset liittyvät työntekijän muutokseen. Kyseisen 
lastenohjaajan työsuhde julistetaan auki vallitsevan taloudellisen tilan-
teen johdosta määräaikaisena, minkä vaikutus kohdistuu päivähoitoyh-
teistyöhön ja IP-toimintaan. 

Liitteet 

4 Stendahl Susanna anomus äitiys ja vanhempainvapaasta. 
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173/2015 

 
36 § Nuorisotyönohjaaja Venla Vänskän ilmoitus vanhempainva-

paasta 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto päättää myöntää virkavapauden nuorisotyönoh-
jaaja Venla Vänskälle nuorisonohjaajan virasta äitiys-, vanhempain- ja 
hoitovapaata varten ajalle 22.6.2015 – 31.7.2017. 

Kasvatuksen työala ehdottaa, että varhaisnuorisotyötä tekevän nuori-
sonohjaajan tilalle siirtyy sosionomi AMK, nuorisotyönohjaaja Emilia 
Perkiö.  

Päätös 

Esityksen mukaan. 

 

Selostus 

Nuorisotyönohjaaja Venla Vänskä on anonut virkavapaata nuorisonoh-
jaajan virasta äitiys-, vanhempain- ja hoitovapaata varten ajalle 
22.6.2015 – 31.7.2017.  

Päätöksen lapsivaikutukset liittyvät nuorisotyössä nuorisotyöntekijän 
siirtymiseen nuorisotyöstä varhaisnuorisotyöhön sekä varhaisnuoriso-
työssä työntekijän vaihtumiseen.  

Liitteet 

5 Vänskä Venla anomus äitiys ja vanh vapaasta. 
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598/2015 

 
37 § Jäsen 360 -työmateriaalin käyttöön ottaminen 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto päättää, että 

1) seurakunnassa otetaan käyttöön Jäsen 360 -työkalu ja siihen kuu-
luva käyttöliittymä, sekä 

2) seurakunta lähtee yhtenä pilottiseurakuntana kehittämään Jäsen 360 
– materiaalin avulla seurakunnan toimintaa. 

 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

 

Selostus 

Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt ottaa Helsingissä käyttöön Koti-
maa Oy tuottama Jäsen 360 -työkalun ja siihen liittyvän materiaalin seu-
rakuntatyön avuksi Helsingissä.  Kyseessä on Kirkon tutkimuskeskuk-
sen kokoama, valtakunnallinen, alueen asukkaita segmentoiva materi-
aali, jonka avulla on mahdollista kehittää seurakuntatyön eri toiminta-
menetelmiä, sen tavoittavaa toimintaa sekä tunnistaa alueen asukkai-
den ja seurakuntalaisten tarpeita. Lapsi- ja perhetyö on osin käyttänyt 
kyseistä materiaalia dialogisen vuorovaikutuksen kehittämisessä per-
heiden parissa. 

Seurakunnille on tarjolla käyttöliittymä, materiaali ja koulutus. Tällöin 
saadaan käyttöön seurakunnan alueen data ja käyttäjille opaskirja. 
Käyttöliittymän hinta on 1798 euroa. Seurakunnan on mahdollista 
saada lisäksi valitsemansa yksi kohdennettu analyysi alueestaan. Ana-
lyysi kustannetaan seurakuntayhtymän yhteisistä varoista. Seurakunta 
valitsee oman etenemisensä laajuuden ja tavan. 

Mikaelin seurakunnalla on tarjottu mahdollisuutta tulla yhdeksi pilotti-
seurakunnaksi. 

Työalan työntekijöillä laajennettu Johtoryhmä on tutustunut Jäsen 360 -
työkalun käyttöön ja on päättänyt ehdottaa, että osallistumme Jäsen 
360 – työkalun käyttöön ottamiseen ja sen hyödyntämiseen seurakunta-
työn kehittämisessä. (JR 6/2015) 
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179/2015 

 
38 § Kirkkopäiväedustajan valitseminen  

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto päättää valita keskuudestaan edustajat kirkkopäi-
ville. 

Päätös 

Halukkaat lähtijät voivat ilmoittautua sihteerille. 

 

Selostus 

Kirkkopäivät järjestetään Kouvolassa 22.–24.5.2015. Kirkkopäivillä on 
tarjolla la 23.5. mm. Seurakunnan luottamushenkilö – seminaari. Kirkko-
päiville pyritään järjestämään yhteiskuljetus la 23.5. 
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39 §  Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja antoi liitteen mukaiset oikaisuvaatimusohjeet sekä vali-
tusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.45. 

 


