
 
              

 
 
 
HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA    PÖYTÄKIRJA 6/2014 
SEURAKUNTANEUVOSTO 
 
Aika maanantai 6.10.2014 klo 17.30 
 
Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. 
 
Läsnä  Häkkänen Martti, puh. johtaja 
  Ihalainen Hannu 
  Jokiniemi Lauri 
  Karimies Ilmari 
  Koivisto-Väisänen Anneli 

Lainela Ami, varapuheenjohtaja 
  Laukkarinen Mirja 

Mitrofanoff Mikael, poistui klo 19, koh-
dan 85. käsittelyn aikana 

  Pitkänen Mikko 
  Sihvonen Arja 

Suontakanen Tapio 
Turkki Päivi 
Virkkunen Arto  
Yli-Ollila Hanna, poistui klo 18.50, 
kohdan 85. käsittelyn aikana 
von Essen Helli, sihteeri 

 

Poissa Rautiainen Pasi 

 

77. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.50. 

 

78. Läsnä olevien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

79. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 

 

Esitys       Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Lauri Jokiniemi ja Ilmari Karimies, varalle Anneli 
Koivisto-Väisänen ja Ami Lainela. 

Päätös Esityksen mukaan. 

 

80. Esityslistan hyväksyminen 

Esitys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 

Päätös Esityslista hyväksyttiin kokouksen käsittelyjärjestykseksi siten, että esityslistan kohta 
82. Kirkosta eronneiden palaute vuosina 2012 – 2014 käsitellään esityslistan kohdan 
85. jälkeen. 

 

81. Ilmoitusasiat 

- Johtoryhmän muistio 11/2014 

- Usko hyvän tekemiseen – seurakuntavaalit 2014:  seurakuntavaalien ehdokasaset-
telu Mikaelin seurakunnassa ( Liite A.) 
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- Seurakuntaneuvosto kokoontuu maanantaisin klo 17.30  
2014: 3.11., 8.12. (Villa Solvik, Vuosaari) 

Päätös Merkittiin tiedoksi. 
                                                                                                                                                                 

82. Kirkkoherran päätösluettelo 

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

Esitys Merkitään tiedoksi. 

Päätös Merkittiin tiedoksi. 

 

83. Puoltavan lausunnon antaminen pastori Eva-Lisa Lindströmin vuorotteluvapaa-
anomukseen 

Seurakuntapastori Eva-Lisa Lindström anoo seurakuntaneuvostolta puoltavaa lausun-
toa Helsingin tuomiokapitulia varten 100 päivää kestävän vuorotteluvapaan pitämi-
seen vuoden 2015 lomakauden aikana tarkemmin työnantajan kanssa sovittuna ajan-
jaksona niin, että vuorotteluvapauden edellytykset täyttyvät. ( Liite A) 

 

Työntekijä, joka on kokoaikatyössä, voi sopia työnantajan kanssa vuorotteluvapaasta, 
joka voi kestää yhtäjaksoisesti vähintään 100 ja enintään 360 kalenteripäivää. Työnan-
taja palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi sijaisen, joka on työtön työnhakija. Vuorotteluva-
paan saamisen edellytyksenä on, että työntekijä on ollut työssä ennen vuorotteluva-
paan alkamista vähintään 16 vuotta ja hän on ollut saman työnantajan palveluksessa 
yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta. 

 

Esitys Seurakuntaneuvosto päättää puoltaa pastori Eva-Lisa Lindströmin anomusta Helsingin 
tuomiokapitulilta 100 päivää kestävän vuorotteluvapaan pitämiseen vuoden 2015 lo-
makauden aikana tarkemmin työnantajan kanssa sovittuna ajanjaksona niin, että vuo-
rotteluvapauden edellytykset täyttyvät. 

Päätös  Esityksen mukaan. 

 

84. Määräys virkamatkasta ulkomaanmatkaa varten Osmo Honkaselle  

Kanttori Osmo Honkanen anoo virkamääräystä Mikaelinkuoron 25 – vuotta konsertti-
matkalle Tsekin Tasavaltaan Prahaan kuorofestivaaleille 5.-8.12.2014 sekä 100% ul-
komaan päivärahaa kyseiselle ajalle. Mikaelinkuoro osallistuu kuorofestivaalin kuoro-
jen yhteisesiintymiseen sekä pitää konsertin Prahan keskustassa olevassa kirkossa. 

 

Mikaelinkuoro täyttää tänä vuonna 25 vuotta ja pitää adventin juhlakonsertin Mika-
elinkirkossa 1. adventtina 30.11.2014. Kuoro on valmistellut juhlavuoden matkaa sekä 
konserttien pitämistä Mikaelinkirkossa ja Prahassa kevään ja syksyn 2014 ajan. Kuo-
roa johtaa kanttori Osmo Honkanen.   

 

Esitys:   Seurakuntaneuvosto päättää myöntää kanttori Osmo Honkaselle virkamääräyksen 
Mikaelinkuoron 25 – vuotta konserttimatkalle Tsekin Tasavaltaan Prahaan kuorofesti-
vaaleille 5.-8.12.2014 sekä 100 % ulkomaan päivärahaa kyseiselle ajalle. 

Päätös Esityksen mukaan. 
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85. Muut asiat: 

Kirkosta eronneiden palaute vuosina 2012–2014 

”Arvostan, mutta eroan” Kirkosta eronneiden palaute vuosina 2012-2014 -laadullinen 
tutkimus on tarkastellut Helsingin seurakuntayhtymän alueella kirkosta eronneiden 
palautetta vuosina 2012-2014 tammi-toukokuulta. Tutkimusraportin tavoitteena on 
tehdä yhteenveto kirkosta eronneiden antamasta palautteesta ja pohtia palautteista 
nousevia teemoja yhteiskunnallisessa kehityksessä sekä antaa eväitä palautteen ke-
räämiselle jatkossa.  

Esitys Merkitään tiedoksi. 

Päätös Merkittiin tiedoksi. 

 

 

86. Kirkko Helsingissä – strategia vuoteen 2020 

Kirkko Helsingissä – strategia on hyväksytty 24.10.2013 yhteisessä kirkkoneuvostossa 
ja 14.11.2013 yhteisessä kirkkovaltuustossa. Tämä liittyy kokonaiskirkon strategiaan 
ja sen arvoihin. (Liite A.) Tätä prosessia tukee Kirkkohallituksen laatima Kohtaamisen 
kirkko - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta 2020 – mietintö.   
 Strategian on tarkoitus hyödyntää Mikaelin seurakunnan strategian päivittämistä sekä 
vuosittaista toiminta- ja taloussuunnittelua.  

 
Esitys Kirkko Helsingissä – strategia merkitään tiedoksi. 
 
Päätös  Kirkko Helsingissä – strategia merkittiin tiedoksi. 

 

87. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 

   Annettiin oikaisuvaatimus- ja valitusosoitus (liite A). 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45. 

 

Vakuudeksi: 

 

 

 Martti Häkkänen  Helli von Essen 
kirkkoherra   seurakuntaneuvoston sihteeri 

 

 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: 

 

 Helsinki __/__ 2014  Helsinki __/__ 2014 

 

 

 Lauri Jokiniemi  Ilmari Karimies 


