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Töölön seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous  Pöytäkirja 5/2019 
 
 
Kokousaika: 
Tiistai 3.9.2019 klo 18.00. Klo 18.00.-20.35. 
 
Kokouspaikka: 
Meilahden kirkon seurakuntasali, Pihlajatie 16, 00270 Helsinki. 
 
Osanottajat: 

Mervi Ala-Prinkkilä, jäsen  
Saara Heinänen, jäsen  
Eija-Riitta Korhola, jäsen, poistui pykälän 9 § käsittelyn aikana 
Arttu Lindroth, jäsen  
Jenni Lättilä, jäsen, poistui pykälän 9 § käsittelyn aikana 
Anna Munsterhjelm, jäsen  
Liisa Mustajärvi, jäsen  
Matti Pyhtilä, jäsen  
Sonja Raitamäki, jäsen saapui pykälän 6 § käsittelyn aikana 
Pekka Räisänen, jäsen  
Ilkka Seppälä, jäsen  
Jouko Seppälä, jäsen  
Eeva Tikka, jäsen  
Antti Laine, varajäsen, Laura Rissasen tilalla  
Tapani Tulkki, varapuheenjohtaja  
Hannu Ronimus, kirkkoherra, puheenjohtaja, puh. 050-4301180 
Otto Alanen, seurakuntapastori, kokouksen sihteeri, puh. 050-3801666 

 
 
Poissa: 
 Sini Vuokko Koivula-Mbemba, jäsen 

Laura Rissanen, jäsen 
 
1. § Kokouksen avaus ja alkuhartaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja pastori Otto Alanen piti alkuhartauden. 
 
2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kokousmateriaali on lähetetty torstaina 29.8.2019. 
Sihteeri kirjasi kokouksessa läsnä olevat jäsenet: ks. listaus osallistujista. 
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
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3. § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 

Päätösehdotus: 
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. He toimivat 
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 
Päätös:  
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva Tikka ja Tapani Tulkki  

 
4. § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 
 

Päätösehdotus: 
Asiat käsitellään muilta osin esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 
 
Päätös:  
Pykälä 10 § poistettiin käsiteltävistä asioista puheenjohtajan esityksestä. 
Muuten asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.  

 
5. § Edellisen kokouksen pöytäkirja 4/2019 
 

Päätösehdotus: 
Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen 4.6.2019 tarkistettu pöytäkirja 
4/2019. 
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi. 

 
6. § Ilmoitusasioita  
 

Päätösehdotus: 
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi. 
 
Selostus: 
 
Asia 1: Seurakunnan syysajan esite, joka on jaettu viikoilla 34-35 postitse 
seurakuntalaisten talouksiin. 
 
Asia 2: Töölön seurakunnan 11.8. päivitetty kokouskalenteri syyskaudelle 
2019, sisältäen seurakuntaneuvoston, työvaliokunnan ja johtoryhmän kokous-
ajankohdat. 
 
Asia 3: Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjaote 21.8.2019. 
Asian sisältö selostetaan kokouksessa. 
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Asia 4: Tuomiorovastikunnan seurakuntien seurakuntaneuvostojen ja johto-
ryhmien yhteinen kokoontuminen pidetään ke 11.9.2019 klo 18 Tuomiokir-
kon kryptassa. Asialista lähetetään myöhemmin. 
 
Asia 5: Temppeliaukion kirkon 50-vuotisjuhlatilaisuudet 24.9.-4.10. Juhla-
messu on su 29.9. klo 10, televisiointi YLE 1:ssä suorana lähetyksenä. 
 
Asia 6: Töölön seurakunnan seurakuntakeskus Fokus avataan Keski-Pasilassa 
kauppakeskus Triplassa to 17.10. ja tilan avajaismessu on su 27.10. klo 16. 
Fokuksen Facebook- ja Instagram sivut löytyvät osoitteista: fb.me/fokustripla 
ja instagram.com/fokustripla 
 
Liitteet: 
Ilmoitusasioiden 2-3 liitteet. 

 
7. § Kirkkoherran päätösluettelo 
 

Kirkkoherran tekemät päätökset, joita hän on toimivaltansa puitteissa tehnyt 
seurakunnan johtavana viranhaltijana seurakuntaneuvoston edellisen ja seu-
raavan kokouksen välisenä aikana, saatetaan tiedoksi seurakuntaneuvostolle. 

 
Päätösesitys: 
Kirkkoherran tekemät päätökset merkitään tiedoksi. 
 
Päätös:  
Ei tiedoksi merkittäviä kirkkoherran päätöksiä. 

 
8. § Taloustoteuma- ja vierailumaksutuottoraportti ajalta 1.1.-31.7.2019 
 

Päätösesitys: 
Seurakunnan taloustoteuma- ja vierailumaksutuottoraportti ajalta 1.1.–
31.7.2019 merkitään tiedoksi. 
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi seurakunnan taloustoteuma- ja vierailumaksutuottoraportti 
ajalta 1.1.–31.7.2019. 
Lisäksi seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi, että Temppeliaukion vierailu-
maksutuotto oli elokuun loppuun mennessä 1.215.000 € ja seurakunnan toi-
mintakate 62 %. Tasaisen kertymän toimintakate olisi 66,64 %.  
 
Selostus: 
Puheenjohtaja esittelee seurakunnan taloustoteumaraportin ja Temppeliau-
kion kirkon vierailumaksutuottoraportit ajalta 1.1.–31.7.2019. 
 
Liitteet (jaetaan kokouksessa): 
Liite 1: Taloustoteumaraportti ajalta 1.1.-31.7.2019. 
Liite 2: Temppeliaukion kirkon vierailumaksutuottoraportti 1.1.-31.7.2019. 
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9. § Vuoden 2020 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022 
 

Päätösesitys: 
Hyväksytään Töölön seurakunnan talousarvioesitys TA 2020 sekä tiimien 
toiminta- ja taloussuunnitelmat TTS 2020-2022 seuraavien liitteiden 1-6 mu-
kaisina: 
1. Töölön seurakunnan TA 2020 yhteenvetoselostus. 
2. Töölön seurakunnan tiimien TTS 2020-2022 koonti (yht. 10 tiimiä). 
3. Töölön seurakunnan TA 2020 kustannuspaikoittain tilitasolla. 
4. Töölön seurakunnan henkilöstösuunnitelma 2020. 
5. Töölön seurakunnan rahoituslaskelma 2021-2023. 
6. Töölön seurakunnan suunnitelma säästöjen (ylijäämä), Hsrky:n myöntä-

män kehittämis- ja sopeuttamismäärärahan sekä testamentti- ja lahjoitus-
varojen käytöstä 2020-2022. 

 
Lisäksi seurakuntaneuvosto päättää, että Temppeliaukion kirkon vierailumak-
sun hinta on 1.5.2020 lukien 4 € henkilöltä, kuitenkin siten, että ennakkoon 
ostettuna vierailuun oikeuttavan lipun hinta on alennettu -15 % eli hinta on 
3,40 €. 
 
Päätös:  
Seurakuntaneuvosto hyväksyi Töölön seurakunnan talousarvioesitys TA 
2020 sekä tiimien toiminta- ja taloussuunnitelmat TTS 2020-2022 seuraavien 
liitteiden 1-6 mukaisina: 
7. Töölön seurakunnan TA 2020 yhteenvetoselostus. 
8. Töölön seurakunnan tiimien TTS 2020-2022 koonti (yht. 10 tiimiä). 
9. Töölön seurakunnan TA 2020 kustannuspaikoittain tilitasolla. 
10. Töölön seurakunnan henkilöstösuunnitelma 2020. 
11. Töölön seurakunnan rahoituslaskelma 2021-2023. 
12. Töölön seurakunnan suunnitelma säästöjen (ylijäämä), Hsrky:n myöntä-

män kehittämis- ja sopeuttamismäärärahan sekä testamentti- ja lahjoitus-
varojen käytöstä 2020-2022. 

 
Jouko Seppälä teki muutosehdotuksen, jonka mukaan talousarviota ei hyväk-
sytä ennen kuin seurakunnan toimintaan sisältyvistä hankkeista, sairaala-
sielunhoidon Hyvinvoinnin Tuki -hanke, perheneuvontatoiminta ja Triplaan 
avattava monitoimitila Fokus, on tehty vaikuttavuusarvio. Ehdotus ei saanut 
kannatusta. Jouko Seppälä jätti asiasta eriävän mielipiteen.  
 
Lisäksi seurakuntaneuvosto päätti, että Temppeliaukion kirkon vierailumak-
sun hinta on 1.5.2020 lukien 4 € henkilöltä, kuitenkin siten, että ennakkoon 
ostettuna vierailuun oikeuttavan lipun hinta on alennettu -15 % eli hinta on 
3,40 €.  
 
Eeva Tikka teki vierailumaksun korotuksesta muutosehdotuksen, jonka mu-
kaan korotusta ei tehdä. Jouko Seppälä kannatti muutosehdotusta. Asiasta jär-
jestettiin äänestys. 
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Pohjaehdotusta kannattavat äänestivät Jaa ja muutosehdotusta kannattavat ää-
nestivät Ei. 
Pohjaehdotus sai 11 ääntä (Mervi Ala-Prinkkilä, Arttu Lindroth, Anna Muns-
terhjelm, Liisa Mustajärvi, Matti Pyhtilä, Sonja Raitamäki, Hannu Ronimus, 
Pekka Räisänen, Ilkka Seppälä, Antti Laine, Tapani Tulkki) ja muutosehdo-
tus sai 2 ääntä (Jouko Seppälä, Eeva Tikka). Yksi äänesti tyhjää (Saara Hei-
nänen). Pohjaehdotus hyväksyttiin. 
Eeva Tikka jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.  
 
Lisäksi merkittiin tiedoksi, että seurakuntaneuvoston kokoukseen 5.11.2019 
tuodaan alustava suunnitelma vaikuttavuusarvion tekemisen prosessista, kos-
kien seurakunnan toimintaan sisältyviä seuraavia hankkeita: sairaalasielun-
hoidon Hyvinvoinnin Tuki -hanke, perheneuvontatoiminta, Triplaan avattava 
monitoimitila Fokus ja Temppeliaukion kirkon turistitoiminta. 
 
Selostus: 
Viite: seurakuntaneuvoston 4.6.2019 kokous 4/2019. 
 
Talousarvion TA 2020 sisällön erittely on kuvattu liitteessä 1. Seurakunnan 
TTS 2020-2022 pohjautuu Töölön seurakunnan voimassa olevaan strategiaan 
ja toiminnan suunnitteluun tiimeissä. 
Temppeliaukion kirkon vierailumaksu on v. 2017-2019 suuruudeltaan 3 € 
henkilöltä ja ennakkoon ostettuna 2,5 €. Vierailumaksun korotus 1.5.2020 lu-
kien 3 €:sta 4 €:on, ennakkoon ostettuna -15 % / 3,40 €, kompensoisi seura-
kunnan menojen lisäyksiä, joista merkittävimmät yksittäiset muutokset, yht. 
noin 286.000 €, vuoteen 2019 verrattuna ovat: 

• Kontti-wc noin 60.000 €, sis. vuokra, lokatyhjennykset, siivous 3 krt. pvä, 
käyttötarvikkeet, muu huolto ja korjaukset; vuokrakonttia käytetään viiden 
vuoden ajan. 

• Gospelia Kaikille –hanke (rovastikunnallinen hanke), ml. Gospel Helsinki, 
2020-2021 noin 36.000 €. 

• Nuorten talo diakoniapainotuksella (rovastikunnallinen hanke) noin 32.000 
€. 

• Sisäisten vuokrien korotus 2,35 % noin 60.000 €. 
• Kolmas päätoiminen turistiopas noin 33.000 €. 
• Tripla-tiimin toimintamääräraha 30.000 €. 
• Yhteiskunnallinen toiminta ja projektit määrärahamuutos noin 35.000 €. 

 
Vierailumaksun hinnan muutoksesta ehditään hyvin informoida matkailuyri-
tyksiä ennen kuin vuoden 2020 turistitoiminnan kesäsesonki käynnistyy. 
 
Liitteet: 
Liite 1: Töölön seurakunnan TA 2020 yhteenvetoselostus. 
Liite 2: Töölön seurakunnan tiimien TTS 2020-2022 koonti (yht. 10 tiimiä). 
Liite 3: Töölön seurakunnan TA 2020 kustannuspaikoittain tilitasolla. 
Liite 4: Töölön seurakunnan henkilöstösuunnitelma 2020. 
Liite 5: Töölön seurakunnan rahoituslaskelma 2021-2023. 
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Liite 6: Töölön seurakunnan suunnitelma säästöjen (ylijäämä), Hsrkyn myön-
tämän kehittämis- ja sopeuttamismäärärahan sekä testamentti- ja lahjoitusva-
rojen käytöstä 2020-2022. 

 
10. § Pykälä 10 § jäi pois kokouksesta 
11. § Kirkkokolehdit ajalle 8.9.-3.11.2019 (jaettiin kokouksessa) 
 

Päätösesitys: 
Päätetään kolehtikohteista ajalle 8.9.-3.11.2019 oheisen liitteen ja käydyn 
keskustelun pohjalta. 
 
Päätös:  
Päätettiin kolehtikohteista ajalle 8.9.-3.11.2019 oheisen liitteen ja käydyn 
keskustelun pohjalta. 
 
Selostus: 
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtikohteiden lisäksi 
seurakuntaneuvosto päättää Töölön seurakunnassa kannettavien kolehtien 
kohteista. Asiasta päätettäessä on otettava huomioon seurakunnan 2019 ta-
lousarvioon budjetoitujen seurakunnan omien työmuotojen käyttöön kerättä-
vien kolehtien tuottoarvio. 
 
Liite: 
Liite 1: Kolehtiesitys Töölön seurakunnassa 8.9.-3.11.2019. 

 
12. § Seurakuntaneuvoston seuraavat kokoukset (syyskausi 2019) 

 
Päätösesitys: 
Merkitään tiedoksi seurakuntaneuvoston ja työvaliokunnan syyskauden 2019 
kokousaikataulu:  
Kokous 6/2019 ti 5.11. klo 18 Triplan seurakuntakeskus Fokuksessa, (työva-
liokunnan kokous ma 28.10. klo 18 kirkkoherran työhuoneessa). 
Kokous 7/2019 ti 10.12. klo 18, jouluateria, paikka ilmoitetaan myöhemmin, 
(työvaliokunnan kokous ma 2.12. klo 18 kirkkoherran työhuoneessa). 
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi seurakuntaneuvoston ja työvaliokunnan syyskauden 2019 
kokousaikataulu:  
Kokous 6/2019 ti 5.11. klo 18 Triplan seurakuntakeskus Fokuksessa, (työva-
liokunnan kokous ma 28.10. klo 18 kirkkoherran työhuoneessa). 
Kokous 7/2019 ti 10.12. klo 18, jouluateria, paikka ilmoitetaan myöhemmin, 
(työvaliokunnan kokous ma 2.12. klo 18 kirkkoherran työhuoneessa). 
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13. § Muut asiat 
 

Päätösesitys: 
Merkitään tiedoksi, että merkittäviä ja kiireellisiä päätösasioita ei ollut. 
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi, että merkittäviä ja kiireellisiä päätösasioita ei ollut. 
 
 
Selostus: 
Kohdassa ”Muut asiat” käsitellään sellaisia seurakuntaneuvoston päätöstä 
edellyttäviä merkittäviä ja kiireellisiä asioita, joita ei ole ehditty työvaliokun-
nassa valmistella seuraavaa seurakuntaneuvoston kokousta varten. 

 
14. § Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus  
 

Päätösesitys: 
Puheenjohtaja päättää kokouksen ja antaa liitteenä olevan oikaisuvaatimusoh-
jeen ja valitusosoituksen. 
 
Päätös: 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35. ja antoi liitteenä olevan oikai-
suvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. 
 
Liite: 
Liite 1: Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus. 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi, 
 
 
Hannu Ronimus  Otto Alanen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Helsingissä 10.9.2019 
 
 
Eeva Tikka   Tapani Tulkki 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 


