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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2012

Aika: maanantai 2.4.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30–20.25

Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki

 Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Ahlström Martti jäsen
Aromaa Sanni jäsen
Daoud Sylvie jäsen
Esko Eija jäsen
Grönlund Henrietta jäsen
Heinonen Ukko jäsen
Hietaranta Miikka jäsen
Honkala Sanna-Mari jäsen
Kolbe Laura jäsen
Niinivaara Riitta jäsen
Pihlajamäki Antti jäsen
Piirainen Leena jäsen
Pohjanvirta Lauri varajäsen
Kontula Leena varajäsen
Airaksinen Liisa sihteeri

Poissa: Laaksonen Petri varapuheenjohtaja
Salmela Kaija jäsen
Soininvaara Anna-Maria jäsen
Varis Aila jäsen

1.
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seurakuntaneuvoston ohjesäännön (OS 2§) mukaan kokouskutsu ja luettelo kokouk-
sessa käsiteltävistä asioista on toimitettava seurakuntaneuvoston jäsenille viimeistään
viittä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen on lähetetty seu-
rakuntaneuvoston jäsenille 27.3.2012.

Kirkkolain mukaan (KL 7:4) mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Esityksen mukainen.
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3.
Kokouksen sihteerin valitseminen

Hallintosihteeri Tarja Aaltonen on irtisanoutunut ja virka on täyttämättä. Hallintosihtee-
rin tehtävänkuvaan on kuulunut seurakuntaneuvoston sihteerin tehtävät.

Esitys: Seurakuntaneuvosto valitsee tiedottaja Liisa Airaksisen kokouksen sihteeriksi.

Päätös:  Esityksen mukainen.

4.
Esittelylistan hyväksyminen

Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy esittelylistan.

Päätös: Esityksen mukainen.

5.
Pöytäkirjantarkastajien valinta

Seurakuntaneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan pöytäkirja on tarkastettava
siten, että se voidaan asettaa nähtäville kahdeksantena päivänä kokouksesta. Kun
kokoukset ovat maanantaisin, on pöytäkirja tarkastettava viimeistään saman viikon
torstaina (tässä 5.4.), jotta ilmoitus nähtävillä pidosta voidaan asettaa ilmoitustaululle
viimeistään tiistaina (10.4.) virastoajan päättyessä.

Esitys: Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat aakkosjärjestyksen mukaisesti.
Anna-Maria Soininvaara ja Aila Varis ovat olleet edellisessä kokouksessa 2/2012 pöy-
täkirjantarkastajina.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martti Ahlström ja Sanni Aromaa.

6.
Tuomiokirkon portaiden ja tasanteiden käyttöoikeuksia

Helsingin juhlaviikot anoo liitteen 1 mukaisesti 23.8.2012 klo 18.30–20.00 Tuomiokir-
kon portaiden käyttöoikeutta katsomona Taiteiden yönä (liite 1).

Suomen Kansallisooppera anoo liitteen 2 mukaisesti 25.5.2012 klo 19 eteenpäin noin
1,5 tunnin ajaksi Tuomiokirkon portaiden käyttöoikeutta katsomona Kansallisbaletin
ulkoilmatapahtuman yhteydessä (liite 2).

Osakuntien Yhteisvaltuuskunta ja Suursitsien järjestelytoimikunta anoo liitteen 3 mu-
kaisesti 29.5.2012 klo 17–22 Tuomiokirkon portaiden käyttöoikeutta kuoroesityksiin ja
juhlapuheen pitämiseksi (liite 3).

Suomen Sambakoulujen liitto ry anoo liitteen 4 mukaisesti 16.6.2012 klo 11–17 Tuo-
miokirkon portaiden käyttöoikeutta (liite 4).
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Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää

1. Helsingin juhlaviikoille Tuomiokirkon portaiden käyttöoikeuden 23.8.2012 klo
18.30–20.00 anomuksen mukaisesti.

2. Suomen Kansallisoopperalle Tuomiokirkon portaiden käyttöoikeuden 25.5.2012
klo 19 eteenpäin anomuksen mukaisesti.

3. Osakuntien Yhteisvaltuuskunnalle ja Suursitsien järjestelytoimikunnalle Tuomio-
kirkon portaiden käyttöoikeuden 29.5.2012 klo 17–22 anomuksen mukaisesti.

4. Suomen Sambakoulujen liitto ry:lle Tuomiokirkon portaiden käyttöoikeuden
16.6.2012 klo 11–17 anomuksen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukainen.

7.
Agricolaliikkeen toimintasuunnitelma 2012

Toiminnanjohtaja Teemu Laajasalo esittelee Agricolaliikkeen toimintasuunnitelman
vuodelle 2012. Agricolan ohjausryhmä on hyväksynyt toimintasuunnitelman
14.3.2012.

Esitys: Seurakuntaneuvosto keskustelee Agricolaliikkeen toiminnasta ja merkitsee toiminta-
suunnitelman 2012 tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

8.
Pastori Yrjö Ikosen vuorotteluvapaa-anomus ja teologian kandidaatti Linda Oikarisen
vokaatio

Pastori Yrjö Ikonen anoo virkavapautta seurakuntapastorin virasta vuorotteluvapaata
varten ajalle 1.6.2012–25.5.2013 (liite 1). Virkavapauden myöntää tuomiokapituli.
Seurakuntaneuvoston tulee antaa asiasta lausunto.

Vuorotteluvapaa edellyttää, että seurakunta ottaa samalle ajalle palvelukseensa työt-
tömän työnhakijan. Seurakunnassa on tarve ottaa vuorotteluvapaan sijaiseksi pappi,
jolle kuuluu varhaisnuorisotyön papin tehtävät ja vastuu Suomenlinnan työstä. Tehtä-
vään sopivaa työtöntä pappia on etsitty eri tavoin.

Teologian kandidaatti Linda Oikarinen palvelee seurakunnassa tuntisuntiona Suomen-
linnan alueella (aikaisemmin Agricolassa). Hän on ilmoittanut valmistuvansa teologian
maisteriksi 28.5.2012, jonka jälkeen hän aikoo ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi.
Hän olisi kiinnostunut vuorotteluvapaan sijaisuudesta. Vuorotteluvapaa alkaisi kesän
alussa, mikä on työhön perehdyttämisen kannalta vaikeaa aikaa leirien ja kesälomien
vuoksi. Linda Oikarinen on viiden vuoden aikana oppinut tuntemaan seurakuntaa ja
sen työntekijöitä. Hän tuntee myös Suomenlinnan käytäntöjä ja varhaisnuorisotyötä.
Hän on suoriutunut tehtävistään kiitettävällä tavalla. Kirkkoherra on haastatellut hänet
ja suosittelee vokaation antamista pappisvihkimystä varten (liitteet 2 ja 3).

Esitys: Seurakuntaneuvosto

1. puoltaa virkavapaan myöntämistä pastori Yrjö Ikoselle vuorotteluvapaata varten
ajalle 1.6.2012–25.5.2013 edellyttäen, että vuorotteluvapaan ehdot täyttyvät ja
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2. pyytää pappisvihkimystä ja virkamääräystä teologian kandidaatti Linda Oikariselle
vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle 1.6.2012–25.5.2013 edellyttäen, että vuorottelu-
vapaan ehdot täyttyvät.

Päätös: Esityksen mukainen.

9.
Seurakuntasihteerin (hallintosihteeri) viran täyttäminen

Seurakuntaneuvosto päätti 13.2.2012 kokouksessaan myöntää Tarja Aaltoselle eron
seurakuntasihteerin (hallintosihteeri) virasta 27.2.2012 alkaen ja julisti seurakuntasih-
teerin (hallintosihteeri) viran vaativuusryhmässä 501 haettavaksi 1.3.2012 lähtien. Vi-
ran täyttöä valmistelevan työryhmän jäseniksi seurakuntaneuvosto valitsi tuomioro-
vasti Matti Poutiaisen, johtava kappalainen Marja Heltelän sekä seurakuntaneuvoston
jäsenet Antti Pihlajamäki ja Aila Varis.

 Seurakuntasihteerin viran täytössä ratkaisevaa on hakijan kyky ja taito ottaen huo-
mioon viran erityiset tarpeet. Lehti- ilmoituksessa luonnehdittiin viran erityisiä tarpeita
seuraavasti: ”Seurakuntasihteerin tehtäviin kuuluu toimiminen tuomiorovastin henki-
lösihteerinä sekä seurakuntaneuvoston ja johtoryhmän sihteerinä. Työhön sisältyy
henkilöstöasioiden hoito ja muita hallinnon työalaan kuuluvia tehtäviä. Työalalla työs-
kentelee avoinna olevan viran lisäksi kaksi seurakuntasihteeriä, taloussihteeri ja tie-
dottaja. Työalan esimies on johtava kappalainen. Viranhaltijalta edellytetään soveltu-
vaa opistoasteen tutkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa tai alan tuntemusta ja käy-
tännön kokemusta. Arvostamme hakijan perehtyneisyyttä hallintomenettelyyn ja kir-
kolliseen lainsäädäntöön sekä hyviä ihmissuhdetaitoja, organisointikykyä, oma-
aloitteellisuutta ja tietotekniikkataitoja.”

Ilmoitus avoinna olevasta virasta julkaistiin viikolla 8 Kirkko&Kaupunki-  ja Kotimaa-
lehdissä sekä internetissä evl.fi-rekrytointisivulla. Viran hakuaika päättyi 16.3.2012 klo
12. Määräaikaan mennessä virkaa haki 13 henkilöä (liite 1).

Viran täyttöä valmistellut työryhmä kutsui 23.3.2012 järjestettyyn haastatteluun haki-
jat, joilla oli seurakuntatyön kokemusta ja tuntemusta.  Haastatteluun kutsuttiin seu-
raavat neljä hakijaa: Irma Hamppu-Linna, Henna Markkanen, Erja Ollila ja Johanna
Salminen. Haastatteluun liittyi myös kirjallinen tehtävä, jonka suorittamisessa käytet-
tiin tietokonetta.

Haastattelussa selvästi muiden edelle nousi Henna Markkanen. Hän osoitti hyviä vuo-
rovaikutustaitoja ja antoi varsin kokeneen ja ammattitaitoisen kuvan itsestään ja ky-
vyistään. Hän selvisi kirjallisesta tehtävästä erinomaisesti. Myös Johanna Salminen
antoi itsestään ja taidoistaan hyvän vaikutelman. Hänellä ei kuitenkaan ole työstään
yhtä vahvaa kokemusta kirkkolain soveltamisen, hallintomenettelyn ja henkilökysy-
mysten osalta kuin Henna Markkasella.

Esitys: Seurakuntaneuvosto

1. valitsee seurakuntasihteerin virkaan vaativuusryhmässä 501 kuuden kuukauden
koeajalla Henna Markkasen 1.6.2012 lähtien.

2. valitsee varalle Johanna Salmisen.

Päätös: Esityksen mukainen.
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10.
Kanttori Markku Turusen eroanomus

Markku Turunen anoo eroa kanttorin virasta eläkkeelle jäämistä varten 1.12.2012 al-
kaen. Taloustilanteen kiristymisen vuoksi esitys viran haettavaksi julistamisesta voi-
daan tehdä vasta talous- ja toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä (liite 1).

Esitys: Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi Markku Turun eron kanttorin virasta eläkkeel-
le jäämistä varten 1.12.2012 alkaen. Esitys viran haettavaksi julistamisesta ratkais-
taan syyskuun kokouksessa talous- ja toimintasuunnitelmaesityksen hyväksymisen
yhteydessä.

Päätös: Esityksen mukainen.

11.
Vuositilasto vuodelta 2011

Seurakuntayhtymän tilinpäätöksen yhteydessä esitetään seurakuntien toimintakerto-
mukset ja vuositilasto.

 Toimintakertomus hyväksyttiin seurakuntaneuvoston kokouksessa 2/2012 13.2.2012.

Hallinto on laatinut vuositilaston Kirkkohallituksen toimintatilastojen ja keskusrekiste-
ristä 31.12.2011 saatujen tietojen perusteella (liitteet 1 ja 2).

Esitys: Seurakuntaneuvosto merkitsee vuositilaston vuodelta 2011 tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

12.
Seurakunnan tulosraportti ajalta 1.1.-31.12.2011

Taloussihteeri on laatinut seurakunnan tulosraportin ajalta 1.1.–31.12.2011 (liitteet 1
ja 2).

Esitys: Seurakuntaneuvosto merkitsee seurakunnan tulosraportin ajalta 1.1.–31.12.2011
tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

13.
Diva-projektin väliraportti

Diakonisen vanhustyön projekti (Diva) on ollut seurakunnassa käynnissä 1.9.2008
lähtien. Projekti päättyy 31.8.2012. Diva-projektista vastaava diakoni Helena Viitanen
on laatinut projektin väliraportin (liite 1).

Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy Diva-projektin väliraportin ja lähettää sen Helsingin
seurakuntayhtymän käsiteltäväksi.

Päätös: Esityksen mukainen.
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14.
Seurakuntaneuvoston edustaja Dianna-projektin ohjausryhmään

Vs. johtava diakoniatyöntekijä Merja Korpela esittää, että seurakuntaneuvosto valitsisi
edustajansa Dianna-projektin ohjausryhmään ajalle 1.4.2012–31.12.2014 (liite 1).

Esitys: Seurakuntaneuvosto valitsee edustajan Dianna-projektin ohjausryhmään.

Päätös: Seurakuntaneuvosto valitsi edustajakseen Dianna-projektin ohjausryhmään Riitta
Niinivaaran.

15.
Harri Viitasen virkamatka

Tuomiokirkon kanttori Harri Viitanen anoo Vatikaaniin ja Roomaan suuntautuvaa kon-
serttimatkaa tehtäväksi virkamatkana. Matkasta aiheutuu seurakunnalle kuluja arviolta
1640 euroa (liite 1).

Matka toteutuu yhdessä Cantores Minores -kuoron kanssa. Kutsua on pidettävä seu-
rakunnan kannalta merkittävänä ja virkamatkaa perusteltuna.

Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy kanttori Harri Viitasen konserttimatkan Vatikaaniin ja
Roomaan virkamatkaksi ja maksaa siitä aiheutuvat kulut 1640 euroa.

Päätös: Esityksen mukainen.

16.
Palaute seurakuntarakennemietinnöstä

Kirkkohallitus on tarjonnut seurakunnille mahdollisuuden antaa palautetta Seurakunti-
en rakennemuutoksen ohjausryhmän (2008–2011) loppuraportista. Raportin pääaja-
tus on säilyttää toiminta pienissä yhteisöissä, mutta hoitaa hallintoa suurissa. Rapor-
tissa esitetään kolme vaihtoehtoa: nykyinen malli (seurakunnat ja seurakuntayhtymät),
rovastikuntamalli ja hiippakuntamalli.

Palaute annetaan kirkkohallituksen sähköisellä lomakkeella, jossa on mahdollisuus
rastittaa vastausvaihtoehtoja ja lyhyesti kommentoida asioita. Seurakuntaneuvoston
valmisteluvaliokunta on jo aikaisemmin saanut raportin sähköpostitse ja sillä on ollut
mahdollisuus lähettää asiasta kannanottoja kirkkoherralle.

Loppuraportti lähetetään seurakuntaneuvoston jäsenille sähköpostitse (liite 1). Palau-
te-ehdotus seuraa ohessa (liite 2).

Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy palautteen Seurakuntien rakennemuutoksen ohjaus-
ryhmän (2008–2011) loppuraportista.

Päätös: Esityksen mukainen.
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17.
Kirkkoherranpäätökset

Kirkkoherra on tehnyt ohjesäännön (OS 9 §) perusteella liitteen mukaiset puheen-
johtajan päätökset n:o 5–22/2012. Ohjesäännön (OS 12 §) mukaan seurakuntaneu-
vostolla on mahdollisuus kumota päätös, muuttaa sitä tai palauttaa asia uudelleen
käsiteltäväksi (liite 1).

Esitys: Seurakuntaneuvosto toteaa, etteivät kirkkoherran päätökset n:o 5–22/2012 anna
aihetta ohjesäännön mukaisiin toimenpiteisiin ja merkitsee päätöksen tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

18.
Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

19.
Muut mahdolliset asiat

Esitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat seurakuntaneuvoston ohjesäännön 2 § mukaisesti.

Päätös: Ei muita asioita.

20.
Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2.5. klo 18 Bulevardin seurakuntasalissa,
Bulevardi 16 B, 2. krs. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30.

21.
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

Esitys: Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukainen.

22.
Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.
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Allekirjoitukset

Pöytäkirjan vakuudeksi.

Matti Poutiainen Liisa Airaksinen
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 5.4.2012

Martti Ahlström Sanni Aromaa
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

 Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran-
viraston ilmoitustaululla 5.–26.4.2012.
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