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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2015 
 
 
Aika ja paikka:  tiistai 7.4.2015 klo 18—19.51 
 
 Bulevardin seurakuntasali  
 Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki  
  
Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja 
   
 Ahlström Maaria jäsen  
 Ahokas Lari jäsen 
 Ali-Löytty Viivi jäsen 
 Elovainio Liisa jäsen 
 Hentilä Jorma jäsen 
 Hietaranta Miikka jäsen 
 Kontula Leena jäsen 
 Kotkavuo Tarja varajäsen (Leino) 
 Laakkonen Miriikka varajäsen (Laaksonen) 
 Mäkituomas Anna  jäsen 
 Niinivaara Riitta jäsen 
 Peitsamo Kari jäsen 
 Pulli Juhana jäsen 
 Salmela Kaija jäsen 
 Soininvaara Anna-Maria jäsen 
  
 Markkanen Henna sihteeri 
 
 Oittinen Petri § 6—9 
 Wikström Henrik § 5 
 Lahti Vili § 5 
 
 
Poissa: Hippi Juha-Pekka jäsen  
 Laaksonen Petri jäsen, varapuheenjohtaja 
 Leino Antti jäsen 
 
 
    
1. 
Kokouksen avaus 

 
 Puheenjohtaja piti hartauden ja avasi kokouksen. 
  
 
2. 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Seurakuntaneuvoston ohjesäännön (OS 2 §) mukaan kokouskutsu ja 
luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista on toimitettava 
seurakuntaneuvoston jäsenille viimeistään viisi päivää ennen 
kokousta. Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen on lähetetty 
seurakuntaneuvoston jäsenille 31.3.2015. 
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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 mukaan. 
 
 
3. 
Esityslistan hyväksyminen 
 
Esitys:  Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
4.   
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 eli tällä kertaa 9.4., jotta ilmoitus nähtävillä pidosta voidaan 
asettaa ilmoitustaululle viimeistään maanantaina 13.4. virastoajan 
päättyessä. 

 
Esitys:  Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat 

aakkosjärjestyksen mukaisesti. Jorma Hentilä ja Miikka Hietaranta 
toimivat edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajina. Pöytäkirjan 
tarkastajat toimivat kokouksessa tarvittaessa ääntenlaskijoina.  

 
Päätös: Valittiin Leena Kontula ja Miriikka Laakkonen. 
 
 
5.   
Agricolaliike on vuorossa työalojen ja työalan työntekijöiden 
esittäytymiskierroksella seurakuntaneuvostolle 
 

 Esittelyvuorossa on Agricolaliike toiminnanjohtaja Henrik Wikströmin 
johdolla. Paikalla on myös studioisäntä Vili Lahti. 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto keskustelee Agricolaliikkeestä. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
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6. 
Suomenlinnan kirkon ja Katajanokan seurakuntakodin suntion (401)  
viran täyttäminen 
 

 Seurakuntaneuvosto julisti kokouksessaan 3.2.2015 Suomenlinnan ja 
Katajanokan suntion viran avoimeksi. Seurakuntaneuvosto oli 
edellisessä kokouksessaan 12.1.2015 myöntänyt Henna Jamalaiselle 
eron mainitusta virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.6.2015 lukien.  

 Kokouksessaan 3.2.2015 seurakuntaneuvosto asetti viran valintaa 
valmistelevan työryhmän ja nimitti siihen puheenjohtajaksi pääsuntio 
Petri Oittisen sekä jäseniksi seurakuntaneuvoston jäsenen Anna 
Mäkituomaan, aluekappalainen Suvi-Päivi Kosken ja aluesuntio Tiina 
Ruokosen. 

 
 Virasta oli lehti-ilmoitus Kirkko ja Kaupunki -lehdessä 25.2.2015 ja 

Kotimaa-lehdessä 26.2.2015. Määräaikaan 18.3.2015 klo 17 
mennessä virkaan saapui 16 hakemusta. Viran valintaa valmisteleva 
työryhmä päätti kokouksessaan 19.3.2015 kutsua työhaastatteluun 
seuraavat viisi hakijaa; Jan Ott, Sakari Rosenqvist, Juho Pajari, Suvi 
Simola ja Suvi Sahakari. Työhaastattelut suoritettiin 
Tuomiokirkonmäen toimistolla 24.3.2015. 

 
 Työryhmä esittää seurakuntaneuvostolle valittavaksi Suomenlinnan 

kirkon ja Katajanokan seurakuntakodin suntion virkaan Juho Pajarin 
(53). Hakijalla on monipuolinen työkokemus, mitä tukee mm. hyvä 
siivoustyön osaaminen ja laaja kielitaito. Hakija valmistuu tänä 
keväänä suntion ammattitutkintoon. Hakija ilmaisi, että hänellä on 
”palvelijan sielu” ja aktiivisuutta seurakuntatyössä sekä voimakas 
tahto tulla kirkon virkaan. Työryhmä arvioi, että hakija on ahkera ja 
tunnollinen työssään. 

 
 Työryhmä esittää varalle Suvi Sahakaria (27). Työryhmä arvioi, että 

hakija on hyvin motivoitunut ja palvelualtis ja hänellä on kokemusta 
suntion työstä seitsemän vuoden ajalta. 

 
 Molemmissa esityksissään työryhmä oli yksimielinen. 
 
Esitys: Seurakuntaneuvosto valitsee Suomenlinnan ja Katajanokan suntion 

virkaan Juho Pajarin 1.6.2015 lähtien ja varalle Suvi Sahakarin. Viran 
palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401 mukaan. Virassa on 
kuuden kuukauden koeaika. 

 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 Merkittiin pöytäkirjaan, että Juho Pajari  ja pääsuntio Petri Oittinen   
 olivat kokouksessa kuultavana kohdan 6 aikana. 
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7.  
Mikael Agricolan kirkon suntion Matti Koivusaaren purkaminen 
   
 Kirkkoherra on päättänyt purkaa suntio Matti Koivusaaren 

virkasuhteen 9.3.2015 koeajan aikana. 
 
Esitys: Seurakuntaneuvosto vahvistaa kirkkoherran päätöksen. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
  
8.  
Mikael Agricolan kirkon suntion viran avaaminen haettavaksi 
  
 Kirkkoherra on purkanut suntio Matti Koivusaaren virkasuhteen 

9.3.2015 koeajan aikana. Viran avaamisen edellytyksenä on, että 
seurakuntaneuvosto vahvistaa päätöksen. 

  
 Pääsuntio Petri Oittinen esittää Mikael Agricolan kirkon suntion viran 

avaamista 1.8.2015 alkaen (liitteet 1 ja 2). Viranhaku päättyy 
keskiviikkona 13.5.2015 klo 17.  

 
 Viranhakua varten tarvitaan valmisteleva työryhmä. Valintatyöryhmä 

kokoontuu valitsemaan työhaastatteluun kutsuttavat ja suorittaa 
haastattelut. Työryhmän esitys valinnasta suntion virkaan tuodaan 
seurakuntaneuvoston kokoukseen 1.6.2015.  

 
 

Esitys: Seurakuntaneuvosto  
 
 1)   julistaa Mikael Agricolan kirkon suntion viran hakuun 

(vaativuusryhmä 401), sekä 
 

2)  nimeää valintatyöryhmään puheenjohtajaksi pääsuntio Petri 
Oittisen ja työryhmän muiksi jäseniksi aluesuntio Teemu 
Garamin ja Agricolaliikkeen toiminnanjohtaja Henrik 
Wikströmin. Lisäksi seurakuntaneuvosto valitsee 
keskuudestaan yhden jäsenen valintatyöryhmään. 

 
Päätös: 1) Esityksen mukaan. 
 
 2) Valintaa valmistelevaan työryhmään nimettiin puheenjohtajaksi 

pääsuntio Petri Oittinen ja työryhmän muiksi jäseniksi 
aluesuntio Teemu Garam ja Agricolaliikkeen toiminnanjohtaja 
Henrik Wikström sekä seurakuntaneuvoston edustajaksi Kaija 
Salmela. 
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9.  
Bulevardin seurakuntasalin suntion viran avaaminen haettavaksi 
  
 Seurakuntaneuvosto on myöntänyt Tuomiokirkon kryptan suntiolle 

Eeva Taskiselle eron virastaan 1.10.2015 lähtien eläkkeelle 
siirtymistä varten. Bulevardin seurakuntasalin suntio Ruut Vasenius 
on antanut kirjallisen suostumuksensa siihen, että hän siirtyy 
24.8.2015 Kryptan suntioksi. 

 
 Pääsuntio Petri Oittinen esittää Bulevardin seurakuntasalin viran 

avaamista 1.10.2015 alkaen (liitteet 3 ja 4). Viranhaku päättyy 
keskiviikkona 13.5.2015 klo 17.  

 
 Viranhakua varten tarvitaan valmisteleva työryhmä. Valintatyöryhmä 

kokoontuu valitsemaan työhaastatteluun kutsuttavat ja suorittaa 
haastattelut. Työryhmän esitys valinnasta suntion virkaan tuodaan 
seurakuntaneuvoston kokoukseen 1.6.2015.  

 
 
Esitys: Seurakuntaneuvosto  
 
 1) julistaa Bulevardin seurakuntasalin suntion viran hakuun 

(vaativuusryhmä 401), sekä 
 

 2)  nimeää Bulevardin seurakuntasalin suntion viran 
valintatyöryhmään puheenjohtajaksi pääsuntio Petri Oittisen ja 
työryhmän muiksi jäseniksi aluesuntio Heikki Kuoppalan ja 
Vanhan kirkon kappalaisen Maija Kuoppalan. Lisäksi 
seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan yhden jäsenen 
valintatyöryhmään. 

 
Päätös: 1) Esityksen mukaan. 
 
 2) Valintaa valmistelevaan työryhmään nimettiin puheenjohtajaksi 

pääsuntio Petri Oittinen ja työryhmän muiksi jäseniksi 
aluesuntio Heikki Kuoppala ja Vanhan kirkon kappalaisen Maija 
Kuoppala sekä seurakuntaneuvoston edustajiksi Kari 
Peitsamon ja Leena Kontulan. 

  
 
10.  
Seurakuntaneuvoston toiminta-avustukset kuoroille 2015 

 
 Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan musiikkityöstä vs. johtavana 

kirkkomuusikkona vastaava kanttori Risto Pulkamo on laatinut 
esityksen toiminta-avustuksista kuoroille 2015.  

 
 Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan piirissä toimivat kuorot ovat 

saaneet taloudellista tukea seurakunnalta. Nykyisen käytännön 
mukaan avustukset maksetaan suoraan yhdistysmuotoisten kuorojen 
tileille. Avustusanomuksia tuli kahdelta kuorolta: Cantores Minores -
poikakuorolta ja Viva vox -kamarikuorolta. Näiden erityyppisten 
kuoroyhteisöjen toiminta liittyy tärkeänä osana seurakunnan 
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musiikkitoimintaan. Vaikka kuorojen toiminnan laajuus ja resurssit 
ovat hyvin erilaiset, esityksessä on saman suuruiset summat 
molemmille kuoroille.   

 
 Anomuksensa jättäneiden kuorojen lisäksi seurakunnassa toimii 

muita kuoroja, jotka eivät toimi yhdistysmuotoisina. Niiden 
toimintakuluja kustannetaan seurakunnan musiikkimäärärahoista.  

 
 Näitä kuoroja ovat:  
 Vanhankirkon kuoro         johtaa Risto Pulkamo  
 Vanhankirkon Laulupiiri    johtaa Risto Pulkamo  
 Choeur de Barytons         johtaa Risto Pulkamo  
 Swing High -lauluyhtye     johtaa Fanni Lehto  
 
 Seurakuntaneuvostolle saapuneet anomukset  
 Cantores Minores   10 000,00  
 Viva vox        6 000,00  
 Anomukset yhteensä 16 000,00  
 
  Vuonna 2014 myönnetyt avustukset  
 Cantores Minores     3 000,00  
 Viva vox     4 000,00   
 Avustukset yhteensä  7 000,00  
 
 Esitys kuorojen toiminta-avustuksiksi vuodelle 2015  
 Cantores Minores    3 500,00  
 Viva vox     3 500,00   
 Avustukset yhteensä  7 000,00  
 
 
 Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää kuoroille toiminta-avustusta 

seuraavasti: 
 Cantores Minores    3 500,00  
 Viva vox     3 500,00   
 Avustukset yhteensä  7 000,00  
 
 Päätös: Esityksen mukaan. 

  
 
11. 
Kaija Pekosen testamentti 
 
 Ulla Katariina (Kaija) Pekonen on määrännyt testamentissaan, että 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta saa täydellä omistusoikeudella ja 
testamenttausvallalla kaiken hänen omaisuutensa. Lisäksi hän 
edellyttää, että seurakunta käyttää testamentilla saamansa 
omaisuuden pyhäkoulutyöhön Helsingin tuomiokirkon alueella. 

 
  

Kaija Pekonen toimi Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan suntiona 
vuosina 1981–1994.  
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Kirkkoherra on alustavasti ilmoittanut, että seurakunta ottaa vastaan 
testamentin. Näin Pekosen hautaus ja hautaan siunaaminen on saatu 
järjestettyä. Seurakuntayhtymän lakimies voi hoitaa vuokra-asunnon 
ja muiden sopimusten irtisanomisen ja perunkirjoituksen 
järjestämisen sekä muut juridiset järjestelyt. 

   
Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää 
 

1) ottaa testamentin vastaan ja merkitsee sen tiedoksi, 
 

2) että testamenttiomaisuuden hoitoa varten perustetaan 
tarvittaessa testamenttirahasto, 

 
3) että seurakunta hoitaa Kaija Pekosen hautaamisen järjestelyt ja 

 
4) päättää oikeuttaa kirkkoherran tarvittaessa luovuttamaan 

irtaimistoa Pekosen jäämistöstä, ja myymään kuolinpesän 
osakkeita 

 
5) päättää valtuuttaa seurakuntayhtymän lakimiehen, Kirsi 

Wickströmin, hoitamaan Ulla Katariina Pekosen kuolinpesän 
tilien varainsiirrot ja lopetuksen sekä valtuuttaa hänet 
maksamaan kuolinpesän tililtä kuolinpesän maksuja ja laskuja 
sekä irtisanomaan kuolinpesän sopimuksia. 

 
 Päätös: 1—5) Esityksen mukaan. 
 
 

12. 
Ulkomaanmatkan päiväraha-anomus 

 
 Nuorisotyönohjaajat Anju Lahtinen ja Karoliina Etelä-aho lähtevät 
kuuden nuoren kanssa Kööpenhaminaan 15.–18.5.2015 tutustumaan 
paikalliseen kristilliseen nuorisokulttuuriin. Matka on tarkoitettu 
vapaaehtoisille nuorille opinto- ja virkistysmatkaksi, joka innostaisi ja 
sitouttaisi heitä jatkamaan vastuutehtävissään ja auttaisi heitä 
kasvamaan kristittyinä (liite 5). 

 
Esitys:   Seurakuntaneuvosto hyväksyy Anju Lahtisen ja Karoliina Etelä-ahon 

ulkomaanmatkan Kööpenhaminaan. Matkasta maksetaan ulkomaan 
päiväraha. 

 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
 
 
13. 
Kirkkoherran päätökset 
 

 Kirkkoherra on tehnyt ohjesäännön (OS 9 §) perusteella liitteen 
mukaiset puheenjohtajan päätökset. Ohjesäännön (OS 12 §) mukaan 
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seurakuntaneuvostolla on mahdollisuus kumota päätös, muuttaa sitä 
tai palauttaa asia uudelleen käsiteltäväksi (liite 6). 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto toteaa, etteivät liitteen mukaiset kirkkoherran 

päätökset anna aihetta ohjesäännön mukaisiin toimenpiteisiin ja 
merkitsee päätökset tiedoksi. 

  
Päätös:  Esityksen mukaan. 
 
 
14. 
Ilmoitusasiat 
 
Hiippakuntavaltuuston kokous 
 

 Puheenjohtaja Johanna Korhonen on kutsunut hiippakuntavaltuuston 
koolle torstaiksi 4.6.2015 klo 18, Hämeenkylän kirkkoon, Auratie 3, 
01630 Vantaa. Hiippakunnan seurakuntien kirkkoneuvostot ja 
seurakuntaneuvostot sekä hiippakunnan seurakuntayhtymien yhteiset 
kirkkoneuvostot voivat tehdä hiippakuntavaltuustolle aloitteita. 
Aloitteet kokousta varten tulee jättää tuomiokapitulille viimeistään 
23.4.2015. Kutsun välitti hiippakuntavaltuuston sihteeri, notaari Heikki 
Hämäläinen. Mahdolliset aloite-ehdotukset pitää toimittaa 
seurakuntaneuvoston 7.4. pidettävään kokoukseen. 

 
 
Esitys: Seurakuntaneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
15. 
Muut mahdolliset asiat 
 
Esitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat seurakuntaneuvoston 

ohjesäännön 2 § mukaisesti. 
 
Päätös: Ei ollut. 
 
 
16. 
Seuraava kokous  
 
 Seuraava kokous pidetään maanantaina 4.5. klo 18 Bulevardin 

seurakuntasalissa, Bulevardi 16 B, 2. krs. 
 
 
 
17. 
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 
 
Esitys: Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kirkkolain 24 luvun 

mukaisesti. 
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Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
18. 
Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.51. 
 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 
 
 
Matti Poutiainen     Henna Markkanen 
kirkkoherra     sihteeri 
 
 
 
 
 
Leena Kontula     Miriikka Laakkonen 
 
 
 
 
 


