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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2014 
 
Aika: maanantai 3.3.2014 klo 18—19.56 
 
Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki 

 
 Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja 

Ahlström Martti jäsen  
Aromaa Sanni jäsen 
Grönlund Henrietta jäsen 
Heickell Aurora varajäsen (Niinivaara) 
Hietaranta Miikka jäsen 
Honkala Sanna-Mari jäsen 
Kontula Leena varajäsen (Kolbe) 
Laaksonen Petri varapuheenjohtaja 
Mankila Anja  varajäsen (Heimola) 
Mannert Minna jäsen 
Pihlajamäki Antti jäsen 
Piirainen Leena jäsen 
Pohjanvirta Lauri varajäsen (Varis) 
Salmela Kaija jäsen 
Soininvaara Anna-Maria jäsen 
 
Markkanen Henna sihteeri 
 
Merja Korpela johtava diakoniatyöntekijä (§ 7—9) 

 
Poissa:  Daoud Sylvie jäsen 

Heimola Minna jäsen 
Kolbe Laura  jäsen 
Niinivaara Riitta jäsen 
Varis Aila  jäsen 
 

 
1. 
Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 

 
 
2. 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Seurakuntaneuvoston ohjesäännön (OS 2§) mukaan kokouskutsu ja 
luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista on toimitettava 
seurakuntaneuvoston jäsenille viimeistään viittä päivää ennen 
kokousta. Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen on lähetetty 
seurakuntaneuvoston jäsenille 25.2.2014. 
 
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. 
 
 



 
  
  PÖYTÄKIRJA 2 /2014   
SEURAKUNTANEUVOSTO 3.3.2014  
 
 

2 (7)

3. 
Esityslistan hyväksyminen 
 
Esitys:   Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan. 
 
Päätös:  Esityksen mukaan. 
 
 
4.   
Pöytäkirjan tarkastajien 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 6.3.) jotta ilmoitus nähtävillä pidosta voidaan asettaa 
ilmoitustaululle viimeistään tiistaina (11.3.) virastoajan päättyessä. 

 
Esitys:  Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat aakkos-

järjestyksen mukaisest. Antti Pihlajamäki ja Riitta Niinivaara ovat olleet 
pöytäkirjan tarkastajina edellisessä kokouksessa. 

 
Päätös: Valittiin Leena Piirainen ja Kaija Salmela. 
 
 
5. 
Tuomiokirkon portaiden käyttölupa-anomuksia  
 

1. Tuotantoyhtiö FatRabbit anoo tuomiokirkon portaiden käyttölupaa 
7.6.2014 klo 12—20 Suomen Sambakoulujen liiton 
Sambakarnevaali-tapahtumalle. 

 
(Liite 1) 
 

2. Helsingin kaupunki ja Suomen Voimisteluliitto Svoli ry anovat 
Gymnaestrada-tapahtumaa varten käyttöönsä Tuomiokirkon 
portaita 13.-17.7.2015 kello 10-18 väliseksi ajaksi. 

 
(Liite 2) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää anotut käyttöluvat. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
6. 
Lupa banderollin ripustamiseen: Via Crucis – Ristin tie 
 

Via Crucis – Ristin tien tuki ry anoo lupaa banderollin pystyttämiseksi 
Tuomikirkon tapulin puoleiseen kaiteeseen 2.4.—18.4.2014.  

 
  (Liite) 
 
Esitys:  Myönnetään lupa anomuksen mukaisesti. 
 
Päätös:  Esityksen mukaan. 
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7. 
Diakoniatyöntekijä Leena Engströmin opintovapaa-anomus 
 

Diakoniatyöntekijä Leena Engström anoo opintovapaata 1.9.2014—
31.8.2016 soveltavan psykologian opintoja varten. 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää Leena Engströmille opintovapaata 

anomuksen mukaisesti 1.9.2014—31.8.2016. 
 
Päätös:  Esityksen mukaan. 
 
 
8. 
Leena Engströmin opintovapaan sijaisuus 
 

Mikäli seurakuntaneuvosto myöntää diakoniatyöntekijä Leena 
Engströmille opintovapaata anomuksesta 1.9.2014—31.8.2016, tulee 
hänelle palkata sijainen. 
 
Opintovapaan sijaisuuden palkkaus on vaativuusryhmässä 502. 
Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika. Viransijaisuuteen valittavan tulee 
olla konfirmoitu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. 
 
Seurakuntaneuvoston tulee perustaa viransijaisuuden täyttöä 
valmisteleva työryhmä. Työryhmään nimetään vs kirkkoherra Marja 
Heltelä, vs johtava diakoniatyöntekijä Merja Korpela sekä 
seurakuntaneuvoston edustaja. 
 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää avata diakoniatyöntekijän opintovapaan 

sijaisuuden haettavaksi 31.3.2014 klo 12 mennessä. Haastattelut 
pidetään tiistaina 22.4. klo 14—19.  

 
 Seurakuntaneuvosto nimeää viransijaisuuden täyttöä valmistelevaan 

työryhmään vs. kirkkoherran, vs. johtavan diakoniatyöntekijän sekä 
oman edustajansa. 

 
Päätös: Esityksen mukaan. Ryhmään nimettiin seurakuntaneuvoston 

edustajana Riitta Niinivaara. 
 
 
9. 
Diakoniatyöntekijä Satu Ahosen vuorotteluvapaan sijaisuus 
 

Seurakuntaneuvosto on myöntänyt diakoniatyöntekijä Satu Ahoselle 
vuorotteluvapaan 1.7.2014—24.6.2015. 
 
Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata työtön työnhakija.  
 
Vs. johtava diakoniatyöntekijä Merja Korpela on kartoittanut 
diakoniatyöntekijöistä työtöntä, tehtävään halukasta, helsinkiläisen 
diakoniatyön ja siinä käytettävien it-ohjelmien osaajaa. 
 
Korpela ja vs. kirkkoherra Marja Heltelä esittävät Satu Ahosen 
vuorotteluvapaan sijaiseksi diakoni Virpi Liirus-Mäkelää. Hän toimii 
13.5.2014 saakka Helsingin seurakuntien erityisdiakoniassa 
viransijaisena. Hänellä on kokemusta useasta diakoniatyön osa-
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alueesta helsinkiläisissä seurakunnissa. Seurakuntaneuvoston 
varapuheenjohtajan kanssa on keskustelu vuorotteluvapaan 
sijaisuuden täyttämisestä. 
 
Liirus-Mäkelän cv on esityslistan liitteenä. 
 
(Liite) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto palkkaa Satu Ahosen vuorotteluvapaan sijaiseksi 

1.7.2014—24.6.2015 Virpi Liirus-Mäkelän. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
10. 
Seurakuntavaalien 2014 vaalilautakunnan perustaminen 
 

Seurakuntaneuvoston tulee valita Helsingin seurakuntayhtymän 
keskusvaalitoimikunnan antamien ohjeiden mukaisesti vaalilautakunta 
ja vaalilautakunnan tulee pitää ensimmäinen kokous toukokuun 
loppuun mennessä. Ohjeissa esitetään myös, että vaalilautakunnalle 
valittaisiin sihteeri sekä vaalitiedottaja. 
 
Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra virkansa puolesta sekä 
vähintään neljä muuta jäsentä ja neljä varajäsentä. Varajäsenet on 
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 
Seurakuntaneuvosto nimeää puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee 
ensimmäisessä kokouksessa itselleen varapuheenjohtajan (KVJ 2:1). 
 
Vaalilautakunnan kokoukset ovat 29.4. klo 17, 15.9. klo 16, 1.10. klo 
16, 24.10. klo 16, 7.11. klo 16 ja 9.11. klo 16—sekä 12.11. klo 18. 
Ennakkoäänestys on viikolla 44 (27.—31.10.2014) ja vaalipäivä on 
9.11.2014. 

 
Esitys:  Seurakuntaneuvosto 
 

1) valitsee vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet ja nimeää 
puheenjohtajan, 

 
2) valitsee vaaliluettelon kaksi tarkastajaa ja heidän varajäsenensä 

seurakuntaneuvoston jäsenistä. 
 

Päätös: 1) Vaalilautakunnan jäseniksi valittiin Martti Ahlström, Leena Kontula, 
Lauri Pohjanvirta ja Kaija Salmela. Varajäseniksi valittiin koko 
seurakuntaneuvosto, joka kutsutaan aakkosjärjestyksessä. 
Puheenjohtajaksi valittiin kirkkoherra.   

 
 

2) Vaaliluettelon tarkastajiksi valitaan Henrietta Grönlund ja Antti 
Pihlajamäki ja heidän varalleen Miikka Hietaranta ja Leena Kontula. 
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11. 
Seurakuntavaalien viestinnästä 
 

Seurakuntavaalit järjestetään tämän vuoden syksynä teemalla ”Usko 
hyvän tekemiseen”. Ehdokasasettelu päättyy 15.9. Ennakkoäänestys 
järjestetään lokakuun viimeisellä viikolla 27.-31.10. ja varsinainen 
vaalipäivä on isäinpäivänä 9.11.2014. 
 
Seurakuntavaalit jäsenyyden vahvistamisena –kärkihankkeen 
ehdotuksesta ja kirkkoherrainkokouksessa 21.1. tehtyyn päätökseen 
pohjautuen seurakuntayhtymä pyytää, että seurakunnissa: 
 
1) kerätään seurakuntaneuvoston kanssa yhdessä tai itsenäisesti 
pohtien lista isoimmista asioista, jotka tulevat seuraavan 
seurakuntaneuvoston nelivuotiskaudella (2015-2018) 
päätettäviksi. Konkreettisten kysymysten kautta on helpompi 
innostaa jäseniä asettumaan ehdolle ja äänestäjiä vaikuttamaan 
omalla äänellään marraskuussa. 

 
2) selvitetään edellisissä vaaleissa toimineiden ehdokaslistojen 
yhteyshenkilöiden yhteystiedot ja kysytään lupaa julkaista ne 
ehdokasesitteessä ja seurakuntien nettisivuilla. Lisäksi pyydetään 
ehdokaslistojen edustajilta alustava, kuvaava ehdokaslistan 
nimi sekä lyhyt kuvaus listan taustoista ja tavoitteista. 
Tavoitteena on mahdollisimman selkeä ehdokaslistan nimi, joka 
kertoisi äänestäjälle mitä asioita listalla ehdolla olevat ajavat tai mikä 
heitä mahdollisesti ehdokkuudessa yhdistää. Tiedot kootaan yhteen ja 
niistä tehdään esite, jota jaetaan ehdokkaiksi aikoville. Näin 
kirkkoherranvirastoissa on antaa tietoa siitä, keneen ehdokkaaksi 
aikova voi ottaa yhteyttä ja tiedot löytyvät myös helposti 
verkkosivuilta kootusti. Ehdokasrekrytointi esitteen pohja tehdään 
valmiiksi ja siihen laitetaan tasapuolisuuden nimissä myös tieto miten 
uuden ehdokaslistan voi perustaa. 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto käy seurakuntavaaleista yllä olevan mukaisesti 

keskustelun, joka merkitään tiedoksi ja pyydetyt tiedot toimitetaan 
seurakuntayhtymään. 

 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
12. 
Lähetysseuran vuosikokousedustajien nimeäminen 
 

Suomen Lähetysseuran vuosikokous pidetään 7.6.2014 Vaasassa. 
Lähetystyön tukiryhmä on tehnyt esityksen vuosikokoukseen 
nimettävistä Tuomiokirkkoseurakunnan edustajista. 

 
(Liite) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto nimeää vuosikokousedustajat. Kokousedustajien 

matkat korvataan voimassa olevan sopimuksen mukaisesti ja ajalta 
maksetaan kotimaan päiväraha. 

 
Päätös: Vuosikokousedustajiksi nimettiin Aila Varis, Marja Aho ja Arto Antturi. 

Kulut korvataan esityksen mukaan. 
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13. 
Kirkkoherran päätökset 
 
 Kirkkoherra on tehnyt ohjesäännön (OS 9§) perusteella liitteen 

mukaiset puheenjohtajan päätökset. Ohjesäännön (OS 12§) mukaan 
seurakuntaneuvostolla on mahdollisuus kumota päätös, muuttaa sitä 
tai palauttaa asia uudelleen käsiteltäväksi. 
 
(Liite) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto toteaa, etteivät liitteen mukaiset kirkkoherran 

päätökset anna aihetta ohjesäännön mukaisiin toimenpiteisiin ja 
merkitsee päätökset tiedoksi. 

 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
14. 
Ilmoitusasiat  
 

Seurakuntaneuvoston ja johtoryhmän seminaari Katajanokan 
seurakuntakodilla 15.3.2014 klo 9—16. 

 
Esitys:  Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös:   Esityksen mukaan. 
 
 
15. 
Muut asiat 
 
Esitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat seurakuntaneuvoston ohjesäännön 

2 § mukaisesti. 
 
Päätös:  Ei ollut. 
 
 
16. 
Seuraava kokous 
 

Seuraava kokous pidetään maanantaina 7.4.2014 klo 18 Bulevardin 
seurakuntasalissa, Bulevardi 16 B, 2. krs. Kahvitarjoilu alkaa klo 
17.30. Muut kevään kokoukset ovat: 5.5. sekä 2.6.2014. 

 
 
17. 
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 
 
Esitys: Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kirkkolain 24 luvun 

mukaisesti. 
 
Päätös:  Liitetään pöytäkirjaan. 
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18. 
Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 
 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 
Marja Heltelä    Henna Markkanen 
puheenjohtaja    sihteeri 
 
 
 
 
 
 
Leena Piirainen    Kaija Salmela 


