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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 
 
Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18—18.55, 19.00—19.28 

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

 
 Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja 

Ahlström Martti jäsen  
Aromaa Sanni jäsen 
Heimola Minna jäsen 
Hietaranta Miikka jäsen 
Honkala Sanna-Mari jäsen  
Laaksonen Petri jäsen, varapuheenjohtaja 
Niinivaara Riitta jäsen 
Pihlajamäki Antti jäsen 
Pohjanvirta Lauri varajäsen 
Salmela Kaija jäsen 
Soininvaara Anna-Maria jäsen 
Varis Aila  jäsen 
 
Markkanen Henna sihteeri 
 

Poissa:  Daoud Sylvie jäsen 
Grönlund Henrietta jäsen 
Kontula Leena jäsen 
Kolbe Laura  jäsen 
Ranin Annika jäsen 
 

 
 
 
1. 
Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja 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 27.10.2014. 
 
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. 
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3. 
Esityslistan hyväksyminen 
 
Esitys:   Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin täydennettynä yhdellä asialla kohtaan 11 sekä kolmella 

ilmoitusasialla. 
 
 
4.   
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden 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 6.11.) jotta ilmoitus nähtävillä pidosta voidaan asettaa 
ilmoitustaululle viimeistään tiistaina (11.11.) virastoajan päättyessä. 

 
Esitys:  Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat aakkos-

järjestyksen mukaisesti. Petri Laaksonen ja Laura Kolbe ovat olleet 
pöytäkirjan tarkastajina edellisessä kokouksessa. Pöytäkirjan 
tarkastajat toimivat kokouksessa tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 
Päätös: Valittiin Riitta Niinivaara ja Antti Pihlajamäki. 
 
5. 
Kanttorin viran täyttäminen 

 
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 1.9. avata haettavaksi 
kanttorin viran. Se asetti valintaa valmistelevaan työryhmään 
kirkkoherra Matti Poutiaisen, johtava kappalainen Ermo Äikään, vt 
johtava kirkkomuusikko Risto Pulkamon sekä omana edustajanaan 
Petri Laaksosen. Hakuilmoitus julkaistiin Kirkon työpaikkatorilla 
Oikotiellä, hiippakunnan tuomiokapitulin verkkosivuilla, seurakunnan 
verkkosivuilla sekä 10.9. Kirkko&Kaupunki lehdessä ja 11.9. 
ilmestyneessä Kotimaassa. 
 
Hakuajan päättymiseen mennessä 3.10.2014 klo 12 virkaan tuli 6 
hakemusta. Kooste hakijoista esityslistan liitteenä.  
 
(Liite 1) 
 
Haastattelu ja musiikkinäytteet järjestettiin 20. ja 21.10. ja niihin 
kutsuttiin 3 hakijaa (hakijat 3, 4 ja 5). 
 
Viran täyttöä valmistelleen haastattelutyöryhmän lausunto on 
esityslistan liitteenä. 
 
(Liite 2) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto valitsee 1.1.2015 alkaen kanttorin virkaan MuM 

Anna Pullin ja varalle MuM Samppa Laakson. Viran palkkaus on 
vaativuusryhmässä 602. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. 
Virkaan valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan.  
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Päätös:  Esityksen mukaan. 
 

Anna Pulli oli kokouksessa kuultavana. 
 
6. 
Johtavan diakoniatyöntekijän viran avaaminen 
 

Seurakuntaneuvosto myönsi kokouksessaan 1.9. anomuksesta eron 
johtava diakoniatyöntekijä Kirsi Valkeapäälle. Johtava 
diakoniatyöntekijä toimii kolmen diakoniatyöntekijän ja yhden 
projektityöntekijän esimiehenä sekä johtoryhmän jäsenenä. Virka on 
syytä täyttää. 
 
Viran hakuilmoitus tuodaan kokoukselle. 
 
(Liite) 
 
Viran palkkaus on vaativuusryhmän 503 mukainen. Virassa on kuuden 
kuukauden koeaika. Virkaan valittavan tulee esittää hyväksyttävä 
lääkärintodistus terveydentilastaan. 
 
Johtavan diakoniatyöntekijän viran hakuaika päättyy 3.12.2014 klo 17. 
Haastattelut pidetään 11.12.2014. 
 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto  
 

1) päättää avata haettavaksi johtavan diakoniatyöntekijän viran 
vaativuusryhmässä 503, sekä 

2) nimittää viran täyttöä valmistelevan työryhmän. 
 

 
Käsittely:  Seurakuntaneuvoston jäsen Riitta Niinivaara teki vastaesityksen, jota 

kannatettiin. Niinivaaran esityksen mukaan asian käsittelyä siirretään 
seuraavaan kokoukseen. Suoritettiin äänestys, jossa puheenjohtajan 
esitystä kannattavat vastasivat Jaa, vastaesityksen kannalla olevat 
vastasivat Ei. Äänestyksessä ”Jaa” sai 5 ääntä, ”Ei” 7 ääntä. 

 
 
Päätös: Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 
 
 
7. 
V kappalaisen viran täyttäminen 
 

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi 
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan V kappalaisen viran. Hakuaika 
päättyy 21.11.2014 klo 15. 
 
Seurakuntaneuvosto on antanut tuomiokapitulille lausunnon viran 
erityisistä tarpeista. 
 

Esitys: Seurakuntaneuvosto nimittää viran täyttöä valmistelevan työryhmän. 
 
Päätös: Työryhmään nimitettiin kirkkoherra Matti Poutiainen, johtava 

kappalainen Ermo Äikää, sekä seurakuntaneuvoston edustajina Kaija 
Salmela ja Minna Heimola. 
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8. 
Tuomiokirkon portaiden käyttölupa-anomus 
 

Folkhälsan anoo Tuomiokirkon portaiden käyttölupaa 13.12.2014 klo 
17-18.30 sekä lupaa polttaa portailla ulkotulia. 
 
(Liitteet 1 ja 2) 

 
Esitys:  Myönnetään luvat anomusten mukaisesti. 
 
Päätös:  Esityksen mukaan. 
 
 
9. 
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. 
 
 
10. 
Ilmoitusasiat  
 

1) Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on antanut 
viranhoitomääräyksen pastori Hanna Vettenniemelle 
seurakuntapastorin virkaan 1.11.2014 alkaen. Pastori Mari 
Kanervalle on myönnetty hoitovapaa 30.10.2014—31.8.2015.  

2) Taloudellinen tilanne. 
3) Info seurakuntavaalien toteuttamisesta 9.11. 

 
Esitys:  Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös:   Esityksen mukaan. 
 
 
11.1 
Lausunnon antaminen yhteiselle kirkkoneuvostolle Helsingin seurakuntayhtymän 
toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2015-2017 sekä vuoden 2015 talousarviosta 
 
 Kirkkojärjestyksen (KJ 10:14) mukaan seurakuntaneuvostolle on 

varattava tilaisuus antaa lausunto seurakuntayhtymän toiminta- ja 
taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta.  

 
 Yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt lausuntoja 14.11.2011 

mennessä. 
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 Helsingin seurakuntayhtymän Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015—17 
sekä vuoden 2015 talousarvio ja henkilöstöliite ovat esityslistan 
liitteenä. 

 
(Liitteet 1 ja 2) 

 
 Lausuntoluonnos on esityslistan liitteenä.  
 

(Liite 3) 
 
Esitys: Seurakuntaneuvosto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle lausunnon 

Helsingin seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2015-
2017 sekä vuoden 2015 talousarviosta. 

 
Päätös:  Esityksen mukaan. 
 
 
11.2. 
Seurakuntapastori Mari Kanervan hoitovapaan sijaisuus 
 

Tuomiokapituli on myöntänyt pastori Mari Kanervalle anomuksesta 
hoitovapaan 30.10.2014—31.8.2015. Kanervan sijaisena toiminut 
pastori Hanna Vettenniemi sai viranhoitomääräyksen 1.11.2014 alkaen 
seurakuntapastorin virkaan. Marras- ja joulukuun tehtävät hoidetaan 
työjärjestelyin. 

 
Esitys: Pyydetään pastori Juhana Kuusniemelle viranhoitomääräys Mari 

Kanervan hoitovapaan sijaiseksi 1.1.—31.8.2015. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
12. 
Seuraava kokous 
 

Seuraava kokous pidetään maanantaina 1.12.2014. klo 18 Martti 
Ahlströmin kotona, Fredrikinkatu 25 A 14. 

 
 
13. 
Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen ja 
päätti kokouksen. 

 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 
Matti Poutiainen    Henna Markkanen 
 
 
 
 
Riitta Niinivaara    Antti Pihlajamäki 


