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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2014 
 
Aika: maanantai 5.5.2014 klo 18—20.04 
 
Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki 

 
 Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja 

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

Poissa:  Daoud Sylvie jäsen 
Grönlund Henrietta jäsen 
Kolbe Laura  jäsen 
Ranin Annika jäsen 
Varis Aila  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 28.4.2014. 
 
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 muut asiat ja 

yhdellä ilmoitusasialla kohtaan 10. 
 
 
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 8.5.) jotta ilmoitus nähtävillä pidosta voidaan asettaa 
ilmoitustaululle viimeistään tiistaina (13.5.) virastoajan päättyessä. 

 
Esitys:  Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat aakkos-

järjestyksen mukaisesti. Anna-Maria Soininvaara ja Aila Varis ovat 
olleet pöytäkirjan tarkastajina edellisessä kokouksessa. Pöytäkirjan 
tarkastajat toimivat kokouksessa tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 
Päätös: Valittiin Martti Ahlström ja Sanni Aromaa. 
 
 
5. 
Leena Engströmin opintovapaan sijainen 
 
 Seurakuntaneuvosto myönsi kokouksessaan 1/2014 anomuksesta 

diakoniatyöntekijä Leena Engströmille opintovapaata 1.9.2014—
31.8.2016 ja asetti viransijaisuuden täyttöä valmistelevan työryhmän. 
Työryhmään nimettiin vs kirkkoherra Marja Heltelä, vs johtava 
diakoniatyöntekijä Merja Korpela ja seurakuntaneuvoston jäsenenä 
Riitta Niinivaara. 

 
 Viransijaisuus julistettiin haettavaksi ja hakuaika päättyi 31.3. klo 12. 

Hakuajan päättymiseen mennessä oli saapunut 13 hakemusta. 
Yhteenveto hakijoista esityslistan liiitteenä. 

 
 (Liite 1) 
 
 Viransijaisuuden täyttöä valmisteleva työryhmä päätti kokouksessaan 

8.4.2014 kutsua haastatteluun neljä hakijaa. Hakijat 6, 8, 11 ja 12 
kutsuttiin haastatteluun, jotka pidettiin 22.4.2014 klo 14 alkaen. 

 
 Viransijaisuuden täyttöä valmistelevan työryhmän esitys on esityslistan 

liitteenä. 
 
 (Liite 2) 
 
 Työryhmä esittää, että Leena Engströmin opintovapaan sijaiseksi 

1.9.2014—31.8.2016 valittaisiin sosionomi (amk)-diakoni Tarja 
Lindfors ja hänen varalleen sosionomi (amk) –diakoni Minna Valkiainen. 
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Esitys: Seurakuntaneuvosto valitsee Leena Engströmin opintovapaan sijaiseksi 
1.9.2014—31.8.2016 sosionomi (amk)-diakoni Tarja Lindforsin ja 
hänen varalleen sosionomi (amk) –diakoni Minna Valkiaisen. 

 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
6. 
Lähetyskannatussopimus Medialähetys Sanansaattajien kanssa 
 

Seurakuntaneuvosto päätti keväällä 2013 solmia Medialähetys 
Sanansaattajien kanssa nimikkosopimuksen farsinkielisen SAT-7  
-kanavan työn tukemiseksi. Samalla lopetettiin Sanansaattajien 
fulfuldenkielisen työn nimikkosopimus. SAT-7 -kanavan tukemiseksi 
tehty kannatussopimus on määräaikainen ja voimassa 1.6.2013—
31.5.2014. Lähetyksen tukiryhmä esittää, että nimikkosopimusta 
jatketaan toistaiseksi. 
 
Seurakuntaneuvosto kävi kokouksessaan 7.4.2014 asiasta 
lähetekeskustelua. 
 
Kansainvälisestä työstä vastaava pastori Arto Antturi on toimittanut 
tietoa SAT 7 –kanavan farsinkielisistä kristillisistä lastenohjelmista. 
Lisäksi liitteenä jaetaan Kotimaa –lehden (17.4.2014) artikkeli 
kanavan toiminnasta. 
 
(Liitteet 1—2) 
 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää jatkaa vuodella nimikkosopimusta 

Medialähetys Sanansaattajien kanssa SAT-7 –kanavan farsinkielisten 
kristillisten lastenohjelmien tukemiseksi. 

 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
7. 
Pastori Riina Storhammarin sivutyölupa-anomus 
 

Pastori Riina Storhammar anoo lupaa tehdä sivutyötä 4 viikkotuntia 
toimiakseen ratkaisukeskeisenä psykoterapeuttina ja työnohjaajana. 
 
(Liite) 
 
Papiston osalta sivutyöluvat myöntää tuomiokapituli. 
Seurakuntaneuvostolta pyydetään asiasta lausunto. 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto puoltaa sivutyöluvan myöntämistä pastori Riina 

Storhammarille anomuksen mukaisesti, edellyttäen että 
vastaanottotyön asiakkaat eivät asu Tuomiokirkkoseurakunnan 
alueella. 
 

Päätös:  Esityksen mukaan. 
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8. 
Keskustelu Agricolan kirkon sunnuntain messun messukaavasta 
 

Kirkkoherralle on toimitettu seurakuntaneuvostolle osoitettu adressi 
Agricolan kirkon sunnuntain perinteisen messukaavan jatkamisen 
puolesta. 
 
(Liite) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto merkitsee adressin tiedoksi ja keskustelee 

asiasta. 
 
Päätös: Seurakuntaneuvosto kiittää adressin toimittaneita henkilöitä ja linjaa, 

että Agricolan sunnuntain messua jatketaan vanhalla vuoden 1963 
käsikirjan mukaisella messusävelmistöllä kevääseen 2015, jolloin 
tehdään uusia linjauksia Ruoholahti-Jätkäsaaren kesän messuista. 

 
 
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. Päivitetty inventaarioluettelo käsitellään seuraavassa kokouksessa, 
2.6.2014. 
 

2. Johtava kappalainen, vs kirkkoherra Marja Heltelän lähtöjuhla 
pidetään sunnuntaina 25.5. klo 10 alkavan Tuomiokirkon messun 
yhteydessä. Messun jälkeen juhlakahvit ja lähtöjuhla kryptassa. 
Kokouksessa jaettiin kutsu tilaisuuteen. 

 
3. Kirkonrakentajafoorumin seurakuntailta tiistaina 13.5. klo 18 

Tuomiokirkossa. 
 
Esitys:  Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös:   Esityksen mukaan. 
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11. 
DiAnna –projektin jatkoanomus 
 
 Tuomiokirkkoseurakunnan Annankulmassa on 1.3.2012 alkaen 

toiminut DiAnna –projekti, seurakunnan avoin olohuone. Projektille 
tulee anoa lisävuotta 15.5.2014 seurakuntayhtymään lähetettävällä 
projektisuunnitelmalla. Vs johtava diakoniatyöntekijä Merja Korpela on 
kokouksessa esittelemässä projektin jatkosuunnitelmia. 

 
 (Liite) 
 
Esitys: Hyväksytään DiAnna -projektin jatkoanomus lähetettäväksi 

seurakuntayhtymään. 
 
Päätös:  Esityksen mukaan. 
 
 
12. 
Seuraava kokous 
 

Seuraava kokous pidetään maanantaina 2.6.2014 klo 18 Bulevardin 
seurakuntasalissa, Bulevardi 16 B, 2. krs. Kahvitarjoilu alkaa klo 
17.30. Muut vuoden 2014 kokoukset ovat 1.9., 6.10., 3.11. ja 
1.12.2014. 

 
 
13. 
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 
 
Esitys: Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kirkkolain 24 luvun 

mukaisesti. 
 
Päätös:  Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. 
 
 
14. 
Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 
Marja Heltelä    Henna Markkanen 
puheenjohtaja    sihteeri 
 
 
 
 
 
Sanni Aromaa    Martti Ahlström 
pöytäkirjan tarkastaja    pöytäkirjan tarkastaja 


