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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2014 
 
Aika: maanantai 3.2.2014 klo 18—20.05  
 
Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki 

 
 Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja 

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

 
Poissa:  Daoud Sylvie jäsen 

Kolbe Laura  jäsen 
Mannert Minna 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 27.1.2014. 
 
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. 
 
 
3. 
Esityslistan hyväksyminen 
 
Esitys:   Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan. 
 
Päätös:  Esityksen mukaan. 



 
  
  PÖYTÄKIRJA 1/2014   
SEURAKUNTANEUVOSTO 3.2.2014  
 
 

2 (8)

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 6.2.) jotta ilmoitus nähtävillä pidosta voidaan asettaa 
ilmoitustaululle viimeistään tiistaina (11.2.) virastoajan päättyessä. 

 
Esitys:  Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat aakkos-

järjestyksen mukaisesti.  Sanna-Mari Honkala ja Petri Laaksonen ovat 
olleet pöytäkirjan tarkastajina edellisessä kokouksessa. 

 
Päätös: Valittiin Riitta Niinivaara ja Antti Pihlajamäki 
 
5. 
Tuomiokirkon portaiden käyttölupa-anomuksia  
 

1. Ali Niemelä Vapaa evankeliumiyhdistys ry:stä anoo Tuomiokirkon 
portaiden käyttölupaa katsomoksi yhteiskristilliselle tapahtumalle 
24.5.2014. 

 
(Liite 1) 
 

2. Helsingin Matkailu Oy anoo Tuomiokirkon portaiden käyttölupaa 
Kainuun maakuntapäivien ja niiden rakentamisen ja purkamisen 
ajaksi 10.6.-16.6.2014. 

 
(Liite 2) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää anotut käyttöluvat. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
6. 
Työalojen ja alueiden toimintakertomukset vuodelta 2013 
 

Tuomiokirkkoseurakunnan työalojen johtavat työntekijät sekä 
aluekappalaiset ovat laatineet työalojen ja alueiden 
toimintakertomukset vuodelta 2013.  

 
  (Liite) 
 
Esitys:  Merkitään tiedoksi työalojen toimintakertomukset. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
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7. 
Seurakunnan toimintakertomus 2013 
 

Vs. kirkkoherra laatii ehdotuksen seurakunnan toimintakertomukseksi. 
Seurakuntien toimintakertomukset tulee toimittaa yhteiselle 
kirkkovaltuustolle 7.2.2013 mennessä. Toimintakertomus ja 
tilinpäätöstiedot sekä tilastotiedot tuodaan kokoukselle ja liitetään 
pöytäkirjaan. 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2013. 
 
Päätös:  Esityksen mukaan. 
 
 
8. 
Keskustelu sijaisuuksien täyttämisestä 
 

Seurakuntaneuvoston ohjesäännön § 9 mukaisesti kirkkoherra ottaa ja 
irtisanoo työsopimussuhteiset työntekijät. Samoin hän ottaa 
työsopimussuhteiset kausityöntekijät ja opiskelijat. Kirkkoherra ottaa 
viransijaisen enintään kuuden kuukauden ajaksi, milloin viranhaltijalla 
on ollut lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuva oikeus saada 
virkavapautta tai työlomaa.  Samoin kirkkoherra ottaa talousarvion 
puitteissa määräaikaisen viranhaltijan enintään kuuden kuukauden 
ajaksi. 
 
Seurakuntapapiston virkamääräykset antaa tuomiokapituli. 
 
Seurakuntaneuvosto on käynyt keskustelua viransijaisuuksien 
avaamisesta haettavaksi ja linjannut käytäntöjä. 
 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto keskustelee viransijaisuuksien avaamisesta 

haettavaksi. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
9. 
Johtavan diakoniatyöntekijän viran sijaisuus (Kirsi Valkeapään virka) 
 

Johtava diakoniatyöntekijä Kirsi Valkeapää on virkavapaalla 31.8.2014 
saakka. Merja Korpela on aloittanut vakituisessa diakonian virassa 
1.1.2014. Kirkkoherran päätöksellä hän on toiminut ja toimii vs. 
johtavana diakoniatyöntekijänä 1.11.—31.12.2013 sekä 1.1.-
28.2.2014. 
 
Merja Korpela on ilmoittanut olevansa käytettävissä vs johtavana 
diakoniatyöntekijänä 31.8.2014 saakka. 

 
Esitys:  Seurakuntaneuvosto myöntää Merja Korpelalle virkavapauden 

diakonian virasta 1.1.—31.8.2014 ja kutsuu hänet vs. johtavaksi 
diakoniatyöntekijäksi 1.3.—31.8.2014, 

 
Päätös:  Esityksen mukaan. 
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10. 
Diakonian viran sijaisuus (Merja Korpelan virka) 
 

Diakoniatyöntekijä Tarja Lindfors on toiminut 
tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyöntekijänä 17.9.—31.12.2013 
(Kirsi Valkeapään viran sijaisuus, Lydia Rosensteinin viran sijaisuus). 
1.1.-28.2.2014 hän toimii kirkkoherran päätöksellä Merja Korpelan 
viran sijaisena Korpelan toimiessa vs. johtavana diakoniatyöntekijänä. 
 
Mikäli seurakuntaneuvosto päättää kutsua Merja Korpelan vs. 
johtavaksi diakoniatyöntekijäksi 1.3.—31.8.2014, täytyy Korpelan 
varsinaista virkaa hoitamaan palkata sijainen. Tarja Lindfors on 
toiminut seurakunnan diakoniatyössä jo kohta puolen vuoden ajan. 
Hän tuntee työn käytänteet ja sen haasteet ja osan asiakaskunnasta. 
Lindfors on ilmoittanut olevansa käytettävissä viran sijaisena. 
 

Esitys: Seurakuntaneuvosto kutsuu Tarja Lindforsin vs. diakoniatyöntekijäksi 
Merja Korpelan viran sijaiseksi 1.3.—31.8.2014. 

 
Päätös: Esityksen mukaan- 
 
 
11. 
Kolehtisuunnitelmat maalis-toukokuu 2014 
 

Seurakuntaneuvosto hyväksyi joulukuun kokouksessaan 
kolehtisuunnitelmat tammi-toukokuulle 2014 mutta palautti 
valmisteluun Vanhan kirkon ja Agricolan suunnitelman maalis-
toukokuun osalta. 
 
Kokoukselle tuodaan esitys Vanhan kirkon uudeksi kolehtikohteeksi 
6.4.2014 ja Agricolan uudeksi kolehtikohteeksi 17.4.2014. 

 
Esitys:  Seurakuntaneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman muutoksen. 
 
Päätös:  Esityksen mukaan. 
 
 
12.  
Luottamushenkilöiden vaikutusmahdollisuudet –tutkimus 
 

Helsingin seurakuntien luottamushenkilöille tehtiin syksyllä 2013 
kysely vaikuttamismahdollisuuksista luottamustoimessaan. Tämän 
kyselyn tuloksista koottu raportti on esityslistan liitteenä. 
 
(Liite) 
 
Seurakuntayhtymä pyytää seurakunnilta palautetta 
seurakuntaneuvostoissa kyselyn tulosten pohjalta käydystä 
keskustelusta. 
 

Esitys: Seurakuntaneuvosto käy keskustelun Luottamushenkilöiden 
vaikuttamismahdollisuudet Helsingin seurakunnissa –kyselyn tuloksista 
ja  merkitsee sen tiedoksi. 

 
Päätös:  Esityksen mukaan. 
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13. 
Ehdokkaan nimeäminen Suomen Lähetysseuran hallitukseen 
 

Suomen Lähetysseuran kirjeestä 30.11.2013: 
 
” Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat  
LÄHETYSSEURAN HALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOKASASETTELU  
 
Suomen Lähetysseura ry:n hallituksen erovuoroisten jäsenten vaalit 
toimitetaan 7.6.2014 Vaasassa pidettävässä vuosikokouksessa. 
Lähetysseuran jäsenillä on tänäkin vuonna mahdollisuus asettaa 
ennakkoon ehdokkaita näihin vaaleihin. 
 
Vuosikokous on Suomen Lähetysseuran ylin päättävä elin, jossa 
seuran jäsenillä on mahdollisuus käyttää päätösvaltaa. Lähetysseuran 
johtokunta on kutsunut kaikki Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
seurakunnat Suomen Lähetysseuran jäseniksi.  
 
Vaalitoimikunta pyytää Lähetysseuran jäseniä asettamaan ehdokkaita 
erovuoroisten hallituksen jäsenten vaaleja varten. Kukin jäsen voi 
asettaa useita ehdokkaita. 
 
Ehdotusta laatiessaan Suomen Lähetysseuran asettaman 
vaalitoimikunnan on pidettävä tavoitteena, että hallituksessa on  
- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispakunnan edustus  
- monipuolista, suuren järjestön johtokuntatyöskentelyssä tarvittavaa 
osaamista ja kokemusta  

 
Lisäksi toimikunnan on huolehdittava, että hallituksessa on riittävän 
tasapuolinen  
- hiippakuntien edustus  
- järjestöä tukevien hengellisten suuntausten edustus  
- molempien sukupuolten edustus (vähintään viisi kumpaakin 
sukupuolta)  
- molempien pääkieliryhmien edustus sääntöjen edellyttämällä tavalla.  
 
Lähetysseuran strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi hallitukseen 
etsitään seuraavaa osaamista:  
- julistustyön osaamista Etelän kirkkojen kanssa  
- kehitysyhteistyön osaamista (ihmisoikeudet, köyhyyden poistaminen)  
- vaikuttamistoiminnan paikallista ja globaalia osaamista  
- kolmannen sektorin osaamista (kapasitointi)  
- seurakuntaelämän missionaarisuuden ja monikulttuurisuuden 
osaamista  
- varainhankinnan, markkinoinnin ja median osaamista  
- johtamisosaamista  
- organisaatio ja työhyvinvointiosaamista  

 
Toimikunta pyytää ehdolle asettajia kiinnittämään huomiota mm. 
edellä mainittuihin näkökohtiin.” 
 
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan lähetystyön tukiryhmä on 
päättänyt esittää seurakuntaneuvostolle, että se nimittäisi 
seurakunnan ehdokkaaksi Suomen Lähetysseuran hallituksen vaaliin 
rikosylikonstaapeli (el.) Leena Kontulan.  
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(Liite) 
 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää esittää Suomen Lähetysseuran 

hallituksen ehdokkaaksi Leena Kontulaa.  
 
Päätös:  Seurakuntaneuvosto delegoi päätösvallan asiassa kirkkoherralle. 
 
 
14. 
Seurakuntavaalit 2014 
 

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: Keskustelu jatkuu maaliskuun kokouksessa. 
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15. 
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. 
 
 
16. 
Ilmoitusasiat  
 

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

2. Yhteisvastuukeräys on alkanut 2.2.2014. Tämän vuoden 
keräyskohteena ovat kotimaassa saattohoito ja ulkomaan kohteena  
Guatemala. Kokouksessa on lipas niille, jotka haluavat osallistua 
keräykseen. 

 
3. Käytiin keskustelu seurakuntayhtymän toimittamista 

tilavuokratiedoista ja annettiin kirkkoherralle tehtäväksi vastata 
tilatarvekyselyyn. 

 
4. Tuomiokirkon vihkimisen muistopäivän messu 16.2. 

 
5. Suomen Lähetysseuran Taidetrion esitys ”Teenlehtiä ja kilo 

sokeria” Vanhassa kirkossa ti 18.3. klo 9. Tilaisuus on osa 
tuomiokirkkoseurakunnan työntekijäpäivää. Seurakuntaneuvosto 
on tervetullut esitykseen. 

 
Esitys:  Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös:   Esityksen mukaan. 
 
 
17. 
Muut asiat 
 
Esitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat seurakuntaneuvoston ohjesäännön 

2 § mukaisesti. 
 
Päätös:  Ei ollut. 
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18. 
Seuraava kokous 
 

Seuraava kokous pidetään maanantaina 3.3.2014 klo 18 Bulevardin 
seurakuntasalissa, Bulevardi 16 B, 2. krs. Kahvitarjoilu alkaa klo 
17.30. Muut kevään kokoukset ovat: 7.4., 5.5. sekä 2.6.2014. 

 
 
19. 
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 
 
Esitys: Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kirkkolain 24 luvun 

mukaisesti. 
 
Päätös:  Liitetään pöytäkirjaan. 
 
 
20. 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 
 
 
 
Marja Heltelä    Henna Markkanen 
vs kirkkoherra, puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riitta Niinivaara    Antti Pihlajamäki 


