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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2012 

 

 

Aika: maanantai 3.9.2012 klo 18 – 20.06  

 

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

 

 Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja 

  

Daoud Sylvie jäsen  

Esko Eija  jäsen 

Grönlund Henrietta jäsen 

Hietaranta Miikka jäsen 

Honkala Sanna-Mari jäsen 

Kontula Leena varajäsen (Salmelan sijalla) 

Laaksonen Petri varapuheenjohtaja 

Mannert Minna jäsen 

Niinivaara Riitta jäsen 

Pihlajamäki Antti jäsen 

Piirainen Leena jäsen 

Varis Aila  jäsen 

Markkanen Henna sihteeri 

 

Poissa:  Ahlström Martti jäsen  

Aromaa Sanni jäsen 

Kolbe Laura  jäsen 

Salmela Kaija jäsen 

Soininvaara Anna-Maria 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 28.8.2012. 

 

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. 
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Esityslistan hyväksyminen 

 

Esitys:   Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan. 

 

Päätös: Hyväksyttiin täydennettynä lisäesityslistalla kohtaan 18 ja 

ilmoitusasialla kohtaan 17. 

 

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 6.9.), jotta ilmoitus nähtävillä pidosta voidaan asettaa 

ilmoitustaululle viimeistään tiistaina (11.9.) virastoajan päättyessä. 

 

Esitys:  Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat aakkos-

järjestyksen mukaisesti.  Henrietta Grönlund ja Ukko Heinonen ovat 

olleet pöytäkirjantarkastajina edellisessä kokouksessa 5/2012. 

 

Päätös: Valittiin Sanna-Mari Honkala ja Miikka Hietaranta.  

 

 

5. 

Ukko Heinosen eroilmoitus seurakuntaneuvoston jäsenyydestä ja uuden jäsenen 

kutsuminen 

 

Seurakuntaneuvoston jäsen Ukko Heinonen menettää 

vaalikelpoisuutensa seurakuntaneuvoston jäseneksi muuttaessaan 

Kallion seurakuntaan. Lasten, nuorten ja perheiden –ehdokaslistan 1. 

varajäsen on Minna Mannert. 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää 

1) merkitä Ukko Heinosen ilmoituksen tiedoksi (Liite 1), 

2) todeta KL 7/2§ ka KJ 7/ 2§ nojalla Ukko Heinosen luottamustoimen 

Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostossa lakanneeksi 

1.9.2012 alkaen sekä 

3) kutsua varsinaiseksi jäseneksi nykyisen varajäsenen Minna 

Mannertin samalta vaalilistalta. 

 

Päätös:  1.—3. Esityksen mukaan. 

 

 

6.  

Tuomiokirkon portaiden ja tasanteiden käyttöoikeuksia 

   

1) Helsingin seudun Kennelpiiri anoo lupaa käyttää Tuomiokirkon 

portaita 27.11. 2012 klo 18-20 lemmikkien joulusiunaustilaisuutta 

varten (Liite 1). 

 

2) Helsingin kaupungin tapahtumayksikkö anoo lupaa käyttää 

Tuomiokirkon portaita ja tasanteita uudenvuoden aaton 

tapahtumaan sekä Lux Helsinki –valotapahtumaan liittyen 

27.12.2012-11.1.2013 (Liite 2). 
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Esitys: 1)  Seurakuntaneuvosto myöntää Helsingin seudun Kennelpiirille    

                                       käyttöoikeuden anomuksen mukaan. 

 

  2) Seurakuntaneuvosto myöntää Helsingin kaupungin tapahtuma- 

                                       yksikölle käyttöoikeuden anomuksen mukaan. 

 

Päätös:  1.—2. Esityksen mukaan. 

 

7. 

Banderollin kiinnittäminen Tuomiokirkon torin puoleiseen tukimuuriin 

 

Suomen Lähetysseuraa anoo Tuomiokirkon torin puoleisen tukimuurin 

käyttöoikeutta Kauneimpien Joululaulujen 40-vuotisjuhlan banderollin 

kiinnittämistä varten (Liite 1).  

 

Anomuksessa toivotaan, että Lähetysseura toteuttaa yhdessä 

seurakuntayhtymän kanssa laajan ulkomainoskampanjan viikolla 50. 

Tuomiokirkossa on Kauneimmat joululaulut –tilaisuus viikon 50 

lopussa, sunnuntaina 16.12. Banderollin kustannuksista vastaavat 

Lähetysseura ja seurakuntayhtymä. 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää Suomen Lähetysseuralle oikeuden 

Kauneimmat joululaulut -banderollin kiinnittämiseen Tuomiokirkon 

torin puoleiseen tukimuuriin la 8. – ma 17.12.2012 väliseksi ajaksi. 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

8. 

Työalojen toimintasuunnitelmat vuosille 2013-15 

 

 Työalat ovat laatineet toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2013 ja 

vuosille 2013-15. (Liite 1). Suunnitelmat on käsitelty johtoryhmän 

kokouksessa 24.5.2012. 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto keskustelee suunnitelmista ja merkitsee ne 

tiedoksi. 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

9. 

Toimintasuunnitelma vuosille 2013-15 ja talousarvio vuodelle 2013 

 

 Seurakunnan on toimitettava seurakuntaneuvoston hyväksymä 

toimintasuunnitelma 2013-2015 ja talousarvio 2013 hallinto- ja 

taloustoimistoon 14.9. mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee 

seurakuntien esitykset 25.10., jonka jälkeen seurakuntaneuvostoilla on 

mahdollisuus antaa niistä omat lausuntonsa 15.11. mennessä. Yhteinen 

kirkkoneuvosto käsittelee lausunnot ja tekee esityksensä yhteiselle 

kirkkovaltuustolle 29.11. Yhteisen kirkkovaltuuston  talousarviokokous 

on 13.12.2012. 

 

 Kirkkoherra on yhdessä johtoryhmän kanssa valmistellut seurakunnan 

toimintasuunnitelman vuosille 2013-2015 ja talousarvion vuodelle 

2013. 

 

 Seurakuntaneuvoston valmisteluvaliokunta on käsitellyt talousarviota 

kokouksessaan 14.8.2010.  



 

  

  PÖYTÄKIRJA 6/2012   

SEURAKUNTANEUVOSTO 3.9.2012  

 

 

4 (8) 

 

 (liitteet 1-6). 

 

 Johtoryhmän ja valmisteluvaliokunnan työskentelyssä budjettia on 

leikattu esittämällä, että Markku Turusen eläköityessä kanttorin virkaa 

ei täytetä. Samoin jätetään täyttämättä määräaikainen 

seurakuntapastorin virka. 

 

 Diakonia-avustusten määrä nostetaan kuluvan vuoden talousarvion 

15.000 eurosta 20.000 euroon.  

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy toimintasuunnitelman vuosille 2013-

2015 ja talousarvion vuodelle 2013. 

 

Päätös: Esityksen mukaan.  

 

10. 

Syyskauden kolehtisuunnitelmat 

 

 Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman 

päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8).  

 

 Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, 

kesä- ja syyskausi). Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien 

kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa 

syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. 

 

 Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kappalaiset ovat johtavan 

kappalaisen johdolla laatineet syyskauden kolehtisuunnitelmat 

huomioiden seurakuntaneuvoston antamat ohjeistukset (liite 1). 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto vahvistaa Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan 

kolehtisuunnitelman syyskaudeksi (loka-joulukuu) 2012. 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

  

  

11. 

Hilma Alfhilda Kämärin testamenttiasunnon myyminen ja varojen siirtäminen  

testamenttirahastoon 

 

 Tuomiokirkkoseurakunta on saanut vuonna 1979 Hilma Alfhilda 

Kämärin testamentin, johon sisältyy asunto As Oy Perämiehenkatu 5, 

osakkeet 1252-1285. Asunto on yhtiöjärjestyksen mukaan 1h+kk, 31 

neliötä. 

  

 Testamentin käyttötarkoitukseksi on merkitty: 

 ” on kaikki omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista 

tahansa, menevä täydellä omistusoikeudella Helsingin 

evankelisluterilaisiin seurakuntiin kuuluvalle Agricolan seurakunnalle, 

kuitenkin siten että jäämistöstäni on ensin päältä suoritettava 

hautaamisestani aiheutuvat kulut sekä hautani hoito 25 vuodeksi 

eteenpäin”. 

 

 

Testamenttiin kuuluvan asunnon yhtiössä on käynnistymässä 

putkiremontti, jonka kustannukset rasittavat testamentin pääomaa. 
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Putkiremontin kustannukseksi on arvioitu 550 euroa/neliö, n. 17.000 

euroa.  

  

Asunto on aiemmin ollut vuokrattuna, vuokrarästit ovat perinnässä. 

Tällä hetkellä asunto on tyhjä. Putkiremontin aikana asunnossa ei voi 

asua ja vuokratuloja ei saada. 

 

Esitys:   Seurakuntaneuvosto päättää 

1) esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Hilma Alfhilda Kämärin 

testamenttiomaisuuteen kuuluva asunto yhtiössä As Oy 

Perämiehenkatu 5, osakkeet 1252—1285 myydään,  

2) esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kiinteistötoimistoa 

pyydetään ryhtymään toimenpiteisiin huoneiston myymiseksi 

3)pyytää yhteistä kirkkoneuvostoa valtuuttamaan Helsingin 

seurakuntayhtymän lakimies Arja Rossisen allekirjoittamaan asunnon 

osakkeiden kauppakirjan ja muut tarvittavat asiakirjat, 

4) pyytää asunnon myynnistä saatujen varojen siirtämistä Hilma 

Alfhilda Kämärin testamenttirahastoon" 

 

Päätös:  1.—4. Esityksen mukaan. 

 

12. 

Raportti seurakuntarakenteiden kehittämisestä 

 

 Kirkkohallituksen täysistunto on kokouksessaan 24.1.2012 merkinnyt 

tiedoksi seurakuntarakenteiden kehittämistä koskevan projektin 

loppuraportin. Samassa yhteydessä täysistunto antoi mahdollisuuden 

loppuraporttia koskevaan palautteen antamiseen.  

  

 Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 

2.4.2012 hyväksynyt valmisteluvaliokunnan laatiman palautteen 

loppuraportista ja se on toimitettu kirkkohallitukseen. 

 

 Kirkkohallitus on laatinut koosteen saapuneista palautteista. Koosteen 

lähetteeseen on nostettu keskeisiä kohtia palautteesta, lähete 

esityslistan liitteenä (liite 1). 

  

 Kooste on nähtävillä kokouksessa ja saatavilla pyydettäessä 

hallintosihteeriltä. 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi seurakuntarakenteiden 

kehittämisestä laaditun loppuraportin palautteen koosteen. 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

13. 

Riina Storhammarin sivutoimilupa-anomus 

 

Seurakuntapastori Riina Storhammar anoo sivutoimilupaa opetus- ja 

 koulutustehtäviä varten 3.9.-7.10.2012 (Liite 1). 

 

  Tuomiokapituli myöntää (KJ 6:5) sivutoimiluvan papinviran haltijalle. 

 Hakemukseen on liitettävä kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston 

 lausunto. 

 

  Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että 

  viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi virassa ja että 
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  sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta viranhaltijoiden tasapuoli-

  suuteen viranhoidossa ja ettei se muutoinkaan saa haitata viran 

  asianmukaista hoitamista. 

 

Esitys:  Seurakuntaneuvosto puoltaa seurakuntapastori Riina Storhammarin 

  sivutoimiluvan myöntämistä anomuksen mukaisesti. 

 

Päätös:  Esityksen mukaan. 

 

 

14. 

Natasha Vaalgamaan koulutusmatka-anomus 

 

Kansainvälisen työn sihteeri Natasha Vaalgamaa anoo mahdollisuutta 

osallistua Helsingin ja Espoon hiippakuntien lähetysseminaariin 18.-

21.10.2012 Pietarissa (Liite 1). Koulutus ja matka on hyväksytty 

seurakuntaneuvostossa viran edellisen haltijan Laura Hytin 

koulutukseksi. 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää kansainvälisen työn sihteeri Natasha 

Vaalgamaalle oikeuden osallistua hiippakuntien lähetysseminaariin 

Pietarissa 18.-21.10.2012. Vaalgamaalla on oikeus hakea 

koulutusmatkastaan ulkomaanpäiväraha. 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

 

15. 

Avustusanomus 

 

 Elina Hakaniemi anoo seurakuntaneuvostolta apurahaa Evankelioivan 

katutapahtuman järjestämistä varten Pariisissa (Liite 1). Hakaniemi on 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan jäsen. 

  

Esitys: Seurakuntaneuvosto ei myönnä anottua apurahaa. 

 

Päätös:  Esityksen mukaan. 

 

 

 

16. 

Kirkkoherran päätökset 

 

 Kirkkoherra on tehnyt ohjesäännön (OS 9§) perusteella liitteen 

mukaiset puheenjohtajan päätökset n:o 35-76/2012. Ohjesäännön 

(OS 12§) mukaan seurakuntaneuvostolla on mahdollisuus kumota 

päätös, muuttaa sitä tai palauttaa asia uudelleen käsiteltäväksi (liite 

1). 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto toteaa, etteivät kirkkoherran päätökset n:35-

76/2012 anna aihetta ohjesäännön mukaisiin toimenpiteisiin ja 

merkitsee päätökset tiedoksi. 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 
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17. 

Ilmoitusasiat 

 

 Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi piispan vierailun 18.10.2012 

aikataulun.  

 

18. 

Muut mahdolliset asiat 

 

1. Tuomiorovastien syyskokous Turussa 7.-9.9.2012 

 

 Tuomiorovastien syyskokous järjestetään Turussa 7.-9.9.2012. Kokous 

on tuomiorovasti Matti Poutiaiselle virkamatka. Tuomiorovastit 

osallistuvat kokoukseen puolisoineen. 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää lähettää tuomiorovasti Matti Poutiaisen ja 

rouva Kirsti Poutiaisen tuomiorovastien syyskokoukseen Turussa 7.-

9.9.2012. Kokous on tuomiorovasti Matti Poutiaiselle virkamatka. 

Rouva Kirsti Poutiaisen matka-, majoitus- ja ruokakulut korvataan. 

 

Päätös:  Esityksen mukaan. 

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtaja, tuomiorovasti Matti 

Poutiainen ei osallistunut asian käsittelyyn, vaan sen esitteli ja johti 

varapuheenjohtaja. 

 

 

19. 

Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pidetään maanantaina 1.10.2012 klo 18 Bulevardin 

seurakuntasalissa, Bulevardi 16 B, 2. krs. Kahvitarjoilu alkaa klo 

17.30. 

 

 

20. 

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 

 

Esitys: Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kirkkolain 24 luvun 

mukaisesti. 

 

Päätös:  Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. 

 

 

 

21. 

Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
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Allekirjoitukset 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

 

 

Matti Poutiainen   Henna Markkanen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 

 

Petri Laaksonen 

puheenjohtaja § 18 

 

 

 

 

 

Miikka Hietaranta   Sanna-Mari Honkala 

 


