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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2013 

 

Aika: maanantai 14.1.2013 klo 18—18.53 

 

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

 

 Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja  

Aromaa Sanni jäsen 

Daoud Sylvie jäsen 

Grönlund Henrietta jäsen 

Heickell Aurora varajäsen (Soininvaaran tilalla) 

Heimola Minna jäsen 

Hietaranta Miikka jäsen 

Honkala Sanna-Mari jäsen 

Kontula Leena varajäsen (Kolben tilalla) 

Laaksonen Petri varapuheenjohtaja 

Mannert Minna jäsen 

Niinivaara Riitta jäsen 

Pihlajamäki Antti jäsen 

Piirainen Leena jäsen 

Pohjanvirta Lauri varajäsen (Ahlströmin tilalla) 

Salmela Kaija jäsen 

Varis Aila  jäsen 

 

Markkanen Henna sihteeri 

 

Poissa:  Ahlström Martti jäsen  

  Kolbe Laura  jäsen 

Soininvaara Anna-Maria 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 8.1.2013. 

 

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:  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 16.1.) jotta ilmoitus nähtävillä pidosta voidaan asettaa 

ilmoitustaululle viimeistään tiistaina (22.1.) virastoajan päättyessä. 

 

Esitys:  Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat aakkos-

järjestyksen mukaisesti.  Leena Piirainen ja Kaija Salmela ovat olleet 

pöytäkirjan tarkastajina edellisessä kokouksessa 9/2012. 

 

Päätös: Valittiin Aila Varis ja Sanni Aromaa. 

 

 

5. 

Eija Eskon ero seurakuntaneuvostosta 

 

 Eija Esko on muuttanut pois Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan 

alueelta ja on näin menettänyt vaalikelpoisuutensa 2.1.2013 alkaen. 

Eskon eronpyyntö esityslistan liitteenä 1. 

  

 Tulkaa kaikki – kirkon uudistajat –ehdokaslistan ensimmäisellä 

varasijalla on Minna Heimola. 

 

 Eija Esko on valittu 1.10.2011 kokouksessa valmisteluvaliokunnan 

jäseneksi kaudeksi 2011-2014. 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto 

 

1. merkitsee tiedoksi Eija Eskon eron seurakuntaneuvostosta, 

 

2. merkitsee tiedoksi Minna Heimolan varsinaisen jäsenyyden 

2.1.2013 alkaen sekä 

 

3. valitsee Eija Eskon tilalle uuden jäsenen valmisteluvaliokuntaan. 

 

Päätös: 1.—2. Esityksen mukaan. 

 

3. Valittiin yksimielisesti Sanna-Mari Honkala. 
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6. 

Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan valinta   

 

 Seurakuntaneuvosto valitsee KJ 10 luvun §12 mukaisesti toimikauden 

1. ja 3. vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan 

varapuheenjohtajan. 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto valitsee varapuheenjohtajan. 

 

Käsittely: Antti Pihlajamäki esitti Petri Laaksosta varapuheenjohtajaksi, esitystä 

kannatettiin. Muita ehdokkaita ei esitetty. 

 

Päätös: Seurakuntaneuvosto valitsi yksimielisesti varapuheenjohtajaksi Petri 

Laaksosen. 

 

 

7. 

Seurakuntasihteerin (tilavaraussihteeri) viran täyttäminen 

 

 Seurakuntaneuvosto myönsi kokouksessaan 5.11. seurakuntasihteeri 

Erika Tuomiselle eron virastaan 1.12.2012 lukien ja päätti avata 

seurakuntasihteerin (tilavaraussihteeri) viran haettavaksi.  

 

 Seurakuntaneuvosto päätti perustaa viran täyttöä varten 

haastattelutyöryhmän ja valitsi työryhmän jäseniksi kirkkoherra Matti 

Poutiaisen, johtava kappalainen Marja Heltelän ja 

seurakuntaneuvoston edustajana Antti Pihlajamäen. 

 

 Hakuilmoitus julkaistiin Kirkko&Kaupungissa, Kotimaa -lehdessä, 

seurakuntien verkkosivuilla sekä Kirkon työpaikkatorilla Oikotie –

palvelussa. Hakuajan päättymiseen 30.11. klo 12 mennessä virkaan 

saapui 22 hakemusta.  

 

 Yhteenveto hakemuksista liitteenä 1, haastattelutyöryhmän esitys 

liitteenä 2. 

 

Seurakuntasihteerin viran täytössä ratkaisevaa on hakijan kyky ja 

taito ottaen huomioon viran erityiset tarpeet. Lehti-ilmoituksessa 

luonnehdittiin viran erityisiä tarpeita seuraavasti: 

 

”Seurakuntasihteeri hoitaa seurakunnan tilavarauksia. Tehtäviin kuuluu 

lisäksi asiakaspalvelua, erilaisia yleisiä seurakuntasihteerin tehtäviä ja 

kirkollisiin toimituksiin liittyviä toimistopalveluja. 

Kelpoisuusehtoja on Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsenyys, 

soveltuva opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto tai vankka käytännön 

kokemus vastaavista tehtävistä.  

Arvostamme asiakaspalvelutaitoja ja tarkkuutta sekä vahvaa 

tietotekniikan ja toimistotöiden osaamista. Englannin ja ruotsin kielen 

taito on tehtävien hoidossa eduksi. Seurakuntasihteeriltä edellytetään 

seurakunnallisen toiminaan tuntemusta ja kykyä itsenäiseen 

työskentelyyn, mutta myös yhteistoimintaan tiimeissä.” 

 

Haastattelutyöryhmä kutsui 11.12.2012 järjestettyyn haastatteluun 

kuusi hakijaa. Yksi haastatelluista veti hakemuksensa pois haastattelun 

jälkeen.  Haastatteluun liittyi myös kirjallinen tehtävä, jonka 

suorittamisessa käytettiin tietokonetta. 
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Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti, että seurakuntasihteerin 

(tilavaraussihteeri) virkaan valitaan toimistopalvelujen ja tietohallinnon 

merkonomi, painotuotantoassistentti Miia Tilli.  Hänellä on hyvät 

vuorovaikutustaidot, erinomainen atk-osaaminen sekä sujuva ruotsin- 

ja englanninkielen taito. Hänellä on kokemusta asiakaspalvelusta sekä 

kirkollisen työkentän tuntemusta. Hän selvisi annetusta kirjallisesta 

tehtävästä erinomaisesti ja hänen työotteensa tuntui uskottavalta ja 

rauhalliselta.    

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää valita Miia Tillin seurakuntasihteerin 

(tilavaraussihteeri) virkaan vaativuusryhmässä 402 kuuden kuukauden 

koeajalla 6.2.2013 alkaen. 

  

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

 Tämä kohta tarkistettiin kokouksessa. 

 

 

8. 

Suntion (Vanhan kirkon alue) viran täyttäminen 

 

 Seurakuntaneuvosto myönsi kokouksessaan 1.10.2012 suntio Ritva 

Idmanille eron virastaan 1.4.2013 lukien ja päätti avata suntion viran 

haettavaksi.  

 

 Seurakuntaneuvosto päätti perustaa viran täyttöä varten 

haastattelutyöryhmän ja valitsi työryhmän jäseniksi pääsuntio Petri 

Oittisen, viran lähiesimiehen, aluesuntio Heikki Kuoppalan, Vanhan 

kirkon aluekappalainen Arto Antturin sekä seurakuntaneuvoston 

edustajana Leena Kontulan. 

 

 Hakuilmoitus julkaistiin Kirkko&Kaupungissa, Kotimaa -lehdessä, 

seurakuntien verkkosivuilla sekä Kirkon työpaikkatorilla Oikotie –

palvelussa. Hakuajan päättymiseen 28.12. klo 12 mennessä virkaan 

saapui 8 hakemusta.  

 

Yhteenveto hakemuksista liitteenä 1, haastattelutyöryhmän esitys 

liitteenä 2. 

 

Viran valintaa valmisteleva työryhmä päätti kokouksessaan 

28.12.2012 kutsua työhaastatteluun kolme hakijaa. Työhaastattelut 

suoritettiin Bulevardin seurakuntasalissa 3.1.2013. 

 

Työryhmä esittää seurakuntaneuvostolle valittavaksi Bulevardin 

suntion virkaan Ruut Vaseniuksen. Hakija osoitti vahvaa kokemusta, 

sitoutumista ja työnäkyä suntion tehtävään sekä vapaaehtoisen 

seurakuntatyön koordinoimiseen ja seurakuntalaisten kohtaamiseen 

seurakunnan työn ”tärkeänä pilarina”. Hakija on suorittanut suntion 

ammattitutkinnon vuonna 2012 kiitettävin arvosanoin. Työryhmä on 

esityksessään yksimielinen.  

 § 

Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää valita Ruut Vaseniuksen suntion virkaan  

vaativuusryhmässä 303 kuuden kuukauden koeajalla 1.4.2013 lähtien. 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 
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9. 

Kirkkoherra Matti Poutiaisen vuorotteluvapaa-anomus 

 

 

Kirkkoherra Matti Poutiainen anoo palkatonta virkavapautta 

kirkkoherran virasta vuorotteluvapaata varten ajalle 1.8.-31.12.2013.  

 

Liite 1. 

 

Virkavapauden myöntää tuomiokapituli. Seurakuntaneuvoston tulee 

antaa asiasta lausunto.  

 

Vuorotteluvapaa edellyttää, että seurakunta ottaa samalle ajalle 

palvelukseensa työttömän työnhakijan.  

 

Esitys:  Seurakuntaneuvosto puoltaa virkavapaan myöntämistä kirkkoherra 

Matti Poutiaiselle vuorotteluvapaata varten ajalle 1.8.-31.12.2013 

edellyttäen, että vuorotteluvapaan ehdot täyttyvät. 

 

Päätös:  Esityksen mukaan.  

 

Kohdan 9 ajan puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Petri 

Laaksonen. 

 

 

10. 

Riina Storhammarin opintovapaan keskeyttäminen 

 

Tuomiokapituli on myöntänyt seurakuntapastori Riina Storhammarille 

opintovapaata 31.7.2013 saakka. Storhammarin opintovapaan 

sijaisena toiminut pastori Mark Saba on saanut tuomiokapitulin 

istunnossa vokaation Porvoon suomalaisen seurakunnan II 

kappalaiseksi 7.1.2013 alkaen. 

 

Pastori Riina Storhammar anoo opintovapaansa keskeyttämistä 

7.1.2013 alkaen.  

 

Liite 1. 

 

Opintovapaan myöntää ja siihen myönnetyn virkavapauden keskeyttää 

tuomiokapituli. Seurakuntaneuvoston tulee antaa asiasta lausunto. 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto puoltaa Riina Storhammarin opintovapaan 

keskeyttämistä. 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

 

11. 

Tuomiokirkon portaiden käyttölupa-anomus   

 

 Albaaniyhdistys Bashkimi ry ja Albaaniyhdistys Kosova ry anovat 

Tuomiokirkon portaiden käyttölupaa Kosovon itsenäisyyden  

viisivuotisjuhlaa varten 16.2.2013 klo 12-13.30.  

 

 Anomus liite 1. 
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 Portaille muodostetaan n 10 minuutin ajaksi Kosovon itsenäisyyden 

tunnustaneiden maiden lipuista Kosovon kartta. 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää anotun käyttöluvan.  

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

 

12. 

Kirkkoherran päätökset 

 

 Kirkkoherra on tehnyt ohjesäännön (OS 9§) perusteella liitteen 

mukaiset puheenjohtajan päätökset n:o 91-94/2012 sekä 1-2/2013. 

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. 

 

 

13. 

Ilmoitusasiat  

 

1. Uusien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tehtävään 

siunaaminen Tuomiokirkossa sunnuntaina 17. helmikuuta klo 10 

alkavassa messussa. 

 

2. Seurakuntaneuvoston ja johtoryhmän seminaari Sofiassa 9.-

10.3.2013. 

 

3. Agricolan toiminnanjohtaja, pastori Teemu Laajasalon lähtöjuhla 

27.1.2013 klo 12 Agricolan kirkossa ja Laajasalon virkaan 

asettaminen Kallion kirkossa 10.2. klo 10. Laajasalon kutsukirje 

esityslistan liitteenä. 

 

4. Rovastikuntailta Paavalin kirkolla torstaina 17.1. klo 17. Teemana 

Miten kaikki loppuu? Alustus Antti Nylén. Ilmoittautuminen 

paavali.srk@evl.fi tai 09 2340 5400. Illan ohjelma esityslistan 

liitteenä. 

 

5. Kutsu osallistua Yhteisvastuukeräykseen jaettiin kokouksessa. 

 

Esitys:  Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös:   Esityksen mukaan. 
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14. 

Muut asiat 

 

Esitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat seurakuntaneuvoston ohjesäännön 

2 § mukaisesti. 

 

Päätös:  Ei ollut. 

 

 

15. 

Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pidetään maanantaina 4.2.2013 klo 18 Bulevardin 

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

17.30. 

 

 

16. 

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 

 

Esitys: Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kirkkolain 24 luvun 

mukaisesti. 

 

Päätös:  Esityksen mukaan. 

 

 

 

17. 

Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53. 

 

 

Allekirjoitukset 

 

 

 

 

 

Matti Poutiainen   Petri Laaksonen 

puheenjohtaja   puheenjohtaja § 9 

 

 

 

Sanni Aromaa   Aila Varis 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

 

 

Henna Markkanen 

sihteeri 


