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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2015 
 
 
Aika ja paikka:  maanantai 31.8.2015 klo 18—20.05 
 
 Bulevardin seurakuntasali  
 Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki  
  
Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja 
   
 Ahlström Maaria  jäsen  
 Ahokas Lari jäsen 
 Ali-Löytty Viivi jäsen 
 Elovainio Liisa jäsen 
 Hentilä Jorma jäsen 
 Hietaranta Miikka jäsen 
 Hippi Juha-Pekka jäsen 
 Kontula Leena jäsen 
 Laaksonen Petri jäsen, varapuheenjohtaja 
 Leino Antti jäsen 
 Mäkituomas Anna jäsen 
 Niinivaara Riitta jäsen 
 Peitsamo Kari jäsen 
 Pulli Juhana jäsen 
 Salmela Kaija jäsen 
 Soininvaara Anna-Maria jäsen 
  
  
 Markkanen Henna sihteeri 
  
 
    
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 viisi päivää ennen 
kokousta. Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen on lähetetty 
seurakuntaneuvoston jäsenille 25.8.2015. 

 
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 muut asiat sekä 

yhdellä ilmoitusasialla.  
 
 
4.   
Pöytäkirjantarkastajien 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 3.9.), jotta ilmoitus nähtävillä pidosta voidaan asettaa 
ilmoitustaululle viimeistään maanantaina (tässä 7.9.) virastoajan 
päättyessä. 

 
Esitys:  Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat 

aakkosjärjestyksen mukaisesti. Riitta Niinivaara ja Antti Leino toimivat 
edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajina. Pöytäkirjan tarkastajat 
toimivat kokouksessa tarvittaessa ääntenlaskijoina.  

 
Päätös: Valittiin Anna Mäkituomas ja Kari Peitsamo. 
 
 
5.   
Kirkonpalvelutyö esittäytyy 
 

 Seurakunnan työalat esittäytyvät seurakuntaneuvostolle. 
Kokouksessa 7/2015 on vuorossa kirkonpalvelutyö. 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto käy keskustelun kirkonpalvelutyöstä. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
 
6.  
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016--18 
  
 Seurakunnan tulee toimittaa seurakuntaneuvoston hyväksymä 

toimintasuunnitelma 2016—18 sekä talousarvio 2016 hallinto- ja 
taloustoimistoon 11.9.2015 mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto 
hyväksyy seurakuntien esitykset kokouksessaan 22.10.2015, jonka 
jälkeen seurakuntaneuvostoilla on mahdollisuus antaa niistä omat 
lausuntonsa 13.11.2015 mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto 
käsittelee lausunnot kokouksessaan 26.11.2015, jonka jälkeen 
yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toimintasuunnitelman ja 
talousarvion. 
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 Tuomiokirkkoseurakunnan työalat ja alueet ovat laatineet 
toimintasuunnitelmansa vuodelle 2016. 

 
 (Liite) 
 
 Kirkkoherra on yhdessä johtoryhmän kanssa valmistellut 

seurakunnan toimintasuunnitelman vuosille 2016—18 ja talousarvion 
vuodelle 2016. 

 
 (Liitteet) 
 
 
 Seurakuntaneuvoston valmisteluvaliokunta on kokouksessaan 

20.8.2015 käsitellyt toimintasuunnitelman ja talousarvion. 
 
 Vuoden 2016 talousarvioesitys on 66 660 euroa alijäämäinen. 

Alijäämä katetaan edellisten vuosien säästöillä. 
 
 Talousarvio ei edellytä työntekijä- tai tilavähennyksiä. 
 
Esitys: Seurakuntaneuvosto  
 

1. merkitsee työalojen ja alueiden toimintasuunnitelmat tiedoksi, 
sekä 

  
2. hyväksyy liitteiden mukaisen toimintasuunnitelman  

 vuosille 2016—18 ja talousarvion vuodelle 2016. 
 

 
Päätös: 1.—2. Esityksen mukaan. 
  
 
7.  
Lausunto Suomenlinnan kirkon urkuhankkeesta 
  
 Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja on pyytänyt 

Tuomiokirkkoseurakunnalta lausuntoa Suomenlinnan kirkon uusien 
urkujen tarpeellisuudesta. 

 
 Kirkkoherra on Suomenlinnassa työskenteleviä työntekijöitä 

kuultuaan laatinut yhdessä johtavan kirkkomuusikon kanssa 
lausunnon Suomenlinnan kirkon urkujen uusimisesta. 

 
 Asia on käsitelty johtoryhmässä 19.8. ja valmisteluvaliokunnassa 

20.8.2015. 
 
 (Liite) 
 
Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon 

toimitettavaksi kiinteistöjohtajalle. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
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8. 
Diakoniatyöntekijä Leena Kopperin opintovapaan sijaisjärjestelyt 
  
 
 Diakoniatyöntekijä Leena Kopperille (e. Engström) on myönnetty  

opintovapaata 31.8.2016 saakka. 
 
Minna Valkiainen on toiminut Kopperin opintovapaan sijaisena 
1.4.2015 alkaen.  Valkiainen on valittu 1.9.2015 alkaen Töölön 
seurakunnan diakoniatyöntekijäksi. Näin ollen hän on esittänyt 
eronpyyntönsä opintovapaan sijaisuudesta 1.9.2015 alkaen. 

 
 (Liite) 
 
 Diakoniatyöntekijä Leena Kopperi anoo mahdollisuutta keskeyttää 

opintovapaansa ja palata virkaansa 11.4.2016 alkaen. 
 
 (Liite) 
 
 Opintovapaasta säädetyn lain mukaan (OpintovapaaL 10§) 

työntekijällä on oikeus keskeyttää opintovapaa ja palata työhön. Jos 
sopimus sijaisen työhön ottamisesta on tehty, ei työnantajalla ole 
velvollisuutta ottaa opintovapaata hakenutta työhön aikana, jona 
sijaisen työsopimus lain tai työehtosopimuksen mukaan on pidettävä 
voimassa. 

 
 Koska Kopperin opintovapaan sijainen Minna Valkiainen on esittänyt 

eronpyyntönsä, sijaisen työsopimusta ei ole pidettävä voimassa ja 
Kopperi voi palata virkaansa anomuksensa mukaan 11.4.2016. 

 
 Diakoniatiimissä Satu Ahosen vuorotteluvapaan ja vuosiloman 

sijaisena on 1.6.2014--16.8.2015 toiminut diakoniatyöntekijä Pinja 
Niemi. Hän on ilmoittanut olevansa käytettävissä Leena Kopperin 
opintovapaan viransijaisena 1.9.2015—10.4.2016. 

 
  
 
 
Esitys: Seurakuntaneuvosto 
 

1. myöntää Minna Valkiaiselle eron opintovapaan sijaisen virasta 
1.9.2015 alkaen ja kiittää häntä hänen tekemästään työstä, 

2. hyväksyy Leena Kopperin pyynnön opintovapaan 
keskeyttämisestä 11.4.2016 alkaen, sekä 

3. valitsee diakoniatyöntekijä Pinja Niemen Leena Kopperin 
opintovapaan sijaiseksi 1.9.2015—10.4.2016. 

 
Päätös: 1.—3. Esityksen mukaan. 
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9.  
Tuomiorovastien kokous Tampereella 4.—6.9.2015 

 
 Tuomiorovastit puolisoineen on kutsuttu tuomiorovastien kokoukseen 

Tampereelle 4.—6.9.2015. 
 
 Varapuheenjohtajan esitys: 

 
 Esitys: Seurakuntaneuvosto lähettää tuomiorovasti Matti Poutiaisen ja Kirsti  

Poutiaisen tuomiorovastien kokoukseen Tampereelle 4.—6.9.2015. 
 
 Päätös: Esityksen mukaan. 
 
   

  
 
10. 
Tuomiokirkon portaiden ja tasanteiden sekä kivijalkojen banderollipaikkojen 
käyttölupa-anomukset 
 

1. mbym productions anoo Tuomiokirkon portaiden käyttölupaa 
Aleksin joulukadun avajaistapahtumaan 22.11.2015 klo 7—19. 
Ohjelma portailla tapahtuu klo 15—16.10. 

 
      (Liite 1) 
 
2. YK:n tiedotuskeskus UNRIC anoo mahdollisuutta valaista 

Tuomiokirkko siniseksi YK-päivänä 24.10. Tapahtuma on osa 
maailmanlaajuista YK:n 70-vuotisjuhlavuotta. 

 
(Liite 2) 

 
3. Helsingin seudun Kennelpiiri ry anoo Tuomiokirkon portaiden 

käyttölupaa sekä lupaa polttaa portailla tervapatoja (4kpl) 
24.11.2015 klo 18—20. 
(Liite 3) 
 

4. Kirkon musiikkijuhlat 2017 päätoimikunta anoo Tuomiokirkon 
portaiden sekä tasanteiden käyttölupaa Kirkon musiikkijuhlien 
järjestämistä varten 17.—21.5.2017. 
 
(Liite 4) 
 

5. Helsingin seurakuntayhtymä/Toivontuottajat anoo lupaa kiinnittää 
Jouluradio –banderolli Tuomiokirkon kivijalkaan 16.11.2015—
6.1.2016. 
 
(Liite 5) 
 

6. Suomen Lähetysseura anoo lupaa kiinnittää Kauneimmat 
Joululaulut –banderolli Tuomiokirkon kivijalkaan 7.—21.12.2015. 
 
(Liite 6) 
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Esitys: 1.—4., 6. Seurakuntaneuvosto myöntää luvat anomusten mukaisesti. 
 

5. Seurakuntaneuvosto myöntää luvan kiinnittää Jouluradion 
banderolli Tuomiokirkon kivijalkaan  23.11.2015—6.1.2016. 

 
 Päätös: 1.—6. Esityksen mukaan. 
 
 
11. 
Ilmoitusasiat 
 

1) Seurakuntaneuvosto kävi keskustelun Via Crucis –tapahtuman 
järjestelyistä ja kustannuksista kokouksessaan 1.6.2015. 
Kirkkoherra osallistui Via Crucis – Ristin tie ry:n hallituksen 
kokoukseen, jossa esitettiin vuoden 2016 tapahtuman budjetti. 
Sen mukaan edellisen vuoden talousarvion ylitys palautetaan 
tuomiokirkkoseurakunnalle ja Via Crucis toteutetaan vuonna 2016 
pienemmin kustannuksin. 

 
2) Helsingin ekumeeninen toimikunta on aloittanut perjantai-iltaisin 

jalkautumisen Iso-Roobertinkadulla. Tarkoitus on kohdata 
matalan kynnyksen periaatteella. Neuvoston jäseniä kutsutaan 
vapaaehtoisiksi seurakunnan vuorolla. Lisätietoa saa 
kansainvälisen työn sihteeriltä 

 
3) Petri Laaksosen 30-vuotisjuhlakonsertti Eläköön elämä 

Ruoholahden kappelissa 20.9. klo 18. 
 

 

 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
  
 
 
12. 
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. 
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Päätös:  Esityksen mukaan. 
 
 
13. 
Muut mahdolliset asiat 
 
Esitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat seurakuntaneuvoston 

ohjesäännön 2 § mukaisesti. 
 
Käsittely: Kolmen seurakuntaneuvoston jäsenen allekirjoittama ”Aloite 

turvapaikanhakijoiden tukemisesta” merkittiin pöytäkirjan liitteeksi.  
 
Päätös: Esityksen mukaan.  
 
 
 
14. 
Seuraava kokous  
 
 Seuraava kokous pidetään maanantaina 5.10. klo 18 Bulevardin 

seurakuntasalissa, Bulevardi 16 B, 2. krs. Syksyn muut kokoukset 
ovat 2. ja 30.11. 

 
 
15. 
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 
 
Esitys: Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kirkkolain 24 luvun 

mukaisesti. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
16. 
Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 
Matti Poutiainen     Henna Markkanen 
puheenjohtaja     sihteeri 
 
 
 
 
 
Anna Mäkituomas     Kari Peitsamo 


