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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2015 
 
 
Aika ja paikka:  maanantaina 4.5.2015 klo 18—20.40 
 Bulevardin seurakuntasali  
 Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki  
  
Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja 
   
 Ahokas Lari jäsen 
 Ali-Löytty Viivi jäsen 
 Elovainio Liisa jäsen 
 Hentilä Jorma jäsen 
 Hietaranta Miikka jäsen 
 Hippi Juha-Pekka jäsen 
 Kontula Leena jäsen 
 Kotkavuo Tarja varajäsen, Leino 
 Laakkonen Miriikka varajäsen, Soininvaara 
 Laaksonen Petri jäsen 
 Mäkituomas Anna  jäsen 
 Niinivaara Riitta jäsen 
 Palmunen Anna varajäsen, Ahlström 
 Peitsamo Kari jäsen 
 Pulli Juhana jäsen 
 Salmela Kaija jäsen 
   
 Markkanen Henna sihteeri 
 
Poissa Soininvaara Anna-Maria jäsen 
 Leino Antti jäsen 
 Ahlström Maaria 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 viisi päivää ennen 
kokousta. Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen on lähetetty 
seurakuntaneuvoston jäsenille 28.4.2015. 

 
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: Esityksen mukaan. 
 
 
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 eli tällä kertaa 7.5., jotta ilmoitus nähtävillä pidosta voidaan 
asettaa ilmoitustaululle viimeistään maanantaina 11.5. virastoajan 
päättyessä. 

 
Esitys:  Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat 

aakkosjärjestyksen mukaisesti. Miriikka Laakkonen ja Leena Kontula 
toimivat edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajina. Pöytäkirjan 
tarkastajat toimivat kokouksessa tarvittaessa ääntenlaskijoina.  

 
Päätös: Valittiin Juha-Pekka Hippi ja Petri Laaksonen.  
 
 
5.   
Diakoniatyö esittäytyy 
 

 Seurakunnan työalat esittäytyvät seurakuntaneuvostolle. 
Kokouksessa 5/2015 on vuorossa diakoniatyö. Paikalla on koko tiimi 
työalajohtaja Merja Korpelan kanssa. 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto keskustelee diakoniatyöstä. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
  
 
6. 
Helsingin seurakuntien taloustilanne 
 

Kirkkoherra esittelee seurakuntaneuvostolle yhteisen kirkkoneuvoston 
iltakoulussa 26.3.2015 käsiteltyä taloustilannetta. 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto merkitsee katsauksen tiedoksi. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
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7.  
Lastenohjaaja Päivi Kerosen irtisanoutuminen 
 

 Lastenohjaaja Päivi Keronen anoo eroa lastenohjaajan työsuhteesta 
13.5.2015 alkaen. 

 
 (Liite 1) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto 
 

1) myöntää Päivi Keroselle eron työsuhteesta 13.5.2015 alkaen, 
sekä 
 

2) kiittää häntä hänen tekemästään työstä tuomiokirkkoseurakunnan 
varhaiskasvatuksen hyväksi. 

 
Päätös: 1.—2.) Esityksen mukaan. 
  
 
8.  
Lastenohjaajan työsuhteen avaaminen haettavaksi 
   
 Lastenohjaaja Päivi Kerosen ollessa virkavapaalla 2015 alkuvuoden 

ajan on tehtävää hoidettu tuntityöntekijöiden avulla. Kerosen 
irtisanouduttua työsuhde voidaan avata haettavaksi. 

 
Tehtävän palkkaus on vaativuusryhmässä 402. Hakijan on oltava 
Suomen evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Tehtävään 
valitun tulee esittää ennen tehtävän vastaanottamista 
rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukainen rekisteriote ja 
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä on 4 
kuukauden koeaikaa. Tehtävä tulee ottaa vastaan 3.8.2015 tai 
sopimuksen mukaan. 
 
Hakuilmoitus on esityslistan liitteenä. 
 
(Liite 1) 
 
Hakuilmoitus julkaistaan Kotimaa –lehdessä sekä 
Kirkko&Kaupungissa viikolla 20  ja verkkosivuillamme 
seurakuntaneuvoston päätettyä toimen avaamisesta. Hakuaika 
päättyy 22.5.2015 klo 12. Haastattelut pidetään 26.5.2015 klo 16—
19. Seurakuntaneuvosto nimittää valintaa valmistelevan työryhmän. 

 
 
Esitys: Seurakuntaneuvosto 
 

1) päättää avata haettavaksi lastenohjaajan työsuhteen 
vaativuusryhmässä 402, sekä 
 

2) päättää esittelyn mukaisesta aikataulusta, sekä 
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3) nimittää työsuhteen täyttöä valmistelevaan työryhmään 
varhaiskasvatuksen työalajohtaja Päivi Yli-Korpelan, kirkkoherra 
Matti Poutiaisen sekä oman edustajansa. 

 
Päätös: 1.—2.) Esityksen mukaan. 
 
 3.) Työsuhteen täyttöä valmistelevaan työryhmään nimettiin Päivi Yli-

Korpela, Matti Poutiainen sekä Riitta Niinivaara. 
 
  
9. 
Nuorisotyönohjaaja Anju Lahtisen virkavapaan sijaisen ottaminen 
  
 Kirkkoherra on myöntänyt nuorisotyönohjaaja Anju Lahtiselle 

palkattoman virkavapaan 1.10.2015—30.9.2016 ja 
nuorisotyönohjaajan viran sijaisuus voidaan täyttää. 

 
 Nuorisotyönohjajaa Juha Pohjois-Koivisto on toiminut seurakunnan 

nuorisotiimissä 1.10.2013 alkaen sijaisena. Tällä hetkellä hän 
työskentelee osa-aikaisella määräaikaisella sopimuksella 30.9.2015 
saakka. Juha Pohjois-Koivisto on hoitanut tehtävänsä hyvin ja luonut 
nuoriin ja nuorisotiimiin vahvan kontaktin. Nuorisotyön toiminnan 
jatkuvuuden kannalta hänen valitsemisensa Anju Lahtisen sijaiseksi 
on perusteltua. Pohjois-Koivisto on ilmoittanut olevansa käytettävissä 
viransijaisena. 

 
 
Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää ottaa Juha Pohjois-Koiviston Anju 

Lahtisen virkavapaan sijaiseksi 1.10.2015—30.9.2016. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
  
 
10. 
Työntekijöiden vuosilomat lomakaudella 1.5.--30.9.2015 
   

 Seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan työntekijöiden vuosilomista 
papistoa lukuun ottamatta. Papiston osalta vuosilomista päättää kirkkoherra. 

 
  Työalajohtajat ovat valmistelleet seurakuntaneuvostolle esitykset 

vuosilomista lomakaudella 1.5.--30.9.2014. 
 
  (Liite 1). 
 
            Esitys:  Seurakuntaneuvosto  
 

1) hyväksyy työntekijöiden vuosilomat lomakaudelle 1.5.—30.9.2015 
esitetyn mukaisesti ja  
 

  2)  merkitsee tiedoksi papiston vuosilomat lomakaudelle 1.5.—30.9.2015. 
 
            Päätös: 1.—2.) Esityksen mukaan. 
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11.  
Kolehdit kesä-syyskuulle 2015 

 
 Kirkkojärjestyksen (KJ 2:8) mukaan seurakuntaneuvoston tulee 

vahvistaa suunnitelma päiväjumalanpalveluksissa kerättävistä 
kolehdeista siltä osin, kuin kirkkohallitus ja tuomiokapituli eivät ole 
asiasta päättäneet. 

 
 (Liite 1) 
 
            Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy esitetyn suunnitelman. 
 
            Päätös: Hyväksyttiin yhdellä muutoksella Vanhan kirkon elokuun 

kolehtikohteissa. 
 

  
 
12. 
Tuomiokirkon portaiden käyttölupa-anomukset 
 

Suomen Sambakoulujen  liitto anoo Helsingin tuomiokirkon portaiden 
käyttölupaa tapahtumalleen 6.6.2015 klo 11—17- 
 
(Liite 1) 
 
Helsingin juhlaviikot anoo Helsinfin tuomiokirkon portaiden ja sivu- 
sekä ylätasanteiden käyttölupaa tapahtumiinsa 14.—20.8.2015. 
 
(Liite 2) 

   
Esitys: Myönnetään käyttöluvat anomusten mukaisesti. 

 
 Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
 
13. 
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 1). 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto toteaa, etteivät liitteen mukaiset kirkkoherran 

päätökset anna aihetta ohjesäännön mukaisiin toimenpiteisiin ja 
merkitsee päätökset tiedoksi. 

  
Päätös:  Esityksen mukaan. 
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14. 
Ilmoitusasiat 
 

 Kirkkoherra informoi seurakuntaneuvostoa Jätkäsaaren 
seurakuntatilojen rakennussuunnitelman vaiheesta. 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
15. 
Muut mahdolliset asiat 
 
Esitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat seurakuntaneuvoston 

ohjesäännön 2 § mukaisesti. 
 

          Päätös: Merkittiin tiedoksi, että yhteisen kirkkoneuvoston iltakouluun 7.5.2015 
klo 18 osallistuu kirkkoherran sijaan johtava kappalainen Ermo Äikää 
ja mahdollisesti varapuheenjohtaja Petri Laaksosen sijaan 
seurakuntaneuvoston jäsen, kirkkovaltuuston jäsen Viivi Ali-Löytty. 

 
16. 
Seuraava kokous  
 
 Seuraava kokous pidetään maanantaina 1.6. klo 18 Bulevardin 

seurakuntasalissa, Bulevardi 16 B, 2. krs. 
 
 
17. 
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 
 
Esitys: Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kirkkolain 24 luvun 

mukaisesti. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
18. 
Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
Matti Poutiainen     Henna Markkanen 
 
 
 
Juha-Pekka Hippi     Petri Laaksonen 


