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1 §  Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 

  

2 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3 §  Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi täydennettynä kolmella lupa-
anomuksella kohtaan 11 ja yhdellä ilmoitusasialla kohtaan 12. 

 

4 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin Petri Laaksonen ja Antti Leino. 
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5 § Tiedottajan viran avaaminen haettavaksi 
 

Päätös 

1. Esityksen mukaan 
2. Perusti työryhmän, johon nimettiin kirkkoherra, johtava kappalainen sekä 

seurakuntaneuvostosta Jorma Hentilä ja Viivi Ali-Löytty. 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto päättää  

1. avata haettavaksi tiedottajan viran, sekä 
2. perustaa viran täyttöä valmistelevan työryhmän, johon nimetään 

kirkkoherra, johtava kappalainen sekä 1—2 seurakuntaneuvoston 
edustajaa. 

Selostus 

Tiedottaja Liisa Airaksiselle on myönnetty ero eläkkeelle siirtymistä varten 
1.9.2016 alkaen. Seurakuntaneuvoston 30.11.2015 hyväksymän 
sopeuttamissuunnitelman mukaan seurakunta täyttää avoimeksi tulevan 
tiedottajan viran. 

”Tiedottaja jää eläkkeelle vuonna 2016. Tehtävien hoitaminen ilman viran 
täyttöä ei ole seurakunnan koon ja luonteen huomioon ottaen kuitenkaan 
mahdollista.” (Sopeuttamissuunnitelma 2016—18, hyväksytty 30.11.2015) 

Yhteinen kirkkoneuvosto on esittänyt suosituksen, että seurakunnat liittyisivät 
seurakuntayhtymässä annettuun vuoden 2016 loppuun kestävään 
rekrytointikieltoon. Tällöin seurakunnan kannalta keskeisten virkojen 
täyttäminen tulisi aina seurakuntaneuvoston erikseen harkittavaksi. Tätä 
päätöstä ei olla tehty Tuomiokirkkoseurakunnassa, sillä jo vuonna 2011 
hyväksytyn seurakunnan strategian mukaan: ”Seuraavien vuosien aikana 
kunkin auki tulevan viran tai työsuhteen kohdalla arvioidaan erikseen, 
voidaanko tehtävistä luopua tai onko ne mahdollista hoitaa muilla 
työjärjestelyillä.”  
Viran täyttämistä valmistelevaan työryhmään nimetään kirkkoherra, johtava 
kappalainen sekä 1—2 seurakuntaneuvoston edustajaa. Hakuilmoitus 
julkaistaan Kirkon työpaikkatorilla Oikotie-palvelussa, seurakunnan 
nettisivuilla, Kirkko&Kaupunki –lehdessä sekä Kotimaa –lehdessä. Hakuaika 
päättyy 1.4.2016 klo 12.00. Viran täyttämistä valmisteleva työryhmä 
kokoontuu 6.4.2016. Haastattelut pidetään 12.4.2016. 

Virka täytetään 1.9.2016 tai sopimuksen mukaan. Viran palkkaus on 
vaativuusryhmän 601 mukainen. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja hänen tulee esittää hyväksyttävä 
lääkärintodistus ennen viran vastaan ottamista. Virassa on kuuden kuukauden 
koeaika. 

 

Liitteet 

Hakuilmoitus 
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6 § 

 
 
Vanhan kirkon aluesuntion viran täyttämättä jättäminen 
sekä tehtävien siirtyminen suntio Tuija Rautiolle 
 

Päätös 

1.—2. Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

 

 Seurakuntaneuvosto päättää, että 

 

1. Heikki Kuoppalan hoitama suntion virka jätetään täyttämättä, sekä 
 

2. merkitsee tiedoksi kirkkoherran päätöksen työnjaosta, jonka mukaan 
Vanhan kirkon aluesuntion tehtävät siirretään Tuija Rautiolle, edellyttäen 
että Heikki Kuoppalan hoitama virka jätetään täyttämättä. 
Palkkatyöryhmää pyydetään tarkistamaan Raution palkkaus 
vaativuusryhmään 403 1.8.2016 alkaen toistaiseksi, sekä Kuoppalan 
vuosiloman sijaisuuden ajan 16.5.—31.7.2016.  

 

 

Selostus 

 

Seurakuntaneuvosto on myöntänyt aluesuntio Heikki Kuoppalalle eron virasta 
1.8.2016 alkaen eläkkeelle siirtymistä varten. Seurakuntaneuvoston 
hyväksymässä talouden sopeuttamissuunnitelmassa on esitetty yhden suntion 
viran täyttämättä jättämistä vuonna 2016. 

 

Kirkkoherran, aluekappalaisen, pääsuntion ja Tuija Raution kanssa käydyissä 
keskusteluissa on selvitetty, että aluesuntion tehtävät ovat siirrettävissä Tuija 

Raution hoitamaan suntion virkaan. 
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7 § Kuoroavustukset 2016 
 

Päätös  

Seurakuntaneuvosto myöntää toiminta-avustuksena vuonna 2016 Viva vox 
kamarikuorolle 5.000 euroa ja Cantores Minores poikakuorolle 3.500 euroa.  

Käsittely 

 Petri Laaksonen esitti, että Viva Voxin avustus olisi 5.000 euroa ja Cantores  

 Minoreksen 3.500 euroa. Miriikka Laakkonen kannatti esitystä. 

 

Päätösehdotus 

 Seurakuntaneuvosto myöntää toiminta-avustuksena vuonna 2016 
Viva vox –kuorolle 3.500 euroa ja Cantores Minores –kuorolle 3.500 euroa. 

Selostus 

Johtavan kirkkomuusikon esitys: Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan piirissä 
toimivat kuorot ovat saaneet taloudellista tukea seurakuntaneuvostolta. 
Avustukset maksetaan suoraan yhdistysmuotoisten kuorojen tileille. 
Avustusanomuksia tuli kahdelta kuorolta: Cantores Minores -poikakuorolta ja 
Viva vox -kamarikuorolta. Näiden erityyppisten kuoroyhteisöjen toiminta liittyy 
tärkeänä osana seurakunnan musiikkitoimintaan, ja vaikka toiminnan laajuus 
ja resurssit ovat kuoroilla hyvin erilaiset, esityksessä on samansuuruiset 
summat molemmille kuoroille.  

Anomuksensa jättäneiden kuorojen lisäksi seurakunnassa toimii muita 

kuoroja, jotka eivät toimi yhdistysmuotoisina. Niiden toimintakuluja 

kustannetaan seurakunnan musiikkimäärärahoista. Näitä kuoroja ovat: 

Vanhankirkon kuoro  joht. Risto Pulkamo 

Vanhankirkon Laulupiiri  joht. Risto Pulkamo 

Choeur de Barytons  joht. Risto Pulkamo 

Swing High -lauluyhtye  joht. Fanni Lehto 

Lauluyhtye Dom Ensemble  joht. Inka Kinnunen 

 
                Seurakuntaneuvostolle saapuneet anomukset: 
                Cantores Minores 10 000,00 
                Viva vox 6 000,00 
                anomukset yhteensä 16 000,00 

                Vuoden 2015 myönnetyt avustukset: 
                Cantores Minores 3 500,00 
                Viva vox 3 500,00  
                avustukset yhteensä 7 000,00 
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                 Esitys kuorojen toiminta-avustuksiksi vuodelle 2016: 
                 Cantores Minores 3 500,00 
                 Viva vox 3 500,00  
                 avustukset yhteensä 7 000,00 

Liitteet 

  

                 Viva vox: toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja anomus 
                 Cantores Minores: esiintymistilasto, toimintasuunnitelma ja talousarvio, anomus 
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8 § Ehtoollisenviettolupa piispan toimistossa 
 

Päätös 

  

Esityksen mukaan. 
 

Päätösehdotus 

  

Seurakuntaneuvosto esittää, että tuomiokapituli päättäisi, että piispan 
toimistossa voidaan viettää ehtoollista (KJ 2 §9). 

 
 

Selostus 

Piispan toimiston koulutustilassa on satunnaisesti vietetty ehtoollista. 

Ehtoollisen vietto on liittynyt tuomiokapitulin järjestämään koulutukseen 

(ordinaatio tai orientaatio) tai piispan toimiston juhliin tai tapahtumiin. Paikka 

on toiminut tarkoitukseen hyvin. Salissa on tilaan varta vasten rakennettu 

alttarikokonaisuus. Osallistujat voidaan asetella tilaan sisällön ja sanoman 

kannalta tarkoituksenmukaisesti. Tekemällä oppiminen on keskeinen 

pedagoginen linjaus, jota piispan toimisto toteuttaa johdonmukaisesti koulutus- 

ja valmennustoiminnassaan. 

Piispan toimiston työyhteisön hengellisen elämän vahvistamiseksi on herätetty 

ajatus, että ainakin kokeiluluonteisesti piispan toimistossa vietettäisiin 

viikoittain ehtoollista. Tilaisuudet olisivat luonteeltaan avoimia, joihin erityisesti 

kutsuttaisiin talon eri kerroksissa työtään tekeviä. Ulkoisessa infossa päivät 

olisivat myös näkyvillä, jotta ihmiset voivat halutessaan tulla mukaan. 

Toteutuksissa olisi mukana myös kehittäviä elementtejä, joita voisi tunnustella 

seurakuntien jumalanpalveluselämää elävöittämään. 

Koska piispan toimiston tiloja ei ole vihitty sakramentaaliseen käyttöön, on 

tarpeellista, että tuomiokapituli KJ 2. 9§ mukaisesti hyväksyy piispan toimiston 

tilat paikaksi, jossa ehtoollista saa viettää. 

Kirkkojärjestyksen toisen luvun pykälän yhdeksän mukaisesti ”ehtoollista 

saadaan viettää, paitsi kirkossa, seurakunnan siunauskappelissa ja 

kappelissa, myös muussa paikassa, jonka tuomiokapituli on kirkkoneuvoston 

tai seurakuntaneuvoston esityksestä tähän tarkoitukseen hyväksynyt.” Näin 

ollen ehtoollisenviettoon piispan toimistossa tarvitaan seurakuntaneuvoston 

esitys tuomiokapitulille. 
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9 § DIANNA –projektin loppuraportti 
 

Päätös 

  

Esityksen mukaan. 
 

Päätösehdotus 

  

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi DIANNA –projektin loppuraportin. 
 

 

Selostus 

 

DIANNA –projekti on toteutettu Tuomiokirkkoseurakunnassa 1.2.2012—
29.2.2016. Projektityöntekijä Raija Laajanen on laatinut projektin 
loppuraportin. 

 

Liitteet 

 

DIANNA –projektin loppuraportti 29.2.2016 
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10 § Toimintakulttuurin muutoshankkeen aikataulusta 
 

Päätös 

  

Esityksen mukaan. 
 

Päätösehdotus 

  

Merkitään tiedoksi. 
 

 

Selostus 

  
Seurakuntayhtymän intran tiedote 29.1.2016: 
 
”Yhteinen kirkkovaltuusto (YKV) käsitteli torstaina 28.1. iltakoulussaan toimintakulttuurin 
muutosta keskittymällä Kirkko Helsingissä -visioon. Samalla esiteltiin kevään aikataulu, 
jonka tärkeimmät virstanpylväät ovat alla. Yksittäisten työntekijöiden, yksiköiden ja 
seurakuntien kannalta ehkä oleellisin jakso on 1.4.–8.5., jolloin yhteisen kirkkoneuvoston 
(YKN) esitystä puntaroidaan työyhteisöissä ja seurakuntaneuvostoissa. Muita tärkeitä 
päivämääriä ovat: 

 
• 29.2. projektiryhmien II valmistelukierroksen raportointi ohjausryhmän kautta YKN:lle 

(huom! työnjakomallia kehittävän projektiryhmän raportin deadline on vasta 
maaliskuussa, sillä tämä ryhmä perustettiin muita ryhmiä myöhemmin)  

 
• 19.3. YKN, kirkkoherrat, johtajat ja päälliköt seminaarissa Kellokoskella 

 
• 1.4. YKN:n esityksen julkaisu ja lähettäminen lausuntokierrokselle seurakuntiin ja 

yhteisiin työmuotoihin (tämä ei ole sitten aprillipila). Huhtikuun aikana 
toimintakulttuurin muutosehdotuksia käsitellään seurakuntien ja yhteisten yksiköiden 
kesken, koko työyhteisö osallistaen. 

 
• 8.5. mennessä seurakuntien ja yhteisten työmuotojen lausunnot YKN:lle.  

 
 •  9.6.  YKV: päätökset ja joidenkin asioiden lähettäminen jatkovalmisteluun.”  

 
 

YKN:n esitys julkaistaan 1.4.2016 ja se lähetetään lausuntokierrokselle 
seurakuntiin. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto käy 
esityksestä keskustelun kokouksessaan 4.4.2016. Huhtikuun ajan  
seurakunnan ja rovastikunnan työalat käsittelevät YKN:n esitystä. 
Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon esityksestä yhteiselle 
kirkkoneuvostolle kokouksessaan 2.5.2016. 
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11 § Tuomiokirkon portaiden ja tasanteiden sekä kivijalkojen 

banderollipaikkojen käyttölupa-anomukset 

 

Päätös 

  

Esityksen mukaan. 
 

Päätösehdotus 

Seurakuntaneuvosto myöntää anotut käyttöluvat. 

   

 

Selostus 

 

1. Suomen ylioppilaskuntien liitto anoo tuomiokirkon portaiden käyttölupaa 
opintotukimielenosoituksessa 9.3. 2016 klo 13-13.30. 

2. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry anoo tuomiokirkon 
portaiden käyttölupaa mielenosoituksessa 11.3.2016 klo 11-15. 

3. Visit Helsinki / Helsingin Markkinointi Oy anoo tuomiokirkon portaiden ja 
tasanteiden käyttölupaa Mini Tattoo –tapahtumaan 1.8.2016 klo 8—14. 

 

 

Liitteet 

  

 
12 § Ilmoitusasiat 

Päätös 

  

Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

Selostus 

Suntio Anne Hautamäelle on myönnetty työkyvyttömyyseläke 1.3.2016 
alkaen ja virkasuhde on päättynyt. 
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13 § Kirkkoherran päätökset 

 

Päätös 

  

Esityksen mukaan. 
 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto toteaa, etteivät liitteen mukaiset kirkkoherran päätökset 
anna aihetta ohjesäännön mukaisiin toimenpiteisiin ja merkitsee päätökset 
tiedoksi 

 

Selostus 

 

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 

 

Liitteet 

 Kirkkoherran päätökset kokoukselle 3 2016 

 

 

 

 

14 §  Muut mahdolliset asiat 
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15 §  

 

Seuraavat kokoukset 

 

Kevään kokoukset pidetään Bulevardin seurakuntasalissa klo 18 alkaen 

maanantaina 4.4. 

maanantaina 2.5. ja 

maanantaina 6.6.2016. 

 

 

 

16 §  Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja päätti 
kokouksen. 

 

 

 

 

 


