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KOKOUSKUTSU 

 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto 

 

Aika 4. huhtikuuta 2016 klo 18—20.30 

Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki 

 

Läsnä  
Matti Poutiainen, puheenjohtaja 
 
Lari Ahokas 
Viivi Ali-Löytty 
Maaria Apajalahti                                    Anna Palmunen 
Liisa Elovainio 
Jorma Hentilä 
Miikka Hietaranta 
Juha-Pekka Hippi 
Leena Kontula 
Petri Laaksonen, varapuheenjohtaja           Miriikka Laakkonen 
Antti Leino                                                    Tomi Riihimäki 

Anna Mäkituomas  
Riitta Niinivaara 
Kari Peitsamo 
Juhana Pulli 
Kaija Salmela 
Anna-Maria Soininvaara 

 

Muut 
Henna Markkanen sihteeri 
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Allekirjoitukset 

 

 

_______________________________  __________________________ 

Matti Poutiainen, puheenjohtaja  Henna Markkanen, sihteeri 

 

 

 

_______________________________  ___________________________ 

Anna Mäkituomas   Riitta Niinivaara 
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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 

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 

 

4 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin Anna Mäkituomas ja Riitta Niinivaara. 
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5 § Hallinnon tiimin esittäytyminen 
 

Päätös 

 

Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

 

Merkitään tiedoksi. 

Selostus 

 

Työalat ovat esittäytyneet seurakuntaneuvostolle. Tässä kokouksessa paikalla 
on hallinnon tiimi: esimies johtava kappalainen Ermo Äikää, tiedottaja Liisa 
Airaksinen, taloussihteeri Sari Koivistoinen, hallintosihteeri Henna Markkanen, 
väestörekisterisihteeri Sari Pyrrö, turistityön- ja tiedotussihteeri Niina 
Savolainen sekä tilavaraussihteeri Miia Tilli. 
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6 § 

 
 
Lähetekeskustelu toimintakulttuurin muutoshankkeesta 
 

Päätös 

 

Keskustelumuistio merkittiin liitteeksi. Palautetta voidaan jättää myös 
sähköpostitse hallintosihteerille. 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto käy Toimintakulttuurin muutoksesta lähetekeskustelun, 
joka merkitään tiedoksi. 

 

 

Selostus 

 

Yhteinen kirkkoneuvosto antaa seurakunnille 1.4.2016 tiedoksi esityksensä 
Toimintakulttuurin muutoksesta ja pyytää siitä lausuntoa 8.5. mennessä. 
Seurakuntaneuvostolle toimitetaan aineisto sähköpostitse heti kun se on 
julkaistu (1.4.). Seurakuntaneuvosto käy lähetekeskustelun aineiston pohjalta. 
Lausunto annetaan kokouksessa 2.5.2016. 

 

 

Liitteet 

 Toimintakulttuurin muutos 1.4.2016, ykn:n lähettämä aineisto 
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7 § Yhteisvastuukeräyksen omaan seurakuntaan jäävän 
osuuden jakamisesta 
 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

Seurakuntaneuvosto päättää, että vuoden 2016 Yhteisvastuukeräyksen 
omaan seurakuntaan jäävä osuus, 10 prosenttia keräystuotosta, osoitetaan 
partiotyölle. 

 

Selostus 

Viivi Ali-Löytty esitti kokouksessa 9.2., että seurakunnassa pohdittaisiin 
Yhteisvastuukeräyksen omaan seurakuntaan jäävän osuuden osoittamista 
kulloinkin ajankohtaiseen tarpeeseen. Vuoden 2016 keräyksen kotimaisena 
kohteena on partiotyö.  

Tuomiokirkkoseurakunnan johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 16.3. ja 
totesi, että aiemmin osuus on ohjattu seurakunnan diakoniatyölle. Kyseessä 
on viime vuosina ollut noin 1.000 -1.500 euron suuruinen summa. 

Jatkossa Yhteisvastuukeräyksen seurakuntaan jäävä osuus ohjataan 
keräyspäällikön esityksestä kulloisenkin keräyskohteen mukaiseen työhön 
seurakuntaneuvoston päätöksellä, kun tieto tulevan Yhteisvastuukeräyksen 
keräyskohteesta saadaan. 
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8 § Kasarmikadun testamenttiasunnon myyminen  
 

Päätös 

Puheenjohtaja palautti asian valmisteluun. 

 

 

Päätösehdotus 

Seurakuntaneuvosto päättää pyytää kiinteistötoimistoa ryhtymään 
toimenpiteisiin Kasarmikatu 18 A 8 (As. Oy Helsingin Kaartinrinne, osakkeet 
851--988) huoneiston myymiseksi ja kahden pienemmän huoneiston 
ostamiseksi Tuomiokirkkoseurakunnan alueelta myynnistä saaduilla varoilla. 
 

Selostus 

Suoma Sofia Vasakorven (k. 22.3.2000) testamenttiin Johanneksen 
seurakunnalle vuodelta 1998 sisältyi asunto (Kasarmikatu 18 A 8, osakkeet 
851—988, As Oy Helsingin Kaartinrinne ent. As. Oy Rinne) ”käytettäväksi 
ensisijaisesti työsuhdeasuntona siten, että etusija annetaan Johanneksen 
seurakunnan työntekijöille”. 

 

Johanneksen seurakunta on lakannut olemasta, kun se yhdistyi kolmen 
muun seurakunnan kanssa Helsingin tuomiokirkkoseurakunnaksi 1.1.1999. 
Tuomiokirkkoseurakunnan toimintaa ja taloutta ei enää hoideta 
aluekohtaisesti, vaan seurakunnan toiminnasta vastaavat työalat koko 
seurakunnan alueella. Tuomiokirkkoseurakunta on tullut Johanneksen 
seurakunnan sijaan testamentin saajaksi. 

 

Testamentin laatijan tarkoituksena on ollut tukea seurakuntien työntekijöiden 
asumista tarjoamalla asuntoa ensisijaisesti työsuhdeasunnoksi. Etusija tuli 
antaa oman kotiseurakunnan työntekijälle. 

 

Kasarminkadulla sijaitsevassa asunnossa on toteutettu viime vuonna 
putkiremontti. Asunto oli viimeksi vuokrattuna Tuomiokirkkoseurakunnan 
kappalaiselle ennen remonttia. Remontin jälkeen asuntoa kohtaan ei ole 
ollut seurakuntien työntekijöillä kiinnostusta. Tuomiokirkkoseurakunnan 
työntekijöiden keskuudessa tehdyssä kyselyssä kukaan ei halunnut vuokrata 
asuntoa. Olematon kiinnostus johtunee asunnon suuresta koosta (138,5 
m2), joka nostaa vuokran työntekijöiden palkkaan nähden erittäin korkealle. 

 

Jotta testamentin antajan tarkoitus voisi toteutua mahdollisimman hyvin, 
tulisi asunto myydä ja ostaa tilalle kaksi pienempää asuntoa, jotka olisi 
helpompi vuokrata työsuhdekäyttöön. Tällöinkin olisi etusija annettava 
Tuomiokirkkoseurakunnan työntekijöille. Pienempien asuntojen tulisikin 
sijaita Tuomiokirkkoseurakunnan alueella. 
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9 § Lastenohjaaja Anne-May Oksasen irtisanoutuminen 
eläkkeelle siirtymistä varten 
 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

  

Seurakuntaneuvosto myöntää Anne-May Oksaselle eron lastenohjaajan 
työsuhteesta 1.9.2016 alkaen ja kiittää häntä työstä seurakunnan 
varhaiskasvatuksen hyväksi. 

 
 

Selostus 

Lastenohjaaja Anne-May Oksanen pyytää eroa tehtävästään 1.9.2016 
alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. 

 

Liitteet 

 

Eronpyyntö, Oksanen 
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10 § Karoliina Etelä-ahon työsopimuksen jatkaminen 
lastenohjaajan avoimessa työsuhteessa 
 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

  

Seurakuntaneuvosto päättää jatkaa Karoliina Etelä-ahon työsuhdetta 
lastenohjaajan tehtävässä 1.7.2016—31.5.2017. 

 
 

Selostus 

  
Sosionomi (amk) Karoliina Etelä-aho on toiminut lastenohjaajan 
työsopimussuhteisessa tehtävässä vuoden alusta alkaen. Sopimus on tehty 
30.6.2016 saakka. Tehtävään kuuluu toisena iltapäiväkerho-ohjaajana 
toimiminen sekä perhekerhojen ohjaaminen. Tehtävä on ollut vakinaisesti 
täyttämättä lokakuusta 2015 alkaen. Tehtävä tulee täyttää kesään 2017 
saakka, jotta iltapäiväkerhoa voidaan jatkaa Sopeuttamissuunnitelman 
mukaisesti. Etelä-aho on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään. Hän 
on hoitanut tehtäväänsä kiitettävästi ja sitoutuneesti. 
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11 § 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 4 2016 

 

 

12 §  Seuraavat kokoukset 

 

Kevään kokoukset pidetään Bulevardin seurakuntasalissa klo 18 alkaen 

maanantaina 2.5. ja maanantaina 6.6.2016. 

 

13 §  Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja päätti 
kokouksen klo 20.30. 

 

 


