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 Allekirjoitukset 

 

______________________  _________________ 

Matti Poutiainen   Henna Markkanen 
puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

______________________________  ________________________ 

Juhana Pulli    Kaija Salmela 
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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 täydennettynä yhdellä asialla 
kohtaan 17 (muut asiat) ja yhdellä asialla kohtaan 14 (portaiden 
käyttölupa). 

 

4 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin Juhana Pulli ja Kaija Salmela. 
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5 § Kansainvälinen työ esittäytyy 
 

Päätös 

 Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

 

Merkitään keskustelu tiedoksi. 

 

Selostus 

Työalat ovat esittäytyneet seurakuntaneuvostolle kokouksissa 2015—16. 
Tässä kokouksessa on vuorossa kansainvälinen työ. Paikalla ovat 
kansainvälisestä työstä vastaava kappalainen Maija Kuoppala sekä 
kansainvälisen työn sihteeri Natasha Vaalgamaa. 
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6 § Tiedottajan viran täyttäminen 
 

Päätös 

 Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

Seurakuntaneuvosto valitsee tiedottajan virkaan 1.9.2016 alkaen Leena 
Kosken. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Valittavan tulee toimittaa 
hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista. Viran palkkaus 
on vaativuusryhmässä 601. Varalle valitaan Anna Äystö. 

 

Selostus 

Seurakuntaneuvosto myönsi kokouksessaan 2.11.2015 Liisa Airaksiselle 
anomuksesta eron tiedottajan virasta eläkkeelle siirtymistä varten 1.9.2016 
lukien. Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 7.3.2016 avata tiedottajan 
viran vaativuusryhmässä 601 ja päätti perustaa viran täyttöä varten 
haastattelutyöryhmän. Työryhmän jäseniksi valittiin kirkkoherra Matti 
Poutiainen, johtava kappalainen Ermo Äikää sekä seurakuntaneuvoston 
jäsenet Viivi Ali-Löytty ja Jorma Hentilä. 

Tiedottajan tehtäviin kuuluu kehittää, suunnitella ja toteuttaa seurakunnan 
julkista ja sisäistä viestintää niin paperilla kuin verkossa tiiviissä yhteistyössä 
eri työalojen kanssa. Työn hyvä hoitaminen edellyttää viestintäalan koulutusta, 
kokemusta tiedottajan työstä, verkkoviestintätaitoja, sujuvaa kynää ja 
visuaalista silmää sekä taitto- ja kuvankäsittelytaitoja ja tietotekniikan hyvää 
hallintaa. Onnistuakseen tehtävässä tiedottajalta edellytetään kykyä 
itsenäiseen työskentelyyn, mutta myös yhteistoimintaan tiimeissä. 
Seurakunnallisen toiminnan tuntemus on eduksi. 

Ilmoitus avoinna olevasta tiedottajan virasta julkaistiin 8.3.2016 
Tuomiokirkkoseurakunnan nettisivuilla ja Oikotie.fi-verkkopalvelussa ja 
KirkkoHR-rekrytointipalvelussa sekä 17.3. ilmestyneissä Kirkko&kaupunki- ja 
Kotimaa-lehdissä. Viranhaku toteutettiin sähköisesti KirkkoHR-palvelun kautta. 
Hakuaika päättyi 1.4.2016 klo 12. Määräaikaan mennessä saapui 66 
hakemusta. Määräajan jälkeen saapui kaksi hakemusta, joita ei otettu 
huomioon. 

Haastattelutyöryhmä valitsi kokouksessaan 6.4.2016 haastateltaviksi 
seitsemän henkilöä: 27, 32, 37, 48, 51, 64 ja 66. Valintakriteereinä painottuivat 
työkokemus ja viestinnän opinnot sekä työssä tarvittavien erikoisohjelmien ja 
verkkotyökalujen osaaminen. Hakijat 48 ja 51 peruivat hakemuksensa ennen 
haastattelua. 

Haastattelu pidettiin tuomiorovastin työhuoneessa 12.4.2016.  

Työryhmä päätti yksimielisesti esittää Leena Koskea tiedottajan virkaan. Hän 
valmistuu filosofian maisteriksi (pääaineena yhteisöviestintä) 31.5.2016. 
Hänellä on lisäksi medianomin koulutus (monimediatoimittaja, viestinnän 
koulutusohjelma 2009). Hänellä on 6,5 vuoden työkokemus tiedottajana 
toimimisesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ja yhdessä 
seurakunnassa. Haastattelutilanteen perusteella hänen vuorovaikutus- ja 
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yhteistyötaitonsa ovat hyvät. Hän on aidosti kiinnostunut hoitamaan 
seurakunnallista viestintää ja kehittämään sitä.   

Anna Äystö on toiminut paikallisseurakunnan tiedottajana viisi vuotta. Hän on 
vahva seurakunnallisen viestinnän osaaja. Koulutukseltaan hän on teologian 
maisteri (viestintä laaja sivuaine). Haastattelutilanteessa hän osoitti 
kykenevänsä hyvään vuorovaikutukseen.  

Leena Koski kutsutaan seurakuntaneuvoston kokoukseen kuultavaksi. 

 

Liitteet 

 Hakijayhteenveto 
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7 § Seurakunnan palaute yhteisen kirkkoneuvoston 
ehdotuksista toimintakulttuurin muutokseksi 1.4.2016 
 

Päätös 

 Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

Seurakuntaneuvosto antaa palautteen yhteisen kirkkoneuvoston ehdotuksista 
toimintakulttuurin muutoksiksi. 

 

Selostus 

Yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt seurakunnilta palautteen seurakunnille 
1.4.2016 annetusta ehdotuksista toimintakulttuurin muutokseksi. 

 

Seurakuntaneuvosto kävi asiasta lähetekeskustelun kokouksessaan 4.4.2016. 
Lisäksi neuvoston jäsenillä oli mahdollisuus antaa palautetta sähköpostitse. 
Palautetta lähetti 5 seurakuntaneuvoston jäsentä. 

 

Työntekijät ovat käsitelleet esitystä rovastikunnallisissa työalatapaamisissa 
6.—13.4.2016 sekä työyhteisöpäivässä 14.4.2016. Johtoryhmässä asia 
käsiteltiin 21.4.2016. 

 

Näiden palautteitten ja keskusteluiden pohjalta kirkkoherra on laatinut 
yhteiselle kirkkoneuvostolle annettavan palautteen. Palaute pyydetään 
8.5.2016 mennessä. 

 

Palautteen Sopeuttamissuunnitelmaa koskevaan osuuteen on vastattu 
seurakuntaneuvostossa marraskuussa 2015 hyväksytyn 
Sopeuttamissuunnitelman mukaisesti. 

 

Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen on läsnä tämän kohdan käsittelyssä. 

 

Liitteet 

 

Tuomiokirkkoseurakunnan palaute yhteiselle kirkkoneuvostolle ehdotuksista 
toimintakulttuurin muutokseksi 
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8 § Lähetystyön yhteistyösopimusten päivittäminen 
 

Päätös 

 Esityksen mukaan. 

 

Käsittely 

Juhana Pulli esitti, että Mirjami Uusitalon työn tukemista Kansanlähetyksen 

kautta. Ehdotusta ei kannatettu. 

 

Päätösehdotus 

Seurakuntaneuvosto 

1. päättää lopettaa yhteistyösopimuksen Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa 
Elisa Wathenin työn tukemiseksi, 

2. päättää lopettaa yhteistyösopimuksen Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa 
Heleniuksen perheen työn tukemiseksi, 

3. päättää lopettaa yhteistyösopimuksen Suomen evankelis-luterilaisen 
Kansanlähetyksen kanssa Mirjami Uusitalon työn tukemiseksi, 

4. päättää jatkaa yhteistyösopimusta Medialähetys Sanansaattajien kanssa 
Sat7 farsinkielisten lastenohjelmien tukemiseksi, kannatussumma 10.000 
euroa/vuosi, 

5. päättää lopettaa yhteistyösopimuksen Suomen Pipliaseuran kanssa 
suomensukuisten kansojen Raamatunkäännöstyön tukemiseksi, sekä 

6. päättää solmia yhteistyösopimuksen Suomen Pipliaseuran kanssa 
ndongankielisen Raamatunkäännöstyön tukemiseksi, kannatussumma 
5000 e/vuosi. 

 

Selostus 

Kansainvälisestä työstä vastaava kappalainen Maija Kuoppala ja 
kansainvälisen työn sihteeri Natasha Vaalgamaa esittävät 
tuomiokirkkoseurakunnan lähetystyön yhteistyösopimusten päivittämistä. 

Lopetettavaksi esitetään sopimuksia Kylväjän ja Kansanlähetyksen kanssa. 

Jatkettavaksi esitetään sopimusta Medialähetys Sanansaattajien kanssa. 

Suomen Pipliaseuran kanssa solmittu yhteistyösopimus suomensukuisten 
kansojen Raamatunkäännöstyön hyväksi esitetään päätettäväksi. Tilalle 
esitetään sopimusta Namibian ndongankielisen Raamatunkäännöstyön 
tukemiseksi. 

  

Liite 

 Lähetyksen sopimusten päivittäminen, Kuoppala & Vaalgamaa 25.4.2016 
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9 § Kasarmikadun testamenttiasunnon myyminen  
 

Päätös 

   Esityksen mukaan. 

 

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 ensisijaisesti 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. 

 

Koska testamentin tarkoituksessa sanotaan, että asunto on tarkoitettu 
käytettäväksi ”ensisijaisesti työsuhdeasunnoksi”, asunto voitaisiin myös 
vuokrata vapaiden asuntomarkkinoiden kautta. Tämä vaihtoehto voisi olla 
seurakunnalle taloudellisesti edullinen. 
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Jotta testamentin antajan ensisijainen 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 mahdollisuuksien mukaan sijaita 
Tuomiokirkkoseurakunnan alueella. 
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10 § Työntekijöiden lomat kesäkaudella 2016 
 

Päätös 

 Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

  

Hyväksytään suunnitelman mukaiset vuosilomat sekä merkitään papiston 
vuosilomasuunnitelma tiedoksi. 

 
 

Selostus 

 

Työalojen esimiehet ovat laatineet työntekijöiden kesälomasuunnitelmat 
yhdessä työntekijöiden kanssa lomakaudelle 1.5.—30.9.2016. 

 

Seurakuntaneuvosto myöntää työntekijöiden vuosilomat, mutta papiston 
osalta lomat myöntää kirkkoherra. 

 

Liitteet 

 

Lomaesitys 1.5.—30.9.2016 
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11 § Agricolan kirkon valkokangashanke 
 

Päätös 

 Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

  

Seurakuntaneuvosto päättää  
1) maksaa puolet Agricolan kirkon valkokangashankkeen kustannuksista, ja 
2) että kustannukset katetaan Hilma Alfhilda Kämärin testamenttirahastosta. 

 
 

Selostus 

  
Agricolaliikkeen toiminnanjohtaja, pastori Henrik Wikstöm esittää 
seurakuntaneuvostolle Agricolan kirkon valkokangashankkeen rahoittamista 
50% osuudella. Nykyinen valkokangas on tullut käyttöikänsä loppuun. 
Automatisoidulle valkokankaalle on suuri tarve. Mikäli seurakunta rahoittaa 
puolet hankkesta, seurakuntayhtymän yhteinen seurakuntatyö rahoittaa 
puolet. Kokonaiskustannukset ovat 22 780,54 euroa (sis alv 24%), josta 
seurakunnan osuus olisi 11 390,27 euroa. 

 

Hilma Alfhilda Kämärin (k. 28.1.1979) testamentin käyttötarkoitus on ”on 
kaikki omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, menevä 
täydellä omistusoikeudella Helsingin evankelisluterilaisiin seurakuntiin 
kuuluvalle Agricolan seurakunnalle”. 

 

Liitteet 

 

Anomus Agricolan kirkon valkokankaasta, Wikstöm 6.4.2016 

Audico Systems tarjous 
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12 § Pastori Hanna Vettenniemen virkavapaa-anomus 

 

Päätös 

 Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

Seurakuntaneuvosto puoltaa pastori Hanna Vettenniemen virkavapautta 
1.8.—31.12.2016. 

 

Selostus 

 

Pastori Hanna Vettenniemi anoo palkatonta virkavapautta 1.8.—31.12.2016 
toisen viran tilapäistä hoitamista varten. Virkavapauden myöntää 
tuomiokapituli. 

 

Liitteet 

 Virkavapaa-anomus, Vettenniemi 19.4.2016 
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13 § Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustajien valinta 

 

Päätös 

Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustajiksi 11.6. Vihtiin nimettiin Leena 

Ryynänen, Anna Mäkituomas ja Leena Kontula. 

 

Päätösehdotus 

 

Valitaan Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustajiksi 11.6. Vihtiin Leena 
Ryynänen sekä kaksi seurakuntaneuvoston edustajaa. 

 

Selostus 

Suomen Lähetysseuran vuosikokous pidetään 11.6. Vihdissä. Lähetyksen 
tukiryhmä on kokouksessaan 16.3. valinnut edustajaksi Leena Ryynäsen. 
Vuosikokouksessa seurakunnallamme on paikka kolmelle edustajalle. 

  
Tuomiokirkkoseurakunta kustantaa vuosikokousedustajille matkat Hki-Vihti-
Hki, sekä majoituksen ja ruokailut 10.-11.6. Vihdissä sekä maksaa 
päivärahakorvaukset. 
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14 § Johtoryhmän ja seurakuntaneuvoston seminaari 
Tallinnassa 8.—9.10.2016 

Päätös 

 Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

Seurakuntaneuvoston ja johtoryhmän jäsenet tekevät seminaarimatkan 
Tallinnaan 8.—9.10.2016. Matkalla vieraillaan ystävyysseurakunnassa. 

 

Selostus 

 

Tallinnan tuomiokirkkoseurakunnan delegaatio vieraili seurakunnassa 
helmikuussa 2016 ystävyysseurakuntatapaamisessa. Tapaamisen 
yhteydessä esitettiin kutsu vastavierailulle.  

  

Seurakuntaneuvoston ja johtoryhmän seminaari on kutsuttu koolle kerran 
vuodessa tai joka toinen vuosi. Edellinen seminaari pidettiin maaliskuussa 
2015. Syksyllä 2016 aiheena ovat toimintakulttuurin muutoshanke sekä 
Sopeuttamissuunnitelma. 

 

Liitteet 
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15 § Tuomiokirkon portaiden ja tasanteiden sekä kivijalkojen 
banderollipaikkojen käyttölupa-anomukset 

Päätös 

1. Esityksen mukaan. 

2. Lupaa ei myönnetty. 

 

Käsittely 

2. Petri Laaksonen esitti, ettei lupaa myönnetä. Esitystä kannatettiin. 

Seurakuntaneuvosto äänesti päätöksestä. Puheenjohtajan esitystä 

kannattavat äänestivät JAA. Laaksosen esitystä kannattavat äänestivät EI. 

JAA-ääniä annettiin 4, EI-ääniä annettiin 11. Yksi äänesti tyhjää. 

 

Päätösehdotus 

 
1.—2. Myönnetään anomuksen mukaiset portaiden käyttöluvat. 

 

Selostus 

1. Helsingin juhlaviikot anoo Tuomiokirkon portaiden ja tasanteiden 

käyttölupaa 22.-28.8.2016. 

 

2. Aito avioliitto ry pyytää tuomiokirkon portaiden käyttölupaa yhdistyksen 

logolla varustetun suurlipun levitykseen 7.5.2016 klo 12—12.30 

 

Liitteet 

 Helsingin juhlaviikkojen anomus 
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16 § 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 5 2016 

 

 

 

 

17 §  Muut asiat 

 

Leena Kontula toi kokoukseen seurakuntalaisten terveiset: seurakuntalaiset 
haluavat lukea seurakuntalehden rivi-ilmoituksista, kuka messussa on 
toimittajana. Päätös toimittajatietojen ilmoittamatta jättämisestä 
Kirkko&Kaupungissa on heidän mielestään huono. Kontula esitti, että 
toimittajatiedot palautetaan lehteen. Puheenjohtaja totesi, että 
toimittajatietojen pois jättäminen on marraskuussa 2015 hyväksytyn 
sopeuttamissuunnitelman mukainen toimenpide, jolla saadaan 
kustannussäästöjä. Lisäksi hän totesi, että toimittajatiedot ovat netin 
tapahtumakalenterissa. Ali-Löytty esitti, että kirkossa jaettavia monisteita 
tehostettaisiin ja kehitettäisiin. Kontulan esitystä ei kannatettu. 
Keskustelussa esille nousseet asiat välitetään tiedottajalle, mutta 
Sopeuttamissuunnitelman mukaisessa säästösuunnitelmassa pysytään. 
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18 §  Seuraavat kokoukset 

 

Seuraava kokous pidetään Bulevardin seurakuntasalissa klo 18 alkaen 

maanantaina 6.6.2016. 

Syksyn kokouspäivät ovat 5.9., 3.10., 31.10. sekä 28.11.2016. 

 

 

 

19 §  Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja päätti 
kokouksen klo 20.42. 

 

 


