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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5 /2014 
 
Aika: maanantai 2.6.2014 klo 18–19.55, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30  

 
Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki 

 
 Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja 

Aromaa Sanni jäsen 
Grönlund Henrietta jäsen 
Hietaranta Miikka jäsen 
Honkala Sanna-Mari jäsen 
Laaksonen Petri jäsen, varapuheenjohtaja 
Niinivaara Riitta jäsen 
Pihlajamäki Antti jäsen 
Piirainen Leena jäsen 
Salmela Kaija jäsen 
Varis Aila  jäsen 
 
Airaksinen Liisa sihteeri 
Haukinen Eeva-Maija varajäsen 
 
 

Poissa:  Ahlström Martti jäsen 
Daoud Sylvie jäsen 
Heimola Minna jäsen 
Kolbe Laura  jäsen 
Ranin Annika jäsen 
Soininvaara Anna-Maria jäsen 
Markkanen Henna sihteeri 

 
 
1. 
Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

 
 
2. 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Seurakuntaneuvoston ohjesäännön (OS 2§) mukaan kokouskutsu ja 
luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista on toimitettava 
seurakuntaneuvoston jäsenille viimeistään viittä päivää ennen 
kokousta. Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen on lähetetty 
seurakuntaneuvoston jäsenille 27.5.2014. 
 
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 kolmella asialla kohtaan 14 muut asiat.  
 
 
4.   
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden 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 5.6.) jotta ilmoitus nähtävillä pidosta voidaan asettaa 
ilmoitustaululle viimeistään tiistaina (10.6.) virastoajan päättyessä. 

 
Esitys:  Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat aakkos-

järjestyksen mukaisesti. Martti Ahlström ja Sanni Aromaa ovat olleet 
pöytäkirjan tarkastajina edellisessä kokouksessa. Pöytäkirjan 
tarkastajat toimivat kokouksessa tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 
Päätös: Valittiin Henrietta Grönlund ja Miikka Hietaranta.   
 
5. 
Diakoniatyöntekijä Satu Ahosen vuorotteluvapaan sijainen 
 
 Diakoniatyöntekijä Satu Ahoselle on myönnetty vuorotteluvapaa 

1.7.2014—24.6.2015. Seurakuntaneuvosto on valinnut hänen 
sijaisekseen Virpi Liirus-Mäkelän. 

 
 Liirus-Mäkelä on 10.5. ilmoittanut vs. johtava diakoniatyöntekijä Merja 

Korpelalle, ettei ole käytettävissä ko. tehtävään. 
 
 Valittaessa Leena Engströmin opintovapaan sijaista 

seurakuntaneuvoston asettama työryhmä haastatteli neljä henkilöä. 
Näistä Pinja Niemi ilmoitti olevansa käytettävissä myös muihin 
mahdollisesti avautuviin diakoniatyön tehtäviin. Niemi on toiminut 
diakoniatyössä Helsingissä ja hän hallitsee tehtävässä käytettävät it-
ohjelmat ja kriisirahastoanomusten laatimisen. Niemi on tällä hetkellä 
työtön työnhakija ja täyttää vuorotteluvapaan sijaisuuteen valittavan 
ehdon. 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto valitsee Satu Ahosen vuorotteluvapaan sijaiseksi 

1.7.2014—24.6.2015 Pinja Niemen. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
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6. 
Nuorisotyönohjaaja Susan Louheman vanhempainvapaan sijainen 
 

Nuorisotyönohjaaja Susan Louhema on äitiys- ja vanhempainvapaalla 
24.5.2014—1.4.2015. Hänen sijaisenaan 24.5.—31.8.2014 toimii 
Karoliina Etelä-aho. 
 
Vs. johtava nuorisotyönohjaaja Nana Honkasalo oli 
seurakuntaneuvoston huhtikuun kokouksessa kertomassa nuorisotyön 
työntekijätilanteesta ja suunnitelmista. Nuorisotyön ja rippikoulutyön 
jatkuvuuden kannalta olisi perusteltua, että Karoliina Etelä-aho jatkaisi 
Louheman sijaisena 1.4.2015 saakka. Etelä-aho on toiminut 
Tuomiokirkkoseurakunnassa nuorisotyönohjaaja Anju Lahtisen 
sijaisena ja tuntee seurakunnan nuoriso- ja rippikoulutyön.  
 

 
Esitys: Karoliina Etelä-aho otetaan Susan Louheman vanhempainvapaan 

sijaiseksi 1.9.2014—1.4.2015. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
7. 
Seurakuntaneuvoston toiminta-avustukset kuoroille 2014 
   

Seurakuntaneuvosto myönsi kokouksessaan 4/2014 4.000 euron 
avustuksen Kamarikuoro Viva Voxille ja päätti jättää talousarvion 
mukaisen 3.000 euroa jaettavaksi myöhemmin. 
 
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan johtava kirkkomuusikko Pekka 
Suikkanen on laatinut saapuneen anomuksen perusteella esityksen 
Cantores Minores -poikakuoron toiminta-avustuksesta vuodelle 2014. 
 
(Liite) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää anomuksesta Cantores Minores –

poikakuorolle 3.000 euron avustuksen. 
 
Päätös:  Esityksen mukaan. 
 
 
8. 
Kolehtisuunnitelmat kesä-syyskuulle 2014 
 

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 vahvistaa kirkkojen kolehtisuunnitelmat kesä-

syyskuulle 2014 liitteen mukaisesti.  
 

Päätös: Esityksen mukaan.  
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Vuoden 2015 kolehtisuunnitelmat valmistellaan siten, että 
seurakuntaneuvosto valitsee vapaiden sunnuntaiden kolehtikohteet. 

 
9. 
Irtaimistokirjanpito 
 

Seurakuntayhtymästä on tullut ohje päivittää kesäkuun loppuun 
mennessä kalustoluettelot ja merkitä niihin tarvittavat poistot. 
Aluesuntiot ovat laatineet päivitetyt irtaimistoluettelot, jotka ovat 
nähtävillä kokouksessa. 

 
Esitys:  Seurakuntaneuvosto hyväksyy päivitetyt irtaimistoluettelot. 
 
Päätös: Esityksen mukaan, mutta koska Agricolan kiinteistön irtaimistoluettelo 

puuttui kokouksessa esillä olleesta irtaimistoluettelokansiosta, 
sovittiin, että pöytäkirjan tarkastajat tarkistavat ja hyväksyvät sen 
samalla, kun hyväksyvät pöytäkirjan. 

 
10. 
Vaalilautakunnan täydentäminen 
 

Seurakuntaneuvosto nimesi kokouksissaan 3/2014 ja 4/2014 
vaalilautakunnan, johon kuuluvat Martti Ahlström, Pertti Jokinen, 
Leena Kontula, Lauri Pohjanheimo ja Kaija Salmela. 
 

Esitys: Seurakuntaneuvosto täydentää vaalilautakuntaa nimeämällä siihen 
Minna Oksasen. 

 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
11. 
Tuomiokirkon portaiden käyttölupa-anomus 
 

Helsingin jousiammuntapiiri ry hakee Helsingin tuomiokirkon portaiden 
käyttölupaa katsomoksi sunnuntaina 19.7.2015 Senaatintorilla 
järjestettävää jousiammunnan SM-kilpailun mitaliotteluita varten. 
 
(Liite) 

 
Esitys:  Myönnetään anottu käyttölupa. 
 
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) 
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Esitys: Seurakuntaneuvosto toteaa, etteivät liitteen mukaiset kirkkoherran 
päätökset anna aihetta ohjesäännön mukaisiin toimenpiteisiin ja 
merkitsee päätökset tiedoksi. 

 
Päätös: Kirkkoherran päätösluettelo puuttui esityslistan liitteistä. Päätettiin 

siirtää tämän kohdan tarkistaminen pöytäkirjantarkastajille, jotka 
merkitsevät kirkkoherran päätökset tiedoksi ja toteavat, etteivät ne 
anna aihetta ohjesäännön mukaisiin toimenpiteisiin. 

 
13. 
Ilmoitusasiat  
 

1. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaretki Tallinnan Peetelin 
seurakuntaan 8.9.2014. 

 
(Liite) 
 
Matkanjohtajina toimivat Natasha Vaalgamaa, Hanna Vettenniemi 
ja seurakunnan diakoniatyöntekijät ovat oikeutettuja päivärahaan 
seurakuntayhtymän ohjeen mukaisesti. 

 
Esitys:  Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös:   Esityksen mukaan. 
 
 
14.1. 
Kanttori Pekka Suikkasen irtisanoutuminen 
 
 Kanttori, johtava kirkkomuusikko Pekka Suikkanen on jättänyt 

irtisanoutumisensa 1.8.2014 alkaen. 
 
Esitys: Myönnetään Pekka Suikkaselle ero virastaan 1.8.2014 alkaen ja 

kiitetään häntä merkittävästä työstä Tuomiokirkkoseurakunnan 
hyväksi. 

 
Päätös: Esityksen mukaan.  
 
14.2. 
Tuomiokirkon portaiden käyttölupa-anomus 
  
 Gtie Designtori -tapahtuma anoo Tuomiokirkon portaiden käyttölupaa 

The Hearing -yhtyeen esiintymiseen 13.9.2014 klo 13–16.  
   
 (Liite) 
 
Esitys: Myönnetään lupa anomuksen mukaisesti. 
 
Päätös: Esityksen mukaan, mutta sillä edellytyksellä, ettei äänentoistolaitteita 

suunnata Tuomiokirkkoon päin ja että kirkossa toimitettavat vihkimiset 
otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. 
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14.3. 
Video markkinoimaan seurakuntavaalien ehdokkaaksi asettumista ja 
seurakuntavaaleissa äänestämistä 
 
 Vaalivideolla kunkin ehdokaslistan edustaja kertoo 

seurakuntaneuvoston jäsenen työstä ja asioista, joihin jäsen voi 
vaikuttaa sekä edustamansa listan tavoitteista ja arvoista. Videon 
kokonaispituus on noin kaksi minuuttia ja sitä jaetaan netissä ja 
Facebookissa. Videon toteuttavat Lari Lappalainen ja Vili Lahti 
viestinnän laatiman käsikirjoituksen pohjalta. Alustavasti videon 
tekemisestä sovittiin seurakuntaneuvoston ja johtoryhmän 
seminaarissa maaliskuussa. Video on valmis elokuun puoliväliin 
mennessä.  

 
Esitys: Päätetään videon tekemistä.  
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
15. 
Seuraava kokous 
 

Seuraava kokous pidetään maanantaina 1.9.2014 klo 18 Bulevardin 
seurakuntasalissa, Bulevardi 16 B, 2. krs. Kahvitarjoilu alkaa klo 
17.30. Muut vuoden 2014 kokoukset ovat 6.10., 3.11. ja 1.12.2014. 

 
 
16. 
Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen ja 
päättää kokouksen. 
 
Varapuheenjohtaja Petri Laaksonen kiitti puheenjohtaja Marja Heltelää 
hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana ja toivotti siunausta 
Haagan kirkkoherran tehtävään. Marja Heltelä puolestaan kiitti 
seurakuntaneuvostoa motivoituneisuudesta ja sitoutumisesta 
yhteiseen työhön.  
 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 
Marja Heltelä    Liisa Airaksinen 
puheenjohtaja    sihteeri 
 
 
 
 
Henrietta Grönlund    Miikka Hietaranta 
pöytäkirjan tarkastaja    pöytäkirjan tarkastaja 

 


