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PÖYTÄKIRJA 

 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto 

 

Aika 26. maaliskuuta 2018 klo 18 – 19.10 

Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki 

 

Läsnä  
Matti Poutiainen, puheenjohtaja 
 
Lari Ahokas 
Viivi Ali-Löytty 
Maaria Apajalahti 
Liisa Elovainio 
Jorma Hentilä 
Miikka Hietaranta 
Juha-Pekka Hippi 
Leena Kontula 
Tarja Kotkavuo                            Tomi Riihimäki 
Petri Laaksonen                          Elisa Gebhard 
Anna Mäkituomas 
Riitta Niinivaara 
Anna Palmunen 
Lauri Pohjanvirta 
Kaija Salmela 
Anna-Maria Soininvaara 
 

 

Muut 
Henna Markkanen sihteeri 

 
Pertti Simola kirkkoherranvaalin 

valmistelija § 5 
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ALLEKIRJOITUKSET 

 

 

________________________________ __________________________ 

Matti Poutiainen, puheenjohtaja  Henna Markkanen, sihteeri 

 

 

 

___________________________________ _____________________________ 

Maaria Apajalahti   Liisa Elovainio 
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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 kahdella asialla 
kohtaan 10. 

 

4 §  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoitten valinta 

Valittiin Maaria Apajalahti ja Liisa Elovainio. 
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5 § Kirkkoherran vaali, haastatteluun kutsuttavat 

 

Päätös 

  

  Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

  

Seurakuntaneuvosto päättää, että Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan 
kirkkoherran viran hakijoista kutsutaan haastatteluun 9.4.2018 Marja Heltelä, 
Martti Häkkänen ja Reijo Liimatainen. 

 

Selostus 

 

Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto asetti vaalia varten 

valmisteluryhmän, jonka puheenjohtajana toimii Liisa Elovainio ja jäseninä 

Lari Ahokas, Maaria Apajalahti, Jorma Hentilä, Leena Kontula ja Viivi Ali-

Löytty. 

Vaalin valmistelijaksi tuomiokapituli määräsi istunnossaan 20.12.2017 

rovasti Pertti Simolan.  

Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 15.1.2018, että 

seurakuntaneuvosto valitsee haastatteluun kutsuttavat.  

Seurakuntaneuvosto määritteli kokouksessaan 27.11.2017 viran 

erityistarpeet seuraavalla tavalla:  

Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan toimintaa ja henkilöstöä sekä 

vastata seurakunnan hallinnosta ja taloudesta yhdessä 

seurakuntaneuvoston kanssa.  

Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran tehtäviin liittyvät myös 

tuomiorovastin tehtävät. 

Kirkkoherralta edellytetään 

• syvää teologista ymmärrystä kirkkomme uskosta ja sen soveltamisesta 

tulevaisuuden haasteissa sekä kykyä edistää ekumeniaa ja uskontojen 

välistä dialogia 

• halua toimia avarakatseisen ja yhdenvertaisuutta edistävän seurakunnan 

kasvoina 

• kokemusta ja taitoa suuren seurakunnan johtamisesta muuttuvassa 

toimintaympäristössä  



PÖYTÄKIRJA   5 (14) 
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto 26.3.2018 

• vahvaa henkilöstö- ja taloushallinnon osaamista 

• kykyä ja taitoa verkostoitua yhteiskunnan ja kirkon toimijoiden kanssa 

• kirkon hallinnon tuntemusta sekä kokonaiskirkollisella että paikallisella 

tasolla 

• innovatiivisuutta ja kykyä luoda edellytyksiä seurakuntalaisten aktiiviselle 

osallistumiselle toiminnan järjestämiseen 

• erinomaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. 

Virkaan oli 9 hakijaa. Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on antanut 

hakijoista 7.3.2018 KJ 6:16, 3 mom. mukaisen lausunnon. Lausunnossa 

todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä 

haettavana olevaan virkaan. Tuomiokapituli on todennut kaikki hakijat 

virkaan kelpoisiksi.  

Lausuntoa varten tuomiokapitulin asettama työryhmä on haastatellut kaikki 

hakijat. Lausunnossa kuvataan hakijoiden koulutus ja työkokemus sekä 

arvioidaan heitä taidon, kyvyn ja seurakuntaneuvoston määrittelemien viran 

erityistarpeiden perusteella. Lausunto on hyvin valmisteltu ja perusteltu. 

Lausunto toimii lainsäädännön edellyttämänä hakijoiden ansiovertailuna. 

Lausunnossa tuomiokapituli jakoi hakijat kolmeen ryhmään, joita kuvataan 

seuraavilla ilmaisuilla: 

1. Täyttävät erinomaisesti viran erityiset tarpeet (3 hakijaa) 

2. Täyttävät hyvin viran erityiset tarpeet (3 hakijaa) 

3. Täyttävät kohtalaisesti viran erityiset tarpeet (3 hakijaa) 

 

Valmisteluryhmän esitys 

Valmisteluryhmä esittää yksimielisesti, että haastatteluun kutsutaan Marja 

Heltelä, Martti Häkkänen ja Reijo Liimatainen. 

Tuomiokapituli on lausunnossaan sijoittanut heidät ensimmäiseen ryhmään, 

joka täyttää erinomaisesti viran erityiset tarpeet. Heillä on pitkä kokemus 

kirkkoherranviran hoidosta, toimimisesta seurakuntayhtymässä ja vahva 

Helsingin seurakuntien toiminnan tuntemus. 

Valmisteluryhmä on päättänyt, että haastateltavat lähetetään 

soveltuvuusarvioon.  

Seurakuntaneuvostolla on valintaa varten käytössään etukäteen jaettuna 

tuomiokapitulin lausunto sekä hakijoiden hakemukset ja nimikirjan otteet, 

joita ei tässä vaiheessa liitetä pöytäkirjaan.  
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6 § Toiminta-avustukset kuoroille 2018 
 

Päätös 

  

  Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

  

Seurakuntaneuvosto myöntää Cantores Minores poikakuorolle 10.000 euron 
avustuksen ja Helsingin tuomiokirkon kamarikuoro Viva vox ry:lle 5.000 
euron avustuksen. Avustuksista 8.000 euroa katetaan edellisten vuosien 
ylijäämästä. 

 

Selostus 

 

Seurakuntaneuvosto on myöntänyt vuosittain toiminta-avustusta 
seurakunnan piirissä toimiville kuoroille. Avustusanomuksia on tullut 
kahdelta kuorolta: Tuomiokirkon kamarikuoro Viva voxilta ja Tuomiokirkon 
poikakuoro Cantores Minoresilta. Näiden erityyppisten kuoroyhteisöjen 
toimita liittyy merkittävänä osana seurakunnan musiikkitoimintaan. Cantores 
Minores anoo 10.000 euron avustusta ja Viva vox 5.000 euron avustusta. 

Vs. johtava kirkkomuusikko Harri Viitanen esittää, että kuoroille 
myönnettäisiin niiden anoma avustus, yhteensä 15.000 euroa. 
Talousarviossa seurakuntaneuvoston kuoroavustuksiin on varattu 7.000 
euroa. 

 

Liite 

 vs. johtava kirkkomuusikko Harri Viitasen esitys 

Cantores Minores –poikakuoron avustusanomus 

Helsingin tuomiokirkon kamarikuoro Viva vox ry:n avustusanomus 
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7 § Vaalilautakunnan valinta 
 

Päätös 

 
Seurakuntaneuvosto palautti asian valmisteluun. 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto  
1) merkitsee tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston vahvistaman 

kirkkovaltuuston paikkajaon sekä seurakuntaneuvoston jäsenmäärän 
nelivuotiskaudelle 1.1.2019,  

2) päättää, ettei seurakuntaa jaeta äänestysalueisiin ja 
3) valitsee vaalilautakuntaan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää 

puheenjohtajan. 
 
 

Selostus 

 
Syksyllä 2018 käydään seurakuntavaalit, joissa valitaan luottamushenkilöt 
1.1.2019 alkavalle nelivuotiskaudelle. 
 
Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 2017 vaalisäännöksiä koskevat 
kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen muutokset. Muutos vaatii voimaan 
tullakseen vielä eduskunnan hyväksynnän. Tavoitteena on, että muutokset 
tulevat voimaan tämän vuoden keväällä ennen seuraavia seurakuntavaaleja. 
 
Seurakuntaneuvoston tulee valita vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet 
sekä nimetä sille puheenjohtaja 30.4.2018 mennessä. 
 
Kirkolliskokouksen hyväksymän uuden kirkkolain 23:19 mukaisesti  
 
”Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 
§:n 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten 
kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon 
kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä 
monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka 
mukaan he tulevat jäsenten sijaan.” 
 
"Vaalilautakuntaan ja keskusvaalitoimikuntaan voidaan valita kristillisestä 
vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, 
joka ei ole vajaavaltainen.” KL 23:2,1 
 
”Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei 
voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan 
aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai 
rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä.” KL 23:19 
 
Uusien säännösten mukaan seurakuntavaalit pidetään siten, että 
ennakkoäänestys on tiistaista 6. marraskuuta lauantaihin 10. marraskuuta ja 
varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 18. marraskuuta 2018. 
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Lisäksi seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan 
äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. 
 
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 8.3.2018 vahvistanut 
kirkkovaltuuston paikkajakauman ja seurakuntaneuvostojen jäsenmäärän. 
Tuomiokirkkoseurakunnalla on 1.1.2019 alkavalla nelivuotiskaudella 6 
paikkaa kirkkovaltuustossa. Seurakuntaneuvostossa on 16 jäsentä. 
 

Liite 

 Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajakautuma ja 
seurakuntaneuvostojen jäsenmäärät 1.1.2019- 
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8 § Helsingin hiippakunnan toimintaohje seksuaalisen 
häirinnän, ahdistelun ja hyväksikäytön 
ennaltaehkäisemiseen ja näiden tilanteiden käsittelyyn sekä 
yhteyshenkilöitten nimeäminen 
 

Päätös 

  

  1.—2. Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto  
1) merkitsee tiedoksi tuomiokapitulin toimittaman toimintaohjeen ja 
2) nimeää yhteyshenkilöiksi Nana Honkasalon ja Juhana Kuusniemen. 
 

Selostus 

 

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on laatinut toimintaohjeen 

seksuaalisen häirinnän, ahdistelun, ja hyväksikäytön ennaltaehkäisemiseen 

ja näiden tilanteiden käsittelyyn. Tuomiokapituli pyytää jokaista seurakuntaa 

nimeämään kaksi yhteyshenkilöä, joiden puoleen työntekijät ja 

seurakuntalaiset voivat kääntyä seksuaalisen ahdistelun, häirinnän tai 

hyväksikäytön tapauksissa. Yhteyshenkilöiden yhteystiedot ovat saatavilla 

myös tuomiokapitulista. Tuomiokapituli järjestää yhteyshenkilöille koulutusta, 

jotta näillä on valmiudet tunnistaa ja puuttua seksuaalisen ahdistelun, 

häirinnän ja hyväksikäytön tilanteisiin ja tarvittaessa ohjata uhri olemaan 

yhteydessä viranomaisiin. 

Tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaaja Nana Honkasalo ja pastori 

Juhana Kuusniemi ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä tehtävään.  

 

 

Liite 

 Helsingin hiippakunnan toimintaohje seksuaalisen häirinnän, 
ahdistelun ja hyväksikäytön ennaltaehkäisemiseen ja näiden 
tilanteiden käsittelyyn 
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9 § Kirkon diakonian päivä 15.9.2018 Lahdessa 
 

Päätös 

  

Seurakuntaneuvosto päätti, että Kirkon diakoniapäivästä kiinnostuneet 

ilmoittautuvat hallintosihteerille 31.5. mennessä.  

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto päättää diakoniapäivään 15.9.2018 osallistuvista 
luottamushenkilöistä. 
 

Selostus 

 

Kirkon diakonian päivät pidetään Lahdessa 13.-15.9.2018. Lauantaina 15.9. 
ohjelmassa on kaikille avoin diakonian päivä. Seurakuntaneuvoston jäsenillä 
on mahdollisuus osallistua päivään. Seurakunta maksaa osallistumismaksun 
50 e, joka sisältää ruokailun ja ohjelman, sekä matkakustannukset. 

 

Liite  

 

Kutsu Kirkon diakonian päiville Lahdessa 2018 
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10 § Muut asiat 
 

Päätös 

1.—2. Esityksen mukaan  

 

Päätösehdotus 

 
1. Seurakuntaneuvosto hyväksyy diakoniatyöntekijöiden virkamatkan 

Tallinnaan 8.—9.4.2018. 
2. Merkitään keskustelu tiedoksi. 

Selostus 

 
1. Diakoniatiimi tekee suunnittelumatkan Tallinnaan 8.—9.4.2018. 
2. Leena Kontula toi seurakuntalaisten terveiset tuomiokirkon 25.3.2018 

messusta. Messussa rukoiltiin siviilivihityn samaa sukupuolta olevan 
avioparin puolesta. Puheenjohtaja kertoi, että seurakunnassa 
menetellään piispojen antaman ohjeen mukaisesti ja että seurakunnan 
papisto on menettelytavoista tietoinen. 

 

 

Liite 

 1. Diakoniatyöntekijöiden virkamatka Tallinnaan 8.—9.4.2018 
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11 § Ilmoitusasiat 
 

Päätös 

 Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

 
Merkitään tiedoksi. 

Selostus 

 
 

1. Tuomiorovasti Matti Poutiaisen lähtömessu Helsingin tuomiokirkossa 
Pyhän Kolminaisuuden päivänä sunnuntaina 27. toukokuuta 2018 klo 10. 
Messun jälkeen eläkejuhla Kryptassa. 
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12 § 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 

 

Liite 

 Kirkkoherran päätökset kokoukselle 26.3.2018 
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13 §  Seuraavat kokoukset 

 

Seuraava kokous pidetään Bulevardin seurakuntasalissa klo 16 alkaen 
(HUOM KELLONAIKA!) maanantaina 9.4.2018.  
 

Vuoden 2018 kokoukset pidetään 7.5., 4.6., 3.9., 1.10., 5.11. sekä 3.12.2018. 

 

 

14 §  

 

 

Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja päätti 
kokouksen. 


