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PÖYTÄKIRJA 

 
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto 

 

Aika maanantai 6. toukokuuta 2019 klo 18 – 20.20 

 

Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 b, 2. kerros 

 Tutustuminen Vanhan kirkon aluetyöhön kahvilla klo 17.30 alkaen 

 Kokous päättyi iltarukoukseen Vanhassa kirkossa 

 

Lisätietoja Henna Markkanen, 09 2340 6109, henna.markkanen@evl.fi 

 

Osallistujat 
Marja Heltelä 
Lari Ahokas 
Viivi Ali-Löytty                                        puheenjohtaja 
Elisa Gebhard 
Jorma Hentilä 
Juha-Pekka Hippi 
Sanna Hämäläinen 
Leena Kontula               Anna Palmunen 
Emilia Kuusisto 
Petri Laaksonen 
Jukka Leppilampi 
Ilkka Malka 
Tuuli Malve 
Otto Meri 
Lauri Pohjanvirta 
Anna-Maria Soininvaara  Riitta Niinivaara 
Emma-Stina Vehmanen 

 
Henna Markkanen sihteeri 
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Allekirjoitukset 
 
 
 
 
 
Viivi Ali-Löytty     Henna Markkanen 
 
 
 
 
 
Emilia Kuusisto     Petri Laaksonen 
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1  Kokouksen avaus 

 
 
Päätös 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 
 
 
2  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
 
Päätös 

 
Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla 
(KL 7:4). Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
 
3  Esityslistan hyväksyminen 

 
 
Päätös 

 
Hyväksyttiin esityslista täydennettynä varajäsen Riitta Niinivaaran 
kysymyksellä kohtaan 10. 
 

 
 
4  Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 
 
Päätös 

 
Valittiin Emilia Kuusisto ja Petri Laaksonen. 
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408/2019 

 
5 Laajaa korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran 

avaaminen haettavaksi  
 

Päätösehdotus 

 

 Seurakuntaneuvosto päättää   

1) avata haettavaksi laajaa korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin viran, joka 

täytetään 2.10.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virassa on 6 kk:n koeaika. 

Virkaan valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran 

vastaanottamista. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602 mukaan.   

2) nimittää viran täyttöä valmistelevaan työryhmään johtavan kirkkomuusikon 

Anna Pulli-Huomon, kirkkoherra Marja Heltelän, sekä omat edustajansa.  

 

Päätös 

 

 Seurakuntaneuvosto päätti 

1) avata 5.6.2019 alkaen haettavaksi laajaa korkeakoulututkintoa edellyttävän 

kanttorin viran, joka täytetään 2.10.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virassa 

on 6 kk:n koeaika. Virkaan valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus 

ennen viran vastaanottamista. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602 

mukaan.   

2) nimittää viran täyttöä valmistelevaan työryhmään johtavan kirkkomuusikon 

Anna Pulli-Huomon, kirkkoherra Marja Heltelän, omina edustajinaan Petri 

Laaksosen ja Tuuli Malven. Työryhmä kutsuu  asiantuntijajäsenen Sibelius-

Akatemian kirkkomusiikin osastolta. 

 

Käsittely 

 

Seurakuntaneuvoston jäsen Jukka Leppilampi teki esityksen, että asia 

palautetaan valmisteluun ja käsitellään myöhemmässä kokouksessa.  Esitystä 

kannatettiin. 

Seurakuntaneuvosto äänesti Leppilammen esityksestä. Esittelijän esitys voitti 

äänestyksen 9 – 5.  
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Selostus 

Seurakuntaneuvosto on myöntänyt kokouksessaan 11.3.2019 eron kanttori 

Seppo Murrolle 1.9.2019 alkaen. Murto on toiminut seurakunnassa Tuomiokirkon 

alueen kanttorina laajempaa korkeakoulututkintoa edellyttävässä ns. a-kanttorin 

virassa.  

Tuomiokirkkoseurakunnan kanttorien virat ovat poikkeuksellisen vaativia johtuen 

erityisen suuresta toimitusten määrästä, sekä sijainnista johtuvasta lukuisien 

valtiollisten, yliopiston, yritysten pääkonttorien ja muiden toimijoiden 

jumalanpalvelusten ja hartauksien toimittamisten vaatimuksesta.  

Johtava kanttori Anna Pulli-Huomo on toiminut toistaiseksi laajaa 

korkeakoulututkintoa edellyttävässä kanttorin virassa erityisesti Vanhan kirkon 

alueella. Murron siirtyessä eläkkeelle Pulli-Huomon siirtäminen Tuomiokirkon 

alueen kanttoriksi on tullut ajankohtaiseksi. Tehtävän siirto alueelta toiselle 

kuuluu kirkkoherran operatiiviseen johtamiseen.  

Avattava laajaa korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka tulee siten 

sijoittumaan erityisesti Vanhan kirkon alueelle.  

Virkaan valittavalta edellytetään sitoutuneisuutta ja motivaatioita 

seurakuntatyöhön pääkaupungin keskeisemmällä paikalla ja seurakunnallista 

kokonaisnäkemystä. Samoin edellytetään laaja-alaista kirkkomuusikin osaamista 

ja monipuolista jumalanpalveluselämän tuntemusta. Erityisosaamisena keskeistä 

on urkumusiikki ja seurakuntamme kirkkojen erityisten urkujen hallinta. 

Arvostamme ennakkoluulotonta suhtautumista eri musiikkityyleihin ja 

edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä 

verkostoitumisvalmiutta.  

Kirkkojärjestyksen mukaan kanttorin tehtävänä on johtaa seurakunnan 

musiikkitoimintaa. Hän vastaa musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa 

sekä muissa kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa. Kanttori 

opettaa rippikoulussa, hoitaa musiikkikasvatustyötä ja edistää musiikin käyttöä 

seurakunnan toiminnassa. 

Virka täytetään 2.10.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran palkkaus on 

vaativuusryhmässä 602. Virkaan valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon 

konfirmoitu jäsen. Viran kelpoisuusvaatimus on määritelty kirkon 

säädöskokoelman numerossa 108. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen 

erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä 

ymmärtämisen taito. Virkaan valittavan tulee esittää hyväksyttävä 

lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista. Virassa on kuuden (6) kuukauden 

koeaika.  

Viran hakuaika on 5.6.—31.7.2019 klo 12. Haastatteluun kutsuttavat valitaan 

12.8. ja haastattelut pidetään 16.8. (varalla 19.8.). Viran täyttöä valmistelevaan 

työryhmään nimitetään johtava kirkkomuusikko Anna Pulli-Huomo, kirkkoherra 

Marja Heltelä ja seurakuntaneuvoston nimeämä jäsen tai jäsenet. Työryhmä 

kutsuu asiantuntijajäsenen Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin osastolta. 
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Liite 

 Hakuilmoitus 
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411/2019 

 
6 Henkilöstökyselyn tulokset 

 

 

Päätösehdotus 

 

 Henkilöstökysely merkitään tiedoksi. 

 

Päätös 

 

 Esityksen mukaan. 

 

Selostus 

Seurakuntayhtymä on teettänyt koko henkilöstölle talvella Henkilöstökyselyn. 

Kyselyn raportti on esityslistan liitteenä.  

 

 

Liite 

 Henkilöstökysely, raportti 
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406/2019 

 
7 

Edustajan nimeäminen Urkukesä ry:n hallitukseen 
 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto nimeää seurakunnan edustajan Urkukesä ry:n 
hallitukseen. 

 

Päätös 

 

Nimettiin seurakunnan edustajana Urkukesä ry:n hallitukseen Jukka 
Leppilampi. 

 

 

 

Selostus 

Tuomiokirkkoseurakunta, Kallion seurakunta ja Johannes församling 
toteuttavat yhteistyössä Helsingin Urkukesä –tapahtumaa, johon kuuluu 
kymmenien urkukonserttien sarja keskustan kirkoissa joka vuosi. Urkukesän 
ry:n hallituksen jäsenissä on edustajat seurakunnista. Urkukesä ry:n 
hallituksen kokous 24.4. on pyytänyt tuomiokirkkoseurakunnan 
seurakuntaneuvostoa nimeämään seurakunnan edustajana jäsenen 
yhdistyksen hallitukseen. 
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406/2019 

 
8 Seurakuntaneuvoston kokousaikataulun muutos 

 

Päätösehdotus 

Seurakuntaneuvosto päättää kokousaikataulun muutoksesta. 

 

Päätös 

 

 Esityksen mukaan. 

 

 

 

 

Selostus 

Seurakuntaneuvoston marraskuun kokous on aiemmin ilmoitettu 

pidettäväksi 4.11. Kirkkoherra Marja Heltelän virkamatkan johdosta kokous 

pidetään keskiviikkona 6.11. 

Seurakuntaneuvoston joulukuun kokous on aiemmin ilmoitettu pidettäväksi 

9.12. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden joulujuhlasta johtuen kokous 

pidetään maanantaina 2.12. 
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9 Ilmoitusasiat 
 
 
Päätösehdotus 

 
Merkitään tiedoksi. 

 
 

Päätös 

 

 Esityksen mukaan. 

 

 
 
Selostus 

 
1. Kirkkoherran info ajankohtaisista asioista. 
 
2. Helsingin hiippakunnan 60-vuotisjuhlamessu Senaatintorilla helatorstaina 
30.5.2019 klo 12 (ei messuja muissa kirkoissa). 
 
3. Mahdolliset muut ilmoitusasiat. 
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10 Muut asiat 
 
 
Päätösehdotus 

 
Merkitään keskustelu tiedoksi. 
 

Päätös 

 

 Esityksen mukaan. 

 

 
 
Selostus 

 
 

Seurakuntaneuvoston varajäsen Riitta Niinivaara tiedusteli, miten 
seurakunta ilmoittaa avoimista vapaaehtoistehtävistä seurakunnassa. 
Kirkkoherra Marja Heltelä kertoi vapaaehtoistyo.fi –sivustosta ja  
vapaaehtoistyön koordinoinnista ja järjestelyistä seurakuntaneuvostolle.
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405/2019 

 
11 Kirkkoherran päätökset 

 

Päätösehdotus 

 

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

 

Päätös 

 

 Esityksen mukaan. 

 

 

 

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 päätösluettelo kokoukselle 06052019 
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12 Seuraavat kokoukset 
 
 
Päätös 

 
Seurakuntaneuvoston kokoukset pidetään 
maanantaina 3. kesäkuuta Bulevardilla 
maanantaina 9. syyskuuta Agricolan kirkolla 
maanantaina 7. lokakuuta 
keskiviikkona 6. marraskuuta 
maanantaina 2. joulukuuta. 
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13 Kokouksen päättäminen 
 
 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen sekä antoi oikaisuvaatimusohjeet ja 
valitusosoituksen. 

 
 
 


