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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 yhdellä asialla kohtaan 15. 
 

 
 
4  Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 
 
Päätös 

 
Valittiin Anna Palmunen ja Anna-Maria Soininvaara.  
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408/2019 

 
5 Kappalainen Suvi-Päivi Kosken irtisanoutuminen 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi III kappalainen Suvi-Päivi Kosken   
irtisanoutumisilmoituksen tuomiokapitulille 9.3.2020 alkaen ja kiittää häntä 
hänen työstään Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa. 

 

Päätös 
 

Esityksen mukaan. 

 
 

Selostus 

III kappalainen Suvi-Päivi Koski on jättänyt Helsingin hiippakunnan 

tuomiokapitulille eroilmoituksensa virastaan 9.3.2020 alkaen. 

 

Liitteet 

 Irtisanoutuminen, Koski 
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408/2019 

 
6 Nuorisotyönohjaaja Susan Louheman irtisanoutuminen 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi nuorisotyönohjaaja Susan 
Louheman irtisanoutumisen nuorisotyönohjaajan virasta 1.1.2020 alkaen ja 
kiittää häntä hänen työstään Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa. 

 
Päätös 

 
Esityksen mukaan. 
 

 

Selostus 

Varhaisnuorisotyönohjaaja Susan Louhema on jättänyt 

irtisanoutumisilmoituksensa tehtävästään 1.1.2020 alkaen. 

 

Liitteet 

 Irtisanoutuminen, Louhema 
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408/2019 

 
7 Koordinaattori Niina Savolaisen irtisanoutuminen 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi koordinaattori Niina Savolaisen 
irtisanoutumisen työsuhteesta 24.10.2019 alkaen ja kiittää häntä hänen 
työstään Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa. 

Päätös 
 

Esityksen mukaan. 

 

Selostus 

Koordinaattori Niina Savolainen on jättänyt irtisanoutumisilmoituksensa 

tehtävästään 24.10.2019 alkaen. 

 

Liitteet 

 Irtisanoutuminen, Savolainen 
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408/2019 

 
8 Turistityön palvelupäällikön toistaiseksi voimassa olevan 

työsuhteen sekä turistityön kehittäjän määräaikaisen 
työsuhteen avaaminen haettavaksi 
 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto päättää  

1. avata haettavaksi palvelupäällikön työsuhteen. Työsuhde alkaa 1.1.2020 
tai sopimuksen mukaan ja on voimassa toistaiseksi. Tehtävässä on 
kuuden (6) kuukauden koeaika. Tehtävään valittavan on esitettävä 
ennen työsuhteen alkamista hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan. 

2. avata haettavaksi turistityön kehittäjän työsuhteen. Työsuhde alkaa 
1.1.2020 tai sopimuksen mukaan ja on määräaikainen 31.12.2020 
saakka. Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Tehtävään 
valittavan on esitettävä ennen työsuhteen alkamista hyväksyttävä 
lääkärintodistus terveydentilastaan. 

3. nimetä näiden työsuhteitten täyttämistä valmistelevaan työryhmään 
kirkkoherra Marja Heltelän, johtava kappalainen Maija Kuoppalan, 
pääsuntio Petri Oittisen sekä oman/omat edustajansa. 

 

 

Päätös 
 

1.—2. Esityksen mukaan. 
3. Nimettiin työryhmään kirkkoherra Marja Heltelä, johtava kappalainen 
Maija Kuoppala, pääsuntio Petri Oittinen ja neuvoston edustajina Jukka 
Leppilampi ja Leena Kontula. 

 

Selostus  

 

Koordinaattori Niina Savolainen on jättänyt irtisanoutumisilmoituksensa 
24.10.2019 alkaen. Vs. koordinaattorina toimii 31.12.2019 saakka Anni 
Roiha. 

Turistityön kehittäminen on yksi seurakunnan lähivuosien toiminta- ja 
taloussuunnitelman keskeisistä painopisteistä. 9.9.2019 hyväksytyn 
toimintasuunnitelman mukaan ”Tuomiokirkon turistityötä on kehitettävä. Sen 
tulee nyt ja tulevaisuudessa rahoittaa oma toimintansa. Myös 
toimintakauden laajentaminen ympärivuotiseksi tulee tutkia.” Yksi 
toimintasuunnitelman kolmesta painopisteestä on  ”Tuomiokirkon ja 
Suomenlinnan vierailijamaksuvaihtoehdon kartoittaminen ja mallin luominen 
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yhteistyössä Helsingin kaupungin, Töölön seurakunnan ja turistipalveluiden 
kanssa.”  

Turistityön koordinoimisen jatkaminen on tarpeen myös 1.1.2020 jälkeen.  

Koordinaattorin tehtävänkuvaa on kuitenkin kehitetty ja Töölön mallin 
mukaisesti tehtävän nimike muutetaan palvelupäälliköksi. Palvelupäällikkö 
toimii oppaitten lähiesimiehenä. Hän koordinoi paitsi turistityötä ja vastaa 
Cathedral Shopin myymälästä, koordinoi Tuomiokirkon kryptan 
näyttelytoimintaa, Cafe Kryptan toimintaa sekä Kesän avoimien ovien 
toimintaa. Palvelupäällikkö on turistityön ohjausryhmän jäsen ja hänen 
esimiehensä on Tuomiokirkon aluekappalainen. Hakijan on oltava 
konfirmoitu Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Tehtävään valitun 
tulee esittää ennen työsuhteen alkamista hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. 

Helsingin tuomiokirkon ja Suomenlinnan kirkon mahdollisen vierailijamaksun 
käyttöönottoa selvittämään on tarpeen palkata määräaikainen yksivuotinen 
Turistityön kehittäjä. Tehtävään kuuluu mm. selvittää vierailijamaksun 
käyttöönottoa, sekä tehdä siihen liittyvä viestintäsuunnitelma. Kehittäjä luo 
mallin ja puitteet vierailijamaksun käyttöönotolle. Mikäli vierailijamaksun 
käyttöönottoon päädytään, työsuhde jatkuu 31.12.2021 saakka. Tällöin 
kehittäjä on rakentamassa käytänteitä ja toimintoja vierailijamaksun 
käyttöönoton alettua. Kehittäjä osallistuu turistityön käytännön työhön ja 
kuuluu ohjausryhmään. Hänen esimiehenään toimii Tuomiokirkon 
aluekappalainen. Kehittäjä on läheinen työpari palvelupäällikön kanssa. 
Kehittäjä verkostoituu kaupungin, alan toimijoiden ja Töölön seurakuntien 
kanssa. Hakijan on oltava konfirmoitu Suomen evankelisluterilaisen kirkon 
jäsen. Tehtävään valitun tulee esittää ennen työsuhteen alkamista 
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä on kuuden 
kuukauden koeaika. 

Työsuhteitten täyttämistä valmistelevaan työryhmään nimitetään kirkkoherra 
Marja Heltelä, johtava kappalainen Maija Kuoppala, pääsuntio Petri Oittinen 
sekä seurakuntaneuvoston edustajat.  

Liitteet 

 Rekrytointi-ilmoitukset 
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408/2019 

 
9 

Jäännöslomat 1.10.2019-30.4.2020 

 
 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto päättää 

1. myöntää esityksen mukaiset jäännöslomat, sekä 
2. merkitä papiston vuosilomat tiedoksi. 

 

Päätös 
 

1.—2. Esityksen mukaan. 

Selostus 

 

Seurakuntaneuvosto myöntää työntekijöitten vuosilomat. Papiston osalta 
vuosilomat myöntää kirkkoherra. 

Työalojen esimiehet ovat laatineet liitteen mukaisen vuosilomasuunnitelman. 

 

Liite 

 Työntekijöitten jäännöslomasuunnitelma 
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10 Engel-palkinto 

 

Päätösehdotus 

Seurakuntaneuvosto keskustelee asiasta ja tekee päätöksen Engel-

palkinnon mahdollisesta jakamisesta. 

Päätös 
 

Seurakuntaneuvosto päätti, että Engel-palkinto jaetaan keväällä 2020 ja 
palkinnon myöntämisperiaatteita kehitetään. Palkintotyöryhmään nimettiin 
Viivi Ali-Löytty, Jukka Leppilampi, Otto Meri ja Tuuli Malve. 

Selostus 

Seurakuntaneuvosto kävi lähetekeskustelun Engel-palkinnosta syyskuun 

kokouksessaan. Seurakuntaneuvoston tulee päättää, jatketaanko Engel-

palkinnon jakamista ja mikäli jatketaan, asettaa työryhmä sen 

myöntämiseksi 9.2.2020. 

Kirkkotaiteen Engel-palkinto perustettiin vuonna 1990, jolloin tuli kuluneeksi 

150 vuotta Helsingin tuomiokirkon suunnittelijan Carl Ludvig Engelin 

kuolemasta. Kirkkotaiteen Engel-palkinnon myöntää Helsingin 

tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto taiteilijalle tai yhteisölle, joka 

on ansioitunut kirkkotaiteen alalla tai kirkkotilan rikastuttamisessa.  

Palkinnon saajan taiteilijantyö on lähes aina liittynyt tavalla tai toisella 

Helsingin tuomiokirkkoon. Palkinto voidaan kuitenkin myöntää myös 

sellaiselle taholle, joka on kulttuurin keinon merkittävästi edistänyt kirkon 

ydinviestiä, vaikkei kytkentää kirkkotilaan olisikaan.  

Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 24.1.2005, että Engel-palkintoa 

ei jaeta vuonna 2005 ja että palkinto jaetaan vuodesta 2006 alkaen joka 

toinen vuosi. Palkinnon suuruus oli 4.000 €.  

Kokouksessaan 3.11.2011 seurakuntaneuvosto valitsi Engel-palkinto 

työryhmän ja antoi työryhmän tehtäväksi  a) harkita jaetaanko Engel-palkinto 

vuonna 2012 ja tulevaisuudessa b) tehdä ehdotuksen mahdollisesta Engel-

palkinnon saajasta vuonna 2012. 

Kokouksessaan 9.1.2012 seurakuntaneuvosto päätti työryhmän esityksen 

mukaisesti, että Engel-palkinto jaetaan edelleen joka toinen vuosi. Palkinto 

voidaan myöntää taholle, joka on merkittävällä tavalla kulttuurin keinoin 

edistänyt kirkon ydinviestiä. Palkintona annetaan kunniakirja ja symbolinen 

esine. Rahapalkinnon jakamisesta päätettiin luopua. 

Seurakuntaneuvosto on asettanut toimikunnan valmistelemaan asiaa 

palkinnon myöntämistä edeltävänä syksynä. 
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Liite 

 Engel-palkinnon saajat 1990 - 2018 
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11 Testamenttirahastot (salassa pidettävä) 
 

 
 
Päätösehdotus 

 
Seurakuntaneuvosto merkitsee testamenttirahastot tiedoksi. 

 
Päätös 

 
Esityksen mukaan. 

 
Selostus 

 
Seurakunnan testamenttirahastot tuodaan seurakuntaneuvostolle tiedoksi. 

 

Liite 

 Testamenttirahastot 
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12 Kanttori Inka Kinnusen virkamatka Unkariin 7.—
10.11.2019 
 

 
 
Päätösehdotus 

 
Seurakuntaneuvosto päättää, että kanttori Inka Kinnunen osallistuu 
Kamarikuoro Viva Voxin Unkarinmatkalle kuoronjohtajana 7.—10.11.2019. 
Tehtävä on virkamatka ja siitä maksetaan ulkomaanpäiväraha. 

 
Päätös 

 
Esityksen mukaan. 

 
 
Selostus 

 
Tuomiokirkon kamarikuoro Viva Vox tekee konserttimatkan Unkariin 7.—
10.11.2019. Matkaan kuuluu kaksi konserttia kuorofestivaalissa Budapestissa 
sekä vierailu ystävyysseurakunta Azodin 300-vuotisjuhlaan. 
 
Kanttori Inka Kinnunen toimii kuoron johtajana. Matkakustannukset 
kuoronjohtajan osalta ovat n. 630e. Ulkomaanpäivärahasta tekee päätöksen 
seurakuntaneuvosto. 

 

Liite 

 Anomus, Kinnunen 
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13 Via Crucis ry:n ja Urkukesä ry:n toiminnantarkastajat 
 

 
 
Päätösehdotus 

 
Seurakuntaneuvosto nimeää kaksi toiminnantarkastajaa Via Crucis ry:lle 
sekä Urkukesä ry:lle. 

 
Päätös 

 
Nimettiin Ilkka Malka ja Jorma Hentilä yhdistysten toiminnantarkastajiksi. 

 
Selostus 

 
Urkukesä ry:n ja Via Crucis ry:n toiminnantarkastajina ovat toimineet Tarja 
Aaltonen sekä Antti Leino. Molemmat ovat ilmoittaneet, etteivät jatka 
tehtävässä. Urkukesä ry:n sekä Via Crucis ry:n hallitukset ovat pyytäneet 
seurakuntaneuvostoa nimeämään toiminnantarkastajat yhdistyksilleen. 
 
Yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa. 
Tilintarkastajalla tarkoitetaan voimassa olevan tilintarkastuslain mukaista auktorisoitua 
tilintarkastajaa. 
 
Toiminnantarkastajan kelpoisuusvaatimukset ovat lähtökohtaisesti samat kuin 
tilintarkastajaa koskevat tilintarkastuslain yleiset kelpoisuusvaatimukset. 
Toiminnantarkastajana ei voi olla oikeushenkilö taikka alaikäinen, konkurssissa oleva 
eikä muu toimintakelpoisuudeltaan rajoitettu henkilö. Toiminnantarkastajalla on oltava 
sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin yhdistyksen 
toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Toiminnantarkastajan tulee olla 
vapaa lausumaan käsityksensä ulkopuolisista tekijöistä riippumatta. Tämän vuoksi 
toiminnantarkastajana ei voi olla henkilö, joka on osallistunut tarkastuksen kohteena 
olevan asian käsittelyyn esimerkiksi hallituksen jäsenenä tai toimihenkilönä taikka 
jotka ovat läheisessä suhteessa tällaiseen henkilöön. Yhdistyksen jäsen voidaan 
yleensä valita toiminnantarkastajaksi. 
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14 Kokousaikataulu 2020 
 

 
 
Päätösehdotus 

 
Seurakuntaneuvosto merkitsee vuoden 2020 kokousaikataulun tiedoksi. 
 

Päätös 
 

Esityksen mukaan. 
 

 
Selostus 

 
Seurakuntaneuvoston kokoukset pidetään vuonna 2020: 
(suluissa valmisteluvaliokunnan kokouspäivät kevätkaudelle) 
 
maanantaina 13.1. (tarvittaessa, valmisteluvaliokunnalla sp-kokous) 
 
tiistaina 11.2. (kirkolliskokousedustajien vaali) (3.2.) 
 
maanantaina 9.3. (2.3.) 
 
maanantaina 6.4. (30.3.) 
 
maanantaina 4.5. (24.4.) 
 
maanantaina 1.6. (25.5.) 
 
maanantaina 7.9. 
 
maanantaina 5.10. 
 
maanantaina 2.11. 
 
maanantaina 14.12. 
 
Lisäksi pidetään seurakuntaneuvoston ja johtoryhmän seminaari 7.—8.3.2020. 
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15 Ilmoitusasiat 
 
 

 
 
Päätösehdotus 

 
Merkitään tiedoksi. 

 
Päätös 

 
Esityksen mukaan. 

 
Selostus 

 
1. Kirkkoherran info ajankohtaisista asioista 

2. Jouluateria työntekijöiden ja luottamushenkilöitten kanssa ma 9.12. 

3. Suvi-Päivi Kosken eläkkeellelähtöjuhla Tuomiokirkossa su 10.11.2019 klo 
10 alkavan messun jälkeen. 

4. Aloite kiinteistötoimistolle ulkoalueiden kunnossapidosta (liite). 
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405/2019 

 
16 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 7.10.2019 
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17 Seuraavat kokoukset 
 
 
Päätösehdotus 

 
Seurakuntaneuvoston kokoukset pidetään 
keskiviikkona 6. marraskuuta 
maanantaina 2. joulukuuta. 

 

 
Päätös 

 
Esityksen mukaan. 
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18 Kokouksen päättäminen 
 
 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen sekä antoi oikaisuvaatimusohjeet ja 
valitusosoituksen. 

 
 
 


