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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 lisäasialla kohtaan 14 sekä korjattiin 
kohdan 6 asian otsikko ja päätösesitys. 
 

 
 
4  Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 
 
Päätös 

 
Valittiin Tuuli Malve ja Otto Meri pöytäkirjan tarkastajiksi.  
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408/2019 

 
5 Diakoniatyöntekijän viransijaisuuden täyttäminen 

1.10.2019-30.9.2020 
 

Päätösehdotus 

Seurakuntaneuvosto päättää valita diakoniatyöntekijän viransijaiseksi 
1.10.2019-30.9.2019 sosionomi (amk) Mika Leppäahon. Tehtävän palkkaus 
on vaativuusryhmässä 503. Tehtävään valitun tulee ennen viransijaisuuden 
vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 
Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. 

 

Päätös 
 

Esityksen mukaan. 

 

Selostus 

Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 3.6.2019 myöntää 

diakoniatyöntekijä Leena Kopperille anomuksesta virkavapauden 1.7.2019—

30.9.2020. Samassa kokouksessa seurakuntaneuvosto päätti avata 

haettavaksi diakoniatyöntekijän viransijaisuuden 1.10.2019 alkaen tai 

sopimuksen mukaan. 

Seurakuntaneuvosto linjasi, että tehtävään valittavalta edellytetään 

kokemusta seurakunnan perusdiakoniatyöstä, taitoa ja tietoa ihmisten 

kohtaamiseen ja palvelusohjaukseen sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. 

Eduksi katsotaan käytössä olevien ohjelmistojen (Status, Prime) 

käyttökokemus. Keskeistä tehtävässä on yhteisölliset taidot ja hyvät 

viestintävalmiudet. 

Kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkatutkinto. 

Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu Suomen evankelisluterilaisen kirkon 

jäsen. Viransijaisuudessa on 6 kuukauden koeaika. Viran palkkaus on 

vaativuusryhmässä 503. Ennen viran vastaanottamista tulee toimittaa 

hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 

Seurakuntaneuvosto nimitti viran täyttöä valmistelevaan työryhmään  

johtavan diakoniatyöntekijän Merja Korpelan, diakoniasta vastaavan 

seurakuntapastori Juhana Kuusniemen sekä omana edustajanaan Tuuli 

Malven. 

Hakuajan päättymiseen mennessä tehtävään haki 9 henkilöä. 27.8. 

pidettyyn haastatteluun kutsuttiin hakijat 3, 6 ja 8. Ennen haastattelua hakija 

8 veti hakemuksensa pois.  

Työryhmä esittää yksimielisesti, että viransijaisuuteen valitaan sosionomi 

amk Mika Leppäaho. 
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Johtava diakoniatyöntekijä Merja Korpela ja Mika Leppäaho ovat 

kokouksessa kuultavana.  

Liitteet 

 Hakijayhteenveto 

Työryhmän esitys 
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408/2019 

 
6 Laajaa yliopistotutkintoa edellyttävän kanttorin viran 

täyttäminen 
 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto päättää valita laajaa yliopistotutkintoa edellyttävään 
kanttorin virkaan MuM Matti Vaakanaisen 2.10.2019 alkaen tai sopimuksen 
mukaan. Tehtävän palkkaus on vaativuusryhmässä 602. Tehtävään valitun 
tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.  

Varalle valitaan MuM Katri Vanhamäki. 

 

 

Päätös 
 

Esityksen mukaan. 

 

Selostus 

Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 6.5.2019 julistaa haettavaksi 

Tuomiokirkkoseurakunnan laajaa yliopistotutkintoa edellyttävän kanttorin 

viran.  

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.  

Valintaa valmistelevaan työryhmään neuvosto valitsi johtavan 

kirkkomuusikon Anna Pulli-Huomon, kirkkoherra Marja Heltelän sekä 

seurakuntaneuvoston edustajat Petri Laaksosen ja Tuuli Malven. Työryhmä 

kutsui neuvoston päätöksellä asiantuntijajäsenekseen Taideyliopiston 

Sibelius-Akatemiasta kirkkomusiikin professori Timo Kiiskisen.   

Hakuilmoitus julkaistiin 5.6.2019 Oikotie-palvelussa, Suomen ev.lut. kirkon 

avoimissa työpaikoissa ja Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan verkkosivuilla 

(www.helsinginseurakunnat.fi/tuomiokirkko). Määräaikaan 31.7.2019 klo 12 

mennessä virkaan saapui 15 hakemusta. Hakijoista yksi ei ollut pätevä.  

 

Maanantaina 12.8.2019 pitämässään kokouksessa työryhmä arvioi kaikki 

hakijat hakemusten perusteella peilaten hakemuksia hakuilmoituksessa 
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mainittuihin viran edellytyksiin. Tämän kokonaisarvion perusteella työryhmä 

päätti kutsua haastatteluun ja musiikkinäytteisiin hakijayhteenvedon hakijat 

7, 8, 14 ja 15. Haastattelut ja musiikkinäytteet järjestettiin perjantaina 

16.8.2019 klo 9-15.30 Vanhassa kirkossa.  

Kaikki neljä hakijaa olivat ammattitaitoisia, kirkkomuusikkoina 

mielenkiintoisia sekä siten hyvin varteenotettavia valintoja seurakuntaamme. 

Kaksi hakijoista täytti viran edellytykset erinomaisesti. 

Työryhmä esittää yksimielisesti, että Tuomiokirkkoseurakunnan laajaa 

yliopistotutkintoa edellyttävään kanttorin virkaan valittaisiin MuM Matti 

Vaakanainen. Varalle esitetään MuM Katri Vanhamäkeä. 

Johtava kirkkomuusikko Anna Pulli-Huomo ja Matti Vaakanainen ovat 

kokouksessa kuultavana. 

 

 

Liitteet 

 Hakijayhteenveto 

Työryhmän esitys  
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408/2019 

 
7 

Pastori Sara Toivasen virkavapaa 11.9.2019-25.7.2020 
 

Päätösehdotus 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös 
 

Esityksen mukaan. 

 

Selostus 

 

Seurakuntapastori Sara Toivanen on anonut Helsingin hiippakunnan 
tuomiokapitulilta virkavapautta äitiys- ja vanhempainvapaata varten 
11.9.2019—25.7.2020. Kyseessä on lakisääteinen virkavapaa, jonka 
myöntämiseen ei liity harkintaa. 

 

Kirkkojärjestyksen 6:8§ mukaisesti tuomiokapituli myöntää yli kahden 
kuukauden virkavapauden seurakunnan papin viran haltijalle. Koska kyseessä 
on perhevapaa, ei seurakuntaneuvostolta pyydetä asiassa lausuntoa. 

 

Liite 

 Anomus, Toivanen 
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408/2019 

 
8 Viranhoitomääräyksen pyytäminen pastori Joona 

Salmiselle 11.9.2019-25.7.2020 
 

Päätösehdotus 

Seurakuntaneuvosto päättää pyytää pastori, TT Joona Salmiselle Helsingin 

hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä seurakuntapastori Sara 

Toivasen virkavapaan sijaiseksi 11.9.2019—25.7.2020. 

 

Päätös 
 

Esityksen mukaan. 

 

Selostus 

Pastori Sara Toivaselle on myönnetty virkavapaa 11.9.2019—25.7.2020 ja 

hänelle tulee palkata sijainen. Toivasen tehtävänkuvaan kuuluu 

seurakuntapastorin työtehtävien lisäksi rippikoulutyön koordinoiminen. 

Seurakunnan nuoriso- ja rippikoulutyössä on ollut paljon muutoksia, mm. 

johtavan nuorisotyöntekijän irtisanoutuminen keväällä 2019. Myös 

rovastikunnallinen nuorisotyön yhteistyöhanke tulee muuttamaan rakenteita. 

Nuoriso- ja rippikoulutyön jatkuvuuden vuoksi rippikoulutyön koordinointi on 

keskeinen tehtävä seurakunnassa. 

Pastori Joona Salminen on työskennellyt Tuomiokirkkoseurakunnan vs. 

seurakuntapastorina 1.10.2017 alkaen. Hän on osallistunut rippikoulutyöhön 

kahtena kesänä ja tuntee seurakunnan rippikoulutyön käytännöt. Salminen 

on ilmoittanut olevansa käytettävissä Sara Toivasen viransijaisena 

11.9.2019—25.7.2020. 

 

 

 



 PÖYTÄKIRJA  10 (18) 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto 9.9.2019 

 

9 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020—22 
 

 
 
Päätösehdotus 

 
Seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 
vuosille 2020—22. 

 
Päätös 

 
                  Esityksen mukaan. 

 
Selostus 

 
Seurakunnan tulee toimittaa seurakuntayhtymälle toiminta- ja 
taloussuunnitelma 2020—22 13.9.2019 mennessä. Talousarvion ja 
toimintasuunnitelman lisäksi seurakunnan tulee antaa suunnitelma säästöjen, 
kehittämis- ja sopeuttamismäärärahan sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen 
käytöstä vuosille 2020—22. 
 
Seurakuntayhtymän antama kehysmääräraha vuodelle 2020 on 5 428 033 
euroa. Seurakuntaneuvostolle esitettävässä talousarviossa budjetti on 5 485 
978 euroa. Kehyksen ylittävä osa toteutetaan edellisvuosien säästöistä ja 
testamenttivaroin suunnitelman mukaisesti. 

 
 
Kaksivuotiseksi suunnitellut projektit, jotka on käynnistetty 2019, on sisällytetty 
taloussuunnitelmaan, ja niihin haetaan yhtymän rahoitusta, joka on suunnattu 
diakoniapainotteisille hankkeille. 
 
Toimintasuunnitelmassa keskeisenä on Toivon yhteisöt –visualisointi: 
huomiota kiinnitetään erityisesti ihmisten kohtaamiseen, yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen, yhteisöjen hyvinvointiin ja viestintään. 

 

Liitteet 

 Kehysbudjetti, talousarvio ja toteuma  

Seurakunnan toimintasuunnitelma 2020—22 

Tililajikohtainen talousarvio työaloittain  

Suunnitelma vuosille 2020—22 säästöjen, kehittämis- ja 
sopeuttamismäärärahan sekä testamentti- ja lahjoitusvarojen 
käytöstä 

Tilastoitavat tunnusluvut, tavoitteet 

Henkilöstösuunnitelma 2020 

Toivon yhteisöt - toimintasuunnitelmavisualisointi 
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10 Rippikoulusuunnitelma 2020 
 

 
 
Päätösehdotus 

 
Seurakuntaneuvosto hyväksyy rippikoulusuunnitelman 2020. 

 
 
Päätös 

 
Esityksen mukaan. 

 
Selostus 

 
Seurakuntaneuvoston hyväksymän rippikoulun ohjesäännön mukaan 
seurakuntaneuvosto hyväksyy vuosittain rippikoulun vuosisuunnitelman. 
Rippikoulukoordinoinnista vastaava pastori Sara Toivanen on laatinut 
seurakunnan rippikoulun vuosisuunnitelman 2020. Suunnitelma leireistä on 
esityslistan liitteenä. 

 

Liite 

 Rippikoulut 2020 
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11 Kolehtisuunnitelma -työryhmä 
 

 
 
Päätösehdotus 

 
Seurakuntaneuvosto nimeää jäsenistään kolehtityöryhmän. 

 
Päätös 
 

Seurakuntaneuvosto valitsi kolehtityöryhmään Jorma Hentilän, Leena 
Kontulan, Emilia Kuusiston sekä Sanna-Katri Rautavan. 

 
Selostus 

 
Kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 2 § 8) seurakuntaneuvosto vahvistaa 
suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, 
joista ei ole määrätty kirkkolain 22 luvun 2 §:n 1 momentin 10 kohdan 
mukaisesti.  
 
Seurakunnan aluekappalaiset laativat vuosittain alustavan suunnitelman 
kirkoissa kerättävistä ns vapaitten kolehtipyhien kolehtikohteista. Tämä 
suunnitelma tuodaan seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi loppuvuodesta. 
 
Syksyllä 2018 seurakuntaneuvostossa ehdotettiin, että seurakuntaneuvoston 
jäsenet osallistuisivat enemmän suunnitelman laadintaan. 
Seurakuntaneuvostosta voidaan muodostaa ns kolehtityöryhmä, joka 
osallistuu kolehtisuunnitelman laatimiseen kappalaisten kanssa ennen sen 
tuomista seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi.  
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12 Kutsu Medialähetys Sanansaattajien yhteisöjäseneksi 
 

 
 
Päätösehdotus 

 
Seurakuntaneuvosto keskustelee asiasta. 

 
Päätös 

 
Merkittiin keskustelu tiedoksi. 

 
Selostus 

 
Medialähetys Sanansaattajat on lähettänyt seurakuntaan kutsun liittyä 
järjestön yhteisöjäseneksi. Kutsu on esityslistan liitteenä. 

 

Liitte 

 Kutsu Medialähetys Sanansaattajien yhteisöjäseneksi. 
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13 Ilmoitusasiat 
 
 

 
 
Päätösehdotus 

 
Merkitään tiedoksi. 

 
Päätös 

 
Esityksen mukaan. 

 
 
Selostus 

 
1. Kirkkoherran info ajankohtaisista asioista:  
 
Toivon dialogit –sarja syksyllä 2019:  

 
 Toivon dialogi kiusaamisesta torstaina 3.10. klo 17 

 
 
Lähetekeskustelu Engel-palkinnosta 
 
Kirkkoherrainkokouksen päätös 3.9. kirkkoon kuulumattomien 
siunaustilaisuuksien vuokrahinnoista 
 
Seurakuntaneuvoston ja johtoryhmän seminaari maaliskuussa 2020 
 
2. Rovastikuntailta luottamushenkilöille ja seurakuntien johtoryhmille 
keskiviikkona 11. syyskuuta klo 18 Tuomiokirkon kryptassa (kahvia tarjolla 
klo 17.30). 
 
3. Piispan päivä torstaina 19. syyskuuta.  Keittoateria klo 16 ja neuvoston ja 
kapitulin delegaation keskustelu klo 16.30-17.30 Bulevardin 
seurakuntasalissa. Piispan vastaanotto klo 18-20 Tuomiokirkon kryptassa, 
vastaanotto on seurakuntalaisille avoin tilaisuus. 
 
4. Jouluateria 9.12.2019 
 
5. Partion peruskirjauudistus 
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14 Virkamatkamääräyksen antaminen 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto antaa virkamatkamääräyksen kirkkoherra Marja 
Heltelälle, johtava kappalainen Maija Kuoppalalle, pääsuntio Petri Oittiselle 
ja seurakuntasihteeri Henna Markkaselle 12.—14.9.2019. Kustannukset 
kohdistetaan seurakuntaneuvoston kustannuspaikalle. 

Päätös 
 

Esityksen mukaan. 

 

Selostus 

 
Kirkkoherran viikkokokous (kirkkoherra Marja Heltelä, johtava kappalainen 
Maija Kuoppala, pääsuntio Petri Oittinen ja seurakuntasihteeri Henna 
Markkanen) pidetään 12.—14.9.2019 Silja Symphonylla. Kokouksen aiheina 
ovat mm. hallinnon vuosikello, kokousaikataulut 2020, sekä 
henkilöstökyselyn perusteella laaditun kehittämissuunnitelman 
jatkotoimenpiteet. Lisäksi tavataan Töölön seurakunnan turistityön vastaavia 
tarkoituksena pohjustaa vuonna 2020 aloitettavaa tuomiokirkon turistityön 
kehittämissuunnitelmaa. 
 
Virkamatkamääräyksen ulkomaille suuntautuvasta matkasta antaa 
seurakunnan työntekijälle seurakuntaneuvosto. 

 
 
 
 

15 Muut asiat 
 
 

Ei ollut. 
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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 09092019 

 

 

 

 



 PÖYTÄKIRJA  17 (18) 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto 9.9.2019 

17 Seuraavat kokoukset 
 
 
Päätös 

 
Seurakuntaneuvoston kokoukset pidetään 
maanantaina 7. lokakuuta 
keskiviikkona 6. marraskuuta 
maanantaina 2. joulukuuta. 
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18 Kokouksen päättäminen 
 
 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.23 sekä antoi oikaisuvaatimusohjeet ja 
valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan. 

 
 
 


