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PÖYTÄKIRJA 

 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto 

 

Aika 9. huhtikuuta 2018 klo 16 – 19.41 

Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki 

 

Läsnä  
Matti Poutiainen, puheenjohtaja 
 
Lari Ahokas 
Minna Akkanen                            § 5 
Viivi Ali-Löytty 
Maaria Apajalahti 
Liisa Elovainio 
Jorma Hentilä 
Miikka Hietaranta 
Juha-Pekka Hippi 
Leena Kontula 
Tarja Kotkavuo                            Tomi Riihimäki 
Petri Laaksonen       
Anna Mäkituomas 
Riitta Niinivaara 
Anna Palmunen 
Olli Peltomaa                                § 5 
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 

 

 

 

Jorma Hentilä   Miikka Hietaranta  
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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 lisäesityslistalla 
kohtaan 7 ja täydennetty esitys kohtaan 6. 

 

4 §  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoitten valinta 

Valittiin Jorma Hentilä ja Miikka Hietaranta. 
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5 § Kirkkoherran vaali, haastattelut 

 

Päätös 

  

1.—2. Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

  

Seurakuntaneuvosto  

1) haastattelee kolme kirkkoherran viran hakijaa ja 
2) merkitsee haastatteluitten jälkeisen keskustelun tiedoksi. 

 

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 päätti kokouksessaan 26.3.2018 kutsua haastatteluun 

hakijat: 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. 

 

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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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  

• 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. 

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että valitsijayhdistysten kaksi ensimmäistä varajäsentä kultakin 

valitsijayhdistyksen listalta oli kutsuttu kokoukseen kohdan 5 ajaksi. 
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6 § Seurakuntavaalit 2018: yhteisen kirkkovaltuuston 
paikkajako, seurakuntaneuvoston jäsenmäärä, päätös 
äänestysalueista sekä vaalilautakunnan valinta 
 

Päätös 

  

  1.—3. Esityksen mukaan. 

 

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 Anneli Klemetin, Teemu Korpijärven, Hannu 

Rassin, Kaija Salmelan ja Eila Toivosen, varajäseniksi tässä 
järjestyksessä Juha Leinosen, Niina Savolaisen, Iiris Hjelmin, Miikka 
Hietarannan ja Liisa Elovainion sekä nimeää puheenjohtajaksi Kaija 
Salmelan. 

 
 

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 
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”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. 
 
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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7 § Muut asiat 
 

Päätös 

 

1.—2. Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto  
1. merkitsee vaali-infotilaisuuden tiedoksi, 
2. myöntää anomuksen mukaisen käyttöluvan sekä päättää, että jatkossa 

kirkkoherra voi päätöksellään myöntää portaiden ja tasanteiden 
käyttöluvan Tuomaan markkinoiden anomuksista. 

 
 

Selostus 

 
1. Keskusvaalitoimikunta ja seurakuntavaalien kampanjaryhmän järjestää  

infotilaisuuden seurakuntavaaleista. Info pidetään Annankulman salissa, 
Annankatu 14, tiistaina 22. toukokuuta (klo 16.30 keittopäivällinen, klo 17 
tilaisuus). 

2. Tuomaan markkinat / Torikorttelit anoo tuomiokirkon portaiden 
käyttölupaa avajaistilaisuuteen lauantaina 1.12.2018 klo 16-18.  

 
 

Liite 

 Anomus, Tuomaan markkinat 

 

8 §  Seuraavat kokoukset 

 

Seuraavat kokoukset pidetään Bulevardin seurakuntasalissa klo 18 alkaen  

7.5., 4.6., 3.9., 1.10., 5.11. sekä 3.12.2018. 

 

 

9 §  

 

 

Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja päätti 
kokouksen. 


