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PÖYTÄKIRJA 

 
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto 

 

Aika maanantai 3. kesäkuuta 2019 klo 18 – 19.55 

Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 b, 2. kerros 

 

Osallistujat 
Marja Heltelä 
Lari Ahokas 
Viivi Ali-Löytty                   puheenjohtaja 
Elisa Gebhard 
Jorma Hentilä 
Juha-Pekka Hippi 
Sanna Hämäläinen 
Leena Kontula 
Emilia Kuusisto                 Riitta Niinivaara 
Petri Laaksonen                § 1 - 6 
Jukka Leppilampi 
Ilkka Malka 
Tuuli Malve 
Otto Meri                           Sanna-Katri Rautava 
Lauri Pohjanvirta               Anna Palmunen 
Anna-Maria Soininvaara 
Emma-Stina Vehmanen     § 1 - 7 

 
Henna Markkanen sihteeri 
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ALLEKIRJOITUKSET 

 

 

 

 

Viivi Ali-Löytty   Henna Markkanen 

 

 

 

 

Jukka Leppilampi   Ilkka Malka  
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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 10 ja yhdellä 
ilmoitusasialla. 
 

 
 
4  Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 
 
Päätös 

 
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jukka Leppilampi ja Ilkka 
Malka. 

 
 



 PÖYTÄKIRJA  4 (13) 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto 3.6.2019 

408/2019 

 
5 Lastenohjaajan työsuhteen täyttäminen 

 
 

Päätös 

Esityksen mukaan.  

Merkittiin pöytäkirjaan, että Janette Lintula esittäytyi kokoukselle kohdassa 5.  

 

Päätösehdotus 

 
Seurakuntaneuvosto päättää valita lastenohjaajaksi Janette Lintulan ja varalle 
Amanda Mannisen. Tehtävän palkkaus on vaativuusryhmässä 402. Tehtävään 
valitun tulee ennen toimen vastaanottamista esittää hyväksyttävä 
lääkärintodistus ja rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 
selvittämisestä annetun lain mukaisesti. Työ alkaa 5.8.2019 ja tehtävässä on 
neljän kuukauden koeaika. 

 

Selostus 

Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 8.4.2019 avata haettavaksi 

lastenohjaajan työsuhteen. Se asetti valintaa valmistelevaan työryhmään 

kasvatuksen työalajohtaja Päivi Yli-Korpelan, aluekappalainen Hannu Varkin, 

pastori Mari Kanervan sekä omana edustajanaan Lari Ahokkaan sekä Anna 

Palmusen.  

Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia oli saapunut 8. Valintaa 

valmisteleva työryhmä kutsui haastatteluun hakijat 2, 3,5 ja 7. Hakija 7 peruutti 

hakemuksensa. 

Valintatyöryhmä esittää yksimielisesti, että tehtävään valitaan Janette Lintula ja 

varalle Amanda Manninen. 

Tehtävän palkkaus on vaativuusryhmässä 402. Tehtävään valitun tulee ennen 

toimen vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisteriote 

lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 

mukaisesti. Työ alkaa 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan ja tehtävässä on neljän 

kuukauden koeaika. 

 

Liitteet 

 Hakijayhteenveto 

Työryhmän esitys 
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411/2019 

 
6 Työalojen ja alueiden toimintasuunnitelmat 2020-22 

 

 

Päätös 

 

Esityksen mukaan.  

 

Päätösehdotus 

 

 Merkitään tiedoksi. 

 

Selostus 

Seurakunnan työalat ja alueet ovat laatineet toimintasuunnitelmat vuodelle 

2020. Työskentelyn pohjana on käytetty Toivon yhteisöt –visualisointia. 

Toimintasuunnitelmat on käsitelty johtoryhmän kokouksessa 22.5.2019. 

Syyskuun kokouksessa seurakuntaneuvosto hyväksyy seurakunnan 

Toimintasuunnitelman ja talousarvion 2020—22. 

 

 

Liitteet 

 Toivon yhteisöt –visualisointi 

Työalojen ja alueiden toimintasuunnitelmat 2020-22 

Toimintasuunnitelmaohje 
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408/2019 

 
7 

Diakoniatyöntekijä Leena Kopperin virkavapaa-anomus 
 

Päätös 

 

Esityksen mukaan.  

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto myöntää diakoniatyöntekijä Leena Kopperille 
anomuksesta virkavapaan 1.7.2019—30.9.2020. 

 

 

Selostus 

 

Diakoniatyöntekijä Leena Kopperi anoo virkavapaata 1.7.2019—30.9.2020. 
Johtava diakoniatyöntekijä Merja Korpela puoltaa virkavapaan myöntämistä. 

 

Liite 

 Anomus, Kopperi 
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408/2019 

 
8 Diakoniatyöntekijän viransijaisuuden avaaminen 

haettavaksi 

 

Päätös 

1. Esityksen mukaan.  

2. Seurakuntaneuvosto nimesi valintaa valmistelevaan työryhmään johtavan 

diakoniatyöntekijän Merja Korpelan, diakoniasta vastaavan 

seurakuntapastori Juhana Kuusniemen sekä omana edustajanaan Tuuli 

Malven. 

Päätösehdotus 

Seurakuntaneuvosto päättää  

1. avata haettavaksi diakonian viran sijaisuuden 1.10.2019 alkaen tai 

sopimuksen mukaan. 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. 
2. nimetä valintaa valmistelevaan työryhmään johtavan diakoniatyöntekijän 

Merja Korpelan, diakoniasta vastaavan seurakuntapastori Juhana 

Kuusniemen sekä oman edustajansa. 

 

Selostus 

Mikäli seurakuntaneuvosto päättää myöntää diakoniatyöntekijä Leena 

Kopperille anomuksesta virkavapauden 1.7.2019—30.9.2020, tulee 

viransijaisuus avata haettavaksi. 

Viransijaisuus täytetään 1.10.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. 

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. 
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Viransijaisuus avataan haettavaksi 5.8.2019 ja hakuaika päättyy 16.8.2019 

klo 12. Haastateltavien valinta tehdään 21. tai 23.8. haastattelut pidetään 27. 

tai 28.8. 

Seurakuntaneuvosto nimittää viran täyttöä valmistelevaan työryhmään  

johtavan diakoniatyöntekijän Merja Korpelan, diakoniasta vastaavan 

seurakuntapastori Juhana Kuusniemen sekä oman edustajansa. 
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9 Ilmoitusasiat 
 
 

Päätös 

 Esityksen mukaan.  

 

 
Päätösehdotus 

 
Merkitään tiedoksi. 

 
 
 
Selostus 

 
1. Kirkkoherran info ajankohtaisista asioista. 
- Toivon foorumi, avoin dialogitilaisuus Keskustakirjasto Oodissa  

torstaina 6. kesäkuuta klo 17.30. 
- Kanttori Seppo Murron eläkkeellelähtömessu Tuomiokirkossa  

sunnuntaina 9. kesäkuuta klo 10. 
- Urkukesän avajaiskonsertti Tuomiokirkossa 

sunnuntaina 9. kesäkuuta klo 20. 
- Ajan merkit –saarnasarjan viimeinen osa sunnuntaina 30. kesäkuuta klo 

10 Tuomiokirkon messussa. 
- Toivon dialogit –ideointitapaaminen 5.8. klo 17.30 kirkkoherran 

työhuoneessa, seurakuntaneuvoston jäsenet tervetulleita. 
- Rovastikuntakokous keskiviikkona 11. syyskuuta 
- Piispan päivä Tuomiokirkkoseurakunnassa torstaina 19. syyskuuta. 

 
2. Diakoniatyö järjestää mahdollisuuden ostaa Linnanmäen 
ranneke/rannekkeita. Diakoniatyöntekijät ohjaavat rannekkeet alueen 
vähävaraisille lapsiperheille. 
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10 Muut asiat 
 
 

Päätös 

Seurakuntaneuvosto kävi asiasta lähetekeskustelun ja linjasi, että matka-

apurahoja ei myönnetä. Seurakuntaneuvoston käsittelyyn tuotavien 

anomusten tulee olla selkeästi seurakunnan ydintoimintaa tukevia hankkeita. 

Mahdollisia avustuksia myönnetään vain tuomiokirkkoseurakunnan jäsenille. 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto käy keskustelun avustusten myöntämisen 
perusperiaatteista ja päättää asiasta yhdessä sovitun linjauksen mukaisesti. 

 

 

Selostus 

 

Seurakuntaneuvostolle on osoitettu anomus taloudellisesta avustuksesta 
matkakustannuksiin teologian opintoihin kuuluvan kurssin suorittamiseen 
arkeologisilla kaivauksilla Pohjois-Israelissa.  

Seurakunnalle tulee avustusanomuksia erityisesti lähetyskurssin harjoittelua 
koskevien matkakustannusten tukemiseen muutamia vuosittain. Aiemmin 
(2016) seurakuntaneuvosto on linjannut, ettei se myönnä avustuksia opintoihin 
kuuluviin harjoitteluihin.  

Tätä aiemmin seurakuntaneuvosto myönsi 100-400 euron avustuksia 
erityisesti Suomen Lähetysseuran ns. lähetyskurssin opiskelijoille 
anomuksesta, mikäli kyseessä oli tuomiokirkkoseurakunnan jäsen. Samoin 
edellytettiin, että avustuksen saaja toimitti matkasta raportin ja/tai järjestettiin 
seurakuntatilaisuus, jossa avustuksen saaja kertoi kohteesta. 

Hakemuksia tuli aiemmin vuosittain useita, kuitenkin alle 10 kpl. 
Seurakuntaneuvoston on syytä linjata, mitä anomuksia jatkossa tuodaan 
seurakuntaneuvoston käsittelyyn. 

 

Liite 

 Anomus, Kainulainen 
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405/2019 

 
11 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. 

 

Liitteet 

Kirkkoherran päätösluettelo kokoukselle 03062019 
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12 Seuraavat kokoukset 
 
 
Päätös 

 
Seurakuntaneuvoston kokoukset pidetään 
maanantaina 9. syyskuuta Agricolan kirkolla 
maanantaina 7. lokakuuta 
keskiviikkona 6. marraskuuta 
maanantaina 2. joulukuuta. 

 

 



 PÖYTÄKIRJA  13 (13) 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto 3.6.2019 

13 Kokouksen päättäminen 
 
 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen sekä antoi oikaisuvaatimusohjeet ja 
valitusosoituksen. 

 
 
 


