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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2013 

 

Aika: maanantai 7.10.2013 klo 18—19.03 

 

Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki 

 

 Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja  

Ahlström Martti jäsen  

Aromaa Sanni jäsen 

Daoud Sylvie jäsen 

Grönlund Henrietta jäsen 

Heimola Minna jäsen 

Honkala Sanna-Mari jäsen 

Kontula Leena varajäsen 

Mannert Minna jäsen 

Niinivaara Riitta jäsen 

Pihlajamäki Antti jäsen 

Piirainen Leena jäsen 

Pohjanvirta Lauri varajäsen 

Salmela Kaija jäsen 

Soininvaara Anna-Maria jäsen 

Markkanen Henna sihteeri 

 

Poissa:  Laaksonen Petri jäsen, varapuheenjohtaja 

Hietaranta Miikka jäsen 

Varis Aila  jäsen 

  Kolbe Laura  jäsen 

 

   

 

1. 

Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 

  

 

 

2. 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Seurakuntaneuvoston ohjesäännön (OS 2§) mukaan kokouskutsu ja 

luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista on toimitettava 

seurakuntaneuvoston jäsenille viimeistään viittä päivää ennen 

kokousta. Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen on lähetetty 

seurakuntaneuvoston jäsenille 1.10.2013. 

 

Kirkkolain mukaan (KL 7:4) mukaan seurakunnan toimielin on 

päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. 

 

Esitys:   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Päätös:  Esityksen mukaan. 
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3. 

Esityslistan hyväksyminen 

 

Esitys:   Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan. 

 

Päätös:  Esitylistaan lisättiin liite kohtaan 5/2 sekä vaihdettiin kohdan 13 liite. 

 

4.   

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

 Seurakuntaneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan pöytäkirja 

on tarkastettava siten, että se voidaan asettaa nähtäville 

kahdeksantena päivänä kokousta. Kun kokoukset ovat maanantaisin, 

on pöytäkirja tarkastettava viimeistään saman viikon torstaina (tässä 

10.10.) jotta ilmoitus nähtävillä pidosta voidaan asettaa ilmoitustaululle 

viimeistään tiistaina (15.10.) virastoajan päättyessä. 

 

Esitys:  Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat aakkos-

järjestyksen mukaisesti.  Kaija Salmela ja Anna-Maria Soininvaara ovat 

olleet pöytäkirjan tarkastajina edellisessä kokouksessa 7/2013. 

 

Päätös: Valittiin Martti Ahlström ja Sanni Aromaa. 

 

 

5. 

Tuomiokirkon portaiden ja tasanteiden käyttöoikeuksia 

 

1. Luna Zelante Oy anoo Tuomiokirkon portaiden käyttöoikeutta 

Joulukadun avajaistapahtumaan 24.11.2013 (liite 1). 

 

2. Helsingin kaupungin tapahtumayksikkö anoo Tuomiokirkon 

portaiden ja tasanteiden käyttöoikeutta uudenvuoden aaton 

tapahtumaan 31.12.2013 sekä Lux Helsinki –valotapahtumaa 

varten 27.12.2013—10.1.2014 (liite 2 ja 3).  

 

Esitys: 1.—2. Seurakuntaneuvosto myöntää anotut käyttöoikeudet. 

 

Päätös: 1.—2. Esityksen mukaan. 

 

 

6. Kryptan suntion viran täyttäminen 

 

Seurakuntaneuvosto asetti kokouksessaan 6.5.2013 Tuomiokirkon 

kryptan suntion viran valintaa valmistelevan työryhmän ja nimitti 

siihen puheenjohtajaksi pääsuntio Petri Oittisen ja jäseniksi 

seurakuntaneuvoston jäsenen Antti Pihlajamäen, aluekappalainen 

Suvi-Päivi Kosken ja aluesuntio Tiina Ruokosen. 

 

Virasta oli lehti-ilmoitus (liite 1) Kirkko ja kaupunki –lehdessä 

28.8.2013 ja Kotimaa-lehdessä 29.8.2013. Määräaikaan 20.9.2013 klo 

12 mennessä virkaan saapui 19 hakemusta (liite 2). Viran valintaa 

valmisteleva työryhmä päätti kokouksessaan 23.9.2013 kutsua 

työhaastatteluun kolme hakijaa. Työhaastattelut pidettiin 25.8.2013. 

 

Pääsuntio Petri Oittisen esitys viran täyttämisestä on esityslistan 

liitteenä (liite 3). 
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Esitys: Seurakuntaneuvosto valitsee Kryptan suntion virkaan 1.12.2013 lukien 

Eeva Taskisen. 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

 

7. 

Vanhan kirkon kirkkotekstiilihanke ”Tyyne” 

 

Vanhan kirkon kirkkotekstiilien uusimiseksi on käynnistynyt 

vapaaehtoisvoimin toteutettava hanke. Vanhan kirkon aluekappalainen 

Arto Antturi ja pastori, taiteilija Ilkka Sariola ovat kokouksessa 

esittelemässä hanketta.   

 

Esitys:  Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös:  Esityksen  mukaan. 

 

 

8. 

Kirkkoherra, tuomiorovasti Matti Poutiaisen vuorotteluvapaa-anomus 

 

Kirkkoherra Matti Poutiainen anoo palkatonta virkavapautta 

kirkkoherran virasta vuorotteluvapaan pidentämistä varten ajalle 

1.1.—15.7.2014.  

 

Liite 1. 

 

Virkavapauden myöntää tuomiokapituli. Seurakuntaneuvoston tulee 

antaa asiasta lausunto.  

 

Vuorotteluvapaa edellyttää, että seurakunta ottaa samalle ajalle 

palvelukseensa työttömän työnhakijan.  

 

Esitys:  Seurakuntaneuvosto puoltaa virkavapaan myöntämistä kirkkoherra 

Matti Poutiaiselle vuorotteluvapaata varten ajalle 1.1.—15.7.2014 

edellyttäen, että vuorotteluvapaan ehdot täyttyvät. 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

 

9. 

Pastori Hanna Vettenniemen virkamääräys 

 

 Mikäli kirkkoherra, tuomiorovasti Matti Poutiaisen vuorotteluvapaa 

jatkuu 1.1.—15.7.2014 tulee seurakunnan palkata vuorotteluvapaan 

sijaiseksi työtön työnhakija. Vuorotteluvapaan sijaisena on 1.8.—

31.12.2013 pastori Hanna Vettenniemi. 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto pyytää tuomiokapitulilta pastori Hanna 

Vettenniemelle virkamääräystä seurakuntapastorin virkaan 1.1.—

15.7.2014 mikäli kirkkoherra Matti Poutaisen vuorotteluvapaa 

toteutuu. 

 

Päätös:  Esityksen mukaan. 
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10. 

Jäännöslomat 2013—2014 

 

  

 Työalajohtajat ovat valmistelleet esityksen henkilökunnan 

jäännöslomista. Papiston osalta jäännöslomat vahvistaa kirkkoherra ja 

ne annetaan seurakuntaneuvostolle tiedoksi. (Liitteet 1 ja 2) 

 

Esitys: 1. Seurakuntaneuvosto myöntää viranhaltijoiden ja työntekijöiden 

jäännöslomat liitteen 1 mukaisesti ja 

 

2.  merkitsee tiedoksi papiston jäännöslomat (liite 2). 

 

Päätös:  1.—2. Esityksen mukaan. 

 

 

11. 

Kolehtisuunnitelmat loka-joulukuussa 2013 

   

Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman 

päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). 

 

Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, 

kesä- ja syyskausi). Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien 

kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa 

syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. 

 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kappalaiset ovat johtavan 

kappalaisen johdolla laatineet syyskauden kolehtisuunnitelmat 

huomioiden seurakuntaneuvoston antamat ohjeet. (Liite 1) 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto vahvistaa Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan 

kolehtisuunnitelman syyskaudeksi (loka-joulukuu) 2013. 

 

Päätös:  Esityksen mukaan. 

 

 

12. 

Engel-palkinto työryhmän valitseminen 

 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta on jakanut Tuomiokirkon vihkimisen 

muistopäivänä helmikuussa Kirkkotaiteen Engel-palkinnon. 

Ensimmäisen kerran palkinto jaettiin vuonna 1990. 

 

 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 4.000,00 €.  

 

 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 
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kunniakirja ja symbolinen esine. Rahapalkinnon jakamisesta päätettiin 

luopua. 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto valitsee Engel-palkinto työryhmän ja antaa 

työryhmälle tehtäväksi tehdä ehdotuksen Engel-palkinnon saajasta 

vuonna 2014. 

 

Päätös: Engel-palkinto työryhmään valittiin Sanni Aromaa, Anna-Maria 

Soininvaara ja vs. kirkkoherra Marja Heltelä. 

 

 

13. 

Rippikoulusuunnitelma vuodelle 2014 

 

  Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan rippikoulun ohjesäännön mukaan 

  seurakuntaneuvosto hyväksyy vuosittain rippikoulun  

  vuosisuunnitelman. 

 

Rippikoulutyön suunnittelusta vastaava seurakuntapastori Juhana 

Kuusniemi on laatinut Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan rippikoulun 

vuosisuunnitelman 2014. (Liite 1) 

 

Esitys:  Seurakuntaneuvosto hyväksyy rippikoulun vuosisuunnitelman 2014. 

 

Päätös:  Esityksen mukaan. 

 

 

14. 

Kirkkoherran päätökset 

 

 Kirkkoherra on tehnyt ohjesäännön (OS 9§) perusteella oheisen 

luettelon mukaiset puheenjohtajan päätökset. (Liite 1) Ohjesäännön 

(OS 12§) mukaan seurakuntaneuvostolla on mahdollisuus kumota 

päätös, muuttaa sitä tai palauttaa asia uudelleen käsiteltäväksi.  

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto toteaa, etteivät liitteen mukaiset kirkkoherran 

päätökset anna aihetta ohjesäännön mukaisiin toimenpiteisiin ja 

merkitsee päätökset tiedoksi. 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

 

15. 

Ilmoitusasiat  

 

Kirkkopalvelut järjestää Helsingin hiippakunnan luottamushenkilöiden 

neuvottelupäivän Porvoossa 26.10.2013. Päivän ohjelma on 

esityslistan liitteenä. Luottamushenkilöiden neuvottelupäivään lähtijät 

ilmoittautuvat seurakuntaneuvoston sihteerille, joka hoitaa 

ilmoittautumisen Kirkkopalveluille. Matkakustannukset korvataan, 

koulutuspäivästä ei makseta päivärahaa. 
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16. 

Seurakuntaneuvoston kokousaikataulu 2014 

 

Hallinnon työala on laatinut yhteistyössä muiden työalojen kanssa 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan vuosikalenterin vuodelle 2014. 

Seurakuntaneuvoston kokouspäivät on rytmitetty kalenteriin tiedossa 

olevien Helsingin tuomiokapitulin istuntopäivien mukaan. 

 

 Seurakuntaneuvoston vuoden 2014 kokoukset on suunniteltu 

pidettäväksi maanantaisin seuraavasti: 13.1., 3.2., 3.3., 7.4., 5.5., 

2.6., 1.9., 6.10., 3.11. sekä 1.12. 

 

 Mahdollinen johtoryhmän ja seurakuntaneuvoston yhteinen 

seminaaripäivä on suunniteltu pidettäväksi lauantaina 15.3.2014. 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi vuoden 2013 

kokousaikataulun. Lisäksi merkittiin tiedoksi jouluateria 8.12.2014. 

 

Päätös: 

  

  

17. 

Muut asiat 

 

Esitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat seurakuntaneuvoston ohjesäännön 

2 § mukaisesti. 

 

Päätös:  Ei ollut. 

 

 

18. 

Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pidetään maanantaina 4. marraskuuta klo 18 

Bulevardin seurakuntasalissa, Bulevardi 16 B, 2. krs. Kahvitarjoilu 

alkaa klo 17.30. 

 

 

19. 

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 

 

Esitys: Annetaan oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus kirkkolain 24 luvun 

mukaisesti. 

 

Päätös:   Liitetään pöytäkirjaan. 

 

 

20. 

Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
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Allekirjoitukset 

 

 

 

 

 

Marja Heltelä   Henna Markkanen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 

 

Martti Ahlström   Sanni Aromaa 


