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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2015 
 
 
Aika ja paikka:  maanantaina 1.6.2015 klo 18—20.50 
 Bulevardin seurakuntasali  
 Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki  
  
Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja 
   
 Ahlström Maaria  jäsen  
 Ahokas Lari jäsen 
 Ali-Löytty Viivi jäsen 
 Elovainio Liisa jäsen 
 Hentilä Jorma jäsen 
 Hietaranta Miikka jäsen 
 Hippi Juha-Pekka jäsen 
 Kontula Leena jäsen 
 Laaksonen Petri jäsen 
 Leino Antti jäsen 
 Niinivaara Riitta jäsen 
 Oksman Kati varajäsen (Soininvaara) 
 Palmunen Anna varajäsen (Pulli) 
 Peitsamo Kari jäsen 
 Salmela Kaija jäsen 
  
  
 Markkanen Henna sihteeri 
 
Poissa: Mäkituomas Anna 
 Pulli Juhana 
 Soininvaara Anna-Maria 
 
    
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 viisi päivää ennen 
kokousta. Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen on lähetetty 
seurakuntaneuvoston jäsenille 26.5.2015. 

 
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: Hyväksyttiin täydennettynä esittelyllä kohtaan 8 sekä kahdella asialla 

kohtaan 15, sekä yhdellä ilmoituasialla kohtaan 16. 
 
 
4.   
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 

Seurakuntaneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan pöytäkirja 
on tarkastettava siten, että se voidaan asettaa nähtäville 
kahdeksantena päivänä kokouksesta. Kun kokoukset ovat 
maanantaisin, on pöytäkirja tarkastettava viimeistään saman viikon 
torstaina 4.6., jotta ilmoitus nähtävillä pidosta voidaan asettaa 
ilmoitustaululle viimeistään maanantaina 8.6. virastoajan päättyessä. 

 
Esitys:  Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat 

aakkosjärjestyksen mukaisesti. Juha-Pekka Hippi ja Petri Laaksonen 
toimivat edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajina. Pöytäkirjan 
tarkastajat toimivat kokouksessa tarvittaessa ääntenlaskijoina.  

 
Päätös: Valittiin Antti Leino ja Riitta Niinivaara. 
 
 
5.   
Tuomiokirkko-Suomenlinnan aluetyö sekä turistityö esittäytyvät 
 

 Seurakunnan työalat esittäytyvät seurakuntaneuvostolle. 
Kokouksessa 6/2015 ovat vuorossa Tuomiokirkko-Suomenlinnan 
aluetyö sekä turistityö. 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto käy keskustelun aluetyöstä ja turistityöstä. 
 
Päätös: Tuomiokirkko-Suomenlinnan aluekappalainen Suvi-Päivi Koski ja 
 pääsuntio Petri Oittinen esittelivät aluetyötä sekä turistityötä. 
 
 Merkittiin pöytäkirjaan, että kokoukselle esittäytyi myös Vanhan kirkon  
 aluekappalaisena 1.5.2015 aloittanut Maija Kuoppala. 
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6.  
Bulevardin seurakuntatalon suntion viran täyttäminen 
  
 Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 7.4.2015 avata 

haettavaksi Bulevardin seurakuntatalon suntion viran. 
 

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401 mukaan. 
Virkasuhteessa noudatetaan Kirkon yleistä virka- ja työehtosopimusta. 
Hakijan on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Valitun on 
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa 
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka tulee ottaa vastaan 
1.10.2015 tai sopimuksen mukaan. 
 
Hakuilmoitus julkaistiin Kotimaa –lehdessä sekä Kirkko&Kaupungissa 
viikolla 17 sekä seurakunnan nettisivuilla. Hakuaika päättyi 13.5.2015 
klo 13. Hakuajan päättymiseen mennessä saapui 22 hakemusta. 
Kooste hakijoista on esityslistan liitteenä. 
 
(Liite 1) 
 
Seurakuntaneuvosto nimitti viran valintaa valmistelevaan työryhmään 
pääsuntio Petri Oittisen, aluekappalainen Maija Kuoppalan, aluesuntio 
Heikki Kuoppalan ja omina edustajinaan Leena Kontulan ja Kari 
Peitsamon. Haastattelut pidettiin 20.5. ja niihin kutsuttiin 3 hakijaa, 
hakijakoosteessa nro:t 11, 14 ja 16. 
 
Työryhmä esittää seurakuntaneuvostolle, että virkaan valitaan Eija 
Stålhandske. Hakija osoittaa vastuullisuutta ja luotettavuutta 
ammattisuntion työhön, jossa hänellä on 10 vuoden työkokemus mm 
pääsuntiona, perusteellinen ammattitaito sekä suntion ammattitutkinto. 
Varalle työryhmä esittää valittavaksi Irene Klavéria. 
 
(Liite 2) 
 

Esitys: Seurakuntaneuvosto valitsee Bulevardin seurakuntatalon suntion 
virkaan vaativuusryhmässä 401 Eija Stålhandsken 1.10.2015 alkaen. 
Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Varalle valitaan Irene Klavér. 

 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 Merkittiin pöytäkirjaan, että pääsuntio Petri Oittinen ja Eija 
 Stålhandske olivat kuultavana kohdassa 6. 
  
 
7.  
Agricolan kirkon suntion viran täyttäminen 
  
 Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 7.4.2015 avata 

haettavaksi Agricolan kirkon suntion viran. 
 

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401 mukaan. 
Virkasuhteessa noudatetaan Kirkon yleistä virka- ja työehtosopimusta. 
Hakijan on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Valitun on 
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esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa 
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka tulee ottaa vastaan 
1.8.2015 tai sopimuksen mukaan. 
 
Hakuilmoitus julkaistiin Kotimaa –lehdessä sekä Kirkko&Kaupungissa 
viikolla 17 sekä seurakunnan nettisivuilla. Hakuaika päättyi 13.5.2015 
klo 13. Hakuajan päättymiseen mennessä saapui 20 hakemusta. 
Kooste hakijoista on esityslistan liitteenä. 
 
(Liite 1) 
 
Seurakuntaneuvosto nimitti viran valintaa valmistelevaan työryhmään 
pääsuntio Petri Oittisen, toiminnanjohtaja Henrik Wikströmin, 
aluesuntio Teemu Garamin ja omana edustajanaan Kaija Salmelan. 
Haastattelut pidettiin 21.5. ja niihin kutsuttiin 4 hakijaa, 
hakijakoosteessa nro:t 10, 13, 18 sekä 7. 
 
Työryhmä esittää seurakuntaneuvostolle, että virkaan valitaan Iina-
Karita Hakalahti. Hakalahti osoittaa vahvaa kypsyyttä, luotettavuutta, 
sitoutuneisuutta ja tahtoa ammattisuntion viran hoitamiseen sekä 
kirkon työhön Agricolan kirkon toiminnassa. 
 
(Liite 2) 
 

Esitys: Seurakuntaneuvosto valitsee Agricolan kirkon suntion virkaan 
vaativuusryhmässä 401 Iina-Karita Hakalahden 1.9.2015 alkaen. 
Virassa on kuuden kuukauden koeaika. 

 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

Merkittiin pöytäkirjaan, että pääsuntio Petri Oittinen ja Iina-Karita 
Hakalahti olivat kuultavana kohdassa 7. 

 
  
 
8. 
Lastenohjaajan työsuhteen täyttäminen  
   
 Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 4.5.2015 avata 

haettavaksi lastenohjaajan työsuhteen.    
 

Tehtävän palkkaus on vaativuusryhmässä 402. Hakijan on oltava 
Suomen evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Tehtävään 
valitun tulee esittää ennen tehtävän vastaanottamista 
rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukainen rekisteriote ja 
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä on 4 
kuukauden koeaikaa. Tehtävä tulee ottaa vastaan 3.8.2015 tai 
sopimuksen mukaan. 
 
Hakuilmoitus julkaistiin Kotimaa –lehdessä sekä Kirkko&Kaupungissa 
viikolla 20  sekä seurakunnan verkkosivuilla. Hakuaika päättyi 
22.5.2015 klo 12. Hakuajan päättymiseen mennessä saapui 17 
hakemusta. Kooste hakijoista on esityslistan liitteenä. 
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(Liite 1) 
 
Seurakuntaneuvosto nimitti työsuhteen täyttöä valmistelevaan 
työryhmään varhaiskasvatuksen työalajohtaja Päivi Yli-Korpelan, 
kirkkoherra Matti Poutiaisen sekä seurakuntaneuvoston edustajana 
Riitta Niinivaaran. Haastattelut pidettiin 26.5.2015 klo 16—19, ja niihin 
kutsuttiin hakijat nro 2, 3, 7 ja 17. 
 

                                Työryhmä esittää seurakuntaneuvostolle, että lastenohjaajan 
työsuhteeseen 3.8.2015 alkaen valitaan Janina Anto. Anto on 
vuorovaikutustaitoinen ja motivoitunut ammattilainen ja hänellä on 
rauhallinen ja vaikuttava työote. Nykyisessä työssään Anto on luonut 
uusia työkäytänteitä seurakunnan lapsiperheitten kohtaamiseen ja 
päivähoitoyhteistyöhön.  

 
 Varalle esitetään valittavaksi Suvituuli Lundmark. 
 
Esitys: Seurakuntaneuvosto valitsee lastenohjaajan työsuhteeseen  
 vaativuusryhmässä 402 Janina Anton 3.8.2015 alkaen.  
 Työsuhteessa on 4 kuukauden koeaika. Varalle valitaan Suvituuli  
 Lundmark. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
 
9.  
Adressi Ruoholahden seurakuntakodin säilyttämisen puolesta 

 
 Seurakuntaneuvostolle on toimitettu adressi Ruoholahden kappelin 

säilyttämisen puolesta. 
 
 (Liite 1) 
 
 
 Esitys: Seurakuntaneuvosto merkitsee saapuneen adressin tiedoksi. 

Seurakunta järjestää Ruoholahdessa tiedotustilaisuuden Jätkäsaari-
Ruoholahden toimintatiloista. 

 
 Päätös: Esityksen mukaan. Seurakuntaneuvoston jäsenet kutsutaan mukaan 

tilaisuuteen. 
 
  
 
10. 
Tuomiokirkon portaiden käyttölupaperiaatteet 
 
 Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan  

3.2.2015 perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella 
seurakuntaneuvostolle esitys Tuomiokirkon portaiden ja Tapulin 
kivijalan lupamenettelyn periaatteista. Työryhmän esitys on 
esityslistan liitteenä. 
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 (Liite 1) 
   

Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy käyttölupaperiaatteet. 
 

 Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
11. 
Diakonian kirkko -projekti 
 

Tuomiokirkkoseurakunnan DiAnna –projekti on päättymässä 
helmikuussa 2016. Seurakunnan diakonisen työn tarpeet eivät ole 
vähentyneet, pikemminkin diakonian haasteet ovat kasvaneet. 
 
Johtava diakoniatyöntekijä Merja Korpelan johdolla on laadittu 
seurakuntayhtymälle toimitettavaksi diakoniaprojektihakemus 
Diakonian kirkko –projektille 1.3.2016—28.2.2018. Projektin 
vuosittaiset kulut on kustannusarviossa arvioitu 60 200 e. 
Projektianomuksessa haetaan seurakuntayhtymältä rahoitusta 
vuosittain 42 000 euroa. Seurakunnan oma rahoitus on 10 200 euroa 
ja muu mahdollinen rahoitus 8 000 euroa. Arvio kattaa yhden 
projektityöntekijän henkilöstökustannukset. 
 
Projektin päätavoite on Vanhan kirkon profiloiminen kansainvälisen 
työn ohella myös diakonian kirkoksi, jossa seurakuntalaiset, 
vapaaehtoistoiminta sekä eri työalat kohtaavat. Tavoitteena on 
ehkäistä syrjäytymistä urbaanissa kaupungissa ja rakentaa 
menetelmiä osallisuuden lisäämiseksi.  

 
 (Liite 1) 
 
Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy projektianomuksen. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
12. 
VIA CRUCIS –pääsiäistapahtuma 2016  
 
  

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnalla on yhteistyösopimus Ristin Tien tuki 
r.y.:n kanssa. Sen mukaan seurakunta sitoutuu tuottamaan ja toteuttamaan 
Via Crucis –tapahtuman yhdistyksen toimeksiannon mukaisesti. (liite 1) 

 
Ristin tie –yhdistyksen hallitus on laatinut toimintasuunnitelman ja 
talousarvion vuodelle 2016. Talousarviossa kustannuksiksi on arvioitu 
129 400 euroa. (liite 2) Tuomiokirkkoseurakunnan osuus olisi 24 000 euroa. 

  
Vuonna 2015 talousarvion mukaan kustannukset olivat 130 500 euroa. 
Tuomiokirkkoseurakunta oli varannut kuluihin talousarviossaan 25 000 
euroa. Tapahtuman talousarvio oli kuitenkin jo 22.5. mennessä ylittynyt yli 
20 000 eurolla. Laskuja on maksamatta edelleen arviolta n. 10 000 euron 
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verran, joten tapahtumasta on tulossa ehkä noin 30 000 euron alijäämä. 
Kulut kivunnevat siis yli 160 000 euron. Edellisen vuoden alijäämä on 
aikaisemmin katettu seuraavan vuoden tapahtuman määrärahoista.  

 
Tätä taustaa vasten tapahtuman talousarviota vuodelle 2016 ei voine pitää 
realistisena. Suunnitelmissa ei ole osoitettu, miten edellisen vuoden alijäämä 
katetaan ja kuinka tapahtuman kuluja saadaan pienennettyä yli 30 000 
euroa. Talousarviossa on siis noin 60 000 euron aukko. 

 
Seurakuntayhtymä ei ole tehtyjen tiedustelujen mukaan korottamassa 
myöntämäänsä avusta, joten on olemassa suuri riski, että kahden vuoden 
alijäämä jää Tuomiokirkkoseurakunnan maksettavaksi. Kiristyvässä 
taloustilanteessa seurakunnalla ei ole tähän varaa. 

 
Tuomiokirkkoseurakunnan tulee ilmoittaa Ristin Tie r.y.:lle, että se ei voi 
näillä ehdoilla sitoutua tapahtuman tuottamiseen ja toteuttamiseen vuonna 
2016. Seurakunnan ja Ristin Tie r.y.:n tulee yhdessä suunnitella 
tulevaisuuden pääsiäistapahtumia toteutettaviksi olennaisesti pienemmillä 
resursseilla. Tapahtuma voisi olla myös toteutukseltaan kokonaan uuden 
tyyppinen. Tämä ei kuitenkaan ole tehtävissä ilman huolellista suunnittelua, 
joten tapahtuman toteuttamisessa olisi pidettävä välivuosi.  

 
 
Esitys:  Seurakuntaneuvosto valtuuttaa kirkkoherran neuvottelemaan Via Cruciksen 

toteuttamisesta Ristin Tie r.y.;n kanssa. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
 
13. 
Kirkkoherran päätökset 
 

 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  

 
 (Liite 1). 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto toteaa, etteivät liitteen mukaiset kirkkoherran 

päätökset anna aihetta ohjesäännön mukaisiin toimenpiteisiin ja 
merkitsee päätökset tiedoksi. 

 
Päätös:  Esityksen mukaan. 
 
 
 
 
14. 
Ilmoitusasiat 
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Esitys: Seurakuntaneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
Päätös: Seurakuntaneuvoston edustaja Jorma Hentilä toi  
 seurakuntaneuvostolle terveiset Kirkkopäiviltä Kouvolasta. 
 
15. 
Muut mahdolliset asiat 
 
Tuomiokirkon portaiden ja tasanteiden käyttölupa-anomukset 
 
  
 Kaartin Jääkärirykmentin vala- ja paraatitilaisuus 12.8.2016 
 
 Kaartin Jääkärirykmentti anoo tuomiokirkon portaiden ja tasanteiden  
 käyttölupaa 12.8.2016 klo 9—13.30 vala- ja paraatitilaisuutta varten. 
 
 (Liite 1)    
 
 
 Aller Media Oy:n urheilutapahtuma 27.8.2015 
  
 Aller Media Oy /Pialiisa Kyllönen anoo tuomiokirkon portaiden  
 käyttölupaa 27.8.2015 klo 18—19.30 urheilutapahtumaa varten. 
 
 (Liite 2) 
 
 
Esitys: Myönnetään luvat anomuksen mukaisesti. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
 
16. 
Seuraava kokous  
 
 Seuraava kokous pidetään maanantaina 31.8. klo 18 Bulevardin 

seurakuntasalissa, Bulevardi 16 B, 2. krs. 
 
 
17. 
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 
 
Esitys: Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kirkkolain 24 luvun 

mukaisesti. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
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18. 
Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50. 
 
 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 
 
 
Matti Poutiainen    Henna Markkanen 
puheenjohtaja    sihteeri 
 
 
 
 
 
Antti Leino    Riitta Niinivaara 


