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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2012 

 

 

Aika: maanantai 9.1.2012 klo 18.00  

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

 

 

 Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja 

  

  Aromaa Sanni jäsen 

Esko Eija  jäsen 

Grönlund Henrietta jäsen 

Hatakka Petri varajäsen 

Hietaranta Miikka jäsen 

Kolbe Laura  jäsen 

Kontula Leena varajäsen 

Laaksonen Petri varapuheenjohtaja 

Luoma Antti  varajäsen 

Mannert Minna varajäsen 

Niinivaara Riitta jäsen 

Pihlajamäki Antti jäsen 

Pohjanvirta Lauri varajäsen 

Salmela Kaija jäsen 

Soininvaara Anna-Maria jäsen 

Varis Aila  jäsen 

Aaltonen Tarja  sihteeri 

 

Poissa:  Ahlström Martti 

  Daoud Sylvie 

  Heinonen Ukko 

  Honkala Sanna-Mari 

  Piirainen Leena 

 

 

1. 

Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja 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 3.1.2012. 

 

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 mukainen. 

 

 



 

 

 

 
3. 

Esittelylistan hyväksyminen 

 

Esitys:  Seurakuntaneuvosto hyväksyy esittelylistan kohtaan 11. Muut 

mahdolliset asiat tehdyin lisäyksin. 

 

Päätös:  Esityksen mukainen. 

 

 

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 (tässä 12.1.), jotta ilmoitus nähtävillä pidosta voidaan asettaa 

ilmoitustaululle viimeistään perjantaina (13.1.) virastoajan päättyessä. 

 

Esitys:  Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat aakkos-

järjestyksen mukaisesti.  Laura Kolbe ja Riitta Niinivaara ovat olleet 

edellisessä kokouksessa 10/2011 pöytäkirjantarkastajina. 

 

Päätös: Seurakuntaneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Antti Pihlajamäen 

ja Kaija Salmelan. 

 

 

5.  

Tuomiokirkon portaiden ja tasanteiden käyttöoikeuksia  

 

 Kansainvälinen Designsäätiö anoo lupaa Tuomiokirkon portaiden 

käyttöä Jäälyhtytapahtumassa 4.2.2012. 

 

 (liite 1) 

 

   

Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää Kansainväliselle Designsäätiölle luvan 

Tuomiokirkon portaiden käyttöön Jäälyhtytapahtumassa 4.2.2012 

anomuksen mukaisesti. 

 

Päätös: Esityksen mukainen. 

 

 

6. 

Määräaikaisen diakonian viran täyttäminen  

 

Yhteinen kirkkoneuvosto on myöntänyt seurakuntamme Urbaanin 

diakonian projekti Diannalle 42.000 euron määrärahan vuosille 2012-

2014 ja perustanut projektia varten määräaikaisen diakonian viran 

vaativuusryhmässä 502. 

 

Seurakuntaneuvosto julisti kokouksessaan 7/2011 (5.9.2011) 

määräaikaisen diakonian viran haettavaksi vaativuusryhmään 502 

ajalle 1.1.2012 – 31.12.2014 ja perusti haastattelutyöryhmän viran 

täyttöä varten sekä valitsi työryhmän jäseniksi tuomiorovasti Matti 

Poutiaisen, johtavan diakoniatyöntekijän Kirsi Valkeapään, kappalainen 

Ermo Äikään ja seurakuntaneuvoston jäsenen Eija Eskon. 



 

 

 

 
Seurakuntaneuvoston kokouksessa 10/2011 (13.12.2011) Kirsi 

Valkeapään tilalle valittiin vs. johtava diakoniatyöntekijä Merja Korpela. 

 

Virasta oli lehti-ilmoitus Kirkko ja kaupunki –lehdessä 8.12.2011 ja 

Kotimaa –lehdessä 9.12.2011. 

 

Määräaikaan 16.12.2011 klo 12 mennessä virkaan saapui 10 

hakemusta.  

 

(liite 1) 

 

Viran valintaa valmisteleva työryhmä päätti kokouksessaan 19.12.2011 

kutsua hakemusten perusteella haastatteluun neljä hakijaa: Elise 

Hartonen, Kaisa Moilanen, Raija Laajanen ja Kirsi Koskimäki. 

 

Työryhmä esittää yksimielisesti seurakuntaneuvostolle määräaikaiseen 

diakonian virkaan valittavaksi Raija Laajasen. Varalle työryhmä esittää 

Kaisa Moilasta. 

 

Perusteluiksi Raija Laajasen valintaan työryhmä esittää hänen 

aiemman kokemuksen vapaaehtoisiin liittyvän 3-vuotisen 

diakoniaprojektin toteuttamisesta Kallion seurakunnassa, jossa hän 

edelleen työskentelee. Lisäksi Laajasella on kokemusta 

perusdiakoniatyöstä sekä erilaisten ryhmien vetämisestä. Hänellä on 

bibliodraamaohjaajakoulutus, elämäntarinaryhmien ohjaajakoulutus ja 

toiminnallisen ryhmätyönohjaajan koulutus. Hän on toiminut 

tarinateatterin näyttelijänä, ohjaajana ja kouluttajana. Laajasella on 

hyvät vuorovaikutustaidot, vahva diakoniatyöntekijä identiteetti sekä 

motivoitunut työote. 

 

Perusteluiksi Kaisa Moilasen varalle valitsemiselle työryhmä esittää 

sosionomi-diakoni Kaisa Moilasen aiemman kokemuksen 

diakoniatyöstä. Hän on toiminut Vuosaaressa, Leppävaarassa ja 

Malmilla diakoniatyön sijaisuuksissa. Tehtäväkuviin on liittynyt 

perusdiakoniatyötä, vapaaehtoistyötä ja lähimmäispalvelutyötä.  Tällä 

hetkellä Moilanen työskentelee Helsingin tuomiokirkko-seurakunnan vs. 

diakoniatyöntekijänä 1.12.2011-31.1.2012 välisen ajan. Hän 

osoittautui haastattelun perusteella ammattimaiseksi ja 

motivoituneeksi työntekijäksi. 

 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto  

 

1) valitsee määräaikaiseen diakonian virkaan ajalle 1.2.2012-

31.12.2014 Raija Laajasen edellyttäen, että valittava esittää 

hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.  

 

2) valitsee varalle Kaisa Moilasen. 

 

Päätös: Seurakuntaneuvosto 

 

1) valitsi määräaikaiseen diakonian virkaan ajalle 1.2.2012-

31.12.2014 Raija Laajasen edellyttäen, että valittava esittää 

hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. 

 

2) valitsi varalle Kaisa Moilasen. 

 

 



 

 

 

 
7. 

Suomenlinnan kirkon kevätkauden 2012 kolehtisuunnitelmat 

 

 Kirkkojärjestyksen (KJ 2:8) mukaan seurakuntaneuvoston tulee 

vahvistaa suunnitelma päiväjumalanpalveluksissa kerättävistä 

kolehdeista siltä osin, kuin kirkkohallitus ja tuomiokapituli eivät ole 

asiasta päättäneet (ns. vapaa kolehdit). 

 

 Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti kolehtisuunnitelma 

vahvistetaan joko koko vuodeksi tai työkausittain. Tuomio-

kirkkoseurakunnassa on siirrytty käytäntöön, jossa kolehtisuunnitelmat 

vahvistetaan työkausittain. Näin pystytään huomioimaan paremmin 

yllättävät kolehtitarpeet. 

 

 (liite 1) 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto vahvistaa Suomenlinnan kirkon tammi-toukokuun 

2012 kolehtisuunnitelmat liitteen mukaisesti. 

 

Päätös: Esityksen mukainen. 

 

 

8. 

Kirkkotaiteen Engel-palkinto 

 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta on jakanut Tuomiokirkon vihkimisen 

muistopäivänä helmikuussa Kirkkotaiteen Engel-palkinnon. 

Ensimmäisen kerran palkinto jaettiin vuonna 1990.   

 

Seurakuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 8/2011 (3.10.2011) Engel-

palkintotyöryhmän jäseniksi kirkkoherra Matti Poutiaisen, 

seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Petri Laaksosen, 

seurakuntaneuvoston jäsen Laura Kolben ja seurakuntaneuvoston 

jäsen Sanna-Mari Honkalan. Työryhmälle annettiin tehtäväksi a) 

harkita jaetaanko Engel-palkinto vuonna 2012 ja tulevaisuudessa b) 

tehdä ehdotus mahdollisesta Engel-palkinnon saajasta vuonna 2012.  

 

Työryhmä on tehnyt esityksen Engel-palkinnon jakamisesta.  

 

(liite 1) 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto  

 

1) hyväksyy työryhmän esityksen. 

  

2) julistaa päätöksen salaiseksi 12.2.2012 asti. 

 

Päätös: Esityksen mukainen. 

 

 

9. 

Kirkkoherran päätökset 

 

 Kirkkoherra on tehnyt ohjesäännön (OS 9§) perusteella liitteen 

mukaiset puheenjohtajan päätökset n:o 54-59/2011. Ohjesäännön 

(OS 12§) mukaan seurakuntaneuvostolla on mahdollisuus kumota 

päätös, muuttaa sitä tai palauttaa asia uudelleen käsiteltäväksi. 

 



 

 

 

 
 (liite 1) 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto toteaa, etteivät kirkkoherran päätökset n:o 54-

59/2011 anna aihetta ohjesäännön mukaisiin toimenpiteisiin ja 

merkitsee päätöksen tiedoksi. 

 

Päätös: Esityksen mukainen. 

 

 

10. 

Ilmoitusasiat 

 

 Ei ilmoitusasioita.  

 

 

11. 

Muut mahdolliset asiat 

 

1. Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan Aili ja Anna Leinon 

testamenttirahaston varojen käyttö vt. diakoniatyöntekijän 

palkkakuluihin 

 

 

Kaisa Moilanen toimii vt. diakoniatyöntekijänä 7.12.2011 – 31.1.2012 

välisen ajan. On perusteltua jatkaa palvelussuhdetta ajalle 1.-

29.2.2012 Annankulman toiminnan ylläpitämiseksi siihen asti, että 

Dianna-projekti saadaan käynnistettyä. Koska talousarvioon ei ole 

varattu varoja vt. diakoniatyöntekijän palkkakulujen kattamiseksi, 

esitetään niiden kattamista testamenttivaroista. 

 

Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää käyttää  Aili ja Anna Leinon 

testamenttirahaston varoja n 3.500,00 euroa vt. diakoniatyöntekijän 

palkkakulujen kattamiseksi ajalle 1.-29.2.2012.   

 

Päätös: Esityksen mukainen. 

 

12. 

Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous pidetään maanantaina 13.2.2012 klo 18 alkavan 

kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalin 

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

Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. 

 

 

13. 

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 

 

Esitys: Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kirkkolain 24 luvun 

mukaisesti. 

 

Päätös:  Esityksen mukainen.  

 

 

14. 

Kokouksen päättäminen 

 

Esitys:  Puheenjohtaja päättää kokouksen. 



 

 

 

 
Päätös:  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:50    

 

 

 

 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

  Pöytäkirjan vakuudeksi. 

 

 

 

  Matti Poutiainen  Tarja Aaltonen 

  puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 

  Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 13.1.2012 

 

 

 

  Antti Pihlajamäki  Kaija Salmela 

  pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

 

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen 

 

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut esillä seurakunnan 

kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 13.1.2012 – 30.1.2012. 

    

 


