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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2012

Aika: maanantai 13.2.2012 klo 19.00

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

Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Aromaa Sanni jäsen
Esko Eija jäsen
Grönlund Henrietta jäsen
Heinonen Ukko jäsen
Hietaranta Miikka jäsen
Honkala Sanna-Mari jäsen
Kolbe Laura jäsen
Mannert Minna varajäsen poistui kokouksesta kohdan 6.

käsittelyn ajaksi
Niinivaara Riitta jäsen
Perkkiö Anni-Mari varajäsen
Pihlajamäki Antti jäsen
Piirainen Leena jäsen
Salmela Kaija jäsen
Soininvaara Anna-Maria jäsen
Varis Aila jäsen
Aaltonen Tarja sihteeri

Poissa: Ahlström Martti
Daoud Sylvie
Laaksonen Petri

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 7.2.2012.

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.
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3.
Esittelylistan hyväksyminen

Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy esittelylistan.

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 9.2.), jotta ilmoitus nähtävillä pidosta voidaan asettaa
ilmoitustaululle viimeistään perjantaina (10.2.) virastoajan päättyessä.

Esitys: Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat aakkos-
järjestyksen mukaisesti.  Antti Pihlajamäki ja Kaija Salmela ovat olleet
edellisessä kokouksessa 1/2012 pöytäkirjantarkastajina.

Päätös: Seurakuntaneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Anna-Maria
Soininvaaran ja Aila Variksen.

5.
Tuomiokirkon portaiden ja tasanteiden käyttöoikeuksia

Ei käsiteltäviä anomuksia.

6.
Kansainvälisen työn sihteerin valinta

Avoinna olevaan kansainvälisen työn sihteerin virkaan tuli määräaikaan
mennessä 26 hakemusta. Hakjoiden joukossa oli kolme teologian
kandidaattia, 11 teologian maisteria, yksi kasvatustieteiden maisteri ja
yksi teologian tohtori. Kirkon alan ammattikorkeakoulututkinto oli
neljällä hakijalla, muu ammattikorkeakoulututkinto kolmella hakijalla.
Lähetyssihteeriksi pätevöittävä koulutus oli neljällä hakijalla. Viran
kelpoisuusehdoksi oli asetettu ammattikorkeakoulutasoinen
lähetyssihteerin pätevyys tai muu soveltuva koulutus.

Valintaa on valmistellut työryhmä, johon ovat kuuluneet kirkkoherra
Matti Poutiainen, kansainvälisen työn pappi Arto Antturi sekä
seurakuntaneuvoston nimeämät edustajat Orlando Molina ja Leena
Piirainen.

Valintatyöryhmä tutustui perusteellisesti kaikkiin lähetettyihin
hakemuksiin ja päätti kutsua haastateltaviksi neljä hakijaa, joiden
työryhmä katsoi parhaiten soveltuvan avoinna olevaan virkaan.
Haastattelut järjestettiin perjantaina 27.1. ja maanantaina 30.1.2012.

Haastattelujen perusteella työryhmä esittää, että seurakuntaneuvosto
valitsee kansainvälisen työn sihteerin virkaan kasvatustieteen maisteri
Natasha Vaalgamaan. Mikäli hän ei pystyisi ottamaan virkaa vastaan
esitämme, että tehtävään valitaan varasijalta sosionomi (amk) Piia
Viitanen.
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Natasha Vaalgamaa on 34-vuotias luokanopettaja. Natasha tuntee
Helsingin keskustan elämää ja seurakuntatyötä, sillä hän asuu
perheineen Punavuoressa. Seurakuntalaisena hän on toiminut
aktiivisesti muun muassa Agricolan kansainvälisessä perhekerhossa ja
ollut seurakuntamme lähetyksen tukiryhmän jäsen. Ammatillisesti
Natashalla on sekä tehtävään tarvittava koulutus että kokemusta.
Hänen kasvatustieteen maisterin tutkintoonsa on kuulunut yleisen
teologian ja uskontotieteen opintoja. Vuonna 2006 hän suoritti Suomen
Lähetysseuran lähetyskurssin, minkä kautta hän sai kutsun toimia
lähetystyössä Senegalissa 2007-2008 lukutaitohankkeessa ja
opettajana. Seurakunta on Natashalle tuttu toimintaympäristö lapsesta
lähtien. Hän on hankkinut kansainvälistä kokemusta ja kielitaitoa muun
muassa toimiessaan assistenttina Suomen Ateenan suurlähetystössä ja
opiskelijavaihdossa Ateenan yliopistossa. Haastattelun perusteella
Natasha Vaalgamaa on ulospäin suuntautunut ja vuoro-
vaikutustaitoinen. Hänen erityinen vahvuutensa seurakuntamme
kansainvälisen työn laajaan kenttään on kansainvälisyyskasvatuksen
osaaminen. Työ lasten ja nuorten parissa kouluissa että seurakunnan
omassa toiminnassa on Natashalle luontevaa. Lähetyssihteerin tehtävä
on melko itsenäinen järjestelijän, verkostoitujan, yhteydenpitäjän ja
toisten innostajan tehtävä, jossa vaaditaan hyvää kirkon
kansainvälisen työn tuntemusta ja kykyä sopeutua kansainvälisen työn
strategisiin linjauksiin. Työryhmä katsoo, että Natasha Vaalgamaa
täyttää hakijoista parhaiten viralle asetetut ehdot.

Mikäli Natasha ei voisi ottaa virkaa vastaan, työryhmä esittää, että
virkaan valitaan sosionomi (amk) Piia Viitanen. Piialla on täsmälleen
virkaan vaadittava sosionomin ja Kirkon nuorisotyönohjaajan koulutus
lähetyssihteerin pätevyydellä. Piia osoitti haastattelussa erinomaista
kykyä hahmottaa kirkon laajaa kansainvälistä työtä ja sen
painopisteitä. Melko nuoresta iästään huolimatta hänellä on sekä
kansainvälistä että ammatillista kokemusta. Haastattelussa Piia
osoittautui avoimeksi, luontevaksi ja kypsäksi ihmiseksi, jolla on kyky
ja aito halu palvella seurakuntaa ja toisia ihmisiä.

Esitys: Seurakuntaneuvosto

1) valitsee kansainvälisen työn sihteerin virkaan vaativuusryhmässä
502 Natasha Vaalgamaan edellyttäen, että valittava esittää KL 6:4a
mukaisen varauksettoman rikosrekisteriotteen sekä hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Virassa on kuuden
kuukauden koeaika.

2) valitsee varalle Piia Viitasen.

Päätös: Seurakuntaneuvosto

1) valitsi kansainvälisen työn sihteerin virkaan vaativuusryhmässä 502
Natasha Vaalgamaan edellyttäen, että valittava esittää KL 6:4a
mukaisen varauksettoman rikosrekisteriotteen sekä hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Virassa on kuuden
kuukauden koeaika.

2) valitsi varalle Piia Viitasen.
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7.
Seurakuntasihteeri (hallintosihteeri) Tarja Aaltosen irtisanoutuminen

Seurakuntasihteeri (hallintosihteeri) Tarja Aaltonen on irtisanoutunut
virastaan 27.2.2012 alkaen.

(liite 1)

Esitys: Seurakuntaneuvosto

1) myöntää Tarja Aaltoselle eron seurakuntasihteerin (hallintosihteeri)
virasta 27.2.2012 alkaen,

2) julistaa seurakuntasihteerin (hallintosihteeri) viran vaativuus-
ryhmässä 501 haettavaksi 1.3.2012 lähtien ja

3) perustaa työryhmän viran täyttöä varten ja valitsee työryhmän
jäseniksi tuomiorovasti Matti Poutiaisen, johtava kappalainen Marja
Heltelän sekä kaksi seurakuntaneuvoston jäsentä.

Päätös: Seurakuntaneuvosto

1) myönsi Tarja Aaltoselle eron seurakuntasihteerin (hallintosihteeri)
virasta 27.2.2012 alkaen,

2) julisti seurakuntasihteerin (hallintosihteeri) viran vaativuus-
ryhmässä 501 haettavaksi 1.3.2012 lähtien ja

3) perusti työryhmän viran täyttöä varten ja valitsi työryhmän
jäseniksi tuomiorovasti Matti Poutiaisen, johtava kappalainen Marja
Heltelän sekä seurakuntaneuvoston jäsenet Antti Pihlajamäki ja Aila
Varis.

8.
Vuoden 2011 työalojen ja alueiden toimintakertomukset

Tuomiokirkkoseurakunnan työalojen johtavat työntekijät sekä
aluekappalaiset ovat laatineet työalojen toimintakertomukset vuodelta
2011.

(liite 1)

Esitys: Merkitään tiedoksi työalojen toimintakertomukset.

Päätös: Esityksen mukainen.

9.
Seurakunnan toimintakertomus 2011

Kirkkoherra on laatinut ehdotuksen toimintakertomukseksi.
Seurakuntien toimintakertomukset tulee toimittaa yhteiselle
kirkkovaltuustolle 15.2.2012 mennessä.

(liite 1)
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Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2011.

Päätös: Esityksen mukainen.

10.
Esitys uusien nimikkolähettien nimeämiseksi

Lähetyksen tukiryhmä ehdottaa 2.2.2012 kokouksessaan tekemänsä
päätöksen mukaisesti, että Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntaneuvosto valitsisi ja kutsuisi Katariina Kiilusen ja Tero
Massan seurakunnan uusiksi nimikkoläheteiksi Leena Piiraisen
päättyvän sopimuksen tilalle.

Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää kutsua Katariina Kiilusen ja Tero Massan
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan nimikkoläheteiksi Suomen
Lähetysseuran kautta.

Päätös: Esityksen mukainen.

11.
Helsingin tuomiokirkon kamarikuoro Viva Vox ry:n avustusanomus esiintymisasujen
lisähankintaan

Helsingin tuomiokirkon kamarikuoro Viva vox hakee
Tuomiokirkkoseurakunnalta 1000,00 euron avustusta esiintymisasujen
lisähankintaan.

(liite 1)

Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää Helsingin tuomiokirkon kamarikuoro
Viva vox ry:lle 1000,00 euron avustuksen esiintymisasujen
lisähankintaan.

Päätös: Esityksen mukainen.

12.
Kanttori Seppo Murron ulkomaan työmatka

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kamarikuoro Viva vox tekee
konserttimatkan Berliiniin 3-6.4.2012. Kanttori Seppo Murto anoo
lupaa tehdä konserttimatkan työajalla. Seurakunnalle ei koidu
matkasta sijaiskustannuksia.

(liite 1)

Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää kanttori Seppo Murrolle luvan tehdä
konserttimatkan Berliiniin 3-6.4.2012 työajalla.

Päätös: Esityksen mukainen.
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13.
Kansainvälisen työn papin Arto Antturin ulkomaan työmatka 18.-25.10.2012

Kansainvälisen  työn  pappi  Arto  Antturi  esittää,  että
seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä 18.-25.10.2012 toteutettavan
Israelin-matkan osaksi  kansainvälisen työn vuoden 2012 toimintaa ja
että Arto Antturin toimiminen matkanjohtajana on työtehtävä.

(liite 1)

Esitys: Seurakuntaneuvosto

1) hyväksyy 18.-25.10.2012 toteutettavan Israelin-matkan osaksi
kansainvälisen työn vuoden 2012 toimintaa,

2) hyväksyy Arto Antturin toimimisen matkanjohtajana työtehtäväksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

14.
Kirkkoherranpäätökset

Kirkkoherra  on  tehnyt  ohjesäännön  (OS  9§)  perusteella  liitteen
mukaiset puheenjohtajan päätökset n:o 1-4/2012. 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 1-
4/2012 anna aihetta ohjesäännön mukaisiin toimenpiteisiin ja
merkitsee päätöksen tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

15.
Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

16.
Muut mahdolliset asiat

Esitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat seurakuntaneuvoston ohjesäännön
2 § mukaisesti.

Päätös: Ei muita käsiteltäviä asioita.

17.
Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään maanantaina 5.3.2012 klo 18 Bulevardin
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seurakuntasalissa, Bulevardi 16 B, 2. krs. Kahvitarjoilu alkaa klo
17.30.

18.
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

Esitys: Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kirkkolain 24 luvun
mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukainen.

19.
Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan vakuudeksi.

Matti Poutiainen Tarja Aaltonen
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 16.2.2012

Anna-Maria Soininvaara Aila Varis
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut esillä seurakunnan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 17.2. – 5.3.2012.

Tarja Aaltonen
hallintosihteeri
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