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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2012

Aika: keskiviikko 2.5.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30–20.25

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

 Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Ahlström Martti jäsen
Aromaa Sanni jäsen
Daoud Sylvie jäsen
Esko Eija jäsen
Grönlund Henrietta jäsen
Honkala Sanna-Mari jäsen
Niinivaara Riitta jäsen
Pihlajamäki Antti jäsen
Soininvaara Anna-Maria jäsen
Mannert Minna varajäsen
Pohjanvirta Lauri varajäsen
Kontula Leena varajäsen
Storhammar Riina sihteeri

Poissa: Heinonen Ukko jäsen
Hietaranta Miikka jäsen
Kolbe Laura jäsen
Piirainen Leena jäsen
Salmela Kaija jäsen

1.
Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seurakuntaneuvoston ohjesäännön (OS 2§) mukaan kokouskutsu ja luettelo kokouk-
sessa käsiteltävistä asioista on toimitettava seurakuntaneuvoston jäsenille viimeistään
viittä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu sekä esityslista liitteineen on lähetetty seu-
rakuntaneuvoston jäsenille 26.4.2012.

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.
Kokouksen sihteerin valitseminen

Hallintosihteeri Tarja Aaltonen on irtisanoutunut ja virka on täyttämättä. Hallintosihtee-
rin tehtävänkuvaan on kuulunut seurakuntaneuvoston sihteerin tehtävät.

Esitys: Seurakuntaneuvosto valitsee pastori Riina Storhammarin kokouksen sihteeriksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

4.
Esittelylistan hyväksyminen

Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy esittelylistan.

Päätös: Esityksen mukainen.

5.
Pöytäkirjantarkastajien valinta

Seurakuntaneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan pöytäkirja on tarkastettava
siten, että se voidaan asettaa nähtäville kahdeksantena päivänä kokouksesta. Kun
kokoukset ovat keskiviikkoisin, on pöytäkirja tarkastettava viimeistään seuraavan vii-
kon maanantaina (tässä 7.5.), jotta ilmoitus nähtävillä pidosta voidaan asettaa ilmoi-
tustaululle viimeistään maanantaina (14.5.) virastoajan päättyessä.

Esitys: Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajat aakkosjärjestyksen mukaisesti.
Martti Ahlström ja Sanni Aromaa ovat olleet edellisessä kokouksessa 3/2012 pöytäkir-
jantarkastajina.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sylvie Daoud ja Esko Eija.

6.
Tuomiokirkon portaiden ja tasanteiden käyttöoikeuksia

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –paraati anoo Tuomiokirkon portaiden keskitasan-
teen käyttöoikeutta 11.5.2012 klo 16.30 kaupunginjohtaja Jussi Pajusen pitämää pu-
hetta varten (liite 1.)

Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –paraatille käyttö
oikeuden anomuksen mukaan.

Päätös: Esityksen mukainen.
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7.
Tuomiokirkon kryptan suntion Iiris Greusin opintovapaan sijaisuus ajalle 1.6.2012-31.5.2013

Tuomiokirkon kryptan suntion Iiris Greusin opintovapaan sijaisen haku tapahtui ke-
vään 2012 aikana seurakuntayhtymän sisäisen verkon Sinfon välityksellä.

Seurakuntaneuvostolle esitetään, että tehtävään valitaan Vuosaaren seurakunnan
suntion Eeva Taskinen. Hän on työskennellyt Vuosaaren seurakunnassa suntiona
kahdeksan vuotta ja suorittanut suntion ammattitutkinnon vuonna 2009 Järvenpään
seurakuntaopistossa. Hänellä on monipuolinen työhistoria palveluammateissa ja hän
on motivoitunut hoitamaan mainittua sijaisuutta (liite 1).

Esitys: Seurakuntaneuvosto valitsee tehtävään suntio Eeva Taskisen.

Päätös: Esityksen mukainen.

8.
Kesäkauden 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. Tuomiokirkkoseurakunnassa on siirrytty käytäntöön,
jossa kolehtisuunnitelmat vahvistetaan työkausittain.

Esitys: Seurakuntaneuvosto vahvistaa kirkkojen kesä-syyskuun 2012 kolehtisuunnitelmat
liitteen mukaisesti (liite 1).

Päätös: Esityksen mukainen.

9.
Työntekijöiden vuosilomat lomakaudella 1.5.-30.9.2012

Seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan työntekijöiden vuosilomista papistoa lu-
kuun ottamatta. Papiston osalta vuosilomista päättää kirkkoherra.

Työalajohtajat ovat valmistelleet seurakuntaneuvostolle esitykset vuosilomista loma-
kaudella 1.5.-30.9.2012 (liite 1).

Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy työntekijöiden vuosilomat lomakaudelle 1.5.-30.9.2012
esitetyn mukaisesti ja merkitsee tiedoksi papiston vuosilomat lomakaudelle 1.5.-
30.9.2012

Päätös: Esityksen mukainen.
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10.
Edustajien nimeäminen Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen 2012

Suomen Lähetysseuran vuosikokous järjestetään 8.6.2012 Haminassa. Seurakunta
voi nimetä kokoukseen kaksi edustajaa. Lähetyksen tukiryhmä esittää seurakunta-
neuvostolle, että vuosikokousedustajiksi nimetään Sirkka Tiilikainen ja Arto Antturi (lii-
te 1).

Esitys: Puheenjohtaja muuttaa esitystä siten, että seurakunta voi nimetä kolme edustajaa ja
esittää vuosikokouksen edustajiksi Sirkka Tiilikaisen ja Arto Antturin lisäksi Anneli
Klemettiä.

Päätös: Esityksen mukainen.

11.
Kirkkoherranpäätökset

Kirkkoherra on tehnyt ohjesäännön (OS 9 §) perusteella liitteen mukaiset puheen-
johtajan päätökset n:o 23-34/2012. Ohjesäännön (OS 12 §) mukaan seurakuntaneu-
vostolla on mahdollisuus kumota päätös, muuttaa sitä tai palauttaa asia uudelleen
käsiteltäväksi (liite 1).

Esitys: Seurakuntaneuvosto toteaa, etteivät kirkkoherran päätökset n:o 23-34/2012 anna
aihetta ohjesäännön mukaisiin toimenpiteisiin ja merkitsee päätöksen tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

12.
Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

13.
Muut mahdolliset asiat

13.1. Tuomiokirkon portaiden käyttöoikeus

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry anoo Tuomiokirkon portaiden käyttöoikeutta kansainvä-
lisenä tupakoimattomana päivänä 31.5.2012 maksimissaan 30 minuutin ajan.

Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää Tuomiokirkon portaiden käyttöoikeuden anomuksen
mukaan.

Päätös: Esityksen mukainen.

13.2. Koulutusanomus

Johtava kappalainen anoo seurakuntaneuvostolta, että ekumeeninen pyhiinvaellus-
matka 16.-23.4.2012 hyväksyttäisiin vuoden 2012 koulutukseksi ja siten seurakunta
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kustantaisi puolet matkan hinnasta sekä niin, että puolet matkapäivistä hyväksytään
koulutukseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

14.
Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään maanantaina 4.6. klo 18 Bulevardin seurakuntasalissa,
Bulevardi 16 B, 2. krs. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30.

15.
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

Esitys: Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukainen.

16.
Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.47

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan vakuudeksi.

Matti Poutiainen Riina Storhammar
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 5.5.2012

Sylvie Daoud Eija Esko
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
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Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

 Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran-
viraston ilmoitustaululla 5.–26.5.2012.
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