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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7 /2013 
 
Aika: Maanantai 2.9.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30  
 
Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki 

 
 Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja  

Ahlström Martti jäsen  
Grönlund Henrietta jäsen 
Hietaranta Miikka jäsen 
Honkala Sanna-Mari jäsen 
Laaksonen Petri jäsen, varapuheenjohtaja 
Mankila Anja  varajäsen 
Niinivaara Riitta jäsen 
Pihlajamäki Antti jäsen 
Piirainen Leena jäsen 
Salmela Kaija jäsen 
Soininvaara Anna-Maria jäsen 
Varis Aila  jäsen 
Airaksinen Liisa sihteeri 
 
Kirsi Valkeapää § 8 
Pekka Suikkanen § 9 
Ermo Äikää  § 10 
 

Poissa: Aromaa Sanni jäsen 
Daoud Sylvie jäsen 
Heimola Minna jäsen 
Kolbe Laura  jäsen 
Mannert Minna jäsen 

  Markkanen Henna sihteeri 
 
   
 
1. 
Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja avaa 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 27.8.2013. 
 
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 mukainen. 
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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7 /2013 
 
Aika: maanantai 2.9.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30  
   
Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki 

 
  
 
19. 
Muut asiat 
 
Tuomiokirkon portaiden käyttöoikeus 
 

Suomen Lähetysseura anoo Tuomiokirkon portaiden käyttöoikeutta 
porkkamarkkinoiden aikana 21.9.2013 klo 9–14. (Liite) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvoston myöntää käyttöoikeuden. 
 
Päätös:  Esityksen mukainen. 
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3. 
Esityslistan hyväksyminen 
 
Esitys:   Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan. 
 
Päätös:  Esityksen mukainen. 
 
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 
5.9.) jotta ilmoitus nähtävillä pidosta voidaan asettaa ilmoitustaululle 
viimeistään tiistaina (10.9.) virastoajan päättyessä. 

 
Esitys:  Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat aakkos-

järjestyksen mukaisesti. Antti Pihlajamäki ja Leena Piirainen ovat olleet 
pöytäkirjan tarkastajina edellisessä kokouksessa 6/2013. 

 
Päätös: Valittiin Kaija Salmela ja Anna-Maria Soininvaara. 
 
 
5. 
Tuomiokirkon portaiden ja tasanteiden käyttöoikeuksia 
 

1. Hankiralli-yhdistys ry anoo lupaa käyttää Tuomiokirkon portaita 
Hankiralli-tapahtuman katsomona 1.3.2014. (Liite) 
 

2. Helsingin seudun Kennelpiiri ry anoo lupaa käyttää Tuomiokirkon 
portaita lemmikkien joulusiunaustapahtumassa 26.11.2013 klo 
18—20. (Liite) 

 
Esitys: 1.—2. Seurakuntaneuvosto myöntää käyttöoikeudet. 
 
Päätös: Esityksen mukainen. 
 
 
6. 
Suomen Lähetysseuran lupa-anomus Kauneimmat joululaulut -banderollin 
ripustamisesta Tuomiokirkon torin puoleiseen tukimuuriin 
 

Suomen Lähetysseura anoo Tuomiokirkon torin puoleisen tukimuurin 
käyttöoikeutta Kauneimpien Joululaulujen banderollin kiinnittämistä 
varten. (Liite) 
 

Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää Suomen Lähetysseuralle luvan kiinnittää 
Kauneimmat Joululaulut -banderollin Tuomiokirkon torin puoleiseen 
tukimuuriin 9.—15.12.2013. 

 
Päätös: Esityksen mukainen. 
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7. 
Toimintasuunnitelma vuosille 2014—16 ja talousarvio vuodelle 2014 

 
 Seurakunnan tulee toimittaa seurakuntaneuvoston hyväksymä 

toimintasuunnitelma 2014—16 sekä talousarvio 2014 hallinto- ja 
taloustoimistoon 13.9.2013 mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto 
hyväksyy seurakuntien esitykset kokouksessaan 24.10.2013, jonka 
jälkeen seurakuntaneuvostoilla on mahdollisuus antaa niistä omat 
lausuntonsa 15.11.2013 mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee 
lausunnot kokouksessaan 28.11.2013 ja yhteinen kirkkovaltuusto 
hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion 12.12.2013. 

 
 Kirkkoherra on yhdessä johtoryhmän kanssa valmistellut seurakunnan 

toimintasuunnitelman vuosille 2014—16 ja talousarvion vuodelle 2014. 
 

Seurakuntaneuvoston valmisteluvaliokunta on kokouksessaan 
22.8.2013 käsitellyt toimintasuunnitelman ja talousarvion. 
 
(Liitteet 1—5) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteiden mukaisen toiminta-

suunnitelman vuosille 2014—16 ja talousarvion vuodelle 2014. 
 
Päätös: Esityksen mukainen. Talousarvion alijäämä on tarkoitus tasapainottaa 

tulevien vuosien talousarviossa. 
 
 
8. 
Diakonian viran avaaminen  
   

Mikäli seurakuntaneuvosto päättää toiminta- ja taloussuunnitelman 
2014—16 hyväksymisen yhteydessä, että yksi diakonian virka 
täytetään, virka tulee julistaa haettavaksi. Viran palkkaus on 
vaativuusryhmässä 502.  
 
Diakoniatiimi on laatinut esityksen auki julistettavasta virasta sekä 
tehtävänkuvauksen ja rekrytointi-ilmoituksen. (Liitteet 1 ja 2) 
 
Johtava diakoniatyöntekijä Kirsi Valkeapää on kokouksessa 
esittelemässä asiaa. Kirsi Valkeapää ei sairastumisen vuoksi päässyt 
tulemaan kokoukseen. Puheenjohtaja esitteli asian.  

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto 
 

1. päättää julistaa viran haettavaksi 4.10.2013 klo 12 mennessä sekä 
 

2. nimeää viran täyttöä valmistelevaan työryhmään vs. kirkkoherra 
Marja Heltelän, vs. johtava kappalainen Ermo Äikään, johtavan 
diakoniatyöntekijän Kirsi Valkeapään sekä oman edustajansa. 

 
Päätös:  Esityksen mukainen. Neuvoston edustajaksi työryhmään valittiin Riitta 

Niinivaara.  
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9. 
Kanttorin viran avaaminen 
   

Mikäli seurakuntaneuvosto päättää toiminta- ja taloussuunnitelman 
2014—16 hyväksymisen yhteydessä, että B-kanttorin virka täytetään, 
virka tulee julistaa haettavaksi. Viran palkkaus on vaativuusryhmässä 
601. 
 
Kirkkomusiikkitiimi on laatinut esityksen auki julistettavasta virasta. 
(Liite) 
 
Johtava kirkkomuusikko Pekka Suikkanen on kokouksessa 
esittelemässä asiaa. 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto 
 

1. päättää julistaa B-kanttorin viran haettavaksi 4.10.2013 klo 12 
mennessä sekä 
 

2. nimeää viran täyttöä valmistelevaan työryhmään vs. kirkkoherra 
Marja Heltelän, vs. johtava kappalainen Ermo Äikään, johtava 
kirkkomuusikko Pekka Suikkasen sekä oman edustajansa. 
Työryhmällä on mahdollisuus käyttää ulkopuolista asiantuntijaa 
valintaprosessin tukena. 

 
Päätös:  Esityksen mukainen. Neuvoston edustajaksi työryhmään valittiin Petri 

Laaksonen. 
 
 
10. 
Suomenkielinen jumalanpalvelustoiminta Johanneksenkirkossa 1.1.2014 alkaen 
 

Seurakuntaneuvosto käsitteli kokouksessaan 4.6.2013 
Johanneksenkirkon messukävijöille toteutetun kyselyn tuloksia. 
Käydyn keskustelun jälkeen seurakuntaneuvostolle tuodaan esitys 
Johanneksenkirkon suomenkielisen jumalanpalvelustoiminnan 
toteuttamisesta 1.1.2014 alkaen. (Liite) 
 
Johanneksen alueen työstä vastaava kappalainen Ermo Äikää on 
kokouksessa esittelemässä asiaa. 
 

Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityksen mukaisen suunnitelman 
Johanneksenkirkon suomenkielisestä jumalanpalvelustoiminnasta 
1.1.2014 alkaen. 

 
Päätös: Esityksen mukainen. Seurakuntaneuvosto edellyttää, että asiaa 

tarkastellaan uudelleen vuoden kuluttua. 
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11. 
Lausunto Jätkäsaaren seurakuntatiloista yhteiselle kirkkoneuvostolle ja työryhmän 
asettaminen 
   

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 16.5.2013 päättänyt 
pyytää Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolta lausunnon 
Jätkäsaaren seurakuntatiloja koskevasta suunnitelmasta. 
 
Lausuntopyyntö ja lausuntoesitys ovat esityslistan liitteenä.  
(Liitteet 1 ja 2) 
 
Tuomiokirkkoseurakunnassa nimetään työryhmä Jätkäsaaren 
seurakuntatilojen suunnittelua varten. Siihen kuuluvat kirkkoherra, 
alueen kappalainen, johtava diakoniatyöntekijä, johtava 
nuorisotyönohjaaja, pääsuntio, hallintosihteeri ja seurakuntaneuvoston 
edustaja. 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto  
 

1. hyväksyy lausunnon lähetettäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle 
sekä 
 

2. nimeää työryhmään oman edustajansa. 
 

Päätös:  Esityksen mukainen. Neuvoston edustajaksi työryhmään valittiin 
Sanna-Mari Honkala. 

 
 
 
12. 
Suomen Lähetysseuran kanssa solmittava kannatussopimus Victorianjärven itäisen 
hiippakunnan tukemiseksi 
   

Seurakuntaneuvosto käsitteli kokouksessa 3.6.2013 Suomen 
Lähetysseuran kanssa solmittavaa kolmevuotista kannatussopimusta 
Tansanian Victorianjärven hiippakunnan kanssa. (Liite) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto 
 

1. hyväksyy sopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa sekä 
 

2. valtuuttaa vs. kirkkoherra Marja Heltelän ja kansainvälisestä työstä 
vastaavan kappalainen Arto Antturin allekirjoittamaan sopimuksen. 

 
Päätös:  Esityksen mukainen. 
 
 
13. 
Suntio Terttu Kejosen irtisanoutuminen eläkkeelle siirtymisen vuoksi 
   

Suntio Terttu Kejonen pyytää eroa suntion virasta 1.2.2014 alkaen 
eläkkeelle siirtymisen vuoksi. (Liite) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää Terttu Kejoselle eron suntion virasta 

1.2.2014 alkaen ja kiittää häntä merkittävästä työstä Helsingin 
Tuomiokirkkoseurakunnassa. 
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Päätös:  Esityksen mukainen. 
 
 
14. 
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 tuodaan 
kokoukselle) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto vahvistaa Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan 

kolehtisuunnitelman syyskaudeksi (loka-joulukuu) 2013. 
 

Päätös:  Asia jätetään avoimeksi ja siirretään seuraavaan kokoukseen. 
 
15. 
Lausunto Helsingin seurakuntien ympäristöohjelmasta 
   

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 18.4.2013 hyväksynyt 
seurakuntayhtymän ympäristöohjelman liitteineen vuosille 2014—17 
sekä päättänyt pyytää ympäristöohjelman jatkokäsittelyä varten 
seurakuntaneuvostojen lausunnot 5.9.2013 mennessä. (Liite 1) 
 
Tuomiokirkkoseurakunnan ympäristötyöryhmän puheenjohtaja, pastori 
Hannu Varkki on laatinut esityksen Tuomiokirkkoseurakunnan 
ympäristötyöryhmän huomioista Helsingin seurakuntien 
ympäristöohjelmasta 2014—17. (Liite) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy Hannu Varkin laatiman esityksen 

toimitettavaksi yhteiselle kirkkoneuvostolle Tuomiokirkkoseurakunnan 
lausuntona Helsingin seurakuntien ympäristöohjelmasta 2014—17. 

 
Päätös:  Esityksen mukainen. 
 
 
16. 
Lausunto Kirkko Helsingissä 2020 -strategiasta 
   

Seurakuntaneuvosto käsitteli kokouksessaan 3.6.2013 Kirkko 
Helsingissä 2020 -strategiaa ja valtuutti puheenjohtajan laatimaan 
käydyn keskustelun perusteella tuomiokirkkoseurakunnan lausunnon. 
 
Matti Poutiaisen laatima lausunto on esityslistan liitteenä. (Liite) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto merkitsee yhteiselle kirkkoneuvostolle toimitetun 

lausunnon tiedoksi. 
 

Päätös:  Esityksen mukainen 
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17. 
Kirkkoherran päätökset 
 
 Kirkkoherra on tehnyt ohjesäännön (OS 9§) perusteella 

puheenjohtajan päätökset 1.6.—2.9.2013. Ohjesäännön (OS 12§) 
mukaan seurakuntaneuvostolla on mahdollisuus kumota päätös, 
muuttaa sitä tai palauttaa asia uudelleen käsiteltäväksi. 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto toteaa, etteivät kokoukselle jaettavan liitteen 

mukaiset kirkkoherran päätökset anna aihetta ohjesäännön mukaisiin 
toimenpiteisiin ja merkitsee päätökset tiedoksi. 
 

Päätös: Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. 
 
 
18. 
Ilmoitusasiat  

Hiippakuntavaltuuston kokous pidetään torstaina 17.10.2013 klo 18. 
Hiippakunnan seurakuntien kirkkoneuvostot ja seurakuntaneuvostot 
sekä hiippakunnan seurakuntayhtymien yhteiset kirkkoneuvostot 
voivat tehdä hiippakuntavaltuustolle aloitteita. Aloitteet kokousta 
varten tulee jättää tuomiokapitulille viimeistään 5.9.2013. 

 
 
19. 
Muut asiat 
 
Esitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat seurakuntaneuvoston ohjesäännön 

2 § mukaisesti. Lisäesityslista (liite) 
 
Päätös:  Esityksen mukainen.  
 
 
20. 
Seuraavat kokoukset 
 

Seuraavat kokoukset pidetään maanantaina 7. lokakuuta sekä 
maanantaina 4. marraskuuta klo 18 Bulevardin seurakuntasalissa, 
Bulevardi 16 B, 2. krs. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Joulukuussa 
pidetään kokous maanantaina 2.12. klo 18. Jouluateria on 
maanantaina 9.12. klo 18 Tuomiokirkon kryptassa. 
 

 
21. 
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 
 
Esitys: Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kirkkolain 24 luvun 

mukaisesti. 
 
Päätös:   Esityksen mukainen. 
 
 
22. 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
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Allekirjoitukset 
 
 
 
Marja Heltelä   Liisa Airaksinen 
 
 
 
Anna-Maria Soininvaara   Kaija Salmela 
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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7 /2013 
 
Aika: maanantai 2.9.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30  
   
Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki 

 
  
 
19. 
Muut asiat 
 
Tuomiokirkon portaiden käyttöoikeus 
 

Suomen Lähetysseura anoo Tuomiokirkon portaiden käyttöoikeutta 
porkkamarkkinoiden aikana 21.9.2013 klo 9–14. (Liite) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvoston myöntää käyttöoikeuden. 
 
Päätös:  Esityksen mukainen. 
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