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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2013 
 
Aika: maanantai 4.3.2013 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30  
 
Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki 

 
 Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja  

Ahlström Martti jäsen  
Aromaa Sanni jäsen 
Daoud Sylvie jäsen 
Grönlund Henrietta jäsen 
Heimola Minna jäsen 
Hietaranta Miikka jäsen 
Honkala Sanna-Mari jäsen 
Laaksonen Petri varapuheenjohtaja 
Mannert Minna jäsen 
Niinivaara Riitta jäsen 
Pihlajamäki Antti jäsen 
Piirainen Leena jäsen 
Salmela Kaija jäsen 
Soininvaara Anna-Maria jäsen 
Varis Aila  jäsen 
 
Markkanen Henna sihteeri 

 
Poissa:  Kolbe Laura  jäsen 
   
 
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 26.2.2013. 
 
Kirkkolain mukaan (KL 7:4) mukaan seurakunnan toimielin on 
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. 

 
Esitys:   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: 
 
 
3. 
Esityslistan hyväksyminen 
 
Esitys:   Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan. 
 
Päätös: 
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4.   
Pöytäkirjan tarkastajien 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 7.3.) jotta ilmoitus nähtävillä pidosta voidaan asettaa 
ilmoitustaululle viimeistään tiistaina (12.3.) virastoajan päättyessä. 

 
Esitys:  Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat aakkos-

järjestyksen mukaisesti.  Martti Ahlström ja Syvie Daoud ovat olleet 
pöytäkirjan tarkastajina edellisessä kokouksessa 2/2013. 

 
Päätös: 
 
 
5. 
Agricolaliikkeen toiminnanjohtajan valinta 
 
  Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 3.12.2013 avata seura- 

  kuntapastorin viran (Agricolan toiminnanjohtaja) ja valtuuttaa 
Agricolan ohjausryhmän tekemään seurakuntaneuvostolle esityksen  
virkaan valittavasta henkilöstä.  

 
Ilmoitus virasta oli Kotimaa- ja Kirkko ja Kaupunki lehdessä 16.1.2013 
sekä seurakunnan sivuilla Internetissä 11.3.2013 lähtien. Hakuaika 
päättyi keskiviikkona 6.2.2013. Viran palkkaus määräytyy 
vaativuusryhmä 602 mukaan. 
 
Agricolan ohjausryhmä esittää yksimielisesti virkaan Henrik 
Wickströmiä. Hänellä on monipuolinen ja riittävän pitkä kokemus 
seurakuntatyöstä, erityisesti nuorten parissa toimimisesta. Hän on 
hyvin motivoitunut tehtävään ja antoi idearikkaan ja uusille 
toimintatavoille avoimen vaikutelman. Vuorovaikutustaidot ovat 
haastattelun ja annettujen tehtävien perusteella hyvät ja hän kykenee 
myös viemään yhteisiä prosesseja eteenpäin. Työhön suhtautumisessa 
näkyy hengellinen perusote.   
 
(Liite) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto puoltaa pastori Henrik Wikströmin valintaa seura-

kuntapastorin virkaan, jonka tehtävä on toimia Agricola-liikkeen toi-
minnanjohtajana. 

 
Päätös: 
 
 
 
6. 
Merja Korpelan palkkaaminen määräaikaiseen diakonian viransijaisuuteen 
 

Johtava diakoniatyöntekijä Kirsi Valkeapää palaa tehtäväänsä 
virkavapaalta 1.4.2013. Johtavan diakoniatyöntekijän sijaisena on 
toiminut Merja Korpela 1.1.2012 alkaen. 
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Johtavan diakoniatyöntekijän työnkuvan muuttumisen takia tarvitaan 
tehtävään perehdyttämistä. Merja Korpela on ilmoittanut olevansa 
käytettävissä perehdyttämisessä. 
 
Seurakunnassa on täyttämättä jätetty diakonian virka (Anne Sipilän 
hoitama virka). Tämä virka voidaan täyttää määräaikaisesti. 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää kutsua Merja Korpelan täyttämättä 

olevaan diakonian virkaan sijaiseksi ajalle 1.4.—31.5.2013. 
 
Päätös: 
 
 
7. 
Varhaisnuorisotyön kerhonohjaajien opinto- ja virkistysmatka 
 
 Vs. johtava nuorisotyönohjaaja Nana Honkasalo esittää seurakunta-

neuvostolle anomuksen  Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan varhais-
nuorisotyön kerhonohjaajien opinto- ja virkistysmatkasta Istanbuliin 8. 
—13.5.2013.  

 
 (Liite) 

  
Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä varhaisnuorisotyön opinto- ja 

virkistysmatkan Istanbuliin 8.—13.5.2013 esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
 
8. 
Kirkkopäiväedustajien nimeäminen Kuopioon 17.—19.5.2013 

 
Kirkkopäivät pidetään Kuopiossa 17.—19.5.2013. Kirkkopalveluiden 
vuosikokous on perjantaina 17.5. klo 9.30—12. Seurakuntaneuvosto 
voi nimetä seurakunnan vuosikokousedustajan ja valtuuttaa tämän 
toimimaan kokouksessa äänivaltaisena edustajana. 

 
Esitys:  Valitaan 1—3 seurakuntaneuvoston edustajaa Kirkkopäiville Kuopioon 

17.—19.5.2013 sekä Kirkkopalveluidenvuosikokousedustaja. 
 

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

puheenjohtajan päätökset, jotka tuodaan seurakuntaneuvostolle 
pöydälle. Ohjesäännön (OS 12§) mukaan seurakuntaneuvostolla on 
mahdollisuus kumota päätös, muuttaa sitä tai palauttaa asia uudelleen 
käsiteltäväksi. 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto toteaa, etteivät liitteen mukaiset kirkkoherran 

päätökset anna aihetta ohjesäännön mukaisiin toimenpiteisiin ja 
merkitsee päätökset tiedoksi. 
 

Päätös: 
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10. 
Ilmoitusasiat  
 

1. Seurakuntaneuvoston ja johtoryhmän seminaari Sofiassa 9.-
10.3.2013. 

 
 
Esitys:  Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös:   
 
 

1. Medialähetys Sanansaattajien nimikkosopimuksen siirto 
SAT-7 kanavan tukemiseen 

 
Kansainvälisen työn pappi Arto Antturi ja kansainvälisen työn 
sihteeri Natasha Vaalgamaa esittävät, että seurakunnan 
nimikkokohdesopimus Medialähetys Sanansaattajien kanssa 
siirrettäisiin koskemaan fulfuldenkielisen työn tukemisesta SAT-7 
kanavan tukemiseen. 
 
(Liite 1) 
 
Nimikkosopimus Medialähetys Sanansaattajien kanssa on 5.000 
euroa vuodessa. 

 
 
Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä nimikkosopimuksen 

muuttamisen fulfuldenkielisen työn tukemisesta SAT-7 kanavan 
tukemiseen. 

 
Päätös: 
 
 

2. Tuomiokirkon portaiden käyttölupa-anomus 
 

Suomen Ylioppilaskuntien liitto anoo Tuomiokirkon portaiden 
käyttölupaa 20.3.2013 klo 13 suurmielenosoituksen 
aloitustilaisuutta varten. Mielenosoituksen aihe on opintotuki. 
 
(Liite 1) 

 
 
Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää myöntää Suomen Ylioppilaskuntien liitolle 

anomuksen mukaisen Tuomiokirkon portaiden käyttöluvan 20.3.2013 
klo 13—14. 

 
Päätös:  
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3. Antti Luoman ja Emmi Kemppaisen anomukset Suomen 
Lähetysseuran esilähetyskoulutuksen jälkeiseen 
harjoittelujaksoon 
 

 
Antti Luoma ja Emmi Kemppainen anovat kumpikin avustusta 
kolmen kuukauden lähetystyön harjoittelujaksolle Nepalissa 
syksyllä 2013 Suomen Lähetysseuran palveluksessa. 
 
(Liitteet 1 ja 2) 

 
 
Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää Emmi Kemppaiselle 300 euron 

avustuksen ja Antti Luomalle 300 euron avustuksen lähetystyön 
harjoittelujaksoa varten Nepalissa syksyllä 2013. 

 
Päätös: 
 
 
 

4. Tuomiokapitulin päätöksiä 
 
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on antanut seuraavat 
virkamääräykset: 
 
6.2.2013 Pastori Juhana Kuusniemelle virkamääräyksen Helsingin 
tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastoriksi 20.3.2013—1.2.2014.    
 
27.2.2013 Pastori Emilia Helavuolle virkamääräyksen Helsingin 
tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastoriksi 4.2.—24.3.2013. 

 
Esitys:  Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös:   
 
 
 

5. Hiippakuntavaltuuston kokous  
 

”Helsingin hiippakunnan seurakunnille ja seurakuntayhtymille annetaan tiedoksi, 
että hiippakuntavaltuusto kokoontuu seuraavasti: 

Aika: tiistaina 4.6.2013 klo 18.00 

Paikka: Lauttasaaren kirkko, Myllykallionrinne 1, 00200 Helsinki 

Kokouksen asialistalla on ainakin hiippakunnan tilikauden 2014 toiminta- ja 
taloussuunnitelman sekä talousarvion hyväksyminen. 

Hiippakunnan seurakuntien kirkkoneuvostot ja seurakuntaneuvostot sekä hiippa-
kunnan seurakuntayhtymien yhteiset kirkkoneuvostot voivat tehdä 
hiippakuntavaltuustolle aloitteita. Aloitteet kokousta varten tulee jättää 
tuomiokapitulille viimeistään 23.4.2013.” 
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Esitys:  Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös:   
 
 
 
12. 
Seuraavat kokoukset 
 

Seuraavat kokoukset pidetään  
 
maanantaina 8. huhtikuuta 
maanantaina 6. toukokuuta sekä 
maanantaina 3. kesäkuuta  
 
klo 18 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:    
 
 
 
14. 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 


