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Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto 

 

Aika 5. syyskuuta 2016 klo 18—19.28 

Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki 

 

Läsnä  
Matti Poutiainen, puheenjohtaja 
 
Lari Ahokas 
Viivi Ali-Löytty 
Maaria Apajalahti 
Liisa Elovainio 
Jorma Hentilä 
Miikka Hietaranta 
Juha-Pekka Hippi 
Leena Kontula 
Petri Laaksonen, varapuheenjohtaja 
Antti Leino 
Anna Mäkituomas                             Kati Oksman  
Riitta Niinivaara 
Kari Peitsamo                                   Anna Palmunen 
Juhana Pulli 
Kaija Salmela 
Anna-Maria Soininvaara 

 

Muut 
Henna Markkanen sihteeri 
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1 §  Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 

  

2 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3 §  Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi täydennettynä yhdellä asialla 
kohtaan 13. 

 

4 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin Anna-Maria Soininvaara ja Lari Ahokas. 
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5 § Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017—19 

 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteitten mukaisen toimintasuunnitelman 
2017—19 sekä vuoden 2017 talousarvion. 

 

Selostus 

 

Seurakunnan tulee toimittaa seurakuntaneuvoston hyväksymä 
toimintasuunnitelma 2017—19 sekä talousarvio 2017 seurakuntayhtymälle. 
Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi työalojen toimintasuunnitelmat 
kesäkuun kokouksessaan. Kirkkoherra on laatinut toimintasuunnitelman 
2017—19 sekä talousarvion ja henkilöstösuunnitelman. Ne on käsitelty 
johtoryhmän kokouksessa 24.8.2016 ja valmisteluvaliokunnan kokouksessa 
25.8.2016. 

Talousarvio noudattaa seurakuntaneuvoston marraskuussa 2015 hyväksymää 
Sopeuttamissuunnitelmaa. 

 

Liitteet 

 Toimintasuunnitelma 2017—19 

 Talousarvio 2017 

 Henkilöstöliite 

 Tilasto- ja tunnuslukuosa 
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6 § Toimintakulttuurin muutos 
 

Päätös 

 

Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä Yhteisen kirkkovaltuuston 7.6.2016 
hyväksymät linjaukset Toimintakulttuurin muutokseksi 2016—18. Lisäksi 
yhteiselle kirkkoneuvostolle lähetetään palaute toimintakulttuurin muutoksen 
linjauksista. 

 

Selostus 

 

Yhteinen valtuusto on hyväksynyt Toimintakulttuurin muutoksen linjaukset 
kokouksessaan 7.6.2016 ja yhteinen kirkkoneuvosto on lähettänyt 
ehdotuksen seurakuntaneuvostoihin hyväksyttäväksi. 

Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakunnilta, että ne ilmoittavat 
kiinnostuksensa lähteä kehittämään muutosehdotusta ja viemään sitä 
käytäntöön. Lisäksi pyydetään lisäesityksiä seurakuntien 
sopeuttamissuunnitelmista. 

Palauteluonnos on esityslistan liitteenä. 

 

Liitteet 

 

Toimintakulttuurin muutos 2016—18, yhteisen kirkkovaltuuston 7.6.2016 
hyväksymät linjaukset 

 

Palaute toimintakulttuurin muutosehdotusten linjauskierroksella 
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7 § Suntion viran avaaminen haettavaksi 
 

Päätös 

1. Esityksen mukaan. 
 

2. Valintatyöryhmään nimettiin puheenjohtajaksi pääsuntio Petri Oittinen, ja 

työryhmään aluekappalainen Suvi-Päivi Koski, aluesuntio Tiina Ruokonen 

sekä seurakuntaneuvoston edustajana Leena Kontula.  

Päätösehdotus 

Seurakuntaneuvosto 

1. avaa haettavaksi suntion viran vaativuusryhmässä 401, sekä 

2. nimeää viran valintatyöryhmän puheenjohtajaksi pääsuntio Petri Oittisen, 
ja työryhmään aluekappalainen Suvi-Päivi Kosken, aluesuntio Tiina 

Ruokosen sekä nimeää valintatyöryhmään oman edustajansa. 

 

Selostus 

 

Suntio Ruut Vaseniuksen tehtävänkuvaa tarkastetaan 1.1.2017 alkaen 
kirkkoherran päätöksellä. Aiemmin Vaseniuksen pääasiallinen tehtävänkuva 
on ollut Tuomiokirkon kryptan sekä Katajanokan seurakuntakodin suntion 
tehtävät. Vuoden 2017 alusta tehtävänkuva painottuu Ruoholahden 
seurakuntakodin suntion tehtäviin. 

Näin ollen avataan suntion virka, jonka tehtävänkuvaan kuuluvat ensisijaisesti 
Tuomiokirkon kryptan ja Katajanokan seurakuntakodin suntion tehtävät. Viran 
palkkaus on vaativuusryhmässä 401. 

 

Hakuilmoitus julkaistaan Kirkko&Kaupunki – lehdessä ja Kotimaa-lehdessä 
viikolla 37. Sähköinen hakulomake julkaistaan osoitteessa https://rekry.evl.fi. 
Hakuaika päättyy 7.10.2016 klo 12.00. Virka tulee ottaa vastaan 1.1.2017 
alkaen tai sopimuksen mukaan. Haastattelut pidetään keskiviikkona 19. 
lokakuuta.  

 

Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
jäsen. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 
ennen viran vastaanottamista. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden 
koeaikaa.  

  

Liitteet 

Suntion viran rekrytointi-ilmoitus 
 
Rekrytoinnin aikataulusuunnitelma 

  

https://rekry.evl.fi/
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8 § Asuinhuoneiston (Vasakorven testamentti) myynti 
osoitteessa Kasarmikatu 18 A 8 (käsittelyvaiheessa ei-
julkinen asia) 
 

Päätös 

 

1.—3. Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

 
Seurakuntaneuvosto  
1) päättää myydä Pirjo Varjorannalle ja Lasse Lagukselle 816 500 e 

kauppahinnasta (velaton hinta 881 500e) asuinhuoneiston Kasarmikatu 
18 A 8 As. Oy Helsingin Kaartinrinne hallintaan oikeuttavat osakkeet 
nro:t 851—988 (138kpl), sekä 

2) valtuuttaa kiinteistökehityspäällikkö Petteri Leinosen allekirjoittamaan 
kauppakirjan, sekä 

3) tarkistaa välittömästi tätä asiaa koskevan pöytäkirjan pykälän. 
 

Selostus 

 
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 2.5.2016 pyytää 
kiinteistötoimistoa ryhtymään toimenpiteisiin Kasarmikatu 18 A 8 (As. Oy 
Helsingin Kaartinrinne, osakkeet 851--988) huoneiston myymiseksi. 
Myyntitoimeksianto annettiin kiinteistötoimistolta Helsingin OP-
Kiinteistökeskus Oy:lle. Velaton hintapyyntö oli 870 000e. Asunnosta on 
saatu 15.6.2016 päivätty tarjous.  

 

Liite 

Tarjous (nähtävillä kokouksessa) 
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9 § Johtoryhmän ja seurakuntaneuvoston seminaari 
Tallinnassa 8.—9.10.2016 

 

Päätös 

 

Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvoston ja johtoryhmän jäsenet tekevät seminaarimatkan 
Tallinnaan 8.—9.10.2016. Matkalla vieraillaan ystävyysseurakunnassa. 

 

Selostus 

 

Tallinnan tuomiokirkkoseurakunnan delegaatio vieraili seurakunnassa 
helmikuussa 2016 ystävyysseurakuntatapaamisessa. Tapaamisen 
yhteydessä esitettiin kutsu vastavierailulle.  

  

Seurakuntaneuvoston ja johtoryhmän seminaari on kutsuttu koolle kerran 
vuodessa tai joka toinen vuosi. Edellinen seminaari pidettiin maaliskuussa 
2015. Syksyllä 2016 aiheena ovat toimintakulttuurin muutos, kasvatuksen 
työalan yhdistäminen sekä muut ajankohtaiset asiat. 
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10 § Tuomiokirkon portaiden ja tasanteiden sekä kivijalkojen 
banderollipaikkojen käyttölupa-anomukset 

 

Päätös 

 

Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

 

Myönnetään anomuksen mukainen portaiden käyttölupa. 

 

Selostus 

Helsingin seudun Kennelpiiri ry pyytää lupaa käyttää Tuomiokirkon portaita 

lemmikkieläimien joulusiunaustapahtumaan sekä lupaa polttaa portailla 

tervapatoja 22.11.2016 klo 18—20. 

 

Liitteet 

Kennelpiirin anomus 

 

 

 
11 § Ilmoitusasiat 

 

Päätös 

 

Esityksen mukaan. 

Päätösehdotus 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

Selostus 

 

Helsingin hiippakunnan hiippakuntavaltuuston kokous pidetään Matteuksen 
kirkolla 13.10.2016 klo 18. 
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12 § Kirkkoherran päätökset 

 

Päätös 

 

Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto toteaa, etteivät liitteen mukaiset kirkkoherran päätökset 
anna aihetta ohjesäännön mukaisiin toimenpiteisiin ja merkitsee päätökset 
tiedoksi 

 

Selostus 

 

Kirkkoherra on tehnyt ohjesäännön (OS 9 §) perusteella liitteen mukaiset 
puheenjohtajan päätökset. Ohjesäännön (OS 12 §) mukaan 
seurakuntaneuvostolla on mahdollisuus kumota päätös, muuttaa sitä tai 
palauttaa asia uudelleen käsiteltäväksi 

 

Liitteet 

 Kirkkoherran päätökset kokoukselle 7 2016 
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13 §  Kari Peitsamon eronpyyntö Helsingin 
tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston 
jäsenyydestä 

Päätös 

 

 Asia siirtyy seuraavaan kokoukseen. 

 

Käsittely 

 

Juha-Pekka Hippi esitti, että asia jätetään pöydälle. Asiasta äänestettiin, ja 
Hipin esitys voitti. 

 

 Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto  

1) myöntää Kari Peitsamolle eron seurakuntaneuvoston jäsenyydestä 
1.9.2016 lukien, sekä 

2) toteaa, että tilalle tulee Kantava voima –valitsijayhdistyksen ensimmäinen 
varajäsen Anna Palmunen. 

 

Selostus 

 

Kari Peitsamo on jättänyt seurakuntaneuvostolle eronpyynnön 
seurakuntaneuvoston jäsenyydestä 1.9.2016. 

 

Kirkkolain luvun 23 pykälän 4 mukaan ”Luottamustoimesta voi erota pätevästä 
syystä”.  

 

Kantava voima –valitsijayhdistyksen ensimmäinen varajäsen Anna Palmunen 
tulee varsinaiseksi jäseneksi, mikäli Peitsamolle myönnetään ero. 

  

Liitteet 

 

Eronpyyntö Peitsamo 1.9.2016 
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14 §  Seuraavat kokoukset 

 

Seuraavat kokoukset pidetään Bulevardin seurakuntasalissa klo 18 alkaen 

maanantaina 3.10., 31.10. sekä 28.11.2016. 

 

15 §  Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen sekä oikaisuvaatimusohjeen, jotka 
liitetään pöytäkirjaan, ja päätti kokouksen. 
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Allekirjoitukset 

 

 

 

-------------------------------     ---------------------------- 

Matti Poutiainen, puheenjohtaja Henna Markkanen, sihteeri 

 

 

 

 

-----------------------------------------------       ------------------------------------------------ 

Anna-Maria Soininvaara  Lari Ahokas 
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Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto 

Käyntiosoite:  Bulevardi 16 b, Helsinki 
Postiosoite:    PL 168, 00121 Helsinki 
Sähköposti: tuomiokirkko.srk@evl.fi  

Pöytäkirjan pykälät: 8 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. 
Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai 
sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 
päättymistä. 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: 

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi 
- tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä 
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan 
- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan. 

  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
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