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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6 /2014 
 
Aika: maanantai 1.9.2014 klo 18—19.47 ja 20.01—20.13  

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

 
 Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja 

Ahlström Martti jäsen  
Aromaa Sanni jäsen 
Grönlund Henrietta jäsen 
Heimola Minna jäsen 
Hietaranta Miikka jäsen 
Honkala Sanna-Mari jäsen 
Kontula Leena varajäsen (Kolbe) 
Laaksonen Petri jäsen, varapuheenjohtaja 
Niinivaara Riitta jäsen 
Pihlajamäki Antti jäsen 
Piirainen Leena jäsen 
Ranin Annika jäsen 
Salmela Kaija jäsen 
Soininvaara Anna-Maria jäsen 
Varis Aila  jäsen 
 
Markkanen Henna sihteeri 
 

Poissa:  Daoud Sylvie jäsen 
Kolbe Laura  jäsen 

 
 
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 26.8.2014. 
 
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 mukaan. 
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3. 
Esityslistan hyväksyminen 
 
Esitys:   Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin täydennettynä lisäesityslistalla kohtaan 20. 
 
 
4.   
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden 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 4.9.) jotta ilmoitus nähtävillä pidosta voidaan asettaa 
ilmoitustaululle viimeistään tiistaina (9.9.) virastoajan päättyessä. 

 
Esitys:  Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat aakkos-

järjestyksen mukaisesti. Henrietta Grönlund ja Miikka Hietaranta ovat 
olleet pöytäkirjan tarkastajina edellisessä kokouksessa. Pöytäkirjan 
tarkastajat toimivat kokouksessa tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 
Päätös: Valittiin Sanna-Mari Honkala ja Leena Kontula 
 
5. 
Toimintasuunnitelma vuosille 2015—17 ja talousarvio vuodelle 2015 

 
 Seurakunnan tulee toimittaa seurakuntaneuvoston hyväksymä 

toimintasuunnitelma 2015—17 sekä talousarvio 2015 hallinto- ja 
taloustoimistoon 15.9.2014 mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto 
hyväksyy seurakuntien esitykset kokouksessaan 23.10.2014, jonka 
jälkeen seurakuntaneuvostoilla on mahdollisuus antaa niistä omat 
lausuntonsa 14.11.2014 mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee 
lausunnot kokouksessaan 27.11.2014, jonka jälkeen yhteinen 
kirkkovaltuusto hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion. 

 
 Tuomiokirkkoseurakunnan työalat ja alueet ovat laatineet 

toimintasuunnitelmansa vuodelle 2015. 
 
 (Liite 1) 
 
 Kirkkoherra on yhdessä johtoryhmän kanssa valmistellut seurakunnan 

toimintasuunnitelman vuosille 2015—17 ja talousarvion vuodelle 2015. 
 

Seurakuntaneuvoston valmisteluvaliokunta on kokouksessaan 
25.8.2014 käsitellyt toimintasuunnitelman ja talousarvion. 
 
(Liitteet 2—6) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto  

 
1. merkitsee työalojen ja alueiden toimintasuunnitelmat tiedoksi, sekä 
2. hyväksyy liitteiden mukaisen toimintasuunnitelman  

vuosille 2015—17 ja talousarvion vuodelle 2015. 
 
Päätös:  Esitysten mukaan. 
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6. 
A-kanttorin viran avaaminen haettavaksi 
 
 Seurakuntaneuvosto myönsi kokouksessaan 2.6.2014 anomuksesta A-

kanttori, johtava kirkkomuusikko Pekka Suikkaselle eron virastaan 
1.9.2014 alkaen. 

 
 Kanttorin viroista yksi on ennestään täyttämättä. On perusteltua, että 

A-kanttorin virka täytetään.  
 
 Kanttoreitten työryhmä on yhdessä kirkkoherran kanssa valmistellut 

esityksen täytettävästä tehtävästä. Virantäyttöilmoitus on esityslistan 
liitteenä. 

 
 (Liite 1) 
 
 Avoinna olevan viran sijoituspaikka on Helsingin Vanha kirkko. 

Tehtävään haetaan kanttoria, jolla on hyvät valmiudet urkumusiikin 
alalla, kykyä vastata toimitusten ja messujen musiikista, 
organisointikykyä ja hyvät yhteistyötaidot sekä laajassa työyhteisössä 
että seurakunnan ulkopuolisten tahojen kanssa. Lisäksi virkaan voidaan 
sisällyttää johtavan kirkkomuusikon tehtävät.  

 
Virka edellyttää laajaa yliopistotutkintoa. Se on A-kanttorin virka, jonka 
palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602 mukaan. Virkaan valittavan 
tulee olla konfirmoitu Suomen ev lut kirkon jäsen. Virassa on kuuden 
kuukauden koeaika. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista 
esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka 
täytetään 1.1.2015 alkaen tai sopimuksen mukaan. 
 
Hakuilmoitus julkaistaan Kotimaa –lehdessä 11.9. ja Kirkko&Kaupunki 
–lehdessä 10.9. sekä Kirkon työpaikkatorilla Oikotie-palvelussa. 
Hakemusten tulee olla perillä kirkkoherranvirastossa viimeistään 
perjantaina 3. lokakuuta 2014 klo 12. Haastattelut ja siihen kuuluvat 
musiikkinäytteet järjestetään tiistaina 21. lokakuuta 2014 Helsingin 
Vanhassa kirkossa. 
 
Seurakuntaneuvosto nimittää viran täyttöä valmistelevaan työryhmään 
kirkkoherra Matti Poutiaisen, vs johtava kirkkomuusikko Risto 
Pulkamon, vs johtava kappalainen Ermo Äikään sekä oman 
edustajansa. Työryhmä kutsuu asiantuntijajäsenen. 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto 
 

1. päättää julistaa haettavaksi laajaa yliopistotutkintoa edellyttävän A-
kanttorin viran, 

2. hyväksyy esityksen mukaisen hakuilmoituksen ja viran täytön 
aikataulun, sekä 

3. nimittää viran täyttöä valmistelevan työryhmän. 
 
Päätös: 1.—2. Esityksen mukaan. 

3. Viran täyttöä valmistelevaan työryhmään kuuluvat Matti 
Poutiainen, Ermo Äikää, Risto Pulkamo ja seurakuntaneuvoston 
edustajana Petri Laaksonen. 

 
Vs johtava kirkkomuusikko Risto Pulkamo oli seurakuntaneuvoston 
kuultavana asian käsittelyn alussa. 
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7. 
Eron myöntäminen johtava diakoniatyöntekijä Kirsi Valkeapäälle 
 

Johtava diakoniatyöntekijä Kirsi Valkeapää anoo eroa virastaan 
1.9.2014 alkaen. 
 
(Liite 1) 
 

Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää Kirsi Valkeapäälle eron tehtävästään 
1.9.2014 alkaen. Samalla se kiittää häntä työstä Helsingin 
tuomiokirkkoseurakunnan hyväksi. 

 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
8. 
Suntio Reeta Vähä-Ruonan irtisanoutuminen 
   

Suntio Reeta Vähä-Ruona anoo eroa virastaan 1.9.2014 alkaen. 
 
(Liite 1) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto myöntää Reeta Vähä-Ruonalle eron tehtävästään 

1.9.2014 alkaen. Samalla se kiittää häntä työstä Helsingin 
tuomiokirkkoseurakunnan hyväksi. 

 
Päätös:  Esityksen mukaan. 
 
 
9. 
Agricolan kirkon suntion viran avaaminen haettavaksi 
 

Mikäli seurakuntaneuvosto myöntää suntio Reeta Vähä-Ruonalle eron 
anomuksen mukaisesti 1.9.2014 alkaen, tulee suntion virka avata 
haettavaksi. 
 
Pääsuntio on yhdessä aluesuntion ja kirkkoherran kanssa laatinut 
virantäyttöilmoituksen. Virantäyttöilmoitus on esityslistan liitteenä. 
 
(Liite 1) 

   
 Avoinna olevan viran sijoituspaikka on Mikael Agricolan kirkko. 

Tehtävään haetaan henkilöä, jolla on vahvaa kokemusta 
kirkonpalvelutyöstä. Suntion ammattitutkinto katsotaan eduksi. 
Virkaan valittavalla tulee olla hyvät yhteistyötaidot sekä vahva 
sitoutuminen kirkon työhön. 

 
Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401 mukaan. Virkaan 
valittavan tulee olla konfirmoitu Suomen ev lut kirkon jäsen. Virassa on 
kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun tulee ennen viran 
vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan. Virka täytetään 1.11.2015 alkaen tai sopimuksen 
mukaan. 
 
Hakuilmoitus julkaistaan Kotimaa –lehdessä 11.9. ja Kirkko&Kaupunki 
–lehdessä 10.9. sekä Kirkon työpaikkatorilla Oikotie-palvelussa. 
Hakemusten tulee olla perillä kirkkoherranvirastossa viimeistään 
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keskiviikkona 24. syyskuuta 2014 klo 17. Haastattelut siihen valituille 
pidetään 26.9.2014 klo 13 alkaen. 
 
Seurakuntaneuvosto nimittää viran täyttöä valmistelevaan työryhmään 
puheenjohtajaksi pääsuntio Petri Oittisen, sekä jäseniksi 
toiminnanjohtaja Henrik Wikströmin, aluesuntio Teemu Garamin sekä 
oman edustajansa. 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto 
 

1. päättää julistaa haettavaksi Agricolan suntion viran, 
2. hyväksyy esityksen mukaisen hakuilmoituksen ja viran täytön 

aikataulun, sekä 
3. nimittää viran täyttöä valmistelevan työryhmän. 

 
Päätös: 1. Esityksen mukaan. 
 2. Esityksen mukaan. 

3. Viran täyttöä valmistelevaan työryhmään valittiin Petri Oittinen, 
Teemu Garam, Henrik Wikström ja seurakuntaneuvoston edustajana 
Martti Ahlström. 

 
 
10. 
Johtavan kappalaisen tehtävä 
 
 

Johtava kappalainen, Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan II 
kappalainen Marja Heltelä on siirtynyt 4.8.2014 alkaen Haagan 
seurakunnan kirkkoherraksi. 

 
Marja Heltelä toimi Tuomiokirkkoseurakunnan vs kirkkoherrana Matti 
Poutiaisen vuorottelu- ja virkavapaan ajan 15.7.2013—3.8.2014. 
Heltelän sijaisena vs johtavana kappalaisena toimi tuolloin 
Tuomiokirkkoseurakunnan IV kappalainen Ermo Äikää, jonka 
tehtävänkuvaan on aiemmin kuulunut Johanneksen kappalaisen 
tehtäviä. Uuden aluejaon mukaisesti Johanneksen alueen tehtävät 
eivät vaadi omaa kappalaista. Johtavan kappalaisen viran tehtävät 
voidaan näin siirtää IV kappalaisen virkaan 1.11.2014 alkaen.  
 
Johtavan kappalaisen keskeiset tehtävät on kuvattu vuonna 2011 
laaditussa Strategian ja hallinnon päivittämistä valmistelleen 
työryhmän loppuraportin luvussa 4. 
 
(Liite) 
 
Kirkkojärjestyksen luvun 6 § 14 mukaan tuomiokapituli voi päättää 
enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, että kappalaisen virkaa ei 
julisteta haettavaksi, mikäli siihen on erityinen syy. 
 

Esitys: Seurakuntaneuvosto esittää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille, 
että II kappalaisen virka jätetään vuodeksi täyttämättä. 

 
Käsittely: Seurakuntaneuvosto keskusteli viran täyttämättä jättämisestä. 

Seurakuntaneuvoston jäsen Sanna-Mari Honkala teki vastaesityksen: 
”Seurakuntaneuvosto esittää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille, 
etä II kappalaisen virka avataan haettavaksi”. Esitystä kannatettiin. 

 



 
  
  PÖYTÄKIRJA 6 /2014   
SEURAKUNTANEUVOSTO 1.9.2014  
 
 

6 (10)

Kokouksessa toimitettiin suljettu lippuäänestys, jossa JAA –äänen 
antoivat jäsenet, jotka kannattivat puheenjohtajan esitystä, EI –äänen 
antoivat jäsenet, jotka kannattivat vastaesitystä. Äänestyksen tulos oli 
8—8. 
 
Kokous keskeytettiin klo 19.47. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Petri Laaksonen ja Antti Pihlajamäki 
poistuivat kokouksesta klo 19.50. 
 
Kokousta jatkettiin klo 20.01 
 
Äänestyksen lopputulosta harkittaessa todettiin, että oli tehty 
menettelytapavirhe, koska äänestys toimitettiin suljetuin lipuin. 
Kirkkojärjestyksen 7:4 mukaan äänestys on toimitettava julkisesti. 
Vain vaalissa voidaan käyttää suljettua lippua (KJ 7:5). 
 
Näin ollen suoritettiin uusi äänestys, jossa JAA –äänen antoivat 
jäsenet, jotka kannattivat puheenjohtajan esitystä, EI –äänen antoivat 
jäsenet, jotka kannattivat vastaesitystä. Äänestyksen tulos oli 7—7. 
 
Puheenjohtajan äänen ratkaistessa äänestyksen tulokseksi todettiin, 
että puheenjohtajan alkuperäinen esitys voitti. 

 
Päätös: Seurakuntaneuvosto esittää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille, 

että II kappalaisen virka jätetään vuodeksi täyttämättä. 
 
 
11. 
Seurakuntapastorin viran avaaminen 
 

Mikäli johtavan kappalaisen viran tehtävät siirretään IV kappalaisen 
virkaan, jää IV kappalaiselta tehtäviä, jotka ovat luonteeltaan 
seurakuntapastorin tehtävää vastaavia töitä. On perusteltua avata 
haettavaksi seurakuntapastorin virka. Seurakunnassa on kaksi 
täyttämättä olevaa seurakuntapastorin virkaa. 
 
Seurakuntapastorin viran tehtäviin kuuluu papin perustyön lisäksi 
erikseen sovittavia työalatehtäviä. Virka sijoittuu vaativuusryhmään 
601. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun tulee 
ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan. 
 
Hakuilmoitus on esityslistan liitteenä. 
 
(Liite 1). 
 
Virka täytetään 1.12.2014 tai sopimuksen mukaan. 
 
Virasta kiinnostuneiden tulee ilmoittautua Tuomiokirkkoseurakunnan 
seurakuntaneuvostolle viimeistään perjantaina 19.9. klo 12 mennessä. 
Hakemukset nimikirjanotteineen ja ansioluetteloineen toimitetaan 
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirastoon, PL 168, 
00121 Helsinki tai käyntiosoitteeseen Bulevardi 16 B (1.krs). Kuoreen 
tunnus ”Seurakuntapastorin virka”. Hakemuksen liiitteineen voi 
toimittaa myös sähköpostitse tuomiokirkko.srk@evl.fi. Otsikkokenttään 
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merkintä ”Seurakuntapastorin virka”. Haastatteluun valittavat 
kutsutaan haastatteluun, joka järjestetään 25.9.2014. 
 
Virkamääräyksen antaa Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli. 
Seurakuntaneuvosto antaa viran täyttämisestä lausunnon. 
 
Seurakuntaneuvosto nimittää viran täyttöä valmistelevaan työryhmään 
kirkkoherra Matti Poutiaisen, vs johtava kappalainen Ermo Äikään sekä 
oman edustajansa. 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto 
 

1. päättää avata haettavaksi seurakuntapastorin viran, 
2. hyväksyy esityksen mukaisen hakuilmoituksen ja viran täytön 

aikataulun, sekä 
3. nimittää viran täyttöä valmistelevan työryhmän. 

 
Päätös: 1.—2. Esityksen mukaan. 
 3.   Viran täyttöä valmistelevaan työryhmään valittiin Matti Poutiainen,  

      Ermo Äikää ja  seurakuntaneuvoston edustajana Miikka Hietaranta. 
 
  
12. 
Kolehtisuunnitelmat loka-joulukuulle 2014 
 

Kirkkojärjestyksen (KJ 2:8) mukaan seurakuntaneuvoston tulee 
vahvistaa suunnitelma päiväjumalanpalveluksissa kerättävistä 
kolehdeista siltä osin, kuin kirkkohallitus ja tuomiokapituli eivät ole 
asiasta päättäneet. 

 
 (Liite 1) 
 
Esitys: Seurakuntaneuvosto hyväksyy esitetyn suunnitelman. 

 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
13.  
Kappalainen Arto Antturin sivutyölupa 
 

Kappalainen Arto Antturi anoo sivutyölupaa Helsingin yliopiston 
teologisen tiedekunnan jumalanpalvelusharjoitusten (Praktikum I) 
pitämistä varten syyslukukaudella 2014. 
 
(Liite 1) 
 
Papiston osalta sivutyöluvat myöntää Helsingin hiippakunnan 
tuomiokapituli.  

 
Esitys:  Seurakuntaneuvosto puoltaa Arto Antturin anomaa sivutyölupaa. 
 
Päätös:  Esityksen mukaan. 
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14. 
Johtava nuorisotyönohjaaja Mika Lehdon sivutyölupa 
 

Johtava nuorisotyönohjaaja Mika Lehto anoo seurakuntaneuvostolta 
sivutyölupaa. 
 
(Liite) 
 

Esitys: Mika Lehdolle myönnetään sivutyölupa lastenkotien yövalvojana 
toimimiseen enintään kahdeksaksi tunniksi viikossa 1.9.—31.12.2014. 

 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
15. 
Tuomiokirkon portaiden käyttölupa-anomus 
 

Helsingin seudun Kennelpiiri ry anoo lupaa Tuomiokirkon portaiden 
käyttölupaa perinteiseen Lemmikkien joulusiunaustilaisuuteen 
25.11.2014 klo 18—20, sekä lupaa polttaa tilaisuudessa tervapatoja 
tilaisuuden aikana. 
 
(Liite) 

 
Esitys:  Myönnetään anottu käyttölupa. 
 
Päätös:  Esityksen mukaan. 
 
16. 
Seurakuntayhtymän anomus Seurakuntavaalien banderollin kiinnittämisestä 
Tuomiokirkon tukimuuriin 
 

Seurakuntayhtymän keskusvaalitoimikunta anoo lupaa kiinnittää 
Seurakuntavaalikampanjan banderolli Tuomiokirkon tukimuuriin 
27.10.—9.11.2014. 
 
(Liite) 

 
Esitys: Myönnetään lupa kiinnittää Seurakuntavaalibanderolli tukimuuriin 

anotulle ajalle. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
17. 
Seurakuntayhtymän anomus Jouluradion banderollin kiinnittämisestä Tuomiokirkon 
tukimuuriin 
 

Seurakuntayhtymän viestintäyksikkö / Toivontuottajat anoo lupaa 
kiinnittää Jouluradion banderolli Tuomiokirkon tukimuuriin 
30.11.2014—6.1.2015. 
 
(Liite) 

 
Esitys: Myönnetään lupa kiinnittää Jouluradiobanderolli tukimuuriin anotulle 

ajalle. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
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18. 
Kirkkoherran päätökset 
 
 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. 
 
(Liite) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto toteaa, etteivät liitteen mukaiset kirkkoherran 

päätökset anna aihetta ohjesäännön mukaisiin toimenpiteisiin ja 
merkitsee päätökset tiedoksi. 

 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
19. 
Ilmoitusasiat  
 

1. Seurakuntapastori Hannu Kiuru osa-aikaeläkkeellä (50%) 1.9.2014 
alkaen. 

 
Esitys:  Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös:   Esityksen mukaan. 
 
 
20. 
Muut asiat 
 
 Käsitellään muut mahdolliset asiat seurakuntaneuvoston ohjesäännön 

2 § mukaisesti. 
 

Suomen Lähetysseuran anomus Tasauskeräyksen banderollin 
kiinnittämisestä Tuomiokirkon tukimuuriin 

 
Suomen Lähetysseura anoo lupaa kiinnittää Tasauskeräyksen 
banderolli Tuomiokirkon tukimuuriin 20.9.—6.10.2014. 
 
(Liite) 

 
Esitys: Myönnetään lupa anomuksen mukaisesti 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 
21. 
Seuraava kokous 
 

Seuraavat kokoukset pidetään maanantaina 6.10., 3.11. ja 1.12.2014. 
klo 18 Bulevardin seurakuntasalissa, Bulevardi 16 B, 2. krs. 
Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30.  
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22. 
Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen ja 
päätti kokouksen. 

 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 
 
 
Matti Poutiainen    Henna Markkanen 
puheenjohtaja    sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
Leena Kontula    Sanna-Mari Honkala 


