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PÖYTÄKIRJA 

 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto 

 

Aika 4. joulukuuta 2017 klo 18 – 19.20 

Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki 

 

Läsnä  
Matti Poutiainen, puheenjohtaja 
 
Lari Ahokas 
Viivi Ali-Löytty 
Maaria Apajalahti                  Johanna Mannila 
Liisa Elovainio 
Jorma Hentilä 
Miikka Hietaranta 
Juha-Pekka Hippi 
Leena Kontula 
Petri Laaksonen 
Antti Leino 
Anna Mäkituomas  
Riitta Niinivaara 
Anna Palmunen 
Lauri Pohjanvirta 
Kaija Salmela 
Anna-Maria Soininvaara 

 

Muut 
Henna Markkanen sihteeri 
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 ALLEKIRJOITUKSET 

 

 

 

Matti Poutiainen    Henna Markkanen 

 

 

 

Anna Mäkituomas    Riitta Niinivaara 
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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 kahdella asialla 
kohtaan 12. 

 

4 §  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoitten valinta 

Valittiin Riitta Niinivaara ja Anna Mäkituomas. 
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5 § Lausunto Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan 

kirkkoherran viran erityisistä tarpeista ja pyyntö välillisestä 
vaalitavasta 
 

Päätös 

  

Seurakuntaneuvosto hyväksyi tehdyin muutoksin lausunnon viran erityisistä 

tarpeista ja päätti pyytää, että kirkkoherran vaali toimitetaan välillisenä vaalina. 

 

Päätösehdotus 

  

Seurakuntaneuvosto antaa Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille oheisen 
liitteen mukaisen lausunnon kirkkoherran viran erityisistä tarpeista ja pyytää, 
että kirkkoherran vaali toimitettaisiin välillisenä vaalina. 

 

Selostus 

 

Kirkkoherra, tuomiorovasti Matti Poutiainen on jättänyt eroilmoituksen 
Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille 1.9.2018 alkaen eläkkeelle 
siirtymisen vuoksi. Ennen viran auki julistamista tuomiokapituli pyytää 
seurakuntaneuvostolta lausuntoa kirkkoherran viran erityisistä tarpeista. 
Lisäksi seurakuntaneuvosto voi ottaa halutessaan kantaa vaalitapaan. 

Kirkkolaki 23:11 

”Seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa 
äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran välitön vaali). 

Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä 
päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai 
seurakuntaneuvosto (kirkkoherran välillinen vaali). 

Tuomiokapituli voi päättää, että yhteinen kirkkoherra valitaan välillisellä 
vaalilla, jos joku yhteisen kirkkoherran viran seurakunnista sitä pyytää. 

Päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi 
julistamista.” 

Välittömässä vaalissa tuomiokapituli tekee vaaliehdotuksen, jossa se asettaa 
hakijoista ehdolle kolme ansioituneinta, joista seurakuntalaiset valitsevat 
kirkkoherran. Ennen vaaliehdotuksen tekemistä tuomiokapituli voi pyytää 
seurakuntaneuvostolta lausunnon virkaa hakeneista kelpoisista hakijoista. 

Välillisessä vaalissa tuomiokapituli toteaa hakijoiden kelpoisuuden ja antaa 
heistä lausunnon. Sen jälkeen seurakuntaneuvosto toimittaa vaalin ja voi 
käyttää apunaan erilaisia rekrytointimenetelmiä: haastatteluja, 
soveltuvuusarvioita jne. Välillistä vaalia varten tuomiokapituli määrää vaalin 
valmistelijan, joka tukee vaalin valmistelua seurakunnassa. 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa on toimitettu kirkkoherran vaali 
edellisen kerran vuonna 2005. Kiinnostus kirkkoherran vaalia kohtaan ei ollut 
aktiivista (äänestysprosentti 2,23). Seurakuntaneuvosto pyytää Helsingin 
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hiippakunnan tuomiokapitulilta, että kirkkoherran vaali toimitettaisiin välillisenä 
vaalina. Välillinen vaali antaa välitöntä vaalia paremmat ja monipuolisemmat 
mahdollisuudet arvioida hakijoiden kykyä ja taitoa kirkkoherran viran hoidossa. 

 

Tuomiokapituli pyytää seurakuntaneuvostolta lausuntoa Helsingin 
tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran viran erityisistä tarpeista ennen 
viran julistamista haettavaksi. Virantäytön peruslähtökohtana ovat 
kirkkoherran tehtävät, jotka on määritelty kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 
pykälässä. Tämän lisäksi voidaan ottaa huomioon seurakunnan 
toimintaympäristöstä nousevat tarpeet, seurakunnan koko ja muut 
erityispiirteet. 

 

Liite 

Lausunto Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran viran erityisistä 

tarpeista. 

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Antti Leino poistui kokouksesta klo 19.01 kohdan 5 

käsittelyn jälkeen.  
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6 § Kolehtisuunnitelmat 2018 
 

Päätös 

  

  Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman mukaiset 
päiväjumalanpalveluksissa 2018 kerättävät kolehdit. 
 
 

Selostus 

 
Kappalaiset ovat laatineet suunnitelman vuoden 2018 aikana kerättävistä 
kirkkokolehdeista. Kirkkojärjestyksen mukaan seurakuntaneuvosto vahvistaa 
suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, 
joita kirkkohallitus ei ole määrännyt. (KJ 2 § 8) 
 

Liite 

  

Kolehtisuunnitelmat 2018 
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7 § Engel-palkinnon jakaminen 11.2.2018 (EI-JULKINEN ASIA) 
 

Päätös 

  

  Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto päättää myöntää vuoden 2018 Engel-palkinnon 
työryhmän esityksen mukaisesti. 
 
 

Selostus 

 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto myöntää 
Kirkkotaiteen Engel-palkinnon taholle, joka on merkittävällä tavalla kulttuurin 
keinoin edistänyt kirkon ydinviestiä. Palkinto jaetaan Tuomiokirkon 
vihkimisen muistopäivänä helmikuussa joka toinen vuosi. Palkintona 
annetaan kunniakirja ja symbolinen esine.  

Kokouksessaan 2.10.2017 seurakuntaneuvosto nimitti palkinnon jakamista 
valmistelevaan työryhmään puheenjohtajaksi tuomiorovasti Matti Poutiaisen 
ja jäseniksi Anna Palmusen, Jorma Hentilän ja Riitta Niinivaaran. Työryhmä 
kokoontui 20.11.2017, Riitta Niinivaara ei osallistunut kokoukseen. 

Työryhmän esitys on esityslistan liitteenä. 

 

 

Liite 

 Esitys Kirkkotaiteen Engel-palkinnon myöntämisestä 11.2.2018 

. 
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8 § Pastori Hannu Varkin siirtäminen 
tuomiokirkkoseurakunnan I kappalaisen virkaan 
 

Päätös 

  

  Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto siirtää kirkkolain 6 luvun 38 §:n nojalla pastori Hannu 
Varkin 1.3.2018 alkaen tuomiokirkkoseurakunnan I kappalaisen virkaan 
edellyttäen, että tuomiokapituli katsoo Varkin kelpoiseksi kappalaisen 
virkaan. 
 

Selostus 

 

Tuomiokirkkoseurakunnan talouden sopeuttamissuunnitelmaan on merkitty, 
että vuonna 2018 jätetään yksi papin virka täyttämättä. Talousarvio vuodelle 
2018 on laadittu tämän mukaisesti. Vuonna 2018 seurakunnassa on näin 
jäljellä 12 papinvirkaa (vuoden 2012 tilanne 16 papinvirkaa). 

Tuomiokirkkoseurakunnan I kappalainen Seppo Kososen jäädessä 
eläkkeelle 1.3.2018 tulee harkittavaksi, täytetäänkö avoinna oleva 
kappalaisen virka. Jos kappalaisen virka täytetään, yhden papin viran 
vähentämistä ei voida toteuttaa luonnollisen poistuman kautta.  

Nykyinen virkalainsäädäntö (2012) antaa mahdollisuuden siirtää viranhaltija 
toiseen virkasuhteeseen. Kirkkolain 6:38 mukaisesti: ”Viranhaltija voidaan 
siirtää saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka 
kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, 
jos: 1) hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena 
viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien 
uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa 
ei alene; 2) hän on antanut siirtoon suostumuksensa; tai 3) siirtoon on muu 
hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.” 

Tällöin virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä (KL 6:11, 4). 

Syynä toiseen virkasuhteeseen siirtämiseen voidaan pitää sitä, että 
seurakunnan on taloudellisista syistä vähennettävä yksi papin virka, mutta 
vähennystä ei haluta kohdistaa aluekappalaisen virkaan.  

Kun Jätkäsaaren Hyvän toivon kappelin toiminnan suunnittelu käynnistettiin 
loppuvuonna 2016, kirkkoherra ja johtava kappalainen kävivät papiston 
työnjakoa koskevan haastattelukierroksen, johon osallistuivat kaikki 
seurakuntapastorit. Tämän tuloksena pastori Hannu Varkin tehtävänkuvaa 
muutettiin siten, että Varkki on vastannut vuoden 2017 alusta alkaen 
Jätkäsaareen valmistuvan Hyvän toivon kappelin toiminnan suunnittelusta ja 
käynnistämisestä. Varkki on luonut alueelle uusia toimintaryhmiä ja 
sitouttanut kappelin toiminnan suunnitteluun seurakuntalaisia ja alueen 
asukkaita.  
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Hannu Varkki on työskennellyt tuomiokirkkoseurakunnan pastorina vuodesta 
2005 alkaen. Hän on hoitanut useita itsenäistä työtapaa vaativia projekteja, 
mm. kansainvälisen Taizé-tapahtuman järjestelyt Helsingissä vuonna 2012, 
sekä seurakunnan Taizé -toimintaa ja Maan suola –keskustelusarjaa.  

Pastori Hannu Varkki täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ja hän on antanut 
siirtoon suostumuksensa. Seurakuntapastorin viran palkkaus sijoittuu 
vaativuusryhmään 601, kappalaisen viran palkkaus vaativuusryhmään 602.  
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9 § Partioavustukset 2017 
 

 

Päätös 

  

  Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto myöntää partioavustukset esitetyn jaon mukaisesti. 

 

Selostus 

 

Seurakuntaneuvosto on myöntänyt alueen partiolippukunnille toiminta-
avustuksia vuosittain. Vuodelle 2017 on varattu 5.000 euron määräraha. 

Partioyhteistyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja Nana Honkasalo on laatinut 
esityksen avustuksen jakamisesta lippukunnille. 

 

 

Liitteet 

  

Partioavustusten jakaminen lippukunnille 2017 
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10 § Alkuun-projektin raportti 
 

Päätös 

  

  Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

 
Seurakuntaneuvosto merkitsee Alkuun –projektin raportin tiedoksi. 

Selostus 

 
Kirkkopalvelut Kotimaanapu myönsi 4.000 euroa avustusta käytettäväksi 
tuomiokirkkoseurakunnassa toiminnassa olevien tai olleiden ulkomaalaisten 
kotouttamiseen tähtääviin stipendeihin. (opiskeluun, harrastukseen, 
kursseihin, toimintaan, varusteisiin). Lisäksi toiminta-avustuksen 
käyttötarkoituksena oli  Puhutaan suomea-ryhmän opetusmateriaali ja retket.  
 
Seurakuntaneuvostolle toimitetaan hankkeen päätösraportti. 

 
 
Liitteet 

Alkuun –projektin raportti 
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11 § Ilmoitusasiat 
 

Päätös 

  

  Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

 
Merkitään tiedoksi 

Selostus 

 
1. Kappalainen Seppo Kosonen eläkkeellelähtöjuhla Vanhan kirkon 

messun yhteydessä loppiaisena 6.1.2018 klo 10. 
 

2. Seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden jouluateria Tuomiokirkon 
kryptassa maanantaina 11. joulukuuta klo 18. 

 
3. Rovastikuntailta Paavalin kirkolla 30. tammikuuta klo 18. 

 
”Rovastikuntapäivä järjestetään tiistaina 30.1.2018 Paavalissa. 
Aloitamme illan ruokailulla klo 17 lähtien täällä meidän ala- ja yläsalissa. 
Klo 18 siirrymme kirkkoon jossa illan ohjelma. Ilta päättyy klo 19.30. 
Tarkempi ohjelma lähetetään teille myöhemmin. 
Tervetuloa! 
Paavalin seurakunta 
Kari Kanala 
kirkkoherra” 
 

4. Yhteinen kirkkoneuvosto on lähettänyt seurakuntaneuvostoille tiedoksi 
Yhteisvastuukeräyksen tarkastusraportin (liite). 
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12 § Muut asiat 
 
12.1. Lastenohjaaja Mervi Leino-Järvisen irtisanoutuminen 
eläkkeelle siirtymistä varten 1.4.2018 alkaen 
 

Päätös 

 Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

 
Seurakuntaneuvosto myöntää lastenohjaaja Mervi Leino-Järviselle eron 
tehtävästä 1.4.2018 alkaen ja kiittää häntä hänen merkittävästä työstään 
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan varhaiskasvatuksessa. 

Selostus 

 
Lastenohjaaja Mervi Leino-Järvinen on jättänyt irtisanoutumisensa 1.4.2018 
alkaen. 

 
 
Liitteet 

Irtisanoutuminen, Leino-Järvinen 

 

  
 
12.2. Petri Kiutun anomus Suomen Lähetysseuran Lähde 
liikkeelle –koulutusta varten 
 

Päätös 

  

  Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

 
Seurakuntaneuvosto ei myönnä tukea koulutusta varten. 

Selostus 

 
Seurakunnan jäsen, teologian opiskelija Petri Kiuttu anoo seurakunnalta 
tukea Suomen Lähetysseuran Lähde liikkeelle –koulutusta varten. 

 
 
Liitteet 

Anomus, Petri Kiuttu 
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13 § 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 

 

Liite 

 Kirkkoherran päätökset kokoukselle 4.12.2017 

 

 

 

 

14 §  Seuraavat kokoukset 

 

Seuraava kokous pidetään Bulevardin seurakuntasalissa klo 18 alkaen 

maanantaina 15.1.2018. 

 

 

 

15 §  

 

 

Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja päätti 
kokouksen. 


