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Töölön seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous  Pöytäkirja 4/2019 

 

 

Kokousaika: 

Tiistai 4.6.2019 klo 18.00. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. 

 

Kokous- ja tarjoilujärjestelyistä johtuen mahdollisesta esteestä pyydetään ilmoittamaan 

kirkkoherralle, puh. 050-4301180 (tekstiviesti). Kiitos! 

 

Kokouspaikka: 

Ruskeasuon seurakuntakeskus Rasti, Tenholantie 6, 00280 Helsinki. 

 

Osanottajat: 

Mervi Ala-Prinkkilä, jäsen 

Pertti Hyvärinen, varajäsen, Sonja Raitamäen tilalla 

Sini Vuokko Koivula-Mbemba jäsen. Saapui klo 18:30. 

Liisa Mustajärvi, jäsen 

Anna Munsterhjelm, jäsen 

Matti Pyhtilä, jäsen 

Pekka Räisänen, jäsen 

Ilkka Seppälä, jäsen 

Jouko Seppälä, jäsen 

Eeva Tikka, jäsen 

Jorma Tikkamäki, varajäsen, Eija-Riitta Korholan tilalla 

Tuula Tynjä, varajäsen, Arttu Lindrothin tilalla 

Tapani Tulkki, varapuheenjohtaja 

Hannu Ronimus, kirkkoherra, puheenjohtaja, puh. 050-4301180 

 

Poissa (ilmoittanut esteestä): 

Arttu Lindroth, jäsen, Tulkaa kaikki - Uusi Töölö -valitsijayhdistys 

Sonja Raitamäki, jäsen, Tulkaa kaikki - Uusi Töölö -valitsijayhdistys 

Laura Rissanen, jäsen, Tulkaa kaikki - Uusi Töölö -valitsijayhdistys 

Eija-Riitta Korhola, jäsen, Seurakunnassa kohdataan -valitsijayhdistys 

Saara Heinänen, jäsen, Tulkaa kaikki - Uusi Töölö -valitsijayhdistys 

Jenni Lättilä, jäsen, Tulkaa kaikki - Uusi Töölö -valitsijayhdistys 

Antti Laine, varajäsen, Tulkaa kaikki - Uusi Töölö -valitsijayhdistys 

 

Lisäksi kokoukseen on kutsuttu turisti- ja kauppakeskuspapin virkaa hakeneista kaksi 

hakijaa, pastori Piia Klemi ja pastori Leena Väyrynen-Si, joita seurakuntaneuvosto 

haastattelee alkaen klo 19-19.30 ja 19.30-20. 

 

1. § Kokouksen avaus ja alkuhartaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:10 ja piti alkurukouksen. 
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2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokousmateriaali on lähetetty sähköpostitse 3.6.2019 klo 00.53.  

Puheenjohtaja pahoitteli myöhäistä kokousmateriaalin lähettämisen 

ajankohtaa, joka osaltaan johtui turisti- ja kauppakeskuspapin viran 

täyttämiseen liittyvien haastattelujen ajoittumisesta 29.5. ja 31.5., ja sen 

vaikutuksesta kokouksen materiaalin valmisteluaikatauluun. Lähtökohtaisesti 

esityslista tarvittavine liitteineen lähetetään seurakuntaneuvoston jäsenille 

viisi (5) päivää ennen kokousta. Tarvittaessa liitemateriaalia voidaan lähettää 

lähempänä kokouspäivään ja jakaa paperiversioina myös kokouksen alussa. 

 

Todetaan kokoukseen osallistujat.  

 

Päätösehdotus: 

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kokouksen sihteeriksi kutsutaan seurakuntaneuvoston jäsen Pekka Räisänen. 

 

Päätös:  

Kokouksessa läsnäolijat todettiin pitämällä nimikierros. 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin seurakuntaneuvoston jäsen Pekka Räisänen. 

 

3. § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

Päätösehdotus: 

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. He toimivat 

tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 

Päätös: 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ilkka Seppälä ja Jouko Seppälä, jotka 

toimivat tarvittaessa kokouksen ääntenlaskijoina. 

 

4. § Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 

 

Päätösehdotus: 

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 

 

Päätös: 

Hyväksyttiin asioiden käsittelyjärjestys esityslistan mukaisena.  

  

5. § Edellisen kokouksen pöytäkirja 3/2019 

 

Päätösehdotus: 

Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen 23.4.2019 tarkistettu pöytäkirja 

3/2019. 

 

Päätös:  

Merkittiin edellisen kokouksen pöytäkirja 3/2019 tiedoksi. 
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6. § Ilmoitusasioita  

 

Päätösehdotus: 

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

Päätös: 

Merkitttin tiedoksi ilmoitusasiat 1-10. 

 

Selostus: 

 

Asia 1: Seurakunnan kesäajan esite, joka on jaossa Töölön seurakunnan 

toimipisteissä (jaetaan kokouksessa). 

 

Asia 2: Töölö laulaa ja leikkii – Gospelia kaikille -tapahtuman esite, joka 

järjestetään Töölön jalkapallostadionilla, Urheilukatu 5, su 9.6. klo 11-20 

(jaetaan kokouksessa). 

 

Asia 3: Seurakuntien jäsenmäärään vaikuttavat muutostapahtumat 1.1.-

30.4.2019 (jaetaan kokouksessa). 

 

Asia 4: Raportti kirkon ulkosuomalaistyön järjestämästä opintomatkasta 

Yhdysvaltoihin 2.-9.4.2019; matkalle Töölön seurakunnasta osallistuivat 

kirkkoherra Hannu Ronimus ja kappalainen Auvo Naukkarinen (jaetaan 

kokouksessa). 

 

Asia 5: Pastori Pasi Riepponen on ilmoittanut kirjeellään 2.5.2019 

irtisanoutuvansa Töölön seurakunnan seurakuntapastorin (rippikoulupappi) 

virasta siten, että 2.6.2019 on hänen viimeinen virassaolopäivä. 

Irtisanoutumisilmoitus on toimitettu Helsingin hiippakunnan 

tuomiokapitulille. 

 

KL 6 luvun 55 § 2 momentin 1 kohdan mukaisesti viranhaltijan irtisanoessa 

virkasuhteensa irtisanomisaika on 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut 

keskeytyksettä enintään viisi vuotta. Istunnossaan 21.5.2019 Helsingin 

hiippakunnan tuomiokapituli on ko. irtisanoutumisilmoituksen perusteella 

päättänyt, että pastori Pasi Riepposen virkasuhde Töölön seurakuntaan 

päättyy 2.6.2019 (tuomiokapitulin pöytäkirjaote liitetään 

kokouspöytäkirjaan). 

Uuden rippikoulupapin rekrytointi ajoittuu elo-syyskuuhun 2019. 

 

Asia 6: Töölön seurakunnan 31.5.2019 vastine Sammonpuistikkoon 

sijoitettavaksi suunnnitellun wc-kontin rakennuslupahakemukseen (LP-091-

2019-02556) kohdistuneisiin kahden naapurikiinteistön huomautuksiin 

(jaetaan kokouksessa). 

 

Asia 7: Henkilöstökyselyn 2019 tulokset (jaetaan kokouksessa). 

 

Asia 8: Helsingin seurakuntayhtymän yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitelma 2017-2019 (jaetaan kokouksessa). 
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Asia 9: Töölöläinen-lehdessä 5.5.2019 julkaistu haastatteluartikkeli 

kirkkoherrasta (jaetaan kokouksessa). 

 

Asia 10: Töölön seurakunnan kokouskalenteri syyskaudelle 2019, sisältäen 

seurakuntaneuvoston, työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajankohdat 

(jaetaan kokouksessa). 

 

Liitteet: 

Ilmoitusasioiden 1-10 liitteet (jaettiin kokouksessa). 

 

7. § Kirkkoherran päätösluettelo 

 

Kirkkoherran tekemät päätökset, joita hän on toimivaltansa puitteissa tehnyt 

seurakunnan johtavana viranhaltijana seurakuntaneuvoston edellisen ja 

seuraavan kokouksen välisenä aikana, saatetaan tiedoksi 

seurakuntaneuvostolle. 

 

Päätösesitys: 

Kirkkoherran tekemät päätökset merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: 

Kirkkoherran tekemät päätökset merkittiin tiedoksi. 

Pykälä tarkistettiin kokouksessa. 

 

Selostus: 

Asia 1: Kirkkoherra on 1.6.2019 pyytänyt Helsingin hiippakunnan 

tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä pastori Isto Peltomäelle Töölön 

seurakunnan papiston vuosilomasijaiseksi ajalle 1.-31.7.2019. 

 

Asia 2: Seurakunnan iltapäiväkerhotoiminta sijoittuu Meilahden ja Töölön 

kirkolle. Meilahden kirkolla järjestettävässä iltapäiväkerhossa työparina ovat 

toimineet lastenohjaaja Reija Lind (vakituinen työsuhde) ja teol.kand. Nadia 

Lindfors (määräaikainen työsuhde). Nadia Lindfors ei enää lukuvuotta 2019-

2020 varten ole käytettävissä iltapäiväkerhon työntekijänä, hänen 

valmistuessaan teologian maisteriksi. Iltapäiväkerhotoiminnan 

työntekijäparin vakinaistamisen turvaamiseksi myös Meilahden kirkolla, on 

kirkkoherra ottanut vakituiseen lastenohjaajan työsuhteeseen 1.8.2019 lukien 

tehtävää hakeneista lastenohjaaja (hänellä on myös nuorisotyönohjaajan 

koulutus) Arja Lounio-Jääskän, joka on toiminut lastenohjaajana Vihdin 

seurakunnassa v. 2016 lähtien. 

 

Asia 3: Seurakunnan yhtenä keskeisenä toimintamuotona on lähetystyö, 

minkä merkitys osaltaan korostuu Temppeliaukion kirkon turistitoiminnan 

myötä. Useissa keskusteluissa seurakuntien yhdistymisprosessin aikana ja 

uuden Töölön seurakunnan ensimmäisen toimintakauden kuluessa on 

lähetystyön aihepiiri ollut esillä. Töölön seurakunta on mielellään 

eräänlaisena suunnannäyttäjänä lähetystyön tärkeän merkityksen esille 

tuomisessa pääkaupunkiseudulla. 
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Töölön seurakunnan taholta solmituista lähetystyön palvelusopimuksista, 

sisältäen nimikkolähetit ja -kohteet, valtaosa on tehty kirkon suurimman 

lähetysjärjestön Suomen Lähetysseuran kanssa. SLS viettää tänä vuonna 160-

juhlavuottaan; juhlavuoden avajaismessu radioitiin Meilahden kirkossa 

12.1.2019 ja SLS on mukana toteuttamassa Töölön seurakunnan järjestämää 

isoa perhe- ja musiikkitapahtumaa ”Töölö laulaa ja leikkii – Gospelia 

kaikille” su 9.6. klo 11-20 Töölön jalkapallostadioni Telia 5G Areenalla. 

SLS:n pääkonttori sijaitsee seurakunnan alueella Länsi-Pasilassa, 

Maistraatinportti 2, ja SLS tulee olemaan tärkeä yhteistyökumppani Keski-

Pasilaan 17.10.2019 avattavassa Triplan seurakuntakeskuksessa. 

 

Seurakunnan ja SLS:n välillä on käyty keskustelua siitä, miten Töölön 

seurakunta voisi SLS:n kautta vahvistaa tukeaan lähetystyölle. Seurakunnan 

ja SLS:n välisten palvelusopimusten yhteismäärä on 89.550 € vuodessa. 

Keskustelujen lopputuloksena ja SLS:n laatiman kohdeselostusten pohjalta on 

päädytty siihen, että Töölön seurakunnalle tekee kaksi uutta 

palvelusopimusta, yhteismäärältään 20.000 €, SLS:n kanssa: 

1. Al Amana-keskus, joka on uskontojen välisen dialogin keskus Omanissa. 

Työn tarkoituksena on edistää uskontojen keskinäistä ja rauhanomaista 

rinnakkaiseloa Omanissa, Lähi-idässä ja koko maailmassa. Al Amana -

keskus on toiminut yli 125-vuotisen olemassa olonsa ajan Amerikan 

reformoidun kirkon ja Omanin keskinäisen yhteistyön pohjalta. 

Keskuksen johtajana toimii Aaro Rytkönen, joka Omaniin elokuussa 

2017. Hän toimii Al Amana -keskuksen toiminnanjohtajana Amerikan 

reformoidun kirkon (RCA GM) työyhteydessä. Al Amana – keskus 

keskittyy uskontojenväliseen dialogiin ja erityisesti kristittyjen ja 

muslimeiden väliseen yhteistyöhön ja yhteisymmärrykseen. 

Palvelusopimus on 15.000 € vuodessa. 

2. Suomen Lähetysseuran Lähi-idän kirkollisen työn alueelliseksi 

koordinaattoriksi lähtevän Janette Vettenrannan ottaminen Töölön 

seurakunnan uudeksi nimikkolähetiksi. Hänen asemapaikka on 

Kyproksella, mistä käsin hän on mukana kehittämässä Lähetysseuran 

työtä, jonka tavoitteena on lastenoikeuksien vahvistaminen konfliktien 

keskellä ja jälleenrakentamisen vaiheissa. Työ tapahtuu paikallisissa 

verkostoissa ja sillä vahvistetaan Lähi-idän kirkkojen keskinäistä 

yhteistyötä erityisesti lastenoikeuksien toteutumisen osalta. Työkauden 

kesto on (vähintään) kaksi vuotta. Palvelusopimus on 5.000 € vuodessa. 

 

8. § Johtoryhmän 24.4. ja 22.5.2019 kokousten pöytäkirjat 4/2019 ja 5/2019 

 

Päätösesitys: 

Merkitään tiedoksi johtoryhmän 24.4.2019 kokouksen pöytäkirja 4/2019 ja 

22.5.2019 kokouksen pöytäkirja 5/2019. 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi johtoryhmän 24.4.2019 kokouksen pöytäkirja 4/2019 ja 

22.5.2019 kokouksen pöytäkirja 5/2019. 
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Selostus: 

Seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi seurakunnan johtoryhmän ja ison 

työntekijäkokouksen pöytäkirjat. Näistä dokumenteista käy ilmi seurakunnan 

toimintaan liittyviä ajankohtaisia ja keskeisiä asioita. Johtoryhmän kokous 

4/2019 pidettiin 24.4.2019 ja kokous 5/2019 pidettiin 22.5.2019. 

 

Liitteet: 

Liite 1: Johtoryhmän 24.4.2019 kokouksen pöytäkirja 4/2019. 

Liite 2: Johtoryhmän 22.5.2019 kokouksen pöytäkirja 5/2019. 

 

9. § Taloustoteuma- ja vierailumaksutuottoraportti ajalta 1.1.-31.5.2019 

 

Päätösesitys: 

Seurakunnan taloustoteuma- ja vierailumaksutuottoraportti ajalta 1.1.–

31.5.2019 merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: 

Seurakunnan taloustoteuma- ja vierailumaksutuottoraportti ajalta 1.1.–

31.5.2019 merkittiin tiedoksi. 

 

Selostus: 

Puheenjohtaja esittelee seurakunnan taloustoteumaraportin ja 

Temppeliaukion kirkon vierailumaksutuottoraportit ajalta 1.1.–31.5.2019. 

 

Liitteet (jaetaan kokouksessa): 

Liite 1: Taloustoteumaraportti ajalta 1.1.-31.5.2019. 

Liite 2: Temppeliaukion kirkon vierailumaksutuottoraportti 1.1.-31.5.2019. 

 

10. § Töölön seurakunnan määräaikaisen seurakuntapastorin viranhoidon 

jatkaminen ja viranhoitomääräyksen pyytäminen Helsingin hiippakun- 

nan tuomiokapitulilta 

 

Päätösesitys: 

Seurakuntaneuvosto pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta 

viranhoitomääräyksen jatkoa pastori Santeri Kalevalle Töölön seurakunnan 

ylimääräisen määräaikaisen seurakuntapastorin virkaan ajaksi 1.7. – 

31.12.2019. Pykälä tarkistetaan kokouksessa. 

 

Päätös: 

Seurakuntaneuvosto pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta 

viranhoitomääräyksen jatkoa pastori Santeri Kalevalle Töölön seurakunnan 

ylimääräisen määräaikaisen seurakuntapastorin virkaan ajaksi 1.7. – 

31.12.2019 (viranhoitomääräyksen antaminen ilman vakituisen viran 

perustamista). 

Pykälä tarkistettiin kokouksessa.  

 

Selostus: 
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Pastori Santeri Kalevalla on viranhoitomääräys Töölön seurakunnan 

seurakuntapastorin ylimääräiseen virkaan ajalle 1.1.-30.6.2019 ja hänen 

keskeisinä vastuualueina ovat yleinen seurakuntatyö (jumalanpalvelulukset, 

kirkolliset toimitukset, laitoshartaudet, sielunhoito, rippikoulu) ja 

diakoniapappina toimiminen. Hänen työpanoksensa on osaltaan 

kompensoinut sitä työvoimavajetta, joka seurakunnalla on pappien 

kokonaismäärän suhteen. Työvoimavaje tulee seurakunnasta 

riippumattomista tekijöistä johtuen jatkumaan toistaiseksi ja tämän johdosta 

on perusteltua saada seurakuntaan tätä vajetta korvaavaa pappisresurssia. 

 

Kysymyksessä on ylimääräinen määräaikainen seurakuntapastorin virka, 

jonka seurakunta voi ilman yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä perustaa 

enintään talousarviovuodeksi kerrallaan. 

 

11. § Kirkkokolehdit ajalle 9.6.-1.9.2019  

 

Päätösesitys: 

Päätetään kolehtikohteista ajalle 9.6.-1.9.2019 oheisen liitteen ja käydyn 

keskustelun pohjalta. 

 

Päätös: 

Puheenjohtaja lähettää 10.6.2019 mennessä seurakuntaneuvoston jäsenille 

Liitteen 1 (joka ei nyt ollut käytettävissä): Kolehtiesitys Töölön 

seurakunnassa 9.6.-1.9.2019 kommentointia ja mahdollisia muutosehdotuksia 

varten, jotka lähetetään kirkkoherralle to 13.6. mennessä. 

 

Selostus: 

Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtikohteiden lisäksi 

seurakuntaneuvosto päättää Töölön seurakunnassa kannettavien kolehtien 

kohteista. Asiasta päätettäessä on otettava huomioon seurakunnan 2019 

talousarvioon budjetoitujen seurakunnan omien työmuotojen käyttöön 

kerättävien kolehtien tuottoarvio. 

 

Liite: 

Liite 1: Kolehtiesitys Töölön seurakunnassa 9.6.-1.9.2019. 

 

12. § Vuoden 2020 budjettiraami ja TTS 2020-2022 

 

Päätösesitys: 

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat dokumentit (liitteet 1-6): 

1. Hsrkyn TTS 2020-2022 valmisteluohje, hyväksytty YKN:ssä 9.5.2019. 

2. Seurakunnilta pyydettävä suunnitelma vuosille 2020-2022 säästöjen, 

kehittämis- ja sopeuttamismäärärahan sekä testamentti- ja 

lahjoitusvarojen käytöstä (lomakepohja). 

3. Töölön seurakunnan testamentti- ja lahjoitusvarat 31.12.2018. 

4. Töölön seurakunnan TTS 2020-2022 lomakepohja tiimien käyttöön. 

5. Tiimien laatimat alustavat TTS 2020-2022 esitykset. 

6. Tiimien laatimat alustavat TA 2020 esitykset. 
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Seurakuntaneuvosto päättää, että talousarvion 2020 valmistelua jatketaan 

liitteessä 7 olevan budjettiraamin pohjalta. 

 

Seurakuntaneuvosto päättää, että tiimien laatimien TTS 2020-2022 ja TA 

2020 alustavien esitysten pohjalta voidaan tiimikohtaista valmistelua jatkaa 

3.9.2019 tapahtuvaa TA ja TTS käsittelyä varten, ja että kirkkoherra käy 

budjettiraamin pohjalta jokaisen tiimivastaavan kanssa lopulliset 

tiimikohtaiset TTS 2020-2022 ja TA 2020 esitykset läpi 3.9.2019 

päätöskäsittelyä varten. 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi liitteet 1-6. 

 

Päätettiin, että 

- Talousarvion 2020 valmistelua jatketaan liitteessä 7 olevan budjettiraamin 

pohjalta. 

- Tiimien laatimien TTS 2020-2022 ja TA 2020 alustavien esitysten pohjalta 

tiimikohtaista valmistelua jatketaan 3.9.2019 tapahtuvaa TA ja TTS 

käsittelyä varten. 

- Kirkkoherra käy budjettiraamin pohjalta jokaisen tiimivastaavan kanssa 

lopulliset tiimikohtaiset TTS 2020-2022 ja TA 2020 esitykset läpi 3.9.2019 

päätöskäsittelyä varten. 

 

Selostus: 

Viite: seurakuntaneuvoston 23.4.2019 kokous 3/2019. 

Seurakuntaneuvosto päätti 23.4.2019 kokouksessa, että tiimien vuoden 2020 

talousarvion valmisteluraami tarvikkeiden ja palveluiden määrärahaa varten 

on saman suuruinen kuin vuodelle 2019 hyväksytty talousarvio, ja että 

tiimien toiminta- ja taloussuunnittelun tulee pohjautua seurakunnan voimassa 

olevaan strategiaan. Kaikessa toiminnan ja talouden suunnittelussa on 

painotettava niiden kohderyhmien tavoittamista, jotka eivät vielä osallistu 

seurakunnan toimintaan sen kohteena tai järjestäjänä. 

 

Liitteet: 

Liite 1: Hsrkyn TTS 2020-2022 valmisteluohje, hyväksytty YKN:ssä 

9.5.2019. 

Liite 2: Suunnitelmalomake kertyneiden säästöjen käytöstä 2020-2022. 

Liite 3: Töölön seurakunnan testamentti- ja lahjoitusvarat 31.12.2018. 

Liite 4: Töölön seurakunnan TTS 2020-2022 lomakepohja tiimien käyttöön. 

Liite 5: Tiimien laatimat alustavat TTS 2020-2022 esitykset. 

Liite 6: Tiimien laatimat alustavat TA 2020 esitykset. 

Liite 7: Töölön seurakunnan vuoden 2020 budjettiraami. 

 

13. § Turisti- ja kauppakeskuspapin viran täyttäminen 1.7.2019 lukien 

 

Päätösesitys: 

Seurakuntaneuvosto tekee päätöksen henkilöstä, jolle pyydetään Helsingin 

hiippakunnan tuomiokapitulilta turisti- ja kauppakeskuspapin virkaan 

viranhoitomääräystä 1.7.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. 
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Päätös tehdään haastatteluryhmän edustajien kuulemisen, hakijoiden 

ansiovertailujen, hakijoiden hakemusten liitteineen ja seurakuntaneuvoston 

kokoukseen haastateltaviksi kutsuttujen hakijoiden kuulemisen perusteella. 

Pykälä tarkistetaan kokouksessa. 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi kahden virkaan hakeneen ja seurakuntaneuvoston kokouk- 

seen haastateltaviksi kutsutun, pastori Piia Klemi ja pastori Leena Väyrynen-

Si, kuuleminen, sekä haastattelujen jälkeen käyty seurakuntaneuvoston 

keskinäinen keskustelu. 

 

Merkittiin tiedoksi, että 

- Keskustelun pohjalta, missä oli käytetty molempia haastatelluista 

kannattavia puheenvuoroja, puheenjohtaja totesi, että asiassa järjestetään 

suljettu lippuäänestys. 

- Puheenjohtaja selosti äänestysmenettelyn: kukin seurakuntaneuvoston jäsen 

merkitseen äänestyslippuunsa sen virkaa hakeneen henkilön sukunimen, jolla 

seurakuntaneuvoston jäsen katsoo olevan parhaimmat edellytykset viran 

menestykselliseen hoitamiseen hakuilmoituksessa selostetun sisältöisesti, ja 

jolle siten voidaan pyytää viranhoitomääräystä Töölön seurakunnan turisti- ja 

kauppakeskuspapin virkaan, huomioiden kuuden (6) kuukauden koeaika. 

- Ennen äänestystä kokouksesta poistuivat henkilökohtaisista aikataulusyistä 

johtuen seurakuntaneuvoston jäsenet Anna Munsterhjelm klo 20:10 ja Eeva 

Tikka klo 20:32.  

 

Merkittiin tiedoksi, että äänestyksessä annettiin yhteensä kaksitoista (12) 

ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti: pastori Piia Klemi sai yhdeksän (9) ääntä 

ja pastori Leena Väyrynen-Si sai kolme (3) ääntä. 

 

Seurakuntaneuvosto päätti suoritetun äänestyksen tuloksen perusteella pyytää 

teologian maisteri, pastori Piia Klemille Helsingin hiippakunnan 

tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä Töölön seurakunnan turisti- ja 

kauppakeskuspapin vakituiseen virkaan 1.7.2019 lukien. 

 

Lisäksi seurakuntaneuvosto päätti, että siinä tapauksessa, jos pastori Piia 

Klemi olisi estynyt ottamaan virkaa vastaa, voitaisiin viranhoitomääräystä 

pyytää varasijalle tulleelle teologian maisteri, pastori Väyrynen-Si:lle. 

 

Pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.  

 

Selostus: 

Viite: Järjestelytoimikunnan kokouksessa 4.9.2018 hyväksyttiin vuoden 2019 

henkilöstösuunnitelma, jolloin kyseinen virka päätettiin perustaa 1.7.2019 

lukien.  

 

Lyhyt kuvaus tehtävän luonteesta (ks. liitteenä oleva hakuilmoitus): 

Turisti- ja kauppakeskuspappi tulee kesäkautena (touko-elokuu) toimimaan 

ensisijaisesti Temppeliaukion kirkossa, joka on paitsi suosittu messu-, vihki- 
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ja konserttikirkko myös Suomen suosituin turistikohde. Vuosittain kirkossa 

käy lähes 900.000 turistia, joista valtaosa on ulkomaalaisia matkailijoita. 

Turistipappina viranhaltija kuuluu turistitoiminnan tiimiin ja Temppeliaukion 

kirkon messuryhmään, joka vastaa kirkon englanninkielisistä 

jumalanpalveluksista ja hartauksista. Turistipapin työhön sisältyy 

turistiryhmien ja yksittäisten turistien keskustelevaa kohtaamista ja 

asiakaspalvelua. 

 

Vastaavasti syys-huhtikuun välisenä aikana työ painottuu toimintaan 

Triplassa. Kauppakeskuspapin työkenttänä on Triplan kauppakeskus, 

seurakuntakeskus ja Pasilan rautatieasema ja lähes 250 Triplassa toimivaa 

yritystä. Kauppakeskuspappina viranhaltija kuuluu Tripla-tiimiin, joka 

tulevaisuudessa tulee vastaamaan alueelle muutavien ihmisten 

seurakunnallisen toiminnan järjestämisestä. Tiimivastaava toimii papin 

lähiesimiehenä. Kauppakeskuspapin työhön sisältyy luontevaa ja 

keskustelevaa ihmisten kohtaamista suurten ihmismäärien keskellä, yhtälailla 

kuin valmiutta luottamuksellisiin kohtaamisiin. 

 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kirkon ja seurakuntatyön 

tuntemusta, sujuvaa suomen ja myös englannin kielen suullista ja kirjallista 

taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Haemme oma-aloitteista pappia, jolla 

on taitoa ja kykyä erilaisten ihmisten kohtaamiseen ja kirkon uskon 

ymmärrettävään sanoittamiseen moniarvoisessa ja -kulttuurisessa 

toimintaympäristössä. Arvostamme innostuneisuutta, vastuullisuutta ja hyviä 

tiimityöskentely-, työyhteisö- ja mediataitoja. Tehtävässä korostuu myös halu 

jatkuvasti kehittää seurakunnan turisti- ja kauppakeskustyön tavoittavuutta ja 

vaikuttavuutta. Töölön seurakunta tarjoaa tähän hyvät mahdollisuudet. 

Aikaisempi seurakunta- tai kirkollisen järjestötyön, turismin alan ja 

haasteellisen projektitoiminnan kokemus katsotaan eduksi. 

 

Kyseistä turisti- ja kauppakeskuspapin virkaa haki 21 henkilöä. Hakemukset 

liitteineen ovat kokouksessa luettavissa; tietoturvasyistä johtuen niitä ei ole 

lähetetty esityslistan liitetiedostoina. Kaikkien hakijoiden osalta tehdyssä 

ansiovertailussa otettiin koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi huomioon 

hakijoiden kielitaito sekä muut hakemuksista esille käyneet tiedot, taidot ja 

kyvyt joiden voidaan katsoa antavat hyvät edellytykset viran 

menestykselliseen hoitamiseen. 

 

Tehdyn ansiovertailun perusteella haastatteluryhmä haastatteli 29.5. ja 31.5. 

yhteensä viittä hakijaa, joilla katsotaan olevan hakijoista parhaimmat 

edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen. 

 

Haastatteluryhmä, johon kuuluivat kirkkoherra Hannu Ronimus, kappalainen 

Auvo Naukkarinen, vs. palvelupäällikkö Heli Suhtala Uvalic ja 

seurakuntaneuvoston jäsen Jouko Seppälä, päätyi siihen, että pastori Piia 

Klemi ja pastori Leena Väyrynen-Si olisivat tehdyn kokonaisarvion pohjalta 

pätevimmät ja sopivimmat henkilöt hoitamaan menestyksellisesti ko. virkaa 

siten, että viran hakuilmoituksessa kuvatut kriteerit täyttyvät. 
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Haastatteluryhmä päätyi kutsumaan heistä molemmat vielä haastateltaviksi 

seurakuntaneuvoston 4.6. kokoukseen. 

 

 

 

Liitteet: 

Liite 1: Viran hakuilmoitus. 

Liite 2: Ansiovertailu hakijoista (jaettiin kokouksessa). 

Liite 3: Virkaa hakeneiden hakemukset, ansioluettelot (CV), nimikirjaotteet 

ja englannin kielen kielitodistus tai muu vastaava todistus/osoitus sujuvasta 

englannin kielen taidosta (jaettiin kokouksessa). 

 

14. § Seurakuntaneuvoston seuraavat kokoukset (syyskausi 2019) 

 

Päätösesitys: 

Merkitään tiedoksi seurakuntaneuvoston ja työvaliokunnan syyskauden 2019 

kokousaikataulu:  

Kokous 5/2019 ti 3.9. klo 18 (työvaliokunnan kokous ma 26.8. klo 18). 

Kokous 6/2019 ti 5.11. klo 18 (työvaliokunnan kokous ma 28.10. klo 18). 

Kokous 7/2019 ti 10.12. klo 18 (työvaliokunnan kokous ma 2.12. klo 18). 

 

Päätös:  

Merkittiin tiedoksi.  

Kokous 5/2019 ti 3.9. klo 18 (työvaliokunnan kokous ma 26.8. klo 18). 

Kokous 6/2019 ti 5.11. klo 18 (työvaliokunnan kokous ma 28.10. klo 18). 

Kokous 7/2019 ti 10.12. klo 18 (työvaliokunnan kokous ma 2.12. klo 18 

 

Selostus: 

Seurakuntaneuvoston syyskauden 2019 kokousaikataulu on sovitettu yhteen 

seurakuntayhtymän hallintoelinten, YKN ja YKV, kokousaikataulujen 

kanssa. 

 

15. § Muut asiat 

 

Päätösesitys: 

Merkitään tiedoksi, että merkittäviä ja kiireellisiä päätösasioita ei ollut. 

 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi.  

 

Selostus: 

Kohdassa ”Muut asiat” käsitellään sellaisia seurakuntaneuvoston päätöstä 

edellyttäviä merkittäviä ja kiireellisiä asioita, joita ei ole ehditty 

työvaliokunnassa valmistella seuraavaa seurakuntaneuvoston kokousta 

varten. 

 

16. § Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus  

 

Päätösesitys: 
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Puheenjohtaja päättää kokouksen ja antaa liitteenä olevan 

oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. 

 

 

 

 

Päätös: 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:45, antoi liitteenä olevan 

oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen sekä kiitti seurakuntaneuvostoa 

kuluneesta kevätkaudesta.  

 

Liite: 

Liite 1: Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

 

Hannu Ronimus  Pekka Räisänen  

puheenjohtaja  sihteeri 

 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Helsingissä xx.6.2019 

 

 

Ilkka Seppälä  Jouko Seppälä 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 


	Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:10 ja piti alkurukouksen.

