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KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

Aika:

Torstai 26.11.2015 klo 17 - 19

Paikka:

Korson seurakunnan kirkkosali II

Osallistujat:

Yrjölä Pirkko
Heikinheimo Kirsi
Kaartokallio Loviisa
Kallio Kirsi
Kananen Lauri
Kari Marja-Liisa
Koskinen Anneli
Majaranta Pirjo
Norvanto Jukka
Piiroinen Esa
Puskala Jani
Rämö Eve
Salminvuo Mia
Tammi Visa
Vasarainen Merja-Liisa

Poissa:

Piiroinen Esa
Tammi Visa
Salminvuo Mia

Muut osallistujat:

Salmi Pontus
Pircklen Anne
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95 §

Kokouksen avaus

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

96 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön (2 §) mukaan kutsu kokoukseen on
toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun
on ohjesäännön saman pykälän mukaan liitettävä luettelo käsiteltävistä
asioista.
Kirkkolain (KL 7:4) mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esityslista on lähetetty sähköisesti 18.11.2015.

Esitys:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukainen.

97 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastaa seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaan (6 §)
kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai, jos kokous niin
päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan.
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan nimilistasta aakkosjärjestyksessä.

Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Pirjo Majaranta ja Jukka Norvanto
Pöytäkirja on tarkastettavissa 2.12.2015 tai sopimuksen mukaan.

Päätös:

98 §

Esityksen mukainen.

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen pidettävä yleisesti nähtävänä
Kirkkolain mukaan (KL 25:3) siten, kuin siitä on seurakunnan
ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu.

Esitys:

Pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa, Merikotkantie 4,
3.-17.12.2015, kello 9.00–15.00.
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Päätös:

99 §

Esityksen mukainen.

Kokouksen työjärjestys

Esitys:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Lisätään § 104 muita asioita; Joulunajan alttaritaulu, lisäyksen jälkeen
esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

100 § Jäsen 360
Yhteisen seurakuntatyön johtaja Pontus Salmi kertoi Vantaan
seurakuntien jäsenyyshankkeesta (Jäsen 360).
Esitys liitteinä 1

101 § Korson seurakunnan perhekasvatustyöntekijän virkanimikkeen
muuttaminen sekä palkkauksen tarkistaminen
Liite 2
Korson seurakunnassa toteutettiin vuosina 2011–2015
perhekasvatustyön projekti ja sen seurantajakso. Tätä varten
seurakuntaan palkattiin perhekasvatustyöntekijä. Projektin tavoitteena
oli lapsen ja perheen kokonaisvaltaisen tukemisen kehittäminen,
perhelähtöisen seurakuntayhteyden luominen varhaisnuorisotyöhön
sekä eri työalojen silloittaminen. Virkaan valittiin, sitä auki panematta,
seurakunnan lastenohjaaja Tytti Malinen. Virka sijoitettiin
vaativuusryhmään 502.
Perhekasvatustyöntekijän työ muotoutui paljolti suorittavaksi, ei
niinkään suunnittelu-tai koordinointi työksi. Hän oli mukana mm.
perhekerhoissa, varhaisnuorten kerhoissa, babysitter-toiminnan
järjestämisessä, kesäleireillä, erilaisissa tapahtumissa jne.
Seurantajakson päätyttyä seurakuntaneuvosto päätti jatkaa perhetyön
tukemista ja kehittämistä seurakunnassa perustamalla
perhetyöntekijän neljäksi vuodeksi (2015–2018) projektiviran, jonka
tarkoituksena olisi erilaisten tapahtumien ja vertaistukiryhmien
järjestäminen, leirien ja retkien järjestäminen, verkostoituminen,
tehtäväalan kehittäminen yhdessä eri työmuotojen kanssa sekä tarpeen
vaatiessa osallistuminen eri tiimien kokouksiin. Tehtävänkuvaa
Pöytäkirjan tarkastajan nimikirjaimet
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päätettiin tarkistaa, kunhan siihen valittava työntekijä on tutustunut
eteen tuleviin haasteisiin. Virkaa perustettaessa mietittiin myös
virkanimikettä. Koska Kirkon työmarkkinalaitoksen ylläpitämässä
palvelussuhderekisteri Pestissä ei ollut käytössä muita perhetyöhön
liittyviä virkanimikkeitä kuin perhetyöntekijä, päädyttiin siihen .
Viran vaatimusryhmäksi päätettiin 502. Virkaan valittiin sosionomi
AMK. Kristiina Rauhakallio.
Rauhakallio on työskennellyt Korson seurakunnassa kesäkuusta 2015
lähtien.
Alkuperäisin suunnitelman mukaisesti on viran sisältöä ja siitä nousevaa
tehtävänimikettä sekä vaatimusryhmää nyt arvioitu uudelleen. Työ on
selvästi muuttunut suorittavasta, perheiden kanssa tehtävästä työstä,
sen suunnittelemiseksi ja mallintamiseksi. Työntekijä on mukana
kaupungin varhaiskasvatuksen perhetyön suunnittelussa ja
toteutuksessa, sekä perhelähtöisyyden mallintamisessa seurakunnan
yhteiseksi työtavaksi. Maahanmuuttajaperheiden kohtaaminen sekä
monikulttuurisuustyön suunnitteleminen ja käynnistäminen on
merkittävä osa hänen työtään.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että
Korson seurakunnan määräaikainen perhetyöntekijän virka muutetaan
työtä paremmin vastaavaksi perhetyönkoordinaattorin määräaikaiseksi
viraksi ja, että se sijoitetaan vaatimusryhmään 503.

Päätös:

Esityksen mukainen.
Lapsiarviointi huomioitu.

102 § Kolehdit 1.1.2016- 31.3.2016
Liite 3
Esitys:

Seurakuntaneuvosto hyväksyy kolehdit 1.1.–31.3.2016.

Päätös:

Esityksen mukainen.
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103 § Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
Päätös no
29/2015
30/2015
31/2015
32/2015
33/2015
34/2015

Yhdyskuntapalvelun suorittaja seurakuntaan 8.9.2015
Lastenohjaaja Eeva Suonpää vuosiloma 2.11.–29.11.2015
Lastenohjaajan tehtäviin palkattu Ella Junkkari,
tarvittaessa työhön kutsuttava
Maallikoille annettu ehtoollisen jako-oikeuksia
Ella Junkkarin työsuhdetta jatkettu
Pastori Marja Vanikan vs seurakuntapastorin virkaa
jatketaan 29.2.2016 asti.

Esitys:

Annetaan tiedoksi.

Päätös:

Annettiin tiedoksi.

104 §

Muista asioita
Pirjo Majaranta teki aloitteen että nykyisen joulunajan alttaritaulun
muuttamiseksi. Liite 4.
Aloite käsitellään seuraavassa kokouksessa

105 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19 ja antoi valitusosoituksen.

Pirkko Yrjölä
Puheenjohtaja

Anne Pircklén
Sihteeri

Pirjo Majaranta
Pöytäkirjan tarkastaja

Jukka Norvanto
Pöytäkirjan tarkastaja

Vantaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1
momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa
koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät:
95 – 100, 103-105
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät 101, 102

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin
tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Korson seurakunnan seurakuntaneuvosto
Käyntiosoite: Merikotkantie 4
Postiosoite: PL 92, 01451 Vantaa
Telekopio: 09 8306 599
Sähköposti: korson.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:

1
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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

Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
–
valittajan nimi ja kotikunta
–
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
–
päätös, johon haetaan muutosta
–
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
–
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
–
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön
päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan
asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta
ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden
käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n
nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226
euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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