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107 § Kokouksen avaus
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

Päätös:

Kirkkoherra piti alkuhartauden ja kokouksen puheenjohtaja avasi
kokouksen klo 18.02.

108 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

109 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään
Salla Lindblad-Palo ja Päivi Pitkäranta. Pöytäkirjantarkastajat
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Heikki Hilli ja Salla Lindblad-Palo.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

110 § Pöytäkirjan tarkastus
Esitys:

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi tiistaina 8.12. kello 12 – 15
Tikkurilan seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

111 § Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin lisäyksellä, että pykälässä 119 korjataan
seurakuntaneuvoston 28.10.2015 pöytäkirjan pykälien 99 § ja 100 §
kirjaamista.
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112 § Tiedoksi saatettavat asiat
a) Kirkkoherran päätökset
Esityslistan liitteenä on kooste kirkkoherran päätöksistä.
Esitys:

Merkitään kirkkoherran päätösluettelo tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
b) Tuomiokapitulin päätökset
1) Asianro 2015 – 00206 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on
istunnossaan 11.11.2015 myöntänyt pastori Jyrki Kaukaselle osaaikaista (20 %) virkavapaata Tikkurilan seurakunnan III kappalaisen
virasta 1.1.2016 – 31.12.2016 niin, että jaksolla 1.6.2016 –
30.8.2016 osa-aikaisuus on 10 %.
2) Asianro 2015 – 00287 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on
istunnossaan 11.11.2015 myöntänyt pastori Jarkko Korhoselle
virkavapaata Tikkurilan seurakunnan V seurakuntapastorin virasta
ajalle 1.3.2016 – 28.2.2017.
3) Asianro 2015 – 00305 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on
istunnossaan 11.11.2015 antanut pastori Mirka Härköselle
viranhoitomääräykset Tikkurilan seurakunnan vs.
seurakuntapastoriksi vuosilomansijaisena 7.11.2015 – 31.12.2015 ja
vt. VIII seurakuntapastoriksi 1.1.2016 – 30.4.2016.
Asianro 2015 – 00307 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on
istunnossaan 11.11.2015 antanut pastori Veikko Karhumaalle
viranhoitomääräyksen Tikkurilan seurakunnan vs. V
seurakuntapastoriksi 1.3.2016 – 28.2.2017.
Asianro 2015 – 00308 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on
istunnossaan 11.11.2015 antanut pastori Satu Huttuselle
viranhoitomääräyksen Tikkurilan seurakunnan VII
seurakuntapastoriksi 1.11.2015 alkaen.

Esitys:

Merkitään tuomiokapitulin päätökset tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
c. Talouden toteumavertailu 1.1. - 23.11.2015
Tikkurilan seurakunnan vuoden 2015 käyttömäärärahojen toteumavertailu ajalta 1.1. - 23.11.2015 on esityslistan liitteenä.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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d) Vastuuryhmien muistiot
Esitys:

Merkitään vastuuryhmien muistiot tiedoksi.

Käsittely:

Varhaisnuoret – Nuoret aikuiset vastuuryhmän 2.9.2015 muistion
kohta Yleisiä huomioita keskustelusta ja johtopäätöksiä herätti
kokouksessa keskustelua jäsenlähtöisestä ajattelusta ja jäseneduista. Pidettiin tärkeänä, että jäsenedut viedään yhteisen
kirkkoneuvoston keskusteltavaksi ja käsiteltäväksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin käsittelyosion kirjaus huomioituna.
e. Luottamushenkilöiden koulutuspäivä 2016
Porvoon rovastikunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäiviä
vietetään 13.2.2016 Porvoossa. Myös muiden Helsingin
hiippakunnan seurakuntien luottamushenkilöt ovat tervetulleita
koulutukseen. Hinta on 60 euroa osallistujaa kohden. Mikäli
Tikkurilan seurakunnasta osallistuu luottamushenkilöitä kyseiseen
päivään, kustannukset voidaan maksaa seurakuntaneuvoston
määrärahoista. Ilmoittautuminen 1.2.2016 mennessä. Esityslistan
liitteessä on koulutuspäivästä lisätietoa.

Esitys:

Merkitään koulutuspäivä tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

113 § Tykkää projektin loppuraportti
Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti 29.5.2013, että
Tikkurilan seurakunnassa toteutetaan aikavälillä 1.9.2013 31.12.2015 projekti seurakunnasta irrallisten jäsenten kohtaamiseksi
ja uusien kohtaamistapojen oppimiseksi.
Projektin tavoitteeksi määriteltiin:
- Lisätä kohtaamisten määrää erityisesti kirkon irrallisille jäsenille
- Lisätä seurakunnan merkityksellisyyden kokemista heidän
parissaan
- Tukea kristillisen uskon syntymistä ja vahvistumista
Projektia varten tehtiin määräaikainen virka virkaa perustamatta
ajalle 1.9.2013 – 31.12.2015. Virkaan otettiin diakoni Merja Riihelä
Tikkurilan seurakunnasta. Projektityöntekijän tehtävän vaativuus
rinnastettiin diakonian viran tehtäviin. Projektille osoitettiin 2.000
euron toiminnalliset määrärahat syyskaudelle 2013 ja 5.000 euroa
kumpaankin vuoteen 2014 ja 2015.
Seurakuntaneuvosto käsitteli viimeksi Tykkää projektin väliaikakatsausta kokouksessaan 27.5.2015. Neuvosto merkitsi tuolloin
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Tykkää – jäsenprojektin väliraportti tiedoksi ja päätti, että Tykkää
-jäsenprojektin kaltainen toiminta otetaan osaksi seurakunnan
perustoimintaa.
Liite 1 Tykkää-projektin 1.9.2013 – 31.12.2015 sekä Sosiaalinen media Tikkurilan
seurakunnassa raportti
Esitys:

Merkitään tiedoksi Tykkää-projektin 1.9.2013 – 31.12.2015 sekä
Sosiaalinen media Tikkurilan seurakunnassa raportit.

Käsittely:

Seurakuntaneuvosto lausui kiitoksen ja arvostuksen Tykkää
projektissa tehtyä työtä kohtaan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin käsittelyosioon kirjattu lausuma huomioituna.

Jarno Tepora poistui kokouksesta pykälän 114 (114 §) esityksen 1 käsittelyn ja päätöksen
ajaksi. Kirkkoherra Janne Silvast toimi kokouksen puheenjohtajana kyseisen ajan.

114 § Kolehtisuunnitelma 2016
Seurakuntien jumalanpalveluksista kerättävät kolehdit muodostuvat
kolmesta kokonaisuudesta:
•

kirkkohallituksen määräämät kolehdit, joita
jumalanpalveluksissa kerätään vuoden aikana

•

hiippakunnan tuomiokapitulin määräämät
hiippakunnalliset kolehdit.

•

Seurakunnan oman kolehtipäätös niiden pyhien osalta,
joita kirkkohallitus ja tuomiokapituli eivät ole määränneet.

Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntia (yleiskirje 17/2015) vuoden
2015 kolehtisuunnitelmien laadintaa varten. Kirkkohallituksen ohjeet
ovat esityslistan liitteenä olevan kolehtisuunnitelman lopussa.

Liite 2 Tikkurilan seurakunnan vuoden 2016 kirkkokolehdit.

Esitys:

1) Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva vuoden 2016 kolehtisuunnitelma.
2) Vuoden 2016 rippikouluryhmien lauantain konfirmaatioissa sekä
sunnuntain kello 15 konfirmaatioissa rippikouluryhmä voi itse valita
kolehdin kohteen kolehtisuunnitelman lopussa olevasta
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kohdelistasta. Mikäli rippikouluryhmä unohtaa tai ei muusta syystä
valitse kolehdin kohdetta, kannetaan se Kirkon Ulkomaanavun
katastrofirahastolle.
3) Jouluaaton 2016 hartauksissa (sekä jumalanpalveluksissa/palveluksissa) kerätään kolehti Ystävyysseurakunnille siten, että
puolet kolehdista annetaan Aunuksen seurakunnan toiminnan
tukemiseksi ja puolet kolehdista Petroskoin seurakunnan
diakoniatyölle.
4) Mikäli kirkkovuoden aikana järjestetään esityslistan liitteessä
kirjattujen jumalanpalvelusten lisäksi jokin muu jumalanpalvelus,
joka edellyttää kolehdin kantamisen, kannetaan se Kirkon
Ulkomaanavun katastrofirahastolle.
Käsittely:
Seurakuntaneuvoston jäsen Päivi Pitkäranta esitti ja Paula
Lehmuskallio sekä Liisa Virta kannatti, että kolme Lähetysseuralle
esitettyä kolehtia, jotka ovat Tikkurilan seurakuntaneuvoston
päätäntävallassa vaihdetaan kerättäväksi Suomen Ev.lut. Kansanlähetykselle, Lähetysyhdistys Kylväjä ry:lle ja Medialähetys
Sanansaattajat ry:lle. Kirkkoherra valtuutetaan tekemään muutos
kolehtisuunnitelmaan. Puheenjohtaja päätti äänestysmenettelystä.
Pohjaesitystä kannattavat äänestävät jaa. Kokouksessa tehtyä ja
kannatettua esitystä äänestävät ei. Äänet jakautuivat seuraavasti;
jaa ääniä annettiin 7 ja ei ääniä 8.

Päätös:

Esitys 1 hyväksyttiin lisäyksellä, että kolehtisuunnitelmassa
Lähetysseuralle esitetyt kolme kolehtia, jotka ovat Tikkurilan
seurakuntaneuvoston päätösvallassa, muutetaan kerättäväksi
Suomen Ev.lut. Kansanlähetykselle, Lähetysyhdistys Kylväjä ry:lle ja
Sansalle, kirkkoherra valtuutetaan tekemään muutos.
Esitykset 2-4 hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Leila Nuotio poistui kokouksesta 115 § käsittelyn ajaksi.

115 § Vuoden 2015 partiomäärärahojen jakaminen
Seurakuntaneuvosto päätti vuoden 2015 talousarvion hyväksymisen
yhteydessä 27.8.2014 myöntää yhteensä 9.500 euroa partiolippukuntien avustamiseen. Tikkurilan seurakunta on tukenut vuosittain
talousarviomäärärahoista niitä partiolippukuntia, joiden taustayhteisönä Tikkurilan seurakunta on. Tikkurilan seurakunta toimii
taustayhteisönä viidelle partiolippukunnalle: Pyhän Laurin Ritarit,
Erämetsot, Tikkurilan Siniset, Aviapartio ja Jokihiset.
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Seurakunnan partioyhdyshenkilöt, nuorisotyönohjaajat Mika Ijäs ja
Merja Rantala ovat laatineet kirkkoherralle esitysluonnoksen partioavustusmäärärahojen myöntämiseksi. Avustusmäärärahat on jaettu
siten, että kukin partiolippukunta saa ensin 10 % kaikille lippukunnille jaettavaksi tarkoitetusta avustussummasta. Kunkin lippukunnan
perusavustusmäärärahaksi esitetään 950 euroa. Loppumäärä 4750
euroa jaetaan lippukunnan jäsenten mukaisessa suhteessa.Tämä
jakoperiaate auttaa pienimpiä lippukuntia kehittämään toimintaansa.
Esityslistan liitteestä ilmenee, miten kunkin lippukunnan avustusmäärärahat muodostuvat ja miten ne jakautuvat lippukuntien
kesken.
Liite 3 Tikkurilan seurakunnan avustusmäärärahojen jako partiolippukunnille 2015
Esitys:

Tikkurilan seurakunta jakaa vuoden 2015 partioavustusmäärärahat
seuraavasti:
–
–
–
–
–

Päätös:

Aviapartio
Erämetsot
Jokihiset
Pyhän Laurin Ritarit
Tikkurilan Siniset
Yhteensä

2208,75 €
2303,75 €
1448,75 €
1662,50 €
1876,25 €
9500,00 €

Esitys hyväksyttiin.

116 § Myyntisaamisten merkkaaminen luottotappioiksi
Tikkurilan seurakunnalle on erääntynyt aikaväliltä 26.6.2014 –
30.6.2015 saatavia yhteensä 6447,55 euroa. Saatavat ovat
syntyneet tilavuokra-, kerho-, pöytäliina- ja toimintamaksuista.
Seurakuntayhtymän taloushallinto on pyytänyt seurakuntaneuvostoja ilmoittamaan vuoden 2015 puoleen väliin saakka
saatavat luottotappioiksi. Lista myyntisaatavista jaetaan
kokouksessa (salassa pidettävä).

Esitys:

1) Merkataan Tikkurilan seurakunnan ajalta 26.6.2014 –
30.6.2015 saatavia yhteensä 6447,55 euroa luottotappioiksi.
2) Merkitään tiedoksi, että luottotappioiksi merkattuja saamisia
voidaan periä takaisin kohdan 1 päätöksestä huolimatta.

Päätös:

Esitykset 1 – 2 hyväksyttiin.
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117 § Ystävyysseurakunta-avustusten 2015 kohdentaminen
Seurakuntaneuvosto päätti 27.8.2014 vuoden 2015 talousarvion
hyväksymisen yhteydessä myöntää 4.000 euroa ystävyysseurakuntien taloudelliseen avustamiseen. Tikkurilan seurakunnan
ystävyysseurakuntia ovat Petroskoin ja Aunuksen seurakunnat.
Pastori Terhi Viljanen on selvittänyt kirkkoherran pyynnöstä
ystävyysseurakuntien taloudellisen avustamisen tarvetta. Hän on
keskustellut Inkerin kirkon rovastikuntakoordinaattori Jukka
Paanasen kanssa ystävyysseurakuntiemme avustustarpeista.
Paanasen arvion mukaan Tikkurilan seurakunnan avustukselle olisi
hyvä kohde Petroskoin seurakunnan diakoniatyö ja lapsi- ja
nuorisotyö.
Esitys:

Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto myöntää 2.000 euroa
Petroskoin seurakunnan diakoniatyölle ja 2.000 euroa lapsi- ja
nuorisotyölle lähetettäväksi Inkerin kirkon kautta. Inkerin kirkolta
edellytetään selvitys rahojen käytöstä suunnitelma helmikuun
loppuun mennessä.

Käsittely:

Esittelijä täydensi esitystään seuraavasti ”Tikkurilan seurakunnan
seurakuntaneuvosto myöntää 2.000 euroa Petroskoin seurakunnan
diakoniatyölle ja 2.000 euroa lapsi- ja nuorisotyölle lähetettäväksi
Inkerin kirkon kautta. Petroskoin seurakunnalta edellytetään selvitys
tai suunnitelma rahojen käytöstä helmikuun 2016 loppuun
mennessä”.

Päätös:

Käsittelyosioon kirjattu esittelijän täydennetty esitys hyväksyttiin
kokouksen päätökseksi.

118 § Seurakuntaneuvoston kokoukset ja iltakoulut 2016
Vantaan seurakuntien seurakuntaneuvostojen, johtokuntien,
toimikuntien ja vastuuryhmien vuosikello on synkronoitu osaksi koko
Vantaan seurakuntayhtymän hallinnon ja johtamisen vuosikelloa.
Yhteinen vuosikello 2015 on saatu juuri viimeisteltyä. Tikkurilan
seurakuntaneuvoston 2015 kokousaikatauluesitys jaetaan
neuvoston kokouksessa.
Esitys:

Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokousaikataulu 2016
ja iltakoulut kevätkaudella 2016.
Kokouspaikkana on yhteisen kirkkoneuvoston kokoushuone
(Unikkotie 5 B, 4. krs), ellei toisin mainita.

Kevät 2016
Keskiviikko 20.1.

klo 18

Keskiviikko 10.2.

klo 18

Toimintakertomus 2015
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Keskiviikko 9.3.

klo 18

Keskiviikko 13.4.

klo 18

Keskiviikko 25.5.

klo 18

(TTS 2017–2019 laadintaohjeet ja
tavoitteet, avustukset)

Keskiviikko 24.8.

klo 18

Työalojen TA 2016 kehys, koulutussuunnitelman tavoitteet

Keskiviikko 21.9.

klo 18

Koko srkn yhteinen tts 2017 –
2019

Keskiviikko 26.10.

klo 18

palvelukokonaisuuksien tts 2017,
koulutussuunnitelma, lausunto yhtymän ja srk:ien tts-suunnitelmista,
avustukset

Keskiviikko 30.11.

klo 18

Kolehtiesitykset

Syksy 2016

Iltakoulut /-seminaarit

Päätös:

Keskiviikko 13.1.

klo 17.30

Mm. kirkkohanke

Keskiviikko 6.4.

klo 17.30

Mm. kirkkohanke

Keskiviikko 4.5.

klo 17.30

Neuvoston ja LaJoRy:n iltakoulu
tts 2017 – 2019 painopisteistä

Esitys hyväksyttiin.

119 § Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan 28.10.2015 pykälien 99 ja 100 korjaukset
Seurakuntaneuvoston jäsen Liisa Virta on pyytänyt täsmentämään
seurakuntaneuvoston kokouksen 28.11.2015 § 99 pöytäkirjaan
kirjattua kuvausta nuorten aikuisten pastorin hakuprosessista
hakupapereihin tutustumisen ja haastatteluun osallistuneiden osalta.
Esitys seurakuntaneuvoston 28.10.2015 § 99 pöytäkirjan kuvauksen
täsmentämiseksi on esityslistan liitteenä. Lisättäväksi ehdotettavat
sanat ovat tummennetulla.
Liite 3 Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan 28.10.2015 pykälän 99 korjaus

Esitys:

Hyväksytään esityslistan liitteestä ilmenevä korjaus, joka koskee
seurakuntaneuvoston 28.10.2015 pykälää 99
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Paula Lehmuskallio toi kokouksessa esille myös saman neuvoston
pöytäkirjan 28.10.2015 pykälän 100 kirjauksen korjaamisen siten,
että käsittelyosioon kirjataan teksti ”Käydyn keskustelun jälkeen
esittelijä täydensi esitystään siten, että Suomen Idäntyö UP ry:lle
myönnetään 1.000 euroa ja Vantaan Suzukisoittajille 200 euroa.
Muutosehdotukset eivät koskeneet Tuomasyhteisöä.”
Käydyn keskustelun jälkeen, esittelijä esitti neuvostolle neuvoston
pöytäkirjan 28.10.2015 § 100 käsittelyosion korjaamista siten, että
se kuuluu ””Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä täydensi esitystään
siten, että SuomenIdäntyö UP ry:lle myönnetään 1.000 euroa ja
Vantaan Suzuki soittajille 200 euroa. Muutosehdotukset eivät
koskeneet Tuomasyhteisöä.”

Päätös:

1) Hyväksyttiin esityslistan liitteeseen tehdyt korjaukset, jotka
koskivat neuvoston pöytäkirjan 28.10.2015 § 99 kirjaamista.
2) Hyväksyttiin esittelijän kokouksessa tekemä ja käsittelyosiin
kirjattu esitys, joka koskee neuvoston pöytäkirjan 28.10.2015 § 100
kirjaamisen muuttamista päätöksen osalta.

120 § Ilmoitus vuoden 2015 kolehtisuunnitelman muuttamisesta
Kirkkoherra vaihtoi päätöksellään 5.9.2015, kirkkohallituksen
suosituksesta (Yleiskirje 16/2015), sunnuntain 6.9.2015
kirkkokolehdin kohteen. Kolehtisuunnitelman mukaan kolehti olisi
pitänyt kerätä Kansan Raamattuseuralle. Sunnuntain 6.9.2015
kolehti kerättiin sen sijaan kirkon ulkomaanavun kautta pakolaisille.
Kirkkoherra määräsi päätöksellään 26.11.2015 kerättäväksi kolehdin
Kansan Raamattuseuralle Olotilan keskiviikon arki-illan ehtoollisella
16.12.2015. Tuo arki-illan ehtoollinen on osallistujamäärältään
todennäköisesti normaalia suurempi kirkkohankeinfon johdosta ja
korvaa 6.9.2015 keräämättä jääneen kolehdin.

Esitys:

Merkitään kirkkoherran päätökset tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

121 § Lähetekeskustelu lähetystyön uudistamista valmistelevan työryhmän
nimeämiseksi ja työryhmän tavoitteeksi
Tikkurilan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2015 –
2017 on kirjattu tavoitteeksi vuosille 2015 – 2017 lähetystyön ja
nousevan sukupolven kohtaaminen. Toimenpiteeksi vuodelle 2015
on kirjattu Nimetään kehittämisryhmä ja sille neuvoston hyväksymät
tavoitteet lähetystyön uudistamiseksi nousevaa sukupolvea varten.
Lähetystyöhön on liittynyt Tikkurilan seurakunnassa, Vantaan
seurakuntayhtymässä ja kokonaiskirkossa eri suuntaan vieviä
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näkemyksiä. Kirkkohallituksen tukea lähetystyöhön liittyvien
näkemysten lähentämiseksi on odotettu. On ollut vaikea valmistella
toimintasuunnitelmaan kirjattua asiaa tavalla, joka veisi asiaa
tavoitteen suuntaan. Tavoite on kuitenkin olennaisen tärkeä
seurakunnan ydintehtävälle. Toiminta- ja taloussuunnitelmaan
kirjattua toimenpidettä ei ole vielä tehty. Tässä kokouksessa on
tarkoitus käydä lähetekeskustelu kehittämisryhmän tavoitteeksi.

Esitys:

1) Seurakuntaneuvosto käy lähetekeskustelun kirkkoherran
kokouksessa pitämän alustuksen pohjalta lähetystyön
kehittämisryhmän työskentelytavoitteen laatimista varten.
2) Seurakuntaneuvosto hyväksyy tavoitteet lähetystyön
kehittämisryhmälle tammikuun kokouksessa 2016.
3) Lähetystyön uudistamista valmisteleva työryhmä nimetään
seurakuntaneuvoston vuoden 2016 kevätkauden kokouksessa.

Käsittely:

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:
1) Seurakuntaneuvosto käy lähetekeskustelun kirkkoherran
kokouksessa pitämän alustuksen pohjalta lähetystyön
kehittämiseksi.
2) Kevätkaudella 2016 käynnistetään lähetystyön kehittämisprosessi.

Päätös:

Esitykset 1 – 2 hyväksyttiin.

122 § Muut asiat

123 § Kokouksen päättäminen

Esitys:

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimus ja valitusohjeet ja päättää
kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimus ja valitusohjeet ja päätti
kokouksen klo 21.18.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin
nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 107 – 113, 116, 118, 120 – 123.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pykälät: 114, 115, 117, 119.
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 ja 3 mom:n
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla
saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista
annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden
toimivaltaan.
Pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimus- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
viranomainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
aika
Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto / kirkkoherranvirasto
Käyntiosoite: Unikkotie 5 B (ma – pe 9 – 15)
Postiosoite: PL 69, 01301 Vantaa
Sähköposti: –
Pykälät: 114, 115, 117, 119.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle
oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.
Oikaisuvaatimuk- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
sen sisältö
allekirjoitettava.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös
asianosainen, seurakunnan / seurakuntayhtymän jäsen sekä kirkkoneuvosto /
seurakuntaneuvosto / yhteinen kirkkoneuvosto.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika

Helsingin hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520
HELSINKI
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Faksi: 029 56 42079
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
puhelinvaihde: 029 56 42000

30 päivää

Kirkollisvalitus, pykälät

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät
Kirkollisvalitus / alistusasia
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät

30 päivää

Bulevardi 16 B, V kerros klo 13.00 – 15.00
Faksi: 09 2340 3050
Sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pykälät
Käyntiosoite: Eteläranta 8
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Puhelin: 09 18021
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksi saannista.
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.
Valituskirjelmän liitteet
- 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.

PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto
Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Hankinta-asian
saattaminen
markkinaoikeuden
käsiteltäväksi

kokous 8/2015
107 § - 123 §

2.12.2015

sivu 15 (16)

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hakemusosoitus
Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä
perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain
(1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan
yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan
sopimuksen vastaisesti.
Hakemuksen tekeminen
Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista
markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia
vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun
ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan
tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen
perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen
(hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja
hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden
lähettämisestä.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
pykälät:
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 43300
Telekopio:029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Lisätietoja

Oikeudenkäyntimaksu

Tikkurilan seurakunta
kirkkoherra / puheenjohtaja
Janne Silvast 050 369 3526
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Kokouksen puolesta:

Jarno Tepora / puheenjohtaja

Jaana Hentunen / sihteeri

Janne Silvast / puheenjohtaja 114 §

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Vantaalla 8. joulukuuta 2015

Heikki Hilli

Salla Lindblad-Palo

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 10.12.2015 – 8.1.2016 Tikkurilan seurakunnan
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa Unikkotie 5 B, Tikkurila. Nähtävänä pitämisestä
on ilmoitettu samalla ilmoitustaululla.

Jaana Hentunen
hallintosihteeri

