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Kokouksen avaus

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

Päätös:

Kirkkoherra Janne Silvast piti alkuhartauden ja puheenjohtaja avasi
kokouksen klo 18.09.

77 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

78 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään
Janne Ropponen ja Katja Siniketo-Pietilä. Pöytäkirjantarkastajat
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Virpi Ratia ja Heikki Sipiläinen.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

79 §

Pöytäkirjan tarkastus

Esitys:

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi keskiviikkona 30.9. kello 12 –
16 Tikkurilan seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

80 §

Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä, että 82 § Tikkurilan
seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma käsitellään esittelyn
osalta kokouksen alussa.

81 §

Tiedoksi saatettavat asiat
a) Kirkkoherran päätökset
Esityslistan liitteenä on kooste kirkkoherran päätöksistä.

Esitys:

Merkitään kirkkoherran päätösluettelo tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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b) Tuomiokapitulin päätökset
Asianro 2015 – 00227 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on
istunnossaan 2.9.2015 myöntänyt pastori Marja Ruuskalle
virkavapautta Porvoon suomalaisen seurakunnan vs. V
seurakuntapastorin virasta 2.11.2015 – 31.12.2015 ja Tikkurilan
seurakunnan V seurakuntapastorin virasta 1.1.2016 – 12.9.2016.
äitiys- ja vanhempainvapaata varten.
Esitys:

Merkitään hiippakuntavaltuuston ote tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
c) Vastuuryhmien muistiot

Esitys:

Merkitään vastuuryhmien muistiot tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

82 §

Tikkurilan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 – 2018
Seurakuntaneuvoston 26.8.2015 työalojen nettokehyspäätöksen
jälkeisessä talousarvion 2016 jatkosuunnittelussa on havaittu, että
diakoniatyölle olisi jäämässä toimintamäärärahoja 36.485 euroa
enemmän varoja vuoden 2015 tasoon verrattuna. Samoin
päiväkerhotyöllä olisi jäämässä 7.225 euroa enemmän
toimintarahoihin, koska henkilöstökuluarvio on laskenut vastaavan
määrän. Henkilöstökulujen vähentäminen kompensoi seurakuntaneuvoston 26.8.2015 päätöstä, joka supisti päiväkerhotyön
toimintarahojen lähes vastaavalla summalla.
Diakoniatyön toimintarahoja esitetään kasvatettavaksi vuoden 2015
toimintamäärärahatasoon nähden 12.000 eurolla. Diakoniatyön
toimintamäärärahan nousulla (26%) varaudutaan kohonneeseen
avuntarpeeseen kotimaan ja ulkomailta tulleiden apuatarvitsevien
auttamiseksi. Vaikka diakoniatyön toimintarahat kasvavat, merkitsee
muutos diakoniatyön nettokehyksen laskemista 24.485 eurolla
neuvoston edelliseen päätökseen nähden. Diakonialle liikaa
osoitetut nettomenokehysrahat esitetään jaettavaksi muille työaloille.
Seurakunnan sisäisellä talousarviomäärärahojen 2016 jakamisella ei
aiheuteta merkittäviä muutoksia lapsiasioihin.

Esitys:

1) Seurakuntaneuvoston 26.8.2015 päättämää kustannuspaikkojen
ja työalojen nettomäärärahojen jakamista vuodelle 2016 muutetaan
seuraavasti:
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a) Diakoniatyön nettokehystä vähennetään 24.485 € eurolla
360.000 eurosta 335.515 euroon.
b) Päiväkerhotyön nettokehystä vähennetään 2.225 eurolla
353.000 eurosta 350.775 euroon.
c) seuraaviin kustannuspaikkoihin ja työaloihin lisätään
nettomenomäärärahoja seuraavasti:
–
hautaan siunaaminen
710 €
–
muut kirkolliset toimitukset
2.000 €
–
varhaisnuorisotyö
1.500 €
–
nuorisotyö
2.000 €
–
nuoret aikuiset
2.000 €
–
pyhäkoulutyö
1.000 €
–
perhetyö
2.000 €
–
iltapäiväkerhotoiminta
2.000 €
–
aikuistyö
2.000 €
–
vapaaehtoistyö
4.000 €
–
musiikkitoiminta
1.000 €
–
muu seurakuntatyö
4.500 €
–
muut seurakuntatilaisuudet
2.000 €
Yhteensä
26.710 €

2) Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva Tikkurilan seurakunnan
vuoden 2016 talousarvio / tarkennettu esitys 23.9.2015
3) Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva Tikkurilan seurakunnan
toimintasuunnitelma 2016 – 2018 ja tunnuslukutaulukko.
4) Seurakunnan työalojen ja kustannuspaikkojen alatilikohtainen
talousarvio vuodeksi 2016 tuodaan seurakuntaneuvoston tiedoksi
seurakuntaneuvoston kokoukseen 28.10.2015.
Päätös:

83 §

Esitys hyväksyttiin.

Tikkurilan seurakunnan VII seurakuntapastorinviran haettavaksi ilmoittaminen,
viran erityiset tarpeet ja haastattelutyöryhmän nimeäminen
Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti 3.12.2014, että
seitsemännen seurakuntapastorin virka julkistetaan haettavaksi
syyskaudella 2015 siten, että uusi viranhaltija voi aloittaa työnsä
1.12.2015.
Haettavan viran tehtäväalueena on nuorten aikuisten toiminta. Se on
strategisesti yksi tärkeimmistä seurakunnan tehtäväalueista. Arviolta
yli 90 %:ia nousevasta pääkaupunkiseudun sukupolvesta kokee
suhteensa seurakuntaan, kirkkoon ja niiden toimintaan irralliseksi.
Nuorten aikuisten toiminnan tehtävänä on toteuttaa ennakkoluulottomasti uusia nuorten aikuisten kohtaamistapoja kasvokkain,
tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa. Nuorten aikuisten toiminta
tavoittelee erityisesti sinkkuja ja dinkkuja, joilla ei ole vielä lasten
kautta kontaktia seurakuntaan.
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Nuorten aikuisten pastorin on kyettävä jalkautumaan nuorten
aikuisten pariin (koulut, oppilaitokset, sosiaalinen media, tapahtumat
ja vapaa-aika), sanoittamaan kristillistä uskoa ymmärrettävästi ja
nuoria aikuisia vahvistavalla tavalla sekä kehittämään nuorten
aikuisten hartaus- ja jumalanpalvelustoimintaa. Pastorilta odotetaan
nuorten aikuisten kohtaamistaitojen lisäksi kykyä suunnitella,
organisoida ja koordinoida nuorten aikuisten parissa tehtävää työtä
eri verkostokumppaneiden kanssa.
Tikkurilan seurakunnan VII seurakuntapastorin viran tehtäviin
kuuluu nuorten aikuisten toiminnan lisäksi kaikille papeille sisältyviä
tehtäviä (mm. kirkolliset toimitukset, jumalanpalvelukset, hartaudet,
sielunhoito, rippikoulut).

Esitys:
tehtävänkuvaus.

1) Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva nuorten aikuisten pastorin
2) Viran erityisinä tarpeina seurakuntapastorin tehtävien lisäksi ovat
- nuorten aikuisten toiminnasta vastaaminen, sen kehittäminen ja
toteuttaminen yhdessä nuorisotiimin ja nuorten aikuisten kanssa
- koulu- ja oppilaitosyhteistyö
3) Viranhoidossa katsotaan eduksi
- kyky jalkautua nuorten aikuisten pariin (koulut, oppilaitokset,
sosiaalinen media, tapahtumat ja vapaa-aika)
- kyky sanoittaa kristillistä uskoa ymmärrettävästi ja nuoria
aikuisia vahvistavalla tavalla
- kyky kehittää nuorten aikuisten hartaus- ja
jumalanpalvelustoimintaa.
- kyky suunnitella, organisoida ja koordinoida nuorten aikuisten
parissa tehtävää työtä eri verkostokumppaneiden kanssa.
4) Virka kuuluu vaativuusryhmään 601 ja sen peruspalkka on
2936,76 euroa kuukaudessa.
5) Virka ilmoitetaan haettavaksi seurakuntaneuvoston kokouksen
jälkeen
6) Seurakuntaneuvosto nimeää työryhmän haastattelemaan viran
hakijoita kirkkoherra Janne Silvastin, nuorten palvelukokonaisuuden
koordinoivan esimiehen Mika Ijäksen ja projektityöntekijä Merja
Riihelän kanssa. Haastattelut pidetään 20.10.2015.

Päätös:

Esitykset 1 – 5 hyväksyttiin.
Seurakuntaneuvosto nimesi työryhmään kirkkoherra Janne
Silvastin, nuorten aikuisten palvelukokonaisuuden koordinoiva
esimies Mika Ijäksen, projektityöntekijä Merja Riihelän, Sari RomanLagerspezin, Liisa Virran ja Markku Weckmanin.
Pykälä tarkastettiin kokouksessa.
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Iltapäiväkerhokulujen tarkennettu laskelma
Seurakuntaneuvoston kokoukseen 26.8.2015 tehtiin selvitys
iltapäiväkerhojen tuomista lisäkustannuksista toimintaan
kohdennettavien tukien jälkeen. Seurakuntaneuvosto palautti
kustannuslaskelman uudelleen valmisteltavaksi. Tarkennetussa
kululaskelmassa otetaan huomioon pelkästään iltapäiväkerhotoiminnan aikana koostuneet kulut.
Iltapäiväkerhojen kululaskelma on esityslistan liitteenä.

Esitys:

Merkitään liitteenä oleva iltäpäiväkerhon kululaskelma tiedoksi

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kokouksen puheenjohtaja Jarno Terpora poistui kokouksesta 85 § käsittelyn ajaksi.
85 §

Vuoden 2015 kansainvalisen diakonian ja lähetysmäärärahojen jakaminen
Vantaan seurakuntayhtymä on varannut lähetystyölle, Kirkon
Ulkomaanavulle ja Suomen Merimieskirkolle vuoden 2015
talousarvioon yhteensä 687.435 euron avustusmäärärahan.
Seurakuntayhtymän perussäännön (4 § 8 f-kohta) mukaisesti
yhteinen kirkkovaltuusto päättää 338.559 euron määrärahaosuudesta. Seurakuntaneuvostot päättävät 348.876 euron
määrärahaosuudesta. Lisäksi kullakin seurakunnalla on
oikeus käytettävissään olevasta määrärahasta myöntää tukea
lähetystyölle ja Kirkon ulkomaanavulle. Tikkurilan seurakunnan
osuus on seurakunnille jaettavasta määrästä 91.483 euroa.
Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti 30.9.2014/65 §
jakaa vuoden 2014 kansainvälisen vastuun määrärahat kirkon
kaikille seitsemälle lähetysjärjestölle näiden vapaaehtoisen
rovastikunnallisen lähetyskannatuksen suhteessa. Valtuuston päätös
ei sido seurakuntia.
Tikkurilan seurakuntaneuvosto on jakanut useana vuonna Tikkurilan
seurakunnan lähetysmäärärahat lähetysjärjestöille vapaaehtoisen
lähetyskannatuksen mukaisessa suhteessa. Periaate on korostanut
Vantaan seurakuntien strategian mukaisesti seurakunnan ja
seurakuntalaisten vapaaehtoisuutta.
Esityslistan liitteenä oleva esitys määrärahojen jakamiseksi perustuu
lähetysjärjestöille osoitettuun vapaaehtoisen lähetyskannatuksen
kolmen viimeisen vuoden (v. 2012 – 2014) keskiarvoon. Lähetyssihteeri Sirpa Jalokinos on asiavalmistellut lähetysmäärärahojen
jakamisesityksen kirkkoherran apuna.

Esitys:

1) Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva esitys Tikkurilan
seurakunnan lähetysmäärärahaosuuden jakamisesta.
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2) Seurakuntaneuvosto edellyttää myönnettyjen varojen käyttämistä
lähetystyön kohdemaassa tapahtuvaan työhön. Varoja ei tule
käyttää lähettävän järjestön ns. yleisavustuksena.
Käsittely

Seurakuntaneuvoston jäsen Sari Roman-Lagerspez esitti, että
määrärahat jaetaan Suomen Lähetysseuran ja Suomen Pipliaseuran
kanssa näiden keskinäisen vapaaehtoisen kannatuksen suhteessa.
Johanna Korhonen kannatti esitystä. Puheenjohtaja päätti
äänestysmenettelyn. Pohjaesitystä kannattavat äänestävät jaa ja
kokouksessa tehtyä esitystä äänestävät ei. Äänet jakautuivat
seuraavasti; jaa ääniä 9 ja ei ääniä 6.

Päätös:

Esitykset 1 ja 2 hyväksyttiin.

Pöytäkirjalausuma:

LIITE 1

86 §

Tikkurilan kirkkohankkeesta informoiminen
Tikkurilan kirkko- ja korttelihanke on edennyt alustavien
kumppanuusneuvottelujen kynnykselle. Kirkkoherra kertoo
kokouksessa tarkemmin Tikkurilan kirkko- ja korttelihankkeen
suunnittelun tilanteesta.

Esitys:

Kirkkoherra kertoo Tikkurilan kirkko- ja korttelihankkeen ja
suunnittelun tilanteesta.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

87 §

Muut asiat

88 §

Kokouksen päättäminen

Esitys:

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimus ja valitusohjeet ja päättää
kokouksen

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimuksen, valitusohjeet ja päätti
kokouksen klo 21.28.
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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: 76 – 81, 83, 84, 86 – 88
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pykälät: 82, 85
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: 76 – 81, 83, 84, 86 – 88
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
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksi saannista.

30 päivää
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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.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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.

Hankinta-asian
saattaminen
markkinaoikeuden
käsiteltäväksi

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
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Tikkurilan seurakunta
kirkkoherra / puheenjohtaja
Janne Silvast 050 369 3526

Oikeudenkäyntimaksu

Kokouksen puolesta:

Jarno Tepora / puheenjohtaja

Jaana Hentunen / sihteeri

Janne Silvast / kirkkoherra 85 §

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Vantaalla 30. syyskuuta 2015
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Heikki Sipiläinen

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 2.10.2015 – 1.11.2015 Tikkurilan seurakunnan
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa Unikkotie 5 B, Tikkurila. Nähtävänä pitämisestä
on ilmoitettu samalla ilmoitustaululla.

Jaana Hentunen
hallintosihteeri

Seurakuntaneuvosto 23.9.2015
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PÖYTÄKIRJALAUSUMA:
Kirkkomme seitsemästä virallisesta lähetysjärjestöstä viisi ei valitettavasti toimi
allekirjoittamansa perussopimuksen mukaan ja on julkisestikin esittämissään lausunnoissa
suhtautunut piittaamattomasti kirkon linjauksiin ja Suomen lainsäädäntöön. Neljä järjestöä
(SEKL, Kylväjä, SLEY ja SLEF) ei hyväksy lähetystyöhön lähes puolta kirkkomme papeista näiden
sukupuolen takia. Viisi järjestöä (edellä mainitut ja Sanansaattajat) suhtautuu torjuvasti
homoseksuaalien parisuhteisiin ja on kehottanut kirkkoa olemaan rekrytoimatta
homoseksuaaleja mihinkään työtehtäviin. Työsyrjintä sukupuolen ja seksuaalisen
suuntautumisen perusteella on sekä kirkossamme että Suomen laissa kielletty.
Pidämme ongelmallisena ja esitämme vastalauseemme sen johdosta, että Tikkurilan
seurakuntaneuvosto äänetyspäätöksellä on päättänyt rahoittaa toimintatavoiltaan
kyseenalaisia järjestöjä. Tällä lausumalla ilmaisemme, ettemme tue päätöstä emmekä kanna
siitä myöskään mahdollista juridista vastuuta.
Johanna Korhonen
Sari Roman-Lagerspetz
Christina Lindblad
Pirkko Kotila

