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Kokouksen avaus

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

Päätös:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen klo 18.02.

90 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

91 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys:

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

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Ropponen ja Markku
Weckman. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina.

92 §

Pöytäkirjan tarkastus

Esitys:

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi tiistaina 3.11. kello 12 – 15
Tikkurilan seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

93 §

Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä, että pykälässä 105
muut asiat käsitellään kirkon tutkimuskeskuksen kysely.

PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto
94 §

kokous 7/2015
89 § - 106 §

28.10.2015

sivu 4 (18)

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 – 00236 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on
istunnossaan 23.9.2015 antanut pastori Satu Huttuselle
viranhoitomääräyksen Tikkurilan seurakunnan IX
seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.1.2016 – 31.12.2016.
Määräaikaisuuden perusteena on tehtävän projektiluonteisuus sekä
vapaa- ja vuosilomien sijaisena toimiminen.
2) Asianro 2015 – 00256 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on
istunnossaan 7.10.2015 todennut pastori Toni Fagerholmin
virkasuhteen Tikkurilan seurakunnan VIII seurakuntapastorin virkaan
päättyvän 1.1.2016 alkaen irtisanoutumisen johdosta.

Esitys:

Merkitään tuomiokapitulin päätökset tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

c. Talouden toteumavertailu 1.1. - 30.9.2015
Tikkurilan seurakunnan vuoden 2015 käyttömäärärahojen toteumavertailu on esityslistan liitteenä.
Esitys:

Merkitään talouden toteumavertailu 1.1. - 30.9.2015 tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

95 §

Lausunto Pyhän Laurin kirkon päivitetystä kuorialueen suunnitelmasta
Tikkurilan seurakuntaneuvosto antoi lausunnon Pyhän Laurin
kirkkorakennuksen ja kellotornin hankesuunnitelmasta 29.10.2014.
Neuvosto piti suunnitelmaa tarkasti ja hyvin laadittuna. Neuvosto
näki, että hanke voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisesti, kuitenkin
niin, että hankkeessa vältetään tarpeetonta haittaa kirkon toiminnalle,
erityisesti kirkkotapahtumien sesonkiaikoina.
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Pyhän Laurin kirkon remonttihanke on aloitettu seurakuntaneuvos-ton
29.10.2014 käsittelemän suunnitelman pohjalta. Kirkon kuori- osaan
liittyvistä suunnitelmista museovirasto on halunnut käydä tarkentavia
keskusteluja. Käytyjen keskustelujen jälkeen museo- virasto on
pyytänyt tarkentamaan kirkon kuoriosan suunnittelua.
Remonttihankkeen pääsuunnittelijana toimiva Mikko von Bonsdorf
esittelee seurakuntaneuvostolle uusimman suunnitelman Pyhän
Laurin kirkon kuorialueesta. Suunnitelma on myös esityslistan
liitteenä.
Pyhän Laurin kirkko on erityisesti Tikkurilan seurakunnan, Vanda
svenska församlingin sekä yhteisen seurakuntatyön kirkko.

Esitys:

Tikkurilan seurakuntaneuvosto puoltaa Pyhän Laurin kirkon
kuorialueen ja kirkkosalin ensimmäisiä penkkejä koskevan
muutoksen toteuttamista esityslista liittenä olevan suunnitelman
mukaisesti.

Käsittely:

Esittelijä tarkensi esitystään seuraavasti ”Tikkurilan seurakuntaneuvosto puoltaa Pyhän Laurin kirkon kuorialueen ja kirkkosalin
muutoksen toteuttamista esityslistan liittenä olevan suunnitelman
mukaisesti”.

Päätös:

Tikkurilan seurakuntaneuvosto puoltaa Pyhän Laurin kirkon
kuorialueen ja kirkkosalin muutoksen toteuttamista esityslistan
liittenä olevan suunnitelman mukaisesti.

96 §

Seurakunnan työalojen ja kustannuspaikkojen alatilikohtainen talousarvio vuodeksi
2016
Seurakuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 23.9.2015 Tikkurilan
seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuodeksi 2016 – 2018
sekä talousarvion vuodeksi 2016. Samassa yhteydessä seurakuntaneuvosto päätti, että seurakunnan työalojen ja kustannuspaikkojen
alatilikohtainen talousarvio vuodeksi 2016 tuodaan seurakuntaneuvostolle tiedoksi 28.10.2015 pidettävään kokoukseen.

Esitys:

Merkitään tiedoksi liitteenä oleva Tikkurilan seurakunnan työalojen
ja kustannuspaikkojen alatilikohtainen talousarvio vuodeksi 2016.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Lausunto Vantaan seurakuntien toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016 - 2018
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli 7.10.2015 Vantaan
seurakuntayhtymän talousarvioehdotusta vuodeksi 2016 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2016–2018 ja
päätti pyytää seurakuntaneuvostoilta, kiinteistöjohtokunnalta,
yhteisen seurakuntatyön johtokunnalta ja yhteistyötoimikunnalta
talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa koskevat
lausunnot. Lausunnot toimitetaan talouspäällikölle yhteenvedon
koostamista varten viimeistään 28.10.2015.
Vantaan seurakuntayhtymän talousarvioehdotus vuodeksi 2016 ja
toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2016–2018 sekä
Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja
taloussuunnitelma 2016–2018 on esityslistan liitteenä.
Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen seurakuntatyö hallinnoi vuoden
2014 loppuun saakka Betanian kiinteistön alakerrassa olevaa
Olotilaa. Olotila siirtyi Tikkurilan seurakunnan hallinnoitavaksi vuoden
2015 alusta. Siirron yhteydessä sovittiin, että Olotilan ohjaaja siirtyy
Tikkurilan seurakunnan työntekijäksi ja seurakunta saa Olotilan
ohjaajan palkkaa ja henkilöstökuluja vastaavan summan
nettomenokehyksen päälle. Vastaavasti Tikkurilan seurakunta ottaa
kiinteistön sisäiset vuokrat ja muutkin menot kannettavakseen.
Tikkurilan seurakunnan vuoden 2015 nettomeno- kehykseen on
lisätty Olotilanohjaajan palkka ja henkilöstökulut. Nyt
lausuntokierroksella olevaan vuoden 2016 nettomenokehyksessä ei
tiettävästi ole huomioitu Olotilanohjaajan henkilöstökulujen lisäystä.

Esitys:

1) Seurakuntaneuvosto pyytää tarkistamaan, onko Tikkurilan
seurakunnan nettomenokehykseen lisätty Olotilan ohjaajan palkka- ja
henkilöstökuluja vastaavan määrän ja tekemään tarvittaessa
lisäyksen. Vantaan seurakuntayhtymän talousarvio vuodeksi 2016 ja
toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosiksi 2016–2018 on hyvin laadittu.
Erityisesti uudet tunnusluvut antavat uutta informaatiota Vantaan
seurakunnista. Nettomenokehyksen jäsenmääräisen osuuden
vähäisyyttä suhteessa Vantaan seurakuntien keskiarvoon Tikkurilan
seurakuntaneuvosto pitää kovin suurena ottaen huomioon, että
Tikkurilan seurakunnalla on työntekijöitä ainakin 25 % vähemmän
muihin Vantaan seurakuntien resursseihin suhteutettuna.
2) Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

98 §

Esitykset 1 – 2 hyväksyttiin.

Henkilöstökoulutussuunnitelma 2016 - 2017
Seurakuntaneuvosto käsitteli kokouksessaan 26.8.2015 Tikkurilan
seurakunnan henkilöstökoulutuksen tavoitteita ja määrärahavarauksia vuodelle 2016 ja päätti seuraavasti:
1) Palvelukokonaisuuden on mahdollista tukea kahden vapaaehtoisen koulutusta vuodessa (muu kuin seurakunnan
taiseurakuntayhtymän järjestämä koulutus). Kunkin palvelukokonaisuuden sisällä voidaan varata kahden
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vapaaehtoistenkouluttamiseen 200 € / vapaaehtoinen / vuosi.
Vapaaehtoisten kouluttaminen on pyrittävä sisällyttämään
seurakunnan koulutussuunnitelmaan. Vapaaehtoisten
koulutuspäätöksen yhteydessä on oltava kuvaus, missä seurakunnan
toiminnassa koulutuksesta saatavia taitoja käytetään.
2) Työalojen (kustannuspaikkojen) vuoden 2016 koulutusmäärärahoihin varataan keskimäärin 450 € / koulutukseen pääsevä
työntekijä. Myös yli puoli vuotta kestävissä määräaikaisissa virka- tai
työsuhteissa on mahdollista osallistua henkilöstökoulutukseen
määrärahojen puitteissa. Vakituisten työntekijöiden koulutus on
kuitenkin ensisijaista. Työntekijän keskimääräinen koulutusmääräraha
voidaan perustellusta syystä ylittää.
3) Tikkurilan seurakunnan koko työyhteisöä tai sen osaa koskevaan
koulutukseen varataan vuodelle 2016 yhteensä 10.000 euroa.
Määrärahat ohjataan yleishallinnon kustannuspaikalle.
4) Työhyvinvoinnin tukemiseen ja työnohjaukselliseen toimintaan
varataan yhteensä 10.000 €. Määrärahat ohjataan yleishallinnon
kustannuspaikalle
5) Työntekijöiden työalaneuvottelupäivistä aiheutuvat kustannukset
sisällytetään koulutusmäärärahakehykseen.
6) Tiimien virkistyspäiviä voidaan pitää vuodessa yksi ja yhtä
työntekijää kohden siihen voidaan käyttää enintään 40 €.
7) Tikkurilan seurakunnan henkilöstökoulutuksen tavoitteet
2016 – 2017:
- Kirkon jäsentietouden lisääminen ja sen ohjaaminen erityyppisiä seurakunnan jäseniä tavoittavaksi hengelliseksi
ja/tai diakoniseksi toiminnaksi tai viestiksi
- Ammatillisen osaamisen kehittäminen seurakunnan
ydintehtävissä ja monikulttuurisuuden kohtaamisessa
(jumalanpalveluselämä, musiikki, elämänkaarikohtaamiset,
teologia ja hengellinen kieli)
- Lisätä työntekijöiden valmiuksia vapaaehtoisten
ohjaamiseen ja heidän taustavaikuttajaksi siirtymiseen.
- Muutosjohtajuuden ja organisaation muutosvalmiuden
lisääminen yleisesti ja tulevaa kirkkohanketta varten
- Palveluprosessiosaamisen kehittäminen
Liite 1 Henkilöstön koulutussuunnitelma
Esitys:

1) Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva henkilöstön koulutussuunnitelma vuosiksi 2016.
2) Piispainkokouksen päätöksen mukaisesti ensimmäiseen
seurakuntavirkaan ja viransijaisuuteen tulleet diakonit, kanttorit,
nuorisotyönohjaajat ja varhaiskasvatuksen ohjaajat osallistuvat
Helsingin hiippakunnan järjestämään Osallisena kirkon uskosta ja
tehtävästä – orientoitumiskoulutukseen. Myös muihinkin seurakunnan
tehtäviin tulleet voivat osallistua koulutukseen. Ensiksi mainituille
koulutus on velvoittava.
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3) Merkitään tiedoksi, että työyhteisön yhteiset koulutukset
varmistuvat vuosikellon 2016 rakentumisen yhteydessä.
Päätös:

Esitykset 1 – 3 hyväksyttiin.

Laura Häggblom ja Janne Silvast poistuivat kokouksesta 98 § käsittelyn ajaksi

99 §

Lausunto Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille Tikkurilan seurakunnan VII
seurakuntapastorin virkaan määrättävästä

Seurakuntaneuvosto 23.9.2015
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.
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:
1) Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva nuorten aikuisten pastorin
tehtävänkuvaus.
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
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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 – 6 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.

Seurakuntaneuvosto 28.10.2015
Seurakuntaneuvoston 23.9.2015 pidetyn kokouksen jälkeen julkaistiin
25.9.2015 seuraava hakuilmoitus
Tikkurilan seurakunta on aktiivinen, keskusteleva ja toiminnallisesti
vireä kaupunkiseurakunta Vantaalla. Seurakuntaan kuuluu 39.500
jäsentä ja yli 60 työntekijää. Seurakunnan alueella kohdataan
pääkaupunkiseudun historian arvokkaat juuret Pyhän Laurin
kirkossa ja sen lähialueella. Nouseva sukupolvi haastaa
seurakunnan toiminnan uudistumaan tehtäväänsä, historiaansa ja
osaamistaan arvostaen.
Tikkurilan seurakunnassa on haettavana VII
SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA, jonka työalavastuuna on
NUORTEN AIKUISTEN toiminta
Nuorten aikuisten pastorin tehtävänä on
- nuorten aikuisten toiminnasta vastaaminen, sen kehittäminen ja
toteuttaminen yhdessä nuorisotiimin ja nuorten aikuisten kanssa
- koulu- ja oppilaitosyhteistyö
- papin työhön sisältyvät tehtävät (mm. kirkolliset toimitukset,
jumalanpalvelukset, hartaudet, sielunhoito, rippikoulut).
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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.
Tehtävään valitulta odotamme innostunutta ja kehittävää työotetta
sekä hyviä yhteistyö- ja työyhteisötaitoja.
Tehtävän palkkaus määräytyy kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 601 mukaisesti ja siitä maksettava
peruspalkka on 2 936,76 €/kk. Lisäksi voidaan maksaa
kokemuksen perusteella määräytyvää vuosisidonnaista
palkanosaa, jonka suuruus on enintään 15 % tehtävän
peruspalkasta. Virkaan määrätyn tulee esittää hyväksyttävä
selvitys terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista sekä
rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Viranhaltijalta edellytetään erinomaista suomenkielen suullista ja
kirjallista taitoja ja tyydyttävää ruotsinkielen taitoa. Määräyksen
virkaan antaa Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli.
Hakijoiden odotetaan liittävän hakemusten yhteyteen vastauksen
kahteen ennakkotehtävään:
1) Mitä hyvää näet Vantaan seurakuntien strategiassa? Mitä siitä
puuttuu tai minkä sanoisit toisin?
2) Tee suunnitelma nuorten aikuisten kristillisen identiteetin
tukemiseksi Tikkurilan seurakunnan toiminnan kautta.
Toteutusvuosi on 2016 (esim. tapahtumat, some, jp- elämä,
verkostot, jalkautuminen, …)?
Hakemukset lähetetään sähköisesti Kirkko HR:n kautta maanantaina 12.10.2015 klo 15 mennessä. Haastattelu pidetään Ti
20.10.2015 klo 9-16. Kutsu haastatteluun esitetään 14.15.10.2015. Mahdollinen soveltuvuustutkinta tapahtuu 21.22.10.2015. Tiedustelut: kirkkoherra Janne Silvast 0503693526
(6.10. klo 10 – 12), janne.silvast@evl.fi
Hakuajan päättymiseen mennessä saapui yhteensä 38 hakemusta.
Heistä 21 oli pastoreita, loput hakijoista olivat pääsääntöisesti
teologian maistereita. Haastateltavia olivat valitsemassa Mika Ijäs,
Merja Riihelä, Janne Silvast ja Markku Weckman. Tähän hakuprosessin vaiheeseen oli haastattelutyöryhmästä Sari RomanLagerspetz estynyt saapumaan oman esteen johdosta ja Liisa Virta
työryhmän koollekutsumisessa sattuneen virkamiesvalmisteluvirheen johdosta. Hakupaperit lähetettiin molemille heistä heti
esteen ja virheen toteamisen jälkeen. Hakijoista haastatteluun
kutsuttiin seuraavat pastorit: Seppo Hartikainen, Satu Huttunen, Mirka
Härkönen, Suvi-Maria Junni, Sari Kuirinlahti, Visa Viljamaa ja Terhi
Viljanen.
Haastattelu pidettiin 20.10.2015 ja siihen osallistui koko
haastattelutyöryhmä: Sari Roman-Lagerspetz, Markku Weckman,
Liisa Virta, Mika Ijäs, Merja Riihelä ja Janne Silvast. Haastattelussa
kysyttiin hakijoiden motivaatiota haettavan viran tehtäviin,
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työkokemusta, yhteistyövalmiuksia, haettavan tehtävän sisällön
hahmottamista ja hakijan osaamista tehtävän erityisalueisiin, käsitystä
omista kehittymisalueista, stressinhallinnasta, kristillisen sanoman
ytimestä sekä valmiutta mahdolliseen soveltuvuus- kokeeseen.
Haastattelujen jälkeen tarkempaan soveltuvuustutkintaa pyydettiin
Seppo Hartikaisesta, Satu Huttusesta, Suvi-Maria Junnista sekä Visa
Viljamaasta. Tiedot soveltuvuustutkinnasta saadaan esityslistan
lähettämisen jälkeen.
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen
Tikkurilan seurakunnan VII seurakuntapastorin virkaan. (KL 6:18)
Esitys:

1) Seurakuntaneuvoston 3.12.2014 tekemää päätöstä (§ 138)
”Seitsemännen seurakuntapastorin virka julkistetaan haettavaksi
syyskaudella 2015 siten, että uusi viranhaltija voi aloittaa työnsä
1.12.2015” muutetaan niin, ettei 1.12.2015 ole ehdoton viranhoitamisen aloitusaika.
2) Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää Helsingin
hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä pastori Satu Huttuselle
Tikkurilan seurakunnan VII seurakuntapastorin virkaan 1.12.2015
alkaen. Hän on hakupapereiden, haastattelun, soveltuvuustutkinnan
ja tunnettujen ominaisuuksien perusteella soveltuvin vastaamaan
virassa vaadittaviin tehväviin.
3) Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Esitykset 1 – 3 hyväksyttiin.

Seurakuntaneuvosto muutti tämän pykälän kirjaamista kokouksessaan 2.12.2015 § 119 ja
muutos on tehty pykälän kirjaukseen.
100 § Avustusten käsitely ja avustuskriteereiden muutos
Tikkurilan seurakuntaneuvoston on käsitellyt avustushakemuksia
kaksi kertaa vuodessa, kerran keväällä ja kerran syyskaudella.
Seurakuntaneuvosto käsitteli kevätkaudella avustuksia 27.5.2015.
Silloin avustushakemuksia oli yhteensä 10. Tässä seurakuntaneuvoston kokouksessa on käsiteltävänä 3 avustushakemusta.
Seurakuntaneuvosto myönsi 27.8.2014 yhteensä 8.000 euroa vuoden
2015 avustusmäärärahoiksi. Kevään avustuskäsittelyssä määrärahoja
käytettiin yhteensä 1.300 euroa.
Aiemmin avustusten myöntämisen kriteereinä ovat olleet kirkollisuus,
diakonisuus ja paikallisuus, joista vähintää kahden tuli toteutua. Nyt
esitettyjen avustusten myöntämisen kriteerinä ovat edelleen samat,
mutta vaatimus kahden kriteerin täyttymisestä on poistettu. Kolehdit,
lähetysjärjestöjen tukeminen budjettivaroin sekä oman seurakunnan
diakoninen avustaminen eivät kuulu nyt päätettävien asioiden
joukkoon.
Esitys:

1) Seurakuntaneuvosto muuttaa 22.5.2006 hyväksymänsä
avustuskriteerit siltä osin joka koskee kriteereiden määrän
täyttymistä. Avustuksen myöntämisen ehdoiksi riittää yhden ehdon
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täyttyminen kolmesta ehdosta (kirkollisuus, diakonisuus,
paikallisuus) kuitenkin painottaen kirkollisuutta ja diakonisuutta.
Ehtojen täyttyminen ei merkitse kategorista oikeutta avustukseen.
Seurakuntaneuvosto harkitsee ja päättää kunkin avustuksen aina
erikseen ja käyttää niissä harkintavaltaa.
Päätös:

Esitys 1 hyväksyttiin.

2) Hyväksytään esityslista liitteenä oleva esitys myönnettäviksi
avustuksiksi.
Käsittely:

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:

Esitys 2 hyväksyttiin esittelijän käsittelyosiossa tekemän
muutosesityksen mukaisesti.

Seurakuntaneuvosto muutti tämän pykälän kirjaamista kokouksessaan 2.12.2015 § 119 ja
muutos on tehty pykälän kirjaukseen.
Liitteenä 2 myönnetyt avustukset
101 § Lausunto kappalaisen Jyrki Kaukasen osittaisesta virkavapaudesta (20%) ajalle
1.1. - 31.12.2016
Tikkurilan seurakunnan III kappalainen Jyrki Kaukanen on hakenut 20
% virkavapaata kappalaisen virastaan ajalle 1.1. - 31.12.2016.
Tikkurilan seurakunnan työntekijöitä ja pappeja on ollut vastaavilla
osa-aikaisilla virkavapailla. Kunkin virkavapaan kohdalla työnantaja
on huomioinut tasapuolisuuden työntekijöiden kesken sekä kunkin
hetken mahdollisuuden virkavapaan myöntämiseen.
Tikkurilan seurakunnan pappistyövoima 2016 mahdollistaa Jyrki
Kaukasen hakeman virkavapauden myöntämisen. Kesäikana 2016
(1.6. - 30.8.2016) virkavapauden 20 % osuus on kuitenkin syytä
pienentää 10 %:iin.
Esitys:

Tikkurilan seurakuntaneuvosto puoltaa kappalaisen Jyrki
Kaukasen osittaisen virkavapaan (20%) myöntämistä ajalle 1.1. 31.12.2016, kuitenkin niin että aikavälillä 1.6. - 30.8.2016
virkavapauden määrä on 10 %:ia

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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102 § Lausunto pastori Jarkko Korhosen virkavapaushakemuksesta Tikkurilan
seurakunnan V seurakuntapastorin virasta ajalle 1.3.2016 - 28.2.2017
Tikkurilan seurakunnan V seurakuntapastori Jarkko Korhonen
hakenut jatkoa virkavapaalleen ajalle 1.3.2016-28.2.2017 Tikkurilan
seurakunnan V seurakuntapastorin virasta. Nykyinen virkavapaa
päättyy 29.2.2016.
Jarkko Korhonen on ollut lähetystyön koulutuksessa sekä Suomen
Lähetysseuran ja Mission Aviation Fellowship (MAF) lähetyslentojärjestön palveluksessa 6.9.2012 alkaen. Jarkko Korhonen on
perheineen myös Tikkurilan seurakunnan nimikkolähetti.
Jarkko Korhosen työsopimus Suomen Lähetysseuran kanssa MAF:in
(Mission Aviation Fellowship) palveluksessa päättyy 28.2.2017.
Esitys:

1) Tikkurilan seurakuntaneuvosto puoltaa pastori Jarkko Korhosen
virkavapaan jatkamista V seurakuntapastorin virasta
ajalle 1.3.2016 – 28.2.2017.
2) Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Esitykset 1 – 2 hyväksyttiin.

103 § Virkamääräyspyyntö pastori Veikko Karhumaalle Tikkurilan seurakunnan V
seurakuntapastorin sijaiseksi ajalle 1.3.2016 – 28.2.2017
Mikäli seurakuntaneuvosto on edellisessä pykälässä puoltanut Jarkko
Korhosen virkavapaan jatkumista Tikkurilan seurakunnan V seurakuntapastorin virkaan, tulee virkaan saada työntekijä vastaavaksi ajaksi.
Pastori Veikko Karhumaa on toiminut Jarkko Korhosen virkavapaan ajan
V seurakuntapastorin viransijaisena. Veikko Karhumaa on hoitanut
virkaa taidolla ja luotettavasti. Hän jatkaminen viransijaisena on
seurakunnalle ja rippikoulutyölle eduksi.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto pyyttää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta, että se jatkaisi pastori Veikko Karhumaan virkamääräystä
Tikkurilan seurakunnan V seurakuntapastorin virkaan Jarkko
Korhosen virkavapautta vastaavaksi ajaksi 1.3.2016 –
28.2.2017.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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104 § Rippikoulun käyminen vuotta aiemmin

Tanja Forcythe-Reid on hakenut tyttärelleen Isabella Forcythe-Reid
lupaa osallistua Tikkurilan seurakunnan järjestämään rippikouluun
vuonna 2016 tavanomaista rippikouluikää yhtä vuotta nuorempana.
Hakemuksen perusteet ovat samat kuin mitä seurakuntaneuvosto on
aiemmin hyväksynyt.
Rippikoulun ohjesäännön pykälän 4 (4 §) mukaan:
Rippikouluun voidaan ottaa nuoria, jotka täyttävät vähintään 15
vuotta rippikoulun päättymisvuonna. Seurakuntaneuvosto voi
perustellusta syystä antaa luvan rippikoulun käymiseen tätä
nuoremmalle.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto myöntää Isabella Forcythe-Reidille luvan
rippikoulun käymiseen vuonna 2016.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

105 § Muut asiat
Kirkon tutkimuskeskuksen nelivuotiskertomus
Kirkon tutkimuskeskus valmistelee nelivuotiskertomusta vuosilta 2012 –
2015. Sitä varten on perinteisesti kysytty seurakuntien ja
seurakuntaytymien luottamushenkilöiden mielipiteitä kyselyllä.
Luottamuhenkilökysely toteutetaan kaikista Suomen seurakunnista ja
yhtymistä edustavana otantana valikoitujen seurakuntien
luottamushenkilöille. Kyselyyn vastataan nettilomakkeella, jonka
täyttämiseksi luottamushenkilöille toimitetaan kyselyn linkki sähköpostilla.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

106 § Kokouksen päättäminen
Esitys:

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimus ja valitusohjeet ja päättää
kokouksen

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimuksen, valitusohjeet ja päätti
kokouksen klo 21.10.

PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto

28.10.2015

kokous 7/2015
89 § - 106 §
sivu 15 (18)

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: 89 – 95, 97, 99, 101 – 106.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 96, 98, 100
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: 96, 98, 100
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
Kirkollisvalitus, pykälät

30 päivää
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.
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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

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Vantaalla 3. marraskuuta 2015

Janne Ropponen

Markku Weckman

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 4.11.2015 – 3.12.2015 Tikkurilan seurakunnan
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa Unikkotie 5 B, Tikkurila. Nähtävänä pitämisestä on
ilmoitettu samalla ilmoitustaululla.

Jaana Hentunen
hallintosihteeri

