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Kokouksen avaus

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja piti alkuhartauden.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään
Miikka Huuskonen ja Minna Kuusela. Tarvittaessa he toimivat myös
ääntenlaskijoina.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

4§

Pöytäkirjan tarkastus

Esitys:

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi maanantaina 21.1.2013 klo 12 15 Tikkurilan seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

5§

Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisäten
pykälään 15 Muut asiat, tiedoksi Seminaarien ajankohdat keväällä
2013 Tikkurilan seurakunnassa.

6§

Varapuheenjohtajan vaali
Kirkkojärjestyksen luvun 10 § 12 mukaan (KJ 10:12) seurakuntaneuvoston tulee valita keskuudestaan varapuheenjohtaja ensimmäisen
ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksissa.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
vuosiksi 2013 ja 2014.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi
Jarno Teporan vuosiksi 2013 ja 2014.
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Tiedoksi saatettavat asiat
a) Kirkkoherran päätökset
Esityslistan liitteenä on kooste kirkkoherran päätöksistä.

Liite 1: Kirkkoherran päätösluettelo
Esitys:

Merkitään kirkkoherran päätösluettelo tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin kirkkoherran päätösluettelo tiedoksi korjaten päätöstä 377.
niin, että sana päätös korjataan sanaksi esitys.

b) Vastuuryhmien kokousmuistiot
Esityslistan liitteenä Perhe ja ruuhkavuodet vastuuryhmän
kokousmuistio.
Liite 2: Perhe ja ruuhkavuodet, kokousmuistio
Esitys:

Merkitään Perhe ja ruuhkavuodet vastuuryhmän kokousmuistio
tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

c) Helsingin Hiippakunnan Tuomiokapitulin tiedottaa
a) Asianro 2012-00334/14.11.2012 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on merkinnyt tiedoksi koskien kirkkoherran viran tehtävien
hoitamista ja palkkauspäätöksiä:
Sijaisuus omassa seurakunnassa
- vuosilomansijaisuudesta o.v.o ei makseta korvausta
(poikkeuksena tilanteet, joissa kirkkoherra vaihtuu kokonaan
esim. eläkkeelle siirtymisen yhteydessä)
- alle viikon virkavapaussijaisuudesta ei makseta korvausta
- 8-14 päivän sijaisuuksista maksetaan korvausta 15%
hoidettavan viran hinnoitteluryhmän mukaisen palkkauksen
peruspalkasta, ei kuitenkaan enempää kuin vakinaisen
kirkkoherran palkka
b) Asianro 2012-00366/28.11.2012 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt osa-aikaista (20%) virkavapautta pastori Toni
Fagerholmille Tikkurilan seurakunnan VIII seurakuntapastorin virasta
opiskelua varten ajalle 1.11.2012 – 1.1.2014. Osittainen virkavapaa ei
vapauta rippikoulutyöstä, rippikoulujen täysiaikainen leirityö mukaan
lukien.
c) Asianro 2012-00373/19.12.2012 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt pastori Kristiina Kartanolle virkavapautta
Tikkurilan seurakunnan II seurakuntapastorin virasta ajalle 14.1.2013 –
11.8.2013.
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d) Asianro 2012-00384/14.12.2012 Helsingin hiippakunnan notaari
Heikki Hämäläinen on viranhaltijapäätöksellä antanut virkamääräyksen
Veikko Karhumaalle virkamääräyksen Tikkurilan seurakunnan vs. V
seurakuntapastoriksi 1.1.2013 – 17.2.2013 edellyttäen Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulin suostumusta.
e) Asianro 2012-00400/21.12.2012 Helsingin hiippakunnan notaari
Heikki Hämäläinen on viranhaltijapäätöksellä antanut virkamääräyksen
pastori Jarkko Korhoselle Rekolan seurakunnan avustavaksi
seurakuntapastoriksi 1.1.2013 – 31.1.2013.
Esitys:

Merkitään Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin ja notaari Heikki
Hämäläisen päätökset tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

d) Suomen ev.lut.kirkko kirkkohallitus tiedottaa
Kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön toimikunta on 31.10.2012 myöntänyt
Kirkon lapsi- ja nuorisotyön ansiomerkin seuraaville:
erityisnuorisotyönohjaaja Petri Minkkiselle ja nuorisotyönohjaaja Matti
Mäenpäälle.
Ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka on toiminut tunnustusta
ansaitsevalla tavalle kirkon, seurakunnan, järjestön tai muun vastaavan
yhteisön palveluksessa virka- tai työsuhteessa vähintään 20 vuotta tai
jotka ovat olleet yksikön edustamilla työaloilla vapaaehtoistyössä tai
luottamustehtävässä vähintään 15 vuotta.
Ansiomerkit luovutetaan Nuori2013 -tapahtumassa 8.1.2013.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Annika Lappalainen poistui kokouksesta pykälän 8 käsittelyn ajaksi klo 18.20 – 18.21.
8§

Vuoden 2013 kolehtisuunnitelman tarkentaminen sunnuntain kello 15 ja lauantain
konfirmaatioiden kolehtien osalta
Seurakuntaneuvosto käsitteli kokouksessaan 28.11.2012 vuoden 2013
kirkkokolehtisuunnitelmaa. Neuvosto hyväksyi esityslistan esitykset
muilta osin, mutta palautti seuraavaan kokoukseen uudelleen
valmisteltavaksi esityksen 2 niin, että kello 15 konfirmaatioiden
rippikouluryhmä voi itse valita kolehtikohteen neuvoston hyväksymästä
kolehtikohdelistasta.
Kesällä 2013 kello 15 konfirmaatioissa kerätään kolehti
taloudellisessa ahdingossa olevien auttamiseksi Tikkurilan
seurakunnan diakoniatyön kautta. (Esitys 2 / Sn 28.11.2012 § 129)
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Tikkurilan seurakunnan rippikouluryhmiä konfirmoidaan vuonna 2013
poikkeuksellisesti kaksi myös lauantaina. Seurakuntaneuvoston kantaa
kello 15 konfirmaatioiden kolehtikäytännöstä voitaneen soveltaa myös
lauantain konfirmaatioiden kolehteihin, koska lauantain konfirmaatiot
kuuluvat samaan, päiväjumalanpalveluksia.
Liite 3: Tikkurilan seurakunta, vuoden 2013 kirkkokolehdit lauantain konfirmaatioissa ja
sunnuntain kello 15 konfirmaatioissa
Esitys:

1) Tikkurilan seurakunnan vuoden 2013 rippikouluryhmien lauantain
konfirmaatioissa sekä sunnuntain kello 15 konfirmaatioissa
rippikouluryhmä voi itse valita kolehtikohteen esityslistan liitteenä
olevasta neuvoston kolehtikohdelistasta.
2) Mikäli esityksessä 1 tarkoitetun konfirmaation rippikouluryhmä
unohtaa tai ei muusta syystä valitse kolehdin kohdetta, kannetaan se
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle.

Päätös:

9§

Esitykset 1 ja 2 hyväksyttiin.

Tikkurilan kirkon ja työsuojelutarkastusprosessin tilanne
Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto merkitsi kokouksessaan
31.10.2012 § 116 Tikkurilan kirkkohanketilanteen tiedoksi sekä pyysi
yksimielisesti ja välittömästi työsuojelutarkastusta Tikkurilan kirkkoon.
Kokouksen jälkeen 1.11.2012 kirkkoherra Janne Silvast neuvotteli
Vantaan seurakuntien työsuojelupäällikkö, lakimies Pekka Laakson
kanssa työsuojelutarkastuksen alkutoimenpiteistä. Tämän jälkeen
kirkkoherra oli yhteydessä Etelä-Suomen aluehallintoviraston
työsuojelun vastuualueelle. Työsuojelun vastuualueelta annettiin
ohjeeksi olla yhteydessä ensin työpaikan työterveyshuoltoon.
Työterveyshuoltoon tuli toimittaa Tikkurilan kirkosta tehtyjä lausuntoja
ja dokumentteja, jotka käsittelevät kirkon sisäilmaa. Työterveyshuollon
tuli ottaa tehtyjen raporttien pohjalta kantaa kirkossa työskentelyn
terveellisyyteen. Tikkurilan seurakunnan ja Vantaan seurakuntayhtymän asianomaisten hallintoelinten tulee sitten arvioida työterveyshuollon antamaa lausuntoa ja tehdä päätös Tikkurilan kirkon käyttömahdollisuuksista. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto ottaa lopuksi
kantaa siihen, onko Tikkurilan seurakunnan ja Vantaan seurakuntien
asiassa vastuulliset hallintoelimet ja toimijat toimineet riittävällä tavalla.
Tikkurilan seurakunta, Vantaan seurakuntien kiinteistöpalvelut ja työterveyshuolto alkoivat kukin kartoittaa Tikkurilan kirkon sisäilmaan ja
sen käyttämiseen liittyviä asiapapereita. Työterveyshuollon, Tikkurilan
seurakunnan ja Vantaan seurakuntien kiinteistöpalveluiden yhteinen
palaveri pidettiin 5.12.2012. Palaverin käsittely perustui seuraaviin
asiakirjoihin:
- Opti Plan korjausrakentamispalvelu 27.1.2003, Tikkurilan kirkko,
kellarin lattian kosteusselvitys
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- Uudenmaan aluetyöterveyslaitos 6.3.2003, Kosteus- ja
homevaurioselvitys Tikkurilan kirkon kellaritiloissa
- Kiinteistöasiain johtokunta 5.5.2003, Tikkurilan kirkko,
salaojituksen ja sadevesiviemäröinnin korjaus
- Suomen sisäilmaston mittauspalvelu 2.3.2011, Vantaan
seurakuntayhtymän tilat, Unikkotie 5 ja Asematie 12, Vantaa,
Sisäilmasto- ja kuntoutustekninen kuntotutkimus
- Tikkurilan seurakunta, Riskien arviointi 12/2011.

Työterveyshuolto päätyi yhteisessä palaverissa 5.12.2012
suosittamaan seuraavia toimenpiteitä:
Koska viimeisin työpaikkaselvitysraportti on tehty 2010, eikä
työterveyshuollon silmämääräisellä arviolla saada merkittävää
lisätietoa, suositellaan mikrobipitoisuuksien mittausta
rakenteista (esim. kellari). Suositellaan Työterveyslaitoksen
kannanottoa lisätutkimustarpeesta.
Palaverimuistio on esityslistan liitteenä.
Kirkkoherra oli 5.12.2012 pidetyn palaverin jälkeen yhteydessä EteläSuomen Aluehallintovirastoon ja kertoi heille työterveyshuollon
antamasta suosituksesta. He kertoivat, että mikäli työterveyshuolto
suosittaa rakennetutkimuksia, kannattaa ne tehdä.
Vantaan seurakuntien kiinteistöjohtaja Sari Turunen vastaa Tikkurilan
kirkon rakennetutkimusten tilaamisesta ja teettämisestä. Tutkimuksen
tilaamistoimenpiteet on aloitettu. Tutkimuksen aikataulusta ei ole vielä
tietoa.
Esityslistan liitteenä on myös Vantaan seurakuntien talon peruskorjausta käsittelevän hankesuunnittelukokouksen 18.12.2012 muistio.
Virastotalon hankesuunnittelu on vasta alustavassa luonnosteluvaiheessa. Muistiossa on kuvattu lyhyesti virastotalon kuntoa ja
korjaustarvetta. Osa virastotalon tiloista on suunniteltu Tikkurilan kirkon
toimintojen väistötiloiksi. Tällä tavoin kirkkohanke tai sen mahdollinen
muu käyttörajoite liittyvät virastotalon tilanteeseen.
Liite 4: Palaverimuistio 5.12.2012 työterveyshuollon ja Tikkurilan srk / Vantaan seurakuntayhtymän kanssa liittyen Tikkurilan kirkon sisäilman selvitykseen
Liite 5: Vantaan seurakuntien talon peruskorjaus, hankesuunnittelukokous 3, 18.12.2012
Esitys:

Seurakuntaneuvosto merkitsee työsuojelutarkastusprosessin tilanteen
sekä esityslistan liitteet tiedoksi.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto merkitsi työsuojelutarkastusprosessin tilanteen
sekä esityslistan liitteet tiedoksi lisäten pöytäkirjaan, että seurakuntaneuvosto pyytää Vantaan seurakuntien kiinteistöpalveluita aloittamaan
välittömästi väistötilojen etsimisen.
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Periaatepäätös Tikkurilan seurakunnan saaman testamenttiasunnon myymisestä ja
varojen käyttämisestä diakoniatyön ja diakonisen vanhustyön hyväksi
Seurakuntaneuvosto käsitteli ensimmäisen kerran 28.11.2012
periaatepäätöstä Lyyli Mäkiniemen testamenttiasunnon myymisestä ja
varojen käyttämisestä diakoniatyön ja diakonisen vanhustyön hyväksi.
Asian käsittely on ohessa kokonaisuudessaan.
Seurakuntaneuvosto 28.11.2012 § 126
Tikkurilan seurakuntaan tuli tieto kesällä 2011 testamentista, jossa
seurakuntalainen Lyyli Mäkiniemi on osoittanut omaisuutensa
Tikkurilan seurakunnalle. Asiaa hoiti alussa ja sen hoitamisesta on
ohjeistanut seurakuntayhtymän lakimies Pekka Laakso. Perunkirjoitus
annettiin ulkopuolisen lakitoimiston tehtäväksi. Perunkirjoitus sai
lainvoimansa 28.5.2012 päivätyllä käräjänotaarin allekirjoituksella.
Perunkirjoitus vei keskimääräistä pidemmän ajan asiassa esiin
tulleiden juridisteknisesti selvittämättömien asioiden lainvoimaiseksi
saattamisen johdosta.
Kopio testamentista on esityslistan liitteenä.
(Liite 3: Testamentti Mäkiniemi)
Testamentin mukana Tikkurilan seurakunta sai asunnon, puhelinosakkeen ja pienen määrän talletuksia. Testamentin laatija ei
ilmoittanut testamenttivarojensa käytölle erityistä tahtoaan.
Kirkkoherra Janne Silvast, vs. hallintosihteeri Terttu Vehviläinen ja vs.
seurakuntasihteeri Marjo Lehtamo tapasivat 16.8.2012 Lyyli
Mäkiniemen omaisia testamenttiasunnolla. Ennen tapaamista
kirkkoherra ja sihteerit totesivat, ettei asunnossa ole taloudellisesti
suuriarvoista irtaimistoa. Tapaamisessa kirkkoherra antoi Lyyli
Mäkiniemen omaisille luvan viedä asunnosta irtaimistoa (huonekaluja,
kirjoja, astioita). Tapaamisen yhteydessä kirkkoherra kysyi omaisten
käsitystä testamentin antajan mahdollisesta toiveesta (ei tahdosta)
testamenttiomaisuuden käytöstä. Ajatus diakoniatyön ja diakonisen
vanhustyön tukemisesta testamentti- varoin tuntui omaisista
testamentin tekijän ajatuksia lähellä olevasta kohteesta.
Kirkkoherra pyysi diakonia ja kriisivalmius palvelukokonaisuuden
koordinoivaa esimiestä Anita Salosta tekemään luonnoksen Lyyli
Mäkiniemen testamenttivarojen käyttämisestä diakoniatyön ja
diakonisen vanhustyön hyväksi. Luonnos on esityslistan liitteenä.
(Liite 4: Anita Salosen tekemä luonnos Lyyli Mäkiniemen testamenttivaroista)
Perukirja esitellään kokouksessa.
Esitys:

1) Tikkurilan seurakunnan Lyyli Mäkiniemeltä saama testamenttiasunto ja puhelinosake myydään.
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2) Myynnistä saadut varat ja testamentin kautta Tikkurilan seurakunnalle siirtynyt muu varallisuus siirretään Vantaan seurakuntien
taloushallinnon avustuksella pitkäaikaiselle tuottotilille tai vastaavalle.
Tuottotililtä tai vastaavalta tulee voida tehdä tilisiirtoja ainakin kerran
vuodessa.
3) Testamenttivarojen käytöstä tehdään kolmen vuoden suunnitelma
vuosittain. Ensimmäinen kolmivuotinen suunnitelma tehdään vuonna
2013 aikavälille 2014 – 2016. Suunnitelma on sitova aina ensimmäisen
suunnitelmakauden vuotena. Mahdolliset muutokset testamenttivarojen
käyttöön kesken budjettikauden tekee seurakuntaneuvosto.
4) Vuonna 2013 testamenttivaroja käytetään yhteensä 9.000 euron
edestä. Niistä käytetään kesädiakonin palkkaamiseen 7.000 euroa ja
2.000 euroa omaishoitajien retkitoimintaan. Mikäli kesäolotilaa ei voida
avata kesällä 2013, kesädiakonin työpanosta suunnataan muulla tavoin
ihmisiä kohtaavaan työhön.
5) Annetaan kirkkoherra Janne Silvastille allekirjoitusoikeus Lyyli
Mäkiniemen testamenttiasioiden hoitoon.
6) Annetaan Vantaan seurakuntien talouspalveluluille käyttöoikeus
Mäkiniemen testamenttitiliin.
Käsittely:

Keskustelun aikana Markku Weckman teki Päivi Pitkärannan kannattaman esityksen siitä, että asia jätettäisiin pöydälle. Puheenjohtaja
päätti, että asiasta äänestetään ja kertoi äänestysmenettelystä, joka
hyväksyttiin. Ne, jotka äänestävät asian käsittelyn jatkamista,
äänestävät JAA ja ne, jotka äänestävät pöydälle jättämistä äänestävät
EI. Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Äänestyksessä
JAA sai 7 ääntä ja EI sai 8 ääntä. Asia jätettiin pöydälle.
Neuvosto toivoi, että esityskohtaan 3, ensimmäiseen lauseeseen,
olisi hyvä lisätä Sari Roman-Lagerspetzin ehdottama lisäys:
diakonian ja diakonisen vanhustyön hyväksi.

Päätös:

Asian käsittely lopetettiin tässä kokouksessa.

Seurakuntaneuvosto 16.1.2013
Seurakuntaneuvoston kokouksen 28.11.2012 jälkeen kirkkoherra
Janne Silvast on keskustellut kiinteistökehityspäällikkö Olavi Jaskaran,
talouspäällikkö Juha Venhon, diakonian koordinoivan esimiehen Anita
Salosen, yhteisen seurakuntatyön diakoniasihteeri Eija Miettisen sekä
asuntotyön diakoni Jari Hirvosen kanssa Tikkurilan seurakunnan
testamenttiasunnon myymisestä tai vuokraamisesta.
Keskusteluissa on tullut ilmi diakonisen perustein tarvittavien asuntojen
tarve ja myös diakonisen vanhustyön lisäämisen tarve. Asunnon
myymistä puoltaa sen myönteinen ja välitön vaikutus diakoniatyön
tukemiseen ja vaikuttavuuteen. Testamenttiasunnon yhtiöön on tulossa
iso remontti, joka edellyttää seurakunnalta olemassa olevien budjetti-
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varojen käyttöä. Diakonisin perustein vuokratun asunnon vuokra tulee
asettaa normaalia tasoa alemmaksi. Testamenttiasunto alkaisi tuoda
diakoniatyölle tuloja vasta vuosien kulutta.
Liite 6: Testamentti Mäkiniemi
Liite 6 B: Isännöitsijän todistus

Esitys:

1) Tikkurilan seurakunnan Lyyli Mäkiniemeltä saama testamenttiasunto ja puhelinosake myydään.
2) Myynnistä saadut varat ja testamentin kautta Tikkurilan seurakunnalle siirtynyt muu varallisuus siirretään Vantaan seurakuntien
taloushallinnon avustuksella pitkäaikaiselle tuottotilille tai vastaavalle.
Tuottotililtä tai vastaavalta tulee voida tehdä tilisiirtoja ainakin kerran
vuodessa.
3) Testamenttivarojen käytöstä tehdään kolmen vuoden suunnitelma
vuosittain diakonian ja diakonisen vanhustyön hyväksi. Ensimmäinen
kolmivuotinen suunnitelma tehdään vuonna 2013 aikavälille 2014 –
2016. Suunnitelma on sitova aina ensimmäisen suunnitelmakauden
vuotena. Mahdolliset muutokset testamenttivarojen käyttöön kesken
budjettikauden tekee seurakuntaneuvosto.
4) Vuonna 2013 testamenttivaroja käytetään yhteensä 9.000 euron
edestä. Niistä käytetään kesädiakonin palkkaamiseen 7.000 euroa ja
2.000 euroa omaishoitajien retkitoimintaan. Mikäli kesäolotilaa ei voida
avata kesällä 2013, kesädiakonin työpanosta suunnataan muulla tavoin
ihmisiä kohtaavaan työhön.
5) Annetaan kirkkoherra Janne Silvastille allekirjoitusoikeus Lyyli
Mäkiniemen testamenttiasioiden hoitoon.
6) Annetaan kiinteistökehitysjohtaja Olavi Jaskaralle valtuudet hoitaa
testamenttiasunnon myynti ja siihen liittyvät toimenpiteet.
7) Annetaan a) Vantaan seurakuntien talouspalveluluiden työntekijöille
talouspäällikkö Juha Venholle, pääkirjanpitäjä Terttu Pääkköselle,
kirjanpitäjä Liisa Maikkulalle ja kirjanpitäjä Arto Alholle sekä b)
Tikkurilan seurakunnan työntekijöille kirkkoherra Janne Silvastille ja
seurakuntasihteeri Terttu Vehviläiselle käyttöoikeus Mäkiniemen
testamenttitiliin.

Käsittely:

Keskustelussa ilmeni, että seurakuntaneuvoston tahtotila on
vuokrata asunto. Testamenttiasunnon käyttösuunnitelma tulee siten
muokata vuokraukseen lähtökohdasta käsin. Keskustelussa
seurakuntaneuvosto päätyi kuitenkin jo antamaan valtuudet asunnon
vuokraamistoimien aloittamiseksi ja asunnon vuokraamiseksi. Asunnon
myymisestä voidaan päättää myöhemmin, jos se tulee nykyistä
tilannetta perustellummaksi.

Päätös:

Mäkiniemen testamenttiasuntoa ei myydä, vaan se vuokrataan.
Vuokraustoimet voidaan aloittaa. Asia palautettiin uudelleen
valmisteltavaksi muilta osin.
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Yhteisvastuukeräyksen 2013 keräyspäällikön nimeäminen
Yhteisvastuukeräyksen keräyspäällikkönä on toiminut vuosien ajan
diakoniatyöntekijä. Keräyspäällikön tehtävänä on huolehtia
työskentelyn käynnistämisestä sekä vastuiden ja työtehtävien
jakamisesta, tiedon hankinta ja materiaalien tilaus, tiedottaminen,
tapahtumien ja tempauksien suunnittelu yhdessä projektipäällikön ja
yhteistyötahojen kanssa, kerääjien hankinta ja koulutus sekä
keräyksentapahtumien järjestäminen, tilitys ja osallistujien kiittäminen.
Syyskauden 2012 lopussa tapahtuneessa Tikkurilan seurakunnan II
diakonin rekrytoinnissa yhteisvastuukeräys ilmoitettiin yhdeksi uuden
viranhaltijan vastuualueeksi. Virkaan valittiin Anne Viljanen.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto nimeää vuoden 2013 Yhteisvastuukeräyksen
keräyspäälliköksi diakoni Anne Viljasen.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto nimesi vuoden 2013 Yhteisvastuukeräyksen
keräyspäälliköksi diakoni Anne Viljasen.

12 §

Yhteisvastuukeräyksen 2013 Tikkurilan seurakunnan osuuden käyttäminen
Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia
syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta
Suomessa ja kehitysmaissa.
Joka kevät Yhteisvastuun reilut 35 000 vapaaehtoista lähtevät
liikenteeseen keräyslistojen ja -lippaiden kanssa. Keräykseen
osallistuvat kaikki Suomen ev. lut. seurakunnat.
Keräys järjestetään helmi - huhtikuussa, mutta keräyslupa on voimassa
ympäri vuoden. 2013 keräysluvan numero on Keräyslupa
2020/2012/2493, ÅLR 2012/6163. Keräyksen suojelijana toimii
tasavallan presidentti. Keräyksen esimies vuonna 2013 on Helsingin
hiippakunnan piispa Irja Askola.
Tuotosta menee 60 % Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun, 20 % käytetään vuosittain valittavaan
kohteeseen Suomessa ja 20 % kirkon ja seurakuntien tekemään
avustustyöhön. Kunkin yksittäisen seurakunnan osuus keräyksen
tuotosta on 10 % ja se käytetään keräysluvan mukaiseen
erityiskohteeseen diakoniatyön hyväksi.
Vuoden 2013 Yhteisvastuukeräys auttaa yksinäisiä vanhuksia.
Kotimaisena keräyskohteena on etsivän vanhustyön projekti, jonka
kohderyhmänä ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat
yksinäiset, eristäytyneet tai syrjäytyneet vanhukset.
Keräysvaroin etsitään heikko-osaisia vanhuksia ja pyritään saamaan
heidät erilaisten palvelujen piiriin. Vanhusten vertaistukihenkilöiksi
koulutetaan aktiivisia vanhuksia, jotka haluavat jakaa arkeaan
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ikäistensä kanssa. Projekti toteutetaan yhteistyössä Kirkkopalvelujen
Kehittämiskeskus Tyynelän ja seurakuntien diakoniatyön kanssa.
Kansainvälisen diakonian esimerkkikohteena on Kambodza.
Diakoniatyön koordinoivan esimiehen Anita Salosen ja Yhteisvastuukeräyksen vastuuhenkilön Anne Viljasen ehdotus vuoden 2013
yhteisvastuukeräyksen Tikkurilan seurakunnan osuuden (10 %
Tikkurilan seurakunnan keräystuotosta) käyttämisestä on
esityslistan liitteenä.
Tikkurilassa voidaan arvioida aikaisempien tutkimusten perusteella
olevan noin 850 yli 75-vuotiasta seurakunnan jäsentä, jotka kärsivät
yksinäisyydestä ainakin toisinaan. Yli sata heistä kärsii yksinäisyydestä
jatkuvasti.
Liite 7: Ehdotus Yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan keräystuoton kohdentamisesta
(Anita Salonen ja Anne Viljanen)
Esitys:

Yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan osuudella luodaan
yksinäisille vanhuksille tarkoituksellisuuden tunnetta ja toteutetaan
heidän unelmiaan keräyksen aikana täsmentyneiden tarpeiden
mukaisesti. Rahaa voidaan käyttää esimerkiksi konsertti- tai
teatterikäyntiin, kirkkokyytiin, kahvilaan, matkaan kotiseudulle,
vapaaehtoisten kouluttamiseen tai vaikka laitosten henkilökunnan
tukemiseen hengellisten tarpeiden kohtaamisessa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

13 §

Kottosen testamenttitilin käyttöoikeuksien antaminen
Tikkurilan seurakunnan diakoniatyön vuosia sitten saama Kottosen
testamenttiasunnon vuokratuottotilin käyttöoikeudet ovat olleet yhdellä
Tikkurilan seurakunnan ja yhdellä Vantaan seurakunta- yhtymän
taloushallinnon työntekijällä. Toinen heistä on jäänyt jo eläkkeelle ja
toinen on virkavapaalla.
Vantaan seurakuntayhtymän talouspäällikkö Juha Venhon mukaan olisi
joustavinta, jos seurakuntayhtymän talouspalveluiden työntekijöillä olisi
Kottosen testamenttiasunnon tilinkäyttöoikeus. Tilinkäyttöoikeuksia
tarvitaan yhtiövastikkeiden maksamiseen ja muutamia kertoja
vuodessa varojen siirtämiseen Tikkurilan seurakunnan diakonityölle
seurakuntaneuvoston päätösten mukaisesti.

Esitys:

Annetaan a) Vantaan seurakuntien talouspalveluluiden työntekijöille
talouspäällikkö Juha Venholle, pääkirjanpitäjä Terttu Pääkköselle,
kirjanpitäjä Liisa Maikkulalle ja kirjanpitäjä Arto Alholle sekä
b) Tikkurilan seurakunnan työntekijöille kirkkoherra Janne Silvastille ja
seurakuntasihteeri Terttu Vehviläiselle käyttöoikeus Kottosen
testamenttitiliin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Luvan hakeminen yhteiseltä kirkkoneuvostolta Tikkurilan seurakunnan avustavan IX
seurakuntapastorin viran täyttämiseksi ajalle 1.4.2013 – 31.12.2013
Tikkurilan seurakunnassa on muiden Vantaan seurakuntien tavoin
avustavan seurakuntapastorin virka, joka on mahdollista täyttää määräajaksi myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Viran tarkoituksena on
tuoda joustavuutta erityisesti seurakunnan ruuhka-aikojen pappistyövoimatarpeen saamiseen. Lupaa viran käyttämiseksi tulee hakea
yhteiseltä kirkkoneuvostolta.
Tikkurilan seurakunta on voinut käyttää useana vuonna peräkkäin koko
vuoden tai osittain tätä määräaikaista virkaa. Viran täyttämisellä on
saatu tärkeää apua pappistyövoimatarpeeseen, jota seurakunnan
laaja-alainen toiminta sekä vuosittain suuri kirkollisten toimitusten ja
rippikoulujen määrä on vaatinut.
Tikkurilan seurakunnan henkilöstöresurssien määrän ja toiminnan
suhteesta kertoo suuntaa antavasti ohessa olevat luvut. Tikkurilan
seurakunnan lukujen vertailukohdaksi on otettu Vantaan seurakuntayhtymän seurakuntien vastaavat keskiarvot. Tiedot perustuvat Vantaan
seurakuntayhtymän tasekirjaan 2011 ja henkilöstökertomuksen 2011.
- 607 jäsentä / henkilötyövuosi (Vantaan srk:n KA 514)
- 2,7 henkilötyövuotta / rippikouluryhmä (Vantaan srk:n KA 4,2)
- kastetilaisuus / henkilötyövuosi 8,4 (Vantaan srk:n KA 6,4)
- vihkimiset / henkilötyövuosi 3,0 (Vantaan srk:n KA 2,1)
- kuolleet / henkilötyövuosi 3,4 (Vantaan srk:n KA 3,3)
Ylläolevat toiminnot yhteensä 15,1 / henkilötyövuosi (Vantaan srk:n
KA 12,1)
Yllä olevan tilaston muutamat vertailtavat asiat ovat yksi kapea
näkökulma resurssien ja toiminnan väliseen suhteeseen. Henkilötyövuosi vertailukohtana ei esimerkiksi ota kantaa yksikköjen
välisiin eroihin ammattikuntaresurssien suhteesta toimintaan.
Se kertoo kuitenkin suuntaa antavasti koko henkilöstövolyymin
suhteesta vertailtaviin asioihin. Vertailtavat luvut kuuluvat tällä
hetkellä todennäköisesti luotettavimpiin ja keskenään vertailukelpoisimpiin tilastotietoihin Vantaalla ja kuvaavat keskeisiä papin
viralle asetettuja tehtäviä.
Vuoden 2013 talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen jälkeen on
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli määrännyt Tikkurilan seurakunnan kirkkoherra Janne Silvastin Vantaan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi 2013 ja 214.
Sille seurakunnalle, jonka kirkkoherra toimii yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtajana, on seurakuntayhtymän yhteinen hallinto (yhteinen
kirkkoneuvosto) osoittanut 50 %:n korvauksen yhden seurakuntapastorinviran vuosittaisista palkkamenoista.
Vuoden 2013 talousarvion laadinnassa ei ehditty huomioimaan yllä
olevaa kuluvähennystä. Lisäksi pastori Toni Fagerholmin osittaisen
virkavapaan (20 %) tuomia säästöjä ei myöskään ole huomioitu vuoden
2013 budjetissa. Toni Fagerholmin osittaisen virkavapaan ja yhden
seurakuntapastorin virkapalkan 50 %:n kuluvähennykset vastaavat
seurakuntapastorin 8,4 kuukauden keskimääräisiä palkkakustannuksia palkan sivukuluineen.
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Yhteinen kirkkovaltuusto muutti 19.4.2011 Tikkurilan seurakunnan
aiemman avustavan VIII seurakuntapastorin viran vakinaisesti
täytettäväksi viraksi ja perusti uuden avustavan IX seurakuntapastorin
viran. Ennen yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä Tikkurilan seurakunnan avustavan seurakuntapastorin virka oli siten VIII seurakuntapastorin virka.
Esitys:

Tikkurilan seurakuntaneuvosto pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta
lupaa avustavan IX seurakuntapastorin viran täyttämiseksi ajalle 1.4.31.12.2013. Virasta aiheutuvat kulut voidaan kattaa vuodeksi 2013
myönnetyillä varoilla.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

15 §

Muut asiat
Tiedoksi Seminaarien ajankohdat keväällä 2013 Tikkurilan
seurakunnassa.
- Seurakuntaneuvoston ja laajan johtoryhmän yhteinen
Toimintajärjestelmän arviointi -seminaari torstaina 7.3.2013
klo 17.00 – 20.00 Tikkurilan Nuorisotilassa.
- Seurakuntaneuvoston ja operatiivisen johtoryhmän yhteinen
Vapaaehtoistyön seminaari sunnuntaina 10.3.2013 klo 15.30 –
19.00 Yhteisen kirkkoneuvoston kokoushuoneessa, 4.krs.
- Seurakuntaneuvoston, vastuuryhmien ja laajan johtoryhmän
yhteinen TTS -seminaari tiistaina 7.5.2013 klo 17.30 – 20.00
Tikkurilan Nuorisotilassa.

16 §

Kokouksen päättäminen

Esitys:

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet ja päättää
kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet ja päätti
kokouksen klo 19.33.
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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: 1 – 5, 7, 9, 14, 15
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 6, 8, 10 – 13
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
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto / kirkkoherranvirasto
Käyntiosoite: Unikkotie 5 B (ma – pe 9 – 15)
Postiosoite: PL 69, 01301 Vantaa
Telekopio: 09 873 5063
Sähköposti: –
Pykälät: 6, 8, 10 - 13
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 tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
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: Ratapihantie 9
Postiosoite: PL 120, 00521 Helsinki
Faksi: 010 364 2079
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pykälät –

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät –

30 päivää

Kirkollisvalitus / alistusasia
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät –

30 päivää

Bulevardi 16 B, V kerros klo 9.00 – 15.00
Faksi: 09 2340 3050
Sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pykälät –

30 päivää

Käyntiosoite: Satamakatu 11
Postiosoite: PL 185, 00161 Helsinki
Puhelin: 09 18021
Telekopio: 09 180 2350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valituskirjelmä

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksi saannista.
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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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: Erottajankatu 1 – 3, 00130 Helsinki
Postiosoite: PL 118, 00130 HELSINKI
Puhelin: 010 364 3300
Telekopio: 010 364 3314

Lisätietoja

Oikeudenkäyntimaksu

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

Janne Silvast (puheenjohtaja)

Marjo Lehtamo (sihteeri)

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Vantaalla 21. päivänä tammikuuta 2013

Miikka Huuskonen

Minna Kuusela

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 22.1.2013 – 22.2.2013 Tikkurilan seurakunnan
ilmoitustaululla Kirkkoherranvirastossa Unikkotie 5 B, Tikkurila. Nähtävänä pitämisestä on
ilmoitettu samalla ilmoitustaululla.

Marjo Lehtamo
vs. hallintosihteeri

