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Kokouksen avaus

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.07 ja piti alkuhartauden.

18 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

19 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään
Markku Jääskeläinen ja Annika Lappalainen. Tarvittaessa he toimivat
myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Jääskeläinen ja Pirkko
Kinnunen. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

20 §

Pöytäkirjan tarkastus

Esitys:

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi perjantaina 15.2.2013 klo 12 - 15
Tikkurilan seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

21 §

Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisäyksin,
että § 23 tulee liitteeseen 5 ja 6 Toimintakertomus 2012 muutos ja
lisäys.

22 §

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

Liite 1: Kirkkoherran päätösluettelo
Esitys:

Merkitään kirkkoherran päätösluettelo tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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b) Vastuuryhmien kokousmuistiot
Esityslistan liitteenä tiedoksi vastuuryhmien; Varhaisnuoret - nuoret
aikuiset, Perhe ja ruuhkavuodet, Voimavuodet, sinkut ja seniorit
sekä Diakonia- ja kriisivalmiuspalvelukokonaisuuden kokousmuistiot.
Liite 2: Vastuuryhmien kokousmuistiot
Esitys:

Merkitään vastuuryhmien kokousmuistiot tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi lisäten, että vastuuryhmän Voimavuodet, sinkut ja
seniorit kokousmuistio tuodaan seuraavaan kokoukseen tiedoksi
tehdyin muutoksin.

c Vantaan seurakunnat, talouspäällikön päätös
28.12.2012 Vantaan seurakuntien talouspäällikkö Juha Venho on
tehnyt päätöksen 31/2012 :
Vuoden 2011 loppuun mennessä on Tikkurilan seurakunnalle jäänyt
saatavia joihin ei perinnästä huolimatta ole saatu suoritusta. Kirjataan
liitteenä olevan erittelyn mukaan ko. myyntisaatavat luottotappioiksi
yhteensä 6 115,71 € ja poistetaan ne myyntireskontrasta.
Esitys:

Merkitään talouspäällikkö Juha Venhon päätös tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

d) Helsingin Hiippakunnan Tuomiokapitulin päätökset
a) Asianro 2012-00010/ 3.1.2013 Helsingin hiippakunnan notaari
Heikki Hämäläinen on viranhaltijapäätöksellä; a. Myöntänyt Vantaan
rovastikunnan kirkkoherrojen vuosilomat oheisen 3.1.32013 päivätyn
taulukon mukaisesti; b. Antanut taulukon mukaisesti virkamääräykset
kirkkoherranviran sijaiseksi seurakunnan virassa oleville o.v.o.; VES
36§:n johdosta päätökseen ei sisälly palkkauspäätöstä.
b) Asianro 2010-00049/ 16.1.2013 Helsingin hiippakunnan
tuomiokapituli on istunnossaan a. Määrännyt Korson seurakunnan
kirkkoherran virkaan ehdolle asetetut hakijat toimittamaan
vaalinäytteenä päiväjumalanpalvelus Korson kirkossa seuraavasti:
1. vaalisijalle asetettu Tikkurilan seurakunnan II kappalainen Pirkko
Yrjölä, 21.4.2013;
2. vaalisijalle asetettu Pukkilan seurakunnan kirkkoherra Hannu
Tiainen, 24.4.2013;
3. vaalisijalle asetettu Someron seurakunnan kirkkoherra Asko
Ojakoski, 5.5.2013;
b. määrännyt vaalin aloitettavaksi päiväjumalanpalveluksen jälkeen
helluntaina 19.5.2013.
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Esityslistan liitteenä Näkökohtia hyvästä vaalitavasta -muistio tiedoksi
seurakuntaneuvostolle ja työntekijöille.
c) Asianro 2013-00024/ Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on
istunnossaan 16.1.2013 myöntänyt pastori Jarkko Korhoselle
virkavapautta Tikkurilan seurakunnan V seurakuntapastorin virasta
lähetyslentotyöhön lähtöön valmistautumista ja koulutusta varten ajalle
18.2. - 18.8.2013.
d) Asianro 2013-00024/ Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on
istunnossaan 16.1.2013 antanut pastori Veikko Karhumaalle virkamääräyksen Tikkurilan seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi
ajalle 18.2 – 18.3.2013 edellyttäen Espoon hiippakunnan
tuomiokapitulin suostumusta.
Liite 3: Vantaan rovastikunnan kirkkoherrojen vuosilomat
Liite 3B: Näkökohtia hyvästä vaalitavasta -muistio, Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli
14.6.2006
Esitys:

Merkitään Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin ja notaari Heikki
Hämäläisen päätökset sekä liitteet tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

e) ”Nyt on henki päällä” – Kiertue nuorten syrjäytymistä vastaan
Nuorten ulkopuolisuus on suurimpia kansamme tulevaisuutta ja
hyvinvointia uhkaavia tekijöitä. Syrjäytymisen liittyviä kysymyksiä on
tarkoitus pohtia ”Nyt on henki päällä” - seminaarissa perjantaina
1.3.2013 klo 9-12. Seminaari järjestetään Helsingin seurakuntayhtymän Engel-salissa Kolmas Linja 22 (HKI 53).
Tilaisuus alkaa Tasavallan presidentin Sauli Niinistön lähettämällä
tervehdyksellä ja puheenvuoron käyttää mm. Helsingin
piispa Irja Askola.
Kutsumme seminaariin mukaan yhteiskunnan päättäjiä niin kunnista,
järjestöistä kuin seurakunnista: kansanedustajia, kirkkoherroja ja
valtuutettuja sekä nuorisotyön, sosiaalityön ja diakonian ammattilaisia.
Seurakuntien erityisnuorisotyöllä puolestaan on erinomainen kenttätuntemus nuorten arjesta ja voinnista.
Toivon, että voisitte viedä viestiä seminaarista eteenpäin. Erityisesti
toivon, että voisitte kutsua mukaan seurakuntienne luottamushenkilöitä.
Ilmoittautumiset seminaariin tapahtuvat 25.2. mennessä
osoitteeseen ysk.snellu@evl.fi
Liite 4: ”Nyt on henki päällä” - seminaarin kutsu ja ohjelma
Esitys:

Merkitään ”Nyt on henki päällä” - seminaarin kutsu ja ohjelma tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Tikkurilan seurakuntaneuvoston luottamushenkilöistä osallistuvat Marjo Tammisto ja Miikka Huuskonen sekä
työntekijöistä nuorisotyönohjaaja Sirpa Rosenberg ja erityisnuorisotyönohjaaja Petri Minkkinen.
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Tikkurilan seurakunnan toimintakertomus vuodesta 2012
Tikkurilan seurakunnan palvelukokonaisuuksien vastuuryhmät
varhaisnuoret – nuoret aikuiset, perhe ja ruuhkavuodet, voimavuodet,
sinkut ja seniorit sekä diakonia ja kriisivalmius ovat käsitelleet
työalojensa vuoden 2012 toimintakertomukset. Toimintakertomukset
ovat esityslistan liitteenä. Toimintakertomuksen liitteenä on myös
yhteisen kirkkoneuvoston kaavakkeelle tehty kertomus Tikkurilan
seurakunnan vuoden 2012 toiminnasta

Liite 5: Tikkurilan seurakunnan toimintakertomus vuodesta 2012
Liite 6: Toimintakertomus 2012, Yhteisen Kirkkoneuvoston asettamat tavoitteet
Esitys:

1) Hyväksytään esityslistan liitteenä olevat Tikkurilan seurakunnan
toimintakertomukset ja toimintakertomuksen tiivistelmä vuodesta 2012.
2) Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin lisäten toimintakertomukseen s.10, s.43 ja s.67
muutokset. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Pykälän 23 käsittelyn jälkeen klo 20.00 kokouksesta poistui kappalainen Kirsti Hildén. Pirkko
Kinnunen poistui hetkeksi kokouksesta klo 20.02 – 20.06.
Koordinoivat esimiehet sekä Pirkko Kinnunen poistuivat kokouksesta klo 21.02 ja kokouksessa
pidettiin tauko klo 21.02 – 21.11.

24 §

Tikkurilan IV nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi julistaminen, viran erityiset
tarpeet ja haastattelutyöryhmän nimeäminen
Seurakuntaneuvosto haki päätöksellään 28.11.2012 lupaa Tikkurilan
seurakunnan IV nuorisotyönohjaajan viran täyttämiseksi 1.1.2013
alkaen. Seurakuntayhtymän johtaja Juha Tuohimäki myönsi luvan viran
täyttämiseen 17.12.2012 .
Seurakuntaneuvoston pöytäkirjassa 28.11.2013 perusteltiin viran auki
julistamista mm. seuraavasti:
Toiminta- ja taloussuunnitelman 2013 – 2015 hyväksymisen
yhteydessä seurakuntaneuvosto on päättänyt, ettei Tikkurilan
seurakunnan I nuorisotyönohjaajan virkaa täytetä viranhaltijan
eläkkeelle siirtymisen 1.9.2013 jälkeen. Samoin on myös päätetty,
ettei perhetyöntekijän virkaa täytetä 1.1.2013 alkaen. Nämä
henkilöstöresurssimuutokset ovat välttämättömiä toimenpiteitä
supistuvassa taloudessa. Näiden lisäksi seurakunnan tulee arvioida
kussakin luontevassa viran tai työsuhteen avoimeksi tulemisen
tilanteessa mahdollisuutta viran tai työsuhteen täyttämiseen. Tämän
hetken arvion mukaan seurakunnan tulee varautua jättämään
täyttämättä virkoja ja/tai työsuhteita edellä esitettyjen lisäksi 4 – 5.
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Nyt avoimeksi tulevaa nuorisotyönohjaajan virkaa ei ole perusteltua
jättää täyttämättä. Tikkurilan seurakunta on vuoden 2013 budjetissa
jo varautunut viran kuluihin. Tulevien vuosien mahdollisilla
henkilöstön supistamisilla voidaan tasapainottaa taloutta. Kahden
samaan työalaan kohdistuvan viran täyttämättä jättäminen samana
vuonna on liian suuri muutos seurakunnalle, eikä sille ole nyt
tarvetta.

Koska nuorisotyöstä, varhaisnuorisotyön alueelta, jää yksi virka
täyttämättä vuoden 2013 aikana on tärkeää, että täytettävän
varsinaisen nuorisotyönohjaajan viran tehtävänkuvaukseen
sisällytetään osittain myös varhaisnuorisotyötä. Haettavan viranhaltijan
tehtävänä varhaisnuorisotyössä on muun muassa vastuu varhaisnuorisotyön tapahtumista. Musikaalisuus on eduksi nuorisotyönohjaajan työssä perustaitojen ohessa.
Nuorisotyönohjaajan viran tehtävänkuvaus on esityslistan liitteenä.
Liite 7: Nuorisotyönohjaajan IV viran tehtävänkuvaus
Esitys:

1) Tikkurilan seurakunnan IV nuorisotyönohjaajan virka julistetaan
haettavaksi kevään 2013 aikana.
2) Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva IV nuorisotyönohjaajan viran
tehtävänkuvaus.
3) Viran erityisinä tarpeina ovat:
- rippikoulu- ja sen jälkeinen nuorisotyö
- seurakuntalaisten pariin jalkautuminen ja verkostotyö työ (mm.
kouluyhteistyö, partiotyö)
- varhaisnuorisotyön tapahtumat
- hakijalle voidaan katsoa eduksi perehtyneisyys nuoriso- ja
gospelmusiikkiin, tietämys bänditoiminnasta sekä oma
musikaalisuus
4) Virka kuuluu vaativuusryhmään 502 ja siitä maksetaan 2223,11 €
suuruista kuukausipalkkaa.
5) Virassa on 4 kuukauden koeaika.
6) Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista
hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 § 2. momentissa
tarkoitettu rikosrekisteriote.
7) Seurakuntaneuvosto nimeää keskuudestaan edustajat
haastattelemaan viran hakijoita yhdessä kirkkoherra Janne Silvastin ja
nuorisotyöntekijöiden lähimmän esimiehen Sirpa Rosenbergin kanssa.

Päätös:

Esitykset 1 – 6 hyväksyttiin. Seurakuntaneuvosto nimesi
keskuudestaan edustajat Marjo Tammiston, Päivi Pitkärannan, Aulis
Mölsän sekä Liisa Virran haastattelemaan viran hakijoita yhdessä
kirkkoherra Janne Silvastin ja nuorisotyöntekijöiden lähimmän
esimiehen Sirpa Rosenbergin kanssa.
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Tikkurilan seurakunnan tiedottajan viran haettavaksi julistaminen, viran erityiset
tarpeet ja haastattelutyöryhmän nimeäminen
Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli kokouksessaan
28.11.2012 täyttöluvan pyytämistä tiedottajan virkaan mikäli
virkavapaalla oleva tiedottaja irtisanoutuu virastaan. Seurakuntaneuvosto valtuutti kirkkoherran pyytämään täyttölupaa yhtymän johtaja
Juha Tuohimäeltä. Pudi Kettunen ilmoitti irtisanoutumisestaan
30.11.2012.
Yhtymän johtaja Juha Tuohimäki myönsi 17.12.2012 luvan Tikkurilan
seurakunnan tiedottajan viran täyttämiseen 1.1.2013 alkaen.
Tikkurilan seurakunnan tiedottajan virka on suhteellisen uusi virka
seurakunnassamme. Seurakunnan viestintä on edistynyt viran perustamisen jälkeen. Seurakunnan viestinnän rutiineissa, tapahtumien
laadukkaan viestinnän harjaantumisessa, sosiaaliseen median
taidoissa sekä sisäisessä viestinnässä tarvitsemme yhteisönä vielä
kehittymistä.
Tiedottajan viran tehtävänkuvaus on esityslistan liitteenä.

Liite 8: Tiedottajanviran tehtävänkuvaus.
Esitys:

1) Tikkurilan seurakunnan tiedottajan virka julistetaan haettavaksi
kevään 2013 aikana.
2) Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva tiedottajan viran
tehtävänkuvaus viran erityisiksi tarpeiksi.
3) Virka kuuluu vaativuusryhmään 503 ja siitä maksetaan 2662,21 €
suuruista kuukausipalkkaa.
4) Virassa on 4 kuukauden koeaika.
5) Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista
hyväksyttävä lääkärintodistus.
6) Seurakuntaneuvosto valtuuttaa kirkkoherran kutsumaan
haastattelutyöryhmään yhden viestinnän asiantuntijan.
7) Seurakuntaneuvosto nimeää keskuudestaan edustajat
haastattelemaan viran hakijoita yhdessä kirkkoherran ja viestinnän
asiantuntijan kanssa.

Päätös:

Esitykset 1 – 6 hyväksyttiin. Seurakuntaneuvosto nimesi
keskuudestaan edustajat Miikka Huuskosen, Aulis Mölsän sekä Paula
Lehmuskallion haastattelemaan viran hakijoita yhdessä kirkkoherra
Janne Silvastin ja viestinnän asiantuntijan kanssa.
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Periaatepäätös Tikkurilan seurakunnan testamenttiasunnon vuokratuottojen
käyttämiseksi diakoniatyön ja diakonisen vanhustyön hyväksi sekä päätös
testamenttitilin valtuuksista
Seurakuntaneuvosto on käsitellyt kokouksissaan 28.11.2012 ja
16.1.2013 Tikkurilan seurakunnan Lyyli Mäkiniemeltä saamaa
testamenttia. Seurakuntaneuvosto päätyi 16.1.2013 siihen, että
Mäkiniemeltä saatu testamenttiasunto vuokrataan ja vuokraustoimet
voidaan aloittaa. Muilta osin asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.
Testamentin mukana Tikkurilan seurakunta sai asunnon, puhelinosakkeen ja pienen määrän talletuksia. Testamentin laatija ei
ilmoittanut testamenttivarojensa käytölle erityistä tahtoaan. Testamentin
saajan tulee huolehtia testamentin lahjoittajan haudanhoidosta 30
vuotta.

Liite 9: Testamentti Mäkiniemi ja Isännöitsijän todistus
Esitys:

1) Todetaan, että seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 16.1.2013
vuokrata Mäkiniemeltä saadun testamenttiasunnon.
2) Mäkiniemen testamentin mukana saatu puhelinosake myydään.
3) Testamenttiasunnon osaksi mahdollisesti tulevat taloyhtiöön
remonttikulut maksetaan Tikkurilan seurakunnan ylijäämävaroista,
olettaen että yhteinen kirkkovaltuusto siirtää Tikkurilan seurakunnan
edellisten vuosien ylijäämät kuluvan vuoden käyttövaroiksi. Remonttikulujen maksamisesta tehdään seurakuntaneuvostossa erillinen
päätös, kun asia on ajankohtainen.
4) Mäkinimen haudanhoitomaksu maksetaan seurakuntaneuvoston
määrärahoista.
5) Testamenttiasunnosta saatuja vuokratuottoja varten avataan
pankkitili. Tililtä tulee voida tehdä tilisiirtoja ainakin kerran vuodessa.
6) Testamenttiasunnon vuokratuottoja käytetään diakonian ja
diakonisen vanhustyön hyväksi. Vuokratuottojen käytöstä tehdään
vuosittain suunnitelma. Suunnitelma käsitellään seurakuntaneuvostossa samaan aikaan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman
kanssa. Mahdolliset muutokset vuokratuottojen käyttöön kesken
budjettikauden tekee seurakuntaneuvosto.
7) Annetaan kirkkoherra Janne Silvastille allekirjoitusoikeus Lyyli
Mäkiniemen testamenttiasioiden hoitoon.
8) Annetaan a) Vantaan seurakuntien talouspalveluiden 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.
9) Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely:

Seurakuntaneuvosto näki hyväksi tarkentaa päätöksissään seuraavia
pohjaesityksiä:
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Esitys 2: Mäkiniemen perunkirjassa mainittu puhelinosake
myydään.
Esitys 5: Testamenttiasunnosta saatuja vuokratuottoja varten
avataan kaksi pankkitiliä. Toinen tili avataan testamenttiasunnon juoksevien kulujen hoitamista varten, kuten hoitovastike. Toinen tili avataan vuokran nettotuottoja (vuokrasta
vähennetyt juoksevat kulut) varten. Juoksevien kulujen
hoitamista varten avatusta tilistä tulee voidaan tehdä tilisiirtoja
normaalin käyttötilin tavoin. Jälkimmäisestä, nettotuottotilistä
tulee voida tehdä tilisiirtoja ainakin kerran vuodessa.
Esitys 8: Annetaan a) Vantaan seurakuntien talouspalveluiden
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 kullekin
erikseen käyttö- ja nimenkirjoitusoikeus Mäkiniemen
testamenttitileihin.

Seurakuntaneuvosto näki hyväksi antaa kirkkoherralle valtuudet tehdä
käsittelyosiossa mainittuihin päätöksiin teknisiä korjauksia.
Päätös:

1) Todetaan, että seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 16.1.2013
vuokrata Mäkiniemeltä saadun testamenttiasunnon.
2) Mäkiniemen testamentin mukana saatu puhelinosake myydään.
3) Testamenttiasunnon osaksi mahdollisesti tulevat taloyhtiöön
remonttikulut maksetaan Tikkurilan seurakunnan ylijäämävaroista,
olettaen että yhteinen kirkkovaltuusto siirtää Tikkurilan seurakunnan
edellisten vuosien ylijäämät kuluvan vuoden käyttövaroiksi. Remonttikulujen maksamisesta tehdään seurakuntaneuvostossa erillinen
päätös, kun asia on ajankohtainen.
4) Mäkinimen haudanhoitomaksu maksetaan seurakuntaneuvoston
määrärahoista.
5) Testamenttiasunnosta saatuja vuokratuottoja varten avataan kaksi
pankkitiliä. Toinen tili avataan testamenttiasunnon juoksevien kulujen
hoitamista varten, kuten hoitovastike. Toinen tili avataan vuokran
nettotuottoja (vuokrasta vähennetyt juoksevat kulut) varten. Juoksevien
kulujen hoitamista varten avatusta tilistä tulee voidaan tehdä tilisiirtoja
normaalin käyttötilin tavoin. Jälkimmäisestä, nettotuottotilistä tulee
voida tehdä tilisiirtoja ainakin kerran vuodessa.
6) Testamenttiasunnon vuokratuottoja käytetään diakonian ja
diakonisen vanhustyön hyväksi. Vuokratuottojen käytöstä tehdään
vuosittain suunnitelma. Suunnitelma käsitellään seurakunta neuvostossa samaan aikaan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman
kanssa. Mahdolliset muutokset vuokratuottojen käyttöön kesken
budjettikauden tekee seurakuntaneuvosto.
7) Annetaan kirkkoherra Janne Silvastille allekirjoitusoikeus Lyyli
Mäkiniemen testamenttiasioiden hoitoon.
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8) 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 kullekin erikseen käyttö- ja
nimenkirjoitusoikeus Mäkiniemen testamenttitileihin.
9) Seurakuntaneuvosto antoi kirkkoherra Janne Silvastille valtuudet
tehdä näihin päätöksiin teknisiä korjauksia.
10) Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

27 §

Lähettisopimukset Suomen Lähetysseuran kanssa
Seurakuntakannatuksen koordinaattori Sara Norja Suomen
Lähetysseurasta on lähestynyt Tikkurilan seurakuntaa lähettisopimusasiassa. Norja ehdottaa seurakunnallemme lähettisopimusten uudistamista siten, että solmimme uuden lähettisopimuksen Teija ja Raimo
Laineen kanssa. He ovat lähdössä toukokuussa 2013 Senegaliin.
Laineet ovat olleet Tikkurilan nimikkolähettejä 1990-luvulla. Sara Norja
ehdottaa, että Tikkurilan seurakunta voisi esim. vähentää kannatustavoitettaan Seurakunta- ja evankelioimistyöstä Israelissa ja siirtää
tukitavoitteen Laineille.
Tikkurilan seurakunnalla on tällä hetkellä seuraavat sopimukset
Suomen Lähetysseuran kanssa.
- Jarkko ja Piritta Korhonen (vireillä)
2.500 €
- Seurakunta- ja evankelioimistyö Israel
5.500 €
- Paulos Huang
5.000 €
- Angolan luterilaisen kirkon työntek. Koulutus
4.620 €
Kirkkoherra on keskustellut lähetyssihteeri Sirpa Jalokinoksen ja hänen
lähiesimiehen Heikki Lepän kanssa lähettisopimusten uusimisesta
Suomen Lähetysseuran kanssa. Keskustelussa nousi merkittäväksi
asiaksi omasta seurakunnasta lähetystyöhön lähtevän Jarkko
Korhosen tukitavoitteen nostaminen sekä myös Laineiden mukaan
ottaminen nimikkoläheteiksi. Kirkkoherra pyysi lähetyssihteeriä
olemaan vielä yhteydessä Lähetysseuraan ja kysymään Israelin ja
Angolan saaman tuen tarve. Lähetysseurasta kerrottiin, että Angolan
kohdetta ei kannata ottaa vielä pois. Israelin seurakunta- ja
evankelioimistyötä tuetaan puolestaan niin hyvin, että sen supistaminen
on hyvin mahdollista.

Esitys:

1) Tikkurilan seurakunta solmii/uudistaa lähettisopimuksiaan Suomen
Lähetysseuran nimikkolähettien ja lähetystukikohteiden kanssa
seuraavasti. Tukitavoite suluissa.
- Jarkko ja Piritta Korhonen perheineen (4.500 €)
- Raimo ja Teija Laine (3.000 €)
- Seurakunta- ja evankelioimistyö Israel (1.000 €)
- Paulos Huang (4.500 €)
- Angolan luterilaisen kirkon työntek. koulutus (4.620 €)
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2) Merkitään tiedoksi, että esityksen 1 kokonaistukitavoite perustuu
olemassa olevaan Suomen Lähetysseuran lähetystukitavoitteeseen.
3) Mikäli vuoden 2013 lähetysmäärärahojen jakamispäätöksen
yhteydessä tulee muutoksia lähetysseuralle osoitettavaan
kokonaistukeen, jaetaan myönnetty tuki esityksessä 1 ilmenevässä
suhteessa kyseisiin kohteisiin.
4) Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös:

28 §

Esitykset 1 – 3 hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kirkkopäiville 2013 sekä siellä pidettäville Kirkon kansainvälisen työn
neuvottelupäiville osallistuminen
Kirkkopäivät pidetään tänä vuonna Kuopiossa 17.-19.5.2013. Päivillä
käsitellään useita kirkon ajankohtaisia aiheita. Ne sisältävät esim.
luottamushenkilötapaamisen sekä Kirkon kansainvälisen työn
neuvottelupäivät (Ystävät yli rajojen – nuorissa on tulevaisuus), jonka
tilaisuuksissa ja kanavissa paneudutaan ystävyysseurakuntatyön,
lähetyksen ja kansainvälisen diakonian sekä ulkosuomalais- ja
maahanmuuttajatyön ajankohtaisiin teemoihin. Kirkkopäivien ohjelma
on luettavissa kirkkopäivien nettisivuilta www.kirkkopaivat.fi/ohjelma .
Seurakuntaneuvostolle varatuilla määrärahoilla voidaan kustantaa 3 - 5
henkilön matka kirkkopäiville. Neljän henkilön kirkkopäivämatkan (17.19.5.) kokonaiskustannukset sijoittunevat 1.800 – 2.000 € välille
riippuen vapaana olevista majoitusvaihtoehdoista ja mahdollisista
matkakustannussäästöistä. Kirkkoherra näkee kirkkopäivän aiheet
merkittäväksi myös oman tehtävänsä hoitamisessa. Hänen matkakulunsa voidaan kuitenkin maksaa yleishallinnon kustannuspaikalta.
Kirkkopäivien yhteydessä pidetään Nuorten kansainvälinen musiikkileiri
ja Kirkon kansainvälisen työn neuvottelupäivät. Musiikkileirille
kutsutaan Suomen seurakuntien nuorten lisäksi nuoria (yli 17 v)
Inkeristä, Virosta, Unkarista, Saksasta, Englannista, Namibiasta ja
Etelä-Afrikasta ja Suomesta (suomalais- ja maahanmuuttotaustaiset
nuoret). Tikkurilan seurakunnalle on tullut tiedustelu Kalajoen
seurakunnasta kahden Petroskoilaisen nuoren kutsumisesta Tikkurilan
seurakunnan varoin Kansainväliselle musiikkileirille. Tämänkaltainen
tuki voidaan katsoa ystävyysseurakuntien avustamiseksi. Ystävyysseurakuntien tukemiseen on budjetoitu määrärahaa 4000 € vuodeksi
2013.
Kuopiossa pidettäville Kirkkopäiville matkustaminen Tikkurilasta on
kätevää junalla. Juna vie Tikkurilasta suoraan Kuopion keskustaan
kirkkopäivien majoitus ja tapahtumapaikkojen lähettyville. Mikäli
Vantaan seurakunnista ja yhteisistä palveluista lähtee riittävä määrä
osallistujia samalla junalla, antaa VR merkittävän alennuksen
matkalipuista.
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1) Seurakuntaneuvosto keskustelee kirkkopäiville osallistumisesta ja
mahdollisesti nimeää kirkkopäiville osallistuvat edustajansa.
2) Mikäli jonkun seurakuntaneuvoston jäsenen on mahdollista
osallistua Kirkkopäivien yhteydessä, jo torstaina 16.5.2013 alkavaan
Kirkon kansainvälisen työn neuvottelupäivään, niin seurakuntaneuvosto
nimeää henkilön siihen.
3) Tikkurilan seurakunnan ystävyysseurakuntatyön varoista voidaan
kustantaa Petroskoin seurakunnan tarpeen mukaan kolmen Petroskoin
seurakunnan nuoren matka (n. 100 € / hlö) Kansainväliselle
musiikkileirille ja itse leirimaksu (n. 150 € / hlö). Kustannukset ovat
kokonaisuudessaan n. 750 euroa.

Päätös:

Esitykset 1 – 3 hyväksyttiin. Seurakuntaneuvosto nimesi kirkkopäiville
osallistuvat edustajansa; Markku Jääskeläinen, Miikka Huuskonen, Sari
Roman-Lagerspetz ja Liisa Virta. Ensimmäiselle varalle valittiin Marja
Mattila. Matka kustannetaan seurakuntaneuvostolle varatuilla määrärahoilla.

Liisa Virta poistui kokouksesta ennen § 29 käsittelyä klo 21.55.

29 §

Muut asiat

30 §

Kokouksen päättäminen

Esitys:

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet ja päättää
kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet ja päätti
kokouksen klo 22.21.
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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: 17 – 22, 29
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 23 – 28
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 8735063
Sähköposti: –
Pykälät: 23 - 28
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

Osoite: 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: 09 180 21
Telekopio: 09 180 2350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
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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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 15. päivänä helmikuuta 2013

Markku Jääskeläinen

Pirkko Kinnunen

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 18.2.2013 – 20.03.2013 Tikkurilan seurakunnan
ilmoitustaululla Kirkkoherranvirastossa Unikkotie 5 B, Tikkurila. Nähtävänä pitämisestä on
ilmoitettu samalla ilmoitustaululla.

Marjo Lehtamo
vs. hallintosihteeri

