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Kokouksen avaus

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja piti alkuhartauden.

32 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

33 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Marja
Mattila ja Aulis Mölsä. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Weckman ja Liisa Virta.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

34 §

Pöytäkirjan tarkastus

Esitys:

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi perjantaina 15.3.2013 klo 12 - 15
Tikkurilan seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Aulis Mölsä saapui kokoukseen klo 18.08.

35 §

Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä
muutoksella, että esityslistan loppuun lisättiin uusi pykälä 41 Director
cantus arvonimen hakeminen Tikkurilan seurakunnan kanttori Simo
Santarannalle ja sitoumus arvonimestä aiheutuvan veron
maksamiseen.

36 §

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

Liite 1: Kirkkoherran päätösluettelo
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Esitys:

Merkitään kirkkoherran päätösluettelo tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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b) Vastuuryhmän kokousmuistio
Esityslistan liitteenä tiedoksi vastuuryhmän Voimavuodet, sinkut ja
seniorit kokousmuistio.
Liite 2: Kokousmuistio
Esitys:

Merkitään vastuuryhmän Voimavuodet, sinkut ja seniorit kokousmuistio
tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

c) Vanda svenska församlingin seurakuntaneuvoston
pöytäkirjanote kokouksesta 13.2.2013
Vanda svenska församlingin kirkkoherra Martin Fageruddin pyynnöstä
tiedoksi liitteenä pöytäkirjanote kokouksesta 13.2.2013 Yhteisen
kirkkovaltuuston, Yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvostojen
varsinaisille jäsenille.
Liite 3: Pöytäkirjanote 13.2.2013 Församlingsrådet i Vanda svenska församling
Esitys:

Merkitään pöytäkirjanote tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

d) Tikkurilan kirkon kuntokartoituksen tilanne
Esitys:

Merkitään tiedoksi, että kirkkoherra esitteli Tikkurilan kirkon
työsuojelutarkastukseen liittyvän kuntokartoitustilanteen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi, että kirkkoherra esitteli Tikkurilan kirkon
työsuojelutarkastukseen liittyvän kuntokartoitustilanteen.

37 §

Ystävyysseurakuntien investointiavustukset
Vantaan seurakuntien yhteisen seurakuntatyön johtokunta käsittelee
kokouksessaan 8.4.2013 Vantaan seurakuntien investointiavustuksia.
Seurakuntien seurakuntaneuvostoilla on mahdollisuus esittää omille
ystävyysseurakunnilleen investointiavustuskohdetta. Investointirahat
maksetaan Vantaan seurakuntien yhteisistä varoista.
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Kirkkoherra on ollut yhteydessä Aunuksen ystävyysseurakunnan
toimintaa koordinoivaan henkilöön Esko Ojalaan. Hän kertoi, että
Aunuksen kirkon sisämaalaus on suunniteltu tehtäväksi kesällä 2013.
Maalit on saatu jo hankittua, mutta muilta osin projekti vaatii vielä
tukea.
Vantaan seurakuntien yhteisillä investointiavustusmäärärahoilla on
tuettu viimeisten vuosien ajan Tikkurilan seurakunnan ystävyysseurakunnista (Petroskoi ja Aunus) merkittävästi Petroskoin kirkon
rakentamista. Viime vuonna Tikkurilan seurakunta esitti yhteisen
seurakuntatyön johtokunnalle Aunuksen kirkon sisärappausten
korjaamiseen 2.000 euroa.
Liite 4: Ystävyysseurakunnille annettavien investointiavustusten jakoperusteet (14.6.2004 /
Vantaan seurakuntayhtymä)
Esitys:

1) Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää yhteisen
seurakuntatyön johtokunnalle, että se osoittaa investointiavustusta
Aunuksen seurakunnan kirkon sisämaalausprojektiin yhteensä 1.500 €.
2) Aunuksen seurakunnan tulee toimittaa selvitys maalausprojektista
viimeistään ystävyysseurakuntatyön johtokunnan kokousvalmistelujen
määräaikaan 22.3.2013 mennessä.

Päätös:

Esitykset 1 ja 2 hyväksyttiin tarkennuksin:
2) Aunuksen seurakunnan tulee toimittaa kriteerit täyttävä selvitys
maalausprojektista viimeistään ystävyysseurakuntatyön johtokunnan
kokousvalmistelujen määräaikaan 22.3.2013 mennessä yhteiselle
seurakuntatyön johtokunnalle.

38 §

Jäsenen nimeäminen Arto Pyyhtiän tilalle vastuuryhmään
Seurakuntaneuvoston jäsen Markku Weckman on ilmoittanut
kirkkoherralle, että kokoomuksen ryhmä on valinnut Perhe ja
ruuhkavuosien vastuuryhmään Kari Ahlströmin Arto Pyyhtiän tilalle.
Seurakuntaneuvoston 2.12.2010 hyväksymän ja 17.2.2011 päivitetyn
johtamis- ja toimintajärjestelmän ohjeiden mukaan seurakuntaneuvosto
nimeää vastuuryhmien jäsenet.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto nimeää Perhe ja ruuhkavuosien vastuuryhmään
Kari Ahlströmin Arto Pyyhtiän tilalle.

Päätös:

Asia palautettiin keskustelun jälkeen yksimielisesti uudelleen
valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen.
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Työntekijöiden työhyvinvointikyselyn tulokset
Vantaan seurakuntayhtymän kaikissa seurakunnissa ja työyksiköissä
tehtiin syyskaudella 2012 työhyvinvointikysely. Kyselyn toteutti
Työterveyslaitos Parempi Työyhteisö (Party)®-kyselyn mukaisesti
internetkyselynä 24.9. - 5.10.2012.
Tikkurilan seurakunnan osalta kyselyn tulokset käytiin läpi työntekijäkokouksessa 30.1.2013. Kyselyn tuloksista johdetaan konkreettiset
toimenpiteet olemassa olevan hyvän työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja
kehitettävien asioiden parantamiseksi. Tämä tapahtuu kevään ja
alkusyksyn 2013 aikana.
Kirkkoherra esittelee työhyvinvointikyselyn tulokset
seurakuntaneuvostolle.

Esitys:

Merkitään tiedoksi, että työhyvinvointikyselyn tulokset esiteltiin
seurakuntaneuvostolle.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi, että työhyvinvointikyselyn tulokset esiteltiin
seurakuntaneuvostolle.

40 §

Periaatepäätös toimitilayhteistyöneuvottelujen jatkamiseksi Vantaan kaupungin ja
Vantaan seurakuntayhtymän kanssa Tikkurilan uudella asemalla sekä
yhteistoimitilan hankkimiseksi Aviapolisalueelta
Vantaan seurakuntayhtymä ja Tikkurilan seurakunta ovat neuvotelleet
Vantaan kaupungin kanssa seurakuntien palvelupisteen sijoittamisesta
(n. 15 m2) Tikkurilan uudelle asemalle Vantaan kaupungin
yhteispalvelupisteen yhteyteen.
Vantaan seurakuntayhtymä ja Tikkurilan seurakunta ovat myös
neuvottelemassa kaupungin kanssa seurakuntien palvelupisteen
sijoittamisesta Aviapolisalueelle.
Kirkkoherra esittelee näitä toimitilayhteistyöhankkeita lähemmin
kokouksessa.

Esitys:

1) Seurakuntaneuvosto antaa kirkkoherra Janne Silvastille valtuudet
jatkaa neuvotteluja toimitilayhteistyön syntymiseksi Tikkurilan uudella
asemalla.
2) Seurakuntaneuvosto antaa kirkkoherra Janne Silvastille valtuudet
jatkaa neuvotteluja toimitilayhteistyön syntymiseksi Aviapolisalueella.
3) Tikkurilan seurakunta edellyttää, että koko Vantaan ja pääkaupunkiseudun keskeisillä alueilla mahdollisesti syntyvästä toimitilayhteistyöstä
kantaa taloudellista vastuuta muukin kuin Tikkurilan seurakunta.

Päätös:

Esitykset 1 – 3 hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto
41 §

13.3.2013

kokous 3/2013
31 § - 42 §
sivu 6 (10)

Director cantus arvonimen hakeminen Tikkurilan seurakunnan kanttori Simo
Santarannalle ja sitoumus arvonimestä aiheutuvan veron maksamiseen
Tikkurilan kirkkokuoron ry:n johtaja Heikki Vaajakorpi sekä seurakuntaneuvoston jäsenet Paula Lehmuskallio ja Liisa Virta ovat esittäneet
Director cantus arvonimen hakemista kanttori Simo Santarannalle.

Liite: Arvonimihakemus kanttori Simo Santarannan Director cantus arvonimeä varten
Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus
hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimet myöntää
tasavallan presidentti. Arvonimilautakunta antaa arvonimiasioista
lausuntonsa presidentille. Tekninen valmistelu tapahtuu valtioneuvoston
kansliassa. Haetun arvonimen tulee mahdollisuuksien mukaan kuvata
henkilön elämäntyötä. Arvonimeen ei liity oikeuksia eikä velvollisuuksia.
Arvonimestä on maksettava vero. Director cantus arvonimestä
maksettava vero on 50 euroa. Hakemukseen tulee sisältyä ansioluettelo, esityksen tekijän sitoumus arvonimestä perittävän veron
suorittamisesta, asiaa koskeva päätöspöytäkirjanote, yhteystiedot sekä
henkilön antama suostumus arvonimiesityksen käsittelyyn.
Julkisen arvonannon osoituksista (1215/1999) annetun lain mukaan
tasavallan presidentin asetuksella voidaan säätää arvonimistä sekä
niiden myöntämisen ja peruuttamisen edellytyksistä. Tasavallan
presidentin asetuksella arvonimistä (381/2000) säädetään arvonimien
myöntämisen yleisistä edellytyksistä ja peruuttamisesta sekä
arvonimilautakunnasta.
Esitys:

1) Tikkurilan seurakunta hakee kanttori Simo Santarannalle Director
cantus arvonimeä arvonimihakemusliitteessä mainituin perustein.
2) Tikkurilan seurakunta sitoutuu maksamaan 50 euron veron.
3) Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös:

42 §

Esitykset 1 – 3 hyväksyttiin.

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: 31 – 36, 38, 39, 43
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 37, 40, 42
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: 37, 40, 42
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 –
Käyntiosoite: Satamakatu 11
Postiosoite: PL 185, 00161 Helsinki
Puhelin: 09 18021
Telekopio: 09 180 2350
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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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 maaliskuuta 2013

Markku Weckman

Liisa Virta

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 15.3.2013 – 15.4.2013 Tikkurilan seurakunnan
ilmoitustaululla Kirkkoherranvirastossa Unikkotie 5 B, Tikkurila. Nähtävänä pitämisestä on
ilmoitettu samalla ilmoitustaululla.

Marjo Lehtamo
vs. hallintosihteeri

