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Kokouksen avaus

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

58 §

sivu 3 (24)

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

59 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Päivi
Pitkäranta ja Sari Roman-Lagerspetz. Tarvittaessa he toimivat myös
ääntenlaskijoina.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

60 §

Pöytäkirjan tarkastus

Esitys:

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi tiistaina 4.6.2013 klo 12 - 15
Tikkurilan seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

61 §

Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi niin, että
pykälän 62 jälkeen käsitellään pykälät 64 ja 74.

62 §

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) Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin päätös
Asianro 2013-00010/ 6.5.2013 Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin
notaari Heikki Hämäläisen viranhaltijapäätös; a) Vantaan rovastikunnan
kirkkoherrojen vuosilomat 30.4.2013 päivätyn taulukon mukaisesti; b)
annetaan taulukon mukaisesti virkamääräykset kirkkoherranviran
sijaiseksi seurakunnan virassa oleville o.v.o.; VES 36 §:n johdosta
päätökseen ei sisälly palkkauspäätöstä.

c) Tikkurilan seurakunnan työntekijöiden vuosilomat 2013
8.5.2013 kirkkoherra on tehnyt päätöksen (155.) hyväksyen 26.4.2013
päivätyn Tikkurilan seurakunnan työntekijöiden lomakaudella 1.5. –
30.9.2013 pidettävien vuosilomapäivien 2013 listan. Vuosilomien 2013
lomanmääräytymisajankohta on 1.4.2012 – 31.3.2013.
8.5.2013 kirkkoherra on tehnyt päätöksen (156.) hyväksyen 26.4.2013
päivätyn Tikkurilan seurakunnan seurakuntapastorien lomakaudella
1.5. – 30.9.2013 pidettävien vuosilomapäivien 2013 listan. Vuosilomien
2013 lomanmääräytymisajankohta on 1.4.2012 – 31.3.2013.
Liite 2: Kirkkoherrojen vuosilomalistat 2013 ja virkamääräykset kirkkoherranviran sijaiseksi
Liite 2b: Työntekijöiden vuosilomat 2013 lomakaudella 1.5. - 30.9.2013
Esitys:

Merkitään notaari Heikki Hämäläisen viranhaltijapäätös Vantaan
rovastikunnan kirkkoherrojen vuosilomat 2013 ja virkamääräykset
sijaiseksi sekä kirkkoherra Janne Silvastin päätökset työntekijöiden
vuosilomista 2013 lomakaudella 1.5. - 30.9.2013 tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

d) Kivikirkkoartikkeli
Kaisa Mäenpään The changing history of medieval stone churches,
artikkeli Suomen keskiaikaisista kivikirkoista, The Finnish American
Reporter lehdessä. Keskiajan argeologian dosentti Markus Hiekkanen
on tarkkaan kartoittanut kaikki Suomen keskiaikaiset kivikirkot ja
hänen tutkimukset ovat herättäneet paljon keskustelua tiedeyhteisössä
ja seurakunnissa.
Liite 3: Kivikirkkoartikkeli
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Jäsen Miikka Huuskonen saapui pykälän 62 aikana klo 18.15.
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Tts 2014 – 2016 laadintaohjeet ja tavoitteet sekä Vantaan seurakuntayhtymän
talouslinjausluonnos vuosiksi 2014 – 2018
Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on
kokouksessaan 22.5.2013 antanut Toiminta- ja taloussuunnitelman
2014 – 2016 laadintaohjeet sekä on hyväksynyt vuoden 2014
talousarvion käyttötalousosan laadinnan perustaksi. Toiminta- ja
taloussuunnitelman laadintaohjeisiin voi tulla vielä jokin yksittäinen
tarkennus yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 12.6.2013.
Tavoitteet 2014
Vuoden 2014 strategisiksi tavoitteeksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti
seuraavat:
1. Vapaaehtoiset (tarjoamme vapaaehtoisille lisää toimintamahdollisuuksia)
Jäsenyyden merkityksen vahvistamiseksi kehitämme aktiivisesti
seurakuntalaisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön.
Tämä edellyttää seurakuntalaisten näkökulmasta mielekkäiden
tehtävien ja toimintamahdollisuuksien luomista ja tunnistamista.
Seurakuntalaiset otetaan mukaan kehittämään vapaaehtois-tehtäviä.
Tavoitteena on, että työntekijöiden työnkuvassa korostuu itse
tekemisen sijasta yhä enemmän vapaaehtoistyön tukeminen,
koordinointi sekä varustaminen (yhteydenpito, koulutus jne.).
2. Toimimme siellä, missä ihmiset ovat
Painotamme toimintaamme sinne, missä ihmiset jo ovat:
päiväkoteihin, kouluihin, oppilaitoksiin, työpaikoille, kauppakeskuksiin, vapaa-ajanviettopaikkoihin, laitoksiin ja koteihin.
Seurakuntien mahdolliset uudet toimitilat sijoitetaan niin, että ne
tukevat tällaista jalkautumista.
3. Otamme huomioon monikulttuurisuuden
Vantaan seurakuntien alueella maahanmuuttajien osuus väestöstä
kasvaa jatkuvasti. Kaksi kolmesta maahanmuuttajasta on kristittyjä.
Tämä asettaa haasteita siihen, miten seurakunnissamme teemme
monikulttuurisuustyötä muun muassa maahanmuuttajien kanssa.
4. Kristityn identiteetin tukeminen: heikkokin usko riittää
Tuemme laajasti kristityn identiteetin muodostumista ja ylläpitämistä.
Katsomme, että hyvinkin erilaisella uskonnollisella taustalla ja
heikollakin uskolla voi kilvoitella.
Kunkin edellä mainitun tavoitteen yhteyteen on liitetty yksi tai useampi
kehittämistoimenpide sekä kriteerit / mittarit tavoitteen toteutumisen
arvioimiseksi.
Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi Vantaan seurakunnat ja seurakuntayhtymän yksiköt voivat asettaa haluamansa määrän omia
tavoitteita, jotka esitetään ainoastaan oman yksikön hallintoelimelle.

PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto

kokous 5/2013
57 § - 78 §

29.5.2013

sivu 6 (24)

Talousmääräraha 2014
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 22.5.2013 vuoden 2014 käyttötalouden laadinnan perustaksi yhteensä 23,4 miljoonan nettomenokehyksen. Tikkurilan seurakunnan osuus tästä on 3.778.634 euroa.
Tähän lisätään vielä iltapäiväkerhoraha (61.545 €) ja informaatioteknologiaraha (5.900 €). Tikkurilan seurakunnan nettomenokehys on
vuonna 2014 yhteensä 3.846.079 euroa, joka on 1.439 euroa
vähemmän (muutos 0,0 %) kuin vuonna 2013. Tämä merkitsee arviolta
noin 75.000 euron laskua toiminnallisiin käyttömäärärahoihin. Tikkurilan
seurakunnalla on edellisten vuosien ylijäämiä 486.149 euroa.
Seurakuntaneuvosto päättää 28.8.2013 työmuotojen ja
kustannuspaikkojen nettomenokehyksistä 2014.
Tulevaisuuden talousnäkymät
Vantaan seurakuntayhtymän strategiaseminaarissa 19.3.2013 annettiin
taloustyöryhmän tekemiä luonnossuuntaviivoja Vantaan seurakuntien
talousnäkymiin vuoden 2018 loppuun saakka. Tuolloin annetun
talousluonnosennusteen mukaan Vantaan seurakuntien kokonaiskehys
laskisi 1 % joka vuosi 2014 alkaen tarkastelujakson jokaisena vuonna
vuoden 2018 loppuun saakka. Taloustyöryhmän loppuraportti ja
tarkemmat talousskenaarioluvut julkaistaan yhteisen kirkkoneuvoston
kokouksessa 12.6.2013.
Kaikkien Vantaan seurakuntien ja yhtymän yksiköiden nettomenokehykset tulevat skenaarion mukaan laskemaan joka vuosi
tarkastelujaksolla 2014 – 2018.
Liite 4: Vantaan seurakunnat. Laadintaohje. Talousarvio vuodeksi 2014 ja toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosiksi 2014 – 2016.
Liite 5: Esimerkkisivu vuoden 2013 toiminta- ja taloussuunnitelmasta

Esitys:

1) Tikkurilan seurakunnan palvelukokonaisuuksien ja yhteisten
projektien Toiminta- ja taloussuunnitelmat 2014 – 2016 tavoitteet ovat:
Yhteisen kirkkoneuvoston asettamat tavoitteet:
Tarjoamme vapaaehtoisille lisää toimintamahdollisuuksia
Toimimme siellä missä ihmiset ovat
Otamme huomioon monikulttuurisuuden
Kristityn identiteetin tukeminen: heikko uskokin riittää

Tikkurilan seurakunnan omat tavoitteet:
Hengellisen ja diakonisen toimintaotteen tehostaminen
Tikkurilan seurakunnan toiminnan yhdistäminen, rajaaminen ja
uudistaminen seurakunnan ydintehtävää tukevien vahvuuksien ja
mahdollisuuksien suuntaan.
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2) Palvelukokonaisuudet ja projektit laativat vuodesta 2014
toimintasuunnitelman vuoden 2013 suunnitelman kaltaiselle
kaavakkeelle. Kirkkoherra valtuutetaan tekemään kaavakkeeseen
mahdollisia muutoksia edellä hyväksyttyjen tavoitteiden suuntaisesti.
3) Yhteisen kirkkoneuvoston asettamat strategiset tavoitteet
velvoittavat palvelukokonaisuuksien vuoden 2014 toiminnan
suunnittelua ja toiminnan toteutusta.
4) Valtuutetaan kirkkoherra antamaan tarkemmat ohjeet
toimintasuunnitelman 2014 – 2016 laatimiseksi yhteisen
kirkkoneuvoston 12.6.2013 kokouksen jälkeen.
Päätös:

64 §

Esitykset 1 – 4 hyväksyttiin.

Jäsenprojektin aloittaminen, tavoitteiden hyväksyminen ja projektityöntekijän
tehtävään ottaminen ajalle 1.9.2013 – 31.12.2015
Kirkkoon kuuluvien määrä on laskenut Vantaan seurakunnissa n. 10 %
viimeisen yhdeksän vuoden aikana. Tikkurilan seurakunnassa on
tapahtunut sama suhteellinen negatiivinen kehitys. Yhä kasvavampi
joukko ihmisiä ei koe seurakunnan ja kirkon jäsenyyttä itselleen
merkitykselliseksi.
Tutkimusten mukaan seurakunnasta vieraantuneita kirkonjäseniä on
pääkaupunkiseudulla erityisen paljon. Tämä ryhmä (irralliset)
muodostaa useissa seurakunnissa enemmistön muiden kolmen muun
jäsenryhmän (maltilliset, uskolliset, vapaamieliset) joukossa. Tikkurilan
seurakunnassa irrallisia on enemmän kuin kolmea muuta ryhmää
yhteensä. Irrallisten ryhmän kohtaaminen on kirkon tulevaisuudelle
strateginen haaste. Heidän toimintaympäristönä on korostuneesti
internet.
Suurin osa kirkon toiminnasta on suunnattu muille kuin kirkosta
irrallisille. Vastaus näiden kirkon jäsenten kohtaamiseen ei ole nykyinen
kokoava toiminta. Kirkon ja yksittäisten seurakuntien on nykyistä
runsaammin vietävä jäsenilleen evankeliumin ja lähimmäisen
rakastamisen viesti netin kautta.
Kirkossa ja myös Tikkurilan seurakunnassa on kokemusta netissä
tapahtuvan kohtaamisen syvällisyydestä ja mahdollisuuksista. On myös
kokemuksia, kuinka netin kautta saatu yhteys on tuonut jäseniä
kokoavan toiminnan piiriin.
Vuoden 2014 – 2016 toimintasuunnitelman neljäntenä strategisena
tavoitteena on Kristityn identiteetin tukeminen: heikko uskokin riittää.
Tällä tavoitteella on kaksi kehittämistoimenpidettä 1) Luodaan
irrallisten (Jäsen 360) jäsenryhmälle toimintamalleja sekä
2) Koulutamme ja kannustamme työntekijöitämme tekemään
hengellistä työtä verkossa.
Tikkurilan seurakunnalla on netissä tapahtuvaan kohtaamiseen liittyvää
osaamista. Seurakunnan on myös taloudellisesti mahdollista luoda
määräaikainen projekti, jolla jalkaudutaan aiempaa runsaammin
seurakunnan irrallisten pariin ja saadaan sitä kautta myös kokemusta
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seurakunnasta vieraantuneiden kohtaamiseen ja heidän kristityn
identiteetin tukemiseen.
Tavoite
- Lisätä kohtaamisten määrää seurakunnasta etääntyneille
- Lisätä seurakunnan merkityksellisyyden kokemista
- Tukea kristillisen uskon syntyä ja vahvistumista
Esitys:

1) Tikkurilan seurakunnassa toteutetaan aikavälillä 1.9.2013 31.12.2015 projekti seurakunnasta irrallisten jäsenten kohtaamiseksi ja
uusien kohtaamistapojen oppimiseksi.
2) Projektin tavoitteena on
- Lisätä kohtaamisten määrää erityisesti kirkon irrallisille jäsenille
- Lisätä seurakunnan merkityksellisyyden kokemista heidän parissaan
- Tukea kristillisen uskon syntymistä ja vahvistumista
3) Tarkka projektisuunnitelma esitellään seurakuntaneuvostolle
syyskaudella 2013
4) Projektin ohjausryhmänä toimii Tikkurilan seurakunnan operatiivinen
johtoryhmä. Projektiryhmänä toimii projektityöntekijän lisäksi ainakin
tiedottaja ja nuorten aikuisten pappi.
5)Tikkurilan seurakuntaan perustetaan projektityöntekijän määräaikainen virka virkaa perustamatta ajalle 1.9.2013 – 31.12.2015.
Määräaikaisen viran lähimpänä rinnastuskohteena on diakonin virka.
Virka kuuluu vaativuusryhmään 502. Virasta aiheutuu seurakunnalle
henkilöstösivukuluineen noin 36.000 euron kulut vuodessa. Tehtävänkuvauksessa korostuu netissä tehtävä sielunhoidollinen työ, hengellinen
viestintä, ohjaus seurakunnan yhteyteen ja/tai diakonisen avun piiriin,
projektin tavoitteiden toteutumisen raportointi ja analysointi toiminnan
mahdollista jatkokehittämistä varten sekä yhteistyö Vantaan seurakuntayhtymän ja kirkon vastaavien toimijoiden kanssa.
6) Projektille osoitetaan 2.000 euron toiminnalliset käyttömäärärahat
syyskaudelle 2013 sekä 5.000 euron toiminnalliset käyttömäärärahat
kumpaakin vuoteen 2014 ja 2015. Toiminnalliset käyttömäärärahat
projektin aina ovat siten yhteensä 12.000 euroa.
7) Projektin kokonaiskustannusarvio on 96.000 euroa.
8) Projektityöntekijän henkilöstökulut ja projektin muut kulut maksetaan
ylijäämistä seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta.

Käsittely:

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että Tikkurilan
seurakuntaan perustettavaan projektityöntekijän määräaikaiseen
virkaan virkaa perustamatta otetaan diakoni Merja Riihelä. Asia
päätettiin kirjata omaksi päätöskohdaksi 9.

Päätös:

Esitykset 1 – 8 hyväksyttiin.
9) Tikkurilan seurakunnan projektityöntekijän määräaikaiseen virkaan
virkaa perustamatta otetaan diakoni Merja Riihelä ajalle 1.9.2013 –
31.12.2015.
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Seurakuntaneuvoston tiedottaminen Tikkurilan kirkon uusimmasta kunto- ja
sisäilmatutkimuksesta
Tikkurilan seurakuntaneuvosto päätti 31.10.2012 pyytää välittömästi
työsuojelutarkastusta Tikkurilan kirkkoon. Seurakuntaneuvostolle on
16.1.2013 saatettu tiedoksi Tikkurilan kirkon työsuojelutarkastustilanne
ja siihen saakka tehdyt toimenpiteet seuraavasti:

Seurakuntaneuvosto 16.1.2013
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
- 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:
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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 seurakunta- yhtymän 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.

Seurakuntaneuvosto 29.5.2013
Vantaan seurakuntayhtymän kiinteistötoimi on ostanut Tikkurilan kirkon
rakenteelliset tutkimukset sisältävän sisäilman laatua kartoittavan
tutkimuksen Ideastructura Oy:ltä. Yrityksen edustaja Tiina Palviainen
tulee esittelemään tehdyt tutkimustulokset seurakuntaneuvoston
kokoukseen. Tutkimustulokset eivät ehtineet valmistua esityslistan
lähettämiseen mennessä. Seurakuntaneuvoston kokoukseen tulee
myös Tikkurilan seurakunnan kanttorien lähiesimies Samppa Laakso
kertomaan kirkon työskentelyolosuhteista kanttorityön näkökulmasta.
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1) Seurakuntaneuvosto merkitsee IdeaStructuran tekemät Tikkurilan
kirkon sisäilmatutkimustulokset tiedoksi ja päättää mahdollista
jatkotoimenpiteistä.
2) Seurakuntaneuvosto kuulee kanttorien lähiesimiehen Samppa
Laakson selvityksen Tikkurilan kirkon työskentelyolosuhteista
kanttorityön näkökulmasta.

Käsittely:

Seurakuntaneuvosto osoitti huolensa seurakunnan työntekijöiden
terveydestä ja keskustelussaan halusi yksimielisesti lisätä päätökseen
seuraavat kohdat:
3) Seurakuntaneuvosto edellyttää Vantaan seurakuntien
kiinteistöpalveluja etsimään välittömästi väistötiloja.
4) Seurakuntaneuvosto valtuuttaa Tikkurilan seurakunnan kirkkoherran
selvittämään Tikkurilan kirkon sulkemista mahdollisimman nopeasti.

Päätös:

Esitykset hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:
1) Seurakuntaneuvosto merkitsi IdeaStructuran tekemät Tikkurilan
kirkon sisäilmatutkimustulokset tiedoksi ja päätti mahdollisista
jatkotoimenpiteistä.
2) Seurakuntaneuvosto kuuli kanttorien lähiesimiehen Samppa
Laakson selvityksen Tikkurilan kirkon työskentelyolosuhteista
kanttorityön näkökulmasta ja tämä selvitys lisätään pöytäkirjan
liitteeksi.
3) Seurakuntaneuvosto edellyttää Vantaan seurakuntien
kiinteistöpalveluja etsimään välittömästi väistötiloja.
4) Seurakuntaneuvosto valtuuttaa Tikkurilan seurakunnan kirkkoherran
selvittämään Tikkurilan kirkon sulkemista mahdollisimman nopeasti.

Esittelijä Tiina Palviainen poistui kokouksesta klo 20.55. Kanttori Samppa Laakso poistui
kokouksesta pykälän 65 käsittelyn jälkeen klo 21.10.

66 §

Vuoden 2013 partioavustusmäärärahojen jakaminen
Tikkurilan seurakunta toimii taustayhteisönä neljälle partiolippukunnalle: Pyhän Laurin Ritarit, Erämetsot, Tikkurilan Siniset ja
Aviapartio. Viidennen partiolippukunnan Jokihiset kanssa ollaan myös
tehty yhteistyötä. Heille on myös myönnetty avustusta vuoden 2011 ja
2012 partioavustusmäärärahoista. Seurakuntaneuvosto hyväksyi
29.8.2012 partiolippukuntien vuoden 2013 avustusmäärärahaksi
yhteensä 11 000 euroa. Partiotyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja Matti
Mäenpää on tehnyt ehdotuksen kirkkoherralle vuoden 2013 partiomäärärahojen jakamiseksi. Ohessa oleva esitys perustuu Matti
Mäenpään tekemään ehdotukseen.

PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto
Esitys:

29.5.2013

sivu 12 (24)

Tikkurilan seurakunnan vuoden 2013 partioavustusmäärärahat jaetaan
seuraavasti:
Pyhän Laurin Ritarit

2 600 €

Tikkurilan Siniset

2 800 €

Erämetsot

2 800 €

Aviapartio

2 400 €

Jokihiset
Yhteensä

Päätös:

67 §
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400 €
11 000 €

Esitys hyväksyttiin.

Seurakunnalle jätettyjen avustusten käsittely
Tikkurilan seurakuntaneuvoston on käsitellyt avustushakemuksia kaksi
kertaa vuodessa, kerran keväällä ja kerran syyskaudella. Tässä
seurakuntaneuvoston kokouksessa on käsiteltävänä 17
avustushakemusta. Osa hakemuksista sisältää vaihtoehdon kolehdin
keräämiseksi tai avustuksen antamiseksi. Osassa hakemuksista
avustusta pyydetään vain kolehdin muodossa. Vuoden 2013 kolehdit
seurakuntaneuvosto on jo päättänyt kokouksessaan 28.11.2012.
Seurakuntaneuvosto myönsi 20.9.2012 yhteensä 10.000 euroa vuoden
2013 avustusmäärärahoiksi. Kolehdit, lähetysjärjestöjen tukeminen
budjettivaroin sekä oman seurakunnan diakoninen avustaminen eivät
kuulu nyt päätettävien asioiden joukkoon.

Liite 6: Edelliset avustukset 2012
Liite 7: Avustukset 2013, esitys 29.5.2013
Esitys:

Seurakuntaneuvosto myöntää avustukset esityslistan liitteenä olevan
esityksen mukaisesti.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto myönsi avustukset esityslistan liitteenä olevan
esityksen mukaisesti.

Kokouksen sihteeri Marjo Lehtamo poistui kokouksesta pykälän 68 käsittelyn ajaksi ja sihteeriksi
valittiin Liisa Virta.
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Hallintosihteerin sijaisen valinta ajalle 1.6.2013 – 13.6.2014
Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto myönsi 31.10.2012
seurakunnan hallintosihteerille opintovapaata 1.11.2012 alkaen
13.6.2014 saakka. Samassa kokouksessa seurakuntaneuvosto otti
Marjo Lehtamon hallintosihteerin opintovapaan sijaiseksi 1.11.2012
alkaen kunnes sijainen aloittaa työnsä. Neuvosto nimesi keskuudestaan
Liisa Virran ja Aulis Mölsän mukaan viransijaisvalmisteluihin.
Ilmoitus viransijaisuudesta julkaistiin Kotimaa lehdessä, Vantaan
seurakuntien ja kirkon nettisivuilla.
Hakuilmoitus:
Tikkurilan seurakunnassa on haettavana hallintosihteerin viransijaisuus.
Sijaisuus päättyy 13.6.2014. Sijaisuuden aloittaminen 1.6. tai
sopimuksen mukaan.
Viransijaisen tehtäviin kuuluu laaja-alaisesti seurakunnan hallintoa mm.
- seurakuntaneuvoston sihteerin tehtävät (sis. kokousaineistojen
kokoaminen, pöytäkirjan laadinta, pk -otteiden lähettäminen)
- kirkkoherran päätösten esivalmistelu ja jatkotoimet
- toiminta- ja taloussuunnitelman, osavuosiraporttien sekä
toimintakertomuksen kokoaminen
- lomalistojen sekä henkilöstökoulutussuunnitelmien koonti ja päivitys
- kokousten sihteerin tehtävät (kokousvalmistelut, muistioiden laadinta)
- sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu
Viransijainen tarvitsee työssään seurakunta- ja julkisoikeudellisen
yhteisön hallintotuntemusta sekä vuorovaikutustaitoja asiakaspalvelussa. Vakinaisen viranhaltijan kelpoisuusehtona on yleensä
ammatillinen koulutus tai tutkinto (esim. liiketalouden perustutkinto) tai
vastaava ammatillinen osaaminen ja työkokemus.
Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan ja sen peruspalkka
on 1.4.2013 alkaen 2369,53 €/kk.
Hakemus ja cv (A 4 koko) tulee toimittaa kirjallisesti 5.4.2013 klo 15
mennessä osoitteeseen Tikkurilan seurakunta / seurakuntaneuvosto,
Unikkotie 5 B, 01300 Vantaa. Kuoreen merkintä vs. hallintosihteeri.
Haastattelut ti 23.4.2013.
Tiedustelut: kirkkoherra Janne Silvast 050 3693526 ( ke 27.3. klo 15 –
16.30) tai janne.silvast@evl.fi

Hakuajan loppumiseen mennessä hallintosihteerin viransijaisuutta
hakivat: Hanna Gröhn, Kirsi Hänninen, Epi Kapanen, Outi Kontkanen,
Jaana Koskinen, Heli Kuoppamäki, Marjo Lehtamo, Päivi Mäklin,
Hanna Paananen, Heini Taanila sekä Suvi-Tuulia Vaara. Yksi hakemus
saapui ohjeiden vastaisesti sähköpostilla.
Hakijoista haastatteluun kutsuttiin: Kirsi Hänninen, Epi Kapanen,
Hanna Paananen ja Marjo Lehtamo. Haastattelua ennen Epi Kapanen
ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä sijaisuuteen.
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Haastattelu pidettiin 23.4.2013. Haastattelijoina toimivat neuvoston
keskuudestaan nimeäminen jäsenten Liisa Virta ja Aulis Mölsä lisäksi
pastori Jaakko Hyttinen, kappalainen Pirkko Yrjölä ja kirkkoherra Janne
Silvast.
Liite 8: Hallintosihteerin sijaisuutta hakeneiden hakupaperit (ei julkinen)
Esitys:

1) Tikkurilan seurakunnan hallintosihteerin sijaiseksi ajalle 1.6.2013 13.6.2014 valintaan Marjo Lehtamo. Marjo Lehtamo on soveltuvin
haettuun sijaisuuteen tehtävään liittyvän kokemuksen ja tunnettujen
ominaisuuksien perusteella. Hakupapereiden ja haastattelujen
perusteella toiseksi soveltuvin haettavaan hallintosihteerin sijaiseksi on
Hanna Paananen. Mikäli Marjo Lehtamo ei ota sijaisuutta vastaan,
valitaan Tikkurilan seurakunnan hallintosihteerin sijaiseksi Hanna
Paananen.
2) Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

69 §

Esitys hyväksyttiin ja tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

Nuorisotyönohjaajan valinta IV nuorisotyönohjaajan virkaan
Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto haki päätöksellään
28.11.2012 lupaa IV nuoriso-ohjaajan viran täyttämiseksi. Yhtymän
johtaja Juha Tuohimäki myönsi virantäyttöluvan 17.12.2012.
Kokouksessaan 13.2.2013 seurakuntaneuvosto päätti
nuorisotyönohjaajan viran tehtävänkuvasta, vaativuudesta, palkasta
sekä nimesi työryhmän valmistelemaan valintaa.
Seurakuntaneuvoston päätös 13.2.2013 oli seuraava:
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 euron
suuruista kuukausipalkkaa.
5) Virassa on 4 kuukauden koeaika.
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6) Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista
hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 § 2. momentissa
tarkoitettu rikosrekisteriote.
7) Seurakuntaneuvosto nimesi keskuudestaan Marjo Tammiston, Päivi
Pitkärannan, Aulis Mölsän sekä Liisa Virran haastattelemaan viran
hakijoita yhdessä kirkkoherra Janne Silvastin ja nuorisotyöntekijöiden
lähimmän esimiehen Sirpa Rosenbergin kanssa.

Seurakuntaneuvosto 29.5.2013
Tikkurilan seurakunnan IV nuorisotyönohjaajan virasta ilmoitettiin
Kotimaa lehdessä sekä Vantaan seurakuntien ja kirkon ”Avoimet
työpaikat” nettisivuilla.
Virasta ilmoitettiin seuraavasti :
Tikkurilan seurakunnassa on haettavana
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA
joka täytetään 19.8.2013 lukien tai sopimuksen mukaan.
Työnkuvaan kuuluu rippikoulu- ja sen jälkeinen nuorisotyö, jalkautuvaja verkostoituva työ (esim. koulu- ja partioyhteistyö), hieman
varhaisnuorisotyötä retkien, leirien ja tapahtumien muodossa. Eduksi
katsotaan, jos hakija on musikaalinen ja on perehtynyt nuoriso- ja
gospelmusiikkiin sekä tietää bänditoiminnasta.
Pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymät tutkinnot.
Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 502
mukaisesti (peruspalkka 2 254,23€/kk). Valitun tulee esittää
lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 § 2. momentissa tarkoitettu
rikosrekisteriote. Koeaika on 4 kuukautta.
Hakemus + CV (A4) tulee toimittaa kirjallisina pe 12.4.2010 klo15
mennessä osoitteella:
Tikkurilan srk / Seurakuntaneuvosto, PL 69, 01301 VANTAA tai tuomalla
kirkkoherranvirastoon (Unikkotie 5B). Kuoreen tunnus ”NTO:n virka”.
Haastattelut järjestetään maanantaina 22.4.2013.
Lisätietoja antavat vastaava nuorisotyönohjaaja Sirpa Rosenberg 0504641414 sirpa.rosenberg@evl.fi ja kirkkoherra Janne Silvast 0503693526.

Viran hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat: Tiina Ahonen,
Teemu Hirvonen, Riina-Mari Huuskonen, Miia Häikiö, Mika Ijäs, TaraLouise Kauppinen, Timo Kekkonen, Enni Korhonen, Lauri Lehtonen,
Pekka Nappar, Johanna Paloposki, Juha Pohjois-Koivisto, Satu
Rissanen, Saila-Maria Takku, Veera Uuttu sekä Pauli Virtanen.
Heistä Tiina Ahosella, Miia Häikiöllä, Lauri Lehtosella ja Veera Uutulla
ei ollut hakuajan päättymiseen mennessä viranhoitamiseen
edellytettävää pätevyyttä.
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Hakijoista haastatteluun kutsuttiin Mika Ijäs, Timo Kekkonen, Enni
Korhonen, Pekka Nappar, Johanna Paloposki sekä Saila-Maria Takku.
Haastattelu pidettiin 22.4.2013.
Haastattelun jälkeen Pekka Nappar ilmoitti, ettei ole käytettävissä
hakemaansa virkaan.
Liite 9: Nuorisotyönohjaajan virkaa hakeneiden hakupaperit (ei julkinen)
Esitys:

1) Tikkurilan seurakunnan IV nuorisotyönohjaajan virkaan
(vaativuusryhmä 502) valitaan kirkon nuorisotyönohjaaja Mika Ijäs.
Mika Ijäs on osoittanut hakupapereiden ja haastattelujen perusteella
olevan soveltuvin ja pätevin haettavan viran hoitajaksi. Hänellä on
riittävästi työkokemusta kirkon nuoriso-, rippikoulu- ja varhaisnuorisotyötä työstä, merkittävästi tietoa ja kokemusta nuorisotyön
verkostoista sekä hakijalle eduksi katsottavaa osaamista musiikki- ja
bänditoiminnasta.
2) Mikäli Mika Ijäs ei voi ottaa virkaa vastaan, valitaan Tikkurilan
seurakunnan IV nuorisotyönohjaajan virkaan nuorisotyönohjaaja Timo
Kekkonen.
3) Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

70 §

Esitykset hyväksyttiin ja tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Palautteen kysyminen Tikkurilan seurakunnan vastuuryhmiltä vastuuryhmätoiminnasta
Seurakuntaneuvosto päätti 2.6.2010, että Tikkurilan seurakunnan
uudistettua toimintajärjestelmää arvioidaan kevätkaudella 2013 mm.
seuraavasti:
•

seurakunnan alueella vaikuttavan osaamisen kanavoitumista
koko seurakunnan parhaaksi

•

toiminnan kohdentamisen onnistumista

•

luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten ja työntekijöiden
kokemuksia toimintarakenteen uudistamisesta

•

viitoitetaan toimintamallin jatkokehittämissuunta.

•

Hallintorakenteen arvioinnissa käytetään ulkopuolista arvioijaa.

Seurakunnan uusi toimintajärjestelmä otettiin käyttöön 1.1.2011.
Seurakuntaneuvosto ja Laajennettu operatiivinen johtoryhmä pitivät
seminaarin 7.3.2013 Tikkurilan seurakunnan toimintajärjestelmän
arvioimiseksi. Seminaarin muistio lähetettiin seurakuntaneuvostolle
tiedoksi 10.4.2013 kokousaineiston mukana. Muistio on myös tämän
esityslistan liitteenä.
Seminaarissa 7.3.2013 päädyimme siihen, ettemme tarvitse
ulkopuolista arvioitsijaa vaan avointa keskustelua. Keskustelua tulee
käydä seurakunnan sisällä. Keskustelua tulee käydä kirkkoherran,
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seurakuntaneuvoston, vastuuryhmien vetäjien, työntekijöiden,
vastuuryhmien luottamushenkilöiden, seurakunnan jäsenien kanssa.
Yhtymän osaaminen ja asiantuntijuus tulee ottaa käyttöön. Tulee tehdä
myös vertaisarviointia seurakunnista, jotka ovat samantyyppisiä.
Liite 10: Tikkurilan seurakunta / Laajennetun johtoryhmän ja seurakuntaneuvoston
”Toimintajärjestelmän arviointiseminaari” muistio
Esitys:

1) Tikkurilan seurakunnan vastuuryhmien jäseniltä pyydetään palaute
vastuuryhmätoiminnasta henkilökohtaisen kyselyn avulla. Kyselyssä
kartoitetaan vastuuryhmien jäsenten:
- kokemuksia (hyvät ja huonot puolet) vastuuryhmätoiminnasta
- omaa motivaatiotasoa ja työskentelyn kehittämisideoita
- näkemystä siitä, mitä seurakunnan taloustilanteen todennäköinen
heikkeneminen ja tilanteeseen paneutuva muutosjohtajuus edellyttää
vastuuryhmän jäseniltä ja seurakuntaneuvostolta
- Toimintojen innovatiivinen keskittäminen tehtävämme ja vahvuuksien
suuntaan. Mihin keskitymme / mitä vähennämme?
- Muut huomiot ja ajatukset
2) Vastuuryhmän jäsenille lähetetään 7.3.2013 seminaarin muistio.
3) Palaute kerätään ja tuodaan nimettömänä koosteena
seurakuntaneuvoston kokoukseen 28.8.2013. Vastuuryhmät
kokoontuvat käsittelemään antamaansa palautetta ylimääräiseen
kokoukseen 30.9. - 15.10.2013 välisenä aikana.

Päätös:

71 §

Esitykset 1 – 3 hyväksyttiin.

Eron myöntäminen kanttori Simo Santarannalle Tikkurilan seurakunnan I kanttorin
virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.11.2013 alkaen
Tikkurilan seurakunnan kanttori Simo Santaranta on jättänyt 10.5.2013
Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvostolle eroanomuksen
I kanttorin virasta 1.11.2013 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Esitys:

Myönnetään kanttori Simo Santarannalle ero Tikkurilan seurakunnan
I kanttorin virasta 1.11.2013 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Eva Laukkanen ja Pirkko Kinnunen poistuivat kokouksesta pykälän 71 käsittelyn jälkeen
klo 21.30.
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Tikkurilan seurakunnan I kanttorin viran täyttämättä jättäminen 1.11.2013 alkaen
Johtuen Tikkurilan seurakunnan todennäköisestä ja merkittävästä
taloustilanteen heikkenemisestä sekä Tikkurilan kirkon sisäilmaongelmien aiheuttamasta jumalanpalveluselämän supistamisesta, ei
Tikkurilan seurakunnan I kanttorin virkaa kannata täyttää toistaiseksi.
Syyskauden toiminnan, joulusesongin ja kanttorityövoiman
vähentymiseen totuttautumisen johdosta virka on syytä kuitenkin
täyttää ajalle 1.11.2013 – 31.12.2013.

Esitys:

Tikkurilan seurakunnan I kanttorin virka jätetään toistaiseksi
täyttämättä 1.1.2014 alkaen. Virka täytetään väliaikaisesti aikavälillä
1.11.2013 – 31.12.2013.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

73 §

Lastenohjaaja Riitta Savolaisen opintovapaan jatkaminen ajalle 5.8.2013 – 30.6.2014
Tikkurilan seurakunnan lastenohjaaja Riitta Savolaiselle on aiemmin
myönnetty opintovapaata ajalle 6.8.2012 – 31.5.2013. Nyt hän on
hakenut opintovapaan jatkoa ajalle 5.8.2013 – 30.6.2014 saattaakseen
loppuun Sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinnon, Sosionomi (amk).
Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan

työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt
yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin rajoituksin
oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa
viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Samoin
työntekijällä on oikeus yhteensä enintään viisi päivää kestävään
opintovapaaseen, jos päätoiminen palvelussuhde samaan
työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt
vähintään kolme kuukautta. (Opintovapaalaki 273/1979, 4 §)

Esitys:

Myönnetään lastenohjaaja Riitta Savolaiselle palkatonta opintovapaata
lastenohjaajan työsuhteesta ajalle 5.8.2013 – 30.6.2014

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

74 §

Sijaisen valinta Tikkurilan seurakunnan III diakonin virkaan ajalle 1.9.2013 –
31.12.2015
Mikäli seurakuntaneuvosto on tämän kokouksen 29.5.2013 § 64
kohdalla päättänyt jäsenyysprojektista ja on ottanut diakoni Merja
Riihelän projektityöntekijäksi esityksen mukaisesti, jää Tikkurilan
seurakunnan III diakonin virka ilman hoitajaa 1.9.2013 alkaen.
Kirkkoherra on pyytänyt diakonia- ja kriisivalmiuspalvelukokonaisuuden
koordinoivaa esimiestä Anita Salosta varautumaan Merja Riihelän
projektityöntekijäksi siirtymiseen.
Anita Salonen jättänyt kirkkoherralle seuraavan esitysluonnoksen
avautuvan diakoninviran täyttämismenettelyksi.
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Esitys Merja Riihelän sijaisuuden täyttämisestä 1.9.2013 Tikkurilan seurakunnan diakoniatiimiin kuuluu 5 diakoniatyöntekijää,
joista kaksi on palkattu kevään 2013 aikana. Molemmat uudet
työntekijät ovat tulleet valituksi tehtäväänsä avoimen haun kautta.
Perehdyttäminen on vienyt aikaa, koska tammikuussa 2013
aloittaneella viranhaltijalla ei ole ollut viime aikoina arjen diakoniatyön
kokemusta ja 12.4.13 äitiysloman sijaisena aloittaneella työntekijällä
ei ole seurakuntatyön kokemusta ollenkaan. Diakoni Merja Riihelän
sijaisena on toiminut kevään 2013 aikana osa-aikainen sijainen,
jolloin tiimissä on arjen työtä ollut tekemässä vähemmän työvoimaa.
Vuonna 2012 tiimiin perehdytettiin 2 uutta työntekijää, jotka eivät
enää ole Tikkurilan seurakunnan palveluksessa, eivätkä olleet enää
hakemassa äitiysloman sijaisuuteen tänä keväänä.
Diakoni Ari Heikkilä on toiminut Tikkurilan seurakunnan
diakoniatyöntekijän vuosiloman sijaisena 13.6.11-11.8.11, diakoni
Merja Riihelän osa-aikalisän sijaisena 15.8.2011-31.12.2011 ja
diakoni Merja Riihelän ja diakoni Päivi Mäkisen sijaisena 1.2.31.12.2012 (osittain osa-aikaisena). Vuoden 2013 alusta Ari Heikkilä
siirtyi Vantaan seurakuntayhtymän vammaistyön diakonin sijaiseksi,
kun Merja Riihelän oli tarkoitus palata kokopäiväiseksi
diakoniatyöntekijäksi.
Esitän, että Ari Heikkilä palkataan diakoni Merja Riihelän sijaiseksi
ilman avointa hakua seuraavin perustein:
1. Ari Heikkilä on tullut Tikkurilan seurakuntaan sijaisuuteen avoimen
haun kautta ja hänet on testattu psykologisin testein Tikkurilan
seurakunnan kustannuksella diakonian virkaan sopivaksi.
2. Ari Heikkilä on tehnyt pitkään työtä Tikkurilan seurakunnassa ja
tuntee Tikkurilan ja Vantaan seurakuntayhtymän diakoniatyön
käytännöt hyvin. Hän pystyisi jatkamaan työtä ilman pidempää
perehtymisjaksoa.
3. Diakoniatiimi on kuluvan vuoden aikana ollut kuormittunut
epäselvän työntekijätilanteen sekä usean työntekijävaihdoksen takia.
Kuormittunut työtilanne on vaikuttanut myös työn pitkäjänteiseen ja
kokonaisvaltaiseen suunnitteluun sekä kehittämiseen.

Esitys:

1) Mikäli seurakuntaneuvosto on hyväksynyt jäsenyysprojektin
aloittamisen ja projektityöntekijän siihen nimeämisen tämän kokouksen
pykälässä 64 (Sn 29.5.2013), otetaan Tikkurilan seurakunnan III
diakoninviran sijaiseksi diakoni Ari Heikkilä ajalle 1.9.2013 –
31.12.2015 edellä esitetyin perustein.
2) Viransijaisen palkka määräytyy vaativuusryhmän 502 (2223,11 € /
kk) mukaisesti.

Päätös:

Esitykset 1 ja 2 hyväksyttiin.
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Tikkurilan seurakunnan rippikoulusuunnitelma 2013
Tikkurilan seurakunnan rippikoulutyöstä vastaava pappi Marja Ruuska
on lähettänyt seurakuntaneuvostolle hyväksyttäväksi Tikkurilan
seurakunnan vuoden 2013 rippikoulusuunnitelman (Rippikoulutyön
ohjesääntö 2 §). Suunnitelma on esityslistan liitteenä.

Liite 11: Tikkurilan seurakunnan rippikoulusuunnitelma vuonna 2013
Esitys:

Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva Tikkurilan seurakunnan vuoden
2013 rippikoulusuunnitelma.

Päätös:

Esitys hyväksyttin.

76 §

Helsingin Hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 23.10.2013 Porvoossa
Helsingin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivät pidetään
23.10.2013 Porvoossa.
Päivän tavoitteena on että osallistuja
–
perehtyy luottamushenkilön mahdollisuuksiin, rooliin ja
tehtäviin
–
tutustuu seurakunnan toiminnan ja talouden tulevaisuuden
haasteisiin.
–
syventyy seurakuntalaisen hengellisen identiteetin
kysymyksiin.
–
verkostoituu muiden seurakuntien luottamushenkilöiden
kanssa.
Luottamushenkilöpäivät on tarkoitettu Kirkkovaltuustojen ja
-neuvostojen, kappeli-, seurakunta- ja alueneuvostojen jäsenille,
kirkkoherroille sekä talouspäälliköille.

Liite 12: Helsingin Hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivät
Esitys:

Tikkurilan seurakuntaneuvostosta neuvottelupäiville lähtevät
ilmoittautuvat vs. hallintosihteeri Marjo Lehtamolle. Kulut maksetaan
seurakuntaneuvoston kustannuspaikalta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

77 §

Muut asiat

78 §

Kokouksen päättäminen

Esitys:

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet ja päättää
kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet ja päätti
kokouksen klo 22.00.
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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: 57 – 62, 70, 77, 78
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 63 – 69, 71 - 76
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: 63 – 69, 71 - 76
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.

PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto

29.5.2013

kokous 5/2013
57 § - 78 §
sivu 22 (24)

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.

PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto

29.5.2013

kokous 5/2013
57 § - 78 §
sivu 23 (24)

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),
57 – 67 § ja 69 – 78 §

Liisa Virta (sihteeri), 68 §

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Vantaalla 4. kesäkuuta 2013

Päivi Pitkäranta

Sari Roman-Lagerspetz

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 5.6.2013 – 5.7.2013 Tikkurilan seurakunnan
ilmoitustaululla Kirkkoherranvirastossa Unikkotie 5 B, Tikkurila. Nähtävänä pitämisestä on
ilmoitettu samalla ilmoitustaululla.

Marjo Lehtamo
vs. hallintosihteeri

