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Kokouksen avaus

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

80 §

sivu 3 (18)

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

81 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Liisa
Virta ja Markku Weckman.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

82 §

Pöytäkirjan tarkastus

Esitys:

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi maanantaina 2.9.2013 klo 12 -15
Tikkurilan seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

83 §

Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi yhdellä
muutoksella. Puheenjohtajan esityksestä lisättiin uusi pykälä 95
”Sijaisen valinta Tikkurilan seurakunnan III diakonian virkaan ajalle
1.9.2013 – 31.12.2015”.

Eva Loikkanen saapui kokoukseen klo 18.05.
84 §

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

Liite 1: Kirkkoherran päätösluettelo
Esitys:

Merkitään kirkkoherran päätösluettelo tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
b) Vastuuryhmien kokousmuistiot
Esityslistan liitteenä tiedoksi vastuuryhmän Diakonia- ja
kriisivalmiuspalvelukokonaisuuden kokousmuistio.

Liite 2: Vastuuryhmän kokousmuistio
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Esitys:

Merkitään tiedoksi Diakonia- ja kriisivalmiuspalvelukokonaisuuden
kokousmuistio.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

c) Helsingin Hiippakunnan Tuomiokapitulin päätökset
a) Asianro 2013-00087/ 27.5.2013 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan antanut Satu Huttuselle virkamääräyksen
Tikkurilan seurakunnan avustavaksi IX seurakuntapastoriksi 9.6.2013
– 31.12.2013
b) Asianro 2013-00188 / 12.6.2013 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan a) myöntänyt rovasti Pirkko Yrjölälle virkavapautta Tikkurilan seurakunnan II kappalaisen virasta 12.8.2013
alkaen toista tehtävää varten; b) ottanut rovasti Pirkko Yrjölän
hoitamaan kirkkoherran virkaa Korson seurakunnassa virkaa
perustamatta 12. - 31.8.2013; c)antanut rovasti Pirkko Yrjölälle
viranhoitomääräyksen Korson seurakunnan vt. kirkkoherraksi 1.9.2013
alkaen siihen saakka, kunnes virka vakinaisesti täytetään.
c Asianro 2013-00166 / 12.6.2013 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan myöntänyt pastori Jarkko Korhoselle virkavapautta Tikkurilan seurakunnan V seurakuntapastorin virasta ajalle
18.8.2013 – 18.1.2014 lähetystyöhön siirtymistä varten.
d) Asianro 2013-00166/ 12.6.2013 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan antanut pastori Veikko Karhumaalle viranhoitomääräyksen Tikkurilan seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi
18.8.2013 – 18.1.2014. Määräaikaisuuden perustana on viransijaisuuden hoito.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

d) Hiippakuntavaltuuston kokous 17.10.2013
Helsingin hiippakunnan seurakunnille ja seurakuntayhtymille annetaan
tiedoksi, että hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen
on kutsunut hiippakuntavaltuuston koolle torstaina 17.10.2013 klo 18.
Paikka Helsingin seuratupa, Seuratupa (Autotalo, Kampin
metroasemaa vastapäätä), Salomonkatu 17 D, 2. krs 00100 Helsinki.
Hiippakunnan seurakuntien kirkkoneuvostot ja seurakuntaneuvostot
sekä hiippakunnan seurakuntayhtymien yhteiset kirkkoneuvostot
voivat tehdä hiippakuntavaltuustolle aloitteita. Aloitteet kokousta
varten tulee jättää tuomiokapitulille viimeistään 5.9.2013.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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Puolivuosiraportti 1.1. - 30.6.2013
Vantaan seurakuntayhtymän taloussäännön mukaan Yhteiselle
kirkkoneuvostolle on annettava puolivuosiraportti toiminnallisten
tavoitteiden toteutumisesta ja kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen
ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteita
loppuvuodelle.
Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden osuutena on antaa
vuoden 2013 toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta arvio
yhteisestä hallinnosta lähetetylle raporttipohjalle.
Tikkurilan seurakunnan palvelukokonaisuudet ja niiden työalat ovat
laatineet raportin toiminnastaan 1.1. - 30.6.2013 seurakuntayhtymän
yhteiselle raporttipohjalle.

Liite 3: Tikkurilan seurakunta, Puolivuosiraportti 1.1. - 30.6.2013
Liite 4: Taloustoteutuma 1.1. - 30.6.2013
Esitys:

1) Hyväksytään liitteenä oleva Tikkurilan seurakunnan
puolivuosiraportti 1.1. - 30.6.2013 ja lähetetään se Yhteiselle
kirkkoneuvostolle tiedoksi.
2) Merkitään liitteenä oleva Tikkurilan seurakunnan taloustoteuma
1.1. - 30.6.2013 tiedoksi.
3) Hyväksytään tämä pykälä kokouksessa.

Päätös:

Esitykset 1 – 3 hyväksyttiin. Tämä pykälä hyväksyttiin kokouksessa.

Sonja Turunen saapui kokoukseen klo 18.45 pykälän 85 aikana. Koordinoivat esimiehet poistuivat
klo 19.18 pykälän 85 käsittelyn jälkeen.

86 §

Seurakuntaneuvoston informoiminen nuorten aikuisten ”Seitsemän synninpäästö”
tapahtumasta
Tikkurilan seurakunta ja Laurean ammattikorkeakoulu Tikkurilan
liiketalouden P2P–opiskelijat aloittivat projektiluonteisen yhteistyön
syyskaudella 2011. Projektin tarkoituksena oli kehittää Tikkurilan
seurakunnan nuorten aikuisten ohjelmatarjontaa. Opiskelijat valittiin
toteuttamaan projektia, koska he kuuluvat ikänsä puolesta haluttuun
kohderyhmään ja tuovat tuoretta näkökulmaa seurakunnan toimintaan.
Projektin aikana syntyi Markkinoinnin ja viestinnän kehittämissuunnitelma ”7 kuolemansynnin selätysviikon” tapahtumaan. Tapahtuman
idea ja sisältö syntyi niin ikään opiskelijantyön seurauksena.
Syyskaudella 2011 alkaneen ja vuoden 2011 lopussa valmistuneen
opiskelijantyön aineisto on jatkokehittynyt ”Seitsemän synninpäästö”
-tapahtumaksi. Tikkurilan seurakunnan nuorten aikuisten pastori Sonja
Turunen esittelee syyskaudella 2013 toteutettavaa tapahtumaa
seurakuntaneuvostolle.
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Esitys:

Merkitään tiedoksi, että Tikkurilan seurakunnan nuorten aikuisten
toiminta järjestää ”Seitsemän synninpäästön” -tapahtuman
syyskaudella 2013.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Sonja Turunen poistui kokouksesta klo 19.44 pykälän 86 käsittelyn jälkeen.
87 §

Lausunto pastori Toni Fagerholmin osittaisen virkavapaan (20 %) jatkamisesta
Tikkurilan seurakunnan VIII seurakuntapastori Toni Fagerholm on ollut
1.11.2012 alkaen 20 %:n osittaisella virkavapaalla seurakuntapastorin
virastaan psykoterapiakoulutuksen johdosta. Voimassa olevan
osittaisen virkavapaan on määrä päättyä 1.1.2014.
Toni Fagerholm on hakenut osittaisen (20 %) virkavapaansa jatkamista
31.12.2014 saakka koulutuksen loppuun saattamiseksi.
Seurakunnan papinviranhaltijoiden virkavapaudet myöntää tuomiokapituli. Papinviranhaltijan pyytäessä virkavapautta kahta kuukautta
pidemmäksi ajaksi muun kuin sairauden tai äitiysvapaan johdosta,
tulee hakemukseen liittää seurakuntaneuvoston lausunto (KJ 6:12).
Pastori Toni Fagerholmin 1.12.2012 alkanut osittainen virkavapaa ei
ole aiheuttanut seurakunnalle ja pastoreiden työnjaolle ongelmia.
Osittaisen virkavapaan jatkaminen vielä vuodella on mahdollista.

Esitys:

Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto puoltaa Helsingin
hiippakunnan tuomiokapitulille pastori Toni Fagerholmin osittaisen
(20 %) virkavapaan jatkamista 31.12.2014 saakka.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

88 §

Tikkurilan seurakunnan työalojen ja kustannuspaikkojen määrärahakehykset 2014
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 22.5.2013 vuoden 2014 käyttötalouden laadinnan perustaksi yhteensä 23,4 miljoonan nettomenokehyksen. Tikkurilan seurakunnan osuudeksi päätettiin 3.778.634 €
ilman iltapäiväkerho- ja informaatioteknologiarahaa.
Yhteinen kirkkoneuvosto tarkensi kokouksessaan 12.6.2013 vuoden
2014 käyttötalouden nettomenokehystä sekä talousarvion 2014 ja
toiminta- ja taloussuunnitelman 2014 – 2016 laadintaohjetta. Tikkurilan
seurakunnan nettomenokehysosuudeksi 2014 tuli 3.767.273 €. Tämä
on Yhteisen kirkkoneuvoston aikaisempaa päätöstä 11.361 €
pienempi. Vuoden 2013 tasosta Tikkurilan seurakunnan perusnettokehys laski 0,3 % (- 0,3 %).
Myönnettyyn nettokehykseen lisätään kuitenkin iltapäiväkerhoraha
(61.545 €) ja informaatioteknologiaraha (5.900 €). Tikkurilan
seurakunnan nettomenokehys on vuonna 2014, edellä mainitut
lisäykset huomioituna,yhteensä 3.834.718 €. Näillä lisäyksillä Tikkurilan
seurakunnan nettokehys 2014 on 9.745 € vuoden 2013 vastaavaa
tasoa suurempi (+ 0,25 %).

PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto

28.8.2013

kokous 6/2013
79 § - 96 §
sivu 7 (18)

Tikkurilan seurakunnalla on edellisten vuosien ylijäämiä 486.149 €.
Vuonna 2013 niitä kulunee arviolta 130.000 €, mikäli taloustoteutuman
taso pysyy tasaisena elokuun puolivälin tilanteesta vuoden loppuun
saakka. Vuonna 2012 Tikkurilan seurakunta ylitti nettokehyksensä
yhteensä -174 914 €.
Tulevaisuuden talousnäkymät
Vantaan seurakuntayhtymän taloustyöryhmän loppuraportti valmistui
toukokuun lopussa 2013. Raporttia esiteltiin hallinnossa ensimmäisen
kerran Yhteisen kirkkoneuvoston kesäseminaarissa 30. - 31.5.2013 ja
sen jälkeen yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 12.6.2013.
Henkilöstöä tiedotettiin raportista kesäkuun alussa.
Taloustyöryhmän tekemiä Vantaan seurakuntien talouden luonnossuuntaviivoja esiteltiin Yhteisen kirkkovaltuuston, Yhteisen kirkkoneuvoston ja Seurakuntaneuvostojen strategiaseminaarissa 19.3.2013.
Samat luottamuselimet on kutsuttu talousraporttia käsittelevään
ylimääräiseen talousseminaariin 27.8.2013.
Vantaan seurakuntayhtymän taloustyöryhmän 2013 loppuraportti on
esityslistan liitteenä.
Liite 5: Vantaan seurakuntayhtymän taloustyöryhmän 2013 loppuraportti.
Taloustyöryhmän loppuraportin realistisen skenaarion mukaan
Vantaan seurakuntayhtymän kokonaisnettokehyksen on arvioitu
laskevan 2014 – 2018 vuosittain seuraavasti -1,0 %, -2,7 %, -2,5 %,
-2,3 % ja -2,1 %. Tikkurilan seurakunnan kehyksen on arvioitu
muuttuvan vastaavina vuosina +2,2, -2,0 %, -2,1 % -2,1 % ja -2,1 %.
Vantaan seurakuntayhtymän tulisi vähentää tarkasteluvuosina
henkilöstökuluja keskimäärin viisi prosenttia (- 5,0% ) joka vuosi.
Tikkurilan seurakunnan vastaavat luvut ovat +11,1, - 2,0 %, - 2,1 %,
- 2,1 % ja - 2,1 %.
Taloustyöryhmän raporttiarvion mukaan Tikkurilan seurakunnan
nettokehyksen 2014 olisi tullut nousta 2,2 % vuoden 2013 tasosta ja
laskea sen jälkeen edellä esitetyllä tavalla. Tarkennetut talouslaskelmat pudottivat 2014 perusnettokehyksen tason – 0,3 %:iin.
Esityslistan liitteenä olevassa Tikkurilan seurakunnan työalojen ja
kustannuspaikkojen vuoden 2014 talousarviomäärärahaesityksessä:
- Henkilöstökulujen kasvu on pysäytetty.
- Henkilöstökuluja on vähennetty luonnollisissa muutostilanteissa:
- I nuorisotyönohjaajan virkaa ei täytetä 1.9.2013 alkaen
- II kappalaisen virkaa ei täytetä 12.8.2013 alkaen.
- I kanttorin virkaa ei täytetä 1.11.2013 alkaen
- täyttämättä olevaan emännän työsuhteeseen varataan
määrärahoja 50 % 1.1.2014 alkaen.
- Sisäiset vuokrat pysyvät lähes talousarviovuoden 2013 tasossa.
(miinus 8.500 €). Tikkurilan kirkon sisäisiä vuokria vastaavalla
summalla katetaan väistötilakustannukset.
- Rippikoulutyön ja vahtimestaritoiminnan nettokehykset on
ohjattu reaalitasolle.
- Työalojen ja kustannuspaikkojen toiminnallisia määrärahoja on
alennettu.
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- Ylijäämävaroja käytetään Jäsenprojektin henkilöstö ja toimintakuluihin 51.000 €.
- Vuoden 2013 ylijäämien käyttöennuste on arviolta130.000 €
suurimmillaan.
Seurakuntaneuvosto päätti 29.5.2013 Tikkurilan seurakunnan palvelukokonaisuuksien ja yhteisten projektien vuosien 2014 – 2016 toiminnalliset tavoitteet seuraavasti:
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.
Palvelukokonaisuudet valmistavat toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen 2014 – 2016 seurakuntaneuvoston kokoukseen 18.9.2013
myönnetyt työalojen ja kustannuspaikkojen määrärahakehykset
huomioiden.
Liite 6: Esitys työalojen ja kustannuspaikkojen määrärahakehyksiksi 2014
Esitys:

Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva esitys Tikkurilan työalojen ja
kustannuspaikkojen vuoden 2014 määrärahakehyksiksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

89 §

Tikkurilan seurakunnan henkilöstökoulutuksen tavoitteet 2014 – 2016 ja määrärahavaraukset vuodelle 2014
Tikkurilan seurakunta on tukenut työntekijöidensä kehittymistä ja
motivaatioita henkilöstökoulutuksen avulla. Suurin osa työntekijöiden
henkilöstökoulutuksesta on tapahtunut Kirkon koulutuskeskuksen,
hiippakuntien ja kirkollisten koulutusjärjestöjen piirissä. Kirkon kouluttajien henkilöstökoulutusten sisällöt ovat seuranneet ajan haasteita ja
ne ovat tukeneet koulutuksiin osallistuneiden työntekijöiden
ammatillista kasvua.
Työntekijöiden oman koulutuksen rinnalle tai sijaan on nostettava myös
yhteisöllisen oppimisen mahdollisuudet (koko työyhteisö tai osa siitä).
Työntekijöiden ja vapaaehtoisten kouluttautumista on arvioitava seurakunnan toimintatavoitteiden näkökulmasta.
Eurokohtainen koulutusmääräraha ei tarkoita subjektiivista oikeutta
koulutusrahan käyttämiseen. Raha on laskennallinen maksimi
työalojen henkilöstökoulutukseen varattavista varoista.
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1) Palvelukokonaisuuden on mahdollista tukea kahden vapaaehtoisen koulutusta vuodessa (muu kuin seurakunnan tai seurakuntayhtymän järjestämä koulutus). Kunkin palvelukokonaisuuden sisällä
voidaan varata kahden vapaaehtoisten kouluttamiseen 200 € /
vapaaehtoinen / vuosi. Vapaaehtoisten kouluttaminen on pyrittävä
sisällyttämään seurakunnan koulutussuunnitelmaan. Vapaaehtoisten
koulutuspäätöksen yhteydessä on oltava kuvaus, missä seurakunnan
toiminnassa koulutuksesta saatavia taitoja käytetään.
2) Työalojen (kustannuspaikkojen) vuoden 2014 koulutusmäärärahoihin varataan 450 € / työntekijä. Myös yli puoli vuotta kestävissä
määräaikaisissa virka- tai työsuhteissa on mahdollista osallistua
henkilöstökoulutukseen määrärahojen puitteissa. Vakituisten
työntekijöiden koulutus on kuitenkin ensisijaista. Keskimääräinen
koulutusmääräraha voidaan perustellusta syystä ylittää.
3) Tikkurilan seurakunnan koko työyhteisöä tai sen osaa koskevaan
koulutukseen varataan vuodelle 2014 yhteensä 12.000 €. Määrärahat
ohjataan yleishallinnon kustannuspaikalle.
4) Työhyvinvoinnin tukemiseen ja työnohjaukselliseen toimintaan
varataan yhteensä 6.000 €. Määrärahat ohjataan yleishallinnon
kustannuspaikalle
5) Työntekijöiden työalaneuvottelupäivistä aiheutuvat kustannukset
sisällytetään koulutusmäärärahakehykseen.
6) Tiimien virkistyspäiviä voidaan pitää vuodessa yksi ja yhtä työntekijää kohden siihen voidaan käyttää enintään 40 €.
7) Tikkurilan seurakunnan henkilöstökoulutuksen tavoitteet
2014 – 2016:
- Kirkon jäsentietouden lisääminen ja sen ohjaaminen erityyppisiä seurakunnan jäseniä tavoittavaksi hengelliseksi ja/tai
diakoniseksi toiminnaksi tai viestiksi
- Ammatillisen osaamisen ylläpito ja kehittäminen seurakunnan
ydintehtävissä (jumalanpalveluselämä, musiikki, elämänkaarikohtaamiset, teologia ja hengellinen kieli)
- Lisätä työntekijöiden valmiuksia vapaaehtoisten ohjaamiseen
ja heidän taustavaikuttajaksi siirtymiseen.
- Muutosjohtajuuden ja organisaation muutosvalmiuden
lisääminen
- Työntekijöiden viestintä- ja sosiaalisen mediataitojen
lisääminen

Päätös:

Esitykset 1 – 7 hyväksyttiin muutoksin, että seurakuntaneuvoston
päätöksellä esityskohdassa 4 lisättiin määrärahaa 4.000 €:lla :
Työhyvinvoinnin tukemiseen ja työnohjaukselliseen toimintaan
varataan yhteensä 10.000 €. Määrärahat ohjataan yleishallinnon
kustannuspaikalle.
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Tehdyt toimenpiteet Tikkurilan kirkon käytön lopettamiseksi sisäilmaongelmien
johdosta sekä väistötilojen hankkimistoimet
Tikkurilan seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 29.5.2013 § 65
Seurakuntaneuvoston tiedottaminen Tikkurilan kirkon uusimmasta
kunto- ja sisäilmatutkimuksesta pykälän käsittelyn yhteydessä
valtuuttaa Tikkurilan seurakunnan kirkkoherran selvittämään Tikkurilan
kirkon sulkemista mahdollisimman nopeasti. Seurakuntaneuvosto
edellytti myös Vantaan seurakuntien kiinteistöpalveluja välittömästi
väistötilojen etsimiseen.
Seurakuntaneuvoston 29.5.2013 kokouksen jälkeen kirkkoherra aloitti
toimenpiteet Tikkurilan kirkon jumalanpalvelusten ja muun toiminnan
siirtämiseksi pois Tikkurilan kirkosta.
Tehdyt toimenpiteet ja ohjeistukset ilmenevät henkilökunnalle
lähetetyssä, 21.6.2013 päivätyssä, tiedotteessa. Henkilökuntaa
informoitiin seurakuntaneuvoston päätöksestä ja asioiden valmistelusta
lyhyellä infokirjeellä myös 31.5.2013.
Tikkurilan kirkon ryhmätoiminnot on saatu sijoitettua kirkon viereisiin
virasto- ja toimintakiinteistöihin. Partiolaisten toimitila siirrettiin
Jokiniemen kerhohuoneistoon. Kirkolla pidetyt kastejuhlatilaisuudet ja
muistotilaisuudet ohjataan seurakunnan muihin toimitiloihin. Tällä
hetkellä on vielä varmistamatta muutaman Tikkurilan kirkolle
suunnitellun tilaisuuden paikka. Suurimpana ratkaistavana asiana on
jumalanpalvelustilan löytäminen Tikkurilan keskustasta. Asiaa hoitaa
Vantaan seurakuntien kiinteistötoimi.
Kirkkorakennuksesta käytöstä luopuminen vaikuttaa myös Vantaan
ruotsinkielisen seurakunnan toimintaan. Heidän korvaavia tilojen
hankkimisesta vastaa kiinteistötoimi.

Liite 7: Jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muun toiminnan siirtäminen pois Tikkurilan
kirkosta – tietoa, käytännön huomioita ja ohjeita
Esitys:

Merkitään tiedoksi tehdyt toimenpiteet Tikkurilan kirkon käytön
lopettamiseksi ja väistötilojen hankkimiseksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi tehdyt toimenpiteet Tikkurilan kirkon käytön
lopettamiseksi ja väistötilojen hankkimiseksi sekä kirkkohankkeen
jatkosuunnittelun tilanne.

Sari Roman-Lagerspetz poistui kokouksesta klo 20.49, Kari Mansikka klo 20.50 ja Pirkko Kotila
klo 20.52 pykälän 90 käsittelyn aikana.

91 §

Luvan pyytäminen tuomiokapitulilta Tikkurilan seurakunnan II kappalaisen viran
täyttämättä jättämisestä 12.8.2013 alkaen 31.12.2014 saakka
Tikkurilan seurakunnan II kappalaisen virkaa hoitanut rovasti Pirkko
Yrjölä on siirtynyt 12.8.2013 alkaen Korson kirkkoherran virkaan.
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Tikkurilan seurakunnan taloustilanteen johdosta seurakunnan on
välttämätöntä supistaa henkilöstömenojaan. Supistamiset voidaan
tehdä kivuttomimmin luonnollisissa henkilöstön poistumistilanteissa.
Vuoden 2014 nettomäärärahakehysesitys on laadittu siten, ettei siinä
ole varattu II kappalaisen virkaan henkilöstökuluja.
II kappalaisen viran täyttämistä voidaan arvioida uudestaan vuoden
2014 aikana.
Esitys:

Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta lupaa jättää täyttämättä II kappalaisen virka
12.8.2013 alkaen vuoden 2014 loppuun saakka.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

92 §

Tikkurilan seurakunnan VII seurakuntapastorin määräaikaisen virkasuhteen
muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi virkasuhteeksi ja lausunto tuomiokapitulille virkaa hoitavan viranhaltijan virkamääräyksen muuttamisesta toistaiseksi
voimassaolevaksi virkasuhteeksi
Seurakuntaneuvosto päätti 8.12.2011 Tikkurilan seurakunnan
haettavaksi laitettavan VII seurakuntapastorin viran erityisistä tarpeista
ja määräaikaisesta täyttämisestä 31.12.2014 saakka.
Viran erityisiksi tarpeiksi päätettiin nuorten aikuisten toiminnasta
vastaaminen ja toimintaan osallistuminen sekä oppilaitostyö. Viranhoidossa on eduksi musikaalisuus ja halu kehittää nuorten aikuisten
hartaus- ja jumalanpalvelustoimintaa, verkostoyhteistyötaidot, uskallus
jalkautua nuorten aikuisten kohtaamiseen sekä sosiaalisen median
taidot.
Seurakuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 15.2.2011 pastori Sonja
Turusen Tikkurilan seurakunnan VII seurakuntapastorin määräajaksi
täytettävään virkasuhteeseen 31.12.2014 saakka.
Nuorten aikuisten parissa tapahtuvan työn tarve on selkiytynyt. Sonja
Turusen määräaikainen virkasuhde voidaan muuttaa toistaiseksi
voimassaolevaksi virkasuhteeksi. Sonja Turunen on vastannut viralle
asetettuihin vaatimuksiin erinomaisesti.

Esitys:

1) Tikkurilan seurakunnan VII seurakuntapastorin määräajaksi,
31.12.2014 saakka, täytettäväksi päätetty virka muutetaan toistaiseksi
voimassaolevaksi viraksi 1.10.2013 alkaen. Tämä päätös kumoaa
seurakuntaneuvoston 8.12.2011 tekemän päätöksen VII seurakuntapastorin viran määräaikaisesta täyttämisestä (Sn 8.12.2011 § 146)
2) Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää Helsingin
hiippakunnan tuomiokapitulilta, että Tikkurilan seurakunnan VII
seurakuntapastori Sonja Turusen määräaikainen virkasuhde
muutetaan toistaiseksi voimassaolevaksi virkasuhteeksi VII seurakuntapastorin virkaan.

Päätös:

Esitykset 1 ja 2 hyväksyttiin.
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Vastuuryhmäpalauteajankohdan siirtäminen seurakuntaneuvoston kokoukseen
30.10.2013
Seurakuntaneuvosto 29.5.2013 § 70 päätös
Esitys (Sn 29.5.2013):
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 (Sn 29.5.2013): Esitykset 1 – 3 hyväksyttiin.

Seurakuntaneuvosto 28.8.2013
Seurakuntaneuvoston tekemä päätös tuoda vastuuryhmien palaute
neuvoston kokoukseen 28.8.2013 on osoittautunut aikataulullisesti
sekä vastausten saatavuuden ja käsittelyn suhteen liian nopeaksi.
Kysely voitaisiin informoida vastuuryhmien kokoontuessa käsittelemään toiminta- ja taloussuunnitelmiaan 2014 – 2016. Tämän jälkeen
kysely voitaisiin toteutetaan siten, että vastaukset ovat vastuuryhmien
käytettävissä viimeistään 30.9.2013 alkaen.
Esitys:

1) Kooste tuodaan seurakuntaneuvoston käsiteltäväksi 30.10.2013
2) Merkitään tiedoksi neuvoston 29.5.2013 § 70 päätökset 2 ja 3.

Päätös:

94 §

Esitykset 1 ja 2 hyväksyttiin.

Kesäkuun 30. päivä kerätyn kolehdin kohteen päättäminen
Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti 28.11.2012 vuoden
2013 kirkkokolehdeista. Kolehtien päättämisen yhteydessä unohtui
päätös Apostolien päivän 30.6.2013 pyhästä. Kirkkohallitus on
määrännyt kerättäväksi kyseisen pyhän kolehdin Lähetystyölle
seurakunnan valitseman virallisen lähetysjärjestön kautta.
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Ilolan seurakuntatalon klo 10 ja Pyhän Laurin kirkon klo 12 messuissa
30.6.2013 kerätty kolehti odottaa nyt seurakuntaneuvoston
kohdentavaa päätöstä.
Esitys:

Ilolan seurakuntatalon klo 10 ja Pyhän Laurin kirkon klo 12 messuissa
30.6.2013 kerätty kolehti ohjataan Suomen Lähetysseuran kautta
Jarkko ja Piritta Korhosen Tansaniassa tekemän lähetystyön
tukemiseen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

95 §

Sijaisen valinta Tikkurilan seurakunnan III diakonian virkaan ajalle 1.9.2013 –
31.12.2015.
Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti 29.5.2013
kokouksen 74 § sijaisen valinnasta Tikkurilan seurakunnan III diakonin
virkaan ajalle 1.9.2013 – 31.12.2015. Sijaiseksi otettiin diakoni Ari
Heikkilä palkan määräytyessä vaativuusryhmän 502 (2223,11 €/kk)
mukaisesti. Viransijaisuuden palkkataso on 1.4.2013 yleiskorotuksen
(1,4%) jälkeen 2254, 23 €/kk.
Diakoni Ari Heikkilä ilmoitti kirkkoherralle 16.8.2013 saamastaan
opiskelupaikasta Helsingin Yliopistossa ja siten esteellisyydestään
hoitaa viransijaisuutta 100% työajalla. Koska Ari Heikkilä kutsuttiin
sijaisuuteen aiempien työsuhteidensa perusteella, ei käytettävissä ole
varasijalle jääneitä hakijoita.
Koordinoiva esimies Anita Salonen on esittänyt kirkkoheralle
sijaisuuden avaamista täytettäväksi mahdollisimman pian, kuitenkin
viimeistään 1.1.2014.

Liite 8: Tikkurilan seurakunnan III diakoninviran tehtävänkuvaus (puheenjohtaja esitti
tehtävänkuvauksen tiedostosta)
Esitys:

1) Tikkurilan seurakunnan III diakonin viransijaisuus ajalle 1.9. 31.12.2014 julistetaan haettavaksi syyskuun 2013 aikana.
2) Viransijaisuus kuuluu vaativuusryhmään 502 ja siitä maksetaan
2254,23 € suuruista kuukausipalkkaa.
3) Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva III diakonin viran
tehtävänkuvaus viransijaiseksi haettavan tehtävänkuvaukseksi.
4) Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan työryhmän
valmistelemaan diakonin sijaisen valintaa koordinoivan esimiehen Anita
Salosen ja kirkkoherra Janne Silvastin kanssa.
5) Tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa.

Päätös:

Esitykset 1 – 5 hyväksyttiin. Seurakuntaneuvosto valitsi keskuudestaan
työryhmän valmistelemaan diakonin sijaisen valintaa koordinoivan
esimiehen Anita Salosen ja kirkkoherra Janne Silvastin lisäksi Marja
Mattilan, Eija Salmenkiven, Aulis Mölsän ja Miikka Huuskosen. Tämä
pykälä tarkistettiin kokouksessa.
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Kokouksen päättäminen

Esitys:

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet ja päättää
kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet ja päätti
kokouksen klo 21.15.
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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: 85 – 90, 95, 96
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 79 – 84, 91 - 94
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 ja 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa
tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun
lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden
toimivaltaan.
Pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimus- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
viranomainen ja
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
aika
Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto / kirkkoherranvirasto
Käyntiosoite: Unikkotie 5 B (ma – pe 9 – 15)
Postiosoite: PL 69, 01301 Vantaa
Telekopio: 09 873 5063
Sähköposti: –
Pykälät: 79 – 84, 91 - 94
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.
OikaisuvaatimukOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
sen sisältö
allekirjoitettava.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain
se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen,
seurakunnan / seurakuntayhtymän jäsen sekä kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto /
yhteinen kirkkoneuvosto.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika

Helsingin hallinto-oikeus
Käyntiosoite: 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 2. syyskuuta 2013

Markku Weckman

Liisa Virta

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 3.9.2013 – 4.10.2013 Tikkurilan seurakunnan
ilmoitustaululla Kirkkoherranvirastossa Unikkotie 5 B, Tikkurila. Nähtävänä pitämisestä on
ilmoitettu samalla ilmoitustaululla.

Marjo Lehtamo
vs. hallintosihteeri

