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Kokouksen avaus

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden yhdessä Kirsti
Hildénin kanssa.

98 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

99 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään
Marja Mattila ja Jarno Tepora.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarno Tepora ja Miikka Huuskonen.

100 § Pöytäkirjan tarkastus
Esitys:

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi maanantaina 23.9.2013 klo 12 -15
Tikkurilan seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

101 § Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
muutoksella, että puheenjohtajan esityksestä lisättiin uusi pykälä 107
”Lausunto pastori Jarkko Korhosen virkavapautushakemuksesta ajalle
1.11.2013 – 1.11.2015” sekä puheenjohtaja toi kokoukseen tiedoksi
pykälään 108 Muut asiat, mielipidekyselyn ”Minne Tikkurilan kirkon
jumalanpalvelukset tulisi siirtää?” - vastauksien koosteen.

102 § Tiedoksi saatettavat asiat
a) Kirkkoherran päätökset
Esityslistan liitteenä on kooste kirkkoherran päätöksistä.
Liite 1: Kirkkoherran päätösluettelo
Esitys:

Merkitään kirkkoherran päätösluettelo tiedoksi.

Päätös:

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

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

103 § Tikkurilan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2014 – 2016 sekä
talousarvion 2014 hyväksyminen sisältäen testamenttivarojen käyttösuunnitelman
Tikkurilan seurakuntaneuvosto hyväksyi 29.5.2013 tavoitteet ja ohjeet
toiminta- ja taloussuunnitelman 2014 – 2016 laatimista varten
seuraavasti:
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.
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: Esitykset 1 – 4 hyväksyttiin.
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Kokouksessaan 28.8.2013 seurakuntaneuvosto hyväksyi
kustannuspaikkojen ja työalojen määrärahakehykset liitteen
mukaisesti.
Liite 3: Tikkurilan seurakunnan työalojen ja kustannuspaikkojen määrärahakehykset 2014
(Hyväksytty sn 28.8.2013)
Liite 4: Tikkurilan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 – 2016 sekä talousarvio
vuodeksi 2014
Liite 5: Testamenttivarojen käyttösuunnitelma
Tikkurilan seurakunnan palvelukokonaisuuksien työalat ovat laatineet
seurakuntaneuvoston 29.5.2013 ja 28.8.2013 päätösten mukaisesti
toiminta- ja taloussuunnitelmat 2014 – 2016 sekä talousarvion
vuodeksi 2014. Talousarvioon 2014 rinnalla on esitys testamenttivarojen käyttämiseksi vuonna 2014.
Esitys:

1) Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva Tikkurilan seurakunnan
toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 – 2016 sekä talousarvio vuodeksi
2014
2) Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva testamenttivarojen
käyttösuunnitelma vuodeksi 2014.
3) Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Esitykset 1 – 3 hyväksyttiin lisäyksin, että liitteeseen 4 sivulle 58
Ystävyysseurakuntatyön koulutukselliseen tukemiseen, toiminnon
tavoitteet kohtaan lisättiin: ja vapaaehtoisten, Tukea myöhemmin
tehtävillä seurakuntaneuvoston päätöksillä ystävyysseurakuntien
työntekijöiden ja vapaaehtoisten kouluttautumista Suomessa.
Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Koordinoivat esimiehet poistuivat kokouksesta pykälän 103 käsittelyn jälkeen klo 19.00.
104 §

Luvan hakeminen Tikkurilan seurakunnan avustavan IX seurakuntapastorin viran
täyttämiseksi 1.1.–31.12.2014
Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt kokouksessaan 27.11.2001/
76 § perustaa avustavan seurakuntapastorin viran 1.5.2002 alkaen
Hakunilan, Hämeenkylän, Korson, Rekolan, Tikkurilan ja
Vantaankosken seurakuntiin sekä Vanda svenska församlingiin.
Niiden täyttämisestä on päätetty Yhteisessä kirkkovaltuustossa
27.11.2001/76 § seuraavasti:
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee pöytäkirjaan, että seurakuntaneuvoston tulee esittää etukäteen Yhteiselle kirkkoneuvostolle
selvitys tilapäisestä virantäytöstä aiheutuvien menojen kattamisesta
seurakunnan talousarviosta. Mikäli seurakunnalla tällaisia säästöjä
kertyy, Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää seurakunnalle luvan
pyytää virkamääräystä tuomiokapitulilta.
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Sille seurakunnalle, jonka kirkkoherra toimii Yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtajana, on seurakuntayhtymän yhteinen hallinto osoittanut
50 %:n korvauksen yhden seurakuntapastorin viran vuosittaisista
palkkamenoista. Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksellä
kirkkoherra Janne Silvast toimii Yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtajana vuosina 2013 ja 2014.
Pastori Toni Fagerholm on hakenut osittaista, 20 %:n virkavapaata
seurakuntapastorin virastaan vuoden 2014 loppuun saakka.
Seurakuntapastorin palkkamenoista saatavan 50 %:n korvauksen ja
pastori Toni Fagerholmin osittainen, 20 %:n virkavapaan johdosta
Tikkurilan seurakunnalla on mahdollisuus täyttää IX seurakuntapastorin virka vuoden 2014 alusta elokuun puoleen väliin saakka.
Mikäli vuoden 2014 alkujakson taloustilanne antaa myöten, viran
täyttämistä on perusteltua jatkaa vuoden 2014 loppuun saakka.
Tikkurilan seurakunta on täyttänyt avustavan pastorin viran koko
vuoden tai osittain viimeisten vuosien ajan. Erityistä painetta IX
seurakuntapastorin viran täyttämiselle tuo II kappalaisen viran
täyttämättä jättäminen 12.8.2013 alkaen 31.12.2014 saakka.
Esitys:

Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää lupaa IX seurakuntapastorin viran täyttämiseen siten, että virka täytetään aluksi
aikavälille 1.1. - 17.8.2014. Mikäli kevätkaudella 2014 Tikkurilan
seurakunnan taloustilannearvio antaa myöten, viran täyttämistä
voidaan jatkaa korkeintaan 31.12.2014 saakka ilman toista
täyttölupamenettelyä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

105 § Haettavaksi julistetun diakoninviran päivämäärän oikaiseminen – virka täytetään
aikavälille 1.9.2013 - 31.12.2015
Seurakuntaneuvosto päätti 28.8.2013 § 95 Tikkurilan seurakunnan III
diakoninviransijaisen valintaprosessista sekä viran auki tulemisesta.
Asiaa käsittelevän pykälän otsikossa ja esitystä edeltävässä tekstissä
viransijaisuuden päivämäärä oli merkitty oikein aikavälille 1.9.2013 –
31.12.2015. Itse esityksessä oli väärät päivämäärät (1.9. - 31.12.2014)
ja ne jäivät päätökseksi.
Esitys:

1) Seurakuntaneuvosto korjaa 28.8.2013 tekemäänsä päätöstä (§ 95,
päätös 1) seuraavasti:
- Tikkurilan seurakunnan III diakonin viransijaisuus ajalle 1.9.
2013 - 31.12.2015 julistetaan haettavaksi syyskuun 2013
aikana.
2) Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Esitykset 1 – 2 hyväksyttiin. Pykälä tarkistettiin kokouksessa.
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106 § Tiedoksi Kirsti Hildénin eroanomus III kappalaisen virasta 1.5.2014 alkaen
Tikkurilan seurakunnan III kappalainen Kirsti Hildén on lähettänyt
Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille 5.9.2013 päivätyn
irtisanoutumisilmoituksen kappalaisen virastaan 1.5.2014 alkaen
eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Esitys:

1) Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi Kirsti Hildénin
irtisanoutumisilmoituksen Tikkurilan seurakunnan III kappalaisen
virasta 1.5.2014 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.
2) III kappalaisen viran täyttämiseen liittyvät toimenpiteet aloitetaan
kapitulin päätöksen jälkeen.

Päätös:

107 §

Esitykset 1 – 2 hyväksyttiin.

Lausunto pastori Jarkko Korhosen virkavapautushakemuksesta ajalle 1.11.2013 –
1.11.2015
Pastori Jarkko Korhonen on hakenut virkavapaata Helsingin
hiippakunnan tuomiokapitulilta Tikkurilan seurakunnan V
seurakuntapastorin virasta enintään kahden vuoden ajaksi ajalle
1.11.2013 – 1.11.2015. Jarkko Korhonen on solmimassa
työsopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa MAF (Mission Aviation
Fellowship) Tansanian Dodomassa tehtävää lähetyslentotyötä varten.
Jarkko Korhosen nykyisen virkavapaan viimeinen päivä on 14.1.2014.
Olemassa olevan virkavapaan aikana Jarkko Korhonen on ollut
valmistautumassa lähetyslentäjän työhön.

Esitys:

Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto puoltaa Helsingin
hiippakunnan tuomiokapitulille Jarkko Korhosen virkavapaan
jatkamista ajalle 15.1.2014 – 1.11.2015.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

108 § Muut asiat
Puheenjohtaja toi tiedoksi mielipidekyselyn ”Minne Tikkurilan kirkon jumalanpalvelukset tulisi siirtää?” - vastauksien koosteen. Kysely on tehty Tikkurilan kirkon
päätösmessun yhteydessä 8.9.2013.

Liisa Virta poistui kokouksesta pykälän 108 käsittelyn jälkeen klo 19.50.

109 § Kokouksen päättäminen
Esitys:

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet ja päättää
kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet ja päätti
kokouksen klo 20.00.

PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto

18.9.2013

kokous 7/2013
97 § - 109 §
sivu 8 (11)

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: 97 – 102, 104 - 109
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 103
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: 103
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

PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto

18.9.2013
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Kokouksen puolesta:

Janne Silvast (puheenjohtaja)

Marjo Lehtamo (sihteeri)

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Vantaalla 23. syyskuuta 2013

Jarno Tepora

Miikka Huuskonen

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 24.9.2013 – 24.10.2013 Tikkurilan seurakunnan
ilmoitustaululla Kirkkoherranvirastossa Unikkotie 5 B, Tikkurila. Nähtävänä pitämisestä on
ilmoitettu samalla ilmoitustaululla.

Marjo Lehtamo
vs. hallintosihteeri

