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Aika

keskiviikko 27.11.2013 klo 18.00 - 21.17
- kahvitarjoilu 17.30 alkaen

Paikka

Vantaan seurakuntayhtymän virasto, yhteisen kirkkoneuvoston
kokoushuone, Unikkotie 5 (4. krs), Tikkurila

Osallistujat:
Puheenjohtaja
Varapj.
Jäsenet

Janne Silvast
Jarno Tepora POISSA
Marja Mattila
Miikka Huuskonen
Markku Jääskeläinen POISSA
Minna Kuusela
Annika Lappalainen
Paula Lehmuskallio
Eva Loikkanen saapui klo 19.00

varaj. Heikki Hilli
varaj. Pirkko Kinnunen
poistui klo 21.09

varaj. Eero Hosio
paikalla klo 18.00 - 19.00

Kari Mansikka
Aulis Mölsä
Päivi Pitkäranta saapui klo 18.10
Sari Roman-Lagerspetz saapui klo 18.10
Eija Salmenkivi
Marjo Tammisto POISSA
varaj. Pirkko Kotila
Liisa Virta
Markku Weckman
Muut osanottajat:
Sihteeri

Marjo Lehtamo
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130 § Kokouksen avaus
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18 ja piti alkuhartauden.

131 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

132 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään
Minna Kuusela ja Paula Lehmuskallio.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Kuusela ja Paula Lehmuskallio.

133 § Pöytäkirjan tarkastus
Esitys:

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi maanantaina 2.12.2013 klo 12 - 15
Tikkurilan seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin lisäten, että Paula Lehmuskallio tarkistaa pöytäkirjan
aamulla tiistaina 3.12.2013.

134 § Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
muutoksin, että puheenjohtaja toi kokoukseen esityksen pykälään 136
Tiedottajan valinta sekä esityksen hakea Tikkurilan lukion uskonnon
opettajan Maijaleena Kupiaiselle ansiomerkkiä.

Sari Roman-Lagerspetz ja Päivi Pitkäranta saapuivat kokoukseen pykälän 134 käsittelyn
aikana klo 18.10.

135 § 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) Hiippakuntavaltuuston kokous 13.2.2014
Helsingin hiippakunnan seurakunnille ja seurakuntayhtymille annetaan
tiedoksi, että hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen
on kutsunut hiippakuntavaltuuston koolle torstaina 13.2.2014 klo 18.00
Suomen Lähetysseuran tiloissa, Tähtitorninkatu 18, 00140 Helsinki.
Aloitteet tulee jättää tuomiokapitulille viimeistään 2.1.2014.
Esitys:

Merkitään kokouskutsu tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

c) Helsingin Hiippakunnan Tuomiokapitulin päätökset
Asianro 2013-00260 / 23.10.2013 istunnossaan päättänyt muuttaa
27.9.2013 myöntämää virkavapautta (lähetystyötä varten) pastori
Jarkko Korhoselle niin, että virkavapaus Tikkurilan seurakunnan V
seurakuntapastorin virasta on ajalla 29.10.2013 – 29.2.2016.
Asianro 2013-00301/ 13.11.2013 istunnossaan päättänyt antaa pastori
Veikko Karhumaalle viranhoitomääräyksen Tikkurilan seurakunnan vs.
V seurakuntapastoriksi ajalle 19.1.2014 – 29.2.2016. Määräaikaisuuden
perusteena on sijaisuus.
Esitys:

Merkitään Helsingin Hiippakunnan Tuomiokapitulin päätökset tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin Helsingin Hiippakunnan Tuomiokapitulin päätökset tiedoksi.

136 § Tiedottajan valinta Tikkurilan seurakunnan tiedottajan virkaan
Seurakuntaneuvosto julisti Tikkurilan seurakunnan tiedottajan viran
haettavaksi, päätti viran erityisistä tarpeista sekä nimesi työryhmän
13.2.2013 § 25. Seurakuntaneuvosto päätös on ohessa sellaisenaan
Seurakuntaneuvosto 13.2.2013 § 25
Tikkurilan seurakunnan tiedottajan viran haettavaksi
julistaminen, viran erityiset tarpeet ja haastattelutyöryhmän
nimeäminen
Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli kokouksessaan
28.11.2012 täyttöluvan pyytämistä tiedottajan virkaan mikäli virkavapaalla oleva tiedottaja irtisanoutuu virastaan. Seurakuntaneuvosto
valtuutti kirkkoherran pyytämään täyttölupaa yhtymän johtaja Juha
Tuohimäeltä. Pudi Kettunen ilmoitti irtisanoutumisestaan 30.11.2012.
Yhtymän johtaja Juha Tuohimäki myönsi 17.12.2012 luvan Tikkurilan
seurakunnan tiedottajan viran täyttämiseen 1.1.2013 alkaen.
Tikkurilan seurakunnan tiedottajan virka on suhteellisen uusi virka
seurakunnassamme. Seurakunnan viestintä on edistynyt viran
perustamisen jälkeen. Seurakunnan viestinnän rutiineissa,
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tapahtumien laadukkaan viestinnän harjaantumisessa, sosiaaliseen
median taidoissa sekä sisäisessä viestinnässä tarvitsemme
yhteisönä vielä kehittymistä.
Tiedottajan viran tehtävänkuvaus on esityslistan liitteenä.
Liite 8: Tiedottajanviran tehtävänkuvaus.
Esitys:
1) Tikkurilan seurakunnan tiedottajan virka julistetaan haettavaksi
kevään 2013 aikana.
2) Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva tiedottajan viran tehtävänkuvaus viran erityisiksi tarpeiksi.
3) Virka kuuluu vaativuusryhmään 503 ja siitä maksetaan 2662,21 €
suuruista kuukausipalkkaa.
4) Virassa on 4 kuukauden koeaika.
5) Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista
hyväksyttävä lääkärintodistus.
6) Seurakuntaneuvosto valtuuttaa kirkkoherran kutsumaan
haastattelutyöryhmään yhden viestinnän asiantuntijan.
7) Seurakuntaneuvosto nimeää keskuudestaan edustajat
haastattelemaan viran hakijoita yhdessä kirkkoherran ja viestinnän
asiantuntijan kanssa.
Päätös:
Esitykset 1 – 6 hyväksyttiin. Seurakuntaneuvosto nimesi
keskuudestaan edustajat Miikka Huuskosen, Aulis Mölsän sekä
Paula Lehmuskallion haastattelemaan viran hakijoita yhdessä
kirkkoherra Janne Silvastin ja viestinnän asiantuntijan kanssa.
Seurakuntaneuvosto 27.11.2013
Tikkurilan seurakunnan tiedottajan hakuilmoitus julkaistiin 18.10.2013
kirkkoherranviraston virallisella ilmoitustaululla ja netissä kirkon työpaikkatorilla. Viikolla 43 virasta ilmoitettiin Kotimaa lehdessä ja oikotien
nettipalvelussa.
Viranhakuilmoituksessa kerrottiin virasta ja sen hakemisesta
seuraavasti:
Tikkurilan seurakunta
Tikkurilan seurakunnassa on haettavana tiedottajan virka
Tikkurilan seurakunta on aktiivinen, keskusteleva ja toiminnallisesti
vireä kaupunkiseurakunta Vantaalla. Seurakuntaan kuuluu lähes
40.000 jäsentä ja 60 työntekijää. Seurakunnan alueella kohtaavat
pääkaupunkiseudun historian arvokkaat juuret Pyhän Laurin kirkon
alueella ja voimakkaasti kasvava Tikkurilan keskusalue huikeine
asemakeskuksineen. Monipuolisesti eri segmentteihin kuuluva
jäsenistö haastaa seurakunnan toiminnan ja viestinnän avautumaan
rohkeasti maailmalle omaa tehtäväänsä ja osaamistaan arvostaen.
Tiedottajan tehtävään kuuluu
- seurakunnan sisäinen ja ulkoinen viestintä
- johtoryhmän jäsenyys
- läsnäolo ja viestintä sosiaalisessa mediassa
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- seurakunnan verkkosivujen päivittäminen ja suunnittelu
- tapahtuma- ja kausiesitteiden tekeminen
- ilmoitusten vieminen Vantaan Lauri -lehteen
- seurakunnan sähköpostin seuranta ja tietojen välittäminen
- yhteistyö Vantaan seurakuntien yhteisten viestintäpalveluiden
kanssa
- yhteydet tiedotusvälineisiin, viestinnän sidosryhmiin,
yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin
- seurakunnan kokonaisviestinnän kehittäminen yhdessä
kirkkoherran kanssa
- työyhteisön viestintäosaamisen ja -kulttuurin kehittäminen
- viestinnän toimintasuunnitelman ja -kertomuksen laadinta
Arvostamme vaadittavien viestintä- ja tietojenkäsittelytaitojen lisäksi
alan työkokemusta, graafista osaamista ja työyhteisötaitoja.
Viran kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tutkinto tai
korkeakoulututkinto. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu ev.lut.
kirkon jäsen. Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Virka kuuluu
vaativuusryhmään 503 (peruspalkka 2699,49 €/kk). Virassa on 4
kuukauden koeaika. Viran vastaanottaminen 1.2.2014 tai
sopimuksen mukaan.
Hakemukset (vain hakemus, virkatodistus kirkon jäsenyydestä ja
konfirmaatiosta sekä CV / A4 koko) tulee jättää 11.11.2013 klo 15
mennessä osoitteella: Tikkurilan seurakunta, Unikkotie 5 B, 01300
Vantaa. Kuoreen merkintä ”tiedottajan virka”. Haastattelu pidetään
12.11.2013. Tieto haastatteluun kutsuttaville pyritään ilmoittamaan
11.11. klo 18 mennessä.
Tiedustelut kirkkoherra Janne Silvast (0503693526) 30.10.
klo 12.30 – 14 tai janne.silvast@evl.fi
Viran hakuajan päättymiseen 11.11.2013 klo 15 mennessä saapui
kaikkiaan 26 hakemusta. Hakijalta 12 puuttui viran edellytyksenä oleva
tutkinto. Hakuajan päättymisen jälkeen saapui vielä 3 hakemusta.
Hakupapereiden perusteella haastatteluun kutsuttiin viranhakijat 5, 6,
14, 15, 16 ja 21.
Haastattelujen perusteella ja kunkin hakijan suostumuksella
soveltuvuustutkintaan lähetettiin hakijat 6, 15, 16, 21.
Liite 2: Tiedottajan tehtävänkuvaus
Liite 3: Hakijoiden nimilista aakkosjärjestyksessä numeroituna, hakemukset ja cv:t (Salassa
pidettävä)
Esitys:

Kirkkoherra tekee kokouksessa esityksen Tikkurilan seurakunnan
tiedottajaksi valittavasta. Esityksen kuultuaan seurakuntaneuvosto
valitsee tiedottajaksi yhden kaikista hakuajan päättymiseen mennessä
hakemuksena jättäneistä pätevistä hakijoista. Valitun kieltäytymisen
varalle seurakuntaneuvosto valitsee yhden henkilön varalle kaikista
hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksena jättäneistä pätevistä
hakijoista.
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Kirkkoherra Janne Silvast esitti seurakuntaneuvostolle, että tiedottajan
virkaan valitaan valtiotieteiden maisteri Elina Kuitto.
Elina Kuitto on pätevä hakemaansa virkaan. Hän on osoittanut
hakemuksen, haastattelun sekä osaamista ja kompetenssia kartoittavassa henkilöarviossa olevansa taitavin ja kyvykkäin hoitamaan
Tikkurilan seurakunnan tiedottajan virkaa.
Elina Kuitolla on yli kymmenen vuoden kokemus viestinnän alalta
toimittajan ja tuottajan tehtävistä. Hänen työnsä on sisältänyt printtimedian lisäksi työtä sähköisen median kanssa. Maisterin tutkinnon
lisäksi hän on opiskellut tiedotusta, visuaalista taittamista, sosiologiaa,
historiaa ja elokuvatutkimusta.
Valitun kieltäytymisen varalle seurakuntaneuvosto valitsee yhden
henkilön varalle kaikista hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jättäneistä pätevistä hakijoista.

Päätös:

Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti, että tiedottajan
virkaan valitaan valtiotieteiden maisteri Elina Kuitto käsittelyosiossa
mainituin perusteluin.
Valitun kieltäytymisen varalle seurakuntaneuvosto valitsi Anu Suhosen
kaikista hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jättäneistä
pätevistä hakijoista.

Eva Loikkanen saapui kokoukseen pykälän 136 käsittelyn aikana klo 19.00 ja hänen
varajäsenensä Eero Hosio poistui kokouksesta klo 19.00.

137 §

III kappalaisen viran auki julistaminen ja viran erityiset perusteet
Tikkurilan seurakunnan III kappalainen Kirsti Hildén on ilmoittanut
jäävänsä eläkkeelle 1.5.2014 Tikkurilan seurakunnan III kappalaisen
virasta. Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on käsitellyt Kirsti
Hildénin eläkkeelle jäämisasian istunnossaan 27.9.2013.
Kirsti Hildén toimii tällä hetkellä perhe- ja ruuhkavuodet palvelukokonaisuuden koordinoivana esimiehenä. Haettavan kappalaisen
tehtävänkuvauksen muuttamiseen ei ole ilmaantunut perusteita.
Tikkurilan seurakunnan III kappalaisen viran tehtävänkuvaus on
esityslistan liitteenä.

Liite 4: III kappalaisen tehtävänkuvaus
Esitys:

1) Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää Helsingin
hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan Tikkurilan seurakunnan III
kappalaisen viran haettavaksi. Virka tulee avoimeksi 1.5.2014 alkaen.
2) Viran erityisinä tarpeina ovat:
- Jumalanpalvelukset ja hartaudet
- Kirkolliset toimitukset
- Koordinoivan esimiehen tehtävät
- Rippikoulutyö ja muu opetus
- Sielunhoitotyö
- Kirkkoherran sijaistaminen
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3) Viranhoidossa vaadittava pätevyys ja taidot:
- teologian maisterin tutkinto ja pappisvihkimys
- pastoraalitutkinto
- esimies- ja johtamistaidot
- vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot
- laajan kokonaisuuden hahmottamis- ja koordinointitaito
- seurakunnan toiminnan ja hallinnon tuntemus sekä
työalatuntemus.
- puhe-, opetus- ja esiintymistaito.
- ajankäytön hallinta
4) Virka kuuluu vaativuusryhmään 602 ja sen peruspalkka on 3267,60 €
/ kk korkein vuosisidonnainen palkanosa huomioituna.
5) Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa
6) Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista
hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa
työskenteleviltä vaadittava rikosrekisterilain 6 § 2. momentissa
tarkoitettu rikosrekisteriote
7) Seurakuntaneuvosto nimeää työryhmän kirkkoherran avuksi
haastattelemaan hakijoita. Työryhmässä on hyvä olla vähintään kaksi
jäsentä perhe ja ruuhkavuodet palvelukokonaisuuden vastuuryhmästä.
8) Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Käsittely:

Kohtaan 3) Viranhoidossa vaadittava pätevyys ja taidot tehtiin
kannatettu lisäys muutosjohtajuuden osaaminen ja toiminnan
innovatiivinen kehittäminen.

Päätös:

1) Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää Helsingin
hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan Tikkurilan seurakunnan III
kappalaisen viran haettavaksi. Virka tulee avoimeksi 1.5.2014 alkaen.
2) Viran erityisinä tarpeina ovat:
- Jumalanpalvelukset ja hartaudet
- Kirkolliset toimitukset
- Koordinoivan esimiehen tehtävät
- Rippikoulutyö ja muu opetus
- Sielunhoitotyö
- Kirkkoherran sijaistaminen
3) Viranhoidossa vaadittava pätevyys ja taidot:
- teologian maisterin tutkinto ja pappisvihkimys
- pastoraalitutkinto
- esimies- ja johtamistaidot
- vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot
- laajan kokonaisuuden hahmottamis- ja koordinointitaito
- seurakunnan toiminnan ja hallinnon tuntemus sekä
työalatuntemus
- puhe-, opetus- ja esiintymistaito
- ajankäytön hallinta
- muutosjohtajuuden osaaminen ja toiminnan
innovatiivinen kehittäminen.
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4) Virka kuuluu vaativuusryhmään 602 ja sen peruspalkka on 3267,60 €
/ kk korkein vuosisidonnainen palkanosa huomioituna.
5) Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
6) Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista
hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa
työskenteleviltä vaadittava rikosrekisterilain 6 § 2. momentissa
tarkoitettu rikosrekisteriote.
7) Seurakuntaneuvosto nimesi työryhmään kirkkoherran avuksi
haastattelemaan hakijoita Annika Lappalaisen ja Marja Mattilan perhe ja
ruuhkavuodet palvelukokonaisuuden vastuuryhmästä, Aulis Mölsän ja
Eija Salmenkiven.
8) Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.
Eija Salmenkivi poistui kokouksesta klo 19.37 – 20.20 pykälän 138 käsittelyn ajaksi.

138 § Kolehtisuunnitelma vuodelle 2014
Seurakuntien jumalanpalveluksista kerättävä kolehdit muodostuvat
kolmesta kokonaisuudesta. Ensin kirkkohallitus määrää osan vuoden
aikana jumalanpalveluksissa kerättävistä kolehdeista. Tämän jälkeen
kunkin hiippakunnan tuomiokapituli määrää kannettavaksi
hiippakunnalliset kolehdit. Seurakunnan oman päätäntävallan alaiseksi
jäävät ne kirkollisten pyhien kolehdit, joita kirkkohallitus ja tuomiokapituli
eivät ole määränneet.
Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntia (yleiskirje 13/2013) vuoden
2014 kolehtisuunnitelmien laadintaa varten. Kirkkohallituksen ohjeet
ovat esityslistan liitteenä olevan kolehtisuunnitelman lopussa.
Liite 5: Esitys Tikkurilan seurakunnan vuoden 2014 kirkkokolehdeiksi. Tikkurilan seurakunnan
päätäntävallan alla olevat kolehdit on merkattu liitteenä olevaan kolehtisuunnitelmaan
tummennetulla kursiivilla.
Esitys:

1) Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva vuoden 2014 kolehtisuunnitelma.
2) Vuoden 2014 rippikouluryhmien lauantain konfirmaatioissa sekä
sunnuntain kello 15 konfirmaatioissa rippikouluryhmä voi itse valita
kolehdin kohteen kolehtisuunnitelman lopussa olevasta kohdelistasta.
Mikäli rippikouluryhmä unohtaa tai ei muusta syystä valitse kolehdin
kohdetta, kannetaan se Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle.
3) Jouluaaton 2014 hartauksissa kerätään kolehti Helsinkiin
rakennettavan uuden lasten ja nuorten sairaalan suunnitteluun ja
rakentamiseen Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry:n kautta.
4) Mikäli kirkkovuoden aikana järjestetään esityslistan liitteessä
kirjattujen jumalanpalvelusten lisäksi jokin muu jumalanpalvelus, joka
edellyttää kolehdin kantamisen, kannetaan se Kirkon Ulkomaanavun
katastrofirahastolle.

PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto
Päätös:

27.11.2013

kokous 9/2013
130 § - 147 §
sivu 10 (21)

1) Hyväksyttiin esityslistan liitteenä oleva vuoden 2014 kolehtisuunnitelma seuraavin muutoksin: Jouluyön kolehti: Helsinkiin
rakennettavan uuden lasten ja nuorten sairaalan suunnitteluun ja
rakentamiseen Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry:n kautta
siirretään su 28.12. Viattomien lasten päivän kolehtikohteeksi ja
Jouluyön messun kolehti kohdennetaan nimikkolähetillemme Jarkko
Korhosen Lentolähetystyölle.
2) Vuoden 2014 rippikouluryhmien lauantain konfirmaatioissa sekä
sunnuntain kello 15 konfirmaatioissa rippikouluryhmä voi itse valita
kolehdin kohteen kolehtisuunnitelman lopussa olevasta kohdelistasta.
Mikäli rippikouluryhmä unohtaa tai ei muusta syystä valitse kolehdin
kohdetta, kannetaan se Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle.
Lopussa olevaan kohdelistaan lisättiin mahdollisuus kantaa kolehti
Helsinkiin rakennettavan uuden lasten ja nuorten sairaalan
suunnitteluun ja rakentamiseen Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017
ry:n kautta.
3) Jouluaaton 2014 hartauksissa kerätään kolehti Ystävyysseurakuntatyölle jaettuna niin, että puolet kolehdista annetaan Aunuksen
seurakuntanuorten kirkollisiin tapahtumiin ja tutustumismatkoihin
Suomessa ja puolet kolehdista Petroskoissa kirkolla tapahtuvaan
vähävaraisten ruokailuun.
4) Mikäli kirkkovuoden aikana järjestetään esityslistan liitteessä
kirjattujen jumalanpalvelusten lisäksi jokin muu jumalanpalvelus, joka
edellyttää kolehdin kantamisen, kannetaan se Kirkon Ulkomaanavun
katastrofirahastolle.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 20.20 – 20.25.

139 § Tikkurilan seurakunnan kriisivalmiussuunnitelman päivitys
Tikkurilan seurakuntaneuvosto hyväksyi 19.4.2012 Tikkurilan
seurakunnan kriisivalmiussuunnitelman. Nyt hyväksyttäväksi tuleva
kriisivalmiussuunnitelma on vuonna 2012 hyväksytyn suunnitelman
päivitetty versio, jossa on huomioitu seurakunnan henkilövaihdokset.
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt kriisivalmiussuunnitelmien päivittämistä vuoden 2013 loppuun mennessä.
Liite 6: Tikkurilan seurakunnan kriisivalmiussuunnitelma (Salassa pidettävä)
Esitys:

1) Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan liitteenä olevan Tikkurilan
seurakunnan kriisivalmiussuunnitelman.
2) Seurakuntaneuvosto valtuuttaa kirkkoherran lisäämään
kriisisuunnitelman lopussa olevat avoimet henkilötiedot.

Päätös:

Esitykset 1 ja 2 hyväksyttiin.
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140 § Jäsenen nimeäminen Voimavuodet, sinkut ja seniorit vastuuryhmään Nina
Maskulinin tilalle
Seurakuntaneuvosto myönsi 30.10.2013 Nina Maskulinille eron
Tikkurilan seurakunnan luottamustoimista. Varajäsenen nimeäminen
Nina Maskulinin tilalle Voimavuodet, sinkut ja seniorit vastuuryhmään
siirrettiin seurakuntaneuvoston 27.11.2013 kokouksen käsiteltäväksi.
Nina Maskulin kuului Tulkaa kaikki -ryhmä.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto nimeää jäsenen Nina Maskulinin tilalle
Voimavuodet, sinkut ja seniorit palvelukokonaisuuden vastuuryhmään
Tulkaa kaikki -ryhmästä.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto nimesi Laura Häggblomin jäsenen Nina
Maskulinin tilalle Voimavuodet, sinkut ja seniorit palvelukokonaisuuden
vastuuryhmään Tulkaa kaikki -ryhmästä.

141 § Marjo Tammiston eroanomus Tikkurilan seurakunnan luottamustoimista, Pirkko
Kotilan kutsuminen Marjo Tammiston tilalle seurakuntaneuvoston jäseneksi sekä
jäsenen nimeäminen Diakonia ja kriisivalmius palvelukokonaisuuden vastuuryhmään
Marjo Tammiston tilalle
Seurakuntaneuvoston ja diakoniatyön vastuuryhmän jäsen Marjo
Tammisto on ilmoittanut muuttavansa pois seurakunnan alueelta
21.11.2013. Marjo Tammisto valittiin Tikkurilan seurakuntaneuvoston
jäseneksi Tulkaa kaikki -ryhmästä.
Luottamushenkilön luottamustoimen lakkaamisesta tai luottamustoimesta eroamisesta on säädetty Kirkkojärjestyksen luvussa seitsemän
(KJ 7: 2) seuraavasti:
Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, saa
eron kirkkolain 7 luvun 3 §:n 2 momentissa mainitusta tai
muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä
pätevästä syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on
toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen.
Jos muu kuin seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö
kuolee tai menettää vaalikelpoisuutensa, kieltäytyy tai saa eron
1 momentissa mainitusta syystä, jonka hänet valinnut toimielin
hyväksyy, on tämän toimielimen viivytyksettä valittava hänen
sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Esitys:

1) Seurakuntaneuvoston myöntää Marjo Tammistolle eron seurakuntaneuvoston ja vastuuryhmän jäsenyydestä.
2) Seurakuntaneuvosto kutsuu Pirkko Kotilan Marjo Tammiston tilalle
seurakuntaneuvoston jäseneksi.
3) Seurakuntaneuvosto nimeää jäsenen Diakonia ja kriisivalmius
vastuuryhmään Marjo Tammiston tilalle.

Päätös:

Esitykset 1 – 3 hyväksyttiin. Seurakuntaneuvosto nimesi Anna
Kivekkään jäsenen Marjo Tammiston tilalle Diakonia ja kriisivalmius
vastuuryhmään.
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142 § Jäsenen nimeäminen Nina Maskulinin tilalle vaalilautakuntaan
Seurakuntaneuvoston tulee valita vaalilautakunta seurakuntavaaleja
varten viimeistään seurakuntavaalivuoden toukokuussa (KVJ 2:1; KL
8:6). Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta
jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä. Vuoden 2010 seurakuntavaaleja
varten seurakuntaneuvosto nimesi vaalilauta- kuntaan 6 varsinaista
jäsentä ja heille varajäsenet. Seurakunta- neuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Varapuheen- johtaja valitaan sen sijaan vaalilautakunnan keskuudessa sen ensimmäisessä kokouksessa. (KVJ 2:1)
Tikkurilan seurakuntaneuvosto valitsi 17.2.2011 seurakuntavaaleja
2014 varten vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:
Eija Salmenkivi (vara Maija-Liisa Kautto), Hannu Kokko (vara Miikka
Huuskonen), Liisa Virta (vara Päivi Pitkäranta), Jarno Tepora (vara Kari
Mansikka), Aulis Mölsä (vara Markku Jääskeläinen ), Nina Maskulin
(vara Minna Kuusela), Markku Weckman (vara Arto Pyyhtiä).
Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Jarno Tepora.
Nina Maskulinin luottamustoimien lakkaamisen johdosta vaalilautakuntaan tulee nimetä uusi jäsen hänen tilalleen.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee jäsenen vaalilautakuntaan Nina
Maskulinin tilalle.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto valitsi vaalilautakuntaan Pirkko Kotilan jäsenen
Nina Maskulinin tilalle.

143 § Vuoden 2013 lähetysmäärärahojen jakaminen
Vantaan seurakuntayhtymä on varannut lähetystyölle, Kirkon
Ulkomaanavulle ja Suomen Merimieskirkolle vuoden 2013 talousarvioon
yhteensä 705.000 € avustusmäärärahan. Yhteisen kirkkovaltuuston
päätösvallan osuus tästä määrärahasta on 352.358 €. Seurakuntien
päätösvallan alla oleva summa on 352.642 € ja Tikkurilan seurakunnan
osuus on tästä 90.182 €.
Tikkurilan seurakuntaneuvosto on jakanut usean vuotena Tikkurilan
seurakunnan lähetysmäärärahat lähetysjärjestöille vapaaehtoisen
lähetyskannatuksen mukaisessa suhteessa. Periaate on korostanut
Vantaan seurakuntien strategian mukaisesti seurakunnan vapaaehtoisuutta. Tikkurilan seurakunnan avustukset eivät ole Yhteisen
kirkkoneuvoston, vuodesta 2013 eteenpäin Yhteisen kirkkovaltuuston,
päätöksen kaltaisia kohdentamattomia järjestöjen yleisavustuksia.
Yhteinen kirkkoneuvosto on esittänyt kokouksessaan 13.11.2013
yhteiselle kirkkovaltuustolle, että kansainvälisen diakonian järjestöavustusta myönnetään vain Suomen Lähetysseuralle ja Pipliaseuralle.
Päätöksen taustalla on yhteisen kirkkoneuvoston 9.11.2011 tekemä
päätös vähentää Lähetysyhdistys Kylväjältä, Radiolähetysjärjestö
Sanansaattajilta, Suomen Evankelis-luterilaiselta Kansanlähetykseltä,
Suomen Luterilaiselta Evankeliumiyhdistykseltä ja Svenska Lutherska
Evangeliföreningenin avustuksesta 25 % vuonna 2011, 50% vuonna
2012 ja 100 % vuonna 2013 mikäli ne eivät ryhdy noudattamaan kirkon
linjauksia naispappeus- ja muissa tasa-arvoon liittyvissä asioissa.
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Yhteisen kirkkovaltuuston määräraha-avustus on järjestöavustus ilman
määriteltyä kohdetta tai projektia. Tämäntyyppisen avustamisen
perusteluissa korostuvat järjestöjen taustateologia ja linjaukset.
Yhteisen kirkkoneuvoston 13.11.2013 kokouksessa oli kansainvälisen
diakonian ja lähetystyön avustuspykälän esittely- ja perusteluosiossa
kuvaus kirkkohallituksen ja lähetysjärjestöjen perussopimuksesta.
Perussopimukseen liittyvät ohjauskeskustelut on käyty kunkin järjestön
kanssa. Yhteenveto niistä valmistuu vasta joulukuussa 2013.
Liite 7: Kirkkoneuvos Kimmo Kääriäisen esitys yhteisen kirkkovaltuuston infossa 24.9.2013
lähetysjärjestöjen kanssa solmittavasta perussopimuksesta.
Tikkurilan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2014 – 2016
on kirjattu muutamia suuria teemoja / aihepiirejä, jotka täytyy huomioida
seurakunnan johtamisessa ja toiminnan uudistamisessa vuosina 2014 –
2016. Yksi suurista teemoista on Lähetystyön ja nousevan sukupolven
kohtaaminen.
Lähetystyön ja nousevan sukupolven kohtaamiseen pyrkivässä kehitystyössä tulee luoda avoimesti ja uudellakin otteella sellaisia lähetystyön
konkreettisia tapoja, joka huomioi nousevan sukupolven osaamisen ja
halun auttaa. Tässä kehitystyössä tulee myös arvioida ja tarvittaessa
uudistaa Tikkurilan seurakunnan kansainvälisen diakonian ja lähetystyön budjettivarojen jakokäytäntö. Kirkkohallituksen ja lähetysjärjestöjen
perussopimukseen liittyvän ohjausta ja sen kehittymistä tulee seurata
tarkasti.
Liite 8: Tikkurilan seurakunnan voimassa olevat nimikkosopimukset 2013
Liite 9: Esitys määrärahojen jakamiseksi 2013
Esitys:

Tikkurilan seurakuntaneuvosto päättää ohjata vuoden 2013 lähetysjärjestöjen avustusmäärärahan 90 182 € lähetysjärjestöille esityslistan
liitteessä olevan esityksen mukaisesti.

Käsittely:

Heikki Hilli toi Paula Lehmuskallion, Markku Weckmanin, Eija
Salmenkivin, Liisa Virran, Kari Mansikan, Aulis Mölsän, Marja Mattilan ja
Päivi Pitkärannan kannattaman vastaesityksen esityslistan pykälän 143
käsittelyn aikana:
Tikkurilan seurakuntaneuvostolle
Kokous 27.11.2013
Vastaesitys asiakohtaan 143 § Vuoden 2013 lähetysmäärärahojen
jakaminen
Tikkurilan seurakunnassa on hyvin kauan lähetysrakkaus ja -aktiivisuus
toteutunut kaikkien kirkon lähetysjärjestöjen kautta. Se on ollut suuri
rikkaus seurakunnalle. Joitain vuosia sitten tämä harmonisuus rikkoutui,
kun seurakuntaneuvosto päätti olla tukematta Evankeliumiyhdistyksen
(SLEY) lähetystyötä. Syy tähän ei ollut lähetystyöstä johtuva.
Kaikki Suomen ev.-lut. Kirkon lähetysjärjestöt ovat allekirjoittaneet
Kirkkohallituksen kanssa perussopimuksen, jossa määritellään yhteiset
periaatteet lähetystehtävien toteuttamisessa kirkossamme. Kirkko on
sitoutunut kohtelemaan lähetysjärjestöjään yhdenvertaisin perustein.
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Edellä todetusta johtuen emme katso olevan mitään syytä jatkaa yhden
järjestön eriarvoista kohtelua. Kaikki järjestöt tekevät lähetystyötä
kirkkomme tunnustuksen ja sääntöjen mukaisesti tavoitteenaan kirkkojärjestyksen 4. luvun 4 §:n edellyttävä evankeliumin levittämien niiden
keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä.
Esitys: Tikkurilan seurakunta neuvosto päättää ohjata vuoden 2013
lähetysjärjestöjen avustusmäärärahan 90 182 € jaettavaksi kaikkien
kirkon suomenkielisten lähetysjärjestöjen kesken paikallisen vapaaehtoiskannatuksen kolmen viimeisen vuoden keskiarvon mukaisessa
suhteessa. Rahat ohjataan nimikkosopimusten kohteisiin ja SLEY:n
kohdalla Japanissa tehtävään seurakuntatyöhön.
Seurakuntaneuvosto valtuuttaa kirkkoherran hoitamaan e.m. määrärahan jaon laskemisen ja maksatuksen valmistelun.
Heikki Hilli, Paula Lehmuskallio, Markku Weckman, Eija Salmenkivi,
Liisa Virta, Kari Mansikka, Aulis Mölsä, Marja Mattila ja Päivi Pitkäranta

Pirkko Kotila toi Miikka Huuskosen, Minna Kuuselan, Annika
Lappalaisen ja Sari Roman-Lagerspetzin kannattaman vastaesityksen
esityslistan pykälän 143 käsittelyn aikana:
Tikkurilan seurakuntaneuvostolle 27.11.2013
Vastaesitys esityslistan kohtaan 143 § Vuoden 2013 lähetysmäärärahojen myöntäminen
katsomme, että se, että määräraha-avustukset myönnetään kohdennettuihin projekteihin tai määrätyille nimikkoläheteille ei riitä perusteeksi
myöntää avustusta sellaisille järjestöille, jotka eivät omassa toiminnassaan sitoudu kirkon linjauksiin naispappeus - ja muissa tasa-arvoon
ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tikkurilan seurakuntaneuvoston tulee suhtautua vakavasti avustamiensa järjestöjen
teologiaan ja eettisiin linjauksiin. Sen tulee suhtautua näihin asioihin
samalla vakavuudella kuin Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto. Kysymys on kristillisestä lähetystyöstä jossa teologia ja
etiikka korostuvat merkittävästi. Seurakuntaneuvoston ei tule näin ollen
avustaa järjestöjä jotka sitoutuva t naispappeuden torjuvaan ja/tai
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä syrjivään teologiaan.
Seurakuntaneuvoston tulee myös suhtautua vakavasti siihen,
palkkaavatko järjestöt naispuolisia pappeja tai rekisteröidyssä
parisuhteessa eläviä ihmisiä lähetystyöhön. Seurakuntaneuvoston ei
tule avustaa järjestöjä jotka työhönotossaan syrjivät naispuolisia
pappeja ja/ttai rekisteröidyssä parisuhteissa eläviä ihmisiä. Naispappien
ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjiminen joko teologiassa tai
työntekijöitä rekrytoitaessa on kirkon linjausten vastaista.
Edellä esitetyn perusteella esitämme, että Suomen ev.lut. Kansan
lähetyksen, Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjän ja Medialähetysjärjestö
Sanansaattajien avustuksia leikataan portaittain seuraavasti; vuonna
2013: -25%, vuonna 2014: -50% ja vuonna 2015: -100%, jos ne eivät
julkisesti ilmoita sitoutuvansa omassa toiminnassaan kirkon teologian
ja rekrytointilinjauksiin koskien naispappeutta ja seksuaali- ja
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sukupuolivähemmistöjä. Esitämme, että näiltä järjestöiltä leikatut varat
kohdennetaan Suomen Lähetysseuran ja Suomen Pipliaseuran
toiminnan tukemiseen suhteessa vapaaehtoiseen kannatukseen.
Allekirjoittaneet:
Pirkko Kotila, Miikka Huuskonen, Minna Kuusela, Annika Lappalainen ja
Sari Roman-Lagerspetz.

Puheenjohtaja päätti, että asiasta äänestetään ja kertoi äänestysmenettelystä, joka hyväksyttiin. Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat Paula Lehmuskallio ja Minna Kuusela. Ne, jotka äänestävät
Heikki Hillin tekemää esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka äänestävät
Pirkko Kotilan esitystä, äänestävät EI. Äänestyksessä EI sai 6 ääntä,
JAA sai 10 ääntä ja TYHJIÄ 1. Heikki Hillin esitys sai enemmän ääniä.
Seuraavaksi äänestettiin niin että ne, jotka äänestävät pohjaesitystä,
äänestävät JAA ja ne, jotka äänestävät Heikki Hillin esitystä, äänestävät
EI. Äänestyksessä EI sai 10 ääntä, JAA sai 7 ääntä. Heikki Hillin
äänestys sai enemmän ääniä.
Päätös:

Tikkurilan seurakunta neuvosto päättää ohjata vuoden 2013 lähetysjärjestöjen avustusmäärärahan 90 182 € jaettavaksi kaikkien kirkon
suomenkielisten lähetysjärjestöjen kesken paikallisen vapaaehtoiskannatuksen kolmen viimeisen vuoden keskiarvon mukaisessa
suhteessa. Rahat ohjataan nimikkosopimusten kohteisiin ja SLEY:n
kohdalla Japanissa tehtävään seurakuntatyöhön.
Seurakuntaneuvosto valtuuttaa kirkkoherran hoitamaan em. määrärahan jaon laskemisen ja maksatuksen valmistelun.
Tämä pykälä lisätään seuraavaa kokoukseen ja tarkistetaan.

Pykälän 143 päätöksen jälkeen Sari Roman-Lagerspetz toi Pirkko Kotilan, Miikka Huuskosen,
Minna Kuuselan ja Annika Lappalaisen kannattaman eriävän mielipiteen pykälän 143 päätöksestä:
Katsomme, että Tikkurilan seurakuntaneuvosto on toiminut
vastuuttomasti ja epäeettisesti päättäessään myöntää avustusta
naispappeutta vastustavien ja/tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä
syrjivien lähetysjärjestöjen (Suomen Ev.lut Kansanlähetyksen, Ev.lut.
Lähetysyhdistys Kylväjän, Medialähetysjärjestö Sanansaattajien ja
Sley:n) toimintaan.
Tikkurilan seurakuntaneuvoston kokouksessa 27.11.2013
Allekirjoittaneet:
Pirkko Kotila, Miikka Huuskonen, Minna Kuusela Annika Lappalainen ja
Sari Roman-Lagerspetz
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144 § Seurakuntaneuvoston kokoukset vuonna 2014 ja iltakoulut kevätkaudella 2014
Vantaan seurakuntayhtymän yhteisten luottamuselinten vuosikello 2014
käsiteltiin yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 13.11.2013. Kunkin
seurakunnan seurakuntaneuvostojen kokoukset ja työyhteisöjen vuosikellot on välttämätöntä rakentaa seurakuntayhtymän yhteisten
luottamuselinten aikataulutuksen pohjalle. Näin voidaan minimoida
hallinnon päällekkäisyydet ja turvata sujuva asioiden hoitaminen
Vantaan seurakunnissa ja yhtymän yksiköissä.
Ohessa oleva Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokousaikataulu 2014 laadittu yhteisen hallinnon ja luottamustoimen aikataulutuksen pohjalta. Seurakuntaneuvosto voidaan kutsua koolle myös
muina kun nyt päätettävinä aikoina.
Esitys:

Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokousaikataulu 2014
ja iltakoulut kevätkaudella 2014.
Kokouspaikkana on Yhteisen kirkkoneuvoston kokoushuone
(Unikkotie 5 B, 4. krs), ellei toisin ilmoiteta.

Päätös:

Kevät 2014
Keskiviikko 15.1.
Keskiviikko 12.2.
Keskiviikko 12.3.
Keskiviikko 9.4.

klo 18
klo 18
klo 18
klo 17.30

Keskiviikko 7.5.

klo 18

keskiviikko 28.5.

klo 18

Syksy 2014
Keskiviikko 27.8.

klo 18

Keskiviikko 24.9.
Keskiviikko 29.10.

klo 18
klo 18

Keskiviikko 3.12.

klo 18

Iltakoulut
Keskiviikko 5.2.

klo 17

Keskiviikko 9.4.

n. klo 18.30

Toimintakertomus 2013
n. klo 18.30 - 20.30 Iltakoulu JoRyn
kanssa
Tts 2015– 2017 laadintaohjeet
+ tavoitteet
Avustukset

Työalojen TA 2015 kehys, koulutussuunnitelman tavoitteet
Tts 2015 – 2017
Koulutussuunnitelma, lausunto yhtymän
ja srk:en Tts -suunnitelmista,avustukset
Kolehtiesitykset

Neuvoston ja LaJoRy:n iltakoulu
tts 2014 – 2016 kehittämisalueista
- 20.30 Iltakoulu JoRy:n kanssa
(tts 2015 – 2017)

Esitys hyväksyttiin muutoksin niin, että yksi kokousaika: Torstai 27.11.
muutettiin päiväksi Keskiviikko 3.12.
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145 § Rippikoulun käyminen vuotta aiemmin
Taavi ja Kati Saard ovat hakeneet tyttärelleen Emilia Saard lupaa
osallistua Tikkurilan seurakunnan järjestämään rippikouluun vuonna
2014 tavanomaista rippikouluikää yhtä vuotta nuorempana samankaltaisin perustein kuin mitä seurakuntaneuvosto on aiemminkin
käsitellyt ja hyväksynyt.
Rippikoulun ohjesäännön pykälän 4 (4 §) mukaan:
Rippikouluun voidaan ottaa nuoria, jotka täyttävät vähintään 15
vuotta rippikoulun päättymisvuonna. Seurakuntaneuvosto voi
perustellusta syystä antaa luvan rippikoulun käymiseen tätä
nuoremmalle.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto myöntää Emilia Saardille luvan rippikoulun
käymiseen vuonna 2014.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto myönsi Emilia Saardille luvan rippikoulun
käymiseen vuonna 2014.

146 § Muut asiat
Diakonian merkin hakeminen lehtori Maijaleena Kupiaiselle
Kirkkoherra Janne Silvast toi diakoni Anita Salosen valmistelun pohjalta
seurakuntaneuvostolle esityksen, että Tikkurilan lukion
uskonnonopettaja lehtori Maijaleena Kupiaiselle haetaan diakonia
ansiomerkkiä.
Maijaleena Kupiainen on nostanut arjen diakoniaa ja diakoniakasvatusta
esille tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua hyvän
tekemiseen oma-aloitteisesti sekä opetussuunnitelmassaan lukiolaisten
kurssilla UE 3 Ihmisen elämä ja etiikka. Kurssilla opiskelijat tekevät
hyvän teon, joka voi kohdistua joko lähellä oleviin ihmisiin tai
osallistumalla vapaaehtoistehtäviin. Vapaaehtoistehtäviä opiskelijat ovat
tehneet myös Tikkurilan seurakunnan lipaskeräyksissä Yhteisvastuun ja
Kirkon Ulkomaanavun katastrofikeräyksen hyväksi sekä Suurella
Sydämellä -sivuston kanssa. Yhteistyö on jatkunut jo vuodesta 2008
asti. Maijaleena Kupiainen on muutenkin toiminnallaan edistänyt
yhteistyötä seurakunnan kanssa sekä myönteistä kuvaa kirkosta ja
seurakunnasta.
Esitys:

Tikkurilan seurakunta hakee Tikkurilan lukion uskonnon opettaja
Maijaleena Kupiaiselle diakonia-ansiomerkkiä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

147 § Kokouksen päättäminen
Esitys:

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet ja päättää
kokouksen

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet ja päätti
kokouksen klo 21.17.
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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: 130 – 135, 137, 144, 146, 147
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 136, 138, 139 – 143, 145
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:
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan
kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

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

Valitusaika

Helsingin hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Ratapihantie 9
Postiosoite: PL 120, 00521 Helsinki
Faksi: 010 364 2079
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pykälät

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

30 päivää

Kirkollisvalitus / alistusasia
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät

30 päivää

Bulevardi 16 B, V kerros klo 9.00 – 15.00
Faksi: 09 2340 3050
Sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pykälät
Käyntiosoite: Satamakatu 11
Postiosoite: PL 185, 00161 Helsinki
Puhelin: 09 18021
Telekopio: 09 180 2350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksi saannista.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen
valtakirja.
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Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankinta-asian
saattaminen
markkinaoikeuden
käsiteltäväksi

Hakemusosoitus
Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä
perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain
(1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön
lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen
vastaisesti.
Hakemuksen tekeminen
Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista
markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia
vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas
tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja
sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen
ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
pykälät:
Käyntiosoite: Erottajankatu 1 – 3, 00130 Helsinki
Postiosoite: PL 118, 00130 HELSINKI
Puhelin: 010 364 3300
Telekopio: 010 364 3314

Lisätietoja

Oikeudenkäyntimaksu

Tikkurilan seurakunta
kirkkoherra / puheenjohtaja
Janne Silvast 050 369 3526
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Kokouksen puolesta:

Janne Silvast (puheenjohtaja)

Marjo Lehtamo (sihteeri)

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Vantaalla 2. joulukuuta 2013

Minna Kuusela

Paula Lehmuskallio

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 3.12.2013 – 3.1.2014 Tikkurilan seurakunnan
ilmoitustaululla Kirkkoherranvirastossa Unikkotie 5 B, Tikkurila. Nähtävänä pitämisestä on
ilmoitettu samalla ilmoitustaululla.

Marjo Lehtamo
vs. hallintosihteeri

