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Kokouksen avaus

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18 ja piti alkuhartauden.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Miikka Huuskonen ja Minna Kuusela.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Miikka Huuskonen ja Leila Nuotio.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

4§

Pöytäkirjan tarkastus

Esitys:

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi tiistaina 21.1.2014 klo 12 - 15
Tikkurilan seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

5§

Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksin
niin, että puheenjohtaja toi kokoukseen lisäesityksen Saatavien
merkkaaminen luottotappioiksi, joka merkattiin omaksi pykäläksi 12
sekä Sanasta elämään ryhmän varajäsenen Heikki Hillin tekemä aloite
pykälään 13 Muut asiat.

6§

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 Diakonia ja kriisivalmius palvelukokonaisuuden
vastuuryhmän kokousmuistio.
Liite 2: Kokousmuistio
Esitys:

Merkitään Diakonia ja kriisivalmius palvelukokonaisuuden
vastuuryhmän kokousmuistio tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

c) Helsingin Hiippakunnan Tuomiokapitulin tiedottaa
a) Asianro 2013-00116 / 27.11.2013 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan päättänyt antaa pastori Satu Huttuselle viranhoitomääräyksen Tikkurilan seurakunnan IX seurakuntapastoriksi ajalle
1.1. - 17.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on oma pyyntö.
b) Asianro 2013-00341 / 18.12.2013 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan päättänyt julistaa Tikkurilan seurakunnan III
kappalaisen viran haettavaksi ja hyväksynyt seuraavan
hakukuulutuksen:
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Tikkurilan
seurakunnan III kappalaisen viran. Kappalaisen virkaa hakevan tulee
olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Kielitaitoa koskevat
kelpoisuusvaatimukset ovat suomen kielen erinomainen suullinen ja
kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito.
Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee
esittää KL 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote ja KL 6:16 §:n mukainen
hyväksyttävä lääkärintodistus viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä.
Hakuaika virkaan päättyy perjantaina 17.1.2014 klo 15.00.
Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset
lähetetään osoitteella Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki; telekopio (09)
2340 3050; sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi. Tuomiokapituli
on suljettuna 23.12.2013 – 6.1.2014. Kyseisenä aikana hakemukset
voi toimittaa postitse, faksitse ja sähköpostitse.
Seurakuntaneuvoston lausunto viran erityisistä tarpeista on nähtävillä
hiippakunnan kotisivuilla www.evl.fi/helsinginhiippakunta;
Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5§:n mukaan saa hakea muutosta.
Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa ma. notaari Anniina Himberg;
(09) 2340 3021; anniina.himberg@evl.fi.
Esitys:

Merkitään Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi

PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto

15.1.2014

kokous 1/2014
1 § - 14 §
sivu 5 (15)

d) Vantaan seurakuntayhtymän hautaustoimen maksut 1.1.2014
alkaen
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 11.12.2013 Vantaan seurakuntayhtymän hautauksiin liittyvistä maksuista 1.1.2014 alkaen. Uusi
hinnasto on esityslistan liitteenä.
Liite 3 Vantaan seurakuntayhtymä / Hautaukseen liittyvät maksut 2014
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

7§

Vuoden 2013 Lähetysmäärärahojen jako-osuuksien tiedoksi saattaminen
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 27.11.2013 § 143 Tikkurilan
seurakunnan vuoden 2013 lähetystyön avustusmäärärahoista
seuraavasti:
Tikkurilan seurakuntaneuvosto 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.

Seurakuntaneuvoston 27.11.2013 kokouksen päätös merkitsi SLEYn
lisäämistä lähetysmäärärahojen saajien joukkoon. Päätös aiheutti pieniä
muutoksia kaikkiin alkuperäisen esityksen euromääriin.
Kirkkoherra on tehnyt neuvoston 27.11.2013 § 143 päätöksen mukaiset
laskelmat vuoden 2013 lähetysmäärärahojen jakautumisen kaikille
suomenkielisille lähetysjärjestöille. Lähetysmäärärahojen jakautuminen
ilmenee esityslistan liitteestä.
Liite 4: Tikkurilan seurakunta / Lähetystyön määrärahojen jakaminen 2013, hyväksytty sn
27.11.2013
Esitys:

Merkitään liitteessä ilmenevä Tikkurilan seurakunnan 2013
budjettivarojen lähetyskannatus tarkistetuksi ja lähetetään päätös
taloushallintoon tiedoksi.

Käsittely:

Pirkko Kotila pyysi, että pöytäkirjaan lisätään hänen lukemansa
pöytäkirjalausuma. Lausuman allekirjoittajina olivat hänen lisäkseen
Annika Lappalainen ja Sari Roman-Lagerspetz.

Päätös:

Merkittiin liitteessä ilmenevä Tikkurilan seurakunnan 2013
budjettivarojen lähetyskannatus tarkistetuksi ja lähetetään päätös
taloushallintoon tiedoksi. Pöytäkirjalausuma lisättiin pöytäkirjan liitteeksi.

PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto
8§

15.1.2014

kokous 1/2014
1 § - 14 §
sivu 6 (15)

Pyhäkoulusihteerin nimikemuutos varhaiskasvatussihteeriksi sekä valmistelupäätös
varhaiskasvatussihteerin työsuhteen muuttamisesta virkasuhteeksi
Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenet Annika
Lappalainen, Päivi Pitkäranta, Marja Mattila, Marjo Tammisto ja Sari
Roman-Lagerspetz jättivät 30.10.2013 neuvostolle alla olevan
aloitteen pyhäkoulusihteerin nimikkeen vaihtamisesta varhaiskasvatussihteeriksi.
Aloite Tikkurilan seurakuntaneuvostolle
Tikkurilan seurakunnan perhe ja ruuhkavuodet
palvelukokonaisuudessa on pyhäkoulusihteerin toimi. Ajan
myötä pyhäkoulusihteerin työtehtäviin on tullut enenevissä
määrin muitakin kuin pyhäkoulutyöhön liittyviä työtehtäviä.
Esitämme, että kyseisen toimen nimike vaihdetaan
varhaiskasvatussihteeriksi. Varhaiskasvatussihteeri kuviasi
paremmin kyseisen toimen työnkuvaa.
Vantaalla 30.10.2013
Annika Lappalainen, Päivi Pitkäranta, Marja Mattila, Marjo
Tammisto ja Sari Roman-Lagerspetz

Aloitteen jättämisen jälkeen kirkkoherra Janne Silvast on arvioinut ja
valmistellut pyhäkoulusihteerin nimikemuutosta perhe ja ruuhkavuosien
koordinoivan esimiehen Kirsti Hildénin kanssa.
Kirsti Hildén on tuonut asian valmistelussa esille pyhäkoulusihteerin
toimen alkamisajan ja nykyisen tehtävänkuvauksessa seuraavasti:
Tikkurilan seurakunnassa on ollut pyhäkoulusihteerin
työsopimussuhteinen toimi 1.1.1985 alkaen. Aluksi se oli
puolipäivätoimi, mutta on myöhemmin muutettu kokopäivätoimeksi
tehtäväalueen laajentumisen myötä.
Nykyään pyhäkoulusihteerin tehtävänä on varhaiskasvatuksen
koordinointi.
1) vastuu pyhäkoulutyön ja päiväkotiyhteyksien organisoinnista
2) vastuu pikkulapsityöstä (syntymäpäivätervehdykset 1-4-vuotiaille)
3) toimiminen verkkokeskustelijana sosiaalisessa mediassa (Vauvalehti)
4) vastuu perhetyön retkistä ja leireistä
5) osallistuminen lapsi- ja perhetyön jumalanpalveluselämän
suunnitteluun ja toteutukseen
6) rippikoulutyötä tarvittaessa
7) lapsityönohjaajan ja koululaisten iltapäivätoiminnanohjaajan
sijaistaminen tarvittaessa
8) varhaiskasvatuksen verkostoissa toimiminen
9) vapaaehtoistyötä organisoivien tiimin jäsen Tikkurilan srk:ssa
Päiväkotiyhteyksiin kuuluu mm:
- vastuu mentoroinnista: organisointi, lastenohjaajien ohjaaminen,
mentoreiden kokousten johtaminen
- joulu- ja pääsiäishartauksien (yht 12 kpl) suunnittelu, toteutus ja
tiedotus/kutsut päiväkodeille; tässä tehdään yhteistyötä erityisesti
lapsityön kanssa, päiväkoteja n.55 kpl
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- päiväkotivierailut 10-15/vuosi; pyynnöstä ja silloin, kun lastenohjaajat
eivät pääse
- päivähoidon koulutusiltapäiväkahvien suunnittelu ja toteutus yhdessä
lapsi- ja perhetyön kanssa

Pyhäkoulusihteerin työnkuvan laajeneminen edellä esitetyn kaltaiseksi
on riittävä peruste tehtävänimikkeen muuttamiseksi varhaiskasvatussihteeriksi. Uusi nimike auttaa myös verkostokumppaneita hahmottamaan paremmin tehtävän sisällön ja vastuualueen.
Varhaiskasvatussihteerin työsuhteen muuttaminen hengellisen työn
virkasuhteeksi on syytä ottaa arvioitavaksi työnkuvan muuntumisen
johdosta. Työsuhteen muuttaminen viraksi edellyttää yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä. Työsuhteisten työntekijöiden tehtävänimikkeiden
muutos voidaan tehdä neuvoston päätöksellä.
Esitys:

1) Pyhäkoulusihteerin työsuhteen tehtävänimike muutetaan
seurakuntaneuvoston päätöksellä varhaiskasvatussihteeriksi.
2) Aloitetaan luonnostelevat valmistelutoimenpiteet
varhaiskasvatussihteerin työsuhteen muuttamiseksi virkasuhteeksi.
3) Seurakuntaneuvosto tekee myöhemmin vielä erillisen päätöksen
siitä, esittääkö se yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle varhaiskasvatussihteerin työsuhteen muuttamista viraksi.
Mikäli valmisteluissa nousee esille perusteita varhaiskasvatussihteerin
palvelusuhteen säilyttämiseksi työsuhteisena, seurakuntaneuvosto
toteaa myös tämän päätöksessään.

Päätös:

9§

Esitykset 1 – 3 hyväksyttiin.

Tasavallan presidentin myöntämä Director cantus arvonimi kanttori Simo
Santarannalle
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on 13.12.2013 myöntänyt
syyskaudella 2013 Tikkurilan seurakunnan palveluksesta eläkkeelle
siirtyneelle kanttori Simo Santarannalle Director cantus arvonimen.

Esitys:

Merkitään Simo Santarannan saama Director cantus arvonimi
kunnioittaen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Janne Silvast poistui kokouksesta klo 18.34 – 18.41 pykälän 10 käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana
toimi varapuheenjohtaja Jarno Tepora.
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Lausunto kirkkoherra Janne Silvastin sivutoimilupahakemuksesta Helsingin
hiippakunnan kutsumiin konsultointitehtäviin
Helsingin hiippakunnassa on muiden hiippakuntien tavoin useita
koulutettuja työntekijäkonsultteja, jotka voivat toimia tarpeen vaatiessa
seurakuntien ja kirkon työyhteisöjen konsulttina oman tehtävänsä
ohessa. Harvakseltaan tapahtuvat konsultaatiotehtävät neuvotellaan
konsulttikoulutuksen saaneiden kanssa ja sovitetaan oman viran
tehtäviin.
Työyhteisökonsultoinnissa on samankaltainen vastaavuusperiaate kuin
kirkon työnohjauksessa. Tuemme omasta työyhteisöstä vähän
kauempana olevien työntekijöiden ja työyhteisöjen kehittymistä ja
jaksamista, erityisesti muutostilanteissa. Tätä vastavuoroisuuden
periaatetta on toteutettu vuosien ajan pääkaupunkiseudun seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä. Vantaan seurakuntien ja yhtymän
työntekijät ja esimiehet ovat saaneet työnohjaus- tai konsultaatiotukea
lähiseurakuntien tai seurakuntayhtymien työohjaajilta tai konsulteilta.
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on kutsunut kirkkoherra Janne
Silvastin mukaan kirkon johtamista tukevaan konsultointityöhön ja on
pyytänyt seurakuntaneuvostolta lausuntoa tehtävään vaadittavasta
sivutoimiluvasta.
Janne Silvast on saanut omaa ja muiden johtamistyötä tukevan
konsulttikoulutuksen 2011 – 2012 kirkon koulutuskeskuksessa.
Koulutus tapahtui Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin määräyksestä
ja se sisältyi Tikkurilan seurakunnan koulutussuunnitelmaan.
Tällä hetkellä on tarve pienimuotoiseen, kirkkoherrojen ja esimiesten
360 johtajuusarviotulosten palautetyöskentelyjen ohjaamiseen. Tämä
merkitsee neljää muutaman tunnin kokoontumista konsultaatiota
kohden. Konsultaatiotilanteet sijoitetaan oman viran tehtävät
priorisoiden.
Kirkkojärjestyksessä sanotaan sivutoimiluvista seuraavasti (KJ 6:5)
Viranhaltija ei saa ottaa eikä pitää sivutointa, joka edellyttää työajan
käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien suorittamiseen, ellei
hänelle hakemuksesta ole myönnetty sivutoimilupaa. Sivutoimilupa
vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää
työaikaa. Sivutoimilupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna.
Lupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä.
Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että
viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi virassa ja että
sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta viranhaltijoiden tasapuolisuuteen
viranhoidossa ja ettei se muutoinkaan saa haitata viran asianmukaista
hoitamista.
Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on
tehtävä ilmoitus asianomaiselle viranomaiselle. Viranomainen voi kieltää
2 momentissa säädetyillä perusteilla tällaisen sivutoimen
vastaanottamisen ja pitämisen.
Sivutoimella tarkoitetaan 1-3 momentissa virkaa, palkattua työtä ja
tehtävää, joista viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammattia,
elinkeinoa ja liikettä. Sivutoimena ei pidetä satunnaista tehtävää.
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Tuomiokapituli myöntää sivutoimiluvan papin-, lehtorin- tai kanttorinviran
haltijalle. Hakemukseen on liitettävä kirkkoneuvoston tai
seurakuntaneuvoston lausunto.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto puoltaa Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille
kirkkoherra Janne Silvastin sivutoimilupaa toimiakseen virkansa ohessa
Helsingin hiippakunnan ja kirkon johtamista tukevissa konsultaatiotehtävissä.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

11 §

Seurakuntavaalien 2014 vaalilautakunnan ensimmäinen kokous
Kirkon vaalijärjestyksen mukaan seurakuntavaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto (yksittäinen srk) tai seurakuntaneuvosto
(yhtymän seurakunnat) valitsee viimeistään vaalivuoden toukokuun
loppuun mennessä. (KVJ 2:1). Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra ja
vähintään neljä muuta jäsentä ja yhtä monta varajäsentä (Kl 8:6)
Tikkurilan seurakuntaneuvosto on valinnut vaalilautakunnan jo
17.2.2011 seurakuntavaaleja 2014 varten. Vaalilautakunnan jäsenet ja
varajäsenet valittiin 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 seurakuntaneuvosto valitsi vaalilautakuntaan 27.11.2013 uudeksi jäseneksi Nina
Maskulinin tilalle Pirkko Kotilan.
Vantaan seurakuntayhtymän keskusvaalitoimikunnan ensimmäinen
kokous pidetään 29.1.2014. Keskusvaalitoimikunnan tehtävä on
koordinoida ja aikatauluttaa seurakuntavaalien yhtenäinen toteuttaminen Vantaan seurakuntayhtymän seurakunnissa sekä huolehtia
vaalikuulutusten ja ilmoitusten laatimisesta ja tietoon saattamisesta.
Tikkurilan seurakunnan vaalilautakunnan järjestäytymiskokous on hyvä
päättää hyvissä ajoin vaalivuoden aikataulutusten johdosta. Keskusvaalitoimikunnan on kuitenkin hyvä antaa työskennellä 2-3 kuukautta
ennen Tikkurilan seurakunnan vaalilautakunnan ensimmäistä kokousta.
Tikkurilan seurakunnan vaalilautakunnan järjestäytymiskokous pidettiin
vuoden 2010 seurakuntavaaleissa 4.5.2010.

Esitys:

1) Todetaan, että Tikkurilan seurakunnan seurakuntavaalien 2014
vaalilautakuntaan kuuluu seuraavat jäsenet:
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 ), Pirkko
Kotila (vara Minna Kuusela), Markku Weckman (vara Arto Pyyhtiä),
kirkkoherra Janne Silvast. Vaalilautakunnan puheenjohtajana toimii
Jarno Tepora. Sihteeri nimetään vaalilautakunnan ensimmäisessä
kokouksessa. Hän voi olla joku seurakunnan viranhaltijoista.
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2) Vaalilautakunnan järjestäytymiskokous pidetään 7.5.2014 klo 16
Vantaan seurakuntien virastotalossa.
Käsittely:

Markku Weckmanin varajäsenen Arto Pyyhtiän tilalle esitettiin
valittavaksi Kari Ahlström. Esitystä kannatettiin.

Päätös:

1) Todettiin, että Tikkurilan seurakunnan seurakuntavaalien 2014
vaalilautakuntaan kuuluu seuraavat jäsenet:
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 ), Pirkko
Kotila (vara Minna Kuusela), Markku Weckman (vara Kari Ahlström),
kirkkoherra Janne Silvast. Vaalilautakunnan puheenjohtajana toimii
Jarno Tepora. Sihteeri nimetään vaalilautakunnan ensimmäisessä
kokouksessa. Hän voi olla joku seurakunnan viranhaltijoista.
2) Vaalilautakunnan järjestäytymiskokous pidetään 7.5.2014 klo 16
Vantaan seurakuntien virastotalossa.

12 §

Saatavien merkkaaminen luottotappioiksi
Tikkurilan seurakunnalle on erääntynyt aikaväliltä 31.12.2012 –
14.1.2014 saatavia yhteensä 4 206, 91 €. Saatavat ovat syntyneet
tilavuokra-, kerho-, pöytäliina- ja toimintamaksuista.
Seurakuntayhtymän taloushallinto on antanut ohjeen, jossa
seurakuntaneuvostoja pyydetään ilmoittamaan vuoden 2013 saatavat
luottotappioiksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Tikkurilan
seurakunnan seurakuntaneuvosto päättää asiasta kokouksessaan
15.1.2014. Vuoden 2013 viimeinen seurakuntaneuvoston kokous
pidettiin 27.11.2013.

Liite 5: Erääntyneet myyntilaskut (SALASSA PIDETTÄVÄ)
Esitys:

1) Merkataan Tikkurilan seurakunnan ajalta 31.12.2012 – 14.1.2014
kerääntyneet myyntisaamiset, yhteensä 4 206,91 € luottotappioksi.
2) Merkitään tiedoksi, että luottotappioiksi merkattuja saamisia
voidaan periä takaisin kohdan 1 päätöksestä huolimatta.

Päätös:

13 §

Esitykset 1 ja 2 hyväksyttiin.

Muut asiat
a) Aloite ehtoollisen jakosanojen pidempien muotojen
käyttämiseksi
Sanasta elämään ryhmän varajäsen Heikki Hilli ja jäsen Marja Mattila
tekivät seurakuntaneuvostolle aloitteen seurakuntamme ehtoolliskäytännön muuttamiseksi siten, että ryhdytään käyttämään säännöllisesti pitempää jakosanojen muotoa ” Herramme Jeesuksen Kristuksen
ruumis/veri, sinun puolestasi annettu/vuodatettu.
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Kristillisessä uskossamme nimi Jeesus on hyvin keskeinen ja tärkeä.
Esimerkiksi Jeesus itse opettaa (Joh 14:13) ”mitä ikinä te pyydätte
minun nimessäni, sen minä teen...” ja Paavali toteaa (Apt 4:12)
”Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaa, ei ole annettu koko
taivaankannen alla”. Vapahtajamme nimi on Jeesus.
Jumalanpalveluksissa kuitenkin varsin vähän puhutaan Jeesuksesta
hänen nimellään. Puhuttaessa hänestä käytetään usein vain muita
ilmaisuja. Seurakunnassamme on ehtoollisen jakamisen
yhteydessäkin ryhdytty jakosanoina käyttämään lyhyempää muotoa
”Kristuksen ruumis /veri, sinun puolestasi annettu /vuodatettu”.
Ehtoollisen nauttiminen on messu huippuhetki. Sen tulisi olla
kiireettömän tuntuinen hiljentymisen ja rukouksen hetki. Jeesus itse
käski viettää sitä Hänen muistokseen. Ehtoollisessa kohtaamme
Jeesuksen; nautimme Jeesuksen ruumiin ja juomme Jeesuksen
veren.
Ehdotan, että seurakuntamme ehtoolliskäytännössä ryhdytään
käyttämään säännöllisesti pitempää jakosanojen muotoa ”
Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis/veri, sinun puolestasi
annettu/vuodatettu.
Päätös:

Aloite merkittiin vastaanotetuksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi.
b) Kaupungin aluetoimikunnan avustukset
Jäsen Aulis Mölsä toi seurakuntaneuvostolle tiedoksi, että Vantaan
kaupungin aluetoimikunnilla on käytettävissä avustusmääräraha, jota
mahdollisesti myös seurakunta voi hakea.

Päätös:

Merkittiin asia tiedoksi. Selvitetään onko seurakunnalla mahdollisuus
hakea aluetoimikunnan avustuksia.

Markku Weckman poistui kokouksesta klo 19.00.

14 §

Kokouksen päättäminen

Esitys:

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet ja päättää
kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet ja päätti
kokouksen klo 19.16.
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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: 1 § – 7 §, 9 §, 11 § – 13 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 8 §, 10 §
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: 8 §, 10 §
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
(1 § - 9 §, 11 § - 14 §)

Marjo Lehtamo (sihteeri)

_____________________________
Jarno Tepora / puheenjohtaja
10 §

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Vantaalla 21. tammikuuta 2014

Miikka Huuskonen

Leila Nuotio

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 22.1.2014 – 21.2.2014 Tikkurilan seurakunnan
ilmoitustaululla Kirkkoherranvirastossa Unikkotie 5 B, Tikkurila. Nähtävänä pitämisestä on
ilmoitettu samalla ilmoitustaululla.

Marjo Lehtamo
vs. hallintosihteeri

