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Aika

keskiviikko 7.5.2014 klo 18. - 21.14
- kahvitarjoilu 17.30 alkaen

Paikka

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

Osallistujat:
Puheenjohtaja
Varapj.
Jäsenet

Janne Silvast
Jarno Tepora
Marja Mattila
Miikka Huuskonen
Markku Jääskeläinen
Pirkko Kotila
Minna Kuusela
Annika Lappalainen
Paula Lehmuskallio
Eva Loikkanen
Kari Mansikka
Aulis Mölsä
Päivi Pitkäranta
Sari Roman-Lagerspetz
Eija Salmenkivi
Liisa Virta
Markku Weckman

paikalla
x
x
x
x

poissa

varajäsen paikalla

x
x

Pirkko Kinnunen
Laura Häggblom

x
x, saapui klo 18.20
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Heikki Hilli
ei varajäsentä
Maija-Liisa Kautto

Muut osanottajat:
§ 60

Sihteeri

Jorma Haapamäki, konsultti / kirkkohankesuunnittelu
Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtaja Vantaan kaupunki
Jussi Palva, arkkitehti / kirkkohankesuunnittelu
Reijo Päärni, konsultti / kirkkohankesuunnittelu
Juha Tuohimäki, yhtymän johtaja Vantaan srk-yhtymä
Sari Turunen, kiinteistöjohtaja Vantaan srk-yhtymä
Anne Vuojolainen, rakennussuojelu / Vantaan kaupungin museo
Marjo Lehtamo
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Kokouksen avaus

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja piti alkuhartauden.

55 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

56 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään
Liisa Virta ja Miikka Huuskonen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

57 §

Pöytäkirjan tarkastus

Esitys:

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi tiistaina 13.5.2014 klo 12 – 16
Tikkurilan seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

58 §

Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin muutoksin, että pykälä 59 käydään pykälän 60
käsittelyn jälkeen.

59 §

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) Iltakoulun 9.4.2014 muistio
Keskiviikkona 9.4.2014 pidettiin seurakuntaneuvoston ja Johtoryhmän
yhteinen iltakoulu asiana: Tts 2015 – 2017. Esityslistan liitteenä
Iltakoulun muistio.

Liite 2: Iltakoulu 9.4.2014 Muistio
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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c) Helsingin Hiippakunnan Tuomiokapitulin tiedottaa
Asianro 2014-00016 / 9.4.2014 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan a. antanut pastori Mirka Härköselle puuttuvan
rikosrekisteriotteen johdosta ehdollisen viranhoitomääräyksen
Tikkurilan seurakunnan vs. VI seurakuntapastoriksi 21.4.2014 –
7.6.2014 ja vs. seurakuntapastoriksi papiston vuosilomansijaisena 8.6.
- 31.7.2014 edellyttäen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin
suostumusta; b. päättänyt pyytää pastori Mirka Härköstä esittämään
tuomiokapitulille KL 6:33 §:n mukaisen rikosrekisteriotteen 30 päivän
kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista sen uhalla että
viranhoitomääräys muutoin raukeaa.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

60 §

Tikkurilan kirkkohankkeen suunnittelutilanne
Seurakuntaneuvosto kutsui kokouksessaan 12.3.2014 kiinteistöjohtaja
Sari Turusen kertomaan Tikkurilan kirkkohankkeen etenemisestä ja
kirkon väistötilan hankkimisesta seurakuntaneuvoston kokoukseen
9.4.2014.
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 9.4.2014 siirtää Tikkurilan
kirkkohankkeesta informoimisen 7.5.2014 kokoukseen, koska silloin
on todennäköisesti jäsentyneempää uutta tietoa kirkkohankeen
tilanteesta. Väistötilatilanteesta kerrottiin jo neuvoston kokouksessa
9.4.2014.
Kirkkoherra Janne Silvast on kutsunut tähän seurakuntaneuvoston
kokoukseen kiinteistöjohtaja Sari Turusen lisäksi kaikki tällä hetkellä
uudelleen alkaneen kirkkohankkeen luonnostelussa mukana olevat
keskeiset henkilöt ja tahot. Heidät on kirjattu esityslistan osallistujaluetteloon.
Tikkurilan uuden kirkon rakentamishanke käynnistyi vuonna 2004.
Vuonna 2006 järjestettiin arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti Verstas
-arkkitehtien työ ”Liitto”. Voittaneeseen kilpailutyöhön sisältyi kilpailun
mukaisesti vanhan seurakuntakeskuksen uudistaminen ja uusi
kirkkosali, nykyisen virastorakennuksen uudistaminen, yhdystunneli ja
viherkumpu kirkon ja virastorakennuksen välillä sekä auditorion
purkaminen.
Vuonna 2008 laadittiin uusi hankesuunnitelma ja tehtiin päätös siitä,
että kirkkohanke sisältää sekä vanhan rakennuksen peruskorjauksen,
että uuden kirkon rakentamisen ja kellotapulin korjauksen.
Kohteen suunnittelua jatkettiin kesään 2012 saakka. Tämän jälkeen
käynnistettiin hankkeen urakkakilpailutus. Tikkurilan kirkon rakentamisesta oli tarkoitus tehdä päätös 4.12.2012 Yhteisen kirkkovaltuuston
kokouksessa saatujen urakkatarjousten perusteella. Osaurakoihin
jätettiin tarjouksia melko hyvin ja osa niistä pysyi ennakkokustannusarvioiden rajoissa. Pääurakkatarjoukset avattiin 17.9.2012. Niitä oli
vain kaksi ja niiden tarjoushinta oli odotettua paljon suurempi.
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Vantaan seurakuntien yhteistä kirkkovaltuustoa informoitiin urakkatarjouskilpailun tilanteesta 25.9.2012 (info) ja 2.10.2012 (kokous).
Käytyjen keskustelujen perusteella syntyi valtuuston kirjaamaton
linjaus siitä, ettei se ole valmis käsittelemään Tikkurilan kirkkohanketta
4.12.2012 vaan mahdollisesti ensimmäisessä kokouksessaan 2013.
Valtuuston kokouksessa 2.10.2012 jätettiin yli 30 valtuuston jäsenen
allekirjoittama aloite asemakaavan muutosprosessin aloittamiseksi,
joka mahdollistaisi nykyisen Tikkurilan kirkon kokonaan purkamisen ja
uuden suunnittelun sen tilalle.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 4.12.2012, että
1) Tikkurilan kirkon uudisosaa ei toistaiseksi rakenneta ja
2) olemassa oleva Tikkurilan kirkko puretaan, ja sen tilalle
rakennetaan uusi kirkkorakennus.
Kirkon purkaminen edellyttää asemakaavamuutosta Vantaan
kaupungin toimesta. Asemakaavassa on Tikkurilan kirkon kohdalla
suojelumerkintä. Valtuuston päätöksen jälkeen Vantaan seurakuntayhtymä on käynyt neuvotteluja Vantaan kaupungin kanssa uuden
kirkon rakentamisesta vanhan tilalle. Neuvottelut uuden kirkon
rakentamiseksi ovat aktivoituneet vuoden 2014 alkupuolella eri
osapuolien näkemyksiä huomioon ottavaksi luonnosvaihtoehtojen
kartoittamiseksi.
Esitys:

Kirkkohankkeen luonnostelutilanne esitetään seurakuntaneuvostolle.

Päätös:

Kirkkohankkeen luonnostelutilanne esitettiin seurakuntaneuvostolle.

Asiantuntijat poistuivat kokouksesta klo 20.15.

61 §

Luvan hakeminen Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta jumalanpalvelusten ja
ehtoollisen viettämiseksi Vantaan kaupungin Peltolan koulun auditoriossa
Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli kokouksessaan
31.10.2012 Tikkurilan kirkkohankkeen tilannetta. Kokouksessa
todettiin kirkkohankkeesta seuraavaa:
Tikkurilan kirkon rakentamisesta on ollut tarkoitus tehdä päätös
4.12.2012 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa saatujen
urakkatarjousten perusteella. Osaurakoihin jätettiin aika hyvin
tarjouksia ja osa niistä pysyi ennakkoarvioiden rajoissa.
Pääurakkatarjoukset avattiin 17.9.2012. Niitä oli vain kaksi ja niiden
tarjoushinta oli odotettua suurempi.
Vantaan seurakuntien yhteistä kirkkovaltuustoa informoitiin
urakkatarjouskilpailun tilanteesta 25.9.2012 (info) ja 2.10.2012
(kokous). Käytyjen keskustelujen perusteella syntyi valtuuston
kirjaamaton linjaus siitä, ettei se ole valmis käsittelemään Tikkurilan
kirkkohanketta 4.12.2012 vaan mahdollisesti ensimmäisessä
kokouksessaan 2013. Valtuuston kokouksessa 2.10.2012 jätettiin
yli 30 valtuuston jäsenen allekirjoittama aloite asemakaavan
muutosprosessin aloittamiseksi, joka mahdollistaisi nykyisen
Tikkurilan kirkon kokonaan purkamisen ja uuden suunnittelun sen
tilalle.
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Seurakuntaneuvosto merkitsi 31.10.2012 kirkkohanketilanteen tiedoksi
ja päätti pyytää välittömästi työsuojelutarkastusta Tikkurilan kirkkoon.
Kokouksessaan 29.5.2013 seurakuntaneuvosto päätti ryhtyä toimenpiteisiin Tikkurilan kirkon sulkemiseksi vuosia jatkuneiden sisäilmaongelmien johdosta.
Tikkurilan kirkkorakennus on suunniteltu seurakunnan työkeskukseksi,
johon sijoitettiin kirkkosali. Piispa Elis Gulin vihki Tikkurilan työkeskuksen kirkkosalin kirkkokäyttöön 30.12.1956.
Kesästä 2013 alkaen Tikkurilan kirkon messuja on pidetty Ilolan seurakuntakodilla kuitenkin niin, että jäähyväismessua vietettiin Tikkurilassa
vielä 8.9.2013. Myös muut kirkon toiminnot siirrettiin seurakunnan
muihin toimipisteisiin, pääosin vieressä olevan virastorakennuksen
tiloihin. Keskiviikon viikkomessut siirrettiin virastorakennuksen
yhteydessä olevaan Olotilaan.
Kirkon päätösmessun yhteydessä 8.9.2013 järjestettiin mielipidekysely
korvaavan jumalanpalveluspaikan sijainnista. Vastaajia oli yhteensä
72. Vastaajista selkeästi suurin osa piti tärkeämpänä korvaavan
jumalanpalvelustilan löytymistä Tikkurilan keskusalueelta kuin ilmaisia
kuljetuksia messuun Ilolan seurakuntakodille. Korvaavan tilan kirkonomaiselle olemukselle ei asetettu suuria toiveita. Peltolan koulun
auditorio nousi mielipidekyselyssä yhtenä mahdollisena jumalanpalvelusten väistötilatilatoiveena .
Jumalanpalvelusten väliaikaista pitopaikkaa on etsitty lähes vuoden
ajan Tikkurilan keskusalueelta. Samaan aikaan on aloitettu kirkkohankesuunnittelu uudestaan.
Seurakuntalaisille järjestettiin infotilaisuus 27.3.2014 kirkon suunnittelutilanteesta ja jumalanpalvelusten mahdollisesta väistötilasta.
Tilaisuudessa kerrottiin, että Peltolan koulun auditorio saattaisi olla
mahdollinen Tikkurilan kirkon jumalanpalvelusten väistötila ainakin
vuoden ajan. Tilaisuudessa läsnä olevat henkilöt antoivat yksimielisen
tuen sunnuntain ja kirkkovuoden pyhäpäivien jumalanpalvelusten
pitämiseksi Peltolan koulun auditoriossa, mikäli tila vapautuu siihen
käyttöön.
Kirkkojärjestyksen 2:2 ja 2:9 mukaan ehtoollisjumalanpalvelusta
voidaan viettää muualla kuin kirkossa, seurakunnan siunauskappelissa
ja kappelissa, jos tuomiokapituli on sen hyväksynyt kirkko- tai seurakuntaneuvoston esityksestä.
Seurakuntaneuvosto valtuutti 9.4.2014 kirkkoherra Janne Silvastin
esittämään Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille Peltolan koulun
auditorioita toimimista sunnuntain kello 10 messujen pitopaikkana
Tikkurilan kirkon käytöstä sulkemisen johdosta. Koska asia on aikataulullisesti mahdollista käsitellä seurakuntaneuvoston kokouksessa,
on kirkkoherra tuonut sen takaisin neuvoston käsiteltäväksi.
Esitys:

1) Seurakuntaneuvosto ottaa käsiteltäväksi tämän pykälän ja purkaa
9.4.2014 kirkkoherralle antamansa valtuutuksen tässä asiassa.
2) Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää Helsingin
hiippakunnan tuomiokapitulille, että Tikkurilan seurakunta voi järjestää
ehtoollisjumalanpalveluksia sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä
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Peltolan koulun auditoriossa Vantaalla (Lummetie 27 B, 01300 Vantaa)
3.8.2014 alkaen kaupungilta luvan saatuaan enintään Tikkurilan kirkon
valmistumiseen saakka.
3) Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös:

62 §

Esitykset 1 – 3 hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

Rippikoulun käyminen vuotta aiemmin
Kristiina Laine on hakenut tyttärelleen Oona Maria Samuli lupaa käydä
Tikkurilan seurakunnan järjestämän 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 Oona Maria Samulille luvan
rippikoulun käymiseen vuonna 2014.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Laura Häggblom poistui pykälän 63 käsittelyn ajaksi klo 20.26 – 20.34.

63 §

Rippikoulumaksut 2015
Kirkkoherrojen kokous on keskustellut kokouksissaan 25.2.2014 ja
1.4.2014 Vantaan seurakuntien rippikoulumaksuista. Kirkkoherrojen
kokous näki hyväksi rippikoulumaksujen yhdenmukaistamisen
Vantaan seurakuntayhtymässä ja suosittaa vuonna 2015 perusrippileirin hinnaksi 150 euroa jokaisessa Vantaan seurakunnassa niin
omissa kuin ulkopuolisissa leirikeskuksissa.
Kirkkoherrojen kokous suositteli lisäksi, että
- erityis-/ teemariparin hinta määräytyisi erilliskustannusten mukaan.
- etteivät seurakunnat subventoisi järjestöjen rippikoululeirejä.
Kirkkoherrojen kokouksessa keskusteltiin lisäksi ilman suositusta
tulisiko erityisryhmien rippikoululeirit suunnata yhteisten palvelujen
yksikön vastuulle.
Kirkkoherrojen kokouksessa 1.4.2014 todettiin, että Hämeenkylän
seurakuntaneuvosto on ehtinyt jo päättää pitävänsä rippileirimaksut
kymmenen euroa suositeltua maksua suurempana.
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Rippikoulumaksuista päättää kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto ja yhteisten rippikoulujen osalta yhteisen seurakuntatyön
johtokunta. Tikkurilan seurakunnan perusrippikoululeiri maksaa
vuonna 2014 yhteensä 130 euroa. Päivärippikoulut ovat ilmaisia.
Huojennusta rippikoulumaksuista on pidetty rippikouluihin
ilmoittautumisissa ja esitteissä esillä.
Esitys:

1) Tikkurilan seurakunnan vuoden 2015 perusrippikoululeirien hinta
omissa ja ulkopuolisissa leirikeskuksissa on 150 euroa.
2) Erityis-/ teemarippikoulujen hinta määräytyy erilliskustannusten
mukaan.
3) Tikkurilan seurakunta ei tue järjestöjen rippikouluja.

Käsittely:

Miikka Huuskonen esitti seurakuntaneuvostolle päivärippikoulujen
maksuttomuutta vuonna 2015. Seurakuntaneuvosto hyväksyi
esityksen yksimielisesti.

Päätös:

Esitykset 1 – 3 hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että päivärippikoulut
ovat vuonna 2015 maksuttomia.

64 §

Toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteet 2015 – 2017 ja laadintaohjeet
Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on
kokouksessaan 23.4.2014 antanut Toiminta- ja taloussuunnitelman
2015 – 2017 laadintaohjeet sekä on hyväksynyt vuoden 2015
käyttötalouden nettomenokehyksen.
Laadintaohjeissa kerrataan seurakuntien ja yhteisten palveluiden
yksiköiden yhteinen strategia, jonka yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi
marraskuussa 2010. Vantaan seurakuntien strategian missiona on
”Armon asialla vaativassa maailmassa” ja visiona
on ”Ihmisiä kohtaava ja vahvistava sekä työssään uudistuva kirkko
Vantaalla”. Visiota tukee neljä visionääristä painopistettä:
• ”Vahvistamme jäsenyyden merkitystä”
• ”Työskentelemme toimintaympäristön haasteiden mukaisesti”
• ”Käymme vuoropuhelua uskon ja elämän kysymyksistä
arkikielellä”
• ”Tuemme elämänmittaista seurakuntayhteyttä”
Visiota tukevien painopisteiden toteuttamiseksi strategiassa on
yhteensä kahdeksantoista strategista tavoitetta.

Tavoitteet 2015
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti vuoden 2015 strategisiksi tavoitteeksi
seuraavat neljä tavoitetta:
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1. Vapaaehtoiset (tarjoamme vapaaehtoisille lisää toimintamahdollisuuksia)
Jäsenyyden merkityksen vahvistamiseksi kehitämme aktiivisesti
seurakuntalaisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön.
Tämä edellyttää seurakuntalaisten näkökulmasta mielekkäiden
tehtävien ja toimintamahdollisuuksien luomista ja tunnistamista.
Seurakuntalaiset otetaan mukaan kehittämään vapaaehtoistehtäviä. Tavoitteena on, että työntekijöiden työnkuvassa korostuu
itse tekemisen sijasta yhä enemmän vapaaehtoistyön tukeminen,
koordinointi sekä varustaminen (yhteydenpito, koulutus jne.).
2. Toimimme siellä, missä ihmiset ovat
Painotamme toimintaamme sinne, missä ihmiset jo ovat:
päiväkoteihin, kouluihin, oppilaitoksiin, työpaikoille, kauppakeskuksiin, vapaa-ajanviettopaikkoihin, laitoksiin ja koteihin.
Seurakuntien mahdolliset uudet toimitilat sijoitetaan niin, että ne
tukevat tällaista jalkautumista.
3. Otamme huomioon monikulttuurisuuden
Vantaan seurakuntien alueella maahanmuuttajien osuus väestöstä
kasvaa jatkuvasti. Kaksi kolmesta maahanmuuttajasta on kristittyjä.
Tämä asettaa haasteita siihen, miten seurakunnissamme teemme
monikulttuurisuustyötä muun muassa maahanmuuttajien kanssa.
4. Kristityn identiteetin tukeminen: heikkokin usko riittää
Tuemme laajasti kristityn identiteetin muodostumista ja
ylläpitämistä. Katsomme, että hyvinkin erilaisella uskonnollisella
taustalla ja heikollakin uskolla voi kilvoitella.

Vantaan seurakuntayhtymän yhteiset painopistehankkeet 2015
Talousarviossa on viime vuosina ollut erillinen määräraha seurakuntien
yhteistä strategiaa tukeville painopistehankkeille.
Vuodeksi 2015 on suunnitteilla useita hankkeita, jotka kaikki tukevat
jäsenyyden vahvistamista. Niiden lopullinen sisältö ja määrä
muotoutuvat budjettiprosessin aikana ja ne esitellään yhteiselle
kirkkoneuvostolle talousarvion ensimmäisen käsittelyn yhteydessä.
Suunnitteilla olevia painopistehankkeita ovat muun muassa
• Jumalanpalvelus- ja hengellisen elämän kehittämishanke
• Jäsen 360
• Kouluyhteistyö
• Monikulttuurisuustyön tukihanke
• Vapaaehtoistyön kehittämishanke, Suurella Sydämellä
• Pienelle parasta
• Hautauspalvelu
• Yhteiset tapahtumat mm. asuntomessut.
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Tikkurilan seurakunnan talousmääräraha 2015
Vantaan seurakuntayhtymän vuoden 2015 käyttötalouden menokehyksen muutokseksi esitetään 0,0 prosenttia vuoden 2014
talousarvioon verrattuna. Esitetty nettomenokehys merkitsee talouden
tiukentumista sekä kokonaistalouden että kaikkien toimintayksiköiden
tasolla.
Seurakuntien yhteenlaskettu nettomenomääräraha on 14.536.491 €.
Ensin summasta varataan jokaiselle seurakunnalle 400.000 €. Jäljelle
jäävä summa, 11.736.491 euroa, jaetaan kullekin seurakunnille viiden
viimeisen vuoden keskimääräisen jäsenmäärän suhteessa. Tikkurilan
seurakunnan kasvusta johtuen vuoden 2015 käyttötalouden nettomenokehys on 1,2 % (44.525 €) vuoden 2014 kehystä suurempi.
Vuoden 2015 nettomenokehys on 3.811.798 € ilman iltapäiväkerho- ja
informaatioteknologia määrärahaosuutta. Edellä mainitut IP- ja IT
määrärahaosuudet huomioituna Tikkurilan seurakunnan vuoden 2015
käyttötalouden nettokehys on yhteensä 3.880.434 euroa.
Seurakuntaneuvosto päättää 27.8.2014 työmuotojen ja
kustannuspaikkojen nettomenokehyksistä 2015.
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
Tikkurilan seurakunnan omat tavoitteet:
- Jäsenlähtöisyys – kaikkiin ryhmiin kuuluvia jäseniä kohdataan ja
vahvistetaan. Toiminnan kehittämisen erityispainopiste on niiden
jäsenten kohtaamisessa, joista seurakunta on etääntynyt erityisen
kauas.
Tikkurilan seurakunta liittyy mukaan Vantaan seurakuntien yhteisiin
painopisteprojekteihin 2015.
Tikkurilan seurakunnan toiminnan yhdistäminen, rajaaminen ja
uudistaminen seurakunnan ydintehtävää tukevien vahvuuksien ja
mahdollisuuksien suuntaan.
Tikkurilan seurakunnan johtamisessa ja toiminnan uudistamisessa
huomioidaan seuraavat suuret teemat vuosina 2015 – 2017
- talouden ohjaaminen ylijäämätaloudesta alenevaan
nettokehystalouteen
- Tikkurilan kirkkohankkeen ja uusien toimintatilojen suunnittelu
- lähetystyön ja nousevan sukupolven kohtaaminen
- Pyhän Laurin kirkon ja sen ympäröivän alueen toiminnan ja sen
koordinoinnin kehittäminen
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2) Palvelukokonaisuuksien ja projektien vuoden 2015 toimintasuunnitelma sisältää seuraavat asiat:
–
–
–
–

–

perustoiminnankuvaus (vuoden 2014 kaltainen lomake)
lyhyt kuvaus strategisista vahvuuksista, toiminta-ajatus ja
kehittymisalueet
kuvaus, miten jäsenlähtöisyyttä toteutetaan vuoden 2015
toiminnassa.
kuvauksen miten työntekijävetoista toimintaa on supistettu
vuoden 2013 tasosta toimintasuunnitelmaan 2015 nähden.
Tavoite on 10 % supistaminen.
yhteisen kirkkoneuvoston tts -kaavake

3) Valtuutetaan kirkkoherra tekemään toimintasuunnitelmakaavake
esityksen 1 ja 2 asiat huomioiden.
Päätös:

65 §

Esitykset 1 – 3 hyväksyttiin.

Esitys tulevien vastuuryhmien kokoonpanojen määrittelyä varten
Seurakuntaneuvoston iltakoulussa 9.4.2014 eräänä toiminnan
kehittämistä tukevana asiana pidettiin mahdollisuutta kutsua vastuuryhmien työskentelyyn mukaan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden
lisäksi 1 - 2 asiantuntijaa. Tämä näkökulma nousi esille myös
nykyisen, vuoden 2011 alussa voimaan tulleen toimintajärjestelmän
valmisteluvaiheessa. Asia ei kuitenkaan edennyt lopulliseen vastuuryhmien toimintaa ohjaavaan toimintajärjestelmän kuvaukseen.
Vastuuryhmien tehtävä on määritelty seuraavasti:
Vastuuryhmä toimii kirkkoherran ja seurakuntaneuvoston
alaisuudessa.
Vastuuryhmän tehtävät:
- Tukee ja kehittää vastuualueensa toimintaa
- Käsittelee vastuualueensa toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset, toimintakertomukset tilastoineen, joista koordinoiva
esimies valmistelee esityksen seurakuntaneuvostolle.
Tarvittaessa kirkkoherra voi ottaa asian esittelyn itselleen.
- Pyrkii luomaan mahdollisimman kattavan näkemyksen
seurakunnan jäsenten odotuksista ja hengellisistä tarpeista
palvelukokonaisuutensa toimintasuunnitelma- ja talousarvion
laatimisen tueksi
Kokoukset ja käsiteltävät pääteemat:
- tammi-helmikuu: toiminnan arviointi ja toimintakertomuksen
kokoaminen ja toiminnan visiointi
- huhti-toukokuu: TA:n ja TTS:n lähetekeskustelu
- syys-lokakuu: TA ja TTS kokoamiskeskustelu koordinoivan
esimiehen valmistelun pohjaksi
- tarvittaessa vastuuryhmä voi kokoontua muulloinkin
seurakuntaneuvoston, kirkkoherran tai koordinoivan esimiehen
kutsusta
- Seurakuntaneuvosto nimeää toimikautensa alussa kuhunkin
vastuuryhmään keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheen-
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johtajan. Heidän lisäksi seurakuntaneuvosto nimeää vastuuryhmään 1-4 muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
nimetään kahden vuoden toimiajaksi kerrallaan.
Vastuuryhmän jäsenen, puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
ollessa estynyt, voi poissaoleva henkilö kutsua vastuuryhmään
kokoukseen tilalleen omasta valitsijayhdistyksestään seurakuntaneuvoston sekä yhteisen kirkkovaltuuston varsinaisen
jäsenen tai varajäsenen. Vastuuryhmän puheenjohtajuus siirtyy
kuitenkin varapuheenjohtajalle puheenjohtajan poissa ollessa.
Mikäli kumpikaan, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät
pääse vastuuryhmän kokoukseen eikä tilanteeseen ole voitu
hyvissä ajoin varautua, toimii vastuuryhmän puheenjohtajana
kokouksen siihen valitsema henkilö, joka voi olla myös
työntekijä.
Työntekijöistä vastuuryhmään kuuluvat koordinoiva esimies,
tiimivastaavat sekä enintään 1 - 4 muuta työntekijäjäsentä.
Kirkkoherra nimeää työntekijäjäsenet henkilöstöä kuultuaan ja
ottaen huomioon moniammatillisuuden periaatteen.
Vastuuryhmän sihteerinä toimii työntekijä.
Kirkkoherralla on läsnäolo ja puheoikeus vastuuryhmien
kokouksissa.
Vastuuryhmän toimikausi on neljä vuotta. Vastuuryhmien
kokouksista tehdään muistiot, jotka lähetetään seurakuntaneuvoston tiedoksi.
- Seurakuntaneuvosto ja kirkkoherra voivat antaa vastuuryhmille toimeksiantoja. Vastuuryhmät voivat antaa lausuntoja
seurakuntaneuvostolle.
Esitys:

1) Kunkin vastuukokonaisuuden koordinoiva esimies voi pyytää
kirkkoherran suostumuksella yhteen tai useampaan vastuuryhmän
kokoukseen mukaan 1 – 2 toimialan asiantuntijaa tai edelläkävijää,
joiden näkemysten odotetaan auttavan seurakunnan toiminnan
kehittämisessä. Asiantuntijoiden kutsuminen vastuuryhmän kokouksiin
ei vaikuta vähentävästi työntekijöiden ja luottamushenkilöiden
paikkoihin vastuuryhmässä.
2) Esitys 1 kirjataan vastuuryhmien tehtävänkuvaukseen.

Päätös:

66 §

Esitykset 1 – 2 hyväksyttiin.

Lausunto Sonja Turusen virkavapaushakemuksesta Tikkurilan seurakunnan VII
seurakuntapastorin virasta ajalle 14.7. 2014 – 13.1.2015
Tikkurilan seurakunnan VII seurakuntapastori Sonja Turunen on
hakenut virkavapaata virastaan koeajaksi 14.7.2014 – 13.1.2015
toiseen tehtävään valinnan johdosta.
Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt 14.12.2005 harkinnanvaraisten
virkavapaiden ja työlomien myöntämisen perusteista Vantaan
seurakuntayhtymässä 1.1.2006 alkaen.
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Sonja Turunen on toiminut Tikkurilan seurakunnassa yli kaksi vuotta
pastorina. Virkavapausperusteissa mainittu kahden palveluvuoden
minimiaika siten täyttyy.
Harkinnanvaraista virka- ja työvapautta myönnettäessä tulee lisäksi
ottaa huomioon tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat. Myöntämispäätöksen vaikutusta tulee harkita sekä työyksikön toiminnan että
viranhaltijan ja työntekijän virkavapauden tarpeen kannalta.
Tällöin on otettava huomioon mm. seuraavaa:
– miten tehtävät hoidetaan virka-/työvapaan aikana?
– onko saatavissa pätevä sijainen?
– onko palvelussuhteita täyttämättä tai muita virka- ja työvapaita
meneillään?
– onko anojan tarkoitus työskennellä virka-/työvapaansa aikana
seurakuntayhtymän toisessa tehtävässä/toisessa seurakunnan tai
kirkon tehtävässä/muussa ammattitaitoa kehittävässä tehtävässä?
– työyhteisön tarve uuden osaamisen hankkimiseen/työkulttuurin
uudistamiseen
– aiheuttaako anojan virka-/työvapaan ajaksi kaavailema tehtävä
viran- tai työhoidon kannalta ongelmia tai esteellisyyttä?
Sonja Turusen työalana on ollut Nuorten aikuisten toiminta. Työalan ja
papin työn tehtävät saadaan hoidettua virkavapauden aikana.
Esitys:

1) Seurakuntaneuvosto puoltaa Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille virkavapauden myöntämistä pastori Sonja Turuselle Tikkurilan
seurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle 14.7.2014 – 13.1.2015.
2) Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Esitykset 1 – 2 hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

67 §

Muut asiat

68 §

Kokouksen päättäminen

Esitys:

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet ja päättää
kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet ja päätti
kokouksen klo 21.14.
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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: 54 – 62, 66 - 68
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 63, 64, 65
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
Sähköposti: –
Pykälät: 63, 64, 65
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
Valituskirjelmä

30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksi saannista.
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

7.5.2014

kokous 5/2014
54 § - 68 §
sivu 17 (17)

Kokouksen puolesta:

Janne Silvast / puheenjohtaja

Marjo Lehtamo / sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Vantaalla 13. toukokuuta 2014

Liisa Virta

Miikka Huuskonen

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 14.5.2014 – 14.6.2014 Tikkurilan seurakunnan
ilmoitustaululla Kirkkoherranvirastossa Unikkotie 5 B, Tikkurila. Nähtävänä pitämisestä on
ilmoitettu samalla ilmoitustaululla.

Marjo Lehtamo
vs. hallintosihteeri

