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Kokouksen avaus

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

70 §

sivu 3 (14)

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

71 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään
Minna Kuusela ja Markku Weckman.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Annika Lappalainen ja Markku
Weckman. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

72 §

Pöytäkirjan tarkastus

Esitys:

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi tiistaina 3.6.2014 klo 12 - 16
Tikkurilan seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

73 §

Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
lisäyksin, että puheenjohtaja toi pykälään 81 lisätietona
Perustevaliokunnan kokouksen pöytäkirjan ja pykälään 76 esityslistassakin mainitun esityksen.

74 §

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

Liite 1: Kirkkoherran päätösluettelo
Esitys:

Merkitään kirkkoherran päätösluettelo tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
b) Vastuuryhmien kokousmuistiot
Esityslistan liitteenä Tikkurilan seurakunnan palvelukokonaisuuksien
Perhe ja ruuhkavuodet, Nuoret aikuiset – Varhaisnuoret,
Voimavuodet - sinkut ja seniorit, Diakonia ja kriisivalmius
vastuuryhmien kokousmuistiot.

Liite 2: Kokousmuistiot
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Merkitään vastuuryhmien kokousmuistiot tiedoksi.

Päätös:
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c) Yhteenveto vapaaehtoiskyselystä
Esityslistan liitteenä on yhteenveto Tikkurilan seurakunnan vapaaehtoistyössä mukana oleville tehdystä kyselystä. Kyselyssä
kartoitettiin:
- Minkä työalan vapaaehtoistehtävissä olet toiminut/toimit?
- Mitkä asiat olet kokenut vapaaehtoistehtävissäsi palkitsevina?
- Millaisena sinä koet vapaaehtoistehtäväsi merkityksen
seurakunnalle ja /tai seurakuntalaisille?
- Millaista tukea olet vapaaehtoistyöntekijänä saanut seurakunnalta
ja miten olet sen kokenut?
- Millaista tukea kaipaisit seurakunnalta?
- Mitä ajattelet Tikkurilan seurakunnasta?
- Missä seurakunta on mielestäsi onnistunut?
- Mihin asioihin seurakunnan tulisi kiinnittää huomiota? Mitä toivoisit
seurakunnan työntekijöiltä?
- Ideoita/ asioita, joita vapaaehtoistyöntekijät voisivat mielestäsi
seurakunnassa toteuttaa?
Liite 3: Yhteenveto vapaaehtoiskyselystä
Esitys:

Merkitään liitteenä oleva monipuolinen ja paljon arvokasta
palautetta sisältävä vapaaehtoiskyselyn yhteenveto tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
d) Tuomiokapitulin päätökset
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 14.5.2014
antanut pastori Jyrki Kaukaselle viranhoitomääräyksen Tikkurilan
seurakunnan III kappalaisen virkaan 1.6.2014 alkaen.

Esitys:

Merkitään Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin päätös tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

75 §

Seurakuntavaalien äänioikeutettujen luettelon tarkastajien valinta
Tikkurilan seurakunnan vaalilautakunta käsitteli kokouksessaan
7.5.2014 seurakuntavaalien äänioikeutettujen luettelon tarkastajien
valintaa.
Voimassa olevan säännöksen mukaan vaaliluettelon tarkistaa kaksi
kirkko- tai seurakuntaneuvoston valitsemaa tarkastajaa (nykyinen
KVJ 2:17). Seurakuntavaalien vaaliluettelo on tarkastettava
viimeistään syyskuun 1. päivä (KVJ 2:17).
Jos kirkko- tai seurakuntaneuvosto ei ole valinnut tarkastajia,
vaalilautakunta voinee tehdä valinnan kesällä 2014 voimaan tulevien

PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto

28.5.2014

kokous 6/2014
69 § - 85 §
sivu 5 (14)

säännösten mukaisesti. Äänioikeutettujen luettelon tarkastaa
vähintään kaksi vaalilautakunnan keskuudestaan valitsemaa
jäsentä. (Kirkolliskokouksen 8.11.2013 hyväksymä uusi KVJ 2:7,1)
Tikkurilan seurakunnan vaalilautakunta merkitsi kokouksessaan
7.5.2014 tiedoksi, että tarkastajien valinta on tarkoitus tehdä
seurakuntaneuvoston kokouksessa 28.5.2014 voimassaolevan
vaalijärjestyksen mukaisesti.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi vaaliluettelon
tarkastajaa seurakuntavaaleja 2014 varten.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto valitsi keskuudestaan vaaliluettelon
tarkastajiksi Seurakuntavaaleja 2014 varten Liisa Virran ja Eija
Salmenkiven.

76 §

Luottamushenkilöiden muistaminen ansiomerkein
Tikkurilan seurakunnan luottamushenkilöiden joukossa on pitkään
luottamustoimessa vastuuta kantaneita henkilöitä. Heidän
huomioimisensa ennen tämän nelivuotisen luottamushenkilökauden
päättymistä on ajankohdallisesti sopiva ja monin tavoin perusteltu.

Esitys:

Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto hakee seuraaville
Tikkurilan seurakunnan luottamushenkilöille seurakuntatyön
kultaista (30 vuotta), hopeista (20 vuotta) tai pronssista (10 vuotta)
ansiomerkkiä kunnian ja kiitoksen osoittamiseksi Tikkurilan
seurakunnan luottamustoimessa vastuunkantamisen johdosta
palveluvuosien mukaisesti:
- Liisa Virta, Paula Lehmuskallio, Jarno Tepora, Aulis Mölsä, Markku
Weckman, Heikki Hilli ja Markku Jääskeläinen.

Käsittely:

Kukin esityksessä mainittu henkilö jääväsi itsensä asian käsittelystä
itseä koskevan käsittelyn aikana.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

77 §

Viranhoitomääräyspyyntö pastori Satu Huttuselle Tikkurilan seurakunnan VII
seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle 14.7.2014 – 13.1.2015 ja IX seurakuntapastorin virkaan ajalle 14.1.2015 – 31.12.2015
Pastori Sonja Turunen on hakenut virkavapaata Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta Tikkurilan seurakunnan VII seurakuntapastorin virasta ajalle 14.7.2014 – 13.1.2015. Seurakuntaneuvosto
puolsi virkavapaan myöntämistä kokouksessaan 7.5.2014. Kapituli
käsittelee virkavapaushakemuksen 28.5.2014. Sonja Turusen
työalana on ollut papin työn ohessa nuorten aikuisten toiminta.
Seitsemännen seurakuntapastorin viransijaiseksi on osoittanut
kiinnostuksensa Tikkurilan seurakunnan IX seurakuntapastorin
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määräaikaisessa virassa oleva pastori Satu Huttunen. Satu
Huttunen on valmis jatkamaan viransijaisuuden jälkeen IX seurakuntapastorin virassa 31.12.2015 saakka.
Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 9.10.2013
Tikkurilan seurakunnan IX seurakuntapastorin viran täyttämisluvasta
seuraavasti:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää luvan Tikkurilan
seurakunnan IX seurakuntapastorin viran täyttämiseen siten, että
virka täytetään aluksi aikavälille 1.1. - 17.8.2014. Mikäli kevätkaudella 2014 Tikkurilan seurakunnan taloustilannearvio antaa
myöten, viran täyttämistä voidaan jatkaa korkeintaan 31.12.2014
saakka ilman toista täyttölupamenettelyä.
Tikkurilan seurakuntaneuvosto päätti 12.3.2014
- ilmoittaa Yhteiselle kirkkoneuvostolle täyttävänsä IX
seurakuntapastorin viran 18.8. - 31.12.2014
- pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa täyttää IX seurakuntapastorin virka ajalle 1.1. - 31.12.2015 käyttäen vuodelta 2014
säästyviä ylijäämävaroja.
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi kokouksessaan 26.3.2014
Tikkurilan seurakuntaneuvoston 12.3.2014 tekemän ilmoituksen
IX seurakuntapastorin viran täyttämisestä 18.8.–31.12.2014
tiedoksi sekä myönsi luvan Tikkurilan seurakunnan avustavan IX
seurakuntapastorin viran täyttämiseksi 1.1.–31.12.2015.
Esitys:

Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää Helsingin
hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä pastori Satu
Huttuselle VII seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle 14.7.2014 –
13.1.2015 ja tämän jälkeen IX seurakuntapastorin virkaan
14.1.2015 – 31.12.2015, edellyttäen että tuomiokapituli myöntää
virkavapaata pastori Sonja Turuselle hänen hakemuksensa
mukaisesti.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

78 §

Viranhoitomääräyspyyntö pastori Mirka Härköselle Tikkurilan seurakunnan IX
seurakuntapastorin virkaan 1.8.2014 - 13.1.2015
Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 9.10.2013
Tikkurilan seurakunnan IX seurakuntapastorin viran täyttämisluvasta
seuraavasti:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää luvan Tikkurilan
seurakunnan IX seurakuntapastorin viran täyttämiseen siten, että
virka täytetään aluksi aikavälille 1.1. - 17.8.2014. Mikäli kevätkaudella 2014 Tikkurilan seurakunnan taloustilannearvio antaa
myöten, viran täyttämistä voidaan jatkaa korkeintaan 31.12.2014
saakka ilman toista täyttölupamenettelyä.
Tikkurilan seurakuntaneuvosto päätti 12.3.2014
- ilmoittaa Yhteiselle kirkkoneuvostolle täyttävänsä IX
seurakuntapastorin viran 18.8. - 31.12.2014
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- pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa täyttää IX seurakuntapastorin virka ajalle 1.1. - 31.12.2015 käyttäen vuodelta 2014
säästyviä ylijäämävaroja.
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi kokouksessaan 26.3.2014
Tikkurilan seurakuntaneuvoston 12.3.2014 tekemän ilmoituksen
IX seurakuntapastorin viran täyttämisestä 18.8.–31.12.2014
tiedoksi sekä myönsi luvan Tikkurilan seurakunnan avustavan IX
seurakuntapastorin viran täyttämiseksi 1.1.–31.12.2015.
Pastori Mirka Härkönen toimii Tikkurilan seurakunnan vs. VI seurakuntapastorina 21.4.2014 – 7.6.2014 ja vs. seurakuntapastorina
papiston vuosilomansijaisena 8.6. - 31.7.2014. Mirka Härkönen on
kiinnostunut toimimaan Tikkurilan seurakunnan IX seurakuntapastorin virassa 1.8.2014 – 13.1.2015.
Tikkurilan seurakunnan IX seurakuntapastorin virkaa hoitaa pastori
Satu Huttunen. Hänen on tarkoitus siirtyä aikavälille 14.7.2014 –
13.1.2015 hoitamaan Tikkurilan seurakunnan VII seurakuntapastorin
viransijaisuutta viranhaltijan Sonja Turusen virkavapaan ajaksi.
Esitys:

Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää Helsingin
hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä pastori Mirka
Härköselle IX seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.8.2014 –
13.1.2015, mikäli tuomiokapituli myöntää pastori Sonja Turuselle
virkavapaata VII seurakuntapastorin virasta ajalle 14.7.2014 –
13.1.2015 ja tuomiokapituli antaa pastori Satu Huttuselle viranhoitomääräyksen Tikkurilan seurakunnan vs. VII seurakuntapastoriksi
ajalle 14.7.2014 – 13.1.2015

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

79 §

Rippikoulun käyminen vuotta aiemmin
Anu Tuomaala on hakenut tyttärelleen Milka Tuomaala lupaa käydä
Tikkurilan seurakunnan järjestämään rippikouluun vuonna 2014
tavanomaista rippikouluikää yhtä vuotta nuorempana. Rippikoulun
aikaistamiselle on riittävät perusteet, jotka ovat linjassa aiempiin
vastaavien päätösten kanssa
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 luvan MilkaTuomaalle rippikoulun
käymiseen vuonna 2014.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Seurakunnalle lähetettyjen avustusten käsittely
Tikkurilan seurakuntaneuvoston on käsitellyt avustushakemuksia
kaksi kertaa vuodessa, kerran keväällä ja kerran syyskaudella.
Tässä seurakuntaneuvoston kokouksessa on käsiteltävänä 10
avustushakemusta. Osa hakemuksista sisältää vaihtoehdon
kolehdin keräämiseksi tai avustuksen antamiseksi. Osassa
hakemuksista avustusta pyydetään vain kolehdin muodossa.
Vuoden 2014 kolehdit seurakuntaneuvosto on jo päättänyt
kokouksessaan 27.11.2013.
Seurakuntaneuvosto myönsi 28.8.2013 yhteensä 5.000 euroa
vuoden 2014 avustusmäärärahoiksi. Kolehdit, lähetysjärjestöjen
tukeminen budjettivaroin sekä oman seurakunnan diakoninen
avustaminen eivät kuulu nyt päätettävien asioiden joukkoon.

Liite 4: Edelliset, vuoden 2013 myönnetyt avustukset 2013
Liite 5: Avustushakemukset, seurakuntaneuvosto 28.5.2014
Esitys:

Seurakuntaneuvosto käsittelee avustukset esityslistan liitteenä
olevan esityksen mukaisesti.

Käsittely:

Päivi Pitkäranta esitti, että pohjaesitykseen lisätään 1 000 euron
avustus Kansan Raamattuseuralle. Seurakuntaneuvosto
hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityslistan liitteenä olevan esityksen
myönnettäviksi avustuksiksi sillä lisäyksellä, että myös Kansan
Raamattuseuralle myönnetään 1000 euron avustus.

Jarno Tepora poistui kokouksesta pykälän 81 käsittelyn ajaksi.

81 §

Vuoden 2014 lähetysmäärärahojen jakaminen
Vantaan seurakuntayhtymä on varannut lähetystyölle, Kirkon
Ulkomaanavulle ja Suomen Merimieskirkolle vuoden 2014
talousarvioon yhteensä 697.950 € avustusmäärärahan. Tikkurilan
seurakunnan osuus on seurakunnille jaettavasta määrästä 90.415 €.
Tikkurilan seurakuntaneuvosto on jakanut usean vuotena Tikkurilan
seurakunnan lähetysmäärärahat lähetysjärjestöille vapaaehtoisen
lähetyskannatuksen mukaisessa suhteessa. Periaate on korostanut
Vantaan seurakuntien strategian mukaisesti seurakunnan
vapaaehtoisuutta.
Esityslistan liitteenä oleva esitys määrärahojen jakamiseksi perustuu
lähetysjärjestöille osoitettuun vapaaehtoisen lähetyskannatuksen
kolmen viimeisen vuoden keskiarvon.

Liite 6: Esitys määrärahojen jakamiseksi 2014
Esitys:

1) Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva esitys Tikkurilan
seurakunnan lähetysmäärärahaosuuden jakamisesta.

PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto

28.5.2014

kokous 6/2014
69 § - 85 §
sivu 9 (14)

2) Seurakuntavaalien 2014 jälkeen vuonna 2015 seurakuntaneuvosto nimeää työryhmän valmistelemaan toiminta- ja
taloussuunnitelman 2014 – 2016 yhdeksi suureksi teemaksi
nimettyä asiaa Lähetystyön ja nousevan sukupolven kohtaaminen.
3) Päätöksen kaksi työryhmän tehtävä on luoda avoimesti ja
uudellakin otteella sellaisia lähetystyön konkreettisia malleja ja
tapoja, jotka huomioivat nousevan sukupolven osaamisen ja
auttamishalun. Tässä kehitystyössä tulee arvioida Tikkurilan seurakunnan kansainvälisen diakonian ja lähetystyön budjettivarojen
jakokäytäntö ja tehdä ehdotus käytännön uudistamiseksi.
Kirkkohallituksen ja lähetysjärjestöjen perussopimukseen liittyvän
ohjausta ja sen kehittymistä tulee seurata tarkasti.
Käsittely:

Tulkaa kaikki! -ryhmän Miikka Huuskonen teki Annika Lappalaisen
kannattamana vastaesityksen:
Tikkurilan seurakuntaneuvoston esityslistan 28.5.2014 § 81
Esitän, että Kansanlähetykselle, Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjälle,
Sanansaattajille ja SLEY:lle ehdotetut osuudet lähetysmäärärahoista kohdennetaan SLS:lle ja SPS:lle niiden vapaaehtoiskannatuksen mukaisessa suhteessa.
Peruste: Järjestöjen suhtautuminen naispappeuteen (poislukien
SANSA) ja sukupuolivähemmistöihin. Esitykseni on linjassa YKV: n
joulukuisen lähetysmäärärahapäätöksen kanssa.
Miikka Huuskonen

Annika Lappalainen

Puheenjohtaja päätti äänestyksestä ja antoi äänestysohjeet.
Pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Miikka Huuskosen
esitystä kannattavat EI. Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat. Äänestyksessä pohjaesitys sai JAA ääniä 10, EI ääniä 2.
Pohjaesitys sai enemmän ääniä, joten pohjaesitys hyväksyttiin.
Päätös:

Esitykset 1 – 3 hyväksyttiin.

Pykälän 81 käsittelyn jälkeen Miikka Huuskonen ja Annika Lappalainen toimittivat eriävän
mielipiteen 81 § päätöksestä:
Eriävä mielipide, Sn 28.5.2014 § 81
Vastaesityksessämme esittämiemme perustelujen vuoksi emme
voi yhtyä seurakuntaneuvoston päätökseen.
Annika Lappalainen

82 §

Miikka Huuskonen

Tikkurilan seurakunnan vuoden 2014 rippikoulusuunnitelman hyväksyminen
Kirkkoherra Janne Silvast on pyytänyt nuorisosihteeri Heli Varstalaa
valmistelemaan vuoden 2014 rippikoulutyön suunnitelman seurakuntaneuvoston käsittelyä varten. Suunnitelma sisältää rippikoulu-
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ryhmien intensiivijaksojen ajat, paikat, työntekijöiden nimet,
konfirmaatioiden tiedot sekä tiedon rippikouluissa käytettävästä
oppimateriaalista. (Rippikoulutyön ohjesääntö 2 §).
Liite 7: Tikkurilan seurakunnan rippikoulusuunnitelma vuonna 2014
Esitys:

Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva Tikkurilan seurakunnan
vuoden 2014 rippikoulusuunnitelma.

Päätös:

Hyväksyttiin esityslistan liitteenä oleva Tikkurilan seurakunnan
vuoden 2014 rippikoulusuunnitelma.

83 §

Lausunto Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille pastori Toni Fagerholmin
osittaisesta (20 %) virkavapaudesta VIII seurakuntapastorin virasta ajalle 1.1. 31.12.2015
Pastori Toni Fagerholm on hakenut jatkoa osittaiselle, 20 %
virkavapaalleen Tikkurilan seurakunnan VIII seurakuntapastorin
virasta vuoden 2015 loppuun saakka psykoterapia opintojen
loppuun saattamista varten.
Toni Fagerholm on ollut osittaisella, 20 %:n virkavapaalla seurakuntapastorin virastaan 1.11.2012 alkaen.
Virkavapaus on tarkoittanut yhden työpäivän myöntämistä
palkattomaksi virkavapaaksi viikon aikana.
Tuomiokapituli päättää papiston yli kahta kuukautta pidemmistä
virkavapaista. Seurakuntaneuvoston tulee antaa asiasta lausunto
Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille. (KJ 6:12)
Osittaisen virkavapaan järjestelyt ovat sopineet hyvin seurakunnan
pappistyövoiman kokonaisuuteen.

Esitys:

Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto puoltaa pastori Toni
Fagerholmin osittaisen (20 %) virkavapaan jatkamista vuoden 2015
loppuun saakka.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

84 §

Muut asiat

85 §

Kokouksen päättäminen

Esitys:

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet ja päättää
kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet ja päätti
kokouksen klo 19.15.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin
nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 69 – 74, 77, 79, 83 - 85
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pykälät: 75, 76, 80 - 82
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: : 75, 76, 80 - 82
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle
oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaatimukOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
sen sisältö
allekirjoitettava.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

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

Valitusaika

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

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

30 päivää

Kirkollisvalitus / alistusasia
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät

30 päivää

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

30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksi saannista.
Valituskirjelmä

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

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

Hankinta-asian
saattaminen
markkinaoikeuden
käsiteltäväksi

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

Lisätietoja

Oikeudenkäyntimaksu

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

Janne Silvast / puheenjohtaja

Marjo Lehtamo / sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Vantaalla 3. kesäkuuta 2014

Annika Lappalainen

Markku Weckman

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 4.6.2014 – 4.7.2014 Tikkurilan seurakunnan
ilmoitustaululla Kirkkoherranvirastossa Unikkotie 5 B, Tikkurila. Nähtävänä pitämisestä
on ilmoitettu samalla ilmoitustaululla.

Marjo Lehtamo
vs. hallintosihteeri

