PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto

28.1.2015

kokous 1/2015
1 § - 18 §
sivu 1 (19)

Aika

keskiviikko 28.1.2015 klo 18.03. – 20.11.
- kahvitarjoilu 17.30 alkaen

Paikka

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

Osallistujat:
Puheenjohtaja
Jäsenet

Janne Silvast
Anssi Aura
Eila Hyttinen
Johanna Korhonen
Annika Lappalainen
Paula Lehmuskallio
Kari Mansikka
Leila Nuotio
Päivi Pitkäranta
Hilkka Pokki
Janne Ropponen
Simo Routarinne
Katja Siniketo-Pietilä
Heikki Sipiläinen
Jarno Tepora
Liisa Virta
Markku Weckman

x

Sihteeri

Jaana Hentunen

x

Asianosainen

Terhi Viljanen, 10 §

x

Christina Lindblad
Jarno Eskelinen saapui klo18.33
x
x
Virpi Ratia
x
x
x saapui klo 18.07
x
x
x saapui klo 18.23
x
x
x
x

PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto

28.1.2015

kokous 1/2015
1 § - 18 §
sivu 2 (19)

Kokousasiat:
1 § Kokouksen avaus................................................................................................................3
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.............................................................................3
3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta............................................................................................3
4 § Pöytäkirjan tarkastus...........................................................................................................3
5 § Sihteerin valinta .................................................................................................................. 3
6 § Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi....................................4
7 § Tiedoksi saatettavat asiat....................................................................................................4
8 § Varapuheenjohtajanvaali.....................................................................................................4
9 § Vastuuryhmien puheenjohtajien, varapuheenjohtajien ja jäsenten valinta..........................5
10 § Nuorisotyönohjaajan viran auki julistaminen, tehtävänkuvaus ja haastattelutyöryhmän
nimeäminen ............................................................................................................................... 7
11 § Vokaatio Terhi Viljaselle Tikkurilan seurakunnan IV seurakuntapastorin virkaan ajalle
3.5.2015 – 31.12.2015................................................................................................................ 9
12 § Lausunto seurakuntapastori Kristiina Kartanon osittaiseen (50 %) virkavapaaseen ajalle
1.3.2015 – 31.12.2015.............................................................................................................. 10
13 § Ilolan seurakuntakodin asunnon käyttäminen väliaikaisesti työntekijöiden työtilana.......11
14 § Aloite perhetyön turvaamiseksi ......................................................................................12
15 § Lapsivaikutuksen arviointi ja lapsiasiahenkilön nimeäminen Tikkurilan seurakuntaan....14
16 § Myyntisaamisten merkkaaminen luottotappioiksi.............................................................15
17 § Muut asiat....................................................................................................................... 16
18 § Kokouksen päättäminen..................................................................................................16

PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto
1§

kokous 1/2015
1 § - 18 §

28.1.2015

sivu 3 (19)

Kokouksen avaus

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03 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 Anssi Aura ja Eila Hyttinen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Korhonen ja Annika
Lappalainen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina.

4§

Pöytäkirjan tarkastus

Esitys:

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi tiistaina 3.2.2015 klo 12 – 16
Tikkurilan seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

5§

Sihteerin valinta
Seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirjaa pitää seurakuntaneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla
seurakunnan viran- tai toimenhaltija. (Seurakuntaneuvoston
ohjesääntö 1. luku 6 §)
Hallintosihteerin tehtävänkuvassa on varauduttu seurakuntaneuvoston sihteerin tehtävään. Tikkurilan seurakunnan hallintosihteerinä toimii Jaana Hentunen.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee sihteerikseen Jaana Hentusen

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Käsittely:

Esittelijä kysyi neuvoston kantaa, otetaanko kokoukseen
käsiteltäväksi lisäesitys Kahden edustajan nimeäminen Tikkurilan
kirkon hankeryhmään. Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen
neuvosto päätti, että asia tuodaan esityslistan kautta seuraavaan
kokoukseen.

Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7§

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

Esitys:

Merkitään kirkkoherran päätösluettelo tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

b) Tuomiokapitulin päätökset
Asianro 2014 – 00306 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on
istunnossaan 3.12.2014 todennut pastori Sonja Turusen
virkasuhteen Tikkurilan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan
päättyvän 14.1.2015 alkaen irtisanoutumisen johdosta.
Asianro 2014 – 00329 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on
istunnossaan 17.12.2014 myöntänyt pastori Marja Ruuskalle
virkavapaata Tikkurilan seurakunnan IV seurakuntapastorin virasta
ajalle 1.3.2015 – 31.12.2015.
Esitys:

Merkitään Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset
tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

8§

Varapuheenjohtajanvaali
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali
toimitetaan seurakuntaneuvoston toimikauden ensimmäisen ja
kolmannen vuoden tammikuussa. (KL 10:2 ja KJ 10:12)
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan toimimisesta seurakuntaneuvoston kokouksen puheenjohtajana on voimassa, mitä siitä
kirkkojärjestyksessä säädetään (KJ 9:1). Seurakuntayhtymissä
kirkkoneuvostoa vastaa seurakuntaneuvosto.
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Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kirkkoneuvoston
kokouksessa
1) kirkkoherran ollessa estynyt tai esteellinen; sekä
2) muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä
päätöksellä varapuheenjohtajan annettua siihen
suostumuksensa. Päätös voidaan tehdä myös määräajaksi,
kuitenkin enintään kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen
saakka, kun kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja vaihtuu.
(8.11.2002/843/2003)

Esitys:

Seurakuntaneuvosto valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan
vuosiksi 2015 ja 2016.

Käsittely:

Annika Lappalainen esitti varapuheenjohtajaksi Anssi Auraa ja Liisa
Virta Jarno Teporaa. Asiasta päätettiin äänestää, puheenjohtaja
päätti äänestysmenettelyksi suljetun lippuäänestyksen.
Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat. Äänet jakautuivat
seuraavasti; Jarno Tepora 10 ääntä, Anssi Aura 5ääntä, tyhjä 1.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto valitsi varapuheenjohtajaksi Jarno Teporan
vuosiksi 2015 ja 2016.

9§

Vastuuryhmien puheenjohtajien, varapuheenjohtajien ja jäsenten valinta
Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto hyväksyi 2.12.2010
seurakunnan uuden toimintajärjestelmän. Seurakunnan toiminnan
suunnittelun ja ohjaamisen avuksi perustettiin vastuuryhmät.
Vastuuryhmät nimettiin neljään palvelukokonaisuuteen:
⁃
⁃
⁃
⁃

Varhaisnuorista nuoriin aikuisiin
Perhe- ja ruuhkavuosiin
Voimavuodet, sinkut ja seniorit
Diakonia ja kriisivalmius

Seurakunnan johtamisjärjestelmä, roolien ja tehtävää tarkennettiin
seurakuntaneuvoston kokouksessa 17.2.2011 vastuuryhmien varajäsenten ja niiden kutsumisen osalta. Kokouksessaan 7.5.2014
neuvosto päätti, että 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.
Neuvosto jakoi 3.12.2014 Voimavuodet,
vastuuryhmän kasteen osioon:

sinkut

ja

seniorit

- Lähetys-, aikuis- vapaaehtoistyön- ja ystävyysseurakuntatyönvastuuryhmä.
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- Jumalanpalvelus ja musiikkityön vastuuryhmä

Tikkurilan seurakunnassa on edellä kuvattujen päätösten jälkeen
viisi vastuuryhmää seuraavilla palvelualueilla
- Varhaisnuorista, nuoriin aikuisiin palvelualueen vastuuryhmä
- Perhe- ja ruuhkavuodet palvelualueen vastuuryhmä
- Lähetys-, aikuis- vapaaehtoistyön- ja ystävyysseurakuntatyönvastuuryhmä (Voimavuodet, sinkut ja seniorit palvelualue)
- Jumalanpalvelus ja musiikkityön vastuuryhmä (Voimavuodet, sinkut
ja seniorit palvelualue)
- Diakonia ja kriisivalmius palvelualueen vastuuryhmä

Seurakuntaneuvoston tulee nimetä toimikautensa alussa kuhunkin
vastuuryhmään keskuudestaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Heidän lisäksi seurakuntaneuvosto nimeää vastuuryhmään 1-4
muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään
kahden vuoden toimiajaksi kerrallaan.
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.
Esitys:

1) Seurakuntaneuvosto nimeää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan
ja jäsenet Varhaisnuorista nuoriin aikuisiin palvelualueen
vastuuryhmään
2) Seurakuntaneuvosto nimeää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan
ja jäsenet Perhe- ja ruuhkavuodet palvelualueen vastuuryhmään
3) Seurakuntaneuvosto nimeää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan
ja jäsenet Voimavuodet, sinkut ja seniorit palvelukokonaisuuden alla
olevaan Lähetys-, aikuis- vapaaehtoistyön- ja ystävyysseurakuntatyön vastuuryhmään
4) Seurakuntaneuvosto nimeää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan
ja jäsenet Voimavuodet, sinkut ja seniorit palvelukokonaisuuden alla
olevaan Jumalanpalvelus ja musiikkityön vastuuryhmään
5) Seurakuntaneuvosto nimeää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan
ja jäsenet Diakonia ja kriisivalmius palvelukokonaisuuteen.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto nimesi jäsenet esityksissä 1-5 mainittuihin
vastuuryhmiin. Nimetyt jäsenet ilmenevät pöytäkirjan liitteestä 1.

Liite 1 Vastuuryhmien edustajat
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Nuorisotyönohjaajan viran auki julistaminen, tehtävänkuvaus ja haastattelutyöryhmän nimeäminen
Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli kokouksessa
24.9.2014 seurakunnan erityisnuorisotyönohjaajan viran
muuttamista nuoriso-ohjaajan viraksi seuraavasti.

Seurakuntaneuvosto 24.9.2014 § 110
Esitys Tikkurilan seurakunnan erityisnuorisotyönohjaajan viran
muuttamiseksi nuorisotyönohjaajan viraksi, jonka painopisteenä on nuorisodiakonia sekä viran täyttäminen
määräajaksi 31.12.2018 saakka
Tikkurilan seurakunnan erityisnuorisotyönohjaaja Petri Minkkinen on
irtisanoutunut virastaan 1.11.2014 alkaen. Viran nimikkeen muutokselle ja seurakunnan toimintaympäristön muutoksen seuraamiselle
ja reagoinnille avautuu tässä yhteydessä luonteva tilaisuus.
Erityisnuorisotyönohjaajan virkanimike on sisältänyt ajatuksen viran
diakonisuudesta. Nykyaikaisempi viran nimike olisi nuorisodiakoni.
Tikkurilan seurakunnalla on kuitenkin edelleen osittainen tarve
perinteisemmän nuorisotyön ja rippikoulutyön resurssointiin kyseisen
viran kohdalla. Mikäli virkanimike olisi nuorisotyönohjaaja, mahdollistaisi se laajemman hakijajoukon rekrytoinnissa ja toisi tehtäväkuvaan joustavuutta tulevia vuosia varten. Viran määräaikaisuuden
perusteena on seurakunnan toimintaympäristön muuttuvuus ja
seurakunnan kyky vastata siihen kokonaisuutena.
Perustettavan viran tehtävässä painottuisi 60 % oppilaitostyö ja 40
% nuoriso- ja rippikoulutyö.
Nuorisotyönohjaajan virka kuuluu vaativuusryhmään 502 ja sen
viran virkaehtosopimuksessa mainittu peruspalkka on 2 282,85
euroa kuukaudessa. Virkanimikkeen muutos ei lisää Tikkurilan
seurakunnan henkilöstökuluja.
Esitys:
1) Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää yhteisen
kirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Tikkurilan
seurakunnan erityisnuorisotyönohjaajan virka lakkautetaan1.1.2015
alkaen.
2) Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää
yhteisenkirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
Tikkurilan seurakuntaan perustetaan nuorisotyönohjaajan virka
1.1.2015 alkaen.
3) Viran painopisteenä on nuorisodiakonia ja työ Tikkurilan
seurakunnan alueella olevissa ammattioppilaitoksissa. Viran
pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen päätösten 13.9.2005
mukainen kelpoisuus kirkon nuorisotyönohjaajan tai diakonin
virkaan.
4) Virka kuuluu vaativuusryhmään 502 ja sen sijoituspaikka on
Tikkurilan seurakunta.
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5) Virka täytetään määräajaksi ajalle 1.1.2015 – 31.12.2018.
6) Tikkurilan seurakuntaneuvosto hyväksyy haettavan viranhaltijan
tehtävänkuvauksen hakuprosessin päättämisen yhteydessä.
7) Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös:Esitykset 1 –7 hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 4.11.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. lakkauttaa 1.1.2015 alkaen Tikkurilan seurakunnan
erityisnuorisotyönohjaajan
2. perustaa 1.1.2015 alkaen nuorisotyönohjaajan viran, jonka
kelpoisuusehtona on piispainkokouksen päätösten 13.9.2005
mukainen kelpoisuus kirkon nuorisotyönohjaajan tai diakonin virkaan
ja jonka palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Seurakuntaneuvosto 28.1.2014
Seurakuntaneuvoston päätettäväksi on jäänyt vielä 24.9.2014 olleen
neuvoston kokouksen sekä 4.11.2014 olleen yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen nuorisotyönohjaajan tehtävänkuvaus
ja hakuprosessi. Viran pääpainopisteiksi neuvosto päätti jo aiemmin
nuorisodiakonian ja työn Tikkurilan seurakunnan alueella olevissa
ammattioppilaitoksissa.
Nuorisotyönohjaajan tehtävänkuvaus on esityslistan liitteenä.

Esitys:

1) Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva tehtävänkuvaus
haettavaksi julistettavan nuorisotyönohjaajan tehtävänkuvaukseksi.
2) Viran erityisenä tarpeena on nuorisodiakonian toteuttaminen
Tikkurilan seurakunnan alueella olevissa oppilaitoksissa sekä
nuorisotyö ja rippikoulutyö.
3) Julistetaan virka haettavaksi ja todetaan, että virka täytetään
31.12.2018 saakka.
4) Seurakuntaneuvosto nimeää keskuudestaan haastattelutyöryhmän 2-3 henkilöä kirkkoherran ja nuorisotyön koordinoivan
esimiehen lisäksi. Kirkkoherra voi kutsua haastattelutyöryhmän
työskentelyyn mukaan yhden henkilön Vantaan seurakuntien
oppilaitostyöstä ja ammattioppilaitos Variasta.
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Käsittely:

Esittelijä tarkensi esityksen kohtaa kolme siten, että julistetaan
virka haettavaksi ja todetaan, että virka täytetään 31.12.2018
saakka. Kirjausvirhe korjattiin pöytäkirjaan.

Päätös:

1) Hyväksyttiin esityslistan liitteenä oleva tehtävänkuvaus
haettavaksi julistettavan nuorisotyönohjaajan tehtävänkuvaukseksi.
2) Viran erityisenä tarpeena on nuorisodiakonian toteuttaminen
Tikkurilan seurakunnan alueella olevissa oppilaitoksissa sekä
nuorisotyö ja rippikoulutyö.
3) Julistetaan virka haettavaksi ja todetaan, että virka täytetään
31.12.2018 saakka. Määräaikaisen virantäytön perusteena on
nuorisotyön uudelleen organisoituminen ja tehtävien muutokset.
4) Seurakuntaneuvosto nimesi haastattelutyöryhmään Leila Nuotion
ja Hilkka Pokin.

11 §

Vokaatio Terhi Viljaselle Tikkurilan seurakunnan IV seurakuntapastorin virkaan
ajalle 3.5.2015 – 31.12.2015
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 17.12.2014
myöntänyt pastori Marja Ruuskalle virkavapaata Tikkurilan
seurakunnan IV seurakuntapastorin virasta ajalle 1.3.2015 –
31.12.2015.
Marja Ruuskan viransijaisena toimii pastori Johanna Jakonen
28.2.2015 saakka, jonka jälkeen hän siirtyy toisen seurakunnan
papiksi.
Tikkurilan seurakuntaa on palvellut useana kesänä teologi ja
sittemmin teologian maisteri Terhi Viljanen. Hän on saanut
kesäaikaisena viranhaltijana normaalia vaativampia tehtäviä, muun
muassa itsenäisen osavastuun muiden kesätyöntekijöiden
perehdyttämistä Tikkurilan seurakunnan rippikoulutyöhön.
Kirkkoherra on keskustellut Terhi Viljasen mahdollisuudesta tulla
hoitamaan Tikkurilan seurakunnan IV seurakuntapastorin virkaa
3.5.2015 lähtien edellyttäen pappisvihkimyksen saamista. Tätä
ennen Terhi Viljanen voisi toimia teologina ja vastata rippikoulutyöstä rippikoulupastori Veikko Karhumaan perhevapaan ajan.
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 3 luku 8 § valtuuksien pohjalta
kirkkoherra on voinut rekrytoida pappeja seurakuntaan töihin alle
vuoden mittaisiin virkasuhteisiin. Koska nyt on kyse pappisvihkimyksen pyytämisestä, on kirkkoherra tuonut asian neuvoston
käsiteltäväksi.
Kirkkoherra on kutsunut Terhi Viljasen esittäytymään seurakuntaneuvoston kokoukseen.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto pyytää vokaatiota teologian maisteri Terhi
Viljaselle Tikkurilan seurakunnan IV seurakuntapastorin virkaan
ajalle 3.5.2015 – 31.12.2015.

PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto

28.1.2015

kokous 1/2015
1 § - 18 §
sivu 10 (19)

Käsittely:

Terhi Viljanen esittäytyi seurakuntaneuvoston jäsenille. Esittelijä
kertoi esityslistassa ja esityksessä olleen päivämäärän olevan
virheellinen, jonka mukaan vokaatio IV seurakuntapastorin virkaan
alkaisi 8.6.2015. Se alkaa 3.5.2015 olevasta pappisvihkimyksestä
alkaen. Virhe korjattiin pöytäkirjaan.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto päätti pyytää vokaatiota teologian maisteri
Terhi Viljaselle Tikkurilan seurakunnan IV seurakuntapastorin
virkaan ajalle 3.5.2015 – 31.12.2015.

12 §

Lausunto seurakuntapastori Kristiina Kartanon osittaiseen (50 %) virkavapaaseen
ajalle 1.3.2015 – 31.12.2015
Pastori Kristiina Kartano on hakenut osittaista virkavapaata (50 %)
Tikkurilan seurakunnan II seurakuntapastorin virasta ajalle 1.3. 31.12.2015.
Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt 14.12.2005 harkinnanvaraisten virkavapaiden ja työlomien myöntämisen perusteista
Vantaan seurakuntayhtymässä 1.1.2006 alkaen seuraavasti:
Virkavapausperusteissa sanotaan, että työntekijän tulee olla
työskennellyt Vantaan seurakunnissa tai yhtymän yksiköissä.
Vähintään kaksi vuotta, ennen kuin hänelle voidaan myöntää
virkavapaata. Kristiina Kartano on toiminut Tikkurilan seurakunnassa
pastorina kahdeksan vuotta. 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?
Kirkkoherra on kartoittanut mahdollisen viransijaispapin saamista
Tikkurilan seurakuntaan. Sijaistilanne näyttää hyvältä, varsinkin jos
seurakunta voi tarjota täydempää virkasuhdetta kuin 50 %.
Kun Kristiina Kartanon osittaiseen virkavapaaseen liitetään VIII
seurakuntapastorin olemassa oleva 20 % virkavapaa, merkitsee se
70 %:sta papin vakanssin täyttämättä jäämistä papistomme
keskuudessa. Lisäksi yhden pappimme tehtävänkuvausta on
muutettu siten, että hän käyttää työajastaan 50 % perhetyöhön,
vaikka vakanssi on täytetty 100:sti.
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VIII seurakuntapastorin 20 % virkavapaan tuoma säästö palkkakuluihin on jo huomioitu vuoden 2015 budjetissa. Tikkurilan
seurakunta on kuitenkin varannut vuoden 2015 budjettiin
palkkarahat Pyhän Laurin kirkon tapahtumakoordinaattorille
1.3.2015 alkaen ja nuorisotyönohjaajan virkaan 1.1.2015 alkaen.
Rekrytoinnin aikatauluista johtuen tapahtumakoordinaattori voinee
aloittaa työnsä vasta 1.5.2015 ja nuorisotyönohjaaja samoin
1.5.2015. Mikäli Kristiina Kartanon osittaisen virkavapaan ajaksi
palkataan sijainen ajalle 1.4.2015 – 30.11.2015 olisi seurakunnalla
mahdollista olemassa olevilla palkkarahoilla ottaa sijaispappi 100
%:n virkasuhteeseen.

Esitys:

1) Seurakuntaneuvosto puoltaa pastori Kristiina Kartanon osittaista
(50%) virkavapaata Tikkurilan seurakunnan II seurakuntapastorin
virasta ajalle 1.3.-31.12.2015.
2) Mikäli tuomiokapituli myöntää virkavapauden, otetaan Tikkurilan
seurakuntaan töihin pastori määräaikaiseen virkasuhteeseen virkaa
perustamatta ajalle 1.4. - 30.11.2015.

Päätös:

13 §

Esitykset 1 – 2 hyväksyttiin.

Ilolan seurakuntakodin asunnon käyttäminen väliaikaisesti työntekijöiden
työtilana
Tikkurilan seurakunnan Ilolan seurakuntakodin yhteydessä oleva
vahtimestarin asunto on tyhjillään. Asuntoa on sen vapautumisen
jälkeen suunniteltu virkamiestasolla muutettavaksi kerho- ja
ryhmätoimintaan sopivaksi. Tehdyt kartoitusten perusteella
käyttötarkoituksen muutos edellyttäisi asuntoon kuitenkin mittavia ja
kalliita teknisiä muutostöitä.
Osa Tikkurilan seurakunnan työntekijöistä käyttää Ilolan seurakuntakodin toimistohuonetta työpisteenään, koska he saavat sisäilmaoireita virastotalon toimistohuoneissa. Ilolan seurakuntakodin
toimistohuoneeseen mahtuu kuitenkin kerrallaan työskentelemään
korkeintaan kaksi henkilöä. Se on myös seurakuntakodin
vahtimestarin, lastenohjaajien ja iltapäiväkerhonohjaajien
toimistotyöpiste. Toimiston käyttö on ruuhkautunut ja on alkanut
haitata työntekijöiden työtä.

Vahtimestarin asunto voisi toimia tilapäisesti toimistokäytössä. Näin
saataisiin toimiva väliaikaratkaisu työntekijöiden puutteellisiin
työtiloihin. Kirkkokorttelin kehityshankkeen edetessä tulee väistötilat
hankkia kokonaisvaltaisesti virastotalon kaikille toimipisteille ja
toimistoille.
Vahtimestarin asunnon vuokra tulisi olemaan Tikkurilan seurakunnalle 807,90 euroa kuukaudessa. Asunnon koko on 66
neliömetriä. Asunto voi toimia korkeintaan 7 henkilön toimistotilana.
Asuntoon on tarkoitus sijoittaa väliaikaisesti tässä vaiheessa 4
työntekijän työskentelypiste. Lisäkustannuksia asunnon
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toimistotilakäyttöön siirtämisessä tulee vuokran lisäksi toimisto- ja
taukotilakalusteiden hankinnasta joka on arviolta yhteensä noin
4.500 euroa.
Esitys:

Ilolan seurakuntakodin vahtimestarin asunto otetaan tilapäisesti
Tikkurilan seurakunnan työntekijöiden toimistokäyttöön. Asunnon
vuokra ja kalusteiden hankintakustannukset maksetaan seurakuntaneuvoston määrärahoista.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

14 §

Aloite perhetyön turvaamiseksi
Seurakuntaneuvoston kokouksessa 3.12.2014 tehtiin kaikkien
kokouksessa läsnä olevien neuvoston jäsen allekirjoittama aloite
perhetyön turvaamiseksi Tikkurilan seurakunnassa.
Tikkurilan Perhe- ja ruuhkavuodet kokonaisuuden alle kuuluu yhtenä
toimintamuotona perhetyö. Perhetyö on toimintamuotona merkittävä
ja tarpeellinen työmuoto. Perhetyön avulla tavoitetaan
seurakuntalaisia hyvin laajasti ja perhetyön avulla Tikkurilan
seurakunnalla on mahdollisuus tukea perheitä elämän eri vaiheissa
sekä ennaltaehkäistä perheiden kriisitilanteita. Nähtävissä on, että
perheet tarvitsevat näinä aikoina entistä enemmän tukea arjessa
jaksamiseen.
Tikkurilan seurakunnassa lakkautettiin perhetyöntekijän virka ja
tehtävät jaettiin palvelukokonaisuuden kesken. Tällä hetkellä
seurakunnan kyseisen palvelukokonaisuuden yksi pappi käyttää
työajastaan 50 % perhetyöhön. Järjestely on mahdollistanut
perhetyön kehittämisen ja uusien yhteistyökuvioiden ja toimintojen
käynnistämisen. Yhtenä kehittämisen painopisteenä on ollut
esimerkiksi isätyö.
Tällä hetkellä on sovittu, että palvelukokonaisuuden papille
mahdollistetaan 50 % työajan käyttäminen perhetyössä toukokuun
2015 loppuun. Me allekirjoittaneet olemme huolissamme perhetyön
tulevaisuudesta ja jo käynnistyneiden, toimivien
yhteistyökumppanuuksien ja toimintojen jatkosta.
Me allekirjoittaneet toivommekin, että perhetyön jatkuminen
turvataan ja toiminnot ja resursointi suunnitellaan hyvissä ajoin
ennen toukokuuta niin, että Tikkurilan seurakunnassa voidaan
jatkossakin tarjota seurakuntalaisille laadukasta, ammattitaitoista ja
ennaltaehkäisevää perhetyötä.
Vantaalla 3.12.2014
Miikka Huuskonen, Pirkko Kotila, Minna Kuusela, Marja Mattila,
Annika Lappalainen, Paula Lehmuskallio, Eva Loikkanen, Kari
Mansikka, Aulis Mölsä, Sari Roman-Lagerspetz, Eija Salmenkivi,
Jarno Tepora, Liisa Virta ja Markku Weckman

Tikkurilan seurakunnassa toiminnallisia työntekijöitä on 49. Hallinto
ja muissa tukipalveluissa on 14 työntekijää. Lasten ja lapsiperheiden
parissa työskentelee päätyöalanaan 19 henkilöä. Se on
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seurakunnan suurin työalaryhmä. Seuraavaksi suurin työalaryhmä
on varhaisnuoriso- ja nuorisotyöntekijät 7:llä työntekijällä. Kun
laskuihin otetaan mukaan ne työntekijät, joiden työhön sisältyy oman
päätyöalan ohessa lapsiperheiden palveleminen nousee lasten ja
perheiden parissa tekevien työntekijöiden määrä 40:een. Lapsiin ja
perheisiin panostaminen on Tikkurilan seura- kunnassa ollut
perinteisesti vahvaa ja laadukasta. Supistuvan talouden aikana on
luonnollisesti tämäkin, seurakunnan suurin työala, joutunut viime
vuosina säästämään henkilöstökuluissaan.
Aloitteessa on tärkeä viesti perhetyön piirissä tapahtuvasta uudesta,
etsivästä ja diakonisesta perhetyöstä, jonka kehittymiselle halutaan
antaa tuki.
Mikäli seurakuntaneuvosto puoltaa pykälässä 12 olevan viranhaltijan
osittaista (50 %) virkavapaata, on seurakunnan mahdollista
muidenkin säästyvien henkilöstökulujen perustalta palkata pastori
100 % työajalla osaksi vuotta. Tämä mahdollistaa jatkaa pastori
Tuula Lapveteläisen työkuvaa vuoden loppuun saakka siten, että 50
% työnkuvasta on edelleen perheiden parissa tehtävää etsivää
työtä. Näin seurakunta saa myös lisäaikaa suunnitella uusien
perhetyömuotojen mahdollista jatkoa.
Esitys:

1) Mikäli seurakuntaneuvosto on puoltanut pykälässä 12 olevaa
virkavapaata, tuomiokapituli päättää sen mukaisesti ja seurakuntaan
palkataan pastori määräaikaiseen virkasuhteeseen virkaa
perustamatta, niin pastori Tuula Lapveteläisen voimassaolevaa
tehtävänkuvaa jatketaan 31.12.2015 saakka.
2) Merkitään tiedoksi, että lasten ja perheiden parissa tehtävän työn
kokonaisuutta käsitellään seuraavaksi toimintakertomuksen
yhteydessä ja pian sen jälkeen tuon palvelualueen vastuuryhmä
alkaa luonnostelemaan toiminta- ja taloussuunnitelmaa.
3) Katsotaan aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös:

15 §

Esitykset 1 – 3 hyväksyttiin.

Lapsivaikutuksen arviointi ja lapsiasiahenkilön nimeäminen Tikkurilan
seurakuntaan
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous teki
toukokuussa 2014 päätöksen lisätä kirkkojärjestykseen säännöksen
lapsivaikutusten arvioinnista:
Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen
valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset
lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka
käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18vuotiasta. (KJ 23.3).
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Kirkkojärjestyksen muutoksella halutaan vaikuttaa siihen, että
lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi kirkossa ja yhteiskunnassa
paranee.
Tavoitteena on
• edistää lapsen edun toteutumista kirkollisessa päätöksenteossa
ja toiminnassa
• vahvistaa lasten mielipiteiden huomioimista ja lasten osallisuutta
kirkon
toiminnassa
• lisätä lapsen ihmisoikeuksien tunnettuutta kirkossa
• edistää kirkon oman teologisen tehtävän ja strategisten
tavoitteiden
toteutumista
Lapsivaikutusten arvioinnin perusteet nousevat sekä yk:n lapsen
oikeuksien sopimuksesta että kirkon omasta itseymmärryksestä.
Säädös tuli voimaan 1.1.2015.
Seurakuntiin voidaan myös nimetä lapsiasiahenkilö, joka on apuna
lapsivaikutusarvioinnin tekemisessä. Lapsiasiahenkilöitä voi olla
kaksi, joista toisen on hyvä olla luottamushenkilö ja toisen työntekijä.
Lapsiasiahenkilöllä voi olla esimerkiksi seuraavia tehtäviä:
•

•

•
•

Esitys:

toimia lapsen oikeuksien sopimuksen ja lasten ja nuorten
asioiden asiantuntijana, jota päätöksen valmistelija voi
konsultoida valmistelun eri vaiheissa
osallistua lapsiasiavaikutusten (lava) -koulutuksiin ja välittää
ajankohtaista tietoa seurakuntien työntekijöille ja
luottamushenkilöille
organisoida lasten ja nuorten mielipiteiden selvittämisen
tarkistaa valmistelijan apuna esityslistalta ne päätökset, joilla
on vaikutuksia lapsiin ja nuoriin

1) Merkitään tiedoksi, että lapsivaikutusten arviointi ja sitä määräävä
kirkkojärjestyksen säädös (KJ 23:3) on tullut voimaan 1.1.2015.
2) Lapsivaikutusten arviointi Suomen evankelis-luterilaisessa
kirkossa ohjeistus lähetetään työntekijöiden tiedoksi.
3) Kirkkoherra tuo seurakuntaneuvoston kokoukseen esityksen
lapsiasiahenkilöiden nimeämisestä.
4) Lapsiasiahenkilöillä on oikeus osallistua perhe- ja ruuhkavuodet
sekä varhaisnuorista nuoriin aikuisiin käsittävien palvelualueiden
vastuuryhmien kokouksiin.

Käsittely:

Kirkkoherra esitti lapsiasiahenkilöiksi seurakuntalaista Laura
Häggblomia ja työntekijä Päivi Romulaa.

Päätös:

1) Merkittiin tiedoksi, että lapsivaikutusten arviointi ja sitä määräävä
kirkkojärjestyksen säädös (KJ 23:3) on tullut voimaan 1.1.2015.
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2) Lapsivaikutusten arviointi Suomen evankelis-luterilaisessa
kirkossa ohjeistus lähettään työntekijöiden tiedoksi.
3) Lapsiasiahenkilöiksi nimettiin Laura Häggblom ja Päivi Romula.
4) Lapsiasiahenkilöillä on oikeus osallistua perhe- ja ruuhkavuodet
sekä varhaisnuorista nuoriin aikuisiin käsittävien palvelualueiden
vastuuryhmien kokouksiin.

16 §

Myyntisaamisten merkkaaminen luottotappioiksi
Vantaan seurakunnat ja seurakuntayhtymän yksiköt ovat siirtyneet
Kirkon palvelukeskuksen (KiPa) jäseniksi. Muutos on koskettanut
talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja ja sitä tukevia tietohallintoratkaisuja kokonaisvaltaisesti.
Talous- ja henkilöstöhallinnon tiedot on siirretty uuteen järjestelmään
vuoden 2014 aikana. Viimeisiä siirtotoimenpiteitä on tehty vuoden
2015 alussa, kun tilivuosi 2014 on saatu päättymään.
KiPaan siirtymiseen johdosta Vantaan seurakuntayhtymän
talouspäällikkö Juha Venho on pyytänyt kirkkoherra Janne Silvastilta
tammikuun alussa nopeaa päätöstä Tikkurilan seurakunnan
heinäkuun 2014 loppuun saakka kertyneiden myyntisaamisten
merkkaamisesta luottotappioiksi. Myyntisaamisia voidaan periä vielä
luottotappioiksi merkkaamisen jälkeenkin.
Kirkkoherra on päätöksellään merkinnyt myyntisaamiset ajalta
31.12.2012 – 14.7.2014 luottotappioiksi ja lähettänyt päätöksen vielä
seurakuntaneuvoston vahvistettavaksi. Kirkkoherran ostopäätösten
hankintavaltuudet ovat 20.000 euroa.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto vahvistaa kirkkoherran päätöksen, joka
merkitsi Tikkurilan seurakunnan myyntisaamiset luottotappioiksi
ajalta 31.12.2012 – 14.7.2014.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

17 §

Muut asiat

18 §

Kokouksen päättäminen

Esitys:

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimus ja valitusohjeet ja päättää
kokouksen

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimuksen, valitusohjeet ja päätti
kokouksen klo 20.11.
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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 – 4, 6, 7, 11, 12, 17, 18
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pykälät: 5, 8, 9, 10, 13 - 16.
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: 5, 8, 9, 10, 13 - 16
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 tiedoksi saannista.
Oikaisuvaatimuk- Oikaisuvaatimuksesta 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: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520
HELSINKI
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Faksi: 029 56 42079
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
puhelinvaihde: 029 56 42000

30 päivää

Kirkollisvalitus, pykälät

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät
Kirkollisvalitus / alistusasia
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät

30 päivää

Bulevardi 16 B, V kerros klo 13.00 – 15.00
Faksi: 09 2340 3050
Sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pykälät
Käyntiosoite: Eteläranta 8
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Puhelin: 09 18021
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: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 43300
Telekopio:029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Lisätietoja

Oikeudenkäyntimaksu

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

Janne Silvast / puheenjohtaja

Jaana Hentunen / sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Vantaalla 3. helmikuuta 2015

Johanna Korhonen

Annika Lappalainen

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 5.2.2015 – 6.3.2015 Tikkurilan seurakunnan
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa Unikkotie 5 B, Tikkurila. Nähtävänä pitämisestä
on ilmoitettu samalla ilmoitustaululla.

Jaana Hentunen
hallintosihteeri

