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Aika

keskiviikko 11.3.2015 klo 18 – 21.10.
- kahvitarjoilu 17.30 alkaen

Paikka

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

Osallistujat:
Puheenjohtaja
Varapj.
Jäsenet

Sihteeri

Janne Silvast
Jarno Tepora
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
Liisa Virta
Markku Weckman

x
x
x
x
x

Jaana Hentunen

x

Miikka Huuskonen
x
x
x
x
x
Sari Roman-Lagerspets
x
Jarno Eskelinen poistui 20.53
x
Virpi Ratia

Muut osanottajat:
Päivi Helén, projektipäällikkö, § 26
Mika Ijäs, vs. koordinoiva esimies, § 26
Jyrki Kaukanen, koordinoiva esimies, § 26
Heikki Leppä, koordinoiva esimies, § 26
Anita Salonen, koordinoiva esimies, § 26 – 27

Mahdollisesta esteestä pyydetään ilmoittamaan
Jaana Hentunen, puh. 050 570 2165, jaana.hentunen@evl.fi
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Kokouksen avaus

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja piti alkuhartauden.

20 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

21 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Anssi Aura ja Eila Hyttinen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anssi Aura ja Eila Hyttinen.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

22 §

Pöytäkirjan tarkastus

Esitys:

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi tiistaina 17.3.2015 klo 12 – 16
Tikkurilan seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

23 §

Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
lisäyksellä, että § 32:n kohdalla käsitellään lisäesityslistalla tullut
messukyselyn tulokset.

24 §

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

Esitys:

Merkitään kirkkoherran päätösluettelo tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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b) Tuomiokapitulin päätökset
Asianro 2014 – 00345 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on
istunnossaan 21.1.2015 antanut pastori Mirka Härköselle
viranhoitomääräyksen Tikkurilan seurakunnan ma. IX
seurakuntapastoriksi 13.1.2015 – 8.11.2015.

Esitys:

Merkitään Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset
tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

25 §

Varapuheenjohtajan toimiminen puheenjohtajana seurakuntaneuvoston
kokouksissa
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan toimimisesta
seurakuntaneuvoston kokouksen puheenjohtajana on voimassa,
mitä siitä kirkkojärjestyksessä säädetään (KL 10:2).
Seurakuntayhtymissä kirkkoneuvostoa vastaa seurakuntaneuvosto.
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.(KJ 9:1 / 8.11.2002/843/2003)
Seurakuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 28.1.2015 neuvoston
varapuheenjohtajaksi Jarno Teporan. Kirkkoherra on keskustellut
varapuheenjohtajan kanssa varapuheenjohtajan toimimisesta
neuvoston kokousten puheenjohtajana.
Keskustelussa tarkenettiin asiaan liittyvät kirkkolain ja -järjestyksen
kohdat ja todettiin, että varapuheenjohtajan toimiminen puheenjohtajana tarkoittaa puheenjohtajuutta seurakuntaneuvoston
kokouksessa. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajuus säilyy
edelleen virkaan sidottuna kirkkoherralla, jolla on myös äänivalta
neuvoston kokouksessa. Kirkkoherra toimii kokousten kokokoonkutsujana. Hän toimii seurakuntaneuvoston esittelijänä virkaasemastaan käsin.
Varapuheenjohtajan toimiessa kokouksen puheenjohtajana hänen
ääni ratkaisee tasaäänitilanteissa kokouksen kannan. Hän myös
päättää, mitä pöytäkirjaan kirjataan kokouksen kulusta ja
päätöksestä. Mikäli ääntenlaskijat ovat eri mieltä tuodaan asia
seuraavaan neuvoston kokoukseen normaalin menettelytavan
mukaisesti. Mikäli seurakuntaneuvoston enemmistö,
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varapuheenjohtaja tai kirkkoherra ilmaisee tahtonsa siirtyä takaisin
aikaisempaan käytäntöön, jonka mukaan kirkkoherra toimii
neuvoston puheenjohtaja, tulee siihen siirtyä.
Kirkkoherra Janne Silvast ja varapuheenjohtaja Jarno Tepora ovat
keskustelleet varapuheenjohtajan toimimisesta seurakuntaneuvoston kokousten puheenjohtajana. He ovat yksimielisiä
menettelytapaan siirtymisestä.
Esitys:

1) Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Jarno Tepora toimii
puheenjohtajana seurakuntaneuvoston kokouksissa vuoden 2016
loppuun saakka.
2) Silloin kun varapuheenjohtaja on estynyt saapumaan kokoukseen
tai on esteellinen, kirkkoherra toimii neuvoston kokouksessa
puheenjohtajana.
3) Seurakuntaneuvoston kokouskutsut lähettää kirkkoherra.

Päätös:

26 §

Esitys hyväksyttiin.

Toimintakertomus vuoden 2014 toiminnasta
Tikkurilan seurakunnan palvelukokonaisuuksien vastuuryhmät
Varhaisnuoret – nuoret aikuiset, Perhe ja ruuhkavuodet,
Voimavuodet, sinkut ja seniorit (Lähetys-, aikuis-, vapaaehtoistyön
vastuuryhmä ja ystävyysseurakuntatyö sekä Jumalanpalvelus- ja
musiikkityön vastuuryhmä) sekä Diakonia ja kriisivalmius ovat
käsitelleet työalojensa vuoden 2014 toimintakertomukset.
Toimintakertomukset ovat siirtyneet nyt seurakuntaneuvoston
hyväksyttäväksi. Ne ovat esityslistan liitteenä.
Toimintakertomuksen liitteenä on myös yhteisen kirkkoneuvoston
kaavakkeelle tehty kertomus Tikkurilan seurakunnan vuoden 2014
toiminnasta.

Liite 1: Tikkurilan seurakunnan toimintakertomus vuodesta 2014
Liite: 2: Tikkurilan seurakunnan toimintakertomus vuodesta 2014 Ykn kaavakkeella
Liite 3: Tykkää jäsenprojektin toimintaraportti 2014

Esitys:

1) Hyväksytään esityslistan liitteenä olevat Tikkurilan seurakunnan
ja Tykkää projektin toimintaraportti vuodesta 2014.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin, kuitenkin sillä täsmennyksellä, että lomakkeisiin
merkitty kustannusarvio muutetaan sanaksi kustannustaso.
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2) Lähetetään toimintakertomuksesta Yhteisen kirkkoneuvoston
kaavakkeelle tehty osio yhteisen kirkkoneuvoston tiedoksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
3) Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös:

27 §

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen pöytähanke
Vantaan kaupunki valmistelee yhdessä Vantaan seurakuntayhtymän
ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa Yhteinen pöytä -ruokaapuprojektia, johon on haettu myös ESR-rahoitusta. Keväällä 2015
Vantaan seurakuntayhtymä palkkaa diakoniatyöntekijän, jonka
työajasta 60 % annetaan hankkeen käyttöön. Seurakuntayhtymä
antaa myös ohjausryhmä- ja tutkimusryhmätyöhön työpanostaan.
Vantaan kaupungin yhteisötyöntekijä ja yhteisöterveydenhoitaja
sekä asukaspalveluiden johto antavat myös työpanostaan
hankkeelle. Diakonia-ammattikorkeakoulu antaa lehtorin työpanosta
ja harjoittelijoita sekä osaamistaan tutkimusryhmään. On myös
haettu kahden yhteisötyöntekijän palkkaamista projektin
kansalaistoimintaan.
Yhteinen pöytä -projektin toimintamallissa yhdistetään hävikkiruoan
logistiikka asukaslähtöiseen kansalaistoimintaan tavalla, jota
Suomessa ei ole vielä tehty. Yhteinen pöytä -toimintamalli koostuu
sekä kansalaistoiminnan kehittämisestä Vantaalla että hävikkiruoan
logistiikasta kaupoista ruokaa tarvitseville. Juuri ruoka tuo parhaiten
ihmisiä yhteen. Nykyinen ruoka-aputoiminta, joka perustuu pitkälti
leipäjonoihin ja ruokakassien jakoon, kaipaa myös päivittämistä ja
uudelleen organisointia ollakseen inhimillisempi ja osallistavampi
apua tarvitsevia kohtaan. Kaikesta tuotetusta ruoasta menee
Suomessa noin kolmannes kaatopaikalle, joten tämän hävikin
hyötykäyttö on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti järkevää.
Hankkeen tavoitteena on mm. kehittää uudenlaista hyvinvointimallia
ja sen kokonaisvaltaisia palveluita aktivoimalla ruoan avulla
toimintaa kansalaistoiminnan pisteissä sekä vahvistaa työelämän
ulkopuolella olevien ihmisten työ- ja toimintakykyä vapaaehtoistoimintaa kehittämällä. Samalla voidaan auttaa Vantaan ruokaa
jakavia järjestöjä ja seurakuntia yhteisen logistiikan, varasto- ja
kylmätilojen avulla keskittymään omaan toimintaansa, uudistaa
ruoka-apua Vantaalla sekä vähentää ruokahävikkiä kuljettamalla se
kansalaistoiminnan ja ihmisten hyödyksi. Hankkeessa perustetaan
aluksi 4 kansalaistoiminnan pistettä eri puolille Vantaata.
Seurakuntayhtymän ja kaupungin yhdessä kustantama Leasing
sopimuskylmäauto jatkaa ajoaan. Tikkurilan seurakunnan Kirkon
Ruokailu voi toimia kansalaistoiminnan pisteiden tapaan ja valmistaa
logistiikkakeskuksen kautta toimitetuista raaka-aineista ruuan.
Kokonaishankkeen toteutuksen laajuus riippuu ESR-rahoituksen
määrästä.
Hankkeeseen sitoutuminen ei tuo lisäkuluja Tikkurilan seurakunnalle
kirkon ruokailuun varattujen määrärahojen päälle.
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1) Tikkurilan seurakunta sitoutuu olemaan mukana Yhteinen pöytä
-ruoka-apuprojektissa sen tavoitteiden ja yhdessä sovittujen
käytäntöjen mukaan. Hankkeeseen sitoutumisen ei tule tuoda
lisäkuluja Tikkurilan seurakunnalle.
2) Mikäli hankkeen aikana tulee tarve ylimääräisten määrärahojen
käyttämiselle, seurakuntaneuvosto käsittelee asian erikseen ja
päättää hankkeeseen sitoutumisen jatkosta.

Päätös:

28 §

Esitykset 1 – 2 hyväksyttiin.

Jäsenten nimeäminen kirkkohanketyöryhmään
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 4.11.2014/77 §
Tikkurilan kirkkokorttelin kehittämisestä yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Kaupunki ja seurakuntayhtymä etsivät korttelin
kehittäjäksi yhteistyökumppania joka ottaa vastuulleen korttelin
toteuttamisen. Seurakuntayhtymä vastaa kirkon tilojen
suunnittelusta ja toteutuksesta.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 12.11.2014 perustaa Tikkurilan
kirkkohankeryhmän ja pyysi Tikkurilan seurakuntaneuvostoa
nimeämään kaksi edustajaa ja Vantaan ruotsinkielistä seurakuntaa
nimeämään yhden edustajan hankeryhmään. Heidän lisäkseen
ryhmässä on mukana Vanda svenskan ja Tikkurilan seurakunnan
kirkkoherrat sekä yhtymän johtaja ja hänen nimeämät yhteisten
palveluiden edustajat. Arkkitehtinä toimii Verstas Arkkitehdit.
Hankeryhmätyöskentelyyn osallistuu tarvittaessa myös muita
asiantuntijoita. Hankeryhmän puheenjohtajana toimii kirkkoherra
Janne Silvast.
Tikkurilan kirkon tarveselvitys on laadittu jo aiemman kirkkoprojektin
yhteydessä, mutta nyt uuden suunnittelun myötä sitä on tarpeen
tarkentaa vastaamaan tulevaisuuden tarpeita nykyisten näkemysten
pohjalta. Tikkurilan kirkon yhteyteen on tarkoitus toteuttaa myös
Vanda svenska församlingin toimitilat ja lisäksi samassa yhteydessä
on tarkasteltava yhteisten palvelujen mahdollista tilatarvetta.
Hankeryhmän tehtävänä on päivittää aiemman kirkkoprojektin
yhteydessä laaditut kirkon tilatarveselvitykset ja hankesuunnitelma
vastaamaan Tikkurilan ja Vantaan ruotsinkielisen seurakunnan sekä
yhteisen palvelukeskuksen tulevaisuuden toiminnan tilatarpeita.
Kirkon rakentamispäätöksen jälkeen hankeryhmä muuttuu
rakennustoimikunnaksi joka ohjaa varsinaista kirkon
suunnittelutyötä, tässä vaiheessa ryhmän kokoonpano voi muuttua.
Kirkkohankeryhmän nimeämisen valmisteluissa on tullut merkittävänä asiana esille, että hankeryhmässä olisi edustus kaikista
Tikkurilan seurakuntaneuvoston ryhmistä. Yhteisen kirkkoneuvoston
12.11.2014 tekemä päätös mahdollistaa vain kahden jäsenen
nimeämisen.
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1) Seurakuntaneuvosto nimeää kaksi edustajaa Tikkurilan kirkon
hankeryhmään.
2) Seurakuntaneuvosto esittää yhtymän johtajalle, että hän nimeäisi
2-3 lisäjäsentä kirkkohankeryhmään.
3) Seurakuntaneuvosto nimeää esityksessä yksi nimettyjen jäsenten
lisäksi 2-3 lisäjäsentä kirkkohankeryhmään ennakoiden yhtymän
johtajan mahdollista päätöstä.

Käsittely:

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti; seurakuntaneuvosto nimeää
neljä edustajaa Tikkurilan kirkon hanketyöryhmään.

Päätös:

Seurakuntaneuvosto nimesi Tikkurilan kirkon hanketyöryhmään
seuraavat jäsenet: Minna Kuusela, Paula Lehmuskallio, Heikki
Sipiläinen ja Liisa Virta.

29 §

Kirkkoherran ulkomaan seminaarimatka
Vantaan seurakuntien kirkkoherrat ovat saaneet lääninrovastin
antaman virkatehtävän osallistua hengellisen johtamisen
seminaariin. Seminaari pidetään Lontoossa 18.-21.3.2015.
Seminaarin aiheena on Maahanmuuttajien kohtaaminen ja
integraatio seurakuntaan.
Matkalle on sovittu yhdeksän tapaamista / tutustumiskäyntiä, muun
muassa vierailu Church Housessa jossa teemana on ”Englannin
kirkko sekä monikulttuurisuus ja sekularisaatio”, tutustuminen IsoBritannian Luterilaiseen neuvostoon ja luterilaiseen opiskelijatoimintaan ja vierailu Lontoon suomalaisessa merimieskirkossa.
Tikkurilan seurakunnalle kohdistuvat kulut ovat kokonaisuudessaan
noin 950 euroa.

Esitys:

Kirkkoherra Janne Silvast osallistuu kirkkoherrojen hengellisen
johtamisen seminaariin 18.-21.3.2015 kirkon virka- ja
työehtosopimuksen linjaamana virkamatkana.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Kirkkoherra Janne Silvast poistui käsittelyn ajaksi kokouksesta.

30 §

Nuorisotyönohjaajan valinta nuoriso-ohjaajan virkaan 31.12.2018 saakka
Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan
24.9.2014 esittää yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteiselle
kirkkovaltuustolle, että Tikkurilan seurakunnan erityisnuorisotyön
ohjaajan virka lakkautetaan 1.1.2015 alkaen ja Tikkurilan
seurakuntaan perustetaan nuorisotyönohjaajan virka 1.1.2015
alkaen.
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Viran painopisteeksi määriteltiin nuorisodiakonia ja työ Tikkurilan
seurakunnan alueella olevissa ammattioppilaitoksissa. Viran
pätevyysvaatimukseksi esitettiin piispainkokouksen päätösten
13.9.2005 mukainen kelpoisuus kirkon nuorisotyönohjaajan tai
diakonin virkaan. Viran vaativuusryhmäksi esitettiin 502. Virka
päätettiin täyttää määräajaksi ajalle 1.1.2015 – 31.12.2018. Viran
määräaikaisuuden perusteena on seurakunnan toimintaympäristön
muuttuvuus ja siitä johtuva nuorisotyön uudelleen organisoituminen
ja tehtävien muutokset.
Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti 4.11.2014
lakkauttaa 1.1.2015 alkaen Tikkurilan seurakunnan erityisnuorisotyönohjaajan viran ja 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.
Uuden viran tehtävänkuvaus hyväksyttiin seurakuntaneuvoston
kokouksessa 28.1.2015. Hyväksytyn tehtävänkuvausten ja aiempien
seurakuntaneuvoston päätösten pohjalta laadittiin seuraava
hakuilmoitus:
Tikkurilan seurakunnassa on haettavana diakoniapainotteinen
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA
Virka täytetään 31.12.2018 saakka
Tehtävä koostuu kahdesta kokonaisuudesta: oppilaitos- ja
kouluyhteistyöstä (60 %) sekä nuoriso- ja rippikoulutyöstä (40%).
Oppilaitos- ja kouluyhteistyö tapahtuu ammattioppilaitoksen sisällä.
Oppilaitos- ja kouluyhteistyö:
nuorisodiakonisen toiminnan suunnittelu ja toteutus
opiskeluhyvinvointia tukeva diakoninen oppilaitosyhteistyö
ammatillisessa oppilaitoksessa henkilöstön ja muiden toimijoiden
kanssa pienryhmien ja luokkien ohjaaminen
ryhmäytyskoulutukset, ryhmäytykset
yhteisöllisten kriisien purku
yhteistyö lastensuojelun ja nuorisoneuvolan kanssa
henkilökohtainen sielunhoito- ja asiakastyö
verkostoyhteistyö
Nuoriso- ja rippikoulutyö:
nuorisotyön toiminta työjaon mukaisesti
rippikoulut, yksityis- ja erityisrippikoulut
Pätevyysvaatimuksena on kelpoisuus kirkon nuorisotyönohjaajan tai
diakonin virkaan (piispainkokous 13.9.2005).
Tehtävässä tarvitaan
- nuoriso- ja rippikoulutyön pedagogisia ja didaktisia taitoja
- vuorovaikutus-, verkostoitumis-, -ryhmätyötaitoja
- ajankäytön hallinnan osaamista
- netti-, sielunhoito-, kriisityön osaamista
-taitoa ja rohkeutta toimia ei-kirkollisessa ympäristössä
-taitoa kontekstualisoida hengellisyyttä ja kirkon uskoa
- uskontodialogitaitoja
- hakijalle katsotaan eduksi englanninkielentaito, kokemus
verkostoyhteistyöstä
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Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 502
mukaisesti (peruspalkka 2296,54 €/kk). Valitun tulee esittää
lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 § 2. momentissa tarkoitettu
rikosrekisteriote. Koeaika on 6 kuukautta. Hakemus + CV tulee
toimittaa perjantaihin 20.2.2015 klo 16 mennessä. Haastattelut
pidetään tiistaina 3.3.2015.
Lisätietoja antavat vastaava nuorisotyönohjaaja vs. Mika Ijäs 050
3693528, mika.ijas@evl.fi ja kirkkoherra Janne Silvast 050-3693526.

Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jättivät seuraavat
hakijat: Jouni Aalto, Mari Annukka Chaulagai (ent. Toivanen),
Johanna Flinkman, Ulla Kakko, Ari-Pekka Kankkunen, Teppo
Knuutinen, Enni Korhonen, Marianna Koski, Ida-Maija Laapio,
Martiina Lahti, Tinja-Mari Lammila, Arto Leinonen, Olli Siiskonen,
Satu Wilska ja Toni Viskari. Virassa vaadittava pätevyys puuttui
hakijoilta: Koski, Lammila ja Viskari.
Hakijoista haastatteluun kutsuttiin Jouni Aalto, Enni Korhonen, IdaMaija Laapio, Martiina Lahti, Arto Leinonen ja Satu Wilska.
Haastattelussa kartoitettiin haastateltavien motivaatioita,
työkokemusta, ammatillista kehittymisorientaatiota, hakijan käsitystä
vahvuuksistaan ja kehittymisalueistaan, hakemansa tehtävän
hahmottamista ja yhteistyötaitoja, hakijan käsitystä stressin
hallintakyvystään, oppilaitostyössä tarvittavia taitoja sekä hengellistä
työnäkyä.
Haastattelujen jälkeen päätettiin, hakijoiden suostumuksella, pyytää
vielä soveltuvuustutkintaa hakijoista: Aalto, Laapio ja Wilska.
Esityslistan liitteenä (salassa pidettävä, Laki viranomaisen toiminnan
julkisuudesta § 24, mom. 25 ja 25) on virkaa hakeneiden
hakemukset.
Esitys:

Kirkkoherra tuo kokoukseen esityksen Tikkurilan seurakunnan
määräajaksi 31.12.2018 täytettävään nuorisotyönohjaajan virkaan
valittavasta. Neuvosto tekee valinnan kaikista viran pätevyysvaatimukset täyttävistä hakijoista.
Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto valitsee
nuorisotyönohjaaja (sosionomi/AMK) Satu Wilskan Tikkurilan
seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan ajalle 1.6.2015 –
31.12.2018. Satu Wilska on osoittanut hakupapereiden,
haastatteluiden ja soveltuvuustutkinnan perusteella olevan
kykenevin ja sopivin hoitamaan diakoniapainotteista
nuorisotyönohjaajan määräajaksi täytettävää virkaa.

Päätös:

31 §

Esitys hyväksyttiin.

Esitys ystävyysseurakuntien Petroskoin ja Aunuksen investointiavustuksiksi
Vantaan seurakuntien yhteisen seurakuntatyön johtokunta käsittelee
kokouksessaan 7.4.2015 Vantaan seurakuntien investointiavustuksia. Seurakuntien seurakuntaneuvostoilla on mahdollisuus
esittää omille ystävyysseurakunnilleen investointiavustuskohdetta.
Investointirahat maksetaan Vantaan seurakuntien yhteisistä
varoista. Investointiavustukset ovat olleet viime vuosina
keskimääräisin 2000 - 7000 €:n suuruisia.
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Vuonna 2014 seurakuntaneuvosto esitti yhteiselle seurakuntatyön
johtokunnalle että se osoittaa ystävyysseurakuntien investointirahoista 1.300 euroa Aunuksen kirkon sisäseinien maalaukseen.
Myös vuonna 2013 seurakuntaneuvosto esitti Aunuksen kirkon
maalausprojektin tukemista 1.500 eurolla.
Kirkkoherra Janne Silvast on lähtenyt kirkkohallituksen kautta
selvittämään Aunuksen ja Petroskoin seurakuntien mahdollisia
investointiavustuskohteita. Inkerin kirkon rovastikuntakoordinaattori
Jukka Paanasen tekemän selvityksen pohjalta on tullut kaksi
investointiavustuskohdetta. Aunuksen kirkon maalaus ja Petroskoin
seurakunnan kirkon lämmitysjärjestelmän muutos.
Koska Tikkurilan seurakunta on jo tukenut Aunuksen kirkon
maalausprojektia jo kaksi kertaa, ei enää esitetä tuon kohteen
tukemisen jatkamista.
Petroskoin kirkon investointi on tarkoitus toteuttaa niin pian kuin
taloudellisesti mahdollista. Hankkeella ei ole muita tukijoita
toistaiseksi. Hanke on kiireellinen, koska sähkölämmitys kuluttaa
valtavasti seurakunnan toimintamenoja. Tarkoitus on siirtyä
maalämpöön. Maalämpöön siirtymällä lämmityskulut tippuvat
kolmannekseen nykyisestä. Hankkeen työn toteuttaa suomalainen
firma vapaaehtoisperiaatteella. Poraus, materiaalit lämpöpumppuineen ovat ostettava. Kustannusarvio perustuu saatuun tarjoukseen.
Hankkeen vastuuhenkilö Jukka Paananen. Kustannusarvio 45 000
euroa.
Petroskoin seurakunta on luvannut lähettää tarkemman investointi
suunnitelman tiedoksemme.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto esittää yhteisen seurakuntatyön johtokunnalle,
että se myöntää Tikkurilan seurakunnan ystävyysseurakunta
Petroskoille 6.000 euroa kirkon lämmitysjärjestelmän muutostöihin,
edellyttäen että Petroskoin seurakunta on toimittanut tarkemman
investointisuunnitelman yhteisen seurakuntayön johtokunnalle
päätöspäivää ennen.

Käsittely:

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti; seurakuntaneuvosto pyytää
yhteisen seurakuntatyön johtokunnalta, että Petroskoin
seurakunnalle varataan 6000 euroa kirkon lämmitysjärjestelmän
muutostöihin. Tikkurilan seurakuntaneuvosto käsittelee Petroskoin
seurakunnan lähettämän investointihankesuunnitelman myöhemmin
ja päättää riittävätkö kirjatut seikat hakemuksen edelleen
lähetettäväksi yhteisen seurakuntatyön käsittelyä varten mahdollisen
6000 euron avustussumman hyväksymiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin, tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
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Messukyselyn tulokset

seurakuntaneuvosto 24.9.2014
112 § Aloite pidempien jakosanojen käyttämiseksi ehtoollista
jaettaessa
Seurakuntaneuvoston kokouksessa 15.1.2014 Tikkurilan
seurakunnan jäsen ja Sanasta elämään ryhmän varajäsenen Heikki
Hilli ja neuvoston jäsen Marja Mattila tekivät seuraavan aloitteen:
Kristillisessä uskossamme nimi Jeesus on hyvin keskeinen ja
tärkeä. Esimerkiksi Jeesus itse opettaa (Joh 14:13) ”mitä ikinä te
pyydätte minun nimessäni, sen minä teen...” ja Paavali toteaa (Apt
4:12) ”Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaa, ei ole annettu
koko taivaankannen alla”. Vapahtajamme nimi on Jeesus.
Jumalanpalveluksissa kuitenkin varsin vähän puhutaan Jeesuksesta
hänen nimellään. Puhuttaessa hänestä käytetään usein vain muita
ilmaisuja. Seurakunnassamme on ehtoollisen jakamisen
yhteydessäkin ryhdytty jakosanoina käyttämään lyhyempää muotoa
”Kristuksen ruumis /veri, sinun puolestasi annettu /vuodatettu”.
Ehtoollisen nauttiminen on messu huippuhetki. Sen tulisi olla
kiireettömän tuntuinen hiljentymisen ja rukouksen hetki. Jeesus itse
käski viettää sitä Hänen muistokseen. Ehtoollisessa kohtaamme
Jeesuksen; nautimme Jeesuksen ruumiin ja juomme Jeesuksen
veren.
Ehdotan, että seurakuntamme ehtoolliskäytännössä ryhdytään
käyttämään säännöllisesti pitempää jakosanojen muotoa ”
Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis/veri, sinun puolestasi
annettu/vuodatettu.
Kirkolliskokouksen 12.1.2000 hyväksymän Jumalanpalvelusten
kirjan mukaan ehtoollista jaettaessa on mahdollista käyttää kahta eri
jakosana- vaihtoehtoa joko Herramme Jeesuksen Kristuksen
ruumis, sinun puolestasi annettu tai Herramme Kristuksen ruumis,
sinun puolestasi annettu.
Papin lausumien ehtoollisen asetussanojen yhteydessä lausutaan
aina ”Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet
kavallettiin,....). Ehtoollisen kutsusanoja on kolme vaihtoehtoa, joissa
yhdessä Jeesus nimi mainitaan. Jeesus sanoo: »Tulkaa minun
luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat....” Ehtoollisen
päätös sanoissa lausutaan aina Jeesuksen nimi ”Me olemme
ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen ...” tai ”Herramme
Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri kätkeköön …. ”. Myös messun
rukouksissa ja virsissä Jeesus nimi tullee lausuttua useita kertoja
messun aikana.
Messun yhdenmukaisen viettämisen johdosta Tikkurilan
seurakunnassa on kuorisääntö, johon on kirjattu miten suhtaudutaan
messun eri vaihtoehtoihin. Ehtoollisen jakosanojen kohdalle on
kirjattu ”Ehtoollisen jakosanoina kaikki jakajat käytävät: ”Kristuksen
ruumis, sinun puolestasi annettu”; ”Kristuksen veri, sinun puolestasi
vuodatettu”. Muihin edellä sanottuihin ehtoollisosion vaihtoehtoihin
kuorisääntö ei ota kantaa.
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Kirkkoherra on käsitellyt aloitetta pappien kokouksessa 7.5.2014.
Kokouksessa nousi esille kolme huomioita:
- piispa Askola esimerkillään rohkaissut käyttämään myös
lyhyemmän vaihtoehdon käyttöä (”Kristuksen ruumis sinun
puolestasi annettu...”)
- todettiin, että sanamuoto ei vaikuta ehtoollisen pyhyyteen eikä
lyhimmän muodon käyttö ole ehtoollisen vähättelyä, vaan
pikemminkin palaamista alkuperäiseen muotoon
- Asiasta ei tehty vielä lopullista kannanottoa, vaan todettiin, että
aiheesta jatketaan keskustelua aloitteen tekijöiden kanssa
Sakramenttien hoitaminen on kirkossa annettu pappisviran
tehtäväksi (KJ 5.1). Kirkkoherra johtaa ja vastaa mm. pyhien
sakramenttien oikeasta hoitamisesta. (KJ 6:34) Seurakuntaneuvosto
tehtävänä on edistää seurakunnan hengellistä elämää (KL 10:1).
Pappisvirka muiden seurakunnan virkojen lailla on tarkoitettu
palvelemaan ihmisiä. Heidän kokemuksensa on olennainen asia
kaikkien palvelutehtävien hoitamisessa. Aloite on tärkeä viesti
seurakunnan ja pappisviran vastuualueen ytimestä. Koska aloite
koskee kaikkia messussa kävijöitä, on hyvä varmistua siitä, että
mahdollinen muutos vastaa mahdollisimman monen messussa
kävijän odotuksia.
Esitys: 1) Todetaan, että molemmat ehtoollisen jakosanat ovat
kirkolliskokouksen hyväksymiä.
2) Toteutetaan tammikuun 2015 loppuun mennessä
messuissa palautekysely siitä, miten kävijät kokeva
Tikkurilan seurakunnan messut mukaan lukien
ehtoollisen jakosanat.
3) Kyselyn tulokset tuodaan neuvoston tiedoksi.
4) Kuorisääntöön tehdään mahdolliset muutokset palautteen
johdosta.
5) Merkitään aloite vastaanotetuksi ja käsitellyksi
Päätös:

Esitykset 1 – 5 hyväksyttiin

Seurakuntaneuvosto 11.3.2015
Messukysely toteutettiin 1.2.2015 Pyhän Laurin kirkossa ja 8.2.2015
Peltolan koulun messussa. Messukyselyä viivästytettiin hieman
sopivan ajankohdan löytämiseksi ja perusmessukävijöiden
mielipiteen esiin saamiseksi.
Esitys:

Merkitään messukyselyn tulokset tiedoksi.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle.
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Kokouksen päättäminen

Esitys:

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimuksen ja valitusohjeet ja päättää
kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimuksen, valitusohjeet ja päätti
kokouksen klo 21.10.

PÖYTÄKIRJA
Seurakuntaneuvosto

11.3.2015

kokous 2/2015
19 § - 33 §
sivu 15 (18)

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 – 24, 31 – 33.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pykälät: 25 – 30.
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: 25 – 30.
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
§ 19 – 25

Jaana Hentunen / sihteeri

Jarno Tepora / puheenjohtaja
§ 26 – 33

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Vantaalla 17. maaliskuuta 2015

Anssi Aura

Eila Hyttinen

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 19.3.2015 – 18.4.2015 Tikkurilan seurakunnan
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa Unikkotie 5 B, Tikkurila. Nähtävänä pitämisestä
on ilmoitettu samalla ilmoitustaululla.

Jaana Hentunen
hallintosihteeri

