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Kokouksen avaus

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03 ja piti alkuhartauden.

35 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

36 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään
Paula Lehmuskallio ja Kari Mansikka. Pöytäkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

37 §

Pöytäkirjan tarkastus

Esitys:

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi tiistaina 21.4. kello 12 – 16
Tikkurilan seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi maanantaina 20.4. klo 12 – 16
Tikkurilan seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

38 §

Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

39 §

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) Vastuuryhmien muistiot
Esitys:

Merkitään vastuuryhmien muistiot tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
c) Tuomiokapitulin päätökset
Asianro 2015 – 00052 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on
istunnossaan 25.2.2015 myöntänyt pastori Kristiina Kartanolle
osa-aikaista (50 %) virkavapaata Tikkurilan seurakunnan II
seurakuntapastorin virasta ajalle 1.3.2015 – 31.12.2015.
Asianro 2015 – 00071 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on
istunnossaan 18.3.2015 antanut pastori Satu Huttuselle
viranhoitomääräyksen Tikkurilan seurakunnan vt. VII
seurakuntapastoriksi 14.1.2015 – 30.11.2015. Aiemmin annettu
viranhoitomääräys ma. IX seurakuntapastoriksi jää voimaan jaksolle
1.12.2015 – 31.12.2015.
Asianro 2015 – 00077 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on
istunnossaan 18.3.2015
a. antanut pastori Seppo Hartikaiselle puuttuvan
rikosrekisteriotteen johdosta ehdollisen viranhoitomääräyksen
Tikkurilan seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi virkaa
perustamatta 6.4.2015 – 30.11.2015. Määräaikaisuuden
perusteena on pappislisätyövoimatarve pastorien virkavapaiden
ja vuosilomien johdosta.
b. päättänyt pyytää pastori Seppo Hartikaista esittämään
tuomiokapitulille KL 6:33 mukaisen rikosrekisteriotteen 30 päivän
kuluessa tämän päätöksen tiedoksi saannista sen uhalla, että
viranhoitomääräys muutoin raukeaa.

Esitys:

Merkitään Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset
tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
d) Ilmoitus hiippakuntavaltuuston kokouksesta
Helsingin hiippakunnan seurakunnille ja seurakuntayhtymille
annetaan tiedoksi, että hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja
Johanna Korhonen on kutsunut hiippakuntavaltuuston koolle
seuraavasti:
Aika: torstai 4.6.2015 klo 18
Paikka: Hämeenkylän kirkko
Auratie 3, 01630 Vantaa
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Hiippakunnan seurakuntien kirkkoneuvostot ja seurakuntaneuvostot
sekä hiippakunnan seurakuntayhtymien yhteiset kirkkoneuvostot
voivat tehdä hiippakuntavaltuustolle aloitteita. Aloitteet kokousta
varten tulee jättää tuomiokapitulille viimeistään 23.4.2015.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

40 §

Tapahtumakoordinaattorin valinta määräajaksi perustettuun Pyhän Laurin kirkon
ja kirkkoalueen tapahtumakoordinaattorin tehtävään
Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti 24.9.2014
perustaa seurakuntaan Pyhän Laurin kirkon tapahtumakoordinaattorin määräaikaisen viran virkaa perustamatta ajalle 1.1.2015 –
31.12.2017. Virka perustettiin määräajaksi tehtävän projektiluonteisuuden johdosta. Viran tehtäväksi määriteltiin
a) kartoittaa Pyhän Laurin kirkon olemassa olevat sisäiset ja
ulkoiset verkostokumppanit sekä voimassa olevat toiminnan
ohjaamismekanismit ja vuosikellot.
b) laatii luonnoksen uudeksi toiminnanohjausjärjestelmäksi
c) uusi toiminnanohjausjärjestelmä hyväksytään asianosaisissa
hallintoelimissä Vantaan seurakuntayhtymässä: Tikkurilan ja
Vantaan ruotsinkielisessä seurakunnan seurakuntaneuvostoissa,
yhteisen seurakuntatyön johtokunnassa, kiinteistöasiain
johtokunnassa ja yhteisessä kirkkoneuvostossa.
d) ohjaa Pyhän Laurin kirkon tapahtumia hyväksytyn
toiminnanohjausjärjestelmän mukaisesti
e) luo uutta toimintaa Pyhän Laurin kirkkoon ja sen alueelle
Kokouksessaan 3.12.2015 seurakuntaneuvosto nimesi haastattelutyöryhmään edustajakseen Jarno Teporan ja Paula Lehmuskallion.
Ohessa oleva tapahtumakoordinaattorin hakuilmoitus julkaistiin
25.2.2015 kirkko HR nettipalvelun kautta.
Tikkurilan seurakunta on aktiivinen, keskusteleva ja toiminnallisesti
vireä kaupunkiseurakunta Vantaalla. Seurakuntaan kuuluu 39.000
jäsentä ja yli 60 työntekijää. Seurakunnan alueella kohdataan
pääkaupunkiseudun historian arvokkaat juuret Pyhän Laurin
kirkossa ja sen lähialueella. Moni-ilmeinen väestö ja jäsenistö
haastavat seurakunnan toiminnan avautumaan rohkeasti maailmalle
tehtäväänsä, historiaansa ja osaamistaan arvostaen.
Tikkurilan seurakunnassa on haettavana PYHÄN LAURIN KIRKON
JA KIRKKOALUEEN TAPAHTUMAKOORDINAATTORIN
MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA. Virka täytetään 31.12.2017 saakka.
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Tapahtumakoordinaattorin tehtävänä on
- kartoittaa Pyhän Laurin kirkon olemassa olevat sisäiset ja ulkoiset
verkostokumppanit sekä voimassa olevat toiminnan
ohjaamismekanismit ja vuosikellot
- laatia luonnos uudeksi toiminnanohjausjärjestelmäksi
- koordinoida Pyhän Laurin kirkon ja kirkkoalueen tapahtumia
hyväksytyn toiminnanohjausjärjestelmän mukaisesti
- luoda uutta toimintaa Pyhän Laurin kirkkoon ja sen alueelle
Tehtävän alkuvaiheessa painottuvat olemassa olevien toimintojen ja
niiden ohjausmekanismien kartoitus sekä uuden
toiminnanohjausjärjestelmän luonnostelu.
Tehtävään valitulta odotamme innostunutta ja kehittävää työotetta,
projekti- ja tapahtumaosaamista, hyviä yhteistyö- ja työyhteisötaitoja,
organisoimis- ja koordinointikykyä, kulttuurialan tuntemusta,
verkostoitumiskykyä ja innovatiivisuutta, rohkeutta nähdä kirkko- ja
sen ympäristö ihmisten voimavarana
Määräaikaisen viranhaltijan pätevyydessä eduksi katsotaan
kulttuurituottajan tutkinto (amk) tai muu soveltuva tutkinto sekä
tehtävään liittyvä työkokemus. Edellytämme hyvää suomen kielen
suullista ja kirjallista taitoa. Odotamme tyydyttävää ruotsin kielen
ymmärtämisen taitoa. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601
mukaan ja sen peruspalkka on 2 616,26 €/kk. Tehtävään valittavan
tulee olla konfirmoitu Suomen ev.lut. kirkon jäsen ja hänen tulee
osoittaa tehtävänhoidon kannalta hyväksyttävä selvitys
terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.
Hakemukset lähetetään sähköisesti Kirkko HR:n kautta 20.3.2015
klo 16 mennessä. Haastattelu pidetään perjantaina 27.3. Kutsu
haastatteluun esitetään viimeistään ke 25.3. noin klo 12 mennessä.
Tiedustelut: kirkkoherra Janne Silvast 0503693526,
janne.silvast@evl.fi

Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksena jätti yhteensä 31
hakijaa. Heistä hakupapereiden perusteella haastatteluun kutsuttiin
kuusi hakijaa Virpi Kallas, Sanna-Kaisa Hakkarainen, Susanna
Lönnqvist, Ulla Viskari-Perttu ja Tea Westerlund. Kuudes kutsutuista
ei voinut saapua haastatteluun.
Haastattelujen perusteella soveltuvuustutkintaan osallistuivat Virpi
Kallas, Sanna-Kaisa Hakkarainen ja Susanna Lönnqvist.
Esitys:

Hakupapereiden, haastattelun ja soveltuvuustutkinnan perustella
soveltuvin Tikkurilan seurakunnan Pyhän Laurin kirkon tapahtumakoordinaattorin määräaikaiseen virkaan on medianomi, kulttuurituottaja (AMK) Susanna Lönqvist. Hänellä on työkokemusta
kulttuurialan tuottamisesta, tapahtumien suunnittelusta,
koordinoinnista ja organisoinnista. Hänellä on kykyjä ottaa haltuun
Pyhän Laurin kirkon ja sen alueen monimuotoinen toimintaympäristö ja verkostot.
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Käsittely:

Esittelijä lisäsi esitykseen, että valitulla on 6 kk koeaika.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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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
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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.
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 kananottoa, 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.
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Seurakuntaneuvosto 15.4.2015
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. Messukyselyjen tulokset ovat
esityslistan liitteenä.
Kirkkoherra on käynyt pappien ja kanttoreiden kokouksessa
25.3.2015 läpi messukyselyn tulokset. Keskustelussa painottui
Peltolan koulun messujen jatkon pohtiminen. Kyselyn tuloksiin
palataan vielä pappien ja kanttoreiden kesken.
Esitys:

1) Merkitään messukyselyn tulokset tiedoksi.
2) Todetaan, että kyselyyn vastanneet pitävät pääsääntöisesti
molempia ehtoollisenjakosanoja hyvinä, mutta painottavat
vastauksissaan enemmän pidempien jakosanojen käyttämistä.
Lyhyiden jakosanojen kategoriselle käyttämiselle ei ole tehdyn
kyselyn pohjata perustetta.

Käsittely:

Esittelijä lisäsi esitykseen, että kuorisääntöön tehdään muutos
jossa ehtoollisen jaossa suositellaan käytettävän pidempiä
jakosanojen mutta lyhyiden jakosanojen käyttö on sallittua
sellaisissa tilaisuuksissa joissa se katsotaan tarpeelliseksi.

Päätös:

Esitykset 1 – 2 hyväksyttiin esittelijän tekemän lisäyksen mukaisesti.

42 §

Tikkurilan alueen messujen siirtäminen Olotilaan pois Peltolan koululta
Tikkurilan seurakunta on voinut pitää tilavuokraa vastaan sunnuntain
ja kirkollisten juhlapäivien messuja Peltolan koulun auditoriossa
syyskaudesta 2014 alkaen. Sopimus Peltolan koulun käyttämisestä
päättyy kevätkauden 2015 lopussa. Alustavien tietojen mukaan
messujen viettämistä voitaisiin kuitenkin edelleen jatkaa Peltolan
koululla. Peltolan koulun messukävijöiden määrä on vakiintunut noin
30 henkilöön.
Paikka on edelleen hieman syrjässä suljettuun kirkkoon nähden ja
tilan lattiatason korkoerot ovat tehneet osallistumisen hieman
haasteelliseksi. Peltolan koulun messukävijät mahtuisivat myös
seurakunnan omaan Olotilaan suljetun kirkon läheisyyteen.
Toteutetun messukyselyn perustalta siirtyminen Olotilaan näyttäisi
messuun osallistujien näkökulmasta mahdolliselta, vaikka messujen
jatkaminen Peltolan koulun auditoriossakin sai kannatusta.
Pappien ja kanttoreiden kokous on käsitellyt asiaa 25.3.2015 ja on
omalta osaltaan kannattamassa messujen siirtämistä Olotilaan.

Esitys:

Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää Helsingin
hiippakunnan tuomiokapitulilta lupaa siirtää Tikkurilan alueen
säännöllinen kirkollisten juhlapäivien messut pidettäväksi Tikkurilan
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seurakunnan omaan Olotilaan 7.6..2015 alkaen. Seurakunta
lopettaisi näin ollen messujen viettämisen Peltolan koulun
auditoriossa.
Päätös:

43 §

Esitys hyväksyttiin.

Tikkurilan seurakunnan rippikoulusuunnitelman 2015 hyväksyminen
Kirkkoherra Janne Silvast on pyytänyt rippikoulupastori Veikko
Karhumaan ja nuorisosihteeri Heli Varstalan valmistelemaan vuoden
2015 rippikoulutyön suunnitelman esittelijälle seurakuntaneuvoston
käsittelyä varten. Suunnitelma sisältää rippikouluryhmien
intensiivijaksojen ajat, paikat, työntekijöiden nimet, ohjelma- ja
turvallisuusvastaavan nimet sekä konfirmaatioiden tiedot.
Rippikoululuissa käytetään pääopetusmateriaalina Raamattua,
katekismusta, virsikirjaa ja nuorten veisukirja (Rippikoulutyön
ohjesääntö 2 §).

Liite 1: Tikkurilan seurakunnan rippikoulusuunnitelma vuonna 2015

Esitys:

Hyväksytään liitteenä oleva Tikkurilan seurakunnan 2015
rippikoulut suunnitelma. Hiihtolomakaudella toteutetut rippikoulut
merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

44 §

Petroskoin kirkon investointisuunnitelma

Muut asiat

Seurakuntaneuvoston jäsen Paula Lehmuskallio tiedusteli
Petroskoin seurakunnan kirkon investointisuunnitelman tilannetta.
Kirkkoherra kertoi suunnitelman vielä puuttuvan mutta tarkoitus olisi
saada asia käsittelyyn seuraan seurakuntaneuvoston kokoukseen.
Kirkkohankesuunnitelma
Kirkkoherra kertoi kirkkohankesuunnitelman etenemisestä.

45 §

Kokouksen päättäminen

Esitys:

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimus ja valitusohjeet ja päättää
kokouksen

Päätös:

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimuksen, valitusohjeet ja päätti
kokouksen klo 19.34.
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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: 34 – 39, 44 – 45.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pykälät: 40 – 43.
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: 40 – 43.
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:

Jarno Tepora / puheenjohtaja

Jaana Hentunen / sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Vantaalla 20. huhtikuuta 2015

Paula Lehmuskallio

Kari Mansikka

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 21.4.2015 – 21.5.2015 Tikkurilan seurakunnan
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa Unikkotie 5 B, Tikkurila. Nähtävänä pitämisestä
on ilmoitettu samalla ilmoitustaululla.

Jaana Hentunen
hallintosihteeri

