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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle kirkkoherranvirastojen ja seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla 12.1.2015 alkaen olleella ilmoituksella. Kokouksen asialuettelo on ollut nähtävänä samoilla ilmoitustauluilla 19.1.2015
alkaen.

Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

3§

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotetaan valittaviksi Jari Araneva ja Jan-Erik Eklöf.

Päätös

4§

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä pito

Esitys

Pöytäkirjan tarkastus ehdotetaan pidettäväksi 3.2.2015 klo 12.00 Vantaan
seurakuntayhtymän palvelukeskuksessa, Unikkotie 5, Tikkurila.
Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastojen ja
seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla 5.2.–9.3.2015. Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 12.1.–16.2.2015 samoilla ilmoitustauluilla olleella ilmoituksella.

Päätös

5§

Kokouksen työjärjestys

Esitys
Päätös

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
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Seurakuntavaalien tuloksesta ilmoittaminen

Yhteinen kirkkoneuvosto 10.12.2014
Kirkon vaalijärjestyksen 2:52,2 §:n mukaan vaalilautakunnan on ilmoitettava
vaalin tuloksesta kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle ja seurakuntaneuvostolle sekä kullekin varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi valitulle.
Seurakunnilta on pyydetty viralliset tiedot vaalien tuloksesta ja ne ilmoitetaan
yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle.(AS)
Liite 1: Yhteenveto yhteiseen kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoihin vuosiksi 2015–2018 valituista
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä vaalien tuloksen tiedoksi ja lähettää
sen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee vaalien tuloksen tiedoksi.
Päätös

7§

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2015–2016

Yhteinen kirkkoneuvosto 10.12.2014
Kirkkojärjestyksen 8:2 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen
vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Kirkkojärjestyksen 8:5.1 §:n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
antaa kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja on valittu. (AS)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
toimittaa yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalin vuosiksi 2015–
2016.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto toimittaa yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan
vaalin vuosiksi 2015–2016.
Päätös
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Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2015–2016

Yhteinen kirkkoneuvosto 10.12.2014
Esittelyn osalta viitataan edellisen asian esittelyyn. (AS)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
toimittaa yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2015–
2016.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto toimittaa yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2015–2016.
Päätös

9§

Yhteisen kirkkovaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali vuosiksi
2015–2018

Yhteinen kirkkoneuvosto 10.12.2014
Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 36 §:
Seurakuntavaalien jälkeisessä ensimmäisessä kokouksessa valtuusto asettaa toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten keskuudestaan vaalilautakunnan, johon samalla valitaan viisi varsinaista jäsentä ja viisi
varajäsentä.
Valtuusto määrää lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valituista jäsenistä.
Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kolmen jäsenen ollessa saapuvilla.
Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri.
Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia varajäseniä. (AS)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. asettaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vuosiksi 2015–2018
2. valita vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä
3. valita vaalilautakuntaan viisi varajäsentä
4. valita vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. asettaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vuosiksi 2015–2018
2. valitsee vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä
3. valitsee vaalilautakuntaan viisi varajäsentä
4. valitsee vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös

10 § Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2015–2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.12.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 §:
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä.
Jokaisella seurakunnalla tulee olla vähintään yksi edustaja yhteisessä kirkkoneuvostossa. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan ei katsota edustavan
mitään seurakuntaa.
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 §:
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan yhteisessä kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
ja sitten muut jäsenet.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii tuomiokapitulin määräyksen
perusteella vuosina 2015–2016 Tikkurilan seurakunnan kirkkoherra Janne
Silvast.
Kirkkolain 7: 4 §:
Vaali toimitetaan enemmistövaalina. Kahta tai useampaa luottamushenkilöä
valittaessa on kuitenkin noudatettava suhteellista vaalitapaa, jos sitä vaatii
niin monta vaaliin osallistuvaa, että he suhteellisessa vaalissa voisivat saada
valituksi vähintään yhden ehdokkaan.
Kirkkolain 23:2 §:
Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu
jäsen, joka ei ole vajaavaltainen.
Jäseneksi ja varajäseneksi ei saa valita seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa eikä työsopimussuhteista työntekijää.
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Kirkkolain 23:8 §:
Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta
kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa,
yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa. (AS)

Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
toimittaa yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2015–
2016.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto toimittaa yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2015–2016.
Päätös

11 § Yhteisen kirkkoneuvoston muiden varsinaisten jäsenten vaali vuosiksi 2015–2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.12.2014
Esittelyn osalta viitataan edellisen asian esittelyyn. (AS)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
toimittaa yhteisen kirkkoneuvoston muiden jäsenten vaalin vuosiksi 2015–
2016.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto toimittaa yhteisen kirkkoneuvoston muiden jäsenten
vaalin vuosiksi 2015–2016.
Päätös

12 § Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten
henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosiksi 2015–2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.12.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 §:
Kun edellä 3 §:ssä mainittu vaali on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille
henkilökohtaiset varajäsenet. (AS)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
toimittaa yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten
henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi 2015–2016.
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Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto toimittaa yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi
2015–2016.
Päätös

13 § Vantaan seurakuntayhtymän kiinteistöjohtokunnan varsinaisten jäsenten vaali,
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali sekä henkilökohtaisten varajäsenten
vaali vuosiksi 2015-2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.12.2014
Kiinteistöjohtokunnan johtosäännön 1 §:
Yhteinen kirkkovaltuusto (valtuusto) valitsee yhteisen kirkkoneuvoston (neuvosto) alaisen kiinteistöjohtokunnan jäseniksi seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Vaali toimitetaan valtuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Valtuusto valitsee ensin johtokunnan varsinaiset jäsenet ja näistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tämän jälkeen henkilökohtaiset varajäsenet valitaan eri vaalilla.
Kiinteistöjohtokunnan johtosäännön 3 §:
Vaalikelpoinen johtokunnan jäseneksi on Vantaan seurakuntayhtymään (yhtymä) kuuluvan seurakunnan jäsen, joka on KL 7. luvun 3. §:n tarkoittamalla tavalla vaalikelpoinen, ja joka ei ole Vantaan seurakuntayhtymään kuuluvan
seurakunnan tai yhteisten palvelujen palveluksessa. Jäsenten tulee olla perehtyneitä johtokunnan toimialaan. (AS)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. toimittaa kiinteistöjohtokunnan varsinaisten jäsenten vaalin vuosiksi 2015–
2016
2. toimittaa johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2015–2016
3. toimittaa johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi 2015–2016.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. toimittaa kiinteistöjohtokunnan varsinaisten jäsenten vaalin vuosiksi 2015–
2016
2. toimittaa johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2015–2016
3. toimittaa johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi 2015–2016.
Päätös

14 § Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön johtokunnan varsinaisten
jäsenten vaali, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali sekä henkilökohtaisten
varajäsenten vaali vuosiksi 2015–2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.12.2014
Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan johtosäännön 1 §:
Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston alaisen johtokunnan jäseniksi seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Vaali toimitetaan valtuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Valtuusto valitsee ensin johtokunnan varsinaiset jäsenet ja sitten näistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Tämän jälkeen valitaan henkilökohtaiset varajäsenet eri vaalilla.
Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan johtosäännön 3 §:
Vaalikelpoinen johtokunnan jäseneksi on Vantaan seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan jäsen, joka on KL 7. luvun 3. §:n tarkoittamalla tavalla
vaalikelpoinen, ja joka ei ole Vantaan seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan tai yhtymän palveluksessa. Jäsenillä tulee olla johtokunnan alaisten
työalojen ja Vantaan eri seurakuntien tuntemusta. (AS)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. toimittaa yhteisen seurakuntatyön johtokunnan varsinaisten jäsenten vaalin vuosiksi 2015–2016
2. toimittaa johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2015–2016
3. toimittaa johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi 2015–2016.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. toimittaa yhteisen seurakuntatyön johtokunnan varsinaisten jäsenten vaalin vuosiksi 2015–2016
2. toimittaa johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2015–2016
3. toimittaa johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi 2015–2016.
Päätös

15 § Toimikauden 2015–2018 tilintarkastus
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.12.2014
Seurakuntien tilintarkastusta koskeva kirkkojärjestyksen 15. luvun 7. pykälän
mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien
hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan taikka näiden sijasta tilintarkastusyhteisön.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä KHT-tilintarkastaja, kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja -talouden
tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön tulee olla KHT-, HTM- tai JHTT-yhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-, HTM- tai JHTT-tilintarkastaja.
Voimassa olevan Vantaan seurakuntayhtymän taloussäännön 27 §:n mukaan
yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon
ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastuksessa
noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, kirjanpitolakia ja -asetusta, taloussäännön ja kirkkoneuvoston ohjesäännön määräyksiä sekä tilintarkastuslakia
soveltuvin osin. Tilintarkastus järjestetään seurakunnan toimivasta johdosta ja
muista tilivelvollisista riippumattomaksi. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Tilintarkastajalla on oikeus suorittaa osa työstään alihankintana.
Tilintarkastusyhteisön valintaa varten järjestetään tarjouskilpailu hankintalain
mukaisesti. (JT)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
1. seurakuntayhtymän vuosien 2015–2018 tilintarkastusta hoitamaan valitaan tilintarkastusyhteisö kirkkojärjestyksen 15:7 §:n mukaisesti
2. yhteiselle kirkkoneuvostolle annetaan tehtäväksi järjestää tarjouskilpailu
siten, että yhteinen kirkkovaltuusto voi päättää tilintarkastusyhteisön valitsemisesta huhtikuun 2015 kokouksessa.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että
1. seurakuntayhtymän vuosien 2015–2018 tilintarkastusta hoitamaan valitaan tilintarkastusyhteisö kirkkojärjestyksen 15:7 §:n mukaisesti
2. yhteiselle kirkkoneuvostolle annetaan tehtäväksi järjestää tarjouskilpailu
siten, että yhteinen kirkkovaltuusto voi päättää tilintarkastusyhteisön valitsemisesta huhtikuun 2015 kokouksessa.
Päätös

16 § Hämeenkylä seurakunnan 1. kanttorin viran muuttaminen laajaa yliopistotutkintoa
vaativaksi viraksi
Hämeenkylän seurakuntaneuvosto 4.12.2013/116 §
Seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa edellisessä kokouksessaan
30.10.2013 § 103.
Pykälä 103/30.10.2013 alla.
Piispainkokouksen ohjesääntö ylimmän asteen kanttorin tehtävästä on seuraava:
Keskimmäisen asteen kanttorin tutkinnon suorittaneen kanttorin keskeisten
tehtävien lisäksi:
1) Seurata kirkkomusiikin kehitystä ja edistää sen jäsentymistä yhteiskunnan
muuhun musiikki- ja kulttuurielämään sekä toimia kirkkomusiikin asiantuntijana.
2) Ylläpitää ja kehittää erityisalansa edellyttämiä tietoja ja taitoja.
3) Perehtyä laaja-alaisesti oman erityisalansa kysymyksiin ja seurata sen kehitystä.
Musiikin johtoon erikoistuneen ylimmän asteen kanttorin tutkintoa edellyttävän viran haltijan tehtävänä on tämän lisäksi erityisesti:
1) Toimia kuoro- ja soitinmusiikin edistämiseksi jumalanpalveluselämässä ja
seurakunnan toiminnassa.
2) Harjoittaa taiteellista toimintaa eri tyyppisten kuorojen ja soitinyhtyeiden
johtajana seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa.
Lauluun erikoistuneen ylimmän asteen kanttorin tutkintoa edellyttävän viran
haltija tehtävänä on tämän lisäksi erityisesti:
1) Toimia laulumusiikin edistämiseksi jumalanpalveluselämässä ja seurakunnan toiminnassa.
2) Harjoittaa taiteellista toimintaa esiintymällä solistina seurakunnan toiminnassa.
3) Ohjata kuorolaisia luonnolliseen äänenkäyttöön.
Hämeenkylän seurakunnassa on viime vuosien ajalta vahva näyttö, miten
korkealla ammattitaidolla on saatu omin voimin aikaiseksi korkeatasoista kirkkomusiikkia konsertein, jumalanpalveluksissa sekä muissa tilaisuuksissa. Hämeenkylän seurakunnassa teemme lisäksi monipuolista ja korkeatasoista
musiikkia monien hyvien yhteistyökumppaneiden kanssa. Näihin kuuluvat
mm. alueella asuvat ammattimuusikot, Vantaan musiikkiopisto sekä Tikkurilan
soittokunta.
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Seitsemän vuoden aikana, jonka 1. kanttorin virassa toiminut Hannu Lehtikangas on toiminut Hämeenkylässä, hän on tehnyt kuorojen kanssa viisi cdlevyä. Arviot ovat olleet kiitettäviä. Viimeisin levy ´Sin olet taivahani´ ilmestyi
kesäkuussa 2013. Levy sisältää Oskar Merikannon musiikkia. Korkeatasoisen Hämeenkylän kamarikuoron lisäksi Lehtikangas johtaa Mieskuoro Kantoa
ja laulaa 1. tenoria Kajaus kvartetissa. Kuorot esiintyvät säännöllisesti Hämeenkylän jumalanpalveluksissa, tilaisuuksissa ja konserteissa.
Jumalanpalvelusmusiikin edistäminen ja kehittäminen on erittäin tärkeä osa
monipuolisia konsertteja soittajien ja laulajien kanssa. Näissä monissa Lehtikangas on toiminut johtajana ja solistina.
Piispainkokouksen ohjesäännön vaatimukset täyttyvät selvästi Hämeenkylässä.
Vantaalla laajaa yliopistotutkintoa vaativat kanttorit virat ovat Korsossa, Tikkurilassa ja Vantaankoskella. Hämeenkylän seurakunnan musiikkityön tukiryhmä puoltaa yksimielisesti Hämeenkylän 1. kanttorin viran muuttamista laajaa
yliopistotutkintoa vaativaksi viraksi (entinen A-virka, ylimmän asteen kanttori).
Kustannusvaikutus viran vaativuusmuutoksella on kuukausitasolla
sivukuluineen n. 550 €.

Esitys

Hämeenkylän seurakuntaneuvosto esittää esittelyosion perustein, että yhteinen kirkkovaltuusto muuttaa Hämeenkylän seurakunnan 1. kanttorin viran (viran hoitajana kanttori Hannu Lehtikangas) laajaa yliopistotutkintoa vaativaksi
viraksi (entinen A-virka, ylimmän asteen kanttori) 1.1.2014 alkaen.

Päätös

Keskusteltuaan asiasta neuvosto päätti lähettää esityksen Hämeenkylän 1.
kanttorin viran muuttamisesta laajaa yliopistotutkintoa vaativaksi viraksi jatkovalmisteluun ja päätti pyytää musiikkityön tukiryhmältä lausunnon, jonka jälkeen asia uudelleen neuvostossa 4.12.

Käsittely

Musiikkityön tukiryhmältä on seurakuntaneuvostolle annettu seuraava lausunto:
Musiikkityön tukiryhmä pitää tärkeänä, että seurakunnan musiikkityö palvelee
koko seurakuntaa. Tämän päämäärän saavuttaminen edellyttää, että musiikkityötä kehitetään jatkuvasti, ja että sen kärki on korkeatasoisen. Hämeenkylän seurakunnalla on ollut onni saada palvelukseensa korkeatasoisia kirkkomuusikoita, ja heidän työnsä on vakuuttanut työryhmän siitä, että musiikkityön kärkeen kannattaa panostaa. Valitettavasti nykyinen viranmääritys ei
vastaa sitä vaatimustasoa, mitä pitkäjänteisen laadukkaan kirkkomusiikkityön
ylläpitäminen edellyttää. Siksi musiikkityön tukiryhmä puoltaa virkamäärityksen muutosehdosta ja toivoo, että seurakuntaneuvosto tekee muutoksesta
myönteisen päätöksen.
Vantaalla 1.12.2013.

Uusi päätösesitys

Seurakuntaneuvosto päätti lähettää esityksen Hämeenkylän 1. kanttorin viran
muuttamisesta laajaa yliopistotutkintoa vaativaksi viraksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja valmisteluun palkka-asiamies Arja Oksaselle.

Päätös

Uusi päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto 10.12.2014
Toisin kuin seurakuntaneuvoston pöytäkirjassa on mainittu, kanttorin viran
kustannusvaikutus kuukausitasolla sivukuluineen on 173,76 euroa.
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Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää muuttaa 1.2.2015 lukien Hämeenkylän seurakunnan 1. kanttorin viran Hämeenkylän seurakunnan laajaa yliopistotutkintoa vaativaksi kanttorin
viraksi, jonka kelpoisuusehtona on piispainkokouksen päätöksen 9.2.2010
mukainen kelpoisuus kanttorin virkaan ja jonka palkkaus on vaativuusryhmän
601 mukainen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto muuttaa 1.2.2015 lukien Hämeenkylän seurakunnan
1. kanttorin viran Hämeenkylän seurakunnan laajaa yliopistotutkintoa vaativaksi kanttorin viraksi, jonka kelpoisuusehtona on piispainkokouksen päätöksen 9.2.2010 mukainen kelpoisuus kanttorin virkaan ja jonka palkkaus on
vaativuusryhmän 601 mukainen.
Päätös

17 § Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

18 § Valitusosoitus

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 5.2.–9.3.2015 Vantaan seurakuntien ja seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla, Unikkotie 5, 01300 Vantaa, ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 12.1.–16.2.2015 seurakuntien
ja seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla.
Vantaalla 10.3.2015

Anita Savioja
yhteisen kirkkovaltuuston sihteeri

Kokouksen puolesta
puheenjohtaja

Anita Savioja
sihteeri
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Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Vantaalla 3.2.2015

