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keskiviikko 17.2.2016 kello 17.30
- kahvitarjoilu klo 17.00
- kokous klo 17.30
Huom! Kokouksen jälkeen pidetään iltakoulu, jossa esitellään
viimeisimmät tiedot Tikkurilan kirkko- ja korttelihankkeesta ja siihen
liittyvästä valmistelusta sekä pääkaupunkiseudun viestinnän
yhteistyöstä ja sen valmistelutilanteesta.

Paikka

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

Osallistujat
Jäsenet

Silvast Janne
Ahlroth Riitta
Eklund Tarja
Eklöf Jan-Erik
Hilli Heikki
Huvila Raimo
Jääskeläinen Markku J.
Kalliokoski Seppo
Karhunen Anneli
Lehmuskallio Paula
Nieminen Markku
Roman-Lagerspetz Sari
Tulosmaa Eero

puheenjohtaja

varapuheenjohtaja

Yhteinen kirkkovaltuusto Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo puheenjohtaja
Weckman Markku
varapuheenjohtaja
Esittelijä

Tuohimäki Juha

yhtymän johtaja

Valmistelijat

Savioja Anita
Venho Juha

lakimies, sihteeri
talouspäällikkö

Muut osanottajat

Fagerudd Martin
Latikka Laura Maria
Nevala Jukka
Pöntinen Hannu
Tuominen Hans
Yrjölä Pirkko

kirkkoherra
kirkkoherra
kirkkoherra
kirkkoherra
kirkkoherra
kirkkoherra

Juusela Pauli
Launonen Emilia
Salmi Pontus
Turunen Sari

päätoimittaja-viestintäjohtaja
rekisteripäällikkö
yhteisen seurakuntatyön johtaja
kiinteistöjohtaja

Mahdollisesta esteestä pyydetään ilmoittamaan
Kirsi Viikilälle, puh. 050 36 28903, sähköposti kirsi.viikila@evl.fi
sekä omalle varajäsenelle
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

16 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
17 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan valittaviksi Jan-Erik Eklöf ja
Heikki Hilli.

Päätös
18 §

Pöytäkirjan tarkastus

Esitys

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi tiistaina 23.2.2016 klo 12.00
Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksessa, Unikkotie 5,
Tikkurila.

Päätös
19 §

Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös
20 §

Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoituksia

Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi
1. Talouskatsaus
2. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja viranhaltijoiden
päätöksiä

Liite 1: Päätökset
3. Vieraskielisen seurakuntatyön neuvottelukunnan
vuosikertomus 2015
Liite 2: Vieraskielisen seurakuntatyön neuvottelukunnan vuosikertomus 2015
4. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
2/2016
Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2016
3/2016
Laskennallinen osuus eläkevastuusta 31.12.2015
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Kirkkohallituksen yleiskirjeet ovat luettavissa kokonaisuudessaan
osoitteessa http://evl.fi/yleiskirjeet

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet ovat luettavissa
kokonaisuudessaan osoitteessa http://evl.fi/kit
Päätös
Yhteisen kirkkoneuvoston esittelyt yhteiselle kirkkovaltuustolle
21 §

Korson seurakunnan perhekasvatustyöntekijän virkanimikkeen muuttaminen
perhetyön koordinaattoriksi
Korson seurakunnan seurakuntaneuvosto 26.11.2015/101 §:
101 § Korson seurakunnan perhekasvatustyöntekijän virkanimikkeen
muuttaminen sekä palkkauksen tarkistaminen
Liite 2

Korson seurakunnassa toteutettiin vuosina 2011–2015 perhekasvatustyön
projekti ja sen seurantajakso. Tätä varten seurakuntaan palkattiin
perhekasvatustyöntekijä. Projektin tavoitteena oli lapsen ja perheen
kokonaisvaltaisen tukemisen kehittäminen, perhelähtöisen
seurakuntayhteyden luominen varhaisnuorisotyöhön sekä eri työalojen
silloittaminen. Virkaan valittiin, sitä auki panematta, seurakunnan
lastenohjaaja Tytti Malinen. Virka sijoitettiin vaativuusryhmään 502.
Perhekasvatustyöntekijän työ muotoutui paljolti suorittavaksi, ei niinkään
suunnittelu-tai koordinointi työksi. Hän oli mukana mm. perhekerhoissa,
varhaisnuorten kerhoissa, babysitter-toiminnan järjestämisessä,
kesäleireillä, erilaisissa tapahtumissa jne.
Seurantajakson päätyttyä seurakuntaneuvosto päätti jatkaa perhetyön
tukemista ja kehittämistä seurakunnassa perustamalla perhetyöntekijän
neljäksi vuodeksi (2015–2018) projektiviran, jonka tarkoituksena olisi
erilaisten tapahtumien ja vertaistukiryhmien järjestäminen, leirien ja retkien
järjestäminen, verkostoituminen, tehtäväalan kehittäminen yhdessä eri
työmuotojen kanssa sekä tarpeen vaatiessa osallistuminen eri tiimien
kokouksiin. Tehtävänkuvaa päätettiin tarkistaa, kunhan siihen valittava
työntekijä on tutustunut eteen tuleviin haasteisiin. Virkaa perustettaessa
mietittiin myös virkanimikettä. Koska Kirkon työmarkkinalaitoksen
ylläpitämässä palvelussuhderekisteri Pestissä ei ollut käytössä muita
perhetyöhön liittyviä virkanimikkeitä kuin perhetyöntekijä, päädyttiin siihen.
Viran vaatimusryhmäksi päätettiin 502. Virkaan valittiin sosionomi AMK.
Kristiina Rauhakallio.
Rauhakallio on työskennellyt Korson seurakunnassa kesäkuusta 2015
lähtien.
Alkuperäisin suunnitelman mukaisesti on viran sisältöä ja siitä nousevaa
tehtävänimikettä sekä vaatimusryhmää nyt arvioitu uudelleen. Työ on
selvästi muuttunut suorittavasta, perheiden kanssa tehtävästä työstä, sen
suunnittelemiseksi ja mallintamiseksi. Työntekijä on mukana kaupungin
varhaiskasvatuksen perhetyön suunnittelussa ja toteutuksessa, sekä
perhelähtöisyyden mallintamisessa seurakunnan yhteiseksi työtavaksi.
Maahanmuuttajaperheiden kohtaaminen sekä monikulttuurisuustyön
suunnitteleminen ja käynnistäminen on merkittävä osa hänen työtään.
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Esitys:

Seurakuntaneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että
Korson seurakunnan määräaikainen perhetyöntekijän virka muutetaan työtä
paremmin vastaavaksi perhetyönkoordinaattorin määräaikaiseksi viraksi ja,
että se sijoitetaan vaatimusryhmään 503.

Päätös:

Esityksen mukainen.
Lapsiarviointi huomioitu.

Seurakuntaneuvosto on esittänyt viran sijoittamista
vaativuusryhmään 503. Viran palkkauksen mahdollisesta
tarkistamisesta päättää palvelukeskuksen johtosäännön 10 §:n
kohdan 15) perusteella yhtymän johtaja.
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että se päättää muuttaa Korson seurakunnan
perhekasvatustyöntekijän viran virkanimikkeen perhetyön
koordinaattoriksi 1.5.2016 lukien.

Päätös
Henkilöstö- ja yleishallintopalvelujen esittelyt
22 §

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 1.12.2015 päätösten täytäntöönpano

Yhtymän johtajan esitys Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa ja päättää
1. että päätökset on ilmoitettu kaikille asianosaisille
2. antaa kokouksessa tehdyn aloitteen (77 §) valmisteltavaksi. Aloite
koski sisäisten ylläpitovuokrien laskentaperusteiden tarkistamista
kevään 2016 aikana.
Päätös
Talouspalvelujen esittelyt
23 §

Vantaan asunnottomien hyvinvoinnin tuki Vahti ry:n tukianomus
Talouspäällikölle on saapunut 25.1.2016 päivätty Vahti ry:n
seuraavan sisältöinen avustushakemus:
Vantaan asunnottomien hyvinvoinnin tuki ry (Vahti ry) toimii vantaalaisten
vähäosaisten hyväksi vapaaehtoisvoimin. Yhdistys jakaa elintarvikkeita
puutteenalaisille ja toimii pääjärjestäjänä vuotuisessa Vantaan
Asunnottomien Yö -tapahtumassa. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että
päättäjät huomioivat päihde- ja mielenterveysongelmaisten, vammaisten,
vakavasti sairaiden, syrjäytyneiden vanhusten ja nuorten, pienituloisten
sekä ylivelkaantuneiden asumisolosuhteet, asumisen
kokonaiskustannukset ja siihen liittyvän tukipalvelut.
Asunnottomien, syrjäytyneiden ja toimeentulotuen varassa elävien ihmisten
määrä Vantaalla on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Ruoka-apujonot
ovat pidentyneet. Järjestöt, jotka tarjoavat tukea ja konkreettista apua
vähäosaisille, toimivat resurssiensa äärirajoilla. Ruoka-apua tarvitsevia on
tavoitettu omien kohderyhmiemme lisäksi myös syrjäytyneitä nuoria
ohjaavien työpajojen kautta. Yhdistys on verkostoitunut tiiviisti muiden
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Vantaalla toimivien järjestöjen kanssa ja tätä yhteistyötä on tarkoitus
syventää kuluvan vuoden aikana. Vahti ry toimii tiiviisti Yhteinen pöytä
-hankkeessa.
Toimintamme jatkumisen turvaamiseksi rahoitus on edelleen siis tarpeen.
Anomme täten 3 000 euroa toiminnan jatkumisen turvaamiseen.

Vantaan seurakuntayhtymä varasi vuoden 2016 talousarviossa
ruoka-avustuksiin 89 100 euroa. Summa varattiin ruoka-avustuksiin
ihmisille, jotka ovat konkreettisen avun tarpeessa. Toiminta on
diakonian tavoitteiden mukaista ihmisten auttamista ja rinnalla
kulkemista. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan
1.12.2015 myöntää kokonaisavustussummasta 89 100 euroa 80 000
euroa ruoka-aputoimintaan Yhteisen pöytä-hankkeen kautta. Ruokaapumäärärahaa jäi tämän avustuksen jälkeen 9 100 euroa
jaettavaksi vuonna 2016.(JV/JT)
Liite 3: Vahti ry:n tukianomus
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 5.3.2014/39 §
myöntää edellisen kerran Vahti ry:lle 2 000 euron avustuksen, jonka
käytöstä ruoan jakeluun sovitaan yhteisen seurakuntatyön
palveluiden diakoniatyön kanssa.
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1.

että Vahti ry:n 3 000 euron tukianomus toiminnan
jatkumisen turvaamiseksi hylätään

2.

myöntää Vahti ry:lle 2 000 euron avustuksen, jonka
käytöstä ruoan jakeluun sovitaan yhteisen seurakuntatyön
palveluiden diakoniatyön kanssa.

Päätös

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Kokouksen puolesta

Janne Silvast
puheenjohtaja

Anita Savioja
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Vantaalla 23. päivänä helmikuuta 2016
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 10.2.–10.3.2016 Vantaan
seurakuntien ja Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksen
ilmoitustauluilla, Unikkotie 5, 01300 Vantaa, ja sen nähtävänä
pitämisestä on ilmoitettu 13.1.2016 seurakuntien ja Vantaan
seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla.
Vantaalla 11. päivänä maaliskuuta 2016

Anita Savioja
yhteisen kirkkoneuvoston sihteeri

