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Kokouksen avaus

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

Päätös:

90 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

91 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään
Janne Ropponen ja Katja Siniketo-Pietilä. Pöytäkirjantarkastajat
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös:

92 §

Pöytäkirjan tarkastus

Esitys:

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi tiistaina 3.11. kello 12 – 15
Tikkurilan seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

93 §

Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

94 §

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

Liite 1: Kirkkoherran päätösluettelo
Esitys:
Päätös:

Merkitään kirkkoherran päätösluettelo tiedoksi.
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b) Tuomiokapitulin päätökset
1) Asianro 2015 – 00236 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on
istunnossaan 23.9.2015 antanut pastori Satu Huttuselle
viranhoitomääräyksen Tikkurilan seurakunnan IX
seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.1.2016 – 31.12.2016.
Määräaikaisuuden perusteena on tehtävän projektiluonteisuus sekä
vapaa- ja vuosilomien sijaisena toimiminen.
2) Asianro 2015 – 00256 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on
istunnossaan 7.10.2015 todennut pastori Toni Fagerholmin
virkasuhteen Tikkurilan seurakunnan VIII seurakuntapastorin
virkaan päättyvän 1.1.2016 alkaen irtisanoutumisen johdosta.

Esitys:

Merkitään tuomiokapitulin päätökset tiedoksi.

Päätös:

c. Talouden toteumavertailu 1.1. - 30.9.2015
Tikkurilan seurakunnan vuoden 2015 käyttömäärärahojen toteumavertailu on esityslistan liitteenä.

Liite 2 Tikkurilan seurakunta, tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso 1.1. - 30.9.2015

Esitys:

Merkitään talouden toteumavertailu 1.1. - 30.9.2015 tiedoksi.

Päätös:

95 §

Lausunto Pyhän Laurin kirkon päivitetystä kuorialueen suunnitelmasta
Tikkurilan seurakuntaneuvosto antoi lausunnon Pyhän Laurin
kirkkorakennuksen ja kellotornin hankesuunnitelmasta 29.10.2014.
Neuvosto piti suunnitelmaa tarkasti ja hyvin laadittuna. Neuvosto
näki, että hanke voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisesti,
kuitenkin niin, että hankkeessa vältetään tarpeetonta haittaa kirkon
toiminnalle, erityisesti kirkkotapahtumien sesonkiaikoina.
Pyhän Laurin kirkon remonttihanke on aloitettu seurakuntaneuvoston 29.10.2014 käsittelemän suunnitelman pohjalta. Kirkon kuoriosaan liittyvistä suunnitelmista museovirasto on halunnut käydä
tarkentavia keskusteluja. Käytyjen keskustelujen jälkeen museovirasto on pyytänyt tarkentamaan kirkon kuoriosan suunnittelua.
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Remonttihankkeen pääsuunnittelijana toimiva Mikko von Bonsdorf
esittelee seurakuntaneuvostolle uusimman suunnitelman Pyhän
Laurin kirkon kuorialueesta. Suunnitelma on myös esityslistan
liitteenä.
Pyhän Laurin kirkko on erityisesti Tikkurilan seurakunnan, Vanda
svenska församlingin sekä yhteisen seurakuntatyön kirkko.

Liite 3 Vantaan Pyhä Laurin kirkko – Kuorin aluetta koskeva luonnossuunnitelma (21.9.2015)

Esitys:

Tikkurilan seurakuntaneuvosto puoltaa Pyhän Laurin kirkon
kuorialueen ja kirkkosalin ensimmäisiä penkkejä koskevan
muutoksen toteuttamista esityslista liittenä olevan suunnitelman
mukaisesti

Päätös:

96 §

Seurakunnan työalojen ja kustannuspaikkojen alatilikohtainen talousarvio
vuodeksi 2016
Seurakuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 23.9.2015 Tikkurilan
seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuodeksi 2016 – 2018
sekä talousarvion vuodeksi 2016. Samassa yhteydessä seurakuntaneuvosto päätti, että seurakunnan työalojen ja kustannuspaikkojen
alatilikohtainen talousarvio vuodeksi 2016 tuodaan seurakuntaneuvostolle tiedoksi 28.10.2015 pidettävään kokoukseen.

Liite 4 Tikkurilan seurakunta / kaikki työmuodot, budjetti 2016
Esitys:

Merkitään tiedoksi liitteenä oleva Tikkurilan seurakunnan työalojen
ja kustannuspaikkojen alatilikohtainen talousarvio vuodeksi 2016.

Päätös:

97 §

Lausunto Vantaan seurakuntien toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016 - 2018
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli 7.10.2015 Vantaan
seurakuntayhtymän talousarvioehdotusta vuodeksi 2016 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2016–2018 ja
päätti pyytää seurakuntaneuvostoilta, kiinteistöjohtokunnalta,
yhteisen seurakuntatyön johtokunnalta ja yhteistyötoimikunnalta
talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa koskevat
lausunnot. Lausunnot toimitetaan talouspäällikölle yhteenvedon
koostamista varten viimeistään 28.10.2015.
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Vantaan seurakuntayhtymän talousarvioehdotus vuodeksi 2016 ja
toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2016–2018 sekä
Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toimintaja taloussuunnitelma 2016–2018 on esityslistan liitteenä.
Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen seurakuntatyö hallinnoi
vuoden 2014 loppuun saakka Betanian kiinteistön alakerrassa
olevaa Olotilaa. Olotila siirtyi Tikkurilan seurakunnan hallinnoitavaksi
vuoden 2015 alusta. Siirron yhteydessä sovittiin, että Olotilan
ohjaaja siirtyy Tikkurilan seurakunnan työntekijäksi ja seurakunta
saa Olotilan ohjaajan palkkaa ja henkilöstökuluja vastaavan
summan nettomenokehyksen päälle. Vastaavasti Tikkurilan
seurakunta ottaa kiinteistön sisäiset vuokrat ja muutkin menot
kannettavakseen. Tikkurilan seurakunnan vuoden 2015 nettomenokehykseen on lisätty Olotilanohjaajan palkka ja henkilöstökulut. Nyt
lausuntokierroksella olevaan vuoden 2016 nettomenokehyksessä ei
tiettävästi ole huomioitu Olotilanohjaajan henkilöstökulujen lisäystä.
Liite 5 Vantaan seurakuntayhtymän talousarvio vuodeksi 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016–2018 (liite 5, osa a) sekä Vantaan seurakuntien ja yhteisten
palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma 2016–2018 (liite 5, osa b)
Esitys:

1) Seurakuntaneuvosto pyytää tarkistamaan, onko Tikkurilan
seurakunnan nettomenokehykseen lisätty Olotilan ohjaajan palkkaja henkilöstökuluja vastaavan määrän ja tekemään tarvittaessa
lisäyksen. Vantaan seurakuntayhtymän talousarvio vuodeksi 2016 ja
toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosiksi 2016–2018 on hyvin laadittu.
Erityisesti uudet tunnusluvut antavat uutta informaatiota Vantaan
seurakunnista. Nettomenokehyksen jäsenmääräisen osuuden
vähäisyyttä suhteessa Vantaan seurakuntien keskiarvoon Tikkurilan
seurakuntaneuvosto pitää kovin suurena ottaen huomioon, että
Tikkurilan seurakunnalla on työntekijöitä ainakin 25 % vähemmän
muihin Vantaan seurakuntien resursseihin suhteutettuna.
2) Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

98 §

Henkilöstökoulutussuunnitelma 2016 - 2017
Seurakuntaneuvosto käsitteli kokouksessaan 26.8.2015 Tikkurilan
seurakunnan henkilöstökoulutuksen tavoitteita ja määrärahavarauksia vuodelle 2016 ja päätti seuraavasti:
1) Palvelukokonaisuuden on mahdollista tukea kahden vapaaehtoisen koulutusta vuodessa (muu kuin seurakunnan
taiseurakuntayhtymän järjestämä koulutus). Kunkin palvelukokonaisuuden sisällä voidaan varata kahden
vapaaehtoistenkouluttamiseen 200 € / vapaaehtoinen / vuosi.
Vapaaehtoisten kouluttaminen on pyrittävä sisällyttämään
seurakunnan koulutussuunnitelmaan. Vapaaehtoisten
koulutuspäätöksen yhteydessä on oltava kuvaus, missä
seurakunnan toiminnassa koulutuksesta saatavia taitoja käytetään.
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2) Työalojen (kustannuspaikkojen) vuoden 2016 koulutusmäärärahoihin varataan keskimäärin 450 € / koulutukseen pääsevä
työntekijä. Myös yli puoli vuotta kestävissä määräaikaisissa virka- tai
työsuhteissa on mahdollista osallistua henkilöstökoulutukseen
määrärahojen puitteissa. Vakituisten työntekijöiden koulutus on
kuitenkin ensisijaista. Työntekijän keskimääräinen
koulutusmääräraha voidaan perustellusta syystä ylittää.
3) Tikkurilan seurakunnan koko työyhteisöä tai sen osaa koskevaan
koulutukseen varataan vuodelle 2016 yhteensä 10.000 euroa.
Määrärahat ohjataan yleishallinnon kustannuspaikalle.
4) Työhyvinvoinnin tukemiseen ja työnohjaukselliseen toimintaan
varataan yhteensä 10.000 €. Määrärahat ohjataan yleishallinnon
kustannuspaikalle
5) Työntekijöiden työalaneuvottelupäivistä aiheutuvat kustannukset
sisällytetään koulutusmäärärahakehykseen.
6) Tiimien virkistyspäiviä voidaan pitää vuodessa yksi ja yhtä
työntekijää kohden siihen voidaan käyttää enintään 40 €.
7) Tikkurilan seurakunnan henkilöstökoulutuksen tavoitteet
2016 – 2017:
- Kirkon jäsentietouden lisääminen ja sen ohjaaminen erityyppisiä seurakunnan jäseniä tavoittavaksi hengelliseksi
ja/tai diakoniseksi toiminnaksi tai viestiksi
- Ammatillisen osaamisen kehittäminen seurakunnan
ydintehtävissä ja monikulttuurisuuden kohtaamisessa
(jumalanpalveluselämä, musiikki, elämänkaarikohtaamiset,
teologia ja hengellinen kieli)
- Lisätä työntekijöiden valmiuksia vapaaehtoisten
ohjaamiseen ja heidän taustavaikuttajaksi siirtymiseen.
- Muutosjohtajuuden ja organisaation muutosvalmiuden
lisääminen yleisesti ja tulevaa kirkkohanketta varten
- Palveluprosessiosaamisen kehittäminen
Liite 6 Henkilöstön koulutussuunnitelma
Esitys:

1) Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva henkilöstön koulutussuunnitelma vuosiksi 2016 – 2017.
2) Piispainkokouksen päätöksen mukaisesti ensimmäiseen
seurakuntavirkaan ja viransijaisuuteen tulleet diakonit, kanttorit,
nuorisotyönohjaajat ja varhaiskasvatuksen ohjaajat osallistuvat
Helsingin hiippakunnan järjestämään Osallisena kirkon uskosta ja
tehtävästä – orientoitumiskoulutukseen. Myös muihinkin
seurakunnan tehtäviin tulleet voivat osallistua koulutukseen. Ensiksi
mainituille koulutus on velvoittava.
3) Merkitään tiedoksi, että työyhteisön yhteiset koulutukset
varmistuvat vuosikellon 2016 rakentumisen yhteydessä.

Päätös:
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Lausunto Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille Tikkurilan seurakunnan VII
seurakuntapastorin virkaan määrättävästä

Seurakuntaneuvosto 23.9.2015
Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti 3.12.2014, että
seitsemännen seurakuntapastorin virka julkistetaan haettavaksi
syyskaudella 2015 siten, että uusi viranhaltija voi aloittaa työnsä
1.12.2015.
Haettavan viran tehtäväalueena on nuorten aikuisten toiminta. Se on
strategisesti yksi tärkeimmistä seurakunnan tehtäväalueista. Arviolta
yli 90 %:ia nousevasta pääkaupunkiseudun sukupolvesta kokee
suhteensa seurakuntaan, kirkkoon ja niiden toimintaan irralliseksi.
Nuorten aikuisten toiminnan tehtävänä on toteuttaa ennakkoluulottomasti uusia nuorten aikuisten kohtaamistapoja kasvokkain,
tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa. Nuorten aikuisten toiminta
tavoittelee erityisesti sinkkuja ja dinkkuja, joilla ei ole vielä lasten
kautta kontaktia seurakuntaan.
Nuorten aikuisten pastorin on kyettävä jalkautumaan nuorten
aikuisten pariin (koulut, oppilaitokset, sosiaalinen media, tapahtumat
ja vapaa-aika), sanoittamaan kristillistä uskoa ymmärrettävästi ja
nuoria aikuisia vahvistavalla tavalla sekä kehittämään nuorten
aikuisten hartaus- ja jumalanpalvelustoimintaa. Pastorilta odotetaan
nuorten aikuisten kohtaamistaitojen lisäksi kykyä suunnitella,
organisoida ja koordinoida nuorten aikuisten parissa tehtävää työtä
eri verkostokumppaneiden kanssa.
Tikkurilan seurakunnan VII seurakuntapastorin viran tehtäviin
kuuluu nuorten aikuisten toiminnan lisäksi kaikille papeille sisältyviä
tehtäviä (mm. kirkolliset toimitukset, jumalanpalvelukset, hartaudet,
sielunhoito, rippikoulut).
Esitys:
1) Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva nuorten aikuisten pastorin
tehtävänkuvaus.
2) Viran erityisinä tarpeina seurakuntapastorin tehtävien lisäksi ovat
- nuorten aikuisten toiminnasta vastaaminen, sen kehittäminen ja
toteuttaminen yhdessä nuorisotiimin ja nuorten aikuisten kanssa
- koulu- ja oppilaitosyhteistyö
3) Viranhoidossa katsotaan eduksi
- kyky jalkautua nuorten aikuisten pariin (koulut, oppilaitokset,
sosiaalinen media, tapahtumat ja vapaa-aika)
- kyky sanoittaa kristillistä uskoa ymmärrettävästi ja nuoria
aikuisia vahvistavalla tavalla
- kyky kehittää nuorten aikuisten hartaus- ja
jumalanpalvelustoimintaa.
- kyky suunnitella, organisoida ja koordinoida nuorten aikuisten
parissa tehtävää työtä eri verkostokumppaneiden kanssa.
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4) Virka kuuluu vaativuusryhmään 601 ja sen peruspalkka on
2936,76 euroa kuukaudessa.
5) Virka ilmoitetaan haettavaksi seurakuntaneuvoston kokouksen
jälkeen
6) Seurakuntaneuvosto nimeää työryhmän haastattelemaan viran
hakijoita kirkkoherra Janne Silvastin, nuorten palvelukokonaisuuden
koordinoivan esimiehen Mika Ijäksen ja projektityöntekijä Merja
Riihelän kanssa. Haastattelut pidetään 20.10.2015.
Päätös:
Esitykset 1 – 5 hyväksyttiin.
Seurakuntaneuvosto nimesi työryhmään kirkkoherra Janne
Silvastin, nuorten aikuisten palvelukokonaisuuden koordinoiva
esimies Mika Ijäksen, projektityöntekijä Merja Riihelän, Sari RomanLagerspezin, Liisa Virran ja Markku Weckmanin.
Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Seurakuntaneuvosto 28.10.2015
Seurakuntaneuvoston 23.9.2015 pidetyn kokouksen jälkeen
julkaistiin 25.9.2015 seuraava hakuilmoitus
Tikkurilan seurakunta on aktiivinen, keskusteleva ja
toiminnallisesti vireä kaupunkiseurakunta Vantaalla.
Seurakuntaan kuuluu 39.500 jäsentä ja yli 60 työntekijää.
Seurakunnan alueella kohdataan pääkaupunkiseudun historian
arvokkaat juuret Pyhän Laurin kirkossa ja sen lähialueella.
Nouseva sukupolvi haastaa seurakunnan toiminnan uudistumaan
tehtäväänsä, historiaansa ja osaamistaan arvostaen.
Tikkurilan seurakunnassa on haettavana VII
SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA, jonka työalavastuuna on
NUORTEN AIKUISTEN toiminta
Nuorten aikuisten pastorin tehtävänä on
- nuorten aikuisten toiminnasta vastaaminen, sen kehittäminen ja
toteuttaminen yhdessä nuorisotiimin ja nuorten aikuisten kanssa
- koulu- ja oppilaitosyhteistyö
- papin työhön sisältyvät tehtävät (mm. kirkolliset toimitukset,
jumalanpalvelukset, hartaudet, sielunhoito, rippikoulut).
Viranhoidossa katsotaan eduksi
- kyky jalkautua nuorten aikuisten pariin (koulut, oppilaitokset,
sosiaalinen media, tapahtumat ja vapaa-aika)
- kyky sanoittaa kristillistä uskoa ymmärrettävästi ja nuoria
aikuisia vahvistavalla tavalla
- kyky kehittää nuorten aikuisten hartaus- ja
jumalanpalvelustoimintaa.
- kyky suunnitella, organisoida ja koordinoida nuorten aikuisten
parissa tehtävää työtä eri verkostokumppaneiden kanssa.
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Tehtävään valitulta odotamme innostunutta ja kehittävää
työotetta sekä hyviä yhteistyö- ja työyhteisötaitoja.
Tehtävän palkkaus määräytyy kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 601 mukaisesti ja siitä maksettava
peruspalkka on 2 936,76 €/kk. Lisäksi voidaan maksaa
kokemuksen perusteella määräytyvää vuosisidonnaista
palkanosaa, jonka suuruus on enintään 15 % tehtävän
peruspalkasta. Virkaan määrätyn tulee esittää hyväksyttävä
selvitys terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista sekä
rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Viranhaltijalta edellytetään erinomaista suomenkielen suullista ja
kirjallista taitoja ja tyydyttävää ruotsinkielen taitoa. Määräyksen
virkaan antaa Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli.
Hakijoiden odotetaan liittävän hakemusten yhteyteen vastauksen
kahteen ennakkotehtävään:
1) Mitä hyvää näet Vantaan seurakuntien strategiassa? Mitä siitä
puuttuu tai minkä sanoisit toisin?
2) Tee suunnitelma nuorten aikuisten kristillisen identiteetin
tukemiseksi Tikkurilan seurakunnan toiminnan kautta.
Toteutusvuosi on 2016 (esim. tapahtumat, some, jp- elämä,
verkostot, jalkautuminen, …)?
Hakemukset lähetetään sähköisesti Kirkko HR:n kautta maanantaina 12.10.2015 klo 15 mennessä. Haastattelu pidetään Ti
20.10.2015 klo 9-16. Kutsu haastatteluun esitetään 14.15.10.2015. Mahdollinen soveltuvuustutkinta tapahtuu 21.22.10.2015. Tiedustelut: kirkkoherra Janne Silvast 0503693526
(6.10. klo 10 – 12), janne.silvast@evl.fi

Hakuajan päättymiseen mennessä saapui yhteensä 38 hakemusta.
Heistä 21 oli pastoreita, loput hakijoista olivat pääsääntöisesti
teologian maistereita. Hakijoista haastatteluun kutsuttiin seuraavat
pastorit: Seppo Hartikainen, Satu Huttunen, Mirka Härkönen, SuviMaria Junni, Sari Kuirinlahti, Visa Viljamaa ja Terhi Viljanen.
Haastattelu pidettiin 20.10.2015. Haastattelussa kysyttiin hakijoiden
motivaatiota haettavan viran tehtäviin, työkokemusta, yhteistyövalmiuksia, haettavan tehtävän sisällön hahmottamista ja hakijan
osaamista tehtävän erityisalueisiin, käsitystä omista kehittymisalueista, stressinhallinnasta, kristillisen sanoman ytimestä sekä
valmiutta mahdolliseen soveltuvuuskokeeseen.
Haastattelujen jälkeen tarkempaan soveltuvuustutkintaa pyydettiin
Seppo Hartikaisesta, Satu Huttusesta, Suvi-Maria Junnista sekä
Visa Viljamaasta. Tiedot soveltuvuustutkinnasta saadaan esityslistan
lähettämisen jälkeen.

Liite 7 Hakijayhteenveto, johon sisältyy vastaukset ennakkotehtäviin
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen
Tikkurilan seurakunnan VII seurakuntapastorin virkaan. (KL 6:18)
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1) Seurakuntaneuvoston 3.12.2014 tekemää päätöstä (§ 138)
”Seitsemännen seurakuntapastorin virka julkistetaan haettavaksi
syyskaudella 2015 siten, että uusi viranhaltija voi aloittaa työnsä
1.12.2015” muutetaan niin, ettei 1.12.2015 ole ehdoton viranhoitamisen aloitusaika.
2) Kirkkoherra tuo seurakuntaneuvoston kokoukseen esityksen
lausunnoksi Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille Tikkurilan
seurakunnan VII seurakuntapastorin virkaan määrättävästä.

Päätös:
100 § Avustusten käsitely ja avustuskriteereiden muutos
Tikkurilan seurakuntaneuvoston on käsitellyt avustushakemuksia
kaksi kertaa vuodessa, kerran keväällä ja kerran syyskaudella.
Seurakuntaneuvosto käsitteli kevätkaudella avustuksia 27.5.2015.
Silloin avustushakemuksia oli yhteensä 10. Tässä seurakuntaneuvoston kokouksessa on käsiteltävänä 3 avustushakemusta.
Seurakuntaneuvosto myönsi 27.8.2014 yhteensä 8.000 euroa
vuoden 2015 avustusmäärärahoiksi. Kevään avustuskäsittelyssä
määrärahoja käytettiin yhteensä 1.300 euroa.
Aiemmin avustusten myöntämisen kriteereinä ovat olleet
kirkollisuus, diakonisuus ja paikallisuus, joista vähintää kahden tuli
toteutua. Nyt esitettyjen avustusten myöntämisen kriteerinä ovat
edelleen samat, mutta vaatimus kahden kriteerin täyttymisestä on
poistettu. Kolehdit, lähetysjärjestöjen tukeminen budjettivaroin sekä
oman seurakunnan diakoninen avustaminen eivät kuulu nyt
päätettävien asioiden joukkoon.

Liite 8

Myönnetyt avustukset 29.10.2014 ja 27.5.2015

Liite 9

Esitys myönnettäviksi avustuksiksi sn 28.10.2015

Liite 10

Tikkurilan seurakunnan avustusten jakojärjestelmä / sn 22.5.2006

Esitys:

1) Seurakuntaneuvosto muuttaa 22.5.2006 hyväksymänsä
avustuskriteerit siltä osin joka koskee kriteereiden määrän
täyttymistä. Avustuksen myöntämisen ehdoiksi riittää yhden ehdon
täyttminen kolmesta ehdosta (kirkollisuus, diakonisuus,
paikallisuus) kuitenkin painottaen kirkollisuutta ja diakonisuutta.
Ehtojen täyttyminen ei merkitse kategorista oikeutta avustukseen.
Seurakuntaneuvosto harkitsee ja päättää kunkin avustuksen aina
erikseen ja käyttää niissä harkintavaltaa.
2) Hyväksytään esityslista liitteenä oleva esitys myönnettäviksi
avustuksiksi.

Päätös:
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101 § Lausunto kappalaisen Jyrki Kaukasen osittaisesta virkavapaudesta (20%) ajalle
1.1. - 31.12.2016
Tikkurilan seurakunnan III kappalainen Jyrki Kaukanen on hakenut
20 % virkavapaata kappalaisen virastaan ajalle 1.1. - 31.12.2016.
Tikkurilan seurakunnan työntekijöitä ja pappeja on ollut vastaavilla
osa-aikaisilla virkavapailla. Kunkin virkavapaan kohdalla työnantaja
on humioinut tasapuolisuuden työntekijöiden kesken sekä kunkin
hetken mahdollisuuden virkavapaan myöntämiseen.
Tikkurilan seurakunnan pappistyövoima 2016 mahdollistaa Jyrki
Kaukasen hakeman virkavapauden myöntämisen. Kesäikana 2016
(1.6. - 30.8.2016) virkavapauden 20 % osuus on kuitenkin syytä
pienentää 10 %:iin.
Liite 11 Harkinnanvaraisten virkavapaiden ja työlomien myöntämisen perusteet Vantaan
seurakuntayhtymässä, ykn 14.12.2005
Esitys:

Tikkurilan seurakuntaneuvosto puoltaa kappalaisen Jyrki
Kaukasen osittaisen virkavapaan (20%) myöntämistä ajalle 1.1. 31.12.2016, kuitenkin niin että aikavälillä 1.6. - 30.8.2016
virkavapauden määrä on 10 %:ia.

Päätös:

102 § Lausunto pastori Jarkko Korhosen virkavapaushakemuksesta Tikkurilan
seurakunnan V seurakuntapastorin virasta ajalle 1.3.2016 - 28.2.2017
Tikkurilan seurakunnan V seurakuntapastori Jarkko Korhonen
hakenut jatkoa virkavapaalleen ajalle 1.3.2016-28.2.2017 Tikkurilan
seurakunnan V seurakuntapastorin virasta. Nykyinen virkavapaa
päättyy 29.2.2016.
Jarkko Korhonen on ollut lähetystyön koulutuksessa sekä Suomen
Lähetysseuran ja Mission Aviation Fellowship (MAF) lentolähetysjärjestön palveluksessa 6.9.2012 alkaen. Jarkko Korhonen on
perheineen myös Tikkurilan seurakunnan nimikkolähetti.
Jarkko Korhosen työsopimus Suomen Lähetysseuran kanssa
MAF:in (Mission Aviation Fellowship) palveluksessa päättyy
28.2.2017.
Liite 11 Harkinnanvaraisten virkavapaiden ja työlomien myöntämisen perusteet Vantaan
seurakuntayhtymässä, ykn 14.12.2005
Esitys:

1) Tikkurilan seurakuntaneuvosto puoltaa pastori Jarkko Korhosen
virkavapaan jatkamista V seurakuntapastorin virasta
ajalle 21.3.2016 – 28.3.2017.
2) Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

ESITYSLISTA
Seurakuntaneuvosto
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103 § Virkamääräyspyyntö pastori Veikko Karhumaalle Tikkurilan seurakunnan V
seurakuntapastorin sijaiseksi ajalle 1.3.2016 – 28.2.2017
Mikäli seurakuntaneuvosto on edellisessä pykälässä puoltanut Jarkko
Korhosen virkavapaan jatkumista Tikkurilan seurakunnan V seurakuntapastorin virkaan, tulee virkaan saada työntekijä vastaavaksi ajaksi.
Pastori Veikko Karhumaa on toiminut Jarkko Korhosen virkavapaan
ajan V seurakuntapastorin viransijaisena. Veikko Karhumaa on hoitanut
virkaa taidolla ja luotettavasti. Hän jatkaminen viransijaisena on
seurakunnalle ja rippikoulutyölle eduksi.

Esitys:

Seurakuntaneuvosto pyyttää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta, että se jatkaisi pastori Veikko Karhumaan virkamääräystä
Tikkurilan seurakunnan V seurakuntapastorin virkaan Jarkko
Korhosen virkavapautta vastaavaksi ajaksi 1.3.2016 –
28.2.2017.

Päätös:
104 § Rippikoulun käyminen vuotta aiemmin

Tanja Forcythe-Reid on hakenut tyttärelleen Isabella Forcythe-Reid
lupaa osallistua Tikkurilan seurakunnan järjestämään rippikouluun
vuonna 2016 tavanomaista rippikouluikää yhtä vuotta nuorempana.
Hakemuksen perusteet ovat samat kuin mitä seurakuntaneuvosto
on aiemmin hyväksynyt.
Rippikoulun ohjesäännön pykälän 4 (4 §) mukaan:
Rippikouluun voidaan ottaa nuoria, jotka täyttävät vähintään 15
vuotta rippikoulun päättymisvuonna. Seurakuntaneuvosto voi
perustellusta syystä antaa luvan rippikoulun käymiseen tätä
nuoremmalle.
Esitys:

Seurakuntaneuvosto myöntää Isabella Forcythe-Reidille luvan
rippikoulun käymiseen vuonna 2016.

Päätös:

105 § Muut asiat

106 § Kokouksen päättäminen
Esitys:
Päätös:

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimus ja valitusohjeet ja päättää
kokouksen

