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107 § Kokouksen avaus
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.

Päätös:

108 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

109 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään
Salla Lindblad-Palo ja Päivi Pitkäranta. Pöytäkirjantarkastajat
toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös:

110 § Pöytäkirjan tarkastus
Esitys:

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi tiistaina 8.12. kello 12 – 15
Tikkurilan seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

111 § Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

112 § 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 – 00206 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on
istunnossaan 11.11.2015 myöntänyt pastori Jyrki Kaukaselle osaaikaista (20 %) virkavapaata Tikkurilan seurakunnan III kappalaisen
virasta 1.1.2016 – 31.12.2016 niin, että jaksolla 1.6.2016 –
30.8.2016 osa-aikaisuus on 10 %.
2) Asianro 2015 – 00287 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on
istunnossaan 11.11.2015 myöntänyt pastori Jarkko Korhoselle
virkavapaata Tikkurilan seurakunnan V seurakuntapastorin virasta
ajalle 1.3.2016 – 28.2.2017.
3) Asianro 2015 – 00305 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on
istunnossaan 11.11.2015 antanut pastori Mirka Härköselle
viranhoitomääräykset Tikkurilan seurakunnan vs.
seurakuntapastoriksi vuosilomansijaisena 7.11.2015 – 31.12.2015 ja
vt. VIII seurakuntapastoriksi 1.1.2016 – 30.4.2016.
Asianro 2015 – 00307 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on
istunnossaan 11.11.2015 antanut pastori Veikko Karhumaalle
viranhoitomääräyksen Tikkurilan seurakunnan vs. V
seurakuntapastoriksi 1.3.2016 – 28.2.2017.
Asianro 2015 – 00308 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on
istunnossaan 11.11.2015 antanut pastori Satu Huttuselle
viranhoitomääräyksen Tikkurilan seurakunnan VII
seurakuntapastoriksi 1.11.2015 alkaen.

Esitys:

Merkitään tuomiokapitulin päätökset tiedoksi.

Päätös:
c. Talouden toteumavertailu 1.1. - 31.10.2015
Tikkurilan seurakunnan vuoden 2015 käyttömäärärahojen toteumavertailu ajalta 1.1. - 31.10.2015 on esityslistan liitteenä.
Liite 2 Tikkurilan seurakunta, tuloslaskelmaosa toteumavertailu 1.1. - 31.10.2015

Esitys:
Päätös:

Merkitään tiedoksi.
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d) Vastuuryhmien muistiot
Liite 3: Vastuuryhmien muistiot
Esitys:

Merkitään vastuuryhmien muistiot tiedoksi.

Päätös:
e. Luottamushenkilöiden koulutuspäivä 2016
Porvoon rovastikunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäiviä
vietetään 13.2.2016 Porvoossa. Myös muiden Helsingin
hiippakunnan seurakuntien luottamushenkilöt ovat tervetulleita
koulutukseen. Hinta on 60 euroa osallistujaa kohden. Mikäli
Tikkurilan seurakunnasta osallistuu luottamushenkilöitä kyseiseen
päivään, kustannukset voidaan maksaa seurakuntaneuvoston
määrärahoista. Ilmoittautuminen 1.2.2016 mennessä. Esityslistan
liitteessä on koulutuspäivästä lisätietoa.
Liite 4 Porvoon rovastikunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä

Esitys:

Merkitään koulutuspäivä tiedoksi.

Päätös:

113 § Tykkää projektin loppuraportti
Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti 29.5.2013, että
Tikkurilan seurakunnassa toteutetaan aikavälillä 1.9.2013 31.12.2015 projekti seurakunnasta irrallisten jäsenten kohtaamiseksi
ja uusien kohtaamistapojen oppimiseksi.
Projektin tavoitteeksi määriteltiin:
- Lisätä kohtaamisten määrää erityisesti kirkon irrallisille jäsenille
- Lisätä seurakunnan merkityksellisyyden kokemista heidän
parissaan
- Tukea kristillisen uskon syntymistä ja vahvistumista
Projektia varten tehtiin määräaikainen virka virkaa perustamatta
ajalle 1.9.2013 – 31.12.2015. Virkaan otettiin diakoni Merja Riihelä
Tikkurilan seurakunnasta. Projektityöntekijän tehtävän vaativuus
rinnastettiin diakonian viran tehtäviin. Projektille osoitettiin 2.000
euron toiminnalliset määrärahat syyskaudelle 2013 ja 5.000 euroa
kumpaankin vuoteen 2014 ja 2015.
Seurakuntaneuvosto käsitteli viimeksi Tykkää projektin väliaikakatsausta kokouksessaan 27.5.2015. Neuvosto merkitsi tuolloin
Tykkää – jäsenprojektin väliraportti tiedoksi ja päätti, että Tykkää
-jäsenprojektin kaltainen toiminta otetaan osaksi seurakunnan
perustoimintaa.
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Liite 5 Tykkää-projektin 1.9.2013 – 31.12.2015 sekä Sosiaalinen media Tikkurilan
seurakunnassa raportti
Esitys:

Merkitään tiedoksi Tykkää-projektin 1.9.2013 – 31.12.2015 sekä
Sosiaalinen media Tikkurilan seurakunnassa raportit.

Päätös:
114 § Kolehtisuunnitelma 2016

Seurakuntien jumalanpalveluksista kerättävät kolehdit muodostuvat
kolmesta kokonaisuudesta:
•

kirkkohallituksen määräämät kolehdit, joita
jumalanpalveluksissa kerätään vuoden aikana

•

hiippakunnan tuomiokapitulin määräämät
hiippakunnalliset kolehdit.

•

Seurakunnan oman kolehtipäätös niiden pyhien osalta,
joita kirkkohallitus ja tuomiokapituli eivät ole määränneet.

Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntia (yleiskirje 17/2015) vuoden
2015 kolehtisuunnitelmien laadintaa varten. Kirkkohallituksen ohjeet
ovat esityslistan liitteenä olevan kolehtisuunnitelman lopussa.
Liite 6 Tikkurilan seurakunnan vuoden 2016 kirkkokolehdit.

Esitys:

1) Hyväksytään esityslistan liitteenä oleva vuoden 2016 kolehtisuunnitelma.
2) Vuoden 2016 rippikouluryhmien lauantain konfirmaatioissa sekä
sunnuntain kello 15 konfirmaatioissa rippikouluryhmä voi itse valita
kolehdin kohteen kolehtisuunnitelman lopussa olevasta
kohdelistasta. Mikäli rippikouluryhmä unohtaa tai ei muusta syystä
valitse kolehdin kohdetta, kannetaan se Kirkon Ulkomaanavun
katastrofirahastolle.
3) Jouluaaton 2016 hartauksissa (sekä jumalanpalveluksissa/palveluksissa) kerätään kolehti Ystävyysseurakunnille siten, että
puolet kolehdista annetaan Aunuksen seurakunnan toiminnan
tukemiseksi ja puolet kolehdista Petroskoin seurakunnan
diakoniatyölle.
4) Mikäli kirkkovuoden aikana järjestetään esityslistan liitteessä
kirjattujen jumalanpalvelusten lisäksi jokin muu jumalanpalvelus,
joka edellyttää kolehdin kantamisen, kannetaan se Kirkon
Ulkomaanavun katastrofirahastolle.

Päätös:
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115 § Vuoden 2015 partiomäärärahojen jakaminen
Seurakuntaneuvosto päätti vuoden 2015 talousarvion hyväksymisen
yhteydessä 27.8.2014 myöntää yhteensä 9.500 euroa partiolippukuntien avustamiseen. Tikkurilan seurakunta on tukenut vuosittain
talousarviomäärärahoista niitä partiolippukuntia, joiden taustayhteisönä Tikkurilan seurakunta on. Tikkurilan seurakunta toimii
taustayhteisönä viidelle partiolippukunnalle: Pyhän Laurin Ritarit,
Erämetsot, Tikkurilan Siniset, Aviapartio ja Jokihiset.
Seurakunnan partioyhdyshenkilöt, nuorisotyönohjaajat Mika Ijäs ja
Merja Rantala ovat laatineet kirkkoherralle esitysluonnoksen partioavustusmäärärahojen myöntämiseksi. Avustusmäärärahat on jaettu
siten, että kukin partiolippukunta saa ensin 10 % kaikille lippukunnille jaettavaksi tarkoitetusta avustussummasta. Kunkin lippukunnan
perusavustusmäärärahaksi esitetään 950 euroa. Loppumäärä 4750
euroa jaetaan lippukunnan jäsenten mukaisessa suhteessa.Tämä
jakoperiaate auttaa pienimpiä lippukuntia kehittämään toimintaansa.
Esityslistan liitteestä ilmenee, miten kunkin lippukunnan avustusmäärärahat muodostuvat ja miten ne jakautuvat lippukuntien
kesken.
Liite 7 Tikkurilan seurakunnan avustusmäärärahojen jako partiolippukunnille 2015
Esitys:

Tikkurilan seurakunta jakaa vuoden 2014 partioavustusmäärärahat
seuraavasti:
–
–
–
–
–

Aviapartio
Erämetsot
Jokihiset
Pyhän Laurin Ritarit
Tikkurilan Siniset
Yhteensä

2208,75 €
2303,75 €
1448,75 €
1662,50 €
1876,25 €
9500,00 €

Päätös:

116 § Myyntisaamisten merkkaaminen luottotappioiksi
Tikkurilan seurakunnalle on erääntynyt aikaväliltä 26.6.2014 –
30.6.2015 saatavia yhteensä 6447,55 euroa. Saatavat ovat
syntyneet tilavuokra-, kerho-, pöytäliina- ja toimintamaksuista.
Seurakuntayhtymän taloushallinto on pyytänyt seurakuntaneuvostoja ilmoittamaan vuoden 2015 puoleen väliin saakka
saatavat luottotappioiksi. Lista myyntisaatavista jaetaan
kokouksessa (salassa pidettävä).
Liite 8 Myyntisaamiset (Jaetaan kokouksessa /salassa pidettävä)
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1) Merkataan Tikkurilan seurakunnan ajalta 26.6.2014 –
30.6.2015 saatavia yhteensä 6447,55 euroa luottotappioiksi.
2) Merkitään tiedoksi, että luottotappioiksi merkattuja saamisia
voidaan periä takaisin kohdan 1 päätöksestä huolimatta.

Päätös:

117 § Ystävyysseurakunta-avustusten 2015 kohdentaminen
Seurakuntaneuvosto päätti 27.8.2014 vuoden 2015 talousarvion
hyväksymisen yhteydessä myöntää 4.000 euroa ystävyysseurakuntien taloudelliseen avustamiseen. Tikkurilan seurakunnan
ystävyysseurakuntia ovat Petroskoin ja Aunuksen seurakunnat.
Pastori Terhi Viljanen on selvittänyt kirkkoherran pyynnöstä
ystävyysseurakuntien taloudellisen avustamisen tarvetta. Hän on
keskustellut Inkerin kirkon rovastikuntakoordinaattori Jukka
Paanasen kanssa ystävyysseurakuntiemme avustustarpeista.
Paanasen arvion mukaan Tikkurilan seurakunnan avustukselle olisi
hyvä kohde Petroskoin seurakunnan diakoniatyö ja lapsi- ja
nuorisotyö.

Esitys:

Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvosto myöntää 2.000 euroa
Petroskoin seurakunnan diakoniatyölle ja 2.000 euroa lapsi- ja
nuorisotyölle.

Päätös:

118 § Seurakuntaneuvoston kokoukset ja iltakoulut 2016
Vantaan seurakuntien seurakuntaneuvostojen, johtokuntien,
toimikuntien ja vastuuryhmien vuosikello on synkronoitu osaksi koko
Vantaan seurakuntayhtymän hallinnon ja johtamisen vuosikelloa.
Yhteinen vuosikello 2015 on saatu juuri viimeisteltyä. Tikkurilan
seurakuntaneuvoston 2015 kokousaikatauluesitys jaetaan
neuvoston kokouksessa.

Esitys:

Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokousaikataulu 2016
ja iltakoulut kevätkaudella 2016.
Kokouspaikkana on yhteisen kirkkoneuvoston kokoushuone
(Unikkotie 5 B, 4. krs), ellei toisin mainita.
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Kevät 2016
Keskiviikko 20.1.

klo 18

Keskiviikko 10.2.

klo 18

Keskiviikko 9.3.

klo 18

Keskiviikko 13.4.

klo 18

Keskiviikko 25.5.

klo 18

(TTS 2017–2019 laadintaohjeet ja
tavoitteet, avustukset)

Keskiviikko 24.8.

klo 18

Työalojen TA 2016 kehys, koulutussuunnitelman tavoitteet

Keskiviikko 21.9.

klo 18

Koko srkn yhteinen tts 2017 –
2019

Keskiviikko 26.10.

klo 18

palvelukokonaisuuksien tts 2017,
koulutussuunnitelma, lausunto yhtymän ja srk:ien tts-suunnitelmista,
avustukset

Keskiviikko 30.11.

klo 18

Kolehtiesitykset

Toimintakertomus 2015

Syksy 2016

Iltakoulut /-seminaarit
Keskiviikko 13.1.

klo 17.30

Mm. kirkkohanke

Keskiviikko 6.4.

klo 17.30

Mm. kirkkohanke

Keskiviikko 4.5.

klo 17.30

Neuvoston ja LaJoRy:n iltakoulu
tts 2017 – 2019 painopisteistä

Päätös:

119 § Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan 28.10.2015 § 99 täsmentäminen
Seurakuntaneuvoston jäsen Liisa Virta on pyytänyt täsmentämään
seurakuntaneuvoston kokouksen 28.11.2015 § 99 pöytäkirjaan
kirjattua kuvausta nuorten aikuisten pastorin hakuprosessista
hakupapereihin tutustumisen ja haastatteluun osallistuneiden osalta.
Esitys seurakuntaneuvoston 28.10.2015 § 99 pöytäkirjan kuvauksen
täsmentämiseksi on esityslistan liitteenä. Lisättäväksi ehdotettavat
sanat ovat tummennetulla.
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Liite 9 Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan 28.10.2015 § 99 täsmentäminen

Esitys:

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimus ja valitusohjeet ja päättää
kokouksen

Päätös:

120 § Ilmoitus vuoden 2015 kolehtisuunnitelman muuttamisesta
Kirkkoherra vaihtoi päätöksellään 5.9.2015, kirkkohallituksen
suosituksesta (Yleiskirje 16/2015), sunnuntain 6.9.2015
kirkkokolehdin kohteen. Kolehtisuunnitelman mukaan kolehti olisi
pitänyt kerätä Kansan Raamattuseuralle. Sunnuntain 6.9.2015
kolehti kerättiin sen sijaan kirkon ulkomaanavun kautta pakolaisille.
Kirkkoherra määräsi päätöksellään 26.11.2015 kerättäväksi kolehdin
Kansan Raamattuseuralle Olotilan keskiviikon arki-illan ehtoollisella
16.12.2015. Tuo arki-illan ehtoollinen on osallistujamäärältään
todennäköisesti normaalia suurempi kirkkohankeinfon johdosta ja
korvaa 6.9.2015 keräämättä jääneen kolehdin.

Esitys:

Merkitään kirkkoherran päätökset tiedoksi.

Päätös:

121 § Lähetekeskustelu lähetystyön uudistamista valmistelevan työryhmän
nimeämiseksi ja työryhmän tavoitteeksi
Tikkurilan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2015 –
2017 on kirjattu tavoitteeksi vuosille 2015 – 2017 lähetystyön ja
nousevan sukupolven kohtaaminen. Toimenpiteeksi vuodelle 2015
on kirjattu Nimetään kehittämisryhmä ja sille neuvoston hyväksymät
tavoitteet lähetystyön uudistamiseksi nousevaa sukupolvea varten.
Lähetystyöhön on liittynyt Tikkurilan seurakunnassa, Vantaan
seurakuntayhtymässä ja kokonaiskirkossa eri suuntaan vieviä
näkemyksiä. Kirkkohallituksen tukea lähetystyöhön liittyvien
näkemysten lähentämiseksi on odotettu. On ollut vaikea valmistella
toimintasuunnitelmaan kirjattua asiaa tavalla, joka veisi asiaa
tavoitteen suuntaan. Tavoite on kuitenkin olennaisen tärkeä
seurakunnan ydintehtävälle. Toiminta- ja taloussuunnitelmaan
kirjattua toimenpidettä ei ole vielä tehty. Tässä kokouksessa on
tarkoitus käydä lähetekeskustelu kehittämisryhmän tavoitteeksi.
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1) Seurakuntaneuvosto käy lähetekeskustelun kirkkoherran
kokouksessa pitämän alustuksen pohjalta lähetystyön
kehittämisryhmän työskentelytavoitteen laatimista varten.
2) Seurakuntaneuvosto hyväksyy tavoitteet lähetystyön
kehittämisryhmälle tammikuun kokouksessa 2016.
3) Lähetystyön uudistamista valmisteleva työryhmä nimetään
seurakuntaneuvoston vuoden 2016 kevätkauden kokouksessa.

Päätös:

122 § Muut asiat

123 § Kokouksen päättäminen

Esitys:
Päätös:

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimus ja valitusohjeet ja päättää
kokouksen

