
VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO   PÖYTÄKIRJA 6/2014

Kokousaika: ma 9.6.2014 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7

Läsnä:
Mäkelä Jussi, puheenjohtaja
Aikio Pirkko, jäsen
Das Bhowmik Elina, jäsen
Hämäläinen Anni, jäsen
Jalovaara Ville, jäsen
Lindholm Marja, jäsen
Lindholm Terttu, jäsen
Niemi Antti, jäsen

Purhonen Lea, varapuheenjohtaja
Pynnönen Heikki, jäsen
Raittinen Anneli, jäsen
Raittinen Timo, jäsen
Sirkiä Hertta, jäsen
Toijonen Karita, jäsen (§ 9 alkaen)
Salo Helena, sihteeri

Poissa: Aukee Riikka, Mäkitarkka Minna

Alkuhartaus

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, 13/15.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Annettiin tiedoksi.

4. Pöytäkirjantarkistajien valinta

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa ovat Raittinen Anneli ja Raittinen Timo.

5. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Asiat käsitellään muutoin esityslistan mukaisessa järjestyksessä, mutta § 14 jälkeen
käsitellään lisäys esityslistaan: Kaluston poistot.

6. Pastorin viran täyttäminen, jossa painottuu kasvatustyö

Kokouksessa SN 1/2014 (§ 17) annettiin tiedoksi, että pastori Hanna Kaisa Kotilainen on lähettänyt
tuomiokapitulille irtisanomisilmoituksensa Vuosaaren seurakunnan seurakuntapastorin virasta 1.5.2014
alkaen (liite 5). Kotilainen on ollut opintovapaalla 6.9.2012 lähtien. Laitoimme auki seurakuntapastorin
viran (SN 4/2014 § 9), jossa painottuu kasvatustyö. Työtehtäviin kuuluu papin perustöiden lisäksi
erityisesti kasvatustyötä nuorten aikuisten, nuorten ja lasten parissa sekä kouluyhteistyön organisointi.
Hakuaika päättyi 14.5. Virkaan tuli yhteensä 65 hakemusta (kooste liitteessä 1). Haastattelimme hakijat
numero 7, 13, 15, 25, 29, 45 ja 62.
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Rekrytointiryhmä esittää virkaan pastori Lauri Holmaa. Seurakuntamme kasvatustyö on hänelle tuttu ja
läheinen työala, sillä Lauri on hoitanut seurakunnassamme vs. seurakuntapastorina juuri kasvatuksen
pastorin työtehtäviä ajalla 1.10.2012–31.12.2013. Hän hoiti työtehtävänsä erinomaisesti ja jätti sekä
työyhteisöön että seurakuntalaisiin niin positiivisen vaikutuksen, että hänen valitsemisensa ko. virkaan
on seurakunnan edun mukaista. Laurilla on kokemusta kasvatustyöstä myös Järvenpään, Roihuvuoren
ja Tornion seurakunnista. Holmalla on hakemusasiakirjojen, haastattelun, osaamisen ja työkokemuksen
perusteella arvioituna hakijoista parhaiten virkaan sopiva taito ja kyky viran menestyksellistä hoitamista
varten. Koska Holma on työskennellyt seurakunnassamme pidempään kuin koeaika kestää, häneltä ei
voida edellyttää muissa tapauksissa käytettävää 6 kk:n koeaikaa.

Varasijalle esitetään pastori Reetta Luomaa. Hän on ollut seurakuntamme nuorisotyössä
nuorisotyönviransijaisena. Siten myös hänelle seurakuntamme kasvatustyö on nuorisotyön puolelta
tuttua.

Esitys SN pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan viranhoitomääräyksen pastori
Lauri Holmalle Vuosaaren seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.9. alkaen. Virkaan
valitun on esitettävä rikosrekisteriote. Varasijalle esitetään pastori Reetta Luomaa.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

7. Pastorin viran täyttäminen, jossa painottuu evankeliointityö

SN 4/2014 § 6 valittiin seurakuntaamme II kappalainen. Koska virkaan valittiin seurakuntamme pastori
Marketta Antola, pantiin häneltä vapautuva seurakuntapastorin virka samassa kokouksessa auki (SN
4/2014 § 9). Tässä seurakuntapastorin virassa painottuu evankeliointityö. Tämän työn tarkoitus on
niiden ihmisten tavoittaminen, jotka ovat vieraantuneita seurakunnasta ja kristinuskosta. Työtehtäviin
kuuluu papin perustöiden lisäksi erityisesti Kuninkaan iltojen, Toivoa Vuosaaren –tapahtumien sekä
Alfa-kurssien järjestämistä. Hakuaika päättyi 14.5. Virkaan tuli yhteensä 29 hakemusta (kooste liitteessä
2). Haastattelimme hakijat numero 3, 6, 7, 8, 26 ja 27.

Rekrytointiryhmä esittää virkaan pastori Antti Pesosta. Hänellä on yli kahdeksan vuoden kokemus
seurakuntatyöstä. Teologian maisterin tutkinnon lisäksi hän on suorittanut Sosionomi AMK –tutkinnon.
Hän on työskennellyt ennen pappisuraansa kirkon nuorisotyönohjaajana. Pesosella on kokemusta
ulospäin suuntautuvasta tavoittavasta työstä, ihmisten kohtaamisesta ja erilaisten palvelutapahtumien
toteuttamisesta (mm. Urbaani unelma). Hän on myös hyvin perehtynyt ekumeniikkaan, mikä tukee
hänen työtään kontakteissaan muiden kristillisten kirkkokuntien kanssa. Tällä hetkellä hän toimii
Espoonlahden seurakunnan vt. kappalaisena, jossa hän on toiminut aikuis- ja vapaaehtoistyön pappina.
Hänen kokemuksensa seurakunnan Kohtaamispaikka-yhteisön ja sen vapaaehtoistyön organisoinnista
on hyvä meriitti hänen siirtyessään vastaamaan Kuninkaan iltojen ja sen laajan vapaaehtoisporukan
organisoinnista. Pesosella on hakemusasiakirjojen, haastattelun, osaamisen ja työkokemuksen
perusteella arvioituna hakijoista parhaiten virkaan sopiva taito ja kyky viran menestyksellistä hoitamista
varten.

Varasijalle esitetään teologian maisteri Katri Gröönroosia. Hän on toiminut yksityissektorilla mm.
viestintäpäällikkönä. Kirkon piirissä hän on toiminut vapaaehtoistyössä mm. Espoon
tuomiokirkkoseurakunnan Tuomasmessuista vastaavan papin vetoparina sekä Olarin seurakunnassa
vapaaehtois- ja evankelioimistehtävissä.
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Esitys SN pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan viranhoitomääräyksen pastori
Antti Pesoselle Vuosaaren seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.9. alkaen. Virassa
noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä rikosrekisteriote. Varasijalle
esitetään teologian maisteri Katri Grönroosia.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

8. Lastenohjaajan toimen täyttäminen

Lastenohjaajan toimi laitettiin auki (SN 4/2014 § 10) kun Katri Erenstein irtisanoutui saatuaan töitä
asuinpaikkakunnaltaan. Haimme kokoaikaista lastenohjaajaa, jonka työtehtävä on laaja-alainen
varhaiskasvatustyö sisältäen sosiaalisen median. Hakuaika päättyi 14.5. Toimeen tuli yhteensä 14
hakemusta (kooste liitteessä 3). Kutsuimme haastatteluun hakijat numero 2, 6, 8, 9, 10, 11 ja 13. Hakijat
9 ja 11 peruivat hakemuksensa.

Rekrytointiryhmä esittää toimeen Angelika Vodennikovaa. Hän on suorittanut lastenohjaajan tutkinnon
Järvenpään Seurakuntaopistolla. Työkokemusta hänellä on sekä Mikaelin että Vuosaaren
seurakunnasta. Hän on osoittautunut työssään monipuoliseksi, lahjakkaaksi ja idearikkaaksi
lastenohjaajaksi, jonka asenne työhön on hyvä. Hänellä on hakemusasiakirjojen, haastattelun,
osaamisen ja työkokemuksen perusteella arvioituna hakijoista parhaiten toimeen sopiva taito ja kyky
lastenohjaajan työn menestyksellistä hoitamista varten. Varasijalle esitetään Maija-Kaisa Mattilaa. Hän
on suorittanut lapsi- ja perhetyön perustutkinnon Kalajoen kristillisellä opistolla.

Esitys SN valitsee lastenohjaajan toimeen Angelika Vodennikovan 4.8.2014 alkaen. Toimessa
noudatamme 4 kk:n koeaikaa. Toimeen valitun on esitettävä rikosrekisteriote. Varasijalle
esitetään Maija-Kaisa Mattilaa.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

9. Seurakuntapastorin viransijaisuuden täyttäminen

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt pastori Hanna Piiralle virkavapaata Vuosaaren
seurakunnan seurakuntapastorin virasta toista tehtävää varten ajalle 16.7.2014–31.1.2016 (liite 4.) Piira
on valittu Kirkon tiedotuskeskuksen viestintäsuunnittelijan sijaiseksi. Alun perin Hannan oli tarkoitus
palata vastaamaan seurakuntamme rippikoulutyöstä. Tätä työtä on seurakunnassamme tehnyt syksystä
2012 lähtien pastori Samuel Paananen.

Esitys SN pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan viranhoitomääräyksen pastori
Samuel Paanaselle vs. seurakuntapastoriksi ajalle 16.7.2014–31.1.2016.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

10. Virkavapausanomus

Diakoni Tarja Koivumäki on valittu Malmin seurakunnan diakonin virkaan. Hän anoo virkavapautta 6
kk:n koeajan ajaksi (liite 18).

Esitys SN myöntää diakoni Tarja Koivumäelle virkavapaata ajalle 1.8.2014–31.1.2015.

Päätös Esitys hyväksyttiin.
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11. Arkisilta-diakoniaprojektin jatkovuosihakemus

Helsingin seurakuntayhtymä myönsi Arkisilta –päihde ja työllistämistyön diakoniaprojektille rahoituksen
vuosille 2012–2014. Vuosittaisen projektimääräraha on ollut 42.000€. Projekti myönnettiin 1.1.2012
alkaen. Työntekijävaihdosten vuoksi projekti alkoi varsinaisesti 1.8.2012. Nyt haetaan projektille
jatkovuotta 31.12.2015 asti (liitteet 5 ja 6) eli varsinaista aikaa tulee yhteensä 3 vuotta ja 7 kuukautta.
Mikäli seurakuntayhtymä myöntää vuodelle 2015 42.000 € projektimäärärahan, niin vuodelta 2012
säästyneillä varoilla on mahdollista jatkaa omana projektina vielä vuonna 2016.

Projektin tavoitteet ovat:
1. tavoittaa kohderyhmään kuuluvia asukkaita ja tarjota heille keskustelu-, ryhmä- ja kriisitukea
2. valmistella seurakunnan päihdetyön prosessikuvaus ja yhteisiä toimintamalleja. Jalkautetaan

myös seurakuntayhtymän toimintamallit oman seurakunnan diakoniatyöhön.
3. kehittää verkostoyhteistyötä: Yhteistyön lisääminen paikallisten sosiaali- ja terveystoimen sekä

kolmannen sektorin verkostojen kanssa. Projektin aikana alkaneen päihteettömän toiminnan ja
yhteistyön vahvistaminen alueella.

4. kasvattaa diakoniatyön tieto-taitoa ja valmiuksia tarttua päihdeongelmaan vastaanotto- ja
muissa tilanteissa

5. Projekti on laaja-alainen. Siihen liittyy myös työllistämistoiminnan lisääminen seurakuntatyössä.
Kartoittaa seurakunnan mahdollisuuksia toimia päihdeongelmasta kuntoutumisen tukena esim.
hengellisyys kuntoutuvan tukena ja seurakunta osana kuntouttavaa työtoimintaa. Kirjata
työllistymistoimintaa varten yhtenäinen prosessipolku diakoniassa/seurakuntatyössä.

6. Toimintojen siirtäminen harkitusti varsinaiseen diakoniatyöhön.

Esitys Seurakuntaneuvosto

1) päättää hakea Arkisilta-projektille jatkovuotta
2) varaa projektia varten vuodelle 2015 noin 7.640 € kustannuspaikalle 092

Päätös Esitys hyväksyttiin.

12. Rovastikunnallisen diakoniatiedotusprojektin jatkovuosihakemus

Vartiokylän rovastikunnassa on toteutettu Diakoniatiedotuksen projektia vuosina 2012–2014. Kyseiselle
projektille haetaan jatkovuotta vuodelle 2015. Vuosittain Helsingin seurakuntayhtymä on myöntänyt
projektille 42.000 € projektimäärärahan. Vuosaaren seurakunta on osallistunut taloudellisesti projektin
kustannuksiin tuhannella eurolla.

Projektin tavoitteet ovat:
- toteuttaa ja kehittää rovastikunnan diakonian ulkoista ja sisäistä viestintää
- lisätä tietoutta diakoniatyön merkityksestä myös niille joilla menee hyvin
- saada kuuluviin diakonian asiakkaiden ääntä
- tukea diakoniatyöntekijöiden viestintävalmiuksia
- luoda vaikuttajaviestintää yhdessä diakoniatyöntekijöiden kanssa

Perusteet jatkovuoden hakemiselle:
- jatkovuoden tärkein työ on suunnitella ja laatia diakoniatyöntekijöiden tueksi viestintätyökaluja/

materiaalipankki ja viestintäkirja/ohjeistukset, jotka hyödyttävät heitä projektin päätyttyäkin.
Syksyllä 2014 tarkoitus järjestää työpaja, jossa yhteistyönä suunniteltaisiin näitä työkaluja.

- diakoniatyöntekijöiden viestintäosaamista olisi mahdollista parantaa em. työkalujen
käyttöönottokoulutuksella samoin esim. some-koulutuksella
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- tiedotuskäytäntöjä ja työkaluja olisi mahdollista jakaa myös idän seurakuntien
tiedotussihteereille

Mikäli Itä-Helsinkiin saadaan uusi rovastikunnallinen diakoniaprojekti liittyen taloudelliseen
avustamiseen, diakoniatiedottajan olisi mahdollista toimia ko. projektityöntekijän työparina vuonna 2015
(liite 7.)

Esitys Seurakuntaneuvosto

1) päättää olla mukana hakemassa rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa
jatkovuotta 2015 rovastikunnalliseen diakoniatiedotusprojektiin

2) varaa sitä varten vuoden 2015 budjettiin 1000 € diakoniaprojektimäärärahan diakonian
kustannuspaikalle 041.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

13. Rovastikunnallisen OTE-diakoniaprojektin hakeminen

Vartiokylän rovastikunnan diakoniatyö hakee tukea Oman taloudellisen tilanteen elämänhallintaa (OTE)
tukevalle diakoniahankkeelle. Projektissa tarkoituksena on luoda ja kehittää uudenlaisia toimintamalleja
Vartiokylän rovastikunnan diakonian taloudellisen tukemisen käytäntöihin. Tätä kautta tavoitteena on
tukea rovastikunnan alueella asuvia ihmisiä vahvistamaan omia taloudenhallinnan taitojaan. Projektin
tarkoituksena on toiminnan kehittämisen kautta myös tukea diakoniatyöntekijöiden työssä jaksamista ja
luoda mahdollisuuksia siihen, että diakoniatyöntekijöillä jäisi nykyistä paremmin resursseja kehittää
myös muita osa-alueita diakoniatyössä.

Vartiokylän rovastikunnassa on toteutettu Diakoniatiedotuksen projektia vuosina 2012–2014. Kyseiselle
projektille haetaan jatkovuotta vuodelle 2015. Jos Vartiokylän rovastikunnan kumpaankin hakemaan
diakoniaprojektiin myönnetään tukea Helsingin seurakuntayhtymästä, voisivat projektit tukea toisiaan
vuoden 2015 ajan. Lisäksi suunnitelmissa on, että vuoden 2015 aikana selvitetään projektin
lisärahoituksen / osaprojektirahoituksen hakua EU-rahastoista tai seurakuntayhtymän diakoniaprojektien
rahoituksen kautta. Tukea haetaan ajalle: 1.1.2015 - 31.12.2017 (liitteet 8 ja 9).

Esitys Seurakuntaneuvosto

1) päättää olla mukana hakemassa rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa OTE-
projektia vuosille 2015–2017

2) varaa sitä varten vuoden 2015 budjettiin max. 1.770 € projektirahan diakonian
kustannuspaikalle 041

3) varaa diakonian kustannuspaikalle 041 max. 2.000 € projektimäärärahan sekä
vuodelle 2016 että vuodelle 2017

Päätös Esitys hyväksyttiin.

14. Kirkkomuskari

Kokouksessa SN 3/2014 § 9 päätimme, että Vuosaaren seurakunta on mukana Helsingin
seurakuntayhtymässä suunnitellussa musiikkileikkikouluyhteistyössä. Liitteessä 10 on työryhmän
jäsenten esitys Töölön seurakuntaneuvostolle.
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Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

15. Kaluston poistot

Kaikkien seurakuntien, toimintayksiköiden ja hautausmaiden tulee saattaa irtaimistokirjanpitonsa ajan
tasalle kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Yhtymän inventaarioluettelosta selvisi, että jo luovutuista
toimitiloista (Vuosaaren seurakuntatalo, kerhohuoneisto Punakiventie 7, kerhohuoneisto
Haapasaarentie sekä kerhohuoneisto Hiekkajaalanranta) ei kalusteiden osalta ole vielä tehty poistoja
seurakuntaneuvostossa eikä YKN:ssä, vaikka vanhat kalusteet on jo toimitettu kaatopaikalle.

Liitteessä 19 on inventaarioluettelo em. tilojen osalta, johon pääsuntio Juhani Herranen on kirjannut
”poistoon” niiden kalusteiden kohdalle, jotka poistetaan inventaarioluettelosta. Vasta sen jälkeen, kun
kalusto on poistettu, voidaan itse toimitilat poistaa kirjanpidosta. Muutama kaluste on siirretty
Merihiekkaan luettelon mukaisesti. Inventaarioluettelo toimitetaan yhtymän irtaimistokirjanpitäjälle, joka
tekee poistoluettelot YKN:n hyväksyttäväksi.

Esitys SN poistaa seurakunnan inventaarioluettelosta liitteessä 19 ”poistetaan” merkinnällä
varustetut kalusteet, ja lähettää luettelon edelleen YKN:lle hyväksyttäväksi.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

16. Kolehtisuunnitelma 15.6.–14.9.2014

Liitteessä 11 on Kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma kyseiselle ajalle, jossa on yhteensä 7 vapaata
kolehtia. Lisäksi Kirkkohallitus on määrännyt kesän ajaksi kaksi ajankohtaan sidottua kolehtia. Liitteessä
12 on lähetystyöstä vastaavan pastorin tekemä kolehtianomus, liitteessä 13 diakoniatyöntekijän tekemä
anomus ja liitteessä 14 on Aurinkorannikon suomalaisen ev.lut. seurakunnan hakemus.

Esitys SN päättää kerätä kolehdit seuraavasti: 15.6. Raamattutyö suomensukuisten kansojen
keskuudessa Venäjällä, Suomen Pipliaseura, 22.6. Pekka ja Kaarina Koskinen,
Kristillinen työ, Etu-Aasia, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, 29.6. Kiinan
kirkon teologinen koulutus, Suomen Lähetysseura, 13.7. Medialähetystyö, Medialähetys
Sanansaattajat, 27.7. Kimmo ja Tuula Kosonen, Raamatunkäännöstyö, Thaimaa,
Suomen Lähetysseura, 17.8. Vuosaaren seurakunnan diakoniatyö, vähävaraisten
diakonia-avustuksia varten ja 31.8. ArkiSilta-diakoniaprojekti. Lisäksi kerätään kolehdit
seuraavissa konfirmaatioissa, jotka eivät ole sunnuntain pääjumalanpalvelusten aikaan:
la 12.7. klo 11 (Lohiranta 1) Kirkon ulkosuomalaistyö, Kirkkohallitus, la 12.7. klo 14
(Merihiekka 1) Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan
tukemiseen, Kirkkohallitus, la 2.8. klo 11 (Kivisaari 4) Ruokkikaa Nälkäiset ry (hakemus
edellisen kokouksen esityslistan liitteissä) ja su 7.9. klo 14 (Lohiranta 2) Aurinkorannikon
suomalaiselle ev.lut. seurakunnalle ja näin vahvistaa kolehtisuunnitelman kyseiselle
ajalle.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

17. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelot 6/2014 (liite 15).
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Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

18. Ilmoituksia ja muita asioita

a. Sovitaan kolehdinlaskentavuorot ajalle 15.6.–14.9.2014
15.6. Marja Lindholm 13.7. Terttu Lindholm 24.8.
21.6. 20.7. 31.8. Elina Das Bhowmik
22.6. 27.7. 7.9. klo 11
29.6. Pirkko Aikio 2.8. klo 11 7.9. klo 14
6.7. 3.8. Anneli Raittinen 14.9. Hertta Sirkiä
12.7. klo 11 10.8. Timo Raittinen
12.7. klo 14 17.8.
Mikäli vapaisiin kolehdinlaskentavuoroihin ilmenee halukkaita, ilmoitus sihteerille, joka
täydentää vuorolistaa.

b. Seuraavat seurakuntaneuvoston kokouspäivät
15.9. / 20.10. / 17.11. / 15.12.

c. Seurakuntalaisen palaute Kuninkaan illasta 2.5.
Liitteessä 16 on Jukka-Mikko Karjalaisen seurakuntaneuvoston jäsenille lähettämä kirje ja
liitteessä 17 kirkkoherran hänelle lähettämä vastaus palautteeseen. Neuvoston jäsenillä oli
mahdollisuus katsoa illan puhe etukäteen. Kirkkoherra vastaa vielä kirjeitse Karjalaiselle.
Pahoittelemme tapahtunutta ja olemme tulevaisuudessa tarkempia sen suhteen keitä otamme
kirkkoomme puhumaan.

d. Uusista työntekijöistä tiedottaminen
Uuden kanttorin valinnasta tiedotetaan nettisivullamme. Vuosaari-lehden syksyn liitteeseen
tehdään uusista työntekijöistämme uutinen.

e. Merihiekan saunavahtivuoroihin
Saa ilmoittautua sähköpostitse sihteerille, joka toimittaa päivitetyn listan kaikille sähköpostitse.

19. Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

Kokouksen pöytäkirja on tarkistettavissa viimeistään kokousta seuraavana sunnuntaina klo 12.
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana
seitsemännestä päivästä alkaen kokouksesta 15 päivän ajan. Ilmoitus tästä julkistetaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla kokousta seuraavana maanantaina.

20. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.12.
yhteiseen Herran siunaukseen.

Jussi Mäkelä Helena Salo
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet

Anneli Raittinen Timo Raittinen
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
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Vuosaaren seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Seurakuntaneuvosto 09.06.2014            Pöytäkirjan pykälä 06/2014

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun
lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: 1.,2.,3.,4.,5., 6.,7., 8., 14., 15., 17.,18., 20.
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät: 9., 10., 11., 12., 13., 16.

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä
kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.
Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen
kynnysarvon

1
.

Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati-
musviranomai-
nen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Vuosaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto

Käyntiosoite: Satamasaarentie 7
Postiosoite: 00980 Helsinki
Telekopio:
Sähköposti: vuosaari@srk.fi

Pöytäkirjan pykälät : 9., 10., 11., 12., 13., 16.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin
välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaati-
muksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000
€ (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
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– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisu
n tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen
 voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).

Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: ______________________seurakunta

Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
 päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan
 lähettää  postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa
viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan
 käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on
 saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä
 päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankintaoikaisu
n sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitus-
viranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Helsingin  hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki
Postiosoite:   Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
Telekopio:     010 364 2079
Sähköposti:   helsinki.hao@oikeus.fi

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää

30 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Helsingin  hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Erottajankatu 7 A, V kerros
Postiosoite:    PL 142, 00120 Helsinki
Telekopio:      09- 2340 3050
Sähköposti:    helsinki.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:

PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto

30 päivää

30 päivää
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Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

Valitus markkinaoikeuteen

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti
tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä
kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen
myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä
päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että
viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta
markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen
viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön
yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.

Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitusaika

14 päivää
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
                     00520 Helsinki
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhaku-
ajan laskeminen

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun
ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä
päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

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.

Valituskirjelmään on liitettävä:
– 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.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu
hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta
ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa
hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn
valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää
hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitus-
asiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.
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