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§ 138

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen
jäsenistä on saapuvilla, KL:7,4.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu, johon on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista, toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 9:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai,
jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan
tarkastaja ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä,
kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Hirvonen ja Aimo Salo.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.
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§ 139

Kiinteistöyhtiö Harjunsola I osakkeiden myynti

Diaarinumero

DKAN/33/03.01.01/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kangasalan seurakunta ja Kangasalan kunta ovat vuodesta 1962 omistaneet
kiinteistöyhtiön Harjunsola I (ent. Harjusola) osoitteessa Kunnantie 2. Kunta
omistaa yhtiöstä 65,8 % ja seurakunta 34,2 %. Vuoden 1962 jälkeen
kiinteistöyhtiöön on kuulunut liikehuoneistoja niin Kunnantiellä kuin
myöhemmin myös Myllystenpohjantiellä. Sittemmin, vuonna 2011, yhtiö on
jaettu Kunnantiellä sijaitsevien sekä Myllystenpohjantiellä sijaitsevien
kiinteistöjen kesken. Diffuusiolla pyrittiin mm. mahdollistamaan kyseisten
kiinteistöjen sekä samalla keskusta-alueenkin kehittymistä.
Harjunsola I kiinteistöyhtiö on merkittävien kehittämishankkeiden edessä.
Erityisesti asuintalon osalta kehittämishankkeelle on suuri tarve. Myös
liikehuoneistot kaipaavat uudistusta. Haastava hanke on helpompi toteuttaa,
mikäli omistajia yhtiössä on kahden sijaan vain yksi. Seurakunta
vähemmistöosakkaana on valmis luopumaan kohteen omistajuudesta. Lisäksi
kunnalla on paremmat edellytykset toteuttaa laajoja kehittämishankkeita.
Kangasalan seurakunta teki 2.6.2017 päivätyllä kirjeellään myyntitarjouksen
kunnalle kiinteistöyhtiöstä Harjunsola I sekä maapohjasta Päiväkumpu 2:21.
Kunnan ja seurakunnan väliset neuvottelut kaupasta käytiin 29.6.2017, jolloin
päästiin sopimukseen kauppahinnasta. Yhtiön kauppa edellyttää
toteutuakseen myös maapohjasta tehtävän kaupan (Päiväkumpu 2:21)
toteutumista.
Yhtiön myynti tietää seurakunnalle vuokratuottojen menetystä vuositasolla
noin 30 000 euroa. Toisaalta huoneistojen kunto edellyttää jatkuvia
parannustöitä, jotta huoneistot olisivat asianmukaisessa kunnossa. Myös
yhtiön
mittava
korjausvelka
heikentää
tulevien
vuosien
vuokratuottomahdollisuudet.
Yhtiön omistusosuuden ja maapohjan kauppakirjat laaditaan erikseen. Yhtiön
omistusosuuden myyminen on luonteeltaan irtaimen kauppa ja edellyttää
kirkkoneuvoston hyväksynnän.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjan, jolla
Kangasalan seurakunta myy kiinteistöyhtiö Harjunsola I:n omistusosuutensa
Kangasalan kunnalle hintaan 67 000 euroa sekä saattaa myyntipäätöksen
kirkkovaltuuston tiedoksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto tiedoksi, Kangasalan kunta
Anne-Mari Thomassen ja Torsti Tulenheimo eivät esteellisinä osallistuneet
tämän asiakohdan käsittelyyn ja poistuivat kokoustilasta.
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§ 140

Kiinteistön Päiväkumpu (211-407-2-21) myynti

Diaarinumero

DKAN/33/03.01.01/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kangasalan seurakunta ja Kangasalan kunta ovat vuodesta 1962 omistaneet
kiinteistöyhtiön Harjunsola I (ent. Harjusola) osoitteessa Kunnantie 2. Kunta
omistaa yhtiöstä 65,8 % ja seurakunta 34,2 %. Vuoden 1962 jälkeen
kiinteistöyhtiöön on kuulunut liikehuoneistoja niin Kunnantiellä kuin
myöhemmin myös Myllystenpohjantiellä. Sittemmin, vuonna 2011, yhtiö on
jaettu Kunnantiellä sijaitsevien sekä Myllystenpohjantiellä sijaitsevien
kiinteistöjen kesken. Diffuusiolla pyrittiin mm. mahdollistamaan kyseisten
kiinteistöjen sekä samalla keskusta-alueenkin kehittymistä.
Harjunsola I kiinteistöyhtiö on merkittävien kehittämishankkeiden edessä.
Erityisesti asuintalon osalta kehittämishankkeelle on suuri tarve. Myös
liikehuoneistot kaipaavat uudistusta. Haastava hanke on helpompi toteuttaa,
mikäli omistajia yhtiössä on kahden sijaan vain yksi. Seurakunta
vähemmistöosakkaana on valmis luopumaan kohteen omistajuudesta. Lisäksi
kunnalla on paremmat edellytykset toteuttaa laajoja kehittämishankkeita.
Kangasalan seurakunta teki 2.6.2017 päivätyllä kirjeellään myyntitarjouksen
kunnalle kiinteistöyhtiöstä Harjunsola I sekä maapohjasta Päiväkumpu 2:21.
Kunnan ja seurakunnan väliset neuvottelut kaupasta käytiin 29.6.2017, jolloin
päästiin sopimukseen kauppahinnasta.
Yhtiön omistusosuuden ja maapohjan kauppakirjat laaditaan erikseen.
Kiinteistökauppa edellyttää kuitenkin kiinteistöyhtiö Harjunsola I:n
omistusosuuden kauppaa. Saadakseen lainvoiman, tulee maapohjan kauppa
vahvistaa kirkkohallituksessa.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä
olevan kauppakirjan, jolla Kangasalan seurakunta myy Päiväkumpu nimisen
kiinteistön (211-407-2-21) Kangasalan kunnalle hintaan 110 000 euroa.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto
Anne-Mari Thomassen ei esteellisenä osallistunut tämän asiakohdan
käsittelyyn ja poistui kokoustilasta.
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§ 141

Diakonian virkajärjestelyt

KN 12.9.2017 /§
Erityistyön diakoni Sirpa Aholan irtisanoutuminen
Diaarinumero

DKAN/12/01.01.03/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Seppo Jarva
Sirpa Ahola on pyytänyt eroa erityistyöndiakonin virasta 5.10.17 lukien. Ko.
viran erityistyö on muodostunut päihde- ja kriminaalityöstä. Viran
vaativuusryhmä on ollut 502 (2297,26€), jota on korotettu vaativuusosalla
(89,04€).
Seurakunnan strategian yhtenä painopisteenä on työn ja voimavarojen
rohkea arviointi. Käytännössä tämä on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että
henkilövaihdosten yhteydessä tehtäviä, sekä niiden vaikuttavuutta arvioidaan
kriittisesti sekä laaja-alaisesti. Tällainen arviointiprosessi vaatii aikaa, jotta
kuulluksi tulevat sekä työntekijät että luottamushenkilöt.

Esitys

1. Myönnetään ero Sirpa Aholalle.
2. Käynnistetään erityistyön diakonin tehtävän arviointi johtavan diakonian
viranhaltijan johdolla, siten että palvelun johtokunta tekee marraskuun
kirkkoneuvostoon esityksen diakonian virkajärjestelyistä.
3. Syksyn 2017 osalta johtava diakonian viranhaltija tekee tarvittavat
työjärjestelyt määrärahojen puitteissa.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Sirpa Ahola, palkkasihteeri, diakonian johtava viranhaltija

KN 7.11.2017
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Seppo Jarva
Diakoniassa on tällä hetkellä kahdeksan virkaa, joista seitsemän on
kokoaikaista sekä yksi osa-aikainen (60%) määräaikainen virka. Seitsemästä
kokoaikaisesta virasta yksi on johtavan diakonian virka, yksi viranhaltija hoitaa
30% osuudella rippikoulukoordinaattorin tehtävää ja yksi viroista on erityistyön
diakonin tehtävä joka on suunnattu päihde- ja kriminaalityöhön. Lisäksi yhteen
kokoaikaiseen diakonin virkaan kuuluu 40% työpanoksella lähetyssihteerin
tehtäviä. Diakoniatyön tehtäviin on kuulunut myös kahvila Seurahuoneen
toiminnan organisointi sekä suunnittelu.
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Palvelun johtokunta käsitteli (18.9.2017 / §8) kokouksessaan diakonian
virkatilannetta:
Palvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle:
1) Diakonian erityistyön virka lakkautetaan 31.12.2017 (vaativuusryhmä 502/
2297,26€ korotettuna vaativuusosalla 89,04€).
2) Perustetaan diakonian virka (vaativuusryhmä 502 /2297,26€) 1.1.2018
lukien. Jatkossa päihde- ja kriminaalityö sisällytetään perusdiakoniatyöhön.
3) Osa-aikainen määräaikainen diakonian virka lakkautetaan 31.12.2017.
4) Seurahuoneen organisointi ja suunnitteluvastuu siirtyy pois diakoniatyöstä.
Näiden muutosten jälkeen seurakunnassa on seitsemän kokoaikaista
diakonian virkaa. Näistä yksi on johtavan diakonin virka, yksi diakonian
viranhaltija hoitaa 30% osuudella rippikoulukoordinaattorin tehtävää ja yksi
viranhaltija hoitaa lähetyssihteerin tehtävää (40%).
Esitys

Hanne Karakselan hoitama määräaikainen ja osa-aikainen (60%)
diakonianvirka täysiaikaistetaan määräaikaisuuden päättymiseen saakka
31.12.2018. Kyseisen diakonianviran työnkuvaan sisällytetään päihde- ja
kriminaalityön tehtäviä.
Kirkkoneuvosto palaa syksyllä 2018 erityisdiakonin viran lakkauttamiseen ja
perusdiakonian viran perustamiseen.
Seurahuoneen
organisointi
ja
vapaaehtoiskoordinaattorin tehtäviin.

suunnitteluvastuu

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Hanne Karaksela, Eveliina Sydänlähde, Palvelun johtokunta

siirretään
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§ 142

Vapaaehtoiskoordinaattorin toimen muuttaminen vapaaehtoiskoordinaattorin viraksi

YHTEYDEN JOHTOKUNTA 18.5.2017 4§
Diaarinumero

DKAN/20/01.01.01/2017

Esittelijä

Seppo Jarva
Vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtävä, jota hoitaa Eveliina Sydänlähde, on
määräaikainen vuosiksi 2016-17. Työntekijöitten kesken on keskusteltu
tehtävän jatkumisesta. Kirkkoherra on pyytänyt johtokuntaa antamaan
kirkkoneuvostoa varten lausunnon siitä, onko tehtävän jatkuminen perusteltua
vai ei. Jos tehtävää ei tarvitse jatkaa, on työtehtävät ja vastuut hoidettava
jollakin tavalla. Jos tehtävää halutaan jatkaa, on keskusteltava siitä, mikä on
tehtävän peruste ja sisältö.
Vapaaehtoiskoordinaattorin tehtävän sisältönä on haluttu pitää tehtävien
koordinointi, jotta hänestä itsestään ei tule tapahtumien järjestäjää.
Tapahtumien toteuttajina tulisi olla muut työntekijät tai seurakuntalaiset itse.
Käytännössä koordinaattorilla on kolmenlaisia tehtäviä: 1.
koordinointitehtävät, 2. vapaaehtoisten kouluttamiseen ja palkitsemiseen
liittyviä tehtäviä, ja 3. käytännön tapahtumia.
Eveliina Sydänlähde kertoo tehtävän sisällöstä ja tulevaisuuden
suunnitelmista.
Lausunnosta on tehty luonnos.

Esitys

Annetaan kirkkoneuvostolle seuraava lausunto:
Johtokunta esittää, että vapaaehtoiskoordinaattorin tehtävää jatkettaisiin
ainakin kahden vuoden ajan 2018-19.
Koordinaattorin tehtävä on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi. Vapaaehtoisten
rekrytointi, hallinnointi, koulutus ja huomioiminen vaatii henkilön, joka voi
keskittyä siihen kokoaikaisesti. Seurakunnassa toimii eri tehtävissä runsas
määrä seurakuntalaisia eri tehtävissä.
Koordinaattorin tehtäviä on vaikea siirtää muille työntekijöille, koska
perustyössä ei ole sellaista aikaa ja resurssia, johon koordinaattorin tehtävät
voitaisiin sijoittaa.
Tehtävän jatkuva haaste on pysyä koordinaattorin roolissa. Varsinaisten
tapahtumien on tarkoitus liittyä johtokuntien alaiseen työhön muiden
työntekijöitten ja seurakuntalaisten toteutettavaksi.
Seurakuntalaisten mahdollisuus osallistua vapaaehtoisena seurakunnan
toiminnan järjestämiseen on tällä hetkellä selvästi parempi kuin kaksi vuotta
sitten. Erityisen tärkeää osallistumisen kannalta on se, että seurakunnassa on
henkilö, joka voi ottaa seurakuntalaisten koordinoimisesta kokonaisvaltaista
vastuuta.
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Käsittely

Eveliina Sydänlähde kertoi tekemästään työstä. Hän oli laatinut siitä
portfolion. Eveliina Sydänlähde poistui sen jälkeen käsittelyn ajaksi.

Esittelypuheenvuoron käytti Henri Lehtola. Sen jälkeen puheenvuoroja
käyttivät Viitala, Mattsson, Koljonen, Urvanta, Simojoki, Mikkola ja Huhta-aho.
Keskustelun jälkeen esittelijä teki siihen perustuen uuden päätösehdotuksen:
Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että vapaaehtoiskoordinaattorin tehtävä
vakinaistetaan 1.1.2018 alkaen.
Kangasalan seurakunnan strategiassa vapaaehtoistyö on nostettu
jumalanpalveluselämän kehittämisen ohella seurakunnan tärkeimmäksi
painopistealueeksi. Kaikissa kirkon tulevaisuutta koskevissa pohdinnoissa
korostetaan vapaaehtoisten merkitystä tulevaisuuden seurakuntatyössä.
Koordinaattorin tehtävä on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi. Vapaaehtoisten
rekrytointi, hallinnointi, koulutus ja huomioiminen vaatii henkilön, joka voi
keskittyä siihen kokoaikaisesti. Seurakunnassa toimii eri tehtävissä runsas
määrä seurakuntalaisia eri tehtävissä. Koordinaattorin tehtäviä on vaikea
siirtää muille työntekijöille, koska perustyössä ei ole sellaista aikaa ja
resurssia, joille koordinaattorin tehtävät voitaisiin sijoittaa.
Tehtävän jatkuva haaste on pysyä koordinaattorin roolissa. Varsinaisten
tapahtumien on tarkoitus liittyä johtokuntien alaiseen työhön muiden
työntekijöitten ja seurakuntalaisten toteutettavaksi.
Seurakuntalaisten mahdollisuus osallistua vapaaehtoisena seurakunnan
toiminnan järjestämiseen on tällä hetkellä selvästi parempi kuin kaksi vuotta
sitten. Erityisen tärkeää osallistumisen kannalta on se, että seurakunnassa on
henkilö, joka voi ottaa seurakuntalaisten koordinoimisesta kokonaisvaltaista
vastuuta.
Eveliina Sydänlähde on hoitanut tehtäväänsä esimerkillisesti.
Vapaaehtoiskoordinaattorin tehtävän projektiluonteisuudesta on perusteltua
luopua ja luoda pysyvyyttä vapaaehtoisten kanssa toimimiseen.
Päätös

Päätettiin yksimielisesti kokouksessa tehdyn uuden päätösehdotuksen
mukaisesti.

KN 7.11.2017
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Seppo Jarva
Seurakunnassa on ollut kahdeksi vuodeksi määritelty määräaikainen
vapaaehtoiskoordinaattorin tehtävä huhtikuusta 2016 lukien.
Vapaaehtoiskoordinaattorin tehtävä oli alkaessaan täysin uusi, ja
toimenkuvaa on tarkennettu koordinaattorin työsuhteen aikana.
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Vapaaehtoiskoordinaattorin tavoitteeksi tehtävänä alkaessa määriteltiin
vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, järjestäminen sekä seuranta
seurakunnassamme. Tehtävänä oli luoda selkeät toimintarakenteet ja -tavat
vapaaehtoistyöhön. Arkipäivän työssä tämä on tarkoittanut vapaaehtoistyön
organisointia yhdessä työalojen kanssa, sekä koulutusmallin luomista
vapaaehtoisten kouluttamiseksi. Koordinaattorin ydintehtävänä on myös ollut
toimia linkkinä vapaaehtoisten, muiden seurakuntalaisten ja seurakuntamme
työntekijöiden välillä nostamalla esiin mahdollisuuksia vapaaehtoisten
toiminnalle sekä osoittaa vapaaehtoisille mielekkäitä tehtäviä seurakunnassa.
Kahvila Seurahuone on toiminut ns. seurakunnan olohuoneena, jonne on
ajateltu kokoontuvan seurakunnan toiminnassa mukana olevia henkilöitä –
niin aktiivisia vapaaehtoistoimijoita kun muitakin seurakuntalaisia.
Seurahuoneen toiminnan järjestäminen on ollut diakonian vastuulla. Vuodeksi
2017 palkattiin määräaikainen kahvilatyöntekijä, jotta diakonia –tiimi voi
vapautua kahvilan operatiivisen toiminnan pyörittämisestä kahvilan toiminnan
pitkän tähtäimen suunnitteluun.
Vuoden 2017 aikana käynnistettiin niin sanottu Yhteisen pöydän hanke.
Seurakunta on hankkeessa mukana vahvalla diakonia –tiimin työpanoksella.
Yhteisen pöydän hankkeessa on tarkoitus luoda toimintamalli yhteisölliselle
ruoka-aputoiminnalle ja hävikkiruoan keskitetylle jakelulle. Kangasalla tässä
hankkeessa on seurakunnan lisäksi mukana Kangasalan
Helluntaiseurakunta. Yhteisenpöydän toimintaa ei ole ajateltu toteutettavan
Seurahuoneen tiloissa, vaan se on seurakunnalle kaikkiaan uusi
toimintamuoto.
Vapaaehtoiskoordinaattorin työhön kuuluu paljon selkeästi hengellisiä
tehtäviä. Vapaaehtoisten kouluttaminen sekä heidän hengellinen
opastamisensa / tukemisensa ovat oleellinen osa koordinaattorin työnkuvaa.
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan kirkon työntekijät voivat tehdä
kolmea erilaista työaikamuotoa, virastotyöaikaa, yleistyöaikaa sekä
työajatonta työaikaa. Uskonnollisia toimituksia suorittavat viranhaltijat ja
välittömästi julistus-, kasvatus-, opetus-, lähetys- ja diakoniatyötä tekevät
viranhaltijat noudattavat hengellisen työn työajattomien työaikamääräyksiä.
Heihin ei sovelleta työaikalakia eikä työaikaa määritellä tunteina tai
minuutteina.
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Vapaaehtoiskoordinaattorin viran
(503) perustamista 1.5.2018 alusta lukien. Viran tehtävät jakautuvat 60%
vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja järjestämiseen sekä 40% kahvila
Seurahuoneen toiminnan organisointiin ja kehittämiseen.
Viran kelpoisuusehdoksi määritellään soveltuva ammattikorkeakoulu tasoinen
tutkinto, virassa on kuuden kuukauden koeaika ja virassa noudatetaan
Kirvestes:n hengellisen työn työajattomien työaikamääräyksiä.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto
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§ 143

Lastenohjaajan toimen muuttaminen perhetyönohjaajan viraksi

Kasvun johtokunta 4.9.2017 / 3§
Diaarinumero
Valmistelija

Karin Uotila

Esittelijä

Karin Uotila
Elokuun alusta täytettiin vain toinen oppisopimusopiskelusta vapautunut toimi.
Toiseen oli määrä valita oppisopimusopiskelija tammikuusta 2018 alkaen.
Opiskelu ei päässyt alkamaan aiemmin, koska kerhotyötä ei ole ollut tarjolla
riittävästi (vain 50 %). Tammikuusta työtä olisi kuitenkin tarjota riittävästi
opiskeluun soveltuvasti.
Perhetyön kenttä on vuosi vuodelta tullut monipuolisemmaksi ja
haasteellisemmaksi. Perinteisen päiväkerhotyön rinnalle on tullut koko
perheelle suunnattuja toimintamuotoja, jotka usein ajoittuvat iltaan ja
viikonloppuihin. Myös monipuolistuva jumalanpalveluselämä tarvitsee
perhelähtöistä osaamista. Tulevaisuudessa on hyvä suunnata entistä
enemmän resursseja perheisiin kokonaisuutena. Tämä on myös uusien kirkon
kehittämisasiakirjojen linjausten mukaista (mm. Lapset seurakuntalaisina).
Kirkon työssä keskeistä on kasvatuskumppanuus perheen kanssa. Perheen
eri-ikäisten jäsenten tarpeiden ja toiveiden tulee näkyä ja kuulua sekä
toiminnan suunnittelussa, että toteutuksessa. Raja-aidat lapsityön, perhetyön
sekä varhaisnuorisotyön välillä ylitetään entistä useammin ja joustavammin.
Taloudellisen tilanteen vähitellen muuttuessa on tarkoituksenmukaista, että
seurakunnassa on entistä enemmän työntekijöitä, joilla on monipuolinen ja
joustava tehtävänkuva, joka palvelee perheitä parhaalla mahdollisella tavalla.
Vaihtoehto A: Täyttämättä olevan lastenohjaajan toimen muuttaminen
perhetyönohjaajan viraksi.
Tarvitaan henkilö joka voisi keskittyä perheille suunnatun toiminnan
organisointiin ja toteutukseen yhdessä lapsityönohjaajien ja lastenohjaajien
kanssa. Lastenohjaajien osallistumista tapahtumien toteutukseen rajoittaa
heidän työaikansa. Olemme saaneet siihen jonkin verran joustoa, mutta
tilanne on edelleen hankala.
Uuden perhetyönohjaajan tehtäviin kuuluisi yhteisten kokoontumisten ja
tapahtumien järjestäminen perheille, olla mukana avoimen perhekerhon
organisoinnissa sekä järjestää vanhemmuutta tukevaa toimintaa.
Päiväkotiyhteistyötä kehitettäessä tarvitaan myös uusia voimavaroja.
Perhetyönohjaajan palkkaamiseen tarvittavat varat eivät kasvattaisi lapsityön
henkilöstökuluja, sillä yksi lastenohjaajan toimi on täyttämättä, koska
päiväkerholaisten lukumäärä on hiljalleen laskenut ja iltapäiväkerhotoiminnan
muutokset ovat antaneet tunteja muuhun käyttöön. Uuden perhetyönohjaajan
tehtävänkuvaan kuuluisi myös lastenohjaajan tehtäviä tarpeen tullen, joka
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toisi joustoa resurssien käyttöön. Syksyisin henkilöstötarve kerhotoiminnassa
on suurempi kuin muulloin. Lastenohjaajan toimen muuttaminen
työajattomaksi viraksi antaa mahdollisuuksia käyttää tätä resurssia
monipuolisemmin. Koulutuksensa ja työajattomuutensa myötä
perhetyönohjaaja toisi tarvittavaa lisätyövoimaa myös kesän leiritoimintaan.
Vaihtoehto B, jos lastenohjaajan tointa ei korvattaisi perhetyönohjaajan
viralla:
Palkataan osa-aikainen (50%) lastenohjaaja, jolloin tulisi säästöä puolet
lastenohjaajan palkasta. Osa-aikainen lastenohjaaja on nykyisen
kerhotoiminnan kannalta riittävä.

Esitys

Johtokunta päättää esittää, että täyttämättä oleva lastenohjaajan toimi (402)
muutetaan perhetyönohjaajan. Vaativuusryhmä 502 viraksi (vaihtoehto A).
Viran pätevyysvaatimuksena on vähintään opistoasteen tutkinto tai
korkeakoulututkinto (yhteisöpedagogin (AMK) ja sosionomin (AMK) –tutkinto)
tai muu soveltuva koulutus
LAVA (lapsivaikutusten arviointi):
Vaihtoehto A) Monipuolisemman työnkuvan ja hengellisen työntekijän
työajattoman työn joustavuuden avulla pystytään palvelemaan aiempaa
monipuolisemmin lapsia ja perheitä.
Vaihtoehto B) Seurakunta palvelee perheitä niin kuin ennenkin, ei
mahdollisuutta uusiin avauksiin.

Päätös

Päätettiin esityksen vaihtoehdon A mukaisesti.

KN 7.11.2017
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Seppo Jarva
Seurakunnassa on elokuun lopusta ollut neljän kuukauden määräaikainen
perhetyönohjaajan tehtävä. Tavoitteena oli tutkia uuden tyyppisen tehtävän
vaatimuksia sekä tarpeellisuutta lapsityössä.
Kuluneen syksyn aikana uuden tyyppinen perhetyönohjaajan tehtävä on
osoittautunut tarpeelliseksi. Tämä tuli esiin muun muassa erityisen paljon
lapsiperheitä keränneen tapahtuman Nooan arkin kohdalla. Ko. tapahtuman
järjestämisessä ja organisoinnissa perhetyönohjaajalla oli merkittävä rooli ja
työpanos. Uuden tyyppinen tehtävänkuva mahdollisti tapahtumaan
panostamisen myös ajallisesti.
Yhteiskunnalliset muutokset (sote –ja Lape-uudistus) näyttäisivät myös
heijastuvan seurakuntien lapsityöhön. Johtava lapsityönohjaaja arvelee tämän
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käytännössä tarkoittavan esimerkiksi tiiviimpää yhteistyötä päiväkotien ja
koulun kanssa. Joustavalla tehtävän kuvalla olevan perhetyönohjaajan
arvioidaan olevan myös vastaus näihin tulevaisuuden vaatimuksiin.
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Perhetyönohjaajan viran (502)
perustamista 1.1.2018 alusta lukien.
Viran kelpoisuusehdoksi määritellään soveltuva ammattikorkeakoulu tai
opistotasoinen tutkinto joihin sisältyy teologisia sekä seurakunnan ja kirkon
työhön liittyviä opintoja, virassa on kuuden kuukauden koeaika ja virassa
noudatetaan Kirvestes:n hengellisen työn työajattomien työaikamääräyksiä.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kasvun johtokunta, Kirkkovaltuusto
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§ 144

Vaalilautakunnan nimeäminen vuosiksi 2015-2018

Diaarinumero

DKAN/66/00.00.00/2017

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Vaalilautakunta on edellisen kerran valittu kirkkovaltuustossa 7.1.2015.
Tämän jälkeen vaalilautakunnan jäsenistössä on tapahtunut muutoksia.
Lisäksi puheenjohtajan valintaa ei pöytäkirjan mukaan ole tehty.
KL 23:19.1 §
Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n
1 momentissa tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten
kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon
kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä
monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka
mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
Kirkon vaalijärjestys 2:4.1 §
Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään
vaalivuoden toukokuussa. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää
vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä
kokouksessaan varapuheenjohtajan.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää, että
1) Kirkkovaltuusto täydentää vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet.
Kirkkoherra on virkansa puolesta vaalilautakunnan jäsen.
2) Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto
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§ 145

Kangasalan seurakunta- Kirkkoneuvosto - Muut asiat
1. Eliisa-teatterin mahdollinen esitys Kangasalan
kirkossa keväällä 2018
2. Mwikan- matka
Ystävyysseurakuntamme Tansanian Mwikasta on kutsunut edustajia
Kangasalan ja Oriveden seurakunnista vierailemaan Tansaniassa
kevään 2018 aikana. Oriveden seurakunnasta kyseiselle matkalle on
lähdössä 2-3 henkilöä.
Esitys: Kangasalan seurakunta lähettää edustajikseen Tansanian
Mwikaan kirkkoherran, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan sekä
kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan, yhteensä kolme henkilöä.
Edustajille korvataan välittömät matkakustannukset. Vierailuun
mahdollisesti sisältyvien vapaa-ajan retkien kustannukset edustajat
maksavat itse. Matka toteutettaneen 17.-28.2.2018.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti kohdan 1 osalta, että kirkkoa ei vuokrata Elisateatterille ja kohdan 2 osalta kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaisesti
kuitenkin niin, että talousjohtajalle mahdollistettiin optio osallistua matkalle.
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§ 146

Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Ilmoitusasiat
1. Kirkkoneuvosto kokoontuu käsittelemään talousarviota 28.11.2017 ja
kirkkovaltuusto 12.12.2017 Joulukuulle (12.12) alkujaan merkitty
kirkkoneuvoston kokous pidetään tarvittaessa ennen valtuuston
kokousta.
2. Kirkkoneuvoston kokouksen kevätkaudella 2018 16.1, 12.3, 13.3,
10.4, 8.5, 12.6. Kokoukset alkavat klo 17:00.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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§ 147

Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen

Esitys

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:10.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot ja niiden 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

140, 142, 143, 144, 146, 147

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24. luvun 3. §:n 1. momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät

138,139,141,145

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24. luvun 3. §:n 2. momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,
joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 24. luvun 14. §:n 2. momentti
2. hallintolainkäyttölain 5. §:n 2. momentti
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19. §
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. momentin 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. Kansallisen kynnysarvon suuruus on
30.000 € (tavarat ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus- ja käyttöoikeusurakat).
Pöytäkirjan pykälät

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
Pöytäkirjan pykälät

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto
Myllystenpohjantie 2
36200 Kangasala
138,139,141,145

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.
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Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 80.–83. §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
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.
Hankintaoikaisun 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, jos ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.

Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen
Osoite
Sähköposti
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
hameenlinna.hao@oikeus.fi
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Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Osoite
Sähköposti

Eteläpuisto 2 C, 33100 Tampere
tampere.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Eteläranta 8, Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
09 180 2350
kirkkohallitus@evl.fi

Valitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Meritullinkatu 10, Helsinki
PL 29, 00023 Valtioneuvosto
09 135 9335, kirjaamo
kirjaamo@minedu.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti markkinaoikeuteen 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.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköpostiosoite

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhakuajan 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
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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.
Valitusasiakirjojen 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.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1445/2015) 2. §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksuja seuraavasti, jollei lain 6. tai 7. §:istä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
250 €
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Markkinaoikeus
Julkinen hankinta alle 1.000.000 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €
Yksityishenkilön maksu

2.000 €
4.000 €
6.000 €
500 €

