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§ 96

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

Päätös esityksen mukaisesti.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.
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§ 97

Talousarviokehys vuodelle 2018

Diaarinumero

DKAN/19/02.00.01/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Vuoden 2018 talousarvion laatimisohjeita on valmisteltu vuoden 2016
tilinpäätöksen, vuoden 2017 talousarvion/toteutuman sekä vuotta 2018
koskevien arvioiden ja ennusteiden perusteella. Talousarviokehys perustuu
nykyiseen kirkollisveroprosenttiin, 1,4 %.
Talousarviossa vuodelle 2018 on aikaisempien vuosien tapaan vältettävä
kulujen kasvua. Toimintakulujen voidaan kuitenkin sallia hetkellisesti
kasvavan joidenkin projektiluonteisten ja seurakunnan toimintaa uudistavien
ja kehittävien toimintoihin aloittamiseksi tai kokeilemiseksi. Projektiluonteisuus
sopii kehittämistyön muodoksi yleisen taloudellisen tilanteen ollessa edelleen
epävarma.
Verottajan kirkollisverokertymän ennuste kuluvalle vuodelle on heikentynyt
merkittävästi sitten talousarvion 2017 laadinta-ajankohdan. Verottaja on
tarkistanut kirkollisveron jako-osuuksia niin, että toteumaennuste vuoden
2017 kirkollisverotilityksiin on 4 % vuoden 2016 toteumaa vähemmän.
Vuodelle 2018 ennustetaan kirkollisverokertymän pysymistä vuoden 2017
tasolla. Kirkollisverokertymän arvioidaan vahvistuvan vuonna 2019 tulevien
mahdollisten palkankorotuksen myötä, mutta 2020 luvulla kirkollisverokertymä
arvioidaan kääntyvän loivaan pitkälliseen laskuun. Kangasalan
seurakunnassa tulee talouden suunnittelussa valmistautuvia tuleviin vuosiin
kartoittamalla työalojen näkemystä varojen kohdentamisesta tulevaisuudessa
(kohta 2 päätösesityksessä).
Yhteisöveron osuuden sijaan seurakunnille maksettava valtion korvaus
maksetaan kunnan asukasluvun mukaan 19,50 euroa/ asukas.
Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu nousee yhden
prosenttiyksiön ollen vuonna 2018 5 %. Työnantajan eläkemaksu sitä vastoin
hieman pienenee ollen 2018 22.4 %. (2017, 24 %). Työnantajan
eläkemaksusta säästyvä summa toimii ohuena puskurina mahdollisia
palkankorotuksia tai kehittämishankkeita ajatellen.
Talousarviokehys näyttää käyttötalouden osalta noin 300 000 euron
vuosikatetta. Poistojen jälkeen tulos on 61 300 euroa negatiivinen. Vuoden
2018 tulosta parantanee kuitenkin yksittäinen ja kertaluonteinen erä noin
115 000 euroa, minkä seurakunta kirjaa myyntivoittona Harjunsola I
kiinteistöyhtiön mahdollisesti toteutuvasta myynnistä. Myynti vaikuttaa myös
toimintakulujen ja toimintatuottojen vähentymiseen Harjunsola I
vuokraustoiminnan siirtyessä kokonaan Kangasalan kunnalle. Nettotuotto
vuonna 2014- 2016 on vaihdellut välillä 23 000 -44 000 euroa riippuen
huoneistojen vuokrausasteesta sekä välttämättömistä korjauksista, joita
huoneistoihin on tehty.
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Investoinnit vuodelle 2018 pysyvät vielä kohtuullisella tasolla. Vuoden 2019
investointihankkeisiin tulee kuitenkin varata suunnittelumäärärahaa.
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Kirkollisvero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Valtion korvaus
Verotuskustannukset
Kirkon keskusrahastomaksut
Elärahastomaksu
Rahoitustuotot/ -kulut
Vuosikate

Esitys

TP2016
TA 2017
1 018 298 1 157 410
-5 856 262 -6 123 330
-4 837 964 -4 965 920

TA 2018
1 100 000
-6 030 000
-4 930 000

kasvu %
-5,0 %
-1,5 %
-0,7 %

5 397 008
73 195
595 860
-87 982
-292 614
-218 484
38 194
667 213

5 300 000
0
596 800
-88 500
-302 000
-207 400
15 000
347 980

5 180 000
0
597 000
-89 000
-289 300
-195 000
25 000
298 700

-2,3 %
0,0 %
0,0 %
0,6 %
-4,2 %
-6,0 %
66,7 %
-14,2 %

Poistot

-350 223

-345 260

-360 000

4,3 %

Tilikauden tulos

-312 029

2 720

-61 300

-2353,7 %

Kirkkoneuvosto päättää vuoden 2018 talousarvion laadintaohjeeksi
seuraavaa:
1. Toimintakulujen on pysyttävä ennallaan. Mikäli käyttökulujen kasvua
esitetään, tulee johtokunnan perustella kasvu erikseen
talousarvioesityksessään. Kehittämishankkeisiin suhtaudutaan
myönteisesti. Lyhyt selvitys esityksestä tulee liittää johtokunnan
talousarviopäätöksen liitteeksi.
2. Johtokuntien sekä tukipalveluiden tulee kunkin tehdä selvitys siitä, kuinka
tarvittaessa voisi vähentää kuluja 50 000 euroa ja mitä se tarkoittaisi
toiminnan kannalta. Selvitys annettava 20.10.2017 mennessä.
3. Toiminnoissa etsittävä innovatiivisia ratkaisuja eri työalojen yhteistyön
toteuttamiseksi niin, että eri työalojen toiminnoissa/käyttökuluissa ei tulisi
päällekkäisyyttä.
4. Johtokuntien/tukipalveluiden tulee kiinnittää huomiota talousarvion
toiminnallisiin tavoitteisiin, niiden mittaamiseen sekä niihin varattavan
määrärahan oikeellisuuteen sekä esittää kehittämishankkeensa. Mittarit
tulee asettaa niin, että tavoitteita pystytään mitattavalla tavalla arvioimaan.
Toimintasuunnitelmien tulee nousta seurakunnan strategiasta.
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5. Johtokuntien/tukipalveluiden tulee tarkastella seurakunnan perimiä
maksuja ja taksoja sekä tehdä tarvittavat muutokset talousarvion
käyttötuloihin.
6. Kaikkien vapautuvien palvelussuhteiden uudelleen täytössä tulee käyttää
erityistä harkintaa sekä luovuutta. Palvelussuhteiden vapaaehtoiseen osaaikaistamiseen toistaiseksi tai määräajaksi suhtaudutaan
mahdollisuuksien mukaan myönteisesti.
7. Investoinnit pidetään kohtuullisina.
8. Laadintaohjeet perustuvat päätöshetkellä käytettävissä oleviin
seurakunnan keskeisiin talouden tunnuslukuihin sekä arvioon
henkilöstömenoista sivukuluineen sekä verotulotulokehityksestä. Näiden
perusteiden muuttuessa voidaan ohjeita joutua täydentämään.
9. Johtokuntien sekä tukipalveluiden tulee antaa talousarvio- ja
taloussuunnitelmaesityksensä 15.9.2017 mennessä.
Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti luovuuspankin talousarviomäärärahan
perustamisesta niin, että työalat voivat kesken vuodenkin toteuttaa
kehittämishankkeita.
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§ 98

Veroprosentin määrääminen vuodelle 2018

Diaarinumero

DKAN/37/02.01.00/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto

Seurakunnan kirkkovaltuuston tulee vahvistaa tuloveroprosentti (KL 15:2§) ja
ilmoittaa se verohallitukselle kutakin talousarviovuotta edeltävän marraskuun
17. päivään mennessä (Verotus MenL 91 a§).
Kangasalan seurakunnan talouden tilanne on varsin vakaa huolimatta siitä,
että yleinen taloudellinen tilanne niin kansallisesti kuin kansainvälisesti
tarjoaa epävarman toimintaympäristön. Vuoden 2017 aikana seurakuntien
kirkollisveron määrän ennustetaan heikkenevän jopa 4 % ja vuodelle 2018 ei
vielä ennusteta kasvua.
Kangasalan seurakunnan veroprosenttia on muutettu viimeksi vuodelle 2013.
Tuolloin veroprosenttia nostettiin pienin mahdollinen porras 0,05
prosenttiyksiköllä, jolloin kirkollisveroprosentiksi tuli 1,4 %.
Vuosikate on viimeiset 4 vuotta ollut varsin kiitettävällä tasolla. Toimenpiteitä
taloudellisen epävarmuuden sietämiseksi onkin tehty pitkään. Veroprosenttia
on viimeksi nostettu vuonna 2011 Vaikka vuoden 2017 toteuma sekä vuoden
2018 ennusteet näyttävät seurakuntatalouden kiristymistä myös Kangasalla, ei
kirkollisveroprosentin nostamiseen ole perusteita. Toimenpiteitä toiminnan
sopeuttamiseksi jatketaan määrätietoisesti, mutta rauhallisesti.
Yhteisövero-osuuden tilalle tullut valtion talousarviomäärärahoista
maksettava rahoitus tulee vuonna 2018 pysymään vuoden 2017 tasolla.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi
Kangasalan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,4 prosenttia
varainhoitovuodelle 2018.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.
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§ 99

Kangasalan kirkon remontti 2017

Diaarinumero

DKAN/6/03.03.03/2017

Valmistelija

Harri Pitkämäki

Esittelijä

Harri Pitkämäki

KN 11.4.2017 § 59

Kangasalan kirkon merkkivuoden kunniaksi seurakunnalla on tarkoitus
parantaa kirkkosalin toiminnallisuutta. Seurakunta on teettänyt kirkkosalia
koskevan rakennushankkeen luonnossuunnitelmat Arkkitehtitoimisto Hanna
Lyytinen Oy:llä. Luonnossuunnitelma on päivätty 27.10.2016 ja sille on saatu
Museoviraston lausunto 14.11.2016.
Luonnossuunnitelma sisältää ’versus populum’ periaatteen mukaisesti
toteutetun uuden alttaripöydän, uuden monitoimitilan, ns. kirkkotorin, kirkon
takaosaan ja suunnitelmassa määriteltyjen penkkien poistamisen. Lisäksi on
tarkoitus uusia sakastin keittiöalue. Muutostöiden yhteydessä on tarkoitus
parantaa ja uusia myös kirkon AV-laitteiden käytettävyyttä ja esitystekniikkaa.
Kirkon takaosaan suunnitellun kirkkotorin, sakastin remontin ja AV-laitteiden
uusimisen osalta laaditaan lisäselvityksiä ja suunnitelmia huhti-toukokuun
2017 aikana. Suunnitelmat on tarkoitus tuoda hyväksyttäviksi seuraavaan
kirkkoneuvoston kokoukseen.
Kaikki edellä mainitut muutostyöt on
suunniteltu toteutettaviksi syys-lokakuussa 2017.

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kirkkosalin muutostöiden suunnittelu- ja
toteutusaikataulun.
esittää valtuustolle hyväksyttäväksi kirkon alttaripöydän ja korokkeen
muutostyöt sekä kuoriosan penkkien poistamisen Arkkitehtitoimisto Hanna
Lyytisen suunnitelmien mukaisesti.
Suunnitelma tulee vahvistaa
kirkkohallituksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

KV 22.4.2017 § 24
Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
1. merkitsee tiedokseen
toteutusaikataulun.

kirkkosalin

muutostöiden

suunnittelu-

ja

2. esittää valtuustolle hyväksyttäväksi kirkon alttaripöydän ja korokkeen
muutostyöt sekä kuoriosan penkkien poistamisen Arkkitehtitoimisto Hanna
Lyytisen suunnitelmien mukaisesti.
Suunnitelma tulee vahvistaa
kirkkohallituksessa.
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Käsittely

Jouni Kettunen esitti, että kuoripenkit säilytetään sekä niiden etulevyt
säilytetään kuoriosassa, ja alttariosaan ei kokolattiamattoa vaan säilytetään
korkkimatto.
Kari Koljonen sekä Tapio Perttula kannattivat Jouni Kettusen tekemään
esitystä.
Jyrki Jaakkola kannatti Jouni Kettusen esitystä, mutta lisäksi esitti seuraavaa:
etuosan kuoripenkit säilytetään kuitenkin siten, että penkkien etulevyihin n. 1
metrin katkot kumpaankin, jolloin niihin kulku helpottuu riittävästi.
Jaakkolan täydennysesitystä ei kannatettu.
Yleiskeskustelun päätettyään puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto voinee
yksimielisesti päättää, että kirkon kuoriosan lattiamateriaaliksi jää korkki.
Lisäksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty pohjaesityksestä eroava
kannatettu esitys, tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi
puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat kirkkoneuvoston esitystä
äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Jouni Kettusen tekemään esitystä
äänestävät EI.
Äänestyksessä annettiin 10 JAA -ääntä ja 20 EI-ääntä.

Päätös

Kirkkovaltuusto päätti kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti sillä muutoksella,
että kuoriosan penkit päätettiin säilyttää.
Lisäksi kirkkovaltuusto linjasi, että kuoriosan lattiamateriaali säilytetään
korkkina.

KN 4.7.2017

Kirkkosalin muutostöiden suunnittelu on edennyt suunnittelijoiden aikataulujen
mukaan.
Alttarialueen muutostöiden lopulliset piirustukset valmistuvat
kesäkuun loppuun mennessä, samoin kuin urkuparven alle mahdollisesti
toteutettavan ns. kirkkotorin luonnossuunnitelmat.
AV- laitteiden ja muun esitystekniikan muutossuunnitelmien osalta työ on vielä
kesken ja edellyttää lisäselvityksiä.

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kirkkosalin muutostöiden suunnittelun
tilanteen. Kirkkotorin luonnossuunnitelmien osalta kirkkoneuvosto perehtyy
kokouksessa tehtyihin suunnitteluversioihin ja keskustelun perusteella tekee
päätöksen suunnittelun jatkosta kirkkotorin osalta:
1. Suunnittelu keskeytetään
2. Esitetään
jompaakumpaa
hyväksyttäväksi

luonnosvaihtoehtoa

kirkkovaltuustolle
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3. Pyydetään
suunnittelijalta
uutta
luonnosvaihtoehtoa
muutoksia/lisäyksiä jo annettuihin vaihtoehtoihin.
Päätös

tai

Kirkkoneuvosto päätti kirkkotorin remontin osalta seuraavasti:
4. Suunnittelua jatketaan nykyisen suunnitelman pohjalta
5. Edetään arkkitehti Hanna Lyytisen tekemän ehdotuksen (L01.2 ja L01.3)
mukaan. Arkkitehdin ehdotuksessa poistetaan 4 riviä kiintopenkkejä, ja
näiden tilalle tulee irtokalusteet.
6. Pyydetään ruokapalveluesimieheltä ja suntioiden esimieheltä kommentit
tilan käytettävyydestä eri kalustusvaihtoehdoissa.

KN 8.8.2017

Kirkon alttarialueen muutostöiden tarkentavat suunnitelmat ovat valmistuneet
ja töiden toteutuksesta on sovittu Tampereen seurakuntayhtymän kanssa.
Työ teetetään tuntityönä Tampereen seurakuntayhtymän puusepillä. Töiden
aloitus on viikolla 37. Varsinaiset suunnitelmat ovat jo lausuntokierroksella ja
kirkkohallitus vahvistanee ne elokuussa 2017.
Kirkkotorin luonnossuunnitelmien osalta on saatu kommentit suntioiden
esimiehiltä, ruokapalveluesimieheltä sekä diakonialta. Heidän lausuntonsa
ovat liitteenä.
AV- laitteiden ja esitystekniikan muutostöiden luonnossuunnitelma ja
kustannusarvio valmistuvat työryhmän kommentoitavaksi viikolla 31.
Lopulliset suunnitelmat valmistuvat viikolla 35.

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kirkon alttarialueen toteutuksen, sekä
AV- laitteiden ja esitystekniikan muutostöiden suunnittelun aikataulut.
Kirkkoneuvosto esittää kyseiset aikataulut tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkotorin osalta kirkkoneuvosto perehtyy luonnossuunnitelmista annettuihin
kommentteihin ja tekee keskustelun perusteella kokouksessa päätöksen siitä,
mitä kalustusvaihtoehdoista esitetään kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätös
esityksen
mukaisesti
niin,
että
kirkkoneuvosto
esittää
kirkkovaltuustolle suunnitelmaa 1 E toteuttamista vuoden 2018 alusta.
Morsiamen huoneen muutostyöt tehdään syyskuun 2017 remontin aikana.
Lisäksi kirkkoneuvosto edellyttää kirkon remontin (alttari, sakasti, morsiamen
huone) kokonaiskustannusarvion esittämistä kirkkovaltuuston kokoukseen
23.8.2017 mennessä.
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§ 100

Sopimus taloushallinnon yhteistyöstä Urjalan seurakunnan kanssa

Diaarinumero

42/00.06.01/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Henri Lehtola
Kangasalan seurakunta ja Urjalan seurakunta ovat kevään 2017 aikana
keskustelleet mahdollisuudesta tehdä taloushallinnon yhteistyötä niin, että
Kangasalan seurakunnan talousjohtajan viranhaltijan työpanosta osoitettaisiin
Urjalan seurakuntaan määräaikaisella yhteistyösopimuksella.
Taloustoimistoyhteistyön taustalla on jo reilun vuoden ajan toteutunut
rovastikunnallinen yhteistyö.
Yhteistyösopimus on tarkoituksenmukaista laatija ensin määräaikaisena ajalle
1.10.2017 - 28.2.2019 kuitenkin niin, että kummallakin osapuolella on oikeus
irtisanoa sopimus 2 kuukauden irtisanomisajalla. Yhteistyösopimuksen
voimassaoloaikana talousjohtajalle maksetaan erityisperustetta.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan määräaikaisen
yhteistyösopimusluonnoksen Kangasalan ja Urjalan seurakuntien välille ajalle
1.10.2017 -28.2.2019 koskien taloushallinnon yhteistyötä.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä liitteenä olleen yhteistyösopimuksen
määräajalle 1.10.2017- 28.2.2019.
Kirkkoneuvosto päätti myös 400 euron suuruisesta talousjohtajalle
maksettavasta erityisperusteesta kuukausiansioon sopimuksen voimassaolon
aikana.

Annu Kuusisto ei esteellisenä osallistunut palkkausta koskevaan
keskusteluun ja päätöksentekoon. Kokouksen sihteerinä toimi tämän pykälän
ajan puheenjohtaja.

Pöytäkirja
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§ 101

Uurnalehdon paasien kaiverrukset

Diaarinumero

DKAN/36/05.00/2017

Valmistelija

Liisa Niemelä

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kangasalan uurnahautausmaan uurnalehdon paasiin on kaiverrettu maksua
vastaan uurnalehtoon ja sirottelualueelle haudattujen vainajien nimi-,
syntymä- ja kuolintiedot mikäli omaiset ovat niin halunneet. Uurnalehdon
paasin yleisiä kaiverruskäytänteitä tiedustellaan aika ajoin ja mahdollisuutta
esimerkiksi muualle haudatun vainajatietojen kaivertamiseen on kyselty.
Monumentin suunnittelijan Mauno Juvosen ajatuksena on alun perin ollut, että
vain uurnalehtoon haudatut saavat halutessaan nimitiedot paasiin, sillä
seitsemässä paadessa on liitteenä olevien ohjeiden mukaan tilaa 784
vainajan tiedoille.
Uurnalehdon kaikissa osastoissa (6 ja 7) on tilaa yhteensä 780 vainajalle,
mutta molempien osastoiden täyttyessä on mahdollista aloittaa osaston 6
täyttäminen alusta koskemattomuusajan (Kangasalan seurakunnassa 20
vuoden) kuluttua. Sirottelualuetta ei tuolloin paasia suunniteltaessa vielä ollut,
joten siihen haudattavien vainajien nimitarve ei ole huomioitu paasien tilan
riittävyydessä.
Paasin hiekkapuhallus tehdään kerran vuodessa syksyllä. Heinäkuussa srkpuutarhuri kerää kaiverrettavista tiedoista listan toimistosihteerin avustamana;
listalle tulevat edellisen kaiverruslistan tekemisen jälkeen nimet, joiden
kaivertamisesta on saatu suoritus. Kiviliikkeelle on varattava riittävä aika
sapluunoiden tekemiseen.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että uurnalehdon paasiin kaiverretaan vain
uurnalehtoon ja sirottelualueelle haudattavien vainajatiedot tai erillisestä
anomuksesta seurakuntapuutarhurin päätöksellä vanhalle hautausmaalle
haudatun vainajatiedot sen jälkeen kun hauta on luovutettu takaisin
seurakunnalle.
Edellä poikkeavista tapauksissa päätöksen tekee kirkkoherra ja
seurakuntapuutarhuri yhdessä.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.
Lisäksi kirkkoneuvosto antaa seurakuntapuutarhurille valmistettavaksi
hautamuistomerkkien perustamisen kullekin hautausmaalle niin, että ko.
muistomerkkeihin voidaan kaivertaa seurakunnalle takaisin luovutettujen
hautojen vainajatiedot ja mahdollisesti muualle haudattujen vainajatiedot.

Pöytäkirja
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§ 102

Suntion palkkaaminen toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen/ Riekki Paula

Diaarinumero

DKAN/1/01.01.01/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Paula Riekki on toiminut Kangasalan seurakunnan palveluksessa vuodesta
2012 lukien määräaikaisissa palvelussuhteissa. Alkujaan Riekki työskenteli
hautaustoimessa kausityöntekijänä, mutta on tehnyt lisäksi suntion tehtäviä
kausityöntekijän tehtävien lisäksi. Vuoden 2013 lopusta lukien Riekki siirtyi
hautaustoimesta määräaikaisiin suntiotehtäviin tehden useita sijaisuuksia.
Viimeisin määräaikainen palvelussuhde on ollut hoitovapaan sijaisuus
1.5.2016 lukien, jonka on määrä jatkua aina vuoden heinäkuulle 2019 asti.
Tulevan kahden vuoden aika kiinteistötoimen henkilöstössä tapahtunee
muutoksia niin, että uuden määräaikaisuuden sijaan on tarkoituksenmukaista
vakinaistaa Paula Riekin palvelussuhde. Paula Riekki on lisäksi osoittautunut
työssään esimerkilliseksi suntioksi sekä työyhteisön jäseneksi.

Esitys

Palkataan Paula Riekki suntion toistaiseksi voimassaolevaan
palvelussuhteeseen 1.9.2017 Tehtävän vaativuusryhmä on 402.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja
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§ 103

Seurakuntapastori Elina Oksasen osittainen virkavapaus

Diaarinumero

DKAN/46/01.01.02/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Henri Lehtola
Seurakuntapastori Elina Oksanen on anonut osittaista virkavapaata (40%)
ajalle 1.9.2017 – 31.5.2018.

Esitys

Kirkkoneuvosto puoltaa Seurakuntapastori Elina Oksaselle palkatonta
osittaista virkavapaata (40%) ajalle 1.9.2017 – 31.5.2018.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja
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§ 104

Seurakuntapastori Marko Sagulinin osittainen virkavapaus

Diaarinumero

DKAN/46/01.01.02/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Henri Lehtola
Seurakuntapastori Marko Sagulin on anonut osittaista virkavapaata (60%)
ajalle 1.9.2017 – 31.5.2018.

Esitys

Kirkkoneuvosto puoltaa Seurakuntapastori Marko Sagulinille palkatonta
osittaista virkavapaata (60%) ajalle 1.9.2017 – 31.5.2018.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja
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§ 105

Hautamuistomerkkisuunnitelma Hjorth 3-04-00-009

Diaarinumero

DKAN/23/05.03/2017

Valmistelija

Liisa Niemelä

Esittelijä
Kiviliike Sairanen anoo lupaa pystyttää hautamuistomerkki Kangasalan
vanhalle hautausmaalle haudalle Hjorth 3-04-00-009.
Muistomerkkisuunnitelman mukaan (liitteenä) 2m leveälle ainaishaudalle
pystytetään vanhan hautamuistomerkin (leveys 65 cm) rinnalle toinen saman
kaltainen tyynykivi.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kiviliike Sairasen
muistomerkkisuunnitelmaluonnoksen haudalle Hjorth 3-04-00-009.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja
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§ 106

Hautamuistomerkkianomus/ Tavela 3-09-00-001

Diaarinumero

DKAN/23/05.03/2017

Valmistelija

Liisa Niemelä

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kiviliike Kaavin kivi Oy anoo lupaa pystyttää hautamuistomerkki Kangasalan
vanhalle hautausmaalle haudalle Tavela 3-09-00-001.
Muistomerkkisuunnitelman mukaan (liitteenä) 5 m leveälle haudalle
pystytetään vanhan muistomerkin rinnalle toinen samankaltainen tyynykivi
(100 cm*72 cm). Tyynykiven alle asennetaan pohjakivi (86 cm*115 cm)

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kiviliike Kivi Oy:n laatiman
muistomerkkisuunnitelmaluonnoksen haudalle Tavela 3-09-00-001.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja
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§ 107

Määräaikaisen seurakuntapastorin palkkaaminen/ Hämäläinen Riikka

Diaarinumero

DKAN/1/01.01.01/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Henri Lehtola
Seurakunnassa on yhdeksän koko aikaista papin virkaa (kirkkoherra,
hallintokappalainen, kaksi kappalaista ja viisi seurakuntapastoria).
Seurakuntapastoreiden Oksanen ja Sagulin osittaisten virkavapauksen ajan
on seurakunnassa yhden henkilötyövuoden verran vajausta
seurakuntapastorin työssä.
Seurakunnassa on strategian mukaisesti panostettu vapaaehtoistyöhön mm.
palkkaamalla määräaikainen vapaaehtoiskoordinaattori. Vapaaehtoistyötä
voisi kuitenkin vielä vahvistaa suuntaamalla yhden papin työtä
vapaaehtoistyöhön vapaaehtoiskoordinaattorin työparina.
Muutamina viime vuosina seurakunnassa on ollut kesäpapin virka. Näin on
kyetty vastaamaan seurakunnan tarpeisiin peruspapin työn osalta, huolimatta
kesäajan poikkeuksellisesta toiminnasta (esim. leiritoiminta). Tällä erää
pastori Hämäläinen on antanut suostumuksen pyytää viranhoitomääräystä
toukokuun loppuun saakka.

Esitys

Pyydetään Riikka Hämäläiselle virkamääräystä Tampereen hiippakunnasta
seurakuntapastorin tehtävään ajalle 11.9.2017 – 31.5.2018. Virassa on
kolmen kuukauden koeaika ja vaativuusryhmä on 601. Virkasuhteen alkaessa
Hämäläisen työalana on vapaaehtoistyö. Hämäläisen on ennen viran
vastaanottamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja
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§ 108

Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Muut asiat
Ei muita asioita.

9/2017
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§ 109

Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Ilmoitusasiat 1. Kirkkovaltuuston kokous 23.8.2017 klo 18 Kangasalan kirkossa.

Esitys

Merkitään ilmoitusasia tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja
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§ 110

Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:25.
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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

97-99, 103-104, 107-110

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
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
96, 100, 101, 102, 105, 106

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.

Pöytäkirja
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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

Pöytäkirja
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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

Pöytäkirja
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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 €

