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§ 125

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03.
Laulettiin virsi 930.
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

1. Pidetään nimenhuuto.
2. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

1. Läsnä olivat pöytäkirjan alussa mainitut 11 kirkkoneuvoston jäsentä sekä
yksi varajäsen.
2. Päätettiin yksimielisesti 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. Vuorossa ovat Markku Tiilikainen ja
Henriikka Tarri.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana 23.11 – 27.12.2018.

Päätös

Kokouksen työjärjestys

Markku Tiilikainen joutuu poistumaan kesken. Vuorossa ovat Henriikka Tarri ja
Sirkka Tuhola.

Pöytäkirja
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Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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§ 126

Perhetalon johtajan Karin Uotilan irtisanoutuminen

Diaarinumero

DKAN/12/01.01.03/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Karin Uotila on irtisanoutunut Perhetalon johtajan virasta siten, että hänen
palvelussuhteensa viimeinen päivä on 30.11.2018

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Perhetalon perustamisella pyritään
lisäämään ja monipuolistamaan kangasalalaisille perheille suunnattuja
palveluita. Sen on arvioitu lisäävän sekä välillisesti että suoraan lasten
hyvinvointia. Perhetalon johtajan irtisanoutuminen toiminnan alkuvaiheessa
saattaa hidastaa toiminnan muotoutumista. Toiminnan varmistamiseksi
perhetalolle nimitetään sijainen siihen asti kunnes uusi perhetalon johtaja on
valittu.
Lapsivaikutuksien arviointia ei ole tehty kasvun johtokunnan kokouksessa.

Esitys

Kirkkoneuvosto myöntää eron Karin Uotilalle 1.12.2018 lukien.

Liitteet

anomus

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Karin Uotila, kirkkoherra, palkkayhdyshenkilö, henkilöstöpäällikkö,
kasvunjohtokunnan puheenjohtaja
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§ 127

Sisäiset henkilöstöjärjestelyt syksyllä 2018

Diaarinumero

DKAN/63/01.00.02/2018

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kangasalan seurakunnan strategiassa on kaksi painopistettä: 1. olemme
tavoitettavissa ja mukana elämässä. 2. arvioimme rohkeasti työtämme ja
voimavarojemme suuntaamista.
Perhetaloa perustettaessa on arvioitu sen tavoittavan uusia seurakuntalaisia
ja monipuolistavan perheiden kohtaamisen tapoja. Perheiden laaja-alaiseen
kohtaamiseen on panostettu voimakkaasti, mm. perhetalon perustamisella ja
perheterapeutin viran perustamisella. Näillä toiminnollisuuksilla Kangasalan
seurakunta huomioi Kangasalla elävien perheiden erilaisuudet ja erilaiset
tarpeet.
Kangasalan seurakunnassa on tehty rohkeita sisäisiä henkilöstösiirtoja
muutaman viimeisen vuoden aikana. Organisaatio kehittyy ja menestyy
ihmisten kautta. Kangasalan seurakunta on suhteellisen pieni organisaatio.
Kirkon ammatit ovat myös hyvin erikoistuneita niin koulutuksensa kuin
tehtäväkuvien puolesta. Näin ollen seurakunta työyhteisönä tarjoaa aika
vähän mahdollisuuksia yksittäisen työntekijän kehittymiseen ja osaamisen
laajentamiseen tehtäviä vaihtamalla. Kuitenkin laaja-alainen osaaminen on
merkittävä tekijä niin työntekijän työhyvinvoinnin kannalta, kuin tulevaisuuden
seurakunnan menestystekijänä.
Karin Uotilan irtisanoutuminen perhetalon johtajan ja naistyön vastuuhenkilön
tehtävästä antaa mahdollisuuden miettiä henkilöstöjärjestelyjä. 16.10.2018
henkilöstöpäällikkö julkaisi ylimääräisen henkilöstökirjeen (Henkkari), jossa
annettiin henkilöstölle mahdollisuus ilmoittaa kiinnostuksensa perhetalon
johtajan tehtävään sekä naistyön vastuuhenkilöksi.
Edellä mainittujen asioiden johdosta on mietittävä seuraavien tehtävien
täyttämistä:
• perhetalon johtaja
• naistyön vastuuhenkilö
• osa-aikainen diakoni tai lähetyssihteeri
Lisäksi aiemmin kirkkoneuvosto on asettanut avoimeksi seuraavat tehtävät,
jotka liittyvät kokonaisuuteen:
• perheneuvoja
• diakoni
Tarkempi esitys henkilöstöjärjestelyistä annetaan kirkkoneuvoston
kokouksessa. Varsinaiset päätökset järjestelyistä tehdään erillisissä
asiakohdissa.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: perhetalon johtajan nimittäminen on
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tärkeää perhetalon käynnistymiseksi toiminnan vakiintumiseksi.
Lapsivaikutuksien arvioinnin on tehnyt henkilöstöpäällikkö.
Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi annetun esityksen.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--
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§ 128

Perhetalon vs. johtajan palkkaus 31.12.2020 asti.

Diaarinumero

DKAN/60/01.01.00/2018

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kangasalan seurakunnan strategiassa painopistealueena on Kangasalla
elävien perheiden erilaisuuden ja tarpeiden huomioiminen. Strategia on
voimassa vuoden 2020 loppuun. Perhetalon perustamisella pyritään
täyttämään tätä strategista tavoitetta. Perhetalo on toiminut kuitenkin vasta
syyskuusta 2018 lukien, eikä näin ollen ole vielä vakiinnuttanut
toimintatapojaan. Perhetalon toiminnan tulee edelleen kehittyä
suunnitelmallisesti ja vakaasti. Tällainen vakaa ja suunnitelmallinen uuden
toiminnan luominen vaatii näkemystä ja visiota uudesta toiminnasta, mutta
myös vahvaa tuntemusta olemassa olevasta toiminnasta ja sen ympäristöstä.
Kirkkoherran päätöksellä ja Päivi Segerroosin omalla suostumuksella
Segerroos on siirretty Perhetalon johtajan tehtävään 1.10.2018 alkaen.
Perhetalon johtajan Karin Uotilan vuosiloma päättyy samana päivänä kun
hänen palvelussuhteensa päättyy.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: perhetalon toiminnan vakiinnuttamiseksi
on tärkeä nimittää sille väliaikainen johtaja ilman viivytystä.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää täydentää kirkkoherran päätöstä siten, että se
nimittää Päivi Segerroosin vs. Perhetalon johtajaksi myös Karin Uotilan
palvelussuhteen päätyttyä 31.12.2020 asti. Määräaikaisuuden perusteena on
Perhetalon vakiintumaton toiminta.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Päivi Segerroos, henkilöstöpäällikkö, palkanlaskija
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§ 129

Määräaikainen lähetyssihteeri

Diaarinumero

DKAN/63/01.00.02/2018

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Päivi Segerroosiin siirtyessä vs. Perhetalon johtajaksi, tarvitaan
diakoniatyöhön korvaava työpanos.
Lähetyssihteerin tehtävä kuuluu tällä hetkellä Tanja Lähteenmäen
tehtävänkuvaan siten, että lähetyssihteerin tehtävä muodostaa noin 40%
hänen työtehtävistään. Lähteenmäki on toivonut, että hänen työtehtävänsä
muodostuisivat pääsääntöisesti diakonian perustehtävistä.
Lapsi- ja perhetyössä tarvitaan säännöllisen epäsäännöllisesti lyhyisiin
poissaoloihin sijaisia. Nämä sijaisuustarpeet pääsääntöisesti johtuvat
yllättävistä ja lyhytkestoisista sairauspoissaoloista. Lapsi- ja perhetyön
sijaistarpeisiin on tähän asti vastattu pääsääntöisesti kutsumalla tarvittaessa
töihin tulevia työntekijöitä töihin. Tämä järjestelmä on hieman haasteellinen,
sillä työntekijälle ei voida luvata säännöllistä työtä, eikä hän näin ollen voi
sitoutua olemaan käytettävissä jatkuvasti. Tämän vuoksi halutaan kokeilla niin
sanottua rakettitoimintaa. Seurakunnassa olisi osa-aikainen lapsityöntekijä,
jolle ei ole määritelty vakituista toimipistettä, vaan hänelle osoitetaan
toimipiste sijaistarpeen mukaan.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: pysyvän sijaisen saaminen lapsi- ja
perhetyöhön parantaa kerhojen mahdollisuutta saada kerhoon sijainen, joka
tuntee hyvin seurakunnan kerhot ja toimitilat. Lapsivaikutuksien arvioinnin on
tehnyt henkilöstöpäällikkö.

Esitys

Kirkkoneuvosto palkkaa ajalle 1.12.2018 – 31.12.2020 lähetyssihteerin, jonka
toimenkuvasta 60% muodostuu lähetyssihteerin tehtävistä ja 40%
lastenohjaajan tehtävistä. Vaativuusryhmä on 501. Määräaikaisuuden peruste
on Päivi Segerroosin sijaisuudesta syntyvä ketju. Esitys henkilöstä tehdään
kokouksessa.
Henkilöstöpäällikkö esitti kokouksessa, että tehtävään valitaan Lea Pyyhtiä.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Lea Pyyhtiä, henkilöstöpäällikkö, palkanlaskija, kasvatuksen johtaja, palvelun
johtokunnan työstä vastaava.
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§ 130

Perheterapeutin viran perustaminen

Diaarinumero

DKAN/23/04.05.03/2018

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Kangasalan seurakunnan strategiassa on asetettu yhdeksi keskeiseksi
toimintaa ohjaavaksi periaatteeksi erilaisten perheiden kohtaaminen ja hyvän
perhe-elämän tukeminen.
Seurakunnalla on jo nyt tarjolla monenlaista perhe-elämää tukevaa ja
avioparien keskinäistä yhteyttä rakentavaa toimintaa (avioparityö, perheleirit,
avoimet päiväkerhot jne.). Tätä tarjontaa halutaan vahvistaa ns. perhetalon
perustamisella. Rakentuvan perhetalon ympärille on suunniteltu monenlaista
toimintaa.
Yksi keskeinen, uusi ja strategian mukainen toimintamalli on perhe- ja
parisuhdeterapian tarjoaminen seurakunnan omana palveluna palveluita
tarvitseville perheille. Kangasalan seurakunta ostaa ja maksaa
kangasalalaisten käyntejä Tampereen perheasiainneuvottelukeskuksessa
useilla kymmenillä tuhansilla euroilla vuodessa. Oman neuvontapalvelun
aloittamisen ei oleteta pienentävän em. kustannuksia. Se kuitenkin
mahdollistaa jonotusajan lyhentymisen ja edesauttaa näin yhä aikaisemman
avun saamisen perheen erilaisiin ongelmatilanteisiin.
Uuden perustettavan perheterapeutin viran keskeisenä tehtävänä on tuottaa
perheille vastaanottomuotoisia palveluita (n. 60-70 % työajasta). Tämän
lisäksi viranhaltijan tulee osallistua (n. 30-40 % työajalla) seurakunnan omien
perhetapahtumien ja –leirien suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Perheterapeutti on osa perhetalon ympärille rakentuvaa tiimiä.
LAVA-ARVIOINTI: Perheterapeutin viran perustaminen on osa kristillisen
kasvatustyön uudelleenorganisointia Kangasalan seurakunnassa. Kyseisen
viran perustamista on käsitelty kasvun johtokunnassa osana
uudelleenorganisoinnin esittelyä. Perheterapeutin viran perustaminen
vaikuttaa myönteisesti lasten ja perheiden hyvinvointiin Kangasalla.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kangasalan seurakuntaan
perustetaan toistaiseksi voimassa oleva perheterapeutin viran. Viran
pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä virkaan soveltuva
erityiskoulutus. Virkaan voidaan valita myös henkilö, joka sitoutuu tarvittavan
erityiskoulutuksen hankkimiseen. Viran vaativuusryhmä on 602. Virassa on 6
kuukauden koeaika.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto
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KV 26.09.2018
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kangasalan seurakuntaan perustetaan toistaiseksi voimassa oleva perheterapeutin viran. Viran pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä virkaan soveltuva erityiskoulutus. Virkaan voidaan valita myös henkilö, joka sitoutuu tarvittavan
erityiskoulutuksen hankkimiseen. Viran vaativuusryhmä on 602. Virassa on
6 kuukauden koeaika.
Päätöksen tekeminen edellyttää KL 8:3 § mukaista määräenemmistöä.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

Kirkollisvalitus

KN 09.10.18
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kirkkovaltuusto perusti 26.9.18 Kangasalan seurakuntaan toistaiseksi
voimassa oleva perheterapeutin viran. Kirkkovaltuusto päätti, että viran
pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja virkaan soveltuva
erityiskoulutus. Virkaan voidaan valita myös henkilö, joka sitoutuu tarvittavan
erityiskoulutuksen hankkimiseen. Viran vaativuusryhmä on 602. Virassa on 6
kuukauden koeaika. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu
evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Perheterapeutin esimiehenä toimii
kirkkoherra. Virkaan valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

LAVA-ARVIOINTI:

Perustettu perheterapeutin virka on osa kristillisen kasvatustyön
uudelleenorganisointia Kangasalan seurakunnassa. Perheterapeutin viran
perustaminen vaikuttaa myönteisesti lasten ja perheiden hyvinvointiin
Kangasalla.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että perheterapeutin virka julistetaan auki edellä
mainituin vaatimuksin ja valitsee valintaa valmistelevaan ryhmään
kirkkoherran, henkilöstöpäällikön, kasvatuksen työalajohtajan sekä edustajan
palvelun johtokunnasta ja kaksi kirkkoneuvoston jäsentä.
Virassa toivotaan aloitettavan 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan.

Käsittely

Aimo Salo esitti Anne-Mari Thomassenia, Sakari Vanhanen esitti Henriikka
Tarria. Pirjo Mäkijärvi ehdotti Helka Lumijärveä palvelun johtokunnasta. Muita
ehdotuksia ei tehty.
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Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan. Työryhmään nimettiin esityksen
lisäksi Anne-Mari Thomassen, Henriikka Tarri ja Helka Lumijärvi.

Toimeenpano

Henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

valituskielto

KN 20.11.18
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kirkkovaltuusto perusti 26.9.18 Kangasalan seurakuntaan toistaiseksi
voimassa oleva perheterapeutin viran. Kirkkovaltuusto päätti, että viran
pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja virkaan soveltuva
erityiskoulutus. Virkaan voidaan valita myös henkilö, joka sitoutuu tarvittavan
erityiskoulutuksen hankkimiseen. Viran vaativuusryhmä on 602. Virassa on 6
kuukauden koeaika. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu
evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Perheterapeutin esimiehenä toimii
kirkkoherra. Virkaan valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.
Kirkkoneuvosto päätti 9.10.18, että perheterapeutin virka julistetaan auki
edellä mainituin vaatimuksin ja valitsi valintaa valmistelevaan ryhmään
kirkkoherran, henkilöstöpäällikön, kasvatuksen työalajohtajan, Anne-Mari
Thomassenin, Henriikka Tarrin ja Helka Lumijärven.
Rekrytointiryhmä kutsui konsultoimaan rekrytointia psykoterapeutti Satu
Muikun ja vs. Perhetalon johtajan Päivi Segerroosin.
Tehtävästä ilmoitettiin seurakunnan nettisivuilla, mol:n sivuilla, oikotiessä sekä
Sakastin sivuilla. Aamulehdessä 28.10.2018 oli ilmoitus avoimesta virasta.
Hakuaika tehtävään oli 24.10. 2018 – 8.11.2018 . Hakuaikana tuli 25
hakemusta. Rekrytointiryhmä haastatteli viisi hakijaa.

LAVA-ARVIOINTI:

Perustettu perheterapeutin virka on osa kristillisen kasvatustyön
uudelleenorganisointia Kangasalan seurakunnassa. Perheterapeutin
palkkaaminen vaikuttaa myönteisesti lasten ja perheiden hyvinvointiin
Kangasalla.

Esitys

Esitys annetaan kokouksessa.

Käsittely

Todettiin, että työryhmä haastatteli viisi hakijaa: Terhi Mannersalo, Tarja
Saurio, Arja Seppänen, Ulla Vornanen ja Minna Ylinen. Kirkkoneuvostolle
esitettiin hakijoista tehty yhteenveto. Työryhmä ehdotti virkaan yksimielisesti
Arja Seppästä 1.1.2019 alkaen.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Liitteet

yhteenveto hakijoista

Toimeenpano

Arja Seppänen, henkilöstöpäällikkö, palkanlaskija, tiedoksi kaikille hakijoille

Pöytäkirja

20.11.2018
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto
Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

11/2018

11

Pöytäkirja

11/2018

12

20.11.2018
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 131

Talouden toteuma 10/2018

Diaarinumero

DKAN/19/02.00.01/2017

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Liitteenä on Kangasalan seurakunnan talousarvion toteuma 10/2018. Raportti
on otettu 12.11.2018. Toteumien tulisi tässä vaiheessa olla n. 85%.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Liitteet

Talouden toteuma 10/2018

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

11/2018
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§ 132

Luottotappiot 15.11.2018 mennessä

Diaarinumero

DKAN/1/02.08.02/2018

Valmistelija

Virpi Hilden

Esittelijä

Henri Lehtola
Osittain salainen
Kirkkoneuvostolle ehdotetaan kirjattavaksi luottotappioita seuraavasti:
- hautaukset
3.238,50 €
- yleislaskutus
3.739,21 €
- virkatodistukset
131,50 €
- yhteensä
7.109,21 €
Liitteet ja laskelmat ovat nähtävissä kokouksessa (Liitteet, salainen
julkisuuslain 24 § 23-kohdan nojalla.).
Perintää jatketaan niiden saatavien osalta, jotka on laitettu perintään.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakunnan saatavista kirjattavaksi luottotappiona liitteen mukaiset saatavat yhteensä 7.109,21 €

Liitteet

Laskelmat luottotappiosta.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirjanpitoon

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

11/2018
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20.11.2018
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§ 133

Lisämäärärahaesitys Suoraman seurakuntakeskuksen korjaustöihin

Diaarinumero

DKAN/19/02.00.01/2017

Valmistelija

Harri Pitkämäki

Esittelijä
Suoraman seurakuntakeskukseen on tehty äkillisten vikaantumisten ja
vaurioitumisten seurauksena vuoden 2018 talousarvioon sisältymättömiä
hankintoja ja korjauksia seuraavasti:
• Väestönsuojan kosteus- ja homevaurion korjaus
• Ilmastointikoneiden toimilaitteiden, alakeskuksen ja taloautomaation
korjaus
• Keittiön astianpesukone
Näiden talousarvioon sisältymättömien korjausten ja hankintojen yhteisarvo
on 15.000,00 euroa.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 15.000,00 euron lisämäärärahan
myöntämistä Suoraman seurakuntakeskuksen korjaustöihin ja hankintoihin.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuusto

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

11/2018
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§ 134

Seurakunnan tilojen hinnasto

Diaarinumero

DKAN/58/02.00.00/2017

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Leiri- ja tapahtumakeskus Pyysalon markkinointia ulkopuolisille vuokraajille on
pyritty tehostamaan kuluvan vuoden aikana. Pyysalon toiminta- ja
harrastusmahdollisuuksia on kehitetty jo usean vuoden ajan.
Pyysalo on koulujen loma-aikaan täysin seurakunnan omassa käytössä. Sen
sijaan loma-aikojen ulkopuolella Pyysalossa on paljon vapaata aikaa, jota voi
vuokrata ulkopuolisille.
Vuokraamisen helpottamiseksi Pyysalon hinnastosta on tehty uusi ehdotus.
Uudella hinnastolla on seuraavat tavoitteet:
- Hinnasto sisältää vuokrattavia kokonaisuuksia, joita on helppo markkinoida
ja joita ulkopuoliset vuokraajat kyselevät.
- Hinnastossa pyritään selkeyteen, jotta ulkopuolinen vuokraaja voi helposti
hahmottaa vuokrattavan kokonaisuuden kustannukset.
- Hinnastossa pyritään joustavuuteen esimerkiksi niin, että on mahdollista
vuokrata tilat sekä ruokapalveluilla että ilman.
- Hintojen porrastusta on uusittu niin, että on vain yksi perushinta. Siitä voivat
seurakunnalle tärkeät yhteistyökumppanit saada alennusta
(nykyisessä hinnastossa on kolme tasoa halvimmasta kalleimpaan: 1.
Kangasalalaiset yhteisöt, 2. ulkopaikkakuntalaiset yhteisöt, ja 3. yritykset ja
yksityiset)
- Hinnastossa suositaan suurimmalla alennusprosentilla seurakunnan omia
jäseniä. Seuraava alennustaso koskee ”seurakunnan
yhteistyökumppaneita”. Määritelmä on tarkoituksella väljä, jotta
seurakunnan työalat voivat joustavasti pohtia sitä, millainen yhteistyö on
seurakunnan näkökulmasta kumppanuutta. Siihen on tarkoitus ilman muuta
sisällyttää kaikki nykyisin vakiintuneet seurakunnan kanssa yhteistyötä
tekevät yhteisöt. Yhteisöjä koskeva alennusprosentti voi muodostua
tyypillisimmäksi tiloista perittäväksi vuokratasoksi.
- Erityiseksi kohteeksi on katsottu leirikoulut, joita varten ovat omat hintansa.
- Ehdotettu vuokraushinta kattaa seurakunnan henkilöstökulut ja jättää
katetta kiinteistön kuluja varten. Hinta ei kuitenkaan kata kaikkia
kiinteistökuluja.
- Hinnastoon on viety läpi arvonlisäveron vaikutus. Nykyinenkin hinnasto
sisältää arvonlisäveron, mutta sen maksamista ei ole järjestelmällisesti
otettu huomioon seurakunnan katteen muodostumisessa. Kate on monin
paikoin jäänyt liian pieneksi arvonlisäveron tilittämisen jälkeen. Hinnastossa
on kolmenlaista arvonlisäverokantaa (yleinen 24 %, ruokapalveluiden
alennettu 14 % ja majoituspalveluiden alennettu 10 %)
Hinnasto sisältää myös muiden tilojen uudet vuokrat. Niissä on
arvonlisäveroon liittyvät korotukset samalla periaatteella kuin Pyysalon
hinnastossa.

Pöytäkirja

11/2018
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Hinnastossa on tarkoitus jatkaa juhlavuoden käytäntöä, että kastejuhlaan tilan
saa ilmaiseksi. Hinnastoon kuitenkin lisätään ilmaisen tilan siivousmaksu ja
maininta maksullisista pöytäliinoista. Tila on jäänyt usein varsin siivottomaan
kuntoon kastejuhlien jälkeen. Lisäksi ilmainen tila ei ole kannustanut
vuokraajia aina järkevästi miettimään, montako pöytäliinaa he välttämättä
tarvitsevat.
Ainoa varsinainen hinnankorotustarkoituksessa tehty korotus koskee
kaupallista kirkon vuokraamista kirkkokonserttiin. Samalla on annettu uusi,
alennettu hinta ei-kaupalliseen ja kumppanuuteen perustuvaan kirkon
vuokraamiseen. Uusi hinta on myös kirkon lisäpaikkojen kalustus, jolla kirkon
Hongisto voidaan kalustaa istumapaikoiksi.
Nykyinen hinnasto on esityslistalla olevan talousarviokirjan osana ja se on
nähtävillä myös seurakunnan kotisivuilla.
Hinnasto on osa talousarviokirjaa, jonka lopullisesti hyväksyy kirkkovaltuusto.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Leiri- ja tapahtumakeskus Pyysalo on
merkittävä kokoontumispaikka seurakunnan lapsille, perheille ja koululaisille.
Koulut ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Hinnasto on laadittu niin, että
kannattavuuden lisäksi on otettu huomioon se, että tapahtumien järjestäminen
lapsille olisi kohtuuhintaista.

Esitys

Liitetään hinnasto osaksi talousarviokirjaa 2019, joka esitetään
kirkkovaltuustolle.

Liitteet

Tilojen hinnasto liitteenä

Päätös

Sakari Vanhanen ehdotti, että ristiäistila on ilmainen, poistetaan siivousmaksu
ja korostetaan siivousvelvollisuutta. Poistetaan viimeinen lause. Juhani YliHinkkala kannatti ehdotusta. Kirkkoneuvosto äänesti yksimielisesti Vanhasen
esityksen puolesta.
Muilta osin päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

11/2018
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§ 135

Sivutoimilupa: Heikki Repo

Diaarinumero

DKAN/16/01.00.00/2017

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Heikki Repo anoo sivutoimilupaa Myrskykallio-Filmi –toiminimelle. Anomus ja
perustelut ovat liitteenä (Liite).
Sivutoimi ja kilpaileva toiminta
Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista
tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja
liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista
sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien
hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa
vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa.
Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan
myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle.
Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna.
Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija
ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei
myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai
muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa
harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa
työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään
kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida
pitää hyväksyttävinä.
Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on
tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle
tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja
pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla.
Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla
perusteella. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen
sivutoimiluvan peruuttamista. (KL 6:30 §)

Sivutoimiluvan myöntää tuomiokapituli. Kirkkoneuvosto antaa asiasta
lausunnon. Seurakunta voi puoltaa tai olla puoltamatta sivutoimilupaa. Se voi
myös ehdottaa sivutoimiluvalle määräaikaa. Yhtäältä elinkeinotoiminta on
pitkäjänteistä. Toisaalta seurakunnan näkökulmasta voi olla eduksi asettaa
sivutoimiluvalle jokin määräaika.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Heikki Repo on lapsi- ja perhetyön
pappi.

Esitys

1. Kirkkoherra esitti kokouksessa, että kirkkoneuvosto puoltaa tehtyä
sivutoimilupa-anomusta.
2. Lähetetään anomus tuomiokapitulin ratkaistavaksi.

Liitteet

sivutoimilupa-anomus

Päätös

1. Päätettiin yksimielisesti puoltaa sivutoimilupa-anomusta.

Pöytäkirja

20.11.2018
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto
2. Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Toimeenpano

Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille

Muutoksenhaku

valituskielto

11/2018

18

Pöytäkirja

11/2018
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§ 136

Marko Sagulin virkavapaa anomus

Diaarinumero

DKAN/46/01.01.02/2017

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Seurakuntapastori Marko Sagulin anoo virkavapautta 21.1. – 31.3.2019.
Hänelle on tällä hetkellä myönnettynä osittaista virkavapautta. Anomus
perusteluineen on liitteenä.
Virka- ja työvapaa
Viranhaltijalle voidaan hakemuksesta myöntää määräajaksi vapautus
virkatehtävien hoitamisesta joko kokonaan tai osittain, jollei toisin säädetä.
Viranhaltijalla ja työntekijällä on oikeus saada vapaata työstään kunnallisen
luottamustoimen hoitamista varten siten kuin kuntalain (410/2015) 80 ja 81
§:ssä säädetään. (3.6.2016/407)
Viranhaltijan osa-aikaiseen sairauspoissaoloon sovelletaan, mitä
työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 11 a §:ssä säädetään. (KL 6:41 §)
Virkavapaan hakeminen ja myöntäminen
Virkavapaata on haettava kirjallisesti, jollei muualla toisin säädetä tai
virkaehtosopimuksessa toisin määrätä.
Virkavapaan myöntäminen ja sen pituus ovat työnantajan harkinnassa, jollei
muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin määrätä. Mikäli
virkavapaata ei voida myöntää hakemuksen mukaisesti, hakemus on hylättävä,
jollei viranhaltija kirjallisesti suostu sen myöntämiseen muulla tavalla.
Jos viranhaltija on ollut poissa virantoimituksesta eikä hänelle ole myönnetty
virkavapaata, poissaolo merkitään jälkikäteen virkavapaaksi, mikäli työnantaja
toteaa poissaolon johtuneen ylivoimaisesta esteestä tai muusta pätevästä
syystä.
Kirkkojärjestyksessä säädetään virkavapaan myöntävästä viranomaisesta.
Kirkkohallitus voi antaa tarkempia määräyksiä seurakunnan pappien
virkavapaan sekä vuosiloman ja vapaa-ajan järjestämisestä. (KL 6:42 §)
Jollei ohje- tai johtosäännöllä toisin määrätä, myöntää:
1) kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto virkavapauden ja vuosiloman
seurakunnan muun kuin papin viran haltijalle;
2) yhteinen kirkkoneuvosto virkavapauden, vuosiloman ja vapaa-ajan kaikille
seurakuntayhtymän viranhaltijoille;
3) kirkkoherra vuosiloman ja vapaa-ajan sekä enintään kahden kuukauden
pituisen virkavapauden seurakunnan papin viran haltijalle;
4) tuomiokapituli:
a) vuosiloman, virkavapauden ja vapaa-ajan kirkkoherralle;
b) yli kahden kuukauden virkavapauden seurakunnan muulle papin viran
haltijalle;
c) virkavapauden ja vuosiloman tuomiokapitulin viranhaltijalle;
5) kirkkohallitus virkavapauden ja vuosiloman kirkkohallituksen
viranhaltijalle.
(KJ 6:8 §)
Jos seurakunnan papin viran haltija pyytää virkavapautta kahta kuukautta
pitemmäksi ajaksi muun kuin sairauden tai perhevapaan vuoksi, hänen on
liitettävä hakemukseensa kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston lausunto.

Pöytäkirja

11/2018
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Papin viran haltijan virkavapautta ja vuosilomaa koskevasta kirkkoherran
päätöksestä on ilmoitettava kirkkoneuvostolle tai seurakuntaneuvostolle sekä
lääninrovastille ja tuomiokapitulille.
Seurakuntayhtymän papin viran haltijan nimikirjaan merkittävästä
virkavapaudesta on ilmoitettava tuomiokapitulille. (KJ 6: 9 §)

Kirkkoneuvosto antaa anomuksesta lausunnon. Anomusta voidaan puoltaa tai
olla puoltamatta. Seurakunta voi ottaa kantaa virkavapauden kestoon ja
palkallisuuteen
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

Kirkkoherra teki kokouksessa esityksen, että kirkkoneuvosto puoltaa
palkatonta virkavapauden myöntämistä.

Liitteet

virkavapausanomus

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

11/2018
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§ 137

Joulun kolehtisuunnitelma

Diaarinumero

DKAN/2/04.02.01/2018DKAN/2/04.02.01/2018

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Liitteenä on joulunajan kolehtisuunnitelma (Liite).

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Monet kolehdit kerätään
ystävyysseurakunnille tai järjestöille, joiden työssä lapset ja perheet ovat
tärkeä työn kohde.

Esitys

Hyväksytään liitteen mukainen kolehtisuunnitelma joulunajan
jumalanpalveluksia varten.

Liitteet

kolehtisuunnitelma

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoherra

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 138

Vuoden 2019 talousarvion valmistelu

KN 9.10.2018
Diaarinumero

DKAN/30/02.00.01/2018

Valmistelija

Johtokunnat / talousjohtaja

Esittelijä

Henri Lehtola
Vuoden 2019 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa on valmisteltu
kirkkoneuvoston 7.8.2018 antaman talousarviokehyksen pohjalta. Ohjeena
työaloille oli tänäkin vuonna 0 -% kasvu. Johtokunnat pysyivät annetussa
raamissa kiitettävästi toimintakulujen osalta.
Tulevana vuonna varsinaiset palkat kasvavat n. 60.000 tänä vuonna
toteutettujen uudistusten vuoksi. Näistä tärkeimmät ovat osa-aikainen
tiedottaja, citypappi sekä kasvatuksen johtokunnan alaiset esimies- ja
tehtävämuutokset. Lisäksi tulevalle vuodelle suunnitellaan pieniä lisäyksiä
kesätoimintaan, keittiötoimeen sekä arkistonhoitoon. Palkkoihin vaikuttaa
lisäksi 1 % yleiskorotus sekä 368 €/hlö kertaerä. Palkkakulut kasvavat
kaikkiaan n. 150.000 €.
Johtokuntien esityksissä on eräitä kehittämisehdotuksia ja painopisteitä:
Yhteyden johtokunta esittää:
- Toritapatumaan ja Jukolan viestin tapahtumiin 15.000 €
- Julkisuuskuvatutkimukseen 15.000 €
- Majataloillan bändin korvamonitoreihin 6.000 € ja youtube-tallenteen
käsittelyyn 2.500 €.
Viestinnän talousarvio sisältää toimintakulujen lisäyksiä 10.000 painatuksiin ja
it-palveluihin.
Kasvun johtokunnan toimintasuunnitelma sisältää perhetalon perustamisen
- Perhetalon kokonaistalousarvio on 87.000 €, josta toimintamäärärahaa on
n. 15.000 €.
Palvelun johtokunnan talousarvio sisältää perheterapeutin viran perustamisen
- Palkkakulun lisäksi viran tarpeisiin sisältyy 3.000 € toimintamääräraha
Tukipalveluiden talousarvioesitys sekä talousarvio kokonaisuudessaan on
määrä käsitellä kirkkoneuvoston toisessa talousarviokäsittelyssä
marraskuussa. Kirkkoneuvostolle esitetään tässä vaiheessa alustava arvio
siitä, millainen koko talousavio on.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: talousarvioehdotus sisältää kasvun
johtokunnan alaisen toiminnan. Myös muissa talousarvion osissa on lasten
toimintamahdollisuuksiin liittyviä ehdotuksia. Lasten ja nuorten
toimintamahdollisuuksiin liittyvää toimintaa ei olla vähentämässä.

Pöytäkirja
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Esitys

Kirkkoneuvosto aloittaa talousarvion 2019 käsittelyn tutustumalla pääluokan 2
Seurakuntatyön talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesityksiin.

Liitteet

2. pääluokan toimintasuunnitelma ja talousarviot

Päätös

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi valmistelua varten.

Toimeenpano

Tiedoksi johtokunnat

KN 20.11.2018
Valmistelija

Johtokunnat / talousjohtaja

Esittelijä

Henri Lehtola
Esityslistan liitteenä lähetetään vuoden 2019 talousarviokirja. Kirjan
yleisperusteluissa kerrotaan seurakunnan taloudellisen tilanteen ja
tulevaisuuden odotusten pääkohdat.
Kirkkoneuvosto päätti elokuussa talousarviokehyksen. Ohjeen 1-kohdan
mukaan ”Toimintakulujen tulee pysyä pääosin ennallaan. Mikäli käyttökulujen
kasvua esitetään, tulee johtokunnan esittää ja perustella kasvu erikseen
talousarvioesityksessään. Kehittämishankkeisiin suhtaudutaan myönteisesti.”
Kulutavoitteeseen ei päästä. Talousarviossa kulut kasvavat 265.000 €.
Toimintatuotot vähenevät 20.000 €. Tämän seurauksena toimintakate
heikkenee 285.000 €. Verotulojen arvioidaan kasvavan 150.000 €. Kaiken
kaikkiaan vuosikatteen arvioidaan heikkenevän 130.000 €.
Talousarvion vuosikate on n. 183.000 €. Tämä ei riitä kattamaan poistoja,
jotka ovat n. 390.000 €. Vuosituloksen arvioidaan olevan 208.000
alijäämäinen. Talousarvio sisältää 150.000 € kiinteän omaisuuden myyntejä.
Rakenteellinen alijäämä on siten lähes 360.000 €.
Suurimmat menojen kasvut johtuvat henkilöstökulujen kasvusta.
Henkilöstökuluissa on 60.000 € jo tänä vuonna päätettyä suunniteltua kasvua.
Palkankorotuksineen henkilöstökulut kasvavat 150.000 €.
Muut toimintakulut kasvavat 115.000 €. Tästä 35.000 € selittyy luovuusrahan
lisäyksellä (yhteensä 50.000 €), 20.000 € toritapahtuman ja jukolanviestin
menovarauksella ja 40.000 € kiinteistöjen lisääntyneellä korjaustarpeella. Muu
toimintakulujen kasvu on varsin kohtuullista, vain 20.000 €.
Johtokuntien esityksiin on tehty muutos siltä osin kuin ne ylittävät talousarvioohjeen. Vuoden 2018 talousarvion tasoon tehdyt yksittäiset menolisäykset on
poistettu ehdotetuilta tileiltä. Ehdotuksista on palautettu noin puolet tilille
”muut kulut” yksilöimättä menoerää. Menettelyn tarkoituksena on yhtäältä
vähentää kuluja. Toisaalta sen tarkoituksena on, että johtokunta voi
myöhemmin päättää sen, mihin kohdentamaton määräraha lopulta käytetään.
Mikäli johtokunta voi saavuttaa itse säästöjä jollakin talousarvion osa-alueella,
se voi lopulta päättää kohdentamattoman määrärahan turvin hankinnoista,
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jotka se oli ehdottanut. Talousarviosta on poistettu kokonaan
julkisuuskuvatutkimuksen määräraha.
Terve talousarvio jättäisi poistojen jälkeen jonkin verran investointivaraa
(ilman kiinteän omaisuuden myyntejä). Silloin vuosikatteen tulisi olla lähes
500.000 €, mikä olisi 300.000 € enemmän kuin nyt on.
Investoinnit eivät kata poistoja. Investointien määrä on 250.000 €.
Investoinneista on poistettu kaikki suuret peruskorjaukset. Tällainen oli
suunniteltu esim. Vatialaan. Seurakunnan kiinteistöjen tulevaisuus tulee
harkita valmistuvan kiinteistöstrategian perusteella. Monet kiinteistöt
vanhenevat peruskorjausikään. Kiinteistöjen ikääntyminen näkyy jo
nykyisessä talousarviossa korjauskulujen kasvuna.
Seurakunnan taloudella on vahva pohja, mutta käsiteltävä talousarvio ja
kulurakenne eivät edusta vakaata taloutta. Sen vuoksi seurakunnassa on
vuonna 2019 valmisteltava konkreettisia päätöksiä, joilla käyttötalouden
osuus saadaan tasapainoon seuraavien kolmen vuoden aikana. Seurakunnan
verotulojen voi vielä arvioida olevan tämän ajan vielä myönteisessä kasvussa.
Talousarviossa on varattu rahoitusta toiminnan kehittämiseen. Vuonna 2018
päätetyt kehittämiskohteet (city-pappi, perheterapeutti, perhetalo) ovat
merkittäviä kehittämishankkeita, joiden rahoitus tulee täysimääräisesti
näkymään vasta tulevana vuonna. Lisäksi luovuusraha mahdollistaa
uudenlaisen seurakuntatoiminnan kehittämisen. Vaikka seurakunnan
taloudellinen liikkumavara on vähäinen, se ei saa johtaa kehittämisinnon
lamaantumiseen. On perusteltua pitää huolta siitä, että osa varoista on
varattu uuden kehittämiseen.
Esitys

1. Käsitellään vuoden 2019 talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä toimintaja taloussuunnitelma 2020-2021 ja
2. esitetään se kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Liitteet

Talousarviokirja

Käsittely
-

Julkisuuskuvatutkimus sisällytetään luovuusrahaan.
Yhtenäistetään virkanimike ja henkilönimi -yhdistelmät.
Naistyöstä Karin Uotila pois.Tilalle vapaaehtoistekijä.
Pyydetään yhteyden johtokunnalta selvitys seurahuoneen
tulevaisuudesta.
Lähetystyöstä Tanja Lähteenmäki pois, tilalle Lea Pyyhtiä.
Avustukset: sopimuksettomasta osasta siirretään 1.000 € Mwikan
avustukseen, jolloin se nousee 2.000 €:oon.
Päivitetään Kuhmalahden kappeliseurakunnan tavoite kappelineuvoston
päätöksen mukaisesti.
Lisätään hinnastoon lause ”Hautapaikkahinnaston päättää kirkkovaltuusto.
Muun hinnaston päättää kirkkoneuvosto.”

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti yllä olevin muutoksin.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle
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Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 139

Kuukausiraportti 9/2018

Diaarinumero

DKAN/44/00.01.03/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Liitteenä on Kangasalan seurakunnan kuukausiraportti 9/2018

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Liitteet

Kuukausiraportti 9/2018

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 140

Kirkkoneuvosto - Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra:
6/2018
Perhetalon vs. johtajan palkkaus
7/2018
Kolehtisuunnitelman muutos koskien 28.10. ja 11.1.2018
Talousjohtaja:
10/2018
Tarja Mäkelä, vuosisidonnainen palkanosa
11/2018
Henkilökohtainen palkanosa
12/2018
Vuosisidonnainen palkanosa, Marja-Liisa Syrjäpalo
13/2018
Tarja Mäkelä – täydennys vuosisidonnaiseen palkanosaan
Henkilöstöpäällikkö:
9/2018
Maksuvapautusanomus
Seurakuntapuutarhuri:
7/2018
Hyvitys Kainulainen
8/2018
Haudan luovutus Manner 1-11-12-120-121
9/2018
Hautamuistomerkkisuunnitelma Lehtonen/Mäkinen
10/2018
Haudan luovutus Lehtinen 1-06-09-015
11/2018
Haudan luovutus Koivula 1-05-08-271-272
12/2018
Haudan luovutus Hartman 1-11-08-078
13/2018
Haudan luovutus Lehtinen 1-07-04-026-027
14/2018
Hautamuistomerkin siirtäminen Mattsson 1-09-04-125
15/2018
Haudan luovutus Koskenharju 2-04-03-070
Hallintokappalainen:
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijan hankintapäätökset tiedoksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

Valituskielto
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§ 141

Päätös

Kirkkoneuvosto - Muut asiat

Muita asioita ei ollut.
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§ 142
Kirkkoneuvosto
- Ilmoitusasiat
1. Uudet luottamusmiehet
Kirkon alat ry. ja Juko ry. ovat järjestäneet seurakunnan työntekijöitten
luottamusmiesvaalit 24.10.2018.
Kirkon alat ry:n uudet luottamusmiehet ovat Heikki Lahtinen (pääluottamusmies),
Kaija Parkkonen (luottamusmies) ja Jorma Jussila (varaluottamusmies).
Juko ry:n uudet luottamusmiehet ovat Riikka Rantakallio (luottamusmies) ja Auni
Kaipia (varaluottamusmies)
Liitteet

--

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Tiedonannot

--

Muutoksenhaku valituskielto
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§ 143

Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.15.
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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

125, 127, 131-136, 138-143

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

126, 128-130, 137

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
126, 128-130, 137

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

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät

-

-

Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

-

-
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Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen
Pöytäkirjan pykälät

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli

-

-

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 €

