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§ 23

Kokoustiedot
Kimmo Pyykkö -taidemuseon intendentti Soila Kaipiainen tulee kokouksen
alkuun esittelemään Huutijärven kappelin alttaritaulusta tehtyä valokuvacanvasta. Esittely liittyy asiakohtaan, jossa taidemuseo pyytää alttaritaulua
näyttelyynsä.

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03.
Laulettiin virsi 499. Kirkkoherra piti alkuhartauden.
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 keskiviikkona
13.12.2019.
Esitys

1. Todetaan läsnäolijat.
2. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kohdassa (1) todettiin, että läsnä oli 10 kirkkoneuvoston jäsentä ja yksi
varajäsen, yhteensä 11.
Kohdassa (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 pöytäkirjantarkastajiksi Juha Koskimäki ja Tapio Perttula.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana 21.2. – 8.3.2019.

Pöytäkirja
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Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti muuten paitsi että asiat 34 ja 36
käsiteltiin asian 24 jälkeen.
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§ 24

Mirja Lindellin irtisanoutuminen

Diaarinumero

DKAN/12/01.01.03/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Mirja Lindell on antanut irtisanoutumisilmoituksen emäntä-vahtimestarin
virasta 13.2.2019 päivätyllä kirjeellä.

LAVA

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

Esitys

Mirja Lindellille myönnetään ero Kangasalan seurakunnan emäntävahtimestarin virasta 1.8.2019 lukien.

Liitteet

irtisanoutumisilmoitus

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 25

Ehdollinen irtisanoutuminen: Jaatinen

Diaarinumero

DKAN/12/01.01.03/2017

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Sari Lehtinen

KN 29.1.2019

Kirkkoherranviraston toimistosihteeri Teija Jaatinen on 23.1.2019 lähetetyllä
sähköpostillaan ilmoittanut irtisanoutuvansa nykyisestä tehtävästään 1.2.2019
sillä ehdolla, että hänet valitaan toiseen tehtävään Tampereen
seurakuntayhtymässä. (Liite)
Päivämäärä 1.2.2019 ei sisällä irtisanomisaikaa. Jaatisella on tehtävässään
yhden kuukauden irtisanomisaika. Niinpä hän pyytää, että palvelussuhde
päättyisi ilman irtisanomisaikaa 3.2.2019.
Pyyntö on ehdollinen. Mikäli mainittu uusi valinta Tampereen
seurakuntayhtymässä ei toteudu, päätös raukeaa.
Jaatinen on keskustellut järjestelystä henkilöstöpäällikön ja talouspäällikön
kanssa.

LAVA

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

Esitys

1. Päätetään ehdollisesti myöntää Teija Jaatiselle ero Kangasalan
seurakunnan toimistosihteerin virasta 4.2.2019 lukien.
2. Päätetään, että seurakunta ei edellytä virkaehtosopimuksen mukaisen
irtisanomisajan käyttämistä.
3. Päätös on ehdollinen. Ehdollisuus poistuu, mikäli Teija Jaatinen valitaan
toiseen tehtävään Tampereen seurakuntayhtymässä. Toisessa tapauksessa
(1)-kohdan päätös raukeaa.
4. Pyydetään Teija Jaatista ilmoittamaan välittömästi Tampereen
seurakuntayhtymän päätöksestä.
5. Annetaan viran täyttäminen henkilöstöpäällikön valmisteltavaksi.

Liitteet

Irtisanoutumisilmoitus

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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KN 19.1.2019

Teija Jaatinen on 1.2.2019 lähettänyt sähköpostin, jonka mukaan hän
irtisanoutuu tehtävästään. Näin hän on ilmoittanut tulleensa valituksi uuteen
tehtävään.
Kirkkoneuvoston 29.1.2019 tekemä päätös on lähetetty Jaatiselle tiedoksi
keskiviikkona 30.1.2019. Lisäksi pöytäkirja on asetettu seurakunnan
ilmoitustaululle samana päivänä. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää
tiedoksisaamisesta.
Kirkkoneuvoston 29.1.2019 tekemä päätös saavuttaa lainvoiman
keskiviikkona 13.2.2019. Mikäli päätökseen ei ole haettu oikaisua,
kirkkoneuvosto voi todeta, että ehdollisen irtisanoutumisen ehdollisuus on
poistunut.

Esitys

1. Todetaan, että Teija Jaatinen on 1.2.2019 ilmoittanut uudestaan
irtisanoutuvansa toimistosihteerin tehtävästään.
2. Todetaan, että kirkkoneuvoston 29.1.2019 tekemään päätökseen ei ole
haettu muutosta oikaisuvaatimuksella.
3. Todetaan, että kirkkoneuvoston 29.1.2019 tekemän päätöksen ehdollisuus
on poistunut.
4. Päätetään, että toimistosihteerin virka voidaan täyttää.

Liitteet

Irtisanoutumisilmoitus (1.2.2019)

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 26

Kirkkoherranviraston toimistosihteerin palkkaaminen

Diaarinumero

DKAN/26/01.01.01/2019

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt 29.1.2019 Teija Jaatisen ehdollisen
irtisanoutumisen 4.2.2019 lukien. Jaatinen on ilmoittanut henkilöstöpäällikölle
1.2.2019 irtisanoutuvansa tehtävästä, jolloin ehdollinen irtisanoutuminen astui
voimaan.
Kirkkoherranvirastossa on kaksi toimistosihteerin virkaa. Molemmat virat ovat
KirVESTES:n vaativuusryhmässä 403B. Molemmissa viroissa on samanlaiset
tehtävänkuvat.
Jaatisen irtisanouduttua kirkkoherranviraston toimistosihteerin virkaa on
hoidettu määräaikaisella virkamääräyksellä.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto julistaa kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran avoimeksi.
Virassa on kuuden kuukauden koeaika ja vaativuusryhmä on 403B. Viran
kelpoisuusehtona on vähintään opistotasoinen soveltuva tutkinto tai aiemmin
hankittu osaaminen kirkkoherranviraston laaja-alaisista tehtävistä.
Rekrytointiryhmään valitaan kirkkoherra, henkilöstöpäällikkö sekä virassa
oleva kirkkoherranviraston toimistosihteeri.

Liitteet

--

Käsittely

Timo Keskinen ehdotti Tapio Perttulan kannattamana, että virkaa ei nyt
julisteta haettavaksi, jotta tehtäväkuvat voidaan saada ajan tasalle, ja virka
avataan haettavaksi vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on
myös mahdollinen keskusrekisteriin liittyminen.
Asiasta äänestettiin. Kirkkoherra teki äänestysesityksen, että esitystä
kannattavat äänestävät jaa, ja Keskisen ehdotusta kannattavat äänestävät ei.
Jaa äänestivät Sarkanen, Tuhola, Jussila ja Koskimäki (4). Ei äänestivät
Pesonen, Keskinen, Hirvonen, Sarkala ja Perttula (5). Kirkkoherra äänesti
tyhjää. Äänin 5-4 päätettiin Keskisen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Päätettiin äänin 5-4, että toimistosihteerin virka avataan haettavaksi vuoden
määräajaksi.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 27

Tiedottajan sijaisuus

Diaarinumero

DKAN/64/01.01.01/2018

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen

KN 29.1.2019

Tiedottaja Tiina Mylläri on jäämässä perhevapaalle. Seurakunnan tiedotuksen
henkilöresurssi on kaikkiaan 1,4 htv:ta. Myllärin lisäksi tiedotuksessa
työskentelee osa-aikaisena (40% työpanos) Hanna Parviainen. Parviaisen
työpanos on kohdennettu pääsääntöisesti verkkotiedottamiseen, kun taas
Myllärillä on kokonaisvastuu tiedotuksesta.
Seurakunnan henkilöstöuutiskirjeessä (Henkkari) tehtävä oli sisäisille
hakijoille avoinna tammikuussa 2019.
Edellisessä rekrytoinnissa tiedottajan tehtävää haki noin 100 henkilöä. Näiden
henkilöiden osaamisalueet jakautuivat karkeasti ottaen kolmeen: graafisen
alan osaamiseen, toimitukselliseen osaamiseen ja vähemmistönä ollut
organisaatioviestinnän osaajat. Myllärin osaamisalueena on
organisaatioviestintä.
Kangasalan seurakunnan viestintää on pyritty kehittämään viime vuosina.
Tällaisen kehittämisen toivoisi jatkuvan tulevaisuudessakin. Viestintä on alana
voimakkaasti muuttuva, ja vaatii tekijältään monialaista osaamista sekä
näkemystä eri viestintäkanavista ja niiden käytöstä eri tavoin.
Viestinnän näkökulmasta seurakunta organisaationa on myös haasteellinen
haltuun otettava. Seurakuntaan liittyy paljon perinteitä, myös
toimintamalleissa ja -tavoissa. Kuitenkin viestinnällisenä tavoitteena on
tavoittaa myös niitä seurakuntalaisia, jotka eivät perinteisesti ole olleet
mukana seurakunnan toiminnassa Tämän tavoitteen saavuttamiseksi
viestintäkanava tulee käyttää nykyaikaisia välineitä ja huomioida nykyaikaisen
viestinnän keinot. Vaikka paikallislehden seurakuntapalsta puolustaa
paikkaansa vielä tänä päivänäkin, on se tiedottajan tämän päivän työssä
hyvin pienessä roolissa.
Määräaikaisen tiedottajan tehtävän täyttäminen on haasteellinen tehtävä.
Tehtävän vaatimukset ovat hyvin moninaiset. Määräaikaiseen tehtävään ei
luonnollisestikaan ole yleensä yhtä paljon hakijoita kuin toistaiseksi voimassa
olevaan tehtävään. Rekrytointiprosessi pitäisi pystyä kohdistamaan
mahdollisimman tarkasti, jotta saisimme useampia päteviä ja sopivia hakijoita.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto asettaa määräaikaisen tiedottajan tehtävän avoimeksi ajalle
25.2.2019 – 15.2.2020 sekä määrittää haluamansa henkilöt
rekrytointiryhmään.

Liitteet

--

Pöytäkirja
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Käsittely

Todettiin, että pykälän yhteydessä käsitellään myös verkkotiedottaja Hanna
Parviaisen irtisanoutuminen ja uuden henkilön rekrytoiminen.
Esittelijä muutti esitystään niin, että määräaikainen tiedottajan tehtävä
asetetaan avoimeksi ajalle 25.2.2019 – 28.2.2020.
Aimo Salo ehdotti rekrytointiryhmään Anne-Mari Thomassenia, Tapio Perttula
ehdotti Heini Kivimäki-Hietasta ja MarkkuTiilikainen Timo Keskistä.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti.
1. Myöntää ero Hanna Parviaiselle osa-aikaisesta verkkotiedottajan
tehtävästä anomuksensa mukaisesti 14.2.2019 lukien.
2. asettaa määräaikainen tiedottajan tehtävä avoimeksi esityksen
mukaisesti.
3. Valittiin rekrytointiryhmään Anne-Mari Thomassen, Heini KivimäkiHietanen ja Timo Keskinen, Sari Lehtinen ja Seppo Jarva

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

kohtaan (1) oikaisuvaatimus, muuten valituskielto

KN 19.2.2019
Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Tiedottaja Tiina Myllärin perhevapaan johdosta kirkkoneuvosto asetti
29.1.2019 määräaikaisen tiedottajan tehtävä avoimeksi.
Määräaikaisen tiedottajan tehtävän täyttäminen on haasteellinen tehtävä.
Tehtävän vaatimukset ovat hyvin moninaiset. Määräaikaiseen tehtävään ei
luonnollisestikaan ole yleensä yhtä paljon hakijoita kuin toistaiseksi voimassa
olevaan tehtävään. Rekrytointiprosessi pitäisi pystyä kohdistamaan
mahdollisimman tarkasti, jotta saisimme useampia päteviä ja sopivia hakijoita.
Tästä syystä rekrytointiryhmä päätti käyttää ulkopuolista toimijaa rekrytoinnin
apuna.
Tehtävä laitettiin avoimeen hakuun 30.1.2019 ja hakuaikaa päättyy 14.2.2019.
Haastattelut pidetään 18.2.2019.

LAVA

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

Esitys

Esitys valittavasta henkilöstä annetaan kirkkoneuvoston kokouksessa.

Liitteet

--

Käsittely

Todettiin, että hakijoita oli 21. Rekrytointiryhmä oli haastatellut kuusi hakijaa,
jotka olivat Hiiri, Jussila, Kirjavainen, Mattila, Ritvanen ja Sammaljärvi.
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Rekrytointityöryhmä esitti yksimielisesti, että tiedottajan sijaiseksi valitaan
Tupu Sammaljärvi 25.2.2019 – 28.2.2020.
Päätös

Päätettiin yksimielisesti tehdyn esitysten mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö, valittava henkilö, hakijoille tiedoksi.

Muutoksenhaku

valintapäätökseen oikaisuvaatimus
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§ 28

Kaksi suntion määräaikaista palvelussuhdetta

Diaarinumero

DKAN/64/01.01.01/2018

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Talousarviossa on varauduttu suntiotyöhön siten, että työtä tekee kuusi
henkilöä. Näistä suntioista kolmen henkilön on suunniteltu tekevän 12
kuukautta 100% työaikaa, yhden suntion tekevän 60% työaikaa 12 kuukautta.
Näiden lisäksi on varauduttu yhden suntion tekevän viisi kuukautta 100%
työpanoksella suntiotyötä. Näiden lisäksi on varauduttu kesän ja muiden
yllättävien tarpeiden varalle varaamalla koko vuodelle 70% työpanos
tarvittaessa kutsuttavalle suntiolle.
Vahtimestarityöhön talousarviossa on varauduttu koko vuodeksi kolmen
kokoaikaisen ja yhden 80% työaikaa tekevän vahtimestarin työpanoksella.
Kaksi vahtimestaria ovat jättäneet eroanomuksensa, joiden mukaan
molempien palvelussuhteet päättyvät vuoden 2019 aikana.
Suntioista yksi on ilmoittanut halukkuutensa työskennellä kausityöntekijänä.
Suunnitelmista poiketen myös kaikki vakituisessa palvelussuhteessa olevat
suntiot tekevät 100% työaikaa.
Strategian mukaisesti kiinteistöpäällikkö on palvelussuhteiden päättyessä
tarkastellut kiinteistötoimen henkilöstövoimavaroja.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto nimittää
1. Juuso Kosolan 31 tuntia / viikko (80%) suntiontehtävään ajalle 1.3.31.12.2019, sekä
2. Tarja Mäkelän 25 tuntia / viikko (60%) suntiotehtävään ajalle 1.3.31.12.2019.
Molempien määräaikaisuuden syy on oppisopimuskoulutus.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 29

Kutsu pappisvirkaan: Seppänen

Diaarinumero

DKAN/64/01.01.01/2018

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Kangasalan seurakuntaan valittu perheterapeutti Arja Seppänen on ilmaissut
halunsa saada pappisvihkimys. Asiasta on keskusteltu Tampereen
hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa.
Seppänen katsoo pappeuden tukevan hänen työtään perheterapeuttina.
Pappeus antaisi hänelle mahdollisuuden esimerkiksi toimittaa kasteita,
avioliittoonvihkimisiä ja avioliiton siunauksia. Samalla mahdollistuisi
esimerkiksi ripin vastaanottaminen ja ehtoollisen jakaminen osana
parisuhdetyötä.
Saadakseen pappisvihkimyksen Seppäsen tulee toimia vähintään puolen
vuoden ajan papin virassa. Käytännössä seurakunnan tulee myöntää
Seppäselle kuuden kuukauden virkavapaus perheterapeutin tehtävästä ja
pyytää hänelle virkamääräystä määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan
virkaa perustamatta (KL 6:1 § 4). Viran tehtävänä olisivat perheterapeutin
tehtävät.
Ordinaatiokoulutus kevään pappisvihkimykseen alkaa haastatteluilla
12.3.2019. Ordinaatiomessua vietetään Tampereen tuomiokirkossa
19.5.2019.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Pappisvihkimyksen saaminen
mahdollistaa kangasalalaisten perheiden entistä monipuolisemman
kohtaamisen perheterapeutin työn kautta. Lapsivaikutuksien arviointi on tehty
kirkkoneuvoston kokouksessa 19.2.2019.

Esitys

1. Kangasalan seurakunta anoo Tampereen hiippakunnan piispalta Arja
Seppäselle pappisvihkimystä 19.5.2019 toimitettavassa ordinaatiomessussa.
2. Samalla kirkkoneuvosto anoo Seppäselle virkamääräystä Kangasalan
seurakunnan määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan (vaativuusryhmä
601) ajalle 20.5.-24.11.2019 kyseistä virkaa perustamatta (KL 6:1 § 4). Viran
tehtävänä ovat perheterapeutin tehtävät.
3. Seurakuntapastorin viranhoidon ajaksi Seppäselle myönnetään palkatonta
virkavapautta perheterapeutin virasta.

Liitteet

Seppäsen anomus virkavapaudesta.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Arja Seppänen, Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli.

Pöytäkirja

2/2019
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Muutoksenhaku

Kohtiin (1) ja (2) valituskielto, kohtaan (3) oikaisuvaatimus.
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Pöytäkirja
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§ 30

Perheterapeutin kulujen kustannuspaikan siirto

Diaarinumero

DKAN/30/02.00.01/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Vuoden 2019 talousarviossa perheterapeutin palkkakulut ja
toimintamäärärahat on sijoitettu perheneuvonnan kustannuspaikalle
101.242.0000. Kustannuspaikka sisältää lisäksi ostopalveluna hankittavan
Tampereen perheneuvonnan kustannukset. Ostopalveluja varten on varattu
rahaa 35.000 € ja perheterapeutin toimintakuluihin 4.000 €. Perheneuvonta
sisältyy palvelun johtokunnan alaisuuteen ja talousarviosta vastaa johtava
diakonian viranhaltija.
Talousarvio on laadittu lähtökohdasta, että perheterapeutti antaa merkittävästi
perheneuvonnan kaltaista korjaavaa perheterapiaa.
Nyttemmin perheterapeutin toimintaa on haluttu linjata toisella tavalla.
Perheterapeutti toimii perhetalon yhteydessä kiinteässä yhteistyössä
perhetalon johtajan kanssa. Perhetalo on yhteyden johtokunnan alaista
toimintaa. Sen kulut ovat kustannuspaikalla 101.238.0000, ja toimintaa johtaa
kasvatuksen työalajohtaja. Perheterapeutin työtä on haluttu kehittää
ennaltaehkäisevän perhetyön suuntaan perinteisen perheneuvonnan sijaan.
Sen vuoksi on mm. päätetty, että perheterapeutin esimiehenä on kasvatuksen
työalajohtaja samoin kuin perhetalon johtajan esimiehenä.
Uuden linjaamisen vuoksi on luontevaa, että talousarvio seuraa tosiasiallista
toimintaa ja uusia esimiesmäärittelyjä. Tämän vuoksi ehdotetaan, että
perheneuvonnan kustannuspaikalle sijoitetut perheterapeutin palkkakulut
kaikkine sivukuluineen sekä toimintamääräraha siirretään vastaaville
perhetalon kustannuspaikan tileille. Perheneuvonnan kustannuspaikalle jää
ostopalveluna hankittavan perheneuvonnan kulut.
Perheterapeutin kuluja voi seurata erillisellä tilauskoodilla (seurantanumero).

LAVA

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

Esitys

1. Siirretään perheterapeutin palkkakulut sivukuluineen (henkilöstökulut) sekä
toimintamäärärahat (matkakustannukset, työvälineet, muut tarvikkeet)
perheneuvonnan kustannuspaikalta (101.242.0000) perhetalon
kustannuspaikalle (101.238.0000).
2. Todetaan, että perheterapeutin esimiehenä ja laskujen hyväksyjänä on
kasvatuksen työalajohtaja.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja

19.02.2019
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto
Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

2/2019

14

Pöytäkirja
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§ 31

Nimenkirjoitusoikeudet Kangasalan seurakunnassa

Diaarinumero

DKAN/20/00.07.00/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kirkkolaki 7 luku 7 §:
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus.
Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan ja yhteinen
kirkkoneuvosto seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudesta.
Käytännön helpottamiseksi tulee nimenkirjoitusoikeutetut päättää nimen eikä
viran perusteella.
Seurakunnan nimen kirjoittavat kiinteän omaisuuden kauppakirjoihin ja yli 5
vuotta kestäviin sopimuksiin kirkkoherra, talousjohtaja ja kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja kaksi yhdessä. Kirkkoherran ollessa estynyt
nimenkirjoitusoikeutta käyttää tuomiokapitulin määräämä sijainen.
Talousjohtajan ollessa estynyt nimenkirjoitusoikeutta käyttää
henkilöstöpäällikkö.
Muut kuin kiinteän omaisuuden kauppakirjat sekä 5 vuotta ja sen alle kestävät
sopimukset allekirjoittavat omalta toimialaltaan kirkkoherra ja talousjohtaja
kumpikin yksin.
Kiinteistötoimea koskevat sitoumukset allekirjoittaa kiinteistöpäällikkö tai
talousjohtaja. Hautaustoimea koskevat sitoumukset allekirjoittaa
seurakuntapuutarhuri tai talousjohtaja.
Palkkalaskentaan liittyvät todistukset ja hakemukset allekirjoittaa
palkanlaskija, taloussihteeri, talousjohtaja tai henkilöstöpäällikkö.
Henkilöstöhallintoon liittyvät todistukset ja hakemukset allekirjoittaa
kirkkoherra, talousjohtaja tai henkilöstöpäällikkö
Vakuutustodistuksen työtapaturman sattuessa allekirjoittaa johtava viranhaltija
tai työalajohtaja.
Pöytäkirjaotteen allekirjoittaa kokouksen sihteeri tai taloussihteeri.
Kirkkoneuvosto voi poiketa tästä päätöksestä jonkun yksitäisen asiakirjan
osalta eri päätöksellä.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että Kangasalan seurakunnan
nimenkirjoitusoikeutetut edellä esitetysti ovat:
•
•
•
•

kirkkoherra Seppo Jarva
talousjohtaja Annu Kuusisto ja hänen sijaisenaan Henri Lehtola
henkilöstöpäällikkö Sari Lehtinen
kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki

Pöytäkirja
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•
•
•
•
•
•
•
•

seurakuntapuutarhuri Liisa Niemelä ja hänen sijaisenaan Jonna
Virtanen
johtava diakonian viranhaltija Mirja-Leena Hirvonen
kasvatuksen työalajohtaja Johanna Jutila
johtava kanttorinviranhaltija Jukka Heroja
hallintokappalainen Henri Lehtola ja hänen sijaisenaan Auni Kaipia
taloussihteeri Merja Nurkkala
palkanlaskija Arja Lähdekorpi
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Timo Keskinen

LAVA

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

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

nimenkirjoitusoikeutetuille tiedoksi

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

2/2019
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§ 32

Julkisuuskuvatutkimuksen tilaaminen

Diaarinumero

DKAN/27/00.01.03/2019

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Osittain salainen.
Tarjousasiakirja on ei-julkinen päätökseen asti ja sen jälkeenkin julkinen
julkisuuslain 11 § mukaisin rajoituksin.
Seurakunta teetti vuonna 2015 Taloustutkimus oy:llä
julkisuuskuvatutkimuksen. Tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse n. 300
kangasalalaista. Tutkimuksen kysymykset oli tehty yhteistyössä
Taloustutkimuksen kanssa. Ne selvittivät melko laajasti ihmisten käsityksiä
seurakunnan toiminnasta ja julkisuuskuvasta. Yksi haastattelu kesti n. 15 min.
Julkisuuskuvatutkimuksen pohjalta laadittiin seurakunnan voimassa oleva
strategia. Tutkimuksessa paljastui joitakin yllättäviä seikkoja, jotka vaikuttivat
strategiaan. Seurakunta on myös tehnyt strategian perusteella päätöksiä,
joilla on pyritty suuntaamaan seurakunnan työtä tutkimuksessa havaittuihin
asiohin. Tällaisia ovat mm. vapaaehtoisuuden näkeminen merkittävänä
mahdollisuutena Kangasalla, vapaaehtoiskoordinaattorin palkkaaminen,
suuntautuminen koko perheen tukemiseen (esim. perhetalo,
johtamisorganisaation uudistaminen) sekä jumalanpalveluksen ja kirkollisten
toimitusten merkityksen korostuminen (esim. messuryhmätoiminta).
Nykyinen strategia on voimassa vuoteen 2020. Valtuustokauden vaihtuminen
on kuitenkin tuonut esille sen, että uutta strategiaa olisi hyvä valmistella jo nyt.
Uuden strategian pohjaksi on mielekästä tilata uusi julkisuuskuvatutkimus.
Yleisen seurakuntatyön toimintasuunnitelmassa yhtenä tavoitteena on
julkisuuskuvatutkimuksen tilaaminen. Talousarviossa tutkimukselle ei ole
erillistä määrärahaa. Tutkimus on suunniteltu rahoitettavan kirkkoneuvoston
kustannuspaikalle varatusta luovuusrahasta.
Tutkimusta tilattaessa on pohdittu seurakuntien välistä yhteistyötä. Aikaisempi
tutkimus oli hyvin paikallinen – lähinnä vain Kangasalaa koskeva. Uusi
tutkimus halutaan myös pitää paikallisena, jotta saataisiin vertailukelpoista
tietoa, ja jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin Kangasalan seurakuntaa ja
uuden, paikallisen strategian laatimista.
Taloustutkimuksen kanssa on pidetty neuvottelu, jossa on alustavasti
suunniteltu kysymyksiä. Taloustutkimus on lähettänyt liitteenä olevan
tarjouksen tutkimuksesta (ei-julkinen). Tarjouksen lopullinen hinta riippuu
avointen kysymysten analyysien määrästä. Mikäli tutkimus tilataan,
tavoitteena on saada tutkimustulokset seurakunnan käyttöön huhtikuun
loppuun mennessä.
Hankinta ei ylitä kilpailutuksen kynnysarvoa.

Pöytäkirja
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LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: julkisuuskuvatutkimus auttaa
selvittämään mm. lapsiperheitten mielikuvia seurakunnasta ja odotuksia
seurakuntaa kohtaan.

Esitys

1. Tilataan taloustutkimukselta suunniteltu julkisuuskuvatutkimus tarjouksen
mukaisesti.
2. Kustannetaan tutkimus kirkkoneuvoston kustannuspaikalle sijoitetusta
luovuusrahasta.

Liitteet

tarjousasiakirja

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoherra, tiedoksi Taloustutkimus oy.

Muutoksenhaku

markkinaoikaisu

Pöytäkirja

2/2019
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§ 33

Huutijärven kappelin alttaritaulun lainaaminen Kimmo Pyykkö -taidemuseon näyttelyyn

Diaarinumero

29/00.02.07/2019

Valmistelija

Harri Pitkämäki

Esittelijä

Henri Lehtola
Kimmo Pyykkö –taidemuseon intendentti Soila Kaipiainen on kokouksen
alussa esittelemässä valokuva-canvasta lainattavasta alttaritaulusta.
Kimmo Pyykkö -taidemuseoon valmistellaan kesäksi 2019 Kangasalalaisen
taiteilijan Einar Ilmonin näyttelyä. Näyttely on esillä 8.6. – 1.9.2019.
Taidemuseo on esittänyt toiveen saada näyttelyyn lainaksi Einari Ilmonin
maalaamaa Huutijärven kappelin alttaritaulua. Näyttelyn ajaksi museo
toimittaisi maalauksen tilalle samankokoisen kehystetyn värilliseen
valokuvaan pohjautuvan version Ilmonin teoksesta.
Kimmo Pyykkö- taidemuseossa on museaaliset olosuhteet kosteuden ja
lämpötilan puolesta sekä ajanmukaiset lukitus- ja murtohälytysjärjestelmät.
Lainauksesta vastaa museoammatillisesti kokenut henkilökunta.
Museo huolehtii teoksen vakuuttamisesta, kuljettamisesta, käsittelystä ja
niistä aiheutuvista kustannuksista lainauksen aikana.

LAVA

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

Esitys

1. Merkitään tiedoksi, että Kimmo Pyykkö –taidemuseon intendentti Soila
Kaipiainen oli esittelemässä kokouksen alussa hanketta.
2. Kangasalan seurakunta lainaa Einari Ilmonin maalaamaan Huutijärven
kappelin alttaritaulun Kimmo Pyykkö-taidemuseon näyttelyyn ajalle 8.6. 1.9.2019. Näyttelyn aikana Huutijärven kappelissa on alttaritauluna museon
toimittama kehystetty värilliseen valokuvaan pohjautuva versio teoksesta.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kiinteistöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 34

Kiinteistön 211-413-2-115 Kartanonmaa (Ranta-Einola) myyntiin asettaminen

Diaarinumero

DKAN/34/00.02.07/2019

Valmistelija

Harri Pitkämäki

Esittelijä
Julkisen organisaation vastuullinen kiinteistöomaisuuden hallinnointi
edellyttää kiinteistöjen omistamisen kriittistä tarkastelua niiden tarpeellisuuden
ja niistä aiheutuvien kustannusten perusteella. Mikäli kiinteistön käyttöaste,
tarpeellisuus toiminnan kannalta ja kulttuurihistorialliset arvot verrattuna
ylläpidosta ja tulevista korjauksista aiheutuviin kustannuksiin
lähitulevaisuudessa eivät ole taloudellisesti perusteluja, on syytä harkita
kiinteistöstä luopumista.
Kiinteistön 211-413-2-115 Kartanonmaa (Ranta-Einola) osalta edellä mainitut
kriteerit täyttyvät, joten on syytä pohtia voidaanko kiinteistöstä luopua ja
asettaa se myyntiin.
LAVA

Lapsivaikutuksien arviointi on tehty työalojen välisessä neuvottelussa
12.2.2019.

Esitys

Kirkkoneuvosto keskustelee liitteinä esitettyjen tietojen pohjalta kiinteistön
tarpeellisuudesta seurakunnan toiminnan kannalta ja tekee päätöksen
mahdollisesta luopumisesta ja myyntiin asettamisesta.

Liitteet

- Rantaosayleiskaavamerkinnät ja määräykset
- Rantaosayleiskaavan karttalehti
- Rakennuksen ylläpitokustannukset ja korjausvelka

Käsittely

Käydyn keskustelun perusteella esittelijä esitti, että asia siirretään huhtikuun
kokoukseen.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti siirtää asia huhtikuun kokoukseen esittelijän tekemän
uuden esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kiinteistöpäällikkö

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 35

Seurahuoneen tulevaisuus

Diaarinumero

DKAN/18/00.01.02/2018

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva

KV 19.12.2018 / 28 §

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 19.12.2018 käsitellessään asiaa 28:
”Vuoden 2018 talousarvion valmistelu” hyväksynyt päätöslauselman, jonka
mukaan:
”Toimintasuunnitelmasta poistetaan Kahvila seurahuoneen tehtävä, resurssit,
toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2019. Helmikuun loppuun
mennessä (kirkkoneuvostossa) valmistellaan esitys, missä otetaan kantaa
joko toiminnan lopettamiseen tai jatkamiseen.”

KN 19.2.2019

Seurahuoneen tulevaisuudesta on puhuttu pitkään: Kangasalan seurakunta ei
ole onnistunut vakiinnuttamaan Seurahuoneen roolia keskeisenä
vapaaehtoistoiminnan keskuksena monivuotisesta yrityksestä huolimatta.
Menneiden vuosien aikana Seurahuone on toiminut useiden työalojen
”sateenvarjon” alla. Seurahuoneen toiminnassa on tällä hetkellä mukana 1015 sitoutunutta vapaaehtoista, jotka ovat tehneet arvokasta työtä.
Vapaaehtoisten joukko on kuitenkin kutistumaan päin. Uusia nuoria
vapaaehtoisia ei ole löytynyt juuri Seurahuoneen tarjoamiin
vapaaehtoistehtäviin.
Seurahuoneella vapaaehtoisina toimivat seurakuntalaiset pitivät 5.12.2018
neuvottelun vapaaehtoiskoordinaattori Sydänlähteen johdolla. Tuolloin
nostettiin esiin mm. seuraavia asioita: 1) Seurahuone on matalan kynnyksen
tila, jonne on helppo tulla ja jossa vallitsee kotisan hyvä ilmapiiri. 2)
Seurahuone edustaa aitoa yhteisöllisyyttä, jossa kokee olevansa avuksi
ikäihmisille. 3) Juuri tällä hetkellä Seurahuone on toiminut myös odotustilana
bussia odottaville tai diakoniatoimistoon asiakkaiksi tuleville. 4) Seurahuone
on linkki Kangasalan ja Sahalahden alueiden välillä. Se lisää kokemusta siitä,
että ollaan yhtä seurakuntaa. 5) Miksi Seurahuoneen tulisi toimia
vapaaehtoisvoimin, kun esimerkiksi Yhteisessä keittiössä ja Perhetalossa on
mukana myös työntekijöitä? 6) Liittyykö Seurahuoneen toiminnan
mahdolliseen lopettamiseen ikärasismia, koska ikäihmiset eivät jaksa kävellä
Tapulinmäen Perhetaloon?
Seurahuoneen tulevaisuutta hahmotteleva työryhmä kokoontui 29.1.2019
(yhteyden johtokunnan vastuuviranhaltija, vapaaehtoiskoordinaattori,
kirkkoherra ja talousjohtaja). Työryhmä listasi seuraavia Seurahuoneen
toiminnan jatkamista puoltavia asioita: 1) Seurahuone on matalan kynnyksen
tila sekä vakikävijöille että satunnaisille poikkeajille. 2) Seurahuoneelle on
syntynyt oma yhteisö, joka on panostanut tilaan tulijoiden huomioimiseen. 3)
Torstain vohvelipäivää on pidetty ihanana tapahtumapäivänä. 4) Seurahuone
on hyvä, keskeinen ja helposti saavutettava paikka ikäihmisille. 5)
Seurahuone on toiminut monien ryhmien kokouspaikkana.

Pöytäkirja
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Työryhmä listasi myös syitä, jotka puoltavat Seurahuoneen toiminnan
mahdollista lakkauttamista: 1) Seurakunnan vapaaehtoistyön näkökulmasta
valitettavan harva vapaaehtoinen on löytänyt oman paikkansa
Seurahuoneelta (10-15 vapaaehtoista). 2) Vapaaehtoiskoordinaattorin
varsinainen tehtävä on toimia vapaaehtoistyön kehittäjänä, ei yksittäisen
toiminnan mahdollistajana (vapaaehtoiskoordinaattorin kahden päivän työ
tuottaa kaksi vapaaehtoistyöpäivää). 3) Seurahuoneen alkuperäinen tarkoitus
oli olla nimenomaan vapaaehtoispohjalta toimiva vapaaehtoistyön keskus. 4)
Seurahuone vie taloudellista resurssia enemmän kuin mitä se tuottaa.
Työryhmä päätyi edellä mainituista syistä johtuen esittämään kahvila
Seurahuoneen toiminnan hallittua lakkauttamista. Kahvilan lakkauttaminen ei
kuitenkaan tarkoita tilasta luopumista. Seurahuonetta voidaan edelleen
käyttää erilaisten ryhmien kokoontumispaikkana.
Vuonna 2018 Seurahuoneella vieraili keskimäärin 34 asiakasta päivässä.
Yhden päivän keskimääräinen laskutettava myynti oli 77 euroa. Vohvelitorstai
on ollut aukiolopäivistä vetovoimaisin ja se ”kaunistaa” muiden päivien
tilastoa. Aukiolopäiviä oli kaikkiaan 125 ja vapaaehtoisten työpäiviä kaikkiaan
305. Seurahuoneen kahvila oli auki tammi-toukokuussa sekä syysjoulukuussa kolmena päivänä viikossa, kesä-elokuun aikana aukiolopäiviä oli
kaksi viikossa.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Seurahuoneella ei ole järjestetty säännöllistä
lasten tai nuorten toimintaa.

Esitys

Seurahuone toimii myös jatkossa vapaaehtoisten toimintatilana.
Kahvilatoiminta lakkaa torstaina 14.3.2019.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti

Toimeenpano

Eveliina Sydänlähde, tiedottaja, tiedoksi kirkkovaltuustolle

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja

2/2019
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§ 36

Toimitilojen vuokraaminen KOY Kangasalan Pälkäneentie 1:tä

Diaarinumero

DKAN/35/00.02.07/2019

Valmistelija

Harri Pitkämäki

Esittelijä

Henri Lehtola
Kangasalan seurakunnan toimitilat, virasto ja taloustoimisto sijaitsevat
nykyisin KOY Kangasalan Myllypohjan omistamissa ja hallitsemissa
kiinteistöissä ja rakennuksessa sekä KOY Harjunsola II omistamissa ja
hallitsemissa kiinteistössä ja rakennuksessa. Kyseisten
kiinteistöosakeyhtiöiden omistamien kiinteistöjen alueelle Kangasalan
kaupunki on valmistelemassa kaavamuutosta. Kaavamuutoksella on
tarkoitus kehittää kiinteistöjen liike- ja toimitilarakentamisen tehokkuutta
lisäämällä rakennusoikeutta ja rakennusten kerroskorkeutta. Samalla alueen
yleisilmettä kehitetään ympäröivän rakennuskannan mukaisesti
kaupunkimaisempaan suuntaan.
Kaavoituksen valmistuttua ja saatua lainvoiman sen toteuttaminen edellyttää
KOY Kangasalan Myllypohja ja KOY Harjunsola II omistamien rakennusten
purkamista. Suunnitteilla olevan kaavan toteuttaminen vaatii Kangasalan
seurakunnalta uusien toimitilojen hankkimista.
Talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö ovat neuvotelleet KOY Kangasalan
Pälkäneentie 1 omistajien kanssa toimitilojen vuokraamisesta heidän
omistamastaan rakennuksesta. Kiinteistöosakeyhtiö omistaa ja hallitsee
Kangasalan kunnan Herttualan kylän kiinteistöä Orava rekisterinumero 2:484
sekä sillä olevaa rakennusta.
Rakennuksessa on vuokrattavissa olevaa toimitilaa yhteensä 745 m2 ja yksi
huoneisto (2h+k) 59,5 m2. Kiinteistöön on tehty rakennustekninen tutkimus
sekä asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Kangasalan seurakunnan viraston ja
taloustoimiston toimintojen siirtäminen näihin tiloihin edellyttää tilojen muutosja korjaustöitä. Selvitykset muutos- ja korjaustöistä on esitetty liitteissä.
Kiinteistön omistaja on jättänyt Kangasalan seurakunnalle tarjouksen
vapaiden toimitilojen vuokraamisesta.
Uusien toimitilojen vuokraaminen KOY Kangasalan Pälkäneentie 1:stä
edellyttää:
- vuokralaisen löytämistä vanhoille toimitiloille
- muutos- ja korjaustöiden vastuiden ja niistä aiheutuvien kustannusten
jakautumisen sopimisesta omistajan ja vuokralaisen kesken.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto tutustuu annettuun aineistoon ja valtuuttaa talousjohtajan
tekemään vuokrasopimuksen toimitilojen vuokraamisesta Jatesal Oy:ltä KOY
Kangasalan Pälkäneentie 1:stä.

Pöytäkirja
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Käsittely

Käydyn keskustelun perusteella esittelijä muutti esitystään niin, että
pyydetään Jatesal oy:ltä vuokrasopimusluonnos ja laaditaan seurakunnan
omien tilojen vuokraamista varten vuokrasopimusluonnos kaupungille
kaupungin kantaa varten.

Liitteet

-Yhtiöjärjestys KOY Kangasalan Pälkäneentie 1
- Kaavakartta
- Selvitys kiinteistön kunnosta ja soveltuvuudesta
- Kustannuslaskelmat vuokrasta sekä muutos- ja korjaustöistä

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esittelijän muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

2/2019
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§ 37

Muistutuksen jättäminen asemakaavan muutosehdotuksesta Kuohunlahden korttelissa
345

Diaarinumero

DKAN/37/00.02.07/2019

Valmistelija

Harri Pitkämäki

Esittelijä

Henri Lehtola
Kangasalan kaupunki on asettanut nähtäville asemakaavan
muutosehdotuksen Kuohunlahden korttelista 345 ja siihen liittyvistä katu-,
erityis- ja liikennealueista.
Kangasalan seurakunta on jättänyt palautteen asemakaavan
valmisteluaineistosta 9.10.2018. Siinä seurakunta kehotti kaavoittajaa
huomioimaan hautajaissaattueiden kulkuyhteyden avaamisen Kangasalan
kirkon eteläportista Finnentien varrelta läntiselle hautausmaalle, avaran
näkymän säilyttämisen kirkon suuntaan lähestyttäessä Tampereen tietä kohti
keskustaa ja alueen rakennustapaohjeissa huomioimaan sen liittymisen
arvokkaaseen kirkkoympäristöön.
Kaavoittaja on huomioinut seurakunnan antaman palautteen muilta osin,
mutta hautajaissaattueen kulun avaaminen rakennettavan alikulkutunnelin
kautta Tampereen tien ali on kaavoittajan näkemyksen mukaan
maisemallisesti ja teknisesti lähes mahdoton toteuttaa.
Kangasalan seurakunnan tulee jättää kaavasta muistutus koskien
hautajaissaattueen kulkureittiä Kangasalan kirkosta läntiselle hautausmaalle
ja alikulkutunnelin rajautumisen vaikutuksista KOY Myllypohjan kiinteistön
käytettävyyteen.
1. Mikäli kulkuyhteyttä hautausmaalle ei voida avata alikulkutunnelin
kautta, tulee kulkuyhteys mahdollistaa Finnentieltä Kirkkojärventielle
riittävän turvallisena katualueelle.
2. Tampereen tien alittavan alikulkutunnelin vaikutusaluetta KOY
Myllypohjan kiinteistöllä ei ole otettu kaavoituksessa riittävästi
huomioon. Suunnitteilla oleva alikulkutunneli haittaa toteutuessaan
merkittävästi kiinteistön nykyistä käyttöä viemällä kiinteistön
pysäköintialueen.

LAVA

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

Käsittely

Merkittiin pöytäkirjaan, että Anne-Mari Thomassen katsoi itsensä esteelliseksi
olemaan mukana asian käsittelyssä, eikä osallistunut asian käsittelyyn.

Esitys

Kangasalan seurakunta jättää muistutuksen asemakaavan muutoksesta
Kuohunlahden korttelissa 345 koskien hautajaissaattueen kulkureittiä ja
alikulkutunnelin vaikutusaluetta KOY Myllypohjan kiinteistöllä.

Liitteet

--

Pöytäkirja
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Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

valituskielto
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§ 38

Kangasalan kirkon AV-laitteiden hankinta

Diaarinumero

DKAN/39/00.02.07/2019

Valmistelija

Harri Pitkämäki

Esittelijä

Harri Pitkämäki
Kangasalan kirkon AV-laitteiden hankinta kilpailutettiin HILMA:ssa 9.11.2018
laitehankinnasta laaditun esisuunnitelman pohjalta. Määräaikaan mennessä
tarjouksia tuli yksi kappale. Saadun tarjouksen sisällöstä pyydettiin
asiantuntijalausunto. Lausunnossa todetaan, ettei tarjous vastaa kaikilta osin
hankinnalle asetettuja vaatimuksia.
Seuraavaksi on selvitettävä tarjouksen jättäjän kanssa voidaanko tarjousta
muokata vastamaan hankinnalle asetettuja laatuvaatimuksia. Mikäli tämä ei
onnistu hankinta kilpailutetaan uudestaan.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi hankinnan vaiheen.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kiinteistöpäällikkö

Pöytäkirja
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§ 39

Kirkkoneuvosto - Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra:
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019

Raivolassa tehtävän pyhäkoulutyön tukeminen
Avustus Mwikan seurakunnan päiväkodin rakentamiseen
Kehittämissuunnitelma 2019
Rippikoulujen turvallisuusvastaavat 2019

Talousjohtaja:
3/2019
Säästövapaasopimus: Jussila
4/2019
Sopimus. Hautojen kaivamisen ja peittämisen sopimuksen
indeksitarkistus
Henkilöstöpäällikkö:
Seurakuntapuutarhuri:
Hallintokappalainen:
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijan hankintapäätökset tiedoksi. Esitys

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 40

Kirkkoneuvosto - Muut asiat
1. Verkkotiedottajan palkkaaminen
Hanna Parviaiselle on myönnetty ero verkkotiedottajan tehtävästä
14.2.2019 lähtien. Henkilöstöpäällikkö teki kokouksessa esityksen, että
henkilöstöpäällikkö palkkaa Veera Kirjavaisen määräaikaiseksi
verkkotiedottajaksi 1.3. – 31.12.2019. Tehtävä rahoitetaan avoinna olevan
verkkotiedottajan, kirkon oppaan ja luovuusrahan kirkkoneuvoston
kustannuspaikalle varatulla määrärahoilla.
Kirkkoneuvosto päätti, että Kirjavaista koskeva päätös voidaan tehdä
kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisena kiireellisenä päätöksenä.
2. Selvitetään bändikämpän ja videotilan käyttöastetta perhetalossa ja olisiko
niille muita tiloja.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Liitteet

henkilöstöpäällikön esittely

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 41
Kirkkoneuvosto
- Ilmoitusasiat
1. Kirkkoneuvoston matka Põltsamaan ystävyysseurakuntaan
Matka on alustavasti suunniteltu 3-5.5.2019.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 42

Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.00.
Laulettiin iltavirsi 552.
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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 ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki)
mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät

23, 25, 26, 31, 34, 36, 38, 39, 41, 42

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

24, 27-30, 33, 35, 37, 40

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 6 luvun 72 §:n 2 momentti
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 momentti,
3. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentti, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja
valituskieltojen perusteet

-

-

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 8a §:n 2. momentin nojalla
saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo
ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansallisen kynnysarvon suuruus on (alv
0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat),
400.000 € (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
Pöytäkirjan pykälät

hankintaoikaisu 32

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

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto
Myllystenpohjantie 2
36200 Kangasala
24, 27-30, 33, 35, 37, 40

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. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Pöytäkirja
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Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti
(faksilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi
seurakunnalle silloin kun se on seurakunnan käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että sitä
voidaan käsitellä.
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 132-135 §).
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.
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
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta
sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
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.

Pöytäkirja
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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

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät

-

-

Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

-

-

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

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. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.

Pöytäkirja
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Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen hankinta-lain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta
odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon
päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden
kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai
tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai
valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon
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 tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta 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

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot
- sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä
- 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 tarkoitettu
hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on
vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei
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voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1)
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankinta-sopimusta ei jaeta osiin
hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun
kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai
kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää
hankintalain 25 §: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 (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
260 €
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 €

2.050 €
4.100 €
6.140 €

