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§ 189

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02.
Alkuhartaus.
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
14.10.2020. Asia haudankaivuun kilpailutuksesta on lähetetty sähköpostilla
torstaina 15.10.2020.
Esitys

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

Päätös

Kohdassa (1) todettiin, että läsnä olivat kaikki kirkkoneuvoston jäsenet. Kohta
(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

Kirkkoneuvosto on noudattanut kiertävää järjestelmää. Valitaan
pöytäkirjantarkastajiksi Markku Tiilikainen ja Sirkka Tuhola.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana 23.10 – 9.11.2020.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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Kokouksen työjärjestys
Esitys

Hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 190

Valmiustoimikunnan päätökset

Diaarinumero

DKAN/18/00.01.05/2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Valmiustoimikunnan pöytäkirja 8.10.2020 on esityslistan liitteenä (Liite).
Liite on salainen (Julkisuuslain 24 § 8-kohta).

LAVA

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

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Liitteet

valmiustoimikunnan pöytäkirja 8.10.2020

Käsittely

Puheenjohtaja teki käsittelyn aikana esityksen, että kun valmiuslaki ei ole
voimassa, operatiiviset päätökset tekee seurakunnan viranhaltijajohtoryhmä,
ja konsultoivana luottamushenkilöitten ryhmänä toimii seurakunnan
ohjausryhmä. Mikäli valmiuslaki astuu voimaan, toimivaltaa siirtyy
valmiustoimikunnalle.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin myös
puheenjohtajan kokouksessa tekemä esitys.

Toimeenpano

kirkkoherra

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 191

Iltapäiväkerhotoiminnan jatko syksyllä 2021

Diaarinumero

DKAN/29/00.01.03/2020

KN 11.8.2020

Kasvun johtokunta 20.8.2020
Diaarinumero

DKAN/29/00.01.03/2020

Valmistelija

Johanna Jutila

Esittelijä

Johanna Jutila + (Katja Kohonen ja Tiia Ritola)
Johtokunnan lausunto iltapäiväkerhotoiminnan jatkosta syksystä 2021
Kirkkoneuvosto on antanut kasvun johtokunnalle tehtäväksi selvittää ja antaa
lausunnon siitä, onko iltapäiväkerhojen toteuttamista tarkoituksenmukaista
jatkaa nykyisen sopimuskauden jälkeen. Nykyinen sopimus kaupungin
kanssa on voimassa toukokuun 2021 loppuun.
Kirkkoneuvosto haluaa samalla tarkastella lapsi- ja perhetyön nykytilaa
kokonaisuutena, jotta johtokunta voisi tehdä mahdollisimman hyvän arvion
lausuntonsa pohjaksi. Samalla edellytettiin, että lausunnon pohjaksi ja
selvityksen yhteydessä esitellään myös uusia toimintaideoita tulevaisuuden
varalle, mikäli iltapäiväkerhoista luovuttaisiin kokonaan.
Iltapäiväkerhot ovat vanha, perinteinen työmuoto seurakunnassa.
Nykymuotoisena ne toimivat osana kaupungin järjestämää toimintaa, johon
laki kaupunkia velvoittaa. Tämä tarkoittaa seurakunnassa sitä, että kaupunki
maksaa seurakunnassa järjestettävästä iltapäiväkerhotoiminnasta korvausta
seurakunnalle. Samalla järjestely kuitenkin vaikuttaa huomattavalla tavalla
lastenohjaajien tuntien järjestelyyn ja sitä kautta lapsi- ja perhetyön
kokonaistarjontaan. Mikäli kaikki lastenohjaajat eivät olisi sidottuja päivittäin
olemaan mukana iltapäiväkerhossa, heidän työtuntiensa järjestely
monipuolisemmin muihin toimintoihin olisi helpompaa. Myös kristillisen
kasvatuksen sisältöjen kannalta katsottuna iltapäiväkerho on ristiriitoja
herättävä. Iltapäiväkerho toteutetaan seurakunnan tiloissa ja sitä ohjaavat
seurakunnan työntekijät, mutta hengellistä sisältöä ja sen toteuttamista
säätelevät tiukkenevassa määrin samat lait kuin katsomuskasvatusta
yleensäkin niin koulun kuin päiväkotienkin osalta. Tilanne jättää melko kapean
tilan toimia ja toteuttaa kristillisen kasvatuksen perustehtävää. Tätä taustaa
vasten iltapäiväkerhoihin osoitettu taloudellinen satsaus on suuri ja ennen
kaikkea joustamaton tilanne henkilöstön työn suunnittelun suhteen aiheuttaa
lisätyötä esim. sijaisten hankkimisen suhteen.
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Iltapäiväkerhoista vapautuneita työtunteja voitaisiin käyttää uusiin
toimintamuotoihin ja niiden käyttöä voitaisiin tarkastella joustavammin
vastaamaan nykyistä, hyvinkin nopeita muutoksia vaativaa tilannetta.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Kasvun johtokunta arvioi
lapsivaikutuksia esittelyn pohjalta keskustelussaan.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kasvun johtokunnan kokouksessa 26.8.
2020
Lapsivaikutusten arviointikeskustelussa nähtiin tärkeänä se, että päätöksellä
saataisiin ohjattua olemassa olevaa resurssia vastaamaan paremmin ja
monipuolisemmin nykyaikaisen lapsi- ja perhetyön tarpeita. Myös resurssien
mahdollisesti vähentyessä talouden tiukentuessa monipuolinen ja joustava
työn järjestelyn mahdollisuus on tarkoituksenmukaista. Kristillisen
kasvatuksen perustehtävän vaaliminen nähtiin luovuttamattomana arvona,
joka nykyisessä järjestelyssä jää liian pieneen osaan.

Esitys

Johtokunta keskustelee asiasta viranhaltijoiden esittelemän selvityksen
perusteella ja päättää esittää kirkkoneuvostolle, että iltapäiväkerhojen
sopimusta kaupungin kanssa ei jatketa enää kuluvan sopimuskauden jälkeen.

Liitteet

--

Päätös

Asiasta käytiin vilkasta keskustelua, jonka keskiössä oli kerhotoiminnan
nykytila, jossa lastenohjaajien työajasta n. 60% on kiinnitettynä
iltapäiväkerhoon, jossa kristillisen kasvatuksen peruspiirteet ovat kaupungin
toimintaa ohjaavan lainsäädännön säätelemiä.
Toinen keskustelussa tärkeäksi noussut asia oli lapsi- ja perhetyön
tulevaisuus. Keskusteltiin siitä, mitä iltapäiväkerholta vapautuneilla tunneilla
voisi tehdä, miten niitä voisi vapaammin jakaa työntekijöiden kesken ja
millaista tarjontaa jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa olisi
tarkoituksenmukaista tarjota.
Johtokunta päätti asiasta esityksen mukaisesti.
Sakari Lepola jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Hän ehdotti, että
päätöksen sanamuotoa muutettaisiin siten, että ”…iltapäiväkerhojen
sopimusta kaupungin kanssa ei jatketa samoin ehdoin enää kuluvan
sopimuskauden jälkeen.” Ehdotus ei saanut kannatusta.

KN 8.9.2020

KN 20.10.2020
Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
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Kirkkoneuvosto merkitsi edellisessä kokouksessaan kasvun johtokunnan
lausunnon tiedokseen.
Nykyinen iltapäiväkerhojen järjestämissopimus Kangasalan kaupungin
kanssa on voimassa toukokuun 2021 loppuun.
Sekä seurakunnan kasvatustyön piirissä että seurakunnan hallinnossa on jo
pidempään kannettu huolta siitä, ettei seurakunnan omaleimaisuus pääse
riittävästi esille IP-toiminnassa. Mahdollisuudet selkeän kristilliseltä pohjalta
nousevan kasvatustehtävän toteuttamiseen ovat pikkuhiljaa vähentyneet.
Seurakunta haluaa olla positiivisen uskonnonvapauden puolesta puhuja.
Termillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että jokaisella ihmisellä, niin
lapsella kuin aikuisella, tulee olla mahdollisuus ja oikeus arkielämän
jokapäiväisten tapahtumien keskellä / kautta tutustua kristillisen uskon
tapoihin ja merkitykseen.
Jos iltapäiväkerhotoiminnasta luovutaan tai sitä vähennetään, on
seurakunnalla mahdollisuus tuottaa uudenlaista, selkeämmin omaan
arvomaailmaansa liittyvää toimintaa kangasalalaisille lapsille ja heidän
perheilleen. Lapsiperheitä ei haluta tulevaisuudessakaan unohtaa!
Kirkkoneuvosto on pyytänyt kasvun johtokunnalta lausunnon
iltapäiväkerhotoiminnan jatkosta syksyllä 2021. Johtokunta esitti
kirkkoneuvostolle, että iltapäiväkerhojen sopimusta kaupungin kanssa ei
jatketa enää kuluvan sopimuskauden jälkeen.
Esitys

Iltapäiväkerhojen sopimusta Kangasalan kaupungin kanssa ei jatketa kuluvan
sopimuskauden jälkeen.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoherra

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 192

Taloushallinnon yhteistyösopimus Oriveden seurakunnan kanssa

Diaarinumero

DKAN/10/00.06.01/2018

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Oriveden seurakunnan kanssa on käyty neuvotteluja taloustoimiston
yhteistyön aloittamisesta. Yhteistyösopimus sisältää taloussihteerin palveluita
aluksi yhtenä päivänä viikossa 1.11.2020 alkaen. Kangasalan
seurakuntakunta laskuttaa työntekijästä aiheutuvat kulut tehtyjen työpäivien
mukaisesti.
Yhteistyösopimus on saman sisältöinen kuin mikä tehtiin Oriveden
seurakunnan kanssa 1.3.2018 ja joka päättyi 31.7.2019.
Sopimus allekirjoitetaan kun molempien seurakuntien kirkkoneuvostot ovat
sen hyväksyneet.

LAVA

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

Liitteet

Yhteistyösopimus luonnos taloushallinnosta

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen Kangasalan ja Oriveden seurakuntien
taloushallinnon yhteistyöstä 1.11.2020 alkaen. Sopimuksen allekirjoittavat
molempien seurakuntien taloushallinnon viranhaltijat.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Orivesi

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 193

Talousjohtajan johtosääntö

Diaarinumero

DKAN/48/00.01.00/2020

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Seppo Jarva
Talousjohtajan johtosääntö on edellisen kerran päivitetty kirkkovaltuustossa
14.11.2012.
Johtosääntöluonnoksessa talousjohtajan pätevyysvaatimus esitetään
olemaan ylempi korkeakoulututkinto nykyisen korkeakoulututkinnon sijaan.
Lisäksi johtosääntöä tulee päivittää joidenkin vanhentuneiden termien ja
nimikkeiden osalta sekä niin, että johtosäännössä mainittu palkka-asiamiehen
tehtävä siirtyisi jatkossa kirkkoneuvoston linjattavaksi erillisenä päätöksenä
johtosäännön sijaan.
Mahdolliset muut kuin johtosäännössä mainitut esimies-alaissuhteiden
määrittelyt, on mahdollista päättää kirkkoneuvostossa.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen
olevan 14.10.2020 päivätyn talousjohtajan johtosääntöluonnoksen.

Liitteet

14.10.2020 Johtosääntöluonnos

Käsittely

Heini Kivimäki-Hietanen ehdotti, että talousjohtajan kelpoisuusehtona on
”virkaan soveltuva korkeakoulututkinto”. Ehdotusta ei kuitenkaan kannatettu.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto
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§ 194

Henkilöstöpäällikön johtosääntö

Diaarinumero

DKAN/48/00.01.00/2020

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Henkilöstöpäällikön johtosääntö on edellisen kerran päivitetty
kirkkovaltuustossa 25.9.2014. Johtosääntömuutos poistaa
henkilöstöpäälliköltä esimiesaseman kirkkoherranviraston ja taloustoimiston
henkilöstöön. Muutoksella vahvistetaan henkilöstöpäällikön roolia
asiantuntijana suhteessa koko organisaatioon ja kaikkiin henkilöstöryhmiin.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen
olevan 14.10.2020 päivätyn henkilöstöpäällikön johtosääntöluonnoksen.

Liitteet

Henkilöstöpäällikön johtosääntöluonnos 14.10.2020

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 195

Pentosalin vuokraamisen jatkaminen kaupungille

Diaarinumero

DKAN/70/03.03.01/2019

KN 13.6.2019
KN 10.3.2020

KN 8.9.2020
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Seurakunta on vuokrannut Kuhmalahden Pentosalia Kangasalan kaupungille
alakoulun opetustilaksi 2019 – 20. Vuokrasopimukseen sisältyi mahdollisuus
jatkovuoteen, jonka kaupunki halusi käyttää lukuvuodeksi 2020 – 21.
Kaupunki on epävirallisesti viranhaltijateitse ilmaissut, että Kangasalan
kaupungin opetuspalvelut ovat halukkaita jatkamaan Pentosalin vuokraamista
opetuskäyttöön vielä lukuvuodelle 2021-2022. Kaupunki tiedustelee
seurakunnalta, onko seurakunnalla valmiutta jatkaa vuokrasopimusta vielä
seuraavalle lukuvuodelle.
Myönteinen vastaus tarkoittaisi uuden vuokrasopimuksen solmimista.
Pentosali on olennainen osa Kuhmalahden kappeliseurakunnan toimintaa.
Sen vuoksi on alkuun tarpeen pyytää kaupungin tiedustelun johdosta lausunto
kappelineuvostolta.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Pentosali on olennainen osa
Kuhmalahden kappelineuvoston toimintaa ja siten vaikuttaa lasten ja nuorten
osallistumismahdollisuuksiin Kuhmalahden kappeliseurakunnassa. Lisäksi
koulun järjestäminen seurakunnan tiloissa vaikuttaa lapsiperheitten toimintaja osallistumismahdollisuuksiin.

Esitys

Pyydetään Kuhmalahden kappeliseurakunnalta 9.10.2020 mennessä
lausunto,

Liitteet
Päätös

-

onko sen näkökulmasta Pentosalin vuokraaminen kaupungille koulun
järjestämistä varten toiminnallisesti edelleen mahdollista vuosina 2021 –
22,

-

kuinka vuokraaminen vaikuttaisi kappeliseurakunnan toimintaan, sekä

-

millaisia edellytyksiä vuokraamiselle pitäisi asettaa suhteessa nykyiseen
vuokrasopimukseen.

--
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Toimeenpano

kiinteistöpäällikkö, Kuhmalahden kappelineuvostolle lausuntoa varten

Muutoksenhaku

valituskielto

Kappelineuvosto 16.9.2020
Valmistelija

Markku Viitala

Esittelijä

Markku Viitala

Esitys

Kappelineuvosto laatii pyydetyn lausunnon.

Liitteet

-

Päätös

Kappelineuvosto katsoo, että Pentosalin seurakuntatilojen vuokraaminen
kaupungille koulun järjestämistä varten on kappeliseurakunnan toiminnan
kannalta edelleen mahdollista vuosina 2021-2022. Kappelineuvosto kuitenkin
tähdentää sitä, että järjestelyn tulee olla väliaikainen ratkaisu, eikä olemassa
olevaa järjestelyä voida jatkaa kuin sen aikaa, mikä on kohtuullista katsoa
uuden Kuhmalahden koulun rakentamista koskevan päätöksenteon,
suunnittelun ja rakentamisen osalta välttämättömäksi.
Yhden lukuvuoden lisääminen vuokrasopimukseen ei toiminnan kannalta tuo
mukanaan mitään sellaista, joka vaatisi uudenlaisia toiminnan sisäisiä
järjestelyjä. Seurakunnan toiminta on järjestetty tapahtuvaksi pääosin
liikuntasalissa sekä iltakäytön osalta myös koululuokkien käytössä olevissa
tiloissa. Liikuntasali ei luonnollisesti vastaa puitteiltaan seurakuntasalia, mutta
toiminta on saatu järjestettyä vähintään kohtuullisen hyvällä tavalla.
Kappelineuvosto katsoo, että vuokrasopimusta voidaan jatkaa entisin ehdoin
lukuvuoden 2021-2022 ajaksi.

KN 20.10.2020
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kuhmalahden kappelineuvosto katsoo lausunnossaan, että Pentosalin
vuokraamista voidaan jatkaa lukuvuosi 2021 – 22 entisin ehdoin.
Pentosalin vuokra on asetettu varsin edulliseksi. Vuokrassa on kaksi osaa:
kuukausivuokra; sekä velvollisuus uudistaa pinnat vuokrasopimuksen
päättymisen jälkeen. Kuukausivuokra on 500 €/kk.
Vuokra-aika ajateltiin pidettävän vuokrasopimusta solmittaessa varsin
lyhyenä. Alkuperäinen vuokrasopimus on muotoa 1 + 1 vuosi. Meneillään on
optiovuosi. Vuokrasopimuksen jatkaminen johtaa kahdelta osin
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suurentuneisiin kuluihin. Yhtäältä piha-alueeseen kohdistuu rasitusta, jota ei
ole otettu kovinkaan vahvasti huomioon vuokrasopimuksessa. Lisäksi
talvikunnossapito on huomattavan tavallista käyttöä vaativampaa ja
tarkempaa, kun vuokralaisena on koululuokka. Talvikunnossapidon
sopimukset ovat neuvoteltavana uudelleen vuodesta 2021 alkaen. Näiden
kahden syyn vuoksi vuokraa on perusteltua nostaa, vaikka sen voi edelleen
pitää kohtuullisena yhteistoiminnan johdosta.
Esitys

Kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöpäällikön ja talousjohtajan neuvottelemaan
kaupungin kanssa uudesta vuokrasopimuksesta, jonka kesto on toukokesäkuuhun 2022. Ehdot ovat muuten entiset, mutta kuukausivuokraan
neuvotellaan kohtuullinen korotus.

Liitteet

--

Käsittely

Anne-Mari Thomassen katsoi itsensä esteelliseksi, eikä osallistunut asian
käsittelyyn.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kiinteistöpäällikkö ja talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 196

Sahalahden seurakuntatalon vanhan virastotilan vuokraaminen

Diaarinumero

DKAN/35/03.03.01/2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kangasalan kaupungin varhaiskasvatuksen aluejohtaja on tiedustellut
seurakunnalta, voisiko kaupunki vuokrata Sahalahden seurakuntatalon
vanhan virastotalon tilat varhaiskasvatuksen käyttöön 1.12.2020 lähtein.
Tarkoituksena on sijoittaa tiloihin yksi varhaiskasvatusryhmä. Kaupungilla on
pulaa sopivista toimitiloista.
Tilaa on aiemmin vuokrannut kristillinen päiväkoti Sylkky.
Vuokrauksen kohteena olisi entisen kirkkoherranviraston tila, joka sisältää
vastaanottohuoneen, työtilan, keittiön, kaksi wc-tilaa, siivoustilan, pienen
varaston ja holvin.
Diakonin huone ei kuulu vuokrattavaan alaan.
Alustavasti on keskusteltu diakonin huoneen vieressä olevan varastotilan ja
wc:n vuokraamisen tarpeellisuudesta. Kaupunki pitää välttämättömänä, että
nämä tilat sisältyvät vuokraan. Seurakunnan diakonit ovat vastustaneet
vuokrausta, koska äänieristys on heikko ja tilan vuokraaminen tekee
luottamuksellisten keskustelujen käymisen vaikeaksi.
Vuokraamisen edellytyksenä on diakonin huoneen äänieristyksen
parantaminen, mikä tuo jonkin verran kustannuksia. Sen vuoksi se joudutaan
ottamaan huomioon vuokrassa. Lisäksi varastotilassa olevat tavarat
joudutaan siirtämään toiseen paikkaan. Tämä johtaa siihen, että diakonin
huoneen toinen työpiste joudutaan poistamaan. Muutoksesta ei arvioida
tulevan merkittävää haittaa.
-

Vuokraamiseen liittyy seuraavia yksityiskohtia:
Diakonin huoneen vieressä oleva wc-tila on yhteiskäytössä
Diakonin huoneesta johtava ovi varastoon tulee säilyttää hätäpoistumistienä.
Etupihan sisäänkäynti on sekä päiväkodin että diakoniavastaanoton
käytössä.
Päiväkodin saapumissisäänkäynti on takapihalla
Kirkkoverkko kytketään pois tilasta ja sen tilalle kaupunki järjestää oman
verkkopalvelunsa
Kalustamista varten kaupunki haluaisi vuokrata tilan jo marraskuussa, kolme
viikkoa ennen ryhmän aloittamista.
Seiniin tehdään kiinnityksiä, mm. kaappisängyt.
Siivouspalvelun järjestää kaupunki itse
Seurakunta vastaa pysäköintialueen tavanomaisesta kunnossapidosta. Sitä
ei ole suunniteltu päiväkotikäyttöön. Kaupunki tarvitsee oman
talonmiespalvelunsa päivittäistä lumi- ja hiekoitushuoltoa varten porras- ja
käytäväalueilla.
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-

Seurakunta ei remontoi tilaa päiväkotikäyttöön sopivaksi. Kaupunki voi tehdä
omalla kustannuksellaan toiminnan aloittamista vaativia korjauksia.
Arkistohuone voidaan vuokrata, mutta sitä ei ole suunniteltu työtilaksi.
Sähkö ja vesi joudutaan velottamaan kiinteän arviohinnan perusteella, koska
erillisiä mittareita ei ole.
Alustavaksi vuokra-ajaksi on ehdotettu 31.7.2022 saakka.

Lähetyspiirin siirtyminen seurakuntatalon puolelle
Vuokraaminen johtaisi siihen, että Rekolasta siirtyvä lähetyskirppis ja
lähetystyön ryhmät eivät voikaan siirtyä entisiin virastotiloihin, vaikka niin
ehdittiin jo päättää (KN 8.9.2020 / 180 §). Niille on tämän jälkeen suunniteltu
omaa tilaa seurakuntatalon puolelta.
Vaihtoehtona on tarjottu mm. sitä, että seurakuntasalin vieressä olevaan
ruokailutilaan rakennetaan kaksi kevytrakenteista väliseinää, jotta tilaan voidaan
muodostaa kirpputoria varten esittely- ja myytitila. Toinen vaihtoehto on ollut
tehdä erillinen alue eteiseen paikkaan, jossa on nyt isohko tuolivarasto.
Kolmantena vaihtoehtona on ehdotettu sitä, että lähetyskirppis siirtyy nykyisiin
päiväkerhohuoneisiin ja päiväkerhot siirtyvät väliseinällä muokattuun
ruokailutilaan seurakuntasalin viereen. Tällöin ruokailutilan seinille kiinnitettäisiin
tarpeelliset kaapistot tavaroita varten. Varhaiskasvatuksen esimiehet eivät pidä
hyvänä sitä, että päiväkerhot joutuisivat pois kerhohuoneista. He ovat
ehdottaneet sitä, että pienempi kerhohuone voitaisiin luovuttaa
lähetyskirppiksen käyttöön.
Keskustelu muutoksen järjestämisestä on vielä kesken. Seurakuntatalon
puolella on tarpeeksi tilaa sekä lähetyskirppikselle että lapsityön kerhoille. Kyse
on lähinnä siitä, kuinka tilat saadaan käytännössä sellaisiksi, että molemmat
toimintamuodot saavat itselleen tarpeelliset tilat. Kolmantena asiana on otettava
huomioon se, että seurakuntasali säilyy riittävänä muuta ryhmätoimintaa,
muistotilaisuuksia ja kasteita varten.
Kirkkoneuvoston on tehtävä periaatepäätös siitä, vuokraako se entisiä
kirkkoherranviraston tiloja kaupungille siitä huolimatta, että tilaan ehdittiin jo
suunnitella Rekolasta siirtyvä lähetyskirppis ja lähetystyön ryhmät.
Esitys perustuu siihen, että tila voidaan vuokrata, ja seurakuntatalon puolelta
voidaan löytää riittävän hyvä ratkaisu sekä lähetystyön että kerhojen tarpeisiin.
Arvioitu tulo vuokraamisesta on n. 11.000 € vuodessa.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: esittelyssä kerrotulla tavalla päätöksellä
on vaikutusta päiväkerhojen tiloihin.

Esitys

1. Tehdään periaatepäätös, että Sahalahden seurakuntatalon entisiä
virastotiloja voidaan vuokrata kaupungin varhaiskasvatuksen käyttöön;
2. Valtuutetaan kiinteistöpäällikkö ja talousjohtaja neuvottelemaan
vuokrasopimuksesta.

Käsittely
Liitteet

Anne-Mari Thomassen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi eikä osallistunut
asian käsittelyyn.
--
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Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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§ 197

Vatialan seurakuntakodin myynti (Nattarinkoti 211-462-4-128)

Diaarinumero

DKAN/31/02.05.00/2020

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
D-Kulma Oy on halukas ostamaan Kangasalan seurakunnan omistaman
kiinteistön Nattarinkoti (211-462-4-128), jolla sijaitsee vuonna 1977
rakennettu Vatialan seurakuntakoti. Tontin pinta-ala on 800 m² ja
seurakuntakodin kokonaiskerrosala 549,9 m².
Talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö ovat neuvotelleet seurakuntakodin
myynnistä kahden ostajaehdokkaan kanssa. Hyväksyttävän tarjouksen
jättäneen kanssa on sovittu, että kauppa pyritään tekemään viivytyksettä
huomioiden kuitenkin seurakunnan käynnissä oleva toimintakausi kohteessa.
Omistusoikeuden siirtymisen jälkeen seurakunnan on määrä olla tilassa
vuokralla toukokuun loppuun 2021 asti.
Kangasalan seurakunnan kiinteistöstrategiassa on linjattu, että Vatialan
seurakuntakodin kiinteistöstä luovutaan sen ollessa elinkaarensa lopussa.
Seurakuntakodin kiinteistötekninen kuntotaso on 48,8 %. Rakennus on
mittavan peruskorjauksen tarpeessa. Peruskorjauskustannus olisi
keskimäärin 1500-1700 euroa/neliö.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: seurakuntatalon myynti muuttaa lasten
ja lapsiperheitten toiminnan järjestämisen tapaan. Uusi korvaava on tiloiltaan
pienempi kuin Vatialan seurakuntakoti. Tästä syystä kerhoryhmien
yhtäaikainen määrä vähenee. Korvaavaa tilaa on kuitenkin tarkoitus
hyödyntää vuorokauden eri aikoina, jolloin se tilana mahdollistaa palvelutason
säilyttämisen mutta eri tavalla järjestettynä. Uusi korvaava tila on samassa
korttelissa.
Korvaava vuokratila on lähellä nyt myytävää kiinteistöä ja sen on myös
tarkoitus palvella kerhotilana ja perheitten kohtaamispaikkana.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä
olevan kauppakirjan, jolla seurakunta myy kiinteistön Nattarinkoti (211-462-4128) rakennuksineen. Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Liitteet

Kauppakirja (jaetaan kokouksessa)

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto, Kirkkohallitus
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§ 198

Vatialan vuokratila

Diaarinumero

DKAN/49/03.03.01/2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kiinteistöpäällikkö ja talousjohtaja ovat käyneet alustavia keskusteluja
toimitilan vuokraamisesta Vatialassa osoitteesta Vatialantie 1. Kiinteistössä
ruokakauppa, pankki ja parturi-kampaamo. Toimitilan on tarkoitus korvata
Vatialan seurakuntakotia, josta valmistaudutaan luopumaan.
Ohjausryhmä on käynyt tutustumassa kiinteistössä Osuuspankin tiloihin.
Rakennuksen pohjapiirustus on liitteenä.
Viime vaiheessa on käyty neuvotteluja pienemmän tilan vuokraamisesta.
Suuremmassa tilassa oli n. 100 m2 kokoinen Sali, työhuone, monistushuone,
varastohuone, sosiaalitila sekä keittiö. Yhteensä n. 175 m2. Pienemmässä
tilassa on n. 95 m2 sali, sekä apu- ja sosiaalitiloja, yhteensä n. 110 m2. Salin
yhteydessä on pieni keittiö sekä wc. Muuta keittiötä ei ole.
Pienempään saliin saa tehtyä pienen keittiön ja tarjoilusaarekkeen.
Toiminnallisissa arvioissa on lähdetty siitä että:
- tilasta voidaan rakentaa olohuone-luonteinen kokoontumistila
- soveltuu ristiäisten ja muistotilaisuuksien järjestämiseen
- soveltuu ryhmätoimintaan
- soveltuu yhden kerhoryhmän pitämiseen kerrallaan.
- tilassa ei tarvitse olla erillistä diakonin vastaanottohuonetta
Vuokranantaja on valmis tekemään tilassa pintaremontin. Seurakunta voi
saada tilan käyttöönsä vuoden 2021 alkupuolella. Nykyiset iltapäiväkerhot
pidetään Vatialan seurakuntatalossa kevään toimintakauden loppuun asti.
Kalustuksen hankinta liitetään vuoden 2021 investointisuunnitelmaan

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: toimitila vaikuttaa mahdollisuuteen
järjestää lasten ja lapsiperheitten toimintaa. Vuokratilan tarkoitus on palvella
myös kerhotilana ja perheitten kohtaamispaikkana. Se on tiloiltaan kuitenkin
pienempi kuin Vatialan seurakuntakoti. Siltä osin kerhoryhmien yhtäaikainen
määrä vähenee. Tilaa on kuitenkin tarkoitus hyödyntää vuorokauden eri
aikoina, jolloin se tilana mahdollistaa palvelutason säilyttämisen mutta eri
tavalla järjestettynä.

Esitys

Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön neuvottelemaan
vuokrasopimuksesta.

Liitteet
Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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§ 199

Vastaus valtuustoaloitteeseen. PikkuHelppi-palvelu

Diaarinumero
KV 13.5.2020 / 16 §
KN 9.6.2020
Kasvun johtokunta 23.9.2020
Valmistelija

Johanna Jutila

Esittelijä

Johanna Jutila
Riippumattoman seurakuntaväen valtuustoryhmä on esittänyt Kasvun
johtokunnalle aloitteen tutkia Tampereen PikkuHelppi –palvelua vastaavan
palvelun toteuttamisen mahdollisuuksia Kangasalla esim. yhteistyössä
Perhetalon kanssa koronapandemian aikana.
Aloitteen varsinainen kärki osui koronatilanteen kannalta vaikeimpaan
kohtaan, viime kevääseen, jolloin normaali kokoava toiminta oli tauolla niin
seurakunnassa kuin muuallakin. Aloitteessa viitattiin myös seurakunnan
kesäkerhotoimintaan, joka osaltaan oli hyvin saman tyyppistä palvelua.
Kevään aikana kuitenkin kerhotyön tilalla tehtiin paljon uutta nettipohjaista
työtä. Videot, fb-kerhojen ja muun lapsille ja perheille suunnatun poikkeusajan
materiaalin suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen täytti kerhotyöltä
vapautuneita tunteja.
Nyt kun seurakunnan varsinainen kokoava toiminta on jälleen alkanut, mitään
ylimääräistä resurssia uusien toimintamuotojen käyttöönottoon ei ole. Mikäli
kuitenkin jälleen seuraisi pitkä yleinen karanteeni, ja esim. kaikki kokoava
toiminta jälleen kiellettäisiin, voitaisiin kyseisen kaltaista toimintaa harkita
uudelleen.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia:
Toteutuessaan ja pandemiatilanteen karanteenivaiheessa PikkuHelppi –
tyyppisellä palvelulla voisi olla tilausta. Se helpottaisi perheiden tilannetta
kaiken kokoavan toiminnan ollessa suljettuna. Lapset pääsisivät esim.
ulkoilemaan, vaikka vanhemmat olisivatkin esim. töissä.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kasvatuksen työalajohtajan ja
varhaiskasvatuksen esimiesten toimesta elokuussa 2020 aloitteen saamisen
yhteydessä.

Esitys

Kasvun johtokunta toteaa, että mikäli pandemiatilanne sallii normaalin
kokoavan toiminnan, uusien toimintamuotojen aloittamiseen ei ole resursseja.
Aloitetta tarkastellaan uudelleen toimintasuunnitelman yhteydessä.

Liitteet
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Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

KN 20.10.2020
Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkovaltuustossa 14.5.2020 Riippumaton seurakuntaväki teki
valtuustoaloitteen Tampereen seurakuntien PikkuHelppi-toiminnan kaltaisesta
toiminnasta Kangasalan seurakunnassa.
Kasvun johtokunta on antanut aloitteesta lausuntonsa.

Esitys

Kirkkoneuvosto lähettää kasvun johtokunnan lausunnon tiedoksi
kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto yhtyy johtokunnan näkemykseen ko.
asiassa.

Liitteet

valtuustoaloite

Käsittely

Puheenjohtaja teki keskustelun jälkeen ehdotuksen, että aloite palautetaan
kasvun johtokunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Kasvun johtokunnalta
odotetaan maaliskuun loppuun mennessä suunnitelmaa lapsityön
toimintasisällöistä syksyllä 2021.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti puheenjohtajan muutetun päätösesityksen
mukaisesti.

Toimeenpano

palautetaan kasvun johtokunnan käsiteltäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 200

Lastenohjaaja Janne Simolan irtisanoutuminen

Diaarinumero

DKAN/12/01.01.03/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Lastenohjaaja Janne-Tapani Simola on irtisanoutunut tehtävästään siten, että
hänen viimeinen palveluksessaolopäivä on 28.9.2020.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: seurakunnan tulee varmistaa, että
lastenohjaajia on riittävä määrä kaikissa seurakunnan lapsiryhmissä.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 20.10.2020

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Janne-Tapani Simolan irtisanoutumisen
29.9.2020 lukien.

Liitteet

Simolan irtisanoutumisilmoitus

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 201

Kahden lastenohjaajan tehtävän määräaikainen täyttäminen

Diaarinumero

DKAN/5/01.01.01/2020

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Kirkkoneuvoston päätöksen 8.9.2020 (176§) mukaisesti tehtävien
vapautuessa työalan tulee aina arvioida ja selvittää:




tehtävän todellinen tarve juuri sillä hetkellä
tehtävien mahdolliset vaihtoehtoiset hoitamismahdollisuudet
esimerkiksi tehtävien yhdistämisen kautta,
tehtävän muutos oman työalan sisäisin tai työalojenvälisin järjestelyin.

Lastenohjaaja Janne Simola on irtisanoutunut määräaikaisesta tehtävästään.
Nykyisenlaisen lapsi- ja perhetyön toteuttamiseksi tarvitaan laskennallisesti
kuusitoista lastenohjaajaa. Seurakunnan palveluksessa on tällä hetkellä
yksitoista vakituista sekä kolme määräaikaista lastenohjaajaa, joista yhden
palvelussuhde olisi päättymässä vuoden 2020 lopussa. Näiden lisäksi
lähetyssihteeri-lastenohjaajan työpanoksesta ohjautuu 40% lapsityöhön.
Varhaiskasvatuksen kelpoisuusehdot saavat aikaan sen, että työalojen välisin
järjestelyin on haasteellista toteuttaa tehtävien yhdistämisiä
pätevyysvaatimusten edellytysten mukaisesti.
Lähetyssihteeri-lastenohjaajan palvelussuhde on päättymässä vuoden 2020
lopussa, tällöin tarkoituksena on, että tähän tehtävään ei enää palkata uutta
henkilöä.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: lastenohjaajia tulee olla riittävä määrä
kaikissa seurakunnan lapsiryhmissä. Lapsivaikutuksien arvioinnin on tehnyt
henkilöstöpäällikkö 20.10.2020.

Esitys

1. Kirkkoneuvosto julistaa avoimeksi määräaikaisen lastenohjaajan tehtävän
ajalle 1.12.2020 – 4.6.2021.
2. Kirkkoneuvosto nimeää lastenohjaajien valintaa valmistelevaan
työryhmään kasvatuksen työalajohtajan, henkilöstöpäällikön ja
varhaiskasvatuksen esimiehet.
3. Tehtävän vaativuusryhmä on 402 ja tehtävissä noudatetaan kuukauden
koeaikaa.
4. Kirkkoneuvosto jatkaa Johanna Kainulaisen 31.12.2020 päättyvää
määräaikaista lastenohjaajan palvelussuhdetta ajalle 1.1.- 4.6.2021 osaaikaisena (80%).

Liitteet

--

Pöytäkirja

20.10.2020
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto
Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

13/2020

23

Pöytäkirja

13/2020
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20.10.2020
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 202

Toimistosihteeeri Sanna Ruokosen irtisanoutuminen

Diaarinumero

DKAN/12/01.01.03/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä
Toimistosihteeri Sanna Ruokonen on irtisanoutunut tehtävästään siten, että
viimeinen palveluksessa olo päivämäärä on 9.10.2020
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa
20.10.2020.

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Sanna Ruokosen irtisanotumisen
10.10.2020 lukien.

Liitteet

Ruokosen irtisanoutumisilmoitus

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

13/2020
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§ 203

Toimistosihteeri Sanna Vehkaojan työaika

Diaarinumero

DKAN/33/01.01.02/2018

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Kirkkoherranvirastossa työskentelevällä toimistosihteeri Sanna Vehkaojalla on
80% työaika. Käytännössä tämä on toteutettu siten, että hän tekee
nelipäiväistä työviikkoa (vapaat keskiviikot). Toimistosihteerin virka on
kokoaikainen.
Vehkaoja on joustanut työajastaan useasti sukuselvitysten ruuhkautuessa,
koulutustilanteissa tai toisen toimistosihteerin poissa ollessa. Aikanaan
Vehkaojaa palkattaessa kirkkoherranviraston ja taloustoimiston resursointi oli
nykyistä hieman väljempi, ja yhden taloustoimiston työntekijän työpanosta
ohjattiin osittain kirkkoherranvirastoon. Näin ollen Vehkaoja voitiin määritellä
osa-aikaiseksi työntekijäksi hänen omasta pyynnöstään.
Vehkaojan pidemmän virkavapauden aikana kirkkoherranvirastolla on ollut
kaksi kokoaikaista työntekijää.
Vuoden 2021 alusta lukien kirkkoherranvirastossa työskentelee yksi henkilö.
Tällöin toiminnan kannalta kokoaikainen toimistosihteerin työaika on
tarpeellinen.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa
20.10.2020.

Esitys

Toimistosihteeri Sanna Vehkaoja kokoaikaistetaan 1.11.2020 lukien.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja

13/2020
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§ 204

Määräaikaisen toimistosihteerin palkkaaminen

Diaarinumero

DKAN/5/01.01.01/2020

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Toimistosihteeri Sanna Ruokonen on irtisanoutunut tehtävästään.
Kirkkoneuvoston päätöksen 8.9.20 (176§) mukaisesti tehtävien vapautuessa
työalan tulee aina arvioida ja selvittää:


tehtävän todellinen tarve juuri sillä hetkellä



tehtävien mahdolliset vaihtoehtoiset hoitamismahdollisuudet
esimerkiksi tehtävien yhdistämisen kautta,



tehtävän muutos oman työalan sisäisin tai työalojenvälisin järjestelyin.

Taloustoimistossa on kolme tehtävää: taloussihteeri, kirjanpitäjä ja
palkanlaskija. Taloustoimistoon on otettu vuoden 2020 aikana takaisin
Lempäälän seurakunnasta palkanlaskennan yhteyshenkilön tehtävät. Lisäksi
Kangasalan seurakunnan taloustoimisto hoitaa syksystä 2020 lukien myös
Oriveden seurakunnan palkanlaskennan yhteyshenkilön tehtävää. Syksyn
2020 aikana on tarkoitus aloittaa yhteistyö myös Oriveden seurakunnan
taloustoimiston reskontrien ja kirjanpidon osalta.
Vuoden 2021 alusta lukien seurakunnan väestökirjanpidon tehtävät siirtyvät
Tampereen aluerekisterikeskukseen, jolloin kirkkoherranvirastossa
työskentelee nykyisen kahden henkilön sijaan yksi henkilö toimistosihteerin
tehtävässä. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtäviä, erityisesti
asiakaspalvelutyössä, tulee kuitenkin pystyä sijaistamaan jostain toisesta
tehtävästä käsin. Tämä sijaistaminen on suunniteltu tehtäväksi
taloustoimistosta käsin.
Taloustoimiston ja kirkkoherranviraston työt vaativat työntekijältä
ammattiosaamista, erikoistumista sekä useiden erilaisten järjestelmien
tuntemusta. Tällaista ammattiosaamista ei ole seurakunnan muissa työaloilla.
Taloustoimiston ja kirkkoherranviraston resurssointi (taloussihteeri,
kirjanpitäjä ja palkanlaskija sekä toimistosihteeeri) on suunniteltu siten, että
edellä mainitut muutokset (yhteistyö Oriveden seurakunnan sekä
aluerekisterikeskuksen kanssa) voidaan hallitusti toteuttaa.
Täyttölupamenettelyn mukaisesti edellä kerrotun mukaisesti voidaan arvioida,
että:




tehtävälle on todellinen tarve
tehtävää ei voida yhdistää muihin seurakunnan tehtäviin
työalojen välisiä järjestelyjä ei voida toteuttaa.

Pöytäkirja

13/2020
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LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 20.10.2020

Esitys

Kirkkoneuvosto palkkaa Satu Joen määräaikaiseksi toimistosihteeriksi ajalle
1.1.2021 – 31.12.2022. Vaativuusryhmä on 501. Palkkauksen ehtona on
liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittamiseen sitoutuminen.
Määräaikaisuuden peruste on oppisopimuskoulutus.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja

13/2020
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§ 205

Lausunto virkavapaudesta ja viranhoitomääräyksen pyytämisestä papille

Diaarinumero

DKAN/46/01.01.02/2017

KN 29.4.2020

KN 20.10.2020

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on tiedustellut kappalainen Auni
Kaipialta ja Kangasalan seurakunnalta mahdollisuutta pappien tehtävien
keskinäisen vaihdon jatkamiseen. Kaipialta on tiedusteltu halukkuutta toimia
Urjalan seurakunnan vs. kirkkoherrana 1.1.2021-31.12.2021 välisenä aikana.
Urjalan seurakunnan nykyinen kirkkoherra Timo Kumpunen siirtyisi
vastaavaksi ajaksi Kangasalan seurakuntaan vs. kappalaisen tehtävään.
Kaipia on ilmoittanut olevansa kiinnostunut jatkamaan Urjalan seurakunnan
kirkkoherran viran hoitamista.
Jotta tuomiokapitulissa voidaan valmistella asiaa, kirkkoneuvoston tulee antaa
lausunto kahdesta asiasta: 1) että se puoltaa kappalainen Auni Kaipian
virkavapauden jatkoa ja että se 2) tekee ehdollisen sijaispyynnön vs.
kappalaisen virkaan pastori Timo Kumpuselle. Kohdan kaksi ehdollisuus
johtuu siitä, että pappien tehtävien keskinäinen vaihto tulee hyväksyä sekä
Kangasalan että Urjalan seurakunnissa.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Lapsivaikutuksien arviointi on tehty
kirkkoneuvoston kokouksessa 20.10.2020.

Esitys

Kirkkoneuvosto
1) puoltaa kappalainen Auni Kaipian virkavapautta ajalle 1.1.202131.12.2021. Virkavapaus myönnetään Urjalan seurakunnan vs. kirkkoherran
viran hoitoa varten,
2) antaa ehdollisen sijaispyynnön pastori Timo Kumpuselle ajalle 1.1.202131.12.2021. Kumpunen tulisi hoitamaan vs.kappalaisen virkaa Kaipian
siirtyessä Urjalan seurakunnan palvelukseen,
3) toteaa, että Kumpusen hoitaman kappalaisen viran vaativuusryhmä on
602.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Liitteet

Auni Kaipian virkavapausanomus.

Pöytäkirja

20.10.2020
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

Toimeenpano

kirkkoherra, tuomiokapitulille päätettäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto

13/2020
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Pöytäkirja
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§ 206

Suoritusperusteinen palkanosa / hautausmaan kausityötekijät 2020

Diaarinumero

DKAN/26/01.02.01/2018

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Annu Kuusisto
Osittain salainen.
Julkisuuslain 24 § 29-kohta
Kangasalan seurakunnassa käytössä ollut harkinnanvarainen palkanosa korvautuu vuoden 2020 alusta suoritusperusteisella palkanosalla (suorituslisä).
Kirkkoneuvosto on 2018 hyväksynyt yhteistyötoimikunnan valmisteleman kriteeristön, jolla työntekijöitten työsuoritusta arvioidaan. Kriteerit ovat 1. työssä
suoriutuminen, 2. yhteistyökyky ja 3. kehityshakuisuus. Kriteeristöä käsiteltiin
2018 työyhteisöpäivässä ja työntekijät saivat osallistua sen laatimiseen.
Työntekijöitä arvioidaan viisiportaisella asteikolla: Hyvän suorituksen alittava
taso (arviokerroin -1), hyvä suoritus (perustaso, arviokerroin 0), hyvän suorituksen ylittävä taso (arviokerroin 1), hyvän suorituksen selkeästi ylittävä taso
(arviokerroin 2) ja hyvän suorituksen erinomaisesti ylittävä taso (arviokerroin
3).
Koska hautausmaan kausityöntekijät eivät työskentele täyttä vuotta, on
heidän osaltaan sovittu, että suorituslisät maksetaan kertasuorituksena
palvelussuhteen päättyessä. Muiden seurakunnan työntekijöiden osalta
vuoden 2020 voimassa olevat suoritusperusteisen palkanosat kirkkoneuvosto
on vahvistanut 3.12.2019.
Talousjohtaja ja kirkkoherra ovat koonneet hautausmaan kausityöntekijöiden
arviot, sekä tehneet yhdenmukaisuusarvion. Koottu luettelo työntekijöitten
arvioinneista ja suorituslisän euromääristä on liitteenä.
(Salainen: julkisuuslain 24 § 29-kohta.)
Kirkkoneuvoston tehtävänä on päättää suorituslisän saajat ja valvoa, että
suorituslisää koskeva arviointi on tehty yhdenmukaisesti ja
oikeudenmukaisesti.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 20.10.2020

Esitys

Hyväksytään liitteen mukainen esitys hautausmaan kausityöntekijöiden
suoristuslisistä vuonna 2020.

Liitteet

henkilöstön arviointi (salainen, sisältää henkilöarvioita)

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja

20.10.2020
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto
Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

valituskielto

13/2020
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Pöytäkirja
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§ 207

Kuhmalahden hautausmaan maaperätutkimukset

Diaarinumero

DKAN/70/05.00/2018

KN 14.5.2019

KN 20.10.2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kirkkoneuvosto on 14.5.2019 päättänyt, että Kuhmalahden vanhan
hautausmaan mahdollista laajentamista varten varataan määräraha
maaperätutkimuksia varten. Ennen päätöstä kirkkoneuvosto oli hankkinut
Kuhmalahden kappelineuvoston lausunnon vanhan hautausmaan
laajentamistarpeesta. Päätöksen mukaan ensin tilataan maaperätutkimus, ja
myöhemmin tehdään päätös laajennuksen suunnittelun aloittamisesta.
Seurakuntapuutarhuri on ilmoittanut, että Kuhmalahden hautausmailla on noin
400 hautaa, joiden haudanhaltijatieto on epäselvä, tai haltijasta ei ole tietoa
pitkään aikaan. On syytä olettaa, että näistä haudoista varsin suuri osa on
vailla tosiasiallista KL 17:3 mukaista haltijaa. Haudat ovat vanhoja ja niiden
haltija on mahdollisesti kuollut. Silloin hautaoikeus on päättynyt ja hauta on
hoitamatta.
Tavanomaisena käytäntönä on, että hautaoikeuden haltijaa kuulutetaan
yleisessä lehdessä julkaistulla ilmoituksella sekä haudalla. Ellei haltijaa
ilmaannu tai ellei hautaoikeudelle löydy jatkajaa, hauta palautuu seurakunnan
hallintaan.
Tässä vaiheessa on syytä olettaa, että Kuhmalahden hautausmailla voi
palautua seurakunnan haltuun varovasti arvioiden kymmeniä hautoja sen
jälkeen, kun haudan haltijatiedot on tarkistettu ja haudanhaltijaa on kuulutettu.
Menettely Kangasalan seurakunnassa kestää yleensä reilun vuoden.
Mikäli hautoja palautuu merkittävä määrä, tarve hautausmaan laajennukselle
voi lykkäytyä olennaisesti. Sen vuoksi maaperätutkimuksia ei kannata tilata
ennen kuin tiedetään, paljonko hautoja seurakunnalle palautuu.

LAVA

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

Esitys

Muutetaan 14.5.2019 tehtyä päätöstä siten, että Kuhmalahden vanhan
hautausmaan laajennuksen maaperätutkimuksia ei varata vuoden 2021
talousarvioon. Ennen muita päätöksiä tutkitaan seurakunnan haltuun
palautuvien hautojen määrä.

Pöytäkirja

13/2020
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Liitteet

--

Käsittely

Sanni Pesonen teki muutetun päätösesityksen, että esityksen loppua
jatketaan lauseella ”ja maaperätutkimuksen tarpeellisuus.” Tapio Perttula ja
Aimo Salo kannattivat tehtyä esitystä.
Jaa ei saanut yhtään ääntä, ei äänesti 11 jäsentä, Tiilikainen äänesti tyhjää.

Päätös

Muutetaan 14.5.2019 tehtyä päätöstä siten, että Kuhmalahden vanhan
hautausmaan laajennuksen maaperätutkimuksia ei varata vuoden 2021
talousarvioon. Ennen muita päätöksiä tutkitaan seurakunnan haltuun
palautuvien hautojen määrä ja maaperätutkimuksen tarpeellisuus.

Toimeenpano

seurakuntapuutarhuri

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja

13/2020
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§ 208

Asunto-osakehuoneistojen myynnin tilanne

Diaarinumero

DKAN/12/03.01.01/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Annu Kuusisto
Kokouksessa annetaan selvitys asuinosakehuoneistojen myynnin tilanteesta
ja tehdyistä tarjouksista. Tehdään tarvittaessa päätös myyntihinnan
hyväksymisestä.

LAVA

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

Esitys

Esitys ja selvitys annetaan kokouksessa.

Käsittely

Talousjohtaja antoi selvityksen asuinhuoneistojen myynnin tilanteesta.

Liitteet

--

Päätös

Merkittiin selvitys tiedoksi.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja

13/2020
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§ 209

Kirkkohallituksen avustus diakoniatyöhön kompensoimaan kirkollisverotulojen
vähenemistä

Diaarinumero

DKAN/80/02.00.01/2019

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkohallituksen virastokollegio on 1.10.2020 päättänyt, että kirkkohallitus
antaa avustusta diakoniatyöhön. Avustuksen tarkoituksena on kompensoida
kirkollisverotulojen menetystä. Avustus perustuu kunnan väkilukuun ja on
Kangasalan seurakunnalle 25.576 €.
Avustus on sopimusperusteinen, sen käyttöaikataulu on 31.12.2020
mennessä, se edellyttää raportointia ja kustannusseurantaa. Käytännössä
avustuksen käyttö vaatii hankesuunnittelua.
Esittely täydentyy kokouksessa, koska valmistelu on kesken.

LAVA

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

Esitys

1. Päätetään hyväksyä kirkkohallituksen avustussopimus;
2. Valtuutetaan kirkkoherra allekirjoittamaan sopimus
3. Annetaan johtavan diakonian viranhaltijan tehtäväksi laatia suunnitelma
avustuksen käytöstä ja valmistella avustuksen kustannusseuranta
kirjanpitäjän kanssa.

Liitteet

kirkkohallituksen päätös 1.10.2020; johtavan diakonian viranhaltijan
suunnitelma avustuksen käyttämisestä.

Käsittely

Johtava diakonian viranhaltija oli laatinut suunnitelman avustuksista.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin esitetty
suunnitelma avustuksen käyttämisestä.

Toimeenpano

kirkkohallitus

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 210

Haudankaivuu- ja peittopalvelun ostaminen ajalle 1.1.2020- 31.12.2024

Diaarinumero

50/02.06.01/2020

Valmistelija

Tampereen seurakuntayhtymä /hautaustoimen päällikkö

Esittelijä

Annu Kuusisto
Nykyinen sopimus hautojen kaivamisesta ja peittämisestä on tehty
määräajaksi 3.2017-31.12.2020. Hankintaohjeistuksen mukaan sopimukset
voivat olla enintään viiden vuoden pituisia.
Tarjouspyyntö hautojen kaivamisesta ja peittämisestä vuosille 2021-2024 on
lähetetty Hilmaan (hankintailmoitukset julkaistavaksi 13.7.2020. Hanke on
EU:n kynnysarvon ylittävä hanke sopimuksen ajalla. Tarjousmenettely oli
avoin menettely ja tarjouspyyntö julkaistiin myös Euroopan Unionin TED
tietokannassa.
Tarjouksen perusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, jota on
arvioitu seuraavilla suhteellisilla osuuksilla: hinta 80%, referenssit 10% ja
kalusto 10%. Tarjouspyyntö julkaistiin yhdessä Hämeenkyrön, Kangasalan,
Nokian, ja Ylöjärven seurakuntien kanssa. Kukin seurakunta tekee oman
päätöksensä palvelun tuottajasta.
Määräaikaan 17.9.2020 mennessä saapui 9 tarjousta. Tarjoukset avattiin
17.9.2020. Avaustilaisuudesta on pöytäkirja. Tarjouksen jättivät Aitoniemen
purku ja uudisrakennus Oy, Domovina Oy, Hämeen kaivin Oy,
Kiinteistöpalvelut KP-10, Kone-Saarinen, MTR-Nosto tmi, Pirkanmaan koti ja
pihasaneeraus, STN-Maanrakennustekniikka, ja TEAK-Huolto Oy. Tarjoukset
täyttävät tarjouspyynnössä mainitut vaatimukset.
Vertailussa arvioinnin perusteella vain STN-Maanrakennustekniikka Oy:llä on
aiempaa kokemusta haudan kaivamisesta ja peittämisestä. Kaluston kaksiosaisen arvioinnin perusteella arvioitiin koneen koko. ts. miten mahtuu
työskentelemään hautausmaalla sekä koneen tehon riittävyys. Pienellä
koneella kaivaa hyvässä maaperässä, vaikeassa maaperässä koneessa
täytyy olla riittävästi tehoa.
Tarjousten vertailun ja pisteytyksen jälkeen todetaan, että hautojen ja
kaivamisesta ja peittämisestä jätti kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen STM-Maanrakennustekniikka Oy. Hankintasopimus syntyy
kirjallisen sopimuksen allekirjoitushetkellä. Hankintasopimus voidaan
allekirjoittaa hankintasopimuksen saatua lainvoiman.

Pöytäkirja

13/2020

37

20.10.2020
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto
Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee hautojen kaivamis- / peittämisurakan suorittajaksi
ajalla 1.1.2021-31.12.2024 kokonaistaloudellisemman tarjouksen tehneen
STN-Maanrakennustekniikka Oy:n erikseen tehtävän hankintasopimuksen
mukaisesti päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Liitteet

Vertailutaulukko/ hautojen kaivamis- ja peittämisurakka 10-2020

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

Hankintaoikaisu, markkinaoikeus

Tiedoksi

Hankintaan osallistuneet
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§ 211

Ohjausryhmän edustajan muutos

Diaarinumero

DKAN/9/00.00.01/2019

KN 29.1.2019
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kirkkoneuvosto luopui vuonna 2015 alussa taloudellisesta jaostosta.
Muutoksen jälkeen perustettiin ohjausryhmä, jonka tarkoituksena on toimia
kirkkoherran ja talousjohtajan valmistelun apuna. Ohjausryhmä keskustelee
kirkkoneuvoston päätettäväksi tulevista asioista. Se ei ole kirkkolain 7:2 ja
23:8 mukainen seurakunnan hallintoa hoitava toimielin.
Kirkkovaltuustossa edustettuina olevat ryhmät ovat nimenneet
ohjausryhmään edustajansa, jotka ovat:
- Timo Keskinen
- Kari Koljonen, ja
- Torsti Tulenheimo
- Edustajan ollessa estynyt hän kutsuu itselleen varaedustajan.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: ohjausryhmä huolehtii omalta osaltaan,
että kirkkoneuvostolle tuoduissa valmisteluissa on otettu huomioon
lapsivaikutusten arviointia.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto

KN 13.10.2020
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Ohjausryhmän edustaja Kari Koljonen on 8.9.2020 päivätyllä kirjeellään
ilmoittanut pyytävänsä eroa ohjausryhmästä 1.10.2020 lähtien. Hänen
tilalleen kirkkovaltuuston ryhmä on nimennyt Anne-Mari Thomassenin.
Ohjausryhmän jäseninä toimivat 1.10.2020 lähtien
- Timo Keskinen
- Anne-Mari Thomassen, ja
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-

Torsti Tulenheimo
Edustajan ollessa estynyt hän kutsuu itselleen varaedustajan.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: ohjausryhmä huolehtii omalta osaltaan,
että kirkkoneuvostolle tuoduissa valmisteluissa on otettu huomioon
lapsivaikutusten arviointia.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 212

Kirkkoneuvoston kokoukset keväällä 2021

Diaarinumero

DKAN/34/00.02.07/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkoneuvosto on päättänyt tulevat kokouksensa seuraavasti:
- 20.10.2020 (tavalliset asiat ja TA 1, kuukauden kolmas tiistai)
- 10.11.2020
- 17.11.2020, vain talousarvion 2. käsittely (kuukauden kolmas tiistai)
- 8.12.2020
kirkkovaltuusto to 17.12, talousarvio 2021

o
-

12.1.2021

Tammikuun kokous ei muuton vuoksi voi olla Seurahuoneella.
LAVA

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

Esitys

Pidetään kirkkoneuvoston kokoukset seuraavina päivinä:
-

9.2.2021 (Oravassa)
9.3.2021
16.3.2021 (kuukauden kolmas tiistai, tilinpäätös 2020)
o

-

13.4.2021
o

-

(kirkkovaltuuston seminaari)

kirkkovaltuusto (tilinpäätös 2020)

11.5.2020
8.6.2020
10.8.2020 (talousarviokehys 2022)

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoherra

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 213

Talouden toteuma 9/2020

Diaarinumero

DKAN/77/04.07.00/2019

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Annu Kuusisto
Esityslistan liitteenä on talousarvion toteuma kokonaisuutena ja pääluokittain
14.10.2020. Laskennallisesti kulujen ja tuottojen tulisi olla noin 79 %.
-

toimintatuotot
toimintakulut
toimintakate

68,0 %
71,1 %
71,7 %

-

toimintakuluista:
o henkilöstökulut
o palvelut
o ostot

76,9 %
57,9 %
52,4 %

Laskennallinen säästö toimintakatteessa on n. 395.000 € verrattuna tasaiseen
käyttöön.
Pääluokittain tilanne on seuraava:
hallinto
- tuotot
- kulut
o henkilöstökulut

71,7 %
61,3 %
69,5 %

seurakuntatyö
- tuotot
- kulut
o henkilöstökulut

52,0 %
70,6 %
79,8 %

hautausmaat
- tuotot
- kulut
o henkilöstökulut

96,0 %
62,7 %
74,5 %

kiinteistöt
- tuotot
- kulut
o henkilöstökulut
o palvelut
o ostot
- toimintakate

70,4 %
80,5 %
73,9 %
89,2 %
59,9 %
83,2 %

Kiinteistöjen toimintakatteessa on tässä vaiheessa laskennallista ylitystä
55.000 €. Erosta n. 30.000 selittyy alentuneista tuotoista.
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Kirkollisverotulot ovat edelleen kehittyneet koronarajoitukset huomioon ottaen
yllättävän hyvin.
Kirkollisverotulot ovat +23.000 € suuremmat kuin edellisenä vuonna.
Kuntaliitto on arvioinut, että kunnallisvero vähenisi tänä vuonna -6,0 %. Uusin
arvio kuluvan vuoden bruttokansantuotteen alenemasta on -4,5 %. Syyskuun
kirkollisverotuotto oli edelleen varsin huono, mutta kuitenkin parempi kuin
vuosi sitten. Talousarvion toteutuminen kirkollisverojen osalta näyttää yhä
todennäköisemmältä, koska ne on arvioitu tälle vuodelle n. 160.000 € viime
vuotta alhaisemmaksi. Kirkollisverojen toteumassa on +195.000 marginaali
suhteessa tämän vuoden talousarvioon.
2019 toteutunut
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu
Yhteensä

519 883,63
560 469,85
456 556,25
481 285,96
538 815,00
458 591,00
484 217,00
341 250,00
254 147,00
442 398,00
457 037,00
474 069,43

2020 toteutunut

4 095 215,69

Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu
Yhteensä

559 850,52
519 470,00
456 267,00
459 751,29
508 966,19
449 802,80
504 559,50
339 657,15
319 746,86

4 118 071,31

4 118 071,31

5 468 720,12

LAVA

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

Esitys

1. Merkitään talouden toteuma tiedoksi.
2. Annetaan talouden toteuma kirkkovaltuustolle tiedoksi. Todetaan
kirkkovaltuustoa varten, että kiinteistöjen pääluokka on tällä hetkellä
ylittymässä toimintakatteeltaan n. +55.000 €.

Liitteet

talouden toteuma 14.10.2020

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 214

Kuukausiraportti 8/2020

Diaarinumero

DKAN/44/00.01.03/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Liitteenä on Kangasalan seurakunnan kuukausiraportti 8/2020.

LAVA

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

Esitys

1. Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.
2. Annetaan kuukausiraportti kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Liitteet

kuukausiraportti 8/2020

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoherra
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§ 215

Kirkkoneuvosto - Viranhaltijapäätökset
Seurakuntapuutarhuri:
6/2020
Hautamuistomerkkisuunnitelma Ala-Knaapi
5/2020
Hautamuistomerkkisuunnitelma Mäntysilta
Johtava kanttori
3/2020
Avustus Kangasalan lukion musiikkilinjan 2. vuosikurssille
Kiinteistöpäällikkö
4/2020
Naapurikuuleminen rakennuslupa-asiassa.
3/2020
Elintarviketukun kilpailuttaminen
2/2020
Ruutanan seurakuntakodin kaavoitussuunnitelman tarjouksen
hyväksyminen.
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijan hankintapäätökset tiedoksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

--

Muutoksenhaku:

otto-oikeus
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§ 216

Kirkkoneuvosto - Muut asiat
a. Kirkkoneuvostossa tuotiin esille, että kirkon uuden av-järjestelmän
valkokankaan laatu on huono, ja että jumalanpalveluksissa tulisi näyttää
valkokankaalla laulujen sanat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

--

Tiedoksi

--

Muutoksenhaku

Valituskielto
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§ 217

Kirkkoneuvosto - Ilmoitusasiat
1.

Seurakunnan kappalainen Auni Kaipia on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon
Tampereen tuomiokapitulissa.

2. Seurakunta järjesti Havisevan rukoushuoneella 13.10.2020 kuulemistilaisuuden, jossa
keskusteltiin rukoushuoneen tulevaisuuden käytöstä ja hallinnasta.

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

--

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 218

Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.11.
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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

189, 193-199, 205-208, 212-218

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

190-192, 200-205, 209, 211

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

210

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

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto
Myllystenpohjantie 2
36200 Kangasala
190-192, 200-205, 209, 211

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.
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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: Asia 210
Hankintayksikkö
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Kangasalan seurakunta
Myllystenpohjantie 2
36200 Kangasala
kangasalan.seurakunta@evl.fi

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.
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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.
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Valitus markkinaoikeuteen
Asia 210
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 €

