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§ 219

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02.
Alkuhartaus. Virsi.
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 13.10.2021.
Esitys

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

Päätös

Kohdassa (1) todettiin, että läsnä oli 7 jäsentä ja 4 varajäsentä, yhteensä 11.
Läsnä olivat myös muut pöytäkirjan alussa läsnäoleviksi mainitut viranhaltijat.
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 Mirja Jussila ja Ville Keskinen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä seurakuntatoimistossa sen
aukioloaikana 21.10 – 5.11.2021.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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Kokouksen työjärjestys
Esitys

Hyväksytään kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. Asia 230 käsiteltiin kokouksen
lopussa asian 242 jälkeen.

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 220

Nuorten vaikuttajaryhmän toiminta Kangasalan seurakunnassa

Diaarinumero

35/00.01.03/2021

KN 10.2.2020
Kasvun johtokunta 20.5.2021
Valmistelija
Esittelijä

Johanna Jutila
Kangasalan seurakuntaan on Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti
perustettu nuorten vaikuttajaryhmä. Ryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden
valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen. Ryhmä on tehnyt aloitteen kirkkoneuvostolle
koskien sen toimintaperiaatetta. Ryhmä ehdottaa, että kirkkoneuvostoon ja
kirkkovaltuustoon valittaisiin kerran vuodessa kaksi nuorta, jotka Kangasalan
seurakunnan nuoret valitsisivat keskuudestaan. Molempien
päätöksentekoelimien kokouksissa nuorilla olisi puhe- ja läsnäolo-oikeus,
mutta ei äänioikeutta, koska heitä ei ole valittu seurakuntavaaleissa.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Nuorten vaikuttajaryhmän toiminta antaa
nuorille todellisen mahdollisuuden vaikuttaa sekä asioiden valmisteluun, että
päätöksentekoon. Nuorten edustus kirkkoneuvostossa, kirkkovaltuustossa ja
johtokunnissa vahvistaa nuorten äänen kuulumisen ja sen huomioon
ottamisen päätöksiä tehtäessä.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty Kasvun johtokunnan kokouksessa 20.5.
2021

Esitys

Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan
perustana on nuorten itsensä tekemä aloite, jossa he esittävät kahden nuoren
valitsemista kalenterivuodeksi kerrallaan sekä kirkkoneuvostoon, että
kirkkovaltuustoon. Lisäksi Kasvun johtokunta ehdottaa, että nuorten
vaikuttajaryhmän jäsenillä, (valitut 2hlöä), olisi läsnäolo- ja puheoikeus myös
johtokuntien kokouksissa.

Liitteet
Päätös
Toimeenpano
Muutoksenhaku

Päätettiin esityksen mukaisesti.
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KN 8.6.2021
Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2019, että seurakuntiin tulee perustaa
Nuorten vaikuttajaryhmä. Päätöksen voimaantulo sidottiin uuden kirkkolain
voimaantuloon. Koska kirkkolakiuudistus on vielä kesken, ei
kirkkojärjestyksen pykälä toistaiseksi ole seurakuntia velvoittava.
Kirkkolakiuudistuksen keskeneräisyys sinällään ei muuta tehtyä päätöstä eli
sen mukaan voi seurakunnissa jo aloittaa Nuorten vaikuttajaryhmien
toiminnan.
Nuorten vaikuttajaryhmätoiminnassa on kyse osallisuuden vahvistamisesta.
Kuulluksi tuleminen vahvistaa osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemusta
ja samalla se lisää yhteisöön kuulumisen tunnetta. Osallisuudessa on kyse
kristillisen identiteetin vahvistamisesta, siitä että voi kokea olevansa osa
itselleen merkittävää yhteisöä, tulla siinä kuulluksi ja vaikuttaa sen toimintaan
ja päätöksiin.
Suunniteltu uusi kirkkojärjestyksen kohta:
Kirkkojärjestyksen luku 10 § 4
”Lapsen edun edistämiseksi kirkon viranomaisen on päätöksen valmistelussa
arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin
tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella
tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.
Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
seurakunnan on asetettava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen
toimintaedellytyksistä. Vaikuttajaryhmä voi olla usean seurakunnan yhteinen.
Vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja
päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja
toteutukseen. Vaikuttajaryhmään valittavien tulee olla konfirmoituja alle 29vuotiaita seurakunnan jäseniä.”
Nuorten vaikuttajaryhmät edustavat paikkakunnan nuoria seurakunnan
päätöksenteossa. Lisäksi niiden tarkoituksena on tiedottaa nuoria
seurakunnan päätöksenteosta ja edistää nuorten ja päättäjien välistä
vuorovaikutusta.
Uudessa kirkkojärjestyksessä esitetty vaikuttajaryhmä on nimetty toimielin,
joka voi esimerkiksi antaa lausuntoja lapsiin ja nuoriin liittyvissä asioissa tai
jolla voi olla edustajia muissa seurakunnan toimielimissä.

Esitys

Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja päättää mahdollisista toimenpiteistä.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti keskustelun jälkeen, että
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1. kirkkoneuvosto pyytää nuorten vaikuttajaryhmää esittelemään
toimintaansa kirkkoneuvoston syyskuun kokouksessa.
2. On tärkeätä, että nuorten mielipiteet vaikuttavat seurakunnallisen
toiminnan suunnitteluun. Toimintasuunnitelmat valmistellaan
johtokunnissa. Nuorten edustajien nimeäminen johtokuntiin voidaan
toteuttaa johtokuntien johtosääntöjen muutoksen kautta / yhteydessä.
3. kirkkoneuvosto nimeää keskuudestaan yhteyshenkilön, joka on läsnä
nuorten vaikuttajaryhmän kokouksissa ja välittää viestejä
kirkkoneuvostoon. Nimeäminen tehdään syyskuun kirkkoneuvoston
kokouksessa.
Toimeenpano

Kirkkoherra, kirkkoneuvosto ja kasvun johtokunta

Muutoksenhaku

valituskielto

KN 14.9.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Nuorten vaikuttajaryhmä tulee esittäytymään kokoukseen ja kertomaan
toiminnastaan.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 10.2.2020 päättänyt antaa ”nuorten
vaikuttajaryhmien perustamisen valmistelu kasvun johtokunnan tehtäväksi.
Pyydetään siltä ehdotus vaikuttajaryhmien perustamisesta ja niiden toiminnan
tavasta sen jälkeen, kun kirkkojärjestys on tullut voimaan.”
Kasvun johtokunta on 20.5.2021 päättänyt että ”Johtokunta esittää
kirkkoneuvostolle, että nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan perustana on
nuorten itsensä tekemä aloite, jossa he esittävät kahden nuoren valitsemista
kalenterivuodeksi kerrallaan sekä kirkkoneuvostoon että kirkkovaltuustoon.
Lisäksi Kasvun johtokunta ehdottaa, että nuorten vaikuttajaryhmän jäsenillä,
(valitut 2hlöä), olisi läsnäolo- ja puheoikeus myös johtokuntien kokouksissa.”
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 8.6.2021 linjannut jo alustavasti, että
Nuorten edustajien nimeäminen johtokuntiin voidaan toteuttaa johtokuntien
johtosääntöjen muutoksen kautta / yhteydessä, ja että kirkkoneuvosto nimeää
keskuudestaan yhteyshenkilön, joka on läsnä nuorten vaikuttajaryhmän
kokouksissa ja välittää viestejä kirkkoneuvostoon. Nimeäminen tehdään
syyskuun kirkkoneuvoston kokouksessa.
Tässä kokouksessa kirkkoneuvosto kuulee nuorten vaikuttajaryhmän jäseniä
ja nimeää yhteyshenkilön.
Seuraavassa kokouksessa (19.10.2021) kirkkoneuvosto käsittelee nuorten
vaikuttajaryhmän edustamista koskevan asian ja tekee ehdotuksen
johtokuntien johtosäännön muuttamiseksi. Johtosääntöä voivat johtokunnat
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käsitellä marraskuun kokouksissa. Kirkkoneuvosto voi tehdä lopullisen
esityksensä johtosäännöstä kirkkovaltuustolle joulukuun kokouksessaan.
Esitys

1. Kuullaan nuorten vaikuttajaryhmän toiminnasta
2. Nimetään kirkkoneuvoston yhteyshenkilö nuorten vaikuttajaryhmään.
3. Jätetään muilta osin asia vielä valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen.

Liitteet

--

Käsittely

Puheenjohtaja esitti, että asian käsittely jätetään pöydälle seuraavaan
kokoukseen 19.10.2021.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoherra ja talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

KN 19.10.2021
Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkoneuvosto jätti kokouksessaan 14.9.2021 käsiteltävänä olevan asian
pöydälle.
Kirkkoneuvosto kuulee nuorten vaikuttajaryhmän jäseniä ja nimeää
keskuudestaan yhteyshenkilön, joka on läsnä nuorten vaikuttajaryhmän
kokouksissa ja välittää viestejä kirkkoneuvostoon.
Kirkkoneuvosto käsittelee nuorten vaikuttajaryhmän edustamista koskevan
asian ja tekee ehdotuksen johtokuntien johtosäännön muuttamiseksi.
Johtosääntöä voivat johtokunnat käsitellä marraskuun kokouksissa.
Kirkkoneuvosto voi tehdä lopullisen esityksensä johtosäännöstä
kirkkovaltuustolle joulukuun kokouksessaan.
Keskeisiä muutoksia ovat:

Esitys

-

nuorten vaikuttajaryhmän jäsenen lisäys kokoonpanoon

-

etäyhteydellä kokoontuminen

-

selkeytetty talousarviovastuu

-

selvennys otto-oikeuteen

-

palvelun johtokunnan toimivalta nimetä lähetystyön nimikkokohteet

1. Kuullaan nuorten vaikuttajaryhmän toiminnasta.
2. Nimetään kirkkoneuvoston yhteyshenkilö nuorten vaikuttajaryhmään.
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3. Ehdotetaan johtokuntien johtosääntöihin seuraavia muutoksia:
a) Kasvun johtokunta: Liitteen mukaisesti.
b) Palvelun johtokunta: Liitteen mukaisesti.
c) Yhteyden johtokunta: Liitteen mukaisesti.
4. Johtokuntien tulee käsitellä ehdotettuja johtosääntöjen muutoksia ja antaa
niistä lausunto kirkkoneuvostolle 26.11.2021 mennessä.
Käsittely

Nuorten vaikuttajaryhmän toimintaa esittelivät Henri Pitkänen ja Joonas
Simojoki, Viivi Virta ei päässyt paikalle. Läsnä oli myös kasvatuksen
työalajohtaja Johanna Jutila.
Kohdassa (2) Ville Keskinen ehdotti Riikka Hinkkaa. Sanni Pesonen ehdotti
hänen varajäsenekseen Krista Kurppaa. Muita esityksiä ei tehty.
Kohdassa (3) puheenjohtaja ehdotti johtosääntöön muutosta, että nuorten
vaikuttajaryhmän nimittämä jäsen on johtokunnissa puhe- ja läsnäolooikeudella.

Päätös

Kohdat (1) ja (4) päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Kohdassa (2) päätettiin yksimielisesti nimetä yhteyshenkilöksi nuorten
vaikuttajaryhmään Riikka Hinkka ja hänen varajäsenekseen Krista Kurppa.
Kohdassa (3) päätettiin ehdottaa johtokunnille johtosääntöjä muuten
alkuperäisen esityksen mukaisesti, mutta nuorten vaikuttajaryhmän
nimittämällä jäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Liitteet

Ehdotus johtokuntien johtosääntöjen muutoksista.

Toimeenpano

kirkkoherra ja johtokunnat

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 221

Haudan Kuisma 1-08-06-010 lunastus uudelleen suvun hallintaan

Diaarinumero

DKAN/1/05.00/2019

Valmistelija

Liisa Huhta

Esittelijä

Liisa Huhta
Jari Kuisma toivoo mahdollisuutta uudelleen lunastaa hallintaansa äitinsä
Aino Kuisman haudan 1-08-06-010 Huutijärven hautausmaalta.
Hän kertoo, että ei ole ollut tietoinen hallinta-ajan päättymisestä vuoden 2018
lopussa.
Hänelle on seurakunnasta lähetetty haudanhallinnan jatkotarjous
tammikuussa 2018. Ilmeisesti kirje on jäänyt matkalle, koska omainen ei ole
sitä saanut. Tähän lienee vaikuttanut myös vaillinainen osoitetieto (lähiosoite
puuttui).
Haudanhallinnan vapaaehtoinen pidennysprosessi etenee seuraavasti:
Sen vuoden tammikuussa, kun hallinta-aika haudalla vuoden lopussa päättyy
lähetetään hallinnan jatkamisesta 30 vuodeksi tarjous voimassaolevilla
hinnoilla niille asiakkaille, joiden osoite seurakunnalla on tiedossa.
Mikäli kirje palautuu tai osoite- tai henkilötietoa ei ole, laitetaan haudalle kyltti
kertomaan hallinta-ajan päättymisestä.
Mikäli kirje ei palaudu eikä suoritusta kuulu, oletuksenamme on, että omainen
on saanut tarjouksen, mutta ei halua jatkaa hallinta-aikaa.
Haudat, joille ei lunasteta jatkoaikaa listataan ja kyseisten hautojen hallinta
otetaan neuvoston käsittelyssä takaisin seurakunnalle. Lista haudoista
julkaistaan kuulutuksena lehdessä, koska määräajan kuluttua kyseisiltä
haudoilta poistetaan muistomerkit vastikkeetta, mikäli omaiset eivät ole niitä
poistaneet.
Lisäksi 2021 syksyllä otimme ensimmäistä kertaa käyttöön pienen kyltin, joka
kertoo haudalla kävijöille, että suvun hallinta-aika on jo päättynyt ja hauta
siirtynyt takaisin seurakunnan hallintaan.
Tätä käytäntöä ei siis vielä 2019 ollut.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: sukuhaudan säilyminen suvulla
vaikuttaa monella tavalla lapsiin.

Esitys

Esitän, että Jari Kuismalle luovutetaan äitinsä haudan hallinta takaisin
tämänhetkisen hinnaston mukaisella vapaaehtoisen hallinta-ajan jatkon
maksulla, koska tieto hallinta-ajan päättymisestä ei ole saavuttanut häntä
missään vaiheessa.

Liitteet

Anomus haudan 1-08-06-010 hallinnasta

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

seurakuntapuutarhuri

Pöytäkirja

19.10.2021
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto
Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

14/2021

9

Pöytäkirja

14/2021

10

19.10.2021
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 222

Hautamuistomerkkisuunnitelma Niemi 2-04-05-116-117

Diaarinumero

DKAN/27/05.03/2021

Valmistelija

Liisa Huhta

Esittelijä

Liisa Huhta
Haudalla on jo muistomerkki, jonka ensimmäiset merkinnät ovat 1900- luvun
alusta ja siksi se halutaankin pitää kunnostustyötä lukuun ottamatta
koskemattomana.
Koska nimitilaa kuitenkin tarvitaan, halutaan vanhan muistomerkin viereen
samalle pidemmälle pohjakivelle asentaa 40 cm leveä ja 60 cm korkea lisäkivi
tulevia vainajatietoja varten.
Uuden pohjakiven kokonaispituudeksi tulee näin 170 cm. Pohjakivi mahtuu
haudalle hyvin, sillä hauta on kahden hautapaikan levyinen ja tässä kohtaa
yhden hautapaikan leveys on 1,25m.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: hautamuistomerkeillä on merkitystä
myös siihen, miten lapset ja nuoret voivat muistaa ja surra omaisiaan.

Esitys

Myönnetään lupa asentaa suunnitelman mukainen muistomerkki 31.10.2021
mennessä.

Liitteet

Hautamuistomerkkianomus Niemi 2-04-05-116-117

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

seurakuntapuutarhuri

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 223

Hautamuistomerkkisuunnitelma Aho 3-13-00-020

Diaarinumero

DKAN/27/05.03/2021

Valmistelija

Liisa Huhta

Esittelijä

Liisa Huhta
Kangasalan vanhan hautausmaan muistomerkkisuunnitelmat hyväksyy aina
neuvosto, myös muistomerkkimuutokset.
Tämän haudan vanha muistomerkki on kooltaan 60 cm * 120 cm.
Vainajatietojen näkyvyyden parantamiseksi muistomerkkiä halutaan korottaa
15 cm * 124 cm suuruisella korokepalalla, joka sijoittuu nykyisen taulukiven ja
pohjakiven väliin.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: hautamuistomerkillä on merkitystä myös
siihen, miten lapset ja nuoret voivat muistaa ja surra omaisiaan.

Esitys

Myönnetään lupa asentaa korokepala. Korokepala tulee läpitapittaa pohja- ja
taulukiveen.

Liitteet

Hautamuistomerkkianomus Aho 3-13-00-020

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

seurakuntapuutarhuri

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 224

Hautausmaakatselmuksen muistio 2021

Diaarinumero

DKAN/72/05.01.01/2019

Valmistelija

Liisa Huhta

Esittelijä

Liisa Huhta
Liitteenä on muistio hautausmaakatselmuksesta 30.8.2021. (Liite)

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Hautausmaat ovat tärkeitä lapsille ja
perheille. Katselmuksissa voidaan kiinnittää huomiota asioihin, jotka ovat
tärkeitä lapsille ja perheille, jotta hautausmaa voi auttaa heitä muistamaan ja
suremaan läheisiään.

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Liitteet

Muistio

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

seurakuntapuutarhuri

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 225

Valtuustoaloite: Veteen hautaamisen alue

Diaarinumero

DKAN/104/00.02.07/2019

Valmistelija

Liisa Huhta

Esittelijä

Liisa Huhta
Kirkkovaltuuston jäsen Anne-Mari Thomassen on tehnyt kirkkovaltuuston
kokouksessa 16.12.2019 valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan, että
selvitetään mahdollisuudet rakentaa ja jos esteitä ei ole, niin toteutetaan
vainajien tuhkan ja / tai vesistöuurnan laskupaikka Kangasalle.
Aloitteen tekemisen jälkeen yhtenä mahdollisena paikkana on mainittu
Santasaari.
Hautaustoimilain 19§ säätää tuhkan sijoittamisesta muulla tavoin kuin
hautausmaalle hautaamalla.
Hautausmaalle sijoittamisen vaihtoehtona tuhka voidaan esimerkiksi sirotella
vesistöön tai maan pinnalle taikka haudata joko ilman uurnaa tai uurnassa tai
muussa kääreessä maahan. Tuhkaa ei voi jakaa osiin ja sijoittaa eri
paikkoihin. Mahdollisuus sijoittaa tuhka muualle kuin hautausmaalle tai
yksityiseen hautaan koskee vain sellaisia sijoitustapoja, joissa paikkaa ei
voida jälkikäteen ulkoisesti havaita haudaksi. Jos paikalle pystytetään
hautamuistomerkki tai sinne jää muu näkyvä merkki haudasta, on tuhkan
sijoittamista varten perustettava yksityinen hauta.
Ennen tuhkan luovuttamista krematoriosta luovutuksensaajan tulee
rekisterinpitoa varten ilmoittaa kirjallisesti krematorion ylläpitäjälle tiedot
vainajasta sekä tieto siitä, minne yhteen paikkaan vainajan tuhka pysyvästi
tullaan sijoittamaan. Krematorion ylläpitäjä on velvollinen pitämään rekisteriä
ilmoituksista, jotta vainajan läheiset ja muut tahot voivat myöhemmin saada
tuhkan sijoituspaikan ja -tavan selville krematorion arkistosta. Lisäksi
rekisteriin merkitään tieto, että tuhkan sijoittamiseen on saatu alueen
omistajan tai haltijan kirjallinen suostumus.
Tuhkan sijoittaminen hautausmaa-alueiden ulkopuolelle tapahtuu
sijoittamisesta vastaavan henkilön vastuulla. Tuhkan sijoittaminen ei
mitenkään rajoita alueen omistajan oikeutta päättää alueen tulevasta
käytöstä. Sijoituksesta huolehtivalla henkilöllä ei myöskään ole oikeutta
pystyttää tuhkan sijoituspaikalle hautamuistomerkkejä tai muita rakennelmia
eikä oikeutta muokata tuhkan sijoituspaikan maaperää.
Tampereelta löytyy vastaavia alueita.
Pienen Siilinkarin pohjoispuoli Näsijärvessä Tampereen edustalla on
kaupungin virallinen vesialue, johon voi sirotella vainajan tuhkat. Hatanpään
arboretumin edustalla on tuhkan sirottelupaikka. Tampereen kaupungin
kaupunginpuutarhurilta on saatu tietoja sirottelupaikasta. Tampereen
seurakuntayhtymä ei ole mukana Hatanpään alueessa mitenkään, mutta
heidän kanssaan on keskusteltu alueesta. Sirottelualueeseen tarvitaan
maanomistajan ja vesialueen omistajan lupa.

Pöytäkirja

14/2021

14

19.10.2021
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto
AVI:n ylitarkastajalta on saatu tietoja, että näissä vesialueille osoitetuissa
tuhkan sijoituspaikoissa ei ole kyse hautausmaista, vaan hautaustoimilain
suomasta mahdollisuudesta sijoittaa tuhka pysyvästi alueen omistajan tai
haltijan luvalla. Mikäli seurakunnan on tarkoitus toteuttaa paikkansa samalla
periaatteella, ei paikassa ole kyse hautausmaasta. Tällaisessa paikassa ei
saa olla muistomerkkiä vainajille.
Mikäli seurakunta haluaisi toteuttaa ”veteen hautaamispaikan” siten, että
paikalle tulisi muistomerkki/muistomerkkejä vainajille (muistolehdon tyylinen
paikka mutta vesialueella) kyse olisi hautausmaasta, jonka osalta tulisi
noudattaa hautausmaan ylläpitoon ja perustamiseen liittyviä säädöksiä.
Kangasalan kaupungin kiinteistöinsinöörin mukaan Santasaareen tällainen
paikka sopisi muuhun sinne kaavailtuun toimintaan mukaan, mikäli paikka
sijoitettaisiin idän/ kaakon puolelle.
Keskustelussa mainittu Santasaari on kaunis paikka. Se on kuitenkin
vaikeasti saavutettava paikka. Tuhkan sirottaminen Santasaaresta järveen
on käytännössä mahdollista lähinnä sulan veden aikaan. Silloin saareen
pääseminen vaatii venettä. Saari ei muutenkaan helposti sovellu
heikkokulkuiselle henkilölle. Käytön kannalta olisi parempi löytää helposti
saavutettava paikka. Tässä merkityksessä on pohdittu esimerkiksi
Kuohulahden rantaa, joka sijaitsee kaupungin maalla Läntisen hautausmaan
läheisyydessä.
Ilman muistomerkkiä tuhkan veteensirottelupaikka on helppo järjestää, mikäli
vesialueen lupa saadaan. Muistomerkin kanssa alue edellyttää hautausmaan
perustamisen hallinnollista menettelyä.
Mikäli suunnittelua jatketaan se olisi tarkoituksenmukaisinta perustaa ilman
muistomerkkiä helposti saavutettavalle ranta-alueelle. Tästä voidaan jatkaa
keskustelua kaupungin kanssa.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Hautaustavoilla on merkitystä myös siihen,
miten lapset ja nuoret voivat muistaa ja surra omaisiaan.

Esitys

Annetaan valtuustoaloitteeseen yllä oleva vastaus kirkkovaltuustolle.

Liitteet

valtuustoaloite

Käsittely

Talousjohtaja esitti keskustelun jälkeen seuraavanlaista muutosta viimeiseen
kappaleeseen: ”Suunnittelua jatketaan ja se olisi tarkoituksenmukaisinta
perustaa ilman muistomerkkiä helposti saavutettavalle ranta-alueelle
esimerkiksi Pyysalon leirikeskuksessa rauhallisessa ja esteettömässä
paikassa.”

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti talousjohtajan esittämällä
muutoksella.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja
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§ 226

Vastaus Pikku-Helppi -valtuustoaloitteeseen

Diaarinumero
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 pandemia sallii normaalin kokoavan
toiminnan, silloin uusien toimintamuotojen aloittamiseen ei ole resursseja.
Mikäli tilanne muuttuu jälleen niin, ettei kokoavaa toimintaa ole, ja
työntekijöillä jää tunteja käytettäväksi uusiin toimintoihin, aloitetta
tarkastellaan uudelleen.
Toimintamalli tulee tarkasteltavaksi toimintasuunnitelmassa.

Liitteet

Pöytäkirja
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Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

KN 19.10.2021
Valmistelija

Johanna Jutila ja Tiia Ritola

Esittelijä

Seppo Jarva

Esittely

Tammikuussa 2021, perhekerhojen ollessa tauolla koronarajoitusten vuoksi
kokeiltiin sitten sovelletusti Pikku Helppi -tyyppistä toimintaa, Muksuparkkia
eri seurakuntakodeilla (Sahalahti, Huutijärvi, Ruutana, Suorama ja Vatiala)
kyseisten kerhopisteiden avoimen perhekerhon ajankohdassa. Muksuparkki
kokoontui ulkona ja oli suunnattu 3-5 vuotiaille lapsille.
Kokeilua jatkettiin noin kuukausi, minkä aikana todettiin, että kävijöitä ei ole
kuin Vatialan Muksuparkissa, missä alueen muutamalta vanhemmalta tuli toivetta myös ikärajan laskemisesta kaksivuotiaisiin. Päätettiin lopettaa muut
Muksuparkit ja jatkaa talviloman jälkeen vain Vatialassa ja muuttaa siellä
ikärajaksi 2-5 vuotta. Tämä Muksuparkki toimi onnistuneesti koko kevään
Vatialassa, kokoontuen koronarajoitusten salliessa osittain myös sisätiloissa.
Nyt syksyllä 2021 uutta toimintaa suunnitellessa lastenohjaajien taholta tuli
ajatus Muksuparkin jatkamisesta. Tilaksi valikoitui Suorama keskeisen
sijainnin vuoksi ja ajankohdaksi joka toisella viikolla maanantaiaamut ja joka
toisella viikolla tiistai-illat. Halusimme kokeilla Muksuparkkia eri kellonaikoina.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että tiistai-illan toiminnalle on tarvetta.

Esitys

Annetaan kirkkovaltuustolle vastaus aloitteeseen ylläolevan mukaisesti.

Liitteet

aloite liitteenä

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

valituskielto

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle tiedoksi

Pöytäkirja
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§ 227

Autopaikkamaksu

Diaarinumero

DKAN/68/02.05.01/2020

KN 12.1.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Työntekijöillä on ollut mahdollisuus lunastaa autopaikkaoikeus nykyisen
kirkkoherranviraston kiinteistöllä Myllystenpohjantie 2:ssa.
Autopaikan ovat käytännössä saaneet johtavat viranhaltijat, sekä heidän
lisäkseen työntekijät jonotusjärjestelmällä. Autopaikkoja on ollut yhdeksän.
Kun kirkkoherranvirasto ja työtilat muuttavat virastotalo Oravaan Torikatu
1:ssä, autopaikkojen määrä lisääntyy kaikkiaan n. 20:een, joista osa on
varattava asiakaskäyttöön.
Lämpötolpallisen autopaikan hinta työntekijälle on ollut 5 €/kk.
Esille on tullut kysymys siitä, onko työntekijällä lupa ladata sähkö- tai
hybridiautoa autopaikan lämpötolpasta silloin, kun auton akku on ladattavissa
tavallisesta valovirtapistorasiasta.
Alustavasti on laskettu, että tavallisella valovirtapistikkeellä ladattavan auton
latauskustannukset voisivat olla enintään 10 €/kk, mikäli autoa ladataan
työaikana 22 päivänä kuukaudessa.
Verohallinnon luontaisetupäätöksen 2021 mukaan verotettavaksi
luontaiseduksi katsotaan vain luontaisetuauton lataaminen. Aikaisemmin
päätöksessä ollut oman auton lataaminen on poistettu päätöksestä. Näin
ollen oman auton lataaminen ei muodosta verotettavaa luontaisetua.
Tarkoituksena ei ole tehdä lämpötolppiin erikoisjärjestelyjä, joilla
korkeajännitteinen voimavirtalataaminen olisi mahdollista. Myöskään
sähköverkon kuormankestävyyttä ei ole tarkastettu sellaista lataamista varten.

LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että lämpötolpallisen autopaikan hinta työntekijälle
on 5 € / kk. Hinta on kuitenkin 15 €/kk, mikäli lämpötolppaa käytetään oman
sähkö- tai hybridiauton akun lataamiseen.

Liitteet

--

Käsittely

Talousjohtaja esitti, että jätetään jatkovalmisteltuun.

Päätös

Päätettiin jättää asia jatkovalmisteluun.

Toimeenpano

talousjohtaja

Pöytäkirja
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Muutoksenhaku

valituskielto

KN 19.10.2021
Valmistelija

Teemu Takala

Esittelijä

Teemu Takala
Hybridi/sähköauton lataus seurakunnan kiinteistöissä.
Henkilökunta voi ladata sähkö/hybridiauto rajoitetulla 6 A virralla 1380 W teho
(lohkolämmitin + sisätilanlämmityn tyypillisesti noin 2000 W).
Teoreettinen maksimi energiamäärä mitä tällöin voi ladata kahdeksan tunnin
aikana on 11,04 kWh.
Hybridi/sähköauton akuston lataaminen hidastuu mitä täydemmäksi akusto on
ladattu, joten hinnoittelun yksinkertaistamiseksi sähköenergian latausmääränä
voidaan käyttää 10 kWh/päivä.
Sähkön hintana käytetään 0,15 €/kWh, joka on jonkin verran korkeampi kuin
seurakunnan maksama keskihinta sähköstä. Tällä kompensoidaan
latausinfrasta syntyviä kustannuksia. Sähkön hintaa tarkastetaan aina
markkinatilanteen niin vaatiessa.
Korvaus sähkö/hybridiauton latauksesta olisi tällöin 1,50 €/kerta.
Työntekijä pitää kirjaa latauskerroistaan ja maksaa korvauksen
seurakuntatoimistoon sopivin väliajoin.

LAVA

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

Esitys

Korvaus sähkö/hybridiauton latauksesta on 1,50 €/kerta. Työntekijä pitää
kirjaa latauskerroistaan ja maksaa korvauksen seurakunnalle sopivin
väliajoin.

Käsittely

Jukka Hirvonen ehdotti, että maksu suoritetaan vähintään puolivuosittain.
Pasi Sieranoja kannatti ehdotusta.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti lisättynä Jukka Hirvosen
tekemällä esityksellä.

Toimeenpano

kiinteistöpäällikkö

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 228

Nuorisodiakoni Katja Kohosen virkavapaus ja -sijaisuus

Diaarinumero

DKAN/46/01.01.02/2017

Valmistelija

Sari Lehtinen

Esittelijä

Sari Lehtinen
Nuorisodiakoni Katja Kohonen on hakenut opintovapaata ajalle 28.12.2021 –
13.6.2022.
Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan
yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden,
on jäljempänä säädetyin rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman
työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi
vuotta. (Opintovapaalaki 4 § (17.1.1997/58))
Katja Kohonen on virkavapaalla 27.12.2021 asti. Kohosen virkavapaan ajaksi
kirkkoneuvosto on nimittänyt (§90 / 2021) diakoni Tanja Lähteenmäen
hoitamaan nuorisodiakonin virkaa. Kirkkoneuvosto on myös nimittänyt (§90 /
2021) diakoni Johanna Kohosen hoitamaan Tanja Läheteenmäen diakonin
virkaan samalle ajalle.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa
19.10.2021.

Esitys

1. Kirkkoneuvosto myöntää Katja Kohoselle opintovapaata ajalle 28.12.2021
– 13.6.2022.
2. Kirkkoneuvosto nimittää diakoni Tanja Lähteenmäen hoitamaan
nuorisodiakonin virkaan Katja Kohosen opintovapaan ajan.
3. Kirkkoneuvosto nimittää diakoni Johanna Kohosen hoitamaan Tanja
Lähteenmäen diakonin virkaa Katja Kohosen opintovapaan ajan.

Liitteet

Kohosen opintovapaahakemus

Käsittely

Asian esitteli kokouksessa kirkkoherra. Esittelijä esitti, että esittelystä
korjataan kirjoitusvirheenä hakemuksen virkavapauden päättymispäiväksi
30.6.2022

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti ottaen huomioon esittelijän
tekemä kirjoitusvirheen korjaus. Virkavapaus ja viranhoitomääräykset
kestävät 30.6.2022 saakka.

Toimeenpano

henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Pöytäkirja
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§ 229

Papiston virkamääräyksiä: Oksanen - Sagulin - Kyrkkö

Diaarinumero

DKAN/46/01.01.02/2017

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Pastorit Elina Oksanen ja Marko Sagulin ovat työskennelleet Kangasalan
seurakunnassa vuonna 2021 60 % työajoilla. Kumpikin on anonut voivansa
jatkaa samalla työajalla myös vuonna 2022.
Pastori Minna Kyrkkö on työskennellyt Kangasalan seurakunnassa 100
prosentin työajalla syyskuun alusta 2021. Kyrkkö on halukas jatkamaan
samalla työajalla myös vuoden 2022.
Virkamääräykset papin tehtäviin antaa tuomiokapituli. Kirkkoneuvosto voi
puoltaa pappien osittaisia virkavapausanomuksia ja pyytää papille
virkamääräystä.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Lapsivaikutuksien arviointi on tehty
kirkkoneuvoston kokouksessa 19.10.2021.

Esitys

Kirkkoneuvosto puoltaa pastorien Elina Oksanen ja Marko Sagulin
virkavapausanomuksia. Kummankin tarkoituksena on työskennellä vuoden
2022 aikana Kangasalan seurakunnassa 60 % työajalla.
Kirkkoneuvosto pyytää pastori Minna Kyrkölle virkamääräystä Kangasalan
seurakunnan täysiaikaiseen ja määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan
ajalle 1.1.2022-31.12.2022 virkaa perustamatta.

Liitteet

Oksasen ja Sagulinin virkavapaus-anomukset.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoherra ja tuomiokapituli

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 230

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2022

Diaarinumero

DKAN/39/02.00.01/2021

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Vuoden 2022 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa on valmisteltu
kirkkoneuvoston 17.8.2021 antaman talousarviokehyksen pohjalta. Ohjeena
työaloille oli toimintakulujen 0 -% kasvu tämän vuoden talousarviosta.
Johtokunnilta, hautaustoimiesta, kiinteistötoimesta on tullut runsaasti
kehyksen ylittäviä ehdotuksia. Myös hallinnon pääluokkaan sisältyy kehyksen
ylittäviä ehdotuksia.
Talousarviokirjan luonnos on lähetetty jäsenille liitteenä (Liite). Siitä selviävät
toimintasuunnitelmat, ja alustava talousarvio. Mukana olevat talousarvion
taulukot tulevat vielä muuttumaan lopullisessa ehdotuksessa.
Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeen 29.9.2021 / 23, jossa se kertoo
näkemyksensä talousarvion perusteista. Kirkon keskusrahastomaksu
pysynee 6,5 %:ssa ja eläkerahastomaksu 5,0 %:ssa. Palkkakuluissa
kehotetaan varautumaan 0,5 % nousuun, mutta se ei sisällä mahdollisen
uuden työehtosopimuskauden sopimuskorotuksia. Palkan sivukulut vähän
pienevät. Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %.
Työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15
prosenttia ja 53–62-vuotiailla 8,65 prosenttia palkoista. Työntekijöiden
keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 %.
Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2021
pysyy nykyisellään ja on 28,7 % (21,0 + 7,7). Työnantajan
sairausvakuutusmaksu laskenee 1,35 %:iin (1,53 %). Työnantajan
työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 169 000 e saakka 0,5
prosenttia ja ylittävästä osasta 2,05 prosenttia (1,9 % vuonna 2021),
keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousevat
keskimäärin 2,1 %.
Palkkakuluissa varaudutaan 2 % kasvuun, mutta se pyritään kompensoimaan
sillä, että kaikkia avautuvia tehtäviä ei täytetä.
Kiinteistötoimessa pyritään kulujen pitämiseen ennallaan. Yhtäältä
kehitettävissä kiinteistöissä on korjaus- ja investointitarpeita, toisaalta jo
tehdyt kiinteistöratkaisut vähentävät kiinteitä kustannuksia. Peruskorjausikään
seuraavan viiden vuoden sisällä ovat tulossa ainakin Huutijärven
seurakuntakoti, Sahalahden seurakuntakoti sekä niiden jälkeen Suoraman
seurakuntakeskus noin 10 vuoden sisällä.
Lopullisessa talousarvioehdotuksessa on investointien lisäksi taulukko, jossa
kuvataan käyttötaloudessa olevat laajahkot kiinteistöjen ylläpitohankkeet.
Investoinnin määritelmän tiukentuminen johtaa siihen, että käyttötaloudessa
on painetta suuremmalle määrälle korjaus- ja huoltokuluja.
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Lopullisen talousarvion yhteydessä päätettään uudesta poistosuunnitelmasta.
Lopullinen suunnitelma on vielä laskematta. Alustavan suunnitelman mukaan
se tuonee kasvaneen poistomäärän jo tilivuodelle 2021, kertapoistoja noin
300.000 € ja merkittävän, noin 150.000 - 200.000 € lisäpoiston vuosittain
nykyisen noin 510.000 € poistojen lisäksi.
Kirkollisverojen voi tässä vaiheessa arvioida olevan noin 5.700.000 €, missä
on 400.000 € kasvu nykyisen vuoden arvioon verrattuna. Viime vuoden
toteuma oli noin 5.660.000 € ja kuluvan vuoden toteuma voi olla noin
5.800.000 €.
Hinnastoon on suunniteltu varsin pieniä muutoksia.
Talousarvioon sisältyy työalojen yhteisiin hankkeisiin varattu 30.000 €
määräraha.
Talousarvio tarkentuu vielä. Kirkkoneuvostolle esitetään tässä vaiheessa
alustava arvio siitä, millainen koko talousavio on.
Talousarvioon sisältyy kirkkoneuvoston antaman talousarviokehyksen ylittäviä
ehdotuksia seuraavasti:
Hallinto:
- Kirkolliset vaalit: 35.000
- yleishallinto: kilpailutusraha 15.000
- tietohallinto: It-alue + 10.0000
Seurakuntatyö
- muu seurakuntatyö: piispantarkastus 10.000
- muu seurakuntatyö: yhteiset hankkeet 30.000
Diakoniatyö
- Matkakustannukset: Neuvottelupäivät 1.000
- Koulutuspalvelut: Neuvottelupäivät 2.200
- Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut: Diakonian juhlavuosi 7.000
Lähetystyö
- Avustuksiin 4.000
Kansainvälinen diakonia
- Muut avustukset 2.000
Tiedotus ja viestintä
- asiantuntijapalvelut 0,6htv 31.700 (poistuu palkkakuluista)
- työvälineet (lisenssit ja vuosimaksut) 1.300
- Pyysalon opasteet 5.000
Aikuistyö
- Mediamissio projektiraha 15.000
Musiikkityö
- bändikämpän päivitys 4.000
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-

kuoronjohtajapalkkiot kanttorinvaihdoksessa 4.000
Teostomaksuihin (sopimukset muuttuneet) 1.000

Rippikoulutyö
- Tuntipalkat, 10.000 Lisätty Tuntuririparille 2 yövalvojaa
- Opetus- ja kerhotarvikkeet, 2.000 uusille painotusripareille
- Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut, 3.000 Viro1 liikunnanohjaajan palvelut
- Annetut avustukset, 1.500 Kehitysvammaisten ripari (joka toinen vuosi) ja
maksuvapautukset
Koululaistyö
- Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut, 5.000 Alakoulukiertue (joka toinen
vuosi)
- Elintarvikkeet, 9.600 Uuden laskurin mukaan leirit, äitienpäivälounas ja
10-synttärit 7.500 ja kokkikerhot (4kpl), klubi-illat ja KO-palaverit 2.100
Hautaustoimi
- akkukäyttöisiä työvälineitä (siimureita, pensasleikkuri) + akkuja 1.530 €
- työnnettävä puhallin 1.600 €
- Sahalahden päältäajettavan ruohonleikkurin väliraha 5.830 €
- jyrsin 1.050 €
- arkkukate rahteineen 1.300 €
- varsioksasaha Kuhmalahteen 400 €
- puhaltimien ja siimureiden vaihtoa, väliraha 2.280 €
- haudan tukilautoja, kävelylankkuja 780 €
- Kuhmalahden sankarihaudan muistomerkkien kunnostus 17.000 €
- Elävä hautausmaa -hanke 2.000 €
- hansaruusun hävitys Kangasalan keskusta 3.000 €
- puiden kaatoa 3.250 €
- Circle-hautakarttaohjelma ja ylläpito 8.000 €
- hautahaku.fi -liittyminen ja ylläpito 34.000 €
- Sahalahden huoltorakennuksen traktoritallin nosto-ovi asennuksineen
2.800 €
- Kuhmalahden kirkon pääportin leventäminen 10.000 € (pelastuslaitoksen
vaatimus)
Kuhmalahden kappeliseurakunta
- Kappelineuvosto esittää 10.000 euron suuruista määrärahaa
Kuhmalahden hautausmaan laajennuksen suunnitteluun.
LAVA

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

Esitys

1. Käsitellään toimintasuunnitelmia.
2. Päätetään, miltä osin talousarviokehyksen ylittävistä ehdotuksista käydään
keskusteluja johtokunnan vastuuhenkilön ja puheenjohtajan tai pääluokan
vastuuhenkilön kanssa.
3. Merkitään käsittely tiedoksi ja jatketaan talousarvion käsittelyä marraskuun
kokouksessa, jolloin siitä tehdään esitys kirkkovaltuustolle.
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Liitteet

toimintasuunnitelma- ja talousarviokirjasen 2022 alustava luonnos

Käsittely

Kirkkoherra esitteli toimintasuunnitelmia. Talousjohtaja esitteli talousarvion
luonnosta. Todettiin, että talousarviokehyksen ylittäviä ehdotuksia on noin
323.000 €.
Keskusteltiin seuraavista talousarvion kohdista

Päätös

Kohdat (1) ja (3) päätettiin esityksen mukaisesti. Kohdassa (2) päätettiin, että
kirkkoherra, talousjohtaja ja kappalainen käyvät keskustelut talousarvion
sopeuttamisesta työalojen kanssa.

Toimeenpano

talousjohtaja, pääluokkien vastaavat ja johtokuntavastaavat

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 231

Diakoniatyön asuntorahaston säännöt

Diaarinumero

DKAN/51/02.05.03/2017

Palvelun johtokunta 11.2.2021
Valmistelija

Mirja-Leena Hirvonen

Esittelijä

Mirja-Leena Hirvonen
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 5.6.2020 (§132) päättänyt, että
seurakunnan omistamat asunto-osakehuoneistot myydään. Sen hetkisen
tiedon mukaan asunto-osakkeista kaksi oli alun perin Kangasalan
diakoniayhdistyksen hankkimia. Diakoniayhdistyksen toiminnan loputtua
vuonna 1992 sen omaisuus siirtyi yhdistyksen sääntöjen mukaisesti
Kangasalan seurakunnan diakoniatyölle. 17.11.2020 (§240) Kirkkoneuvosto
päätti myydä kyseiset asunnot Mäntyveräjäntie 3-5 A5 ja F48 (kaksi yksiötä)
yhteishinta 80 000 euroa.
Marraskuussa 2020 myytyjen asuntojen myyntejä edeltävän
valmisteluprosessin yhteydessä selvisi, että vuonna 2014 seurakunta on
myynyt asunto-osakehuoneiston (1h+kk) osoitteessa Mäntyveräjäntie 3-5 F
50. Toteutunut kauppahinta oli 47 000 euroa. Tämäkin asunto oli alun perin
Diakoniayhdistykseltä saatu ja siksi kyseinen summa olisi tullut aikanaan
tulouttaa diakoniatyön lahjoitusvarojen hyväksi. Kirkkoneuvoston korjasi asian
kokouksessaan 15.12.2020 (§270)
Kirkkoneuvosto antoi 15.12.2020 Palvelun johtokunnalle tehtävän valmistella
asuntorahastolle säännön, jonka mukaan asunto-osakkeista saatuja varoja
voidaan käyttää diakonian auttamis- ja palvelutehtävässä.
Päätöksen diakoniatyön lahjoitusvarojen käytöstä tekee palvelun johtokunta.

LAVA

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

Esitys

Palvelun johtokunta laatii kirkkoneuvostolle esityksen Diakoniatyön
asuntorahaston säännöiksi

Liitteet

Pohjaesitys asuntorahaston säännöiksi

Päätös

Johtokunta keskusteli asiasta esityksen pohjalta ja päätti perustaa työryhmän,
joka laatii Diakonian asuntorahaston säännön. Työryhmään valittiin
puheenjohtaja Marko Wickholm, talousjohtaja Henri Lehtola ja johtava
diakonian viranhaltija Mirja-Leena Hirvonen. Työryhmä voi halutessaan
kutsua mukaan vielä muun asiantuntijan. Kun sääntö on laadittu, se
lähetetään vielä johtokunnan jäsenille nähtäväksi.

Toimeenpano

työryhmä

Pöytäkirja

14/2021

26

19.10.2021
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto
Palvelun johtokunta 3.6.2021
Valmistelija

Mirja-Leena Hirvonen

Esittelijä

Mirja-Leena Hirvonen

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Rahaston varoista voidaan antaa
avustuksia myös lapsiperheille. Lapsivaikutusten arviointi on tehty Palvelun
johtokunnan kokouksessa 3.6.2021

Esitys

Johtokunnan asettama työryhmä on laatinut ehdotuksen Diakonian
asuntorahaston säännöksi. Johtokunta tutustuu asiaan ja lähettää valmiin
sääntöesityksen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Liitteet

Esitys Diakonian asuntorahaston säännöiksi

Päätös

Johtokunta keskusteli esityksestä, hyväksyi säännöt pienin muutoksin ja
esittää niitä edelleen kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto

Muutoksenhaku

Valituskielto

KN 14.9.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Palvelun johtokunta on viimeksi 3.6.2021 käsitellyt Diakonian asuntorahaston
sääntöä.
Johtokunta on päättänyt esittää hyväksyttäväksi liitteenä olevat säännöt.
(Liite).
Säännöissä otetaan huomioon varojen alkuperä, käyttö, toimivaltasuhteet ja
valvonta. Kyseessä on erityiskatteinen rahasto. Sen perustaminen siirtää
seurakunnan hallussa olevia käteisvaroja taseessa toimeksiantojen varoihin
erityiskatteisena rahastona.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1. perustaa erityiskatteisen rahaston nimeltä Diakonian asuntorahasto;
2. päättää rahaston peruspääomaksi on 127.000 €;
3. hyväksyy liitteenä olevat Diakonian asuntorahaston säännöt;
4. Sääntö tulee voimaan heti hyväksymisensä jälkeen.

Liitteet

Esitys Diakonian asuntorahaston säännöiksi, ver KN 14.9.2021
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Käsittely

Keskustelun jälkeen esittelijä esitti, asia jätetään pöydälle uuteen
valmisteluun.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti talousjohtajan kokouksessa tekemän esityksen
mukaisesti jättää asia pöydälle uuteen valmisteluun.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

Valituskielto

KN 19.10.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Liitteenä on muokattu esitys Diakonian asuntorahaston säännöiksi.
Sääntöihin on tehty kaksi muutosta:
-

Esitys

mahdollisuus käyttää rahastoa henkilöstön palkkaamiseen on rajattu
määräaikaisiin, tilapäisiin hankkeisiin
päätöksen rahaston käyttämisestä henkilöstön palkkaamiseen tekee
palvelun johtokunta.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1. perustaa erityiskatteisen rahaston nimeltä Diakonian asuntorahasto;
2. päättää rahaston peruspääomaksi on 127.000 €;
3. hyväksyy liitteenä olevat Diakonian asuntorahaston säännöt;
4. Sääntö tulee voimaan heti hyväksymisensä jälkeen.

Liitteet

Esitys Diakonian asuntorahaston säännöiksi, ver 11.10.2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Muutoksenhaku

Valituskielto
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§ 232

Joulunajan kolehdit 2021

Diaarinumero

DKAN/24/04.02.01/2020

Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkoneuvoston tulee hyväksyä suunnitelma seurakunnan kirkoissa
jumalanpalveluksien yhteydessä kerättävistä kolehdeista. Käytössä oleva
hyväksytty kolehtisuunnitelma päättyy 19.12.2021.
Kirkkoneuvoston tulee hyväksyä kolehtisuunnitelma ajalle 20.-31.12.2021.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Osa kerättäväksi suunnitelluista
kolehdeista kerätään lapsi-, perhe- ja nuorisotyöhön.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa
19.10.2021.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy Kangasalan seurakunnan jumalanpalveluksia
koskevan kolehtisuunnitelman ajalle 20.-31.12.2021.
Todetaan, että Vehkajärven kirkossa kerättävät kolehdit ohjataan
Rukoushuonekunnan käyttöön.

Liitteet

Kolehtisuunnitelma ajalle 20.-31.12.2021

Käsittely

Esittelijä esitti, että poistetaan maanantain 27.12.2021 kolehti.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti kirkkoherran tekemän muutetun päätösesityksen
mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoherra

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus
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§ 233

Irtaimistoluettelon periaatteet

Diaarinumero

DKAN/72/02.00.00/2017

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kirkkovaltuuston hyväksymän taloussäännön 7§ mukaan
”Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan omaisuuden ja vastuiden
vakuuttamisesta sekä muusta omaisuuteen ja toimintaan liittyvästä riskien
hallinnasta. Kirkkoneuvosto antaa ohjeen seurakunnan irtaimiston
luetteloinnista sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden käytöstä, poistosta ja
myynnistä.”
Kirkkohallitus on kesäkuussa 2020 antanut Poistolaskennan ja pysyvien
vastaavien ohjeen. Sen kohdan 6.2. mukaan
Vuosikuluiksi kirjattavien hyödykkeiden kirjanpito (irtaimistoluettelo)
Tuloslaskelman vuosikuluksi kirjattavaan omaisuuteen sisältyy hyödykkeitä,
joiden arvo voi olla niin suuri, että hyödykkeen valvontaan kiinnitetään erityistä
huomiota. Tällaisen vuosikuluksi kirjattavan omaisuuden hankintameno
kirjataan tuloslaskelmaan luonteensa mukaiselle menotilille. Tällaiset
hyödykkeet on suositeltavaa merkitä erilliseen irtaimistoluetteloon. Näin
pystytään luetteloimaan esimerkiksi vahinkotapauksissa menetetty omaisuus ja
luomaan mahdollisuus hyödykkeiden valvontaan. Näihin irtaimistoluetteloihin
kirjataan vain hyödykkeet, joilla on sellainen taloudellinen arvo, joiden käyttöä
on syytä seurata erikseen.
Käyttöomaisuuskirjanpidosta tulisi tällaisten hyödykkeiden osalta käydä ilmi
ainakin seuraavat tiedot:
─ hyödykkeen tunnistetiedot (nimike, tyyppi, numero jne)
─ hankintameno
─ hankinta-ajankohta
─ hyödykkeen sijoituspaikka
─ vastuuhenkilö (vastaa hyödykkeen säilymisestä ja seuraa huolto- ja
korjaustarvetta)

Kirkkoneuvoston on tarpeen antaa ohje irtaimiston luetteloinnista ja
poistamisesta.

LAVA

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

Esitys

Päätetään irtaimiston luetteloimisesta ja poistamisesta seuraavaa:
1. Irtaimistoluetteloon kirjataan hyödykkeitä, joiden arvo ostohetkellä on
vähintään 500 €.
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2. Irtaimisto kirjataan talousarvion mukaisille kustannuspaikoille. Siitä
kirjataan tunnistetieto, hinta, hankintavuosi ja tarvittaessa tarkempi
sijoituspaikka.
3. Luettelo tarkistetaan vuosittain
4. Irtaimisto voidaan poistaa kierrättämällä, lahjoittamalla yleishyödylliseen
tarkoitukseen tai myymällä. Käyttökelvoton tai jäännösarvoltaan
vähäarvoinen irtain kierrätetään. Tarpeeton hyödyke voidaan myös
lahjoittaa yleishyödylliseen käyttöön. Myynnit tehdään julkisella ja
riippumattomalla tavalla. Tarpeeton ja jäännösarvoltaan enintään 150 €
arvoinen hyödyke voidaan asettaa tasapuolisella ja esteettömällä tavalla
henkilöstölle ostettavaksi.
5. Jäännösarvoltaan enintään 250 € arvoiseksi arvioidun irtaimen
luovutuspäätöksen tekee talousarvion pääluokan tai johtokunnan
vastuuhenkilö, tätä arvokkaamman luovutuspäätöksen tekee
talousjohtaja. Mikäli vanha kone tai laite annetaan vaihdossa uutta
ostettaessa, päätöksen tekee ostaja hankintarajojen mukaisesti.
Liitteet

--

Käsittely

Keskustelun jälkeen talousjohtaja teki lisäesityksen, että päätökseen lisätään
kohta (6) ”Kulttuurihistoriallisesti tärkeästä omaisuudesta pidetään kirjaa
arvosta riippumatta.”

Päätös

Päätettiin yksimielisesti talousjohtajan tekemän lisäesityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto; hallinnon sisäinen määräys
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§ 234

Hautausmaan työntekijöitten suoritusperusteinen palkanosa 2021

Diaarinumero

DKAN/26/01.02.01/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Osittain salainen
Julkisuuslain 24 § 29-kohta, arviointiin perustuva palkkaus
Kausityöntekijöitten suoritusperusteinen palkanosa päätetään ja maksetaan
palvelussuhteen päättyessä. Erityisesti tämä koskee hautausmaan
kausityöntekijöitä, joiden palvelussuhde on niin pitkä, että se oikeuttaa
suoritusperusteiseen palkkaan.
Seurakuntapuutarhuri on käynyt hautausmaitten kausityöntekijöitten kanssa
tavoite- ja palautekeskustelut, joiden perusteella hän on ehdottanut
suoritusperusteisen palkanosan maksamista. Ehdotuksen ovat talousjohtaja
ja kirkkoherra käsitelleet. Virkaehtosopimuksen mukaan suoritusperusteisen
palkanosan päättää kirkkoneuvosto.
Esitys suoritusperusteisen palkanosan maksamisesta on liitteenä (Liite,
salainen).
Suoritusperusteisen palkanosan jakautuminen työntekijäryhmien kesken
annetaan myöhemmin luottamusmiehille tiedoksi taulukkona, jotta he voivat
arvioida sen jakautumista.

LAVA

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

Esitys

Päätetään maksaa suoritusperusteista palkanosaa hautausmaan
kausityöntekijöille liitteen mukaisesti.

Liitteet

taulukko suoritusperusteisen palkanosan maksamisesta (salainen)

Käsittely

Markku Viitala poistui asian käsittelyn ajaksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

työsuhteiselle asianosaiselle yksityisoikeudellinen riita-asia
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§ 235

SEKL:n nimikkolähetin vaihtuminen

Diaarinumero

DKAN/38/09.04.01/2018

Palvelun johtokunta 13.9.2021
Valmistelija

Mirja-Leena Hirvonen

Esittelijä

Tanja Lähteenmäki
Kangasalan seurakunnan nimikkolähetti lastenlääkäri ja neonatologi Maria
Karjalainen on toiminut vuodesta 2017 alkaen sairaalatyössä Etiopiassa.Hän
palasi maaliskuussa 2020 Suomeen ja on ollut toimivapaalla 1.5.2021 alkaen
työskennelläkseen omassa ammatissaan neljän kuukauden ajan Suomessa.
Hänen taloudellinen tukensa on ohjattu SEKL:n paikallisen
yhteistyökumppanin, Soddon kristillisen sairaalan tukemiseksi.
Toimivapaan päätyttyä Maria käy elo-syyskuun vaihteessa Etiopiassa
luovuttamassa työlupansa sekä hoitamassa maasta poistumiseen liittyvät
asiat. Tämän jälkeen hänellä on suunnitelmissaan jäädä henkilökohtaisten
syiden vuoksi toistaiseksi Suomeen.
Tässä tilanteessa Kansanlähetys tarjoaa Kangasalan seurakunnalle
mahdollisuutta siirtyä jonkin toisen lähettiyksikön tukijaksi.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Lähetystyötä tehdään kaikenikäisten
ihmisten parissa. Maria Karjalaisen työ on kohdistunut erityisesti lapsiin ja
heidän perheisiinsä. Lapsivaikutuksien arviointi on tehty Palvelun johtokunnan
kokouksessa 13.9.2021

Esitys

Kansanlähetys etsii parhaillaan lähettäjiä ja kannatusta seuraaville uusille
työntekijöilleen:
Anna-Maija ja Veijo Olli: Seurakuntatyö Etu-Aasiassa
Anna Vähäkangas: Raamatunkäännöstyö Etiopiassa
Saara Mrčela: Nuorisotyö Venäjällä Inkerin kirkossa
Anne Tuovinen: Työelämävalmennus SAT7-mediajärjestön palveluksessa
Johtokunta keskustelee asiasta ja valitsee uuden nimikkolähetin Maria
Karjalaisen tilalle

Liitteet

Lähete ja lähettiesitys
Lähetystyöntekijöiden esittelyt 4 kpl

Päätös

1. Johtokunta tutustui lähettien esittelyihin ja keskusteli asiasta. Koska
yksimielisyyttä ei löytynyt, päätettiin suorittaa äänestys. Toiseksi
ääntenlaskijaksi valittiin Kai Mattsson. Äänestys toteutettiin kättä nostamalla.
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Äänestyksessä Anna-Maija ja Veijo Olli saivat 4 ääntä, Saara Mrčela 3 ääntä
ja Anna Vähäkangas sekä Anne Tuovinen kumpikin 0 ääntä.
Äänestysmahdollisuutta etäyhteydellä koskevan epäselvän tiedon vuoksi
Alise Nieminen ja Sampo Aallos eivät osallistuneet äänestykseen.
2. Koska uudeksi nimikkolähetiksi valittiin pariskunta, päätettiin vuoden 2022
talousarvioon esittää aikaisemman perheettömälle lähetille varatun 10 000
euron sijaan 15000 euroa. Avustussumman korottaminen perustuu
Lähetystyön johtokunnan päätökseen 22.8.2012 §8, jossa yhtenäistettiin
läheteille vuosittain talousarviosta maksettavia määrärahoja.
Toimeenpano

Lähetystyöstä vastaava työntekijä
Taloussihteeri

Muutoksenhaku

1. Nimikkosopimuksen työntekijöiden nimeämisen osalta: Oikaisuvaatimus
2. Avustussumman korottamista koskeva asia: Valituskielto

KN 19.10.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Palvelun johtokunta on tehnyt 13.9.2021 nimikkolähettipäätöksen, joka
nostaisi nimikkolähetin sopimusta 10.000 €:sta 15.000:een €:oon.
Johtokunnan johtosäännössä ei ole kirjattu sitä, kuka tekee
nimikkolähettisopimukset tai millä edellytyksillä johtokunta voi nostaa
nimikkolähettien sopimusmaksuja. Määrärahan korotuksena asia kuuluu
kirkkoneuvoston ja viime kädessä kirkkovaltuuston toimivaltaan, mikä
käsitellään talousarvion yhteydessä.
Johtokunnan päättämää sopimusta ei ole allekirjoitettu, ja talousjohtaja on
pyytänyt olemaan allekirjoittamatta sitä ennen kirkkoneuvoston käsittelyä.
Kirkkoneuvosto voi tässä vaiheessa antaa olla päätöksen sellaisenaan, mikä
käytännössä tarkoittaa korotettua määrärahaesitystä kirkkovaltuustolle ja
tosiasiallista sitoutumista sen hyväksymiseen. Kirkkoneuvosto voi myös
palauttaa päätöksen johtokunnalle uudelleen käsiteltäväksi määrärahojensa
puitteissa. Kirkkoneuvosto voi lisäksi ottaa kantaa siihen, voiko
nimikkolähettien avustusmäärärahoja korottaa talousarvioesityksessä 2022.
Johtokuntien johtosäännöt tulevat uusittavaksi marraskuun kirkkoneuvoston
kokouksessa. Siinä täsmennetään palvelun johtokunnan johtosääntöä.

Esitys

1. Kirkkoneuvosto käy periaatteellisen keskustelun siitä, esittääkö se
kirkkovaltuustolle lähetystyön nimikkolähettien sopimusmäärärahan
korottamista esimerkiksi 5.000 €:lla.
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2. Kirkkoneuvosto tarvittaessa palauttaa johtokunnan nimikkolähettipäätöksen
uudelleen käsiteltäväksi niin, että se sopii nykyiseen ja ensi vuoden
talousarvioon.
Käsittely

Sanni Pesonen ehdotti, että 5.000 € lisäys hyväksytään. Jukka Hirvonen
kannatti tehtyä esitystä. Muita esityksiä ei tehty.

Päätös

Kohdassa (1) käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. Kohdassa (2) päätettiin olla
palauttamatta päätöstä Palvelun johtokuntaan.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 236

Riskienhallinnan kysely 2021

Diaarinumero

DKAN/70/00.03.01/2017

Valmistelija

Henri Lehtola, Johanna Jutila, Tiina Mylläri

Esittelijä

Henri Lehtola
Osittain salainen
Julkisuuslain 24 § 15-kohta, sisäistä valvontaa koskeva kysely
Seurakunnan henkilöstölle on tehty riskienhallintakysely syyskuussa. Kyselyn
vastausaika päättyi 9.10.2021. Vastausaikaa oli reilu kolme viikkoa. Kyselystä
tiedotettiin koko työyhteisön kattavalla teamsin yleisellä kanavalla. Kysely
järjestettiin nimettömänä. Kysely pidettiin muuten samanlaisena kuin vuonna
2020, mutta mukaan liitettiin tietosuojaa koskeva kysymys.
Vastauksia saatiin kaikkiaan 16, joista yksi oli täysin tyhjä. Vastaukset ovat
liitteenä (Liite, salainen). Vastauksia käsitellään johtoryhmän kokouksessa
14.10.2021.
Vastauksia ja johtoryhmän käsittelyä esitellään kirkkoneuvostolle
kokouksessa.
Esille tulleista riskeistä ja niiden hoitamisesta keskustellaan. Viime kädessä
kirkkoneuvoston tehtävänä on huolehtia riittävästä riskienhallinasta. Tämä
tapahtuu yhdessä johtavien viranhaltijoitten kanssa.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Riskienhallinnassa saadaan tietoa lapsia
ja perheitä koskevista seurakunnan toiminnan riskeistä

Esitys

Keskutellaan ja merkitään tiedoksi.

Liitteet

riskienhallintakysely (salainen)

Käsittely

Talousjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle talousjohtajan kokouksessa
tekemän esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

14/2021

36

19.10.2021
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 237

Säästämisen ja sijoittamisen sopimus sekä rahamarkkinarahaston käyttö
maksuvalmiuden hoitamiseen

Diaarinumero

DKAN/43/02.02.01/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Asiaan liittyy talousjohtajan viranhaltijapäätös 15/2021.
Seurakunnalle on ilmoitettu, että sen käyttötilille ja maksuvalmiuden
hoitamiseen tarkoitetulle tuottotilille tulee käyttöön negatiivinen korko. Samalla
tuottotili on jo uusittu yritystiliksi.
Negatiivisen koron käyttöönotto tarkoittaa, että joko seurakunnan on
hyväksyttävä se, että osaan maksuvalmiutta varten olevaan tilirahaan
kohdistuu negatiivinen korko, tai rahavaroja on siirrettävä
rahamarkkinarahastoon. Rahamarkkinarahasto on tyypillisesti Euroopan
keskuspankin lyhyeen tai keskipitkään euribor-korkoon sidottujen
velkasitoumusten rahasto. Se seuraa rahastosta riippuen 3 – 12 kk
euriborkorkoa. Niiden tuotto on tällä hetkellä hyvin pieni, mutta positiivinen.
Rahastoa voitaisiin käyttää tilin tavoin niin, että osa maksuvalmiuden varalle
olevista varoista siirretään rahastoon ja tarpeen mukaan sieltä pois.
Perustilanteessa rahastolle voisi tulla yhdestä kahteen tapahtumaa
kuukaudessa. Rahastolle voidaan luoda myös automatiikka, jolloin tiettyjen
rajojen ylittyessä tai alittaessa luodaan automaattinen merkintä tililtä tai
lunastus tilille. Seurakunnan tavanomainen maksuvalmius käyttötilillä vastaa
noin kuukauden kuluja.
Rahamarkkinarahasto on muodoltaan sijoitusväline, jollaista seurakunnalla ei
ole ollut käytössä. Sen vuoksi sen käyttöönotto edellyttää kirkkoneuvoston
päätöstä.
Rahaston käyttöönotto edellyttää Säästämisen ja sijoittamisen sopimuksen
tekemistä tällä hetkellä tilejä hallinnoivan Kangasalan seudun osuuspankin
kanssa. Sopimuksen myötä voidaan ottaa käyttöön verkkopankkipalvelu.
Sopimuksen tekemiseen sisältyy valtuutus, että sopimuksen allekirjoittaja
”pystyy sopimaan palvelun hinnasta ja palkkioista sekä sopimaan muista
palvelun ehdoista ja rajoituksista mukaan lukien lyhyeksi myynti sekä
sijoitusneuvonta liittyen rahoitusvälineisiin ja sijoitusvakuutuksiin. Valtuutus
kattaa myös toimeksiannot sijoituksiin liittyen edellä mainitun sopimuksen
mukaisesti.”
Rahastosta on käyty keskustelu seurakunnan OP-private –yhteyshenkilön
kanssa. Mahdollisia rahastoja ovat OP-Euro, OP-korkotuotto ja OPkorkosalkku.


OP-Euron vertailuindeksi on 3 kk euribor-korko. Sijoitusten juoksuaika 0,74
vuotta. Viimeisen vuoden tuotto on ollut -0,14 %. Hallinnointipalkkio 0,15 %.
Sijoituksissa valtioita ja julkisyhteisöjä.
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OP-korkotuoton vertailuindeksi on 3 kk euribor-korko. Sijoitusten juoksuaika
0,94 vuotta. Viimeisen vuoden tuotto on ollut +0,81 %. Hallinnointipalkkio
0,40 %. Sijoituksissa yrityksiä.



OP-korkosalkun vertailuindeksi koostuu 1-3 vuoden yrityslainoista ja pieneltä
osin ns. high yeld -yrityslainoista. Sijoitusten juoksuaika 1,7 vuotta. Viimeisen
vuoden tuotto on ollut +1,57 %. Hallinnointipalkkio 0,60 %. Sijoituksissa
yrityksiä.

Tässä yhteydessä ei ole tarkoitus muuttaa tilinkäyttöoikeuksia.
LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää
1. Solmia Kangasalan seudun osuuspankin kanssa Säästämisen ja
sijoittamisen sopimuksen;
2. Ottaa käyttöön OP-korkotuotto -rahaston maksuvalmiuden hoitamista
varten. Rahastoon voidaan liittää automaattinen merkintä-lunastus –palvelu.
3. Valtuutetaan talousjohtaja allekirjoittamaan sopimukset.

Liitteet

--

Käsittely

Ville Keskinen, Sirkka Tuhola, Matti Rauhalahti ja Markku Viitala katsoivat
itsensä esteelliseksi, eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus
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§ 238

Sijoituskatsaus 9/2021

Diaarinumero

DKAN/59/02.03.05/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Liitteenä on taulukko seurakunnan sijoituksista 9/2021 (Liite). Raportit on
täsmätty syyskuun loppuun 2021.
Sijoitusvarallisuus on edelleen maltillisesti kasvanut viime tilinpäätöksestä.
Osasta sijoituksia on saatu tuotto-osuuksia, jotka tilitysvaiheessa alentavat
sijoituksen markkina-arvoa. Toukokuussa 2021 sijoitusten tuotto
vuodenvaihteesta oli 1,32 %, nyt se on 4,14 %. Maltilliseen riskiin nähden
arvonnousu on hyvä.

LAVA

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

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Liitteet

sijoituskatsaus 9/2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 239

Seurakuntatoimiston aukiolo jouluna 2021

Diaarinumero

DKAN/15/00.01.02/2017

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Seurakuntatoimisto on pääsääntöisesti suljettu keskiviikkoisin. Torstaina on
pidennetty aukiolo klo 17:ään saakka.
Tulevana jouluna jouluaatto on perjantaina. Jouluun liittyvät arkipyhät ovat
tänä vuonna vähäiset. Joulukuussa sekä varsinainen toimistosihteeri että
sijainen ovat poissa. Heillä on tilapäinen sijainen. Tämä vaikuttaa
seurakuntatoimiston vakinaiseen henkilöstöön ja heidän
lomanpitomahdollisuuksiin.
Joulun alusviikkoon on haluttu valmistella työntekijöitten joulunviettoa tukeva
aukiolojärjestely, koska joulukuu on vilkas asiointikuukausi ja vakinaista
henkilöstöä on pois. Helpoin tapa tukea joulun lomajärjestelyjä heikentämättä
asiakaspalvelua on siirtää joulun alusviikolla kiinniolopäivä keskiviikosta
torstaille, ja pitämällä pidennetty aukiolopäivä keskiviikkona. Tämä
mahdollistaa loma- tai liukumavapaapäivän pitämisen joulun aatonaattona,
kun muutoin joulun ajalle loman antaminen on tavallista vaikeampaa.

LAVA

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

Esitys

1. Päätetään, että tavanomaisesta poiketen joulun alusviikolla
seurakuntatoimisto on keskiviikkona 22.12.2021 avoinna klo 10 – 17 ja
suljettuna torstaina 23.12.2021.
2. Tiedotetaan tilapäisestä aukiolon muutoksesta kotisivuilla,
seurakuntatoimiston ovella ja kirkollisissa ilmoituksissa.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 240

Talouden toteuma 9/2021

Diaarinumero

DKAN/3/00.01.02/2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Liitteenä on talouden toteuma 9/2021. Raportissa on seurakuntatalouden
kokonaisuus sekä pääluokat. Tasaisella toteutumisella kulut ja tuotot tulisi olla
n. 75 %.
Raporttia vääristää n. -64.000 € investointimenot, joita ei ole vielä siirretty
investoinneille. Tuloissa näkyy irtaimen omaisuuden myyntejä n. 341.000 €,
puunmyyntituottoja n. 50.000 ja lahjoituksia n. 44.000 €. Henkilöstökuluissa
on noin 2 % säästö verrattuna tasaiseen varojen käyttöön. Toimintakuluissa
on n. 4 % säästö.
Toimintatuotot
ilman myyntejä ja lahjoituksia

Toimintakulut
henkilöstökulut
Toimintakate
ilman myyntejä ja lahjoituksia

131 %
80 %

71 %
73 %
61 %
68 %

hallinto
hallinnon toimintatuottoja vääristää -4.000 € jaksotuskirjaus.
Toimintatuotot

16 %

Toimintakulut

69 %

henkilöstökulut
Toimintakate

61 %
72 %

seurakuntatyö
Seurakuntatyön tuotoissa on n. 44.000 lahjoitustuottoja ja n. 10.000
avustuksia.
Toimintatuotot

101 %

Toimintakulut

70 %

henkilöstökulut
Toimintakate

76 %
66 %
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hautausmaat
Mukana on investointikuluja n. 25.500 €.
Toimintatuotot

89 %

Toimintakulut

72 %

henkilöstökulut

74 %

Toimintakate

59 %

kiinteistöt
Kiinteistöjen tuotoissa on 50.000 € metsätuottoja ja 341.000 € irtaimen
myyntivoittoja. Lisäksi kuluissa on n. -39.000 € investointimenoja, jotka
kohdistetaan myöhemmin investoinneille.
Toimintatuotot

226 %

ilman myyntejä

82 %

Toimintakulut

73 %

henkilöstökulut

70 %

Toimintakate

45 %

ilman myyntejä

72 %

Kirkollisverot
Kirkollisverotuloja on tilitetty seurakunnalle hyvin. Tammi-elokuun aikana
kirkollisveroja on tilitetty n. 266.000 € enemmän kuin viime vuonna
vastaavana aikana. Kuluvan vuoden talousarviossa on arvioitu, että
kirkollisveroja kertyy 5.300.000 €, eli -366.000 € vähemmän kuin viime
vuoden toteuma.
2020 toteutunut
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
512 893,97
504 390,65
531 067,75
5 666 423,68

2021 toteutunut

4 118 071,31

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

602 558,51
528 373,61
492 550,26
510 246,81
540 326,06
493 715,19
543 688,66
352 631,60
320 087,30

4 384 178,00

4 384 178,00
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LAVA

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

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi

Liitteet

talouden toteuma 9/2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 241

Kuukausiraportti 8/2021

Diaarinumero

DKAN/3/00.01.02/2020

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Liitteenä on kirkkohallituksen koostama kuukausiraportti 8/2021 seurakunnan
toiminnasta ja taloudesta (Liite).

LAVA

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

Esitys

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi.

Liitteet

kuukausiraportti 8/2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

--

Muutoksenhaku

valituskielto

Pöytäkirja

14/2021

19.10.2021
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto

§ 242

Kirkkoneuvosto - Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra:
11/2021
Kolehtisuunnitelman muutos
12/2021
Virkasuhteen vahvistaminen: Korpi
13/2021
Avustukset ystävyysseurakunnille
Talousjohtaja:
14/2021
Videovalvontaurakan hankinta
15/2021
Pankkitilien muutos ja digitaalisen asioinnin sopimus
Henkilöstöpäällikkö:
16/2021
Kokemuslisä: Kyrkkö
Seurakuntapuutarhuri:
7/2021
Kesäkukkahankinta
8/2021
Hautamuistomerkkisuunnitelma: Eerilä
Kiinteistöpäällikkö
4/2021
Ruutanan monitoimitalon AV-hankinta
Viranhaltijapäätökset ovat jäsenten nähtävillä.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijan hankintapäätökset tiedoksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

--

Muutoksenhaku:

otto-oikeus
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§ 243

Kirkkoneuvosto - Muut asiat
a.

Päätös

Muita asioita ei ollut.

Liitteet

--

Tiedoksi

--

Muutoksenhaku

valituskielto

14/2021
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§ 244

Kirkkoneuvosto - Ilmoitusasiat
1.

Kirkkopäivät Oulussa 20-22.5.2022. Ohjelma julkaistaan tammikuussa.

2. Seurakuntatoimiston avajaiset ja avoimet ovet 1-2.11.2021
3. Ruutanan monitoimitalon avajaiset 27.11.2021
4. Virastojen jouluhartaus torstaina 23.12.2021 klo 8.00.

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

--

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 245

Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.36.

14/2021
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kangasalan seurakunta
Kirkkoneuvosto
19.10.2021

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla
hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan
hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 219-220, 224-226, 229-231, 233, 235-236, 238-245.

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: 221-223, 227-228, 232, 234, 237.

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
Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä
oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on
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oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka
on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran
toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee
toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun
toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2
momentti).
Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: - -

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa
tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden
toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n
mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:
–

60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);

–

150 000 € (rakennusurakat);

–

400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);

–

300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja

–

500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

Pöytäkirjan pykälät: - -

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
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Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kuohunharjuntie 22
Postiosoite: 36200 Kangasala
Sähköposti: kangasalan.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 221-223, 227-228, 232, 234, 237.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
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, jollei muuta näytetä. Seurakunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä 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 perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

3 HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135 §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
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Hankintayksikkö: Kangasalan seurakunta
Käyntiosoite: Kuohunharjuntie 22
Postiosoite: 36200 Kangasala
Sähköposti: kangasalan.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: - -

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
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, jolleivat ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
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4 VALITUSOSOITUS
a) Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: - Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: - -

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli,
pöytäkirjan pykälät: - Käyntiosoite: Näsilinnankatu 26 (7. krs),
Postiosoite: 33200 Tampere
Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus,
pöytäkirjan pykälät: - Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
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Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitusaika 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, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

b) Valitus markkinaoikeuteen

pöytäkirjan pykälät: - -

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon
hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika lasketaan päätöksen
tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen
hankintalain 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

Pöytäkirja

14/2021

54

19.10.2021
Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto
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.
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 voida saattaa hankintayksikön
sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2)
sitä, että hankintasopimusta 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.

Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

5 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
–

valittajan nimi ja yhteystiedot

–

postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää

–

sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
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–

päätös, johon haetaan muutosta

–

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–

vaatimusten perustelut

–

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot
on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
–

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen

–

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta

–

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

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. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu,
jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen
tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu
hallinto-oikeudessa on 260 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on
kuitenkin 4 100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on
vähintään 10 miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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