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§ 38

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.10.
Kirkkoherra piti alkuhartauden.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 §: Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään
alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on
toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.
Kokouskutsut on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille sähköpostitse 9.12.2021.
Kokouskutsu on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 9.12.2021 lähtien.
Esitys

a. Todetaan läsnäolijat.
b. Kirkkovaltuusto todennee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Käsittely

Pidettiin nimenhuuto.
ajankohdan.

Puheenjohtaja

totesi

esityslistan

lähettämisen

Päätös

Kohdassa (1) todettiin, että läsnä oli 22 jäsentä ja 10 varajäsentä, yhteensä
32. Lisäksi läsnä olivat muut pöytäkirjan alussa läsnäoleviksi mainitut
viranhaltijat.
Kohdassa (2) päätettiin yksimielisesti, että kokous on laillisesti koollekutsuttu
ja päätösvaltainen.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pito
Esitys

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi
erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Jos
pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksella pöytäkirjan sisällöstä jää
vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin
seuraavassa kokouksessa.
Kirkkovaltuusto on noudattanut tarkastamisessa kiertävää järjestelmää.
Kirkkovaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä
Kangasalan seurakunnan seurakuntatoimistossa 20.12.2021 – 19.1.2022.

Esitys

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kari Kerttula ja Timo Keskinen.
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Käsittely

Puheenjohtaja totesi, että Timo Keskinen on estynyt osallistumaan
kokoukseen, ja että seuraavana pöytäkirjan tarkistamisvuorossa on Ville
Keskinen.

Päätös

Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Kari Kerttula ja Ville Keskinen.

Kokouksen työjärjestys
Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 §:
Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja
käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa
järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus.
Esitys

Kirkkovaltuusto hyväksynee kokouksen esityslistan.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti
työjärjestykseksi.

Muutoksenhaku

valituskielto

hyväksyä

lähetetty

esityslista

kokouksen
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§ 39

Vaalikelpoisuuden menettäminen: Puntala

Diaarinumero

DKAN/66/00.00.00/2017

KN 7.12.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Satu Puntala on otettu seurakunnan palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2022 –
31.12.2024 henkilöstöpäällikön viranhaltijapäätöksellä 17/2021. Hän on
kirkkovaltuuston jäsen, kirkkoneuvoston varajäsen (Sanni Pesonen) ja
Kuhmalahden kappelineuvoston jäsen.
Satu Puntala menettää palvelussuhteensa vuoksi vaalikelpoisuutensa
kirkkovaltuuston jäseneksi ja kirkkoneuvoston varajäseneksi.
Vaalikelpoisuuden rajoitus ei koske johtokuntia eikä kappelineuvostoa.
Riippumaton seurakuntaväki –ehdokaslistan ensimmäinen varajäsen
kirkkovaltuustossa on Mikko Jussila.
KL 10: 2 § (20.8.2004/821)
Jäsenet
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä
varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään,
vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista
henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. (1 mom)
KL 23: 3 § (6.6.2014/414)
Vaalikelpoisuuden rajoitus
Luottamustoimeen voidaan valita vain sellainen vaalikelpoinen
henkilö, joka on antanut tehtävään suostumuksensa.
Seurakuntavaaleissa ei seurakunnan luottamustoimeen saa valita
tämän seurakunnan palveluksessa olevaa henkilöä. Jos seurakunta
kuuluu seurakuntayhtymään, ei seurakuntayhtymän eikä siihen
kuuluvan seurakunnan palveluksessa oleva henkilö ole vaalikelpoinen
tämän seurakuntayhtymän eikä siihen kuuluvan seurakunnan
luottamustoimeen. (1-2 mom)
KL 23: 4 § (6.6.2014/414)
Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö
ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan 3 §:n 2
ja 3 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden
kuukauden pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei
kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
KL 23. 6 § (6.6.2014/414)
Päätösvalta luottamushenkilöä koskevassa asiassa
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Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä,
pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se
toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se
toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
KL 23: 7 §
Luottamustoimen hoitaminen
Jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai
kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee,
menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet
pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen
kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on
valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. (2 mom)
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia .
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 7.12.2021

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto vapauttaa Satu Puntalan kirkkovaltuuston jäsenen ja
kirkkoneuvoston varajäsenen tehtävistä 16.12.2021 lähtien;
2. Kirkkovaltuusto kutsuu kirkkovaltuuston jäseneksi Riippumaton
seurakuntaväki –ehdokaslistan 1. varajäsen Mikko Jussilan 16.12.2021
lähtien kirkkovaltuuston toimikauden loppuun saakka; sekä
3. kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsen Sanni Pesoselle uuden
henkilökohtaisen varajäsenen.

Liitteet

--

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 16.12.2021
Valmistelija

Kirkkoneuvosto

Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
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1. kirkkovaltuusto vapauttaa Satu Puntalan kirkkovaltuuston jäsenen ja
kirkkoneuvoston varajäsenen tehtävistä 16.12.2021 lähtien;
2. Kirkkovaltuusto kutsuu kirkkovaltuuston jäseneksi Riippumaton
seurakuntaväki –ehdokaslistan 1. varajäsen Mikko Jussilan 16.12.2021
lähtien kirkkovaltuuston toimikauden loppuun saakka; sekä
3. kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsen Sanni Pesoselle uuden
henkilökohtaisen varajäsenen.
Liitteet

--

Käsittely

Sihteeri käytti puheenvuoron, että esittelyssä on vaalikelpoisuutta koskeva
virhe, ja että Satu Puntala menettää vaalikelpoisuutensa vasta 1.1.2022
lähtien. Puheenjohtaja esitti, että päivämäärämuutos voitaisiin korjata
esitykseen yksimielisesti. Asiasta ei pyydetty muuta puheenvuoroa.
Ville Keskinen esitti, että Sanni Pesosen varajäseneksi kirkkoneuvostoon
valitaan Henriikka Tarri. Muita ehdotuksia ei tehty.

Päätös

Päätettiin kohdat (1) ja (2) yksimielisesti esityksen mukaan niin, että Satu
Puntala vapautetaan kohdassa (1) luottamustehtävistä 1.1.2022 lähtien ja
kohdassa (2) Mikko Jussila kutsutaan kirkkovaltuuston jäseneksi 1.1.2022.
Lähtien.
Kohdassa (3) valittiin yksimielisesti Sanni Pesosen varajäseneksi
kirkkoneuvostoon Henriikka Tarri.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

kirkollisvalitus
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§ 40

Uusi poistosuunnitelma

Diaarinumero

DKAN/121/02.05.00/2019

KN 10.2.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kirkkohallitus on antanut kesäkuussa 2020 uudet taloushallinnon ohjeet.
Ohjeiden yksi osa on uudistettu poistosuunnitelma. Ohjeet tulivat voimaan
heti, ja niitä on viimeistään noudatettava tilikaudella 2021.
Ohjeitten mukaisessa poistosuunnitelmassa poistoajat lyhenevät. Poistoajaksi
määritellään investointimenon vaikutusaika. Se puolestaan on taloudellinen
pitoaika, joka on lyhyempi kuin tekninen pitoaika.
Toinen merkittävä muutos liittyy perusparannusten poistamiseen.
Perusparannukset poistetaan aikana, joka on perusparannetun hyödykkeen
jäljellä oleva taloudellinen pitoaika. Perusparannuksella ei siten ole enää
omaa yleistä poistoaikaa.
Liitteenä on taulukko Kangasalan seurakunnan nykyisistä poistoajoista,
kirkkohallituksen ohjeesta ja ehdotus uusiksi poistoajoiksi.
Kangasalan seurakunnan poistoajat on perinteisesti määritelty taulukon
lyhyempään päähän. Uusissa ohjeissa nykyinen poistoaika ylittää monissa
kohdin ohjeen vaihteluvälin pitemmän pään. Sen vuoksi poistosuunnitelma
väistämättä kiristyy. Lisäksi on tarpeen pohtia sitä, tulisiko myöhemmin pyrkiä
kiristämään poistosuunnitelmaa lisää, rakennusten osalta esimerkiksi
vaihteluvälin keskelle. Rakennusten taloudellinen käyttöikä on nykyään
selvästi lyhyempi kuin ennen.
Tarkoituksena on keskustella poistosuunnitelmasta. Ehdotuksena on, että
vuoden 2022 talousarvio laadittaisiin uudella poistosuunnitelmalla ja
kirkkovaltuusto hyväksyisi uuden poistosuunnitelman talousarviokäsittelyn
yhteydessä.
Kirkkohallituksen ohjeen mukaan uusia poisto-ohjeita tulisi soveltaa jo vuotta
2021 koskevaan tilinpäätökseen. Se tarkoittaisi poistosuunnitelman
hyväksymistä ja käyttöönottoa pikaisesti jo tälle vuodelle.

LAVA

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

Esitys

1. keskustellaan poistosuunnitelmaluonnoksesta
2. käytetään liitteenä olevaa poistosuunnitelmaa vuoden 2022 talousarvion
laadinnassa ja liitetään se talousarvioehdotuksen 2022 osaksi.

Liitteet

poistosuunnitelman luonnos 4.2.2021
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Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

KN 16.11.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Liitteenä on ehdotus uudeksi poistosuunnitelmaksi (yleiset poistoajat, Liite).
Poistoajat on määritelty kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti, jossain määrin
ohjeen pitempään poistoajan päähän.
Liitteenä on myös laskelma uusiksi taseyksikkökohtaisiksi poistoajoiksi (Liite).
Laskelmasta on johdettu uusi vuosittaisen poiston määrä. Koska poistoajat
lyhenevät, vuosipoistot kasvavat merkittävästi. Kasvanut vuosipoisto on
tarkoitus koskea jo tilivuotta 2021.
Taulukkoon lisäksi laskettu kertapoistojen määrä, jonka on tarkoitus vaikuttaa
vuoden 2021 tilinpäätöksessä vuositulokseen. Kertapoistoja syntyy
seuraavissa tilanteissa.
-

Kohteen uusi poistoaika on lyhempi aika kuin jota kyseistä kohdetta on jo
ehditty poistaa. Jäljellä oleva tase-arvo poistetaan kerralla.

-

Kohteen jäljellä oleva tasearvo on pienempi kuin hankintaohjeessa
määritelty investointikynnys, eli 10.000 €. Jäljellä oleva arvo poistetaan
kerralla loppuun.

-

Kohteessa on laitteita, joiden arvo on syytä poistaa kerralla loppuun
niitteen iän vuoksi. Laitteitten osuus poistetaan kerralla loppuun.

Kirkkoneuvosto voi harkita Huutijäven kappelin ja Pentosalin
vainajakylmiöitten poiston aikaa. Kirkkohallituksen ohjeessa poistoaika on 810 vuotta. Yhtäältä poistoaika voi olla pitempi, koska ne ovat samaa
rakennusta kappelin kanssa. Toisaalta ne on mahdollista poistaa vaikka
kerralla loppuun.
Suoraman seurakuntakeskuksen jäljellä oleva poistoaika on määritelty 10
vuodeksi kiinteistöteknisen arvioinnin perusteella.
LAVA

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

Esitys

1. Esitetään kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi uutta poistosuunnitelmaa
(Liite, yleiset poistoajat);

Pöytäkirja

4/2021

6

16.12.2021
Kangasalan seurakunta - Kirkkovaltuusto
2. Hyväksytään kohdekohtainen (taseyksikkökohtainen) taulukko uusista
poistoajoista ja poistosummista, joka vaikuttaa vuodelta 2021 esitettävään
tilinpäätökseen kertapoistoina ja kasvaneina vuosipoistoina (Liite).
Liitteet

Yleiset poistoajat; kohdekohtainen poistoaika- ja poistosummasuunnitelma

Käsittely

Talousjohtaja esitteli uuden poistosuunnitelman. Keskustelun jälkeen
talousjohtaja esitti, että poistosuunnitelma jätetään uudelleen valmisteltavaksi
seuraavaan kokoukseen.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti talousjohtajan kokouksessa tekemän esityksen
mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

7.12.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Liitteenä on kirkkoneuvoston 16.11.2021 käsittelyn perusteella:
-

uusi poistosuunnitelma (poistoajat);
Laskelma uusista poistoajoista tasekohteittain. Laskelma sisältää
ehdotuksen tasekohteen poistamisesta loppuun (kertapoisto) ja jäljelle
jäävien kohteitten poistoajoista ja tiivistyvistä poistokustannuksista.

Ehdotuksessa kertapoistojen määrä vuodelle 2021 on yhteensä
-1.396.898,47 €. Poisto vaikuttaa seurakunnan tulokseen mutta ei
rahavarojen määrään.
Poistoaikojen lyhenemisen vuoksi jäljelle jäävien kohteitten uusi poistojen
määrä vuodelle 2021 ja eteenpäin on -585.520,91 €. Laskelma on suuntaa
antava, koska loppuvuonna vielä aktivoidaan käynnissä olleita investointeja.
Kertapoistoja tulee niin paljon, että mikäli jäljelle jäävien kohteitten poistot
laskettaisiin nykyisellä poistosuunnitelmalla, poistot laskisivat nykyisestä noin
510.000 €:sta 435.000 €:oon.
Kertapoistoihin sisältyy seuraavia taseen kohteita:
-

-

kohteet, joissa uuden poistosuunnitelman mukaan poistoaika on kulunut
loppuun;
kohteet, joiden tasearvo on alle 10.000 €
Huutijärven kappelin ja Pentosalin vainajakylmiöt, joissa on suuri jäljellä
oleva tasearvo ja uuden poistosuunnitelman mukaan hyvin lyhyt
poistoaika.
Suoraman seurakuntakeskuksen peruskorjaukset.
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-

Sahalahden kirkon julkisivukorjaus, koska korjaus on jo menettänyt
arvonsa.

Kertapoistot vähentävät merkittävästi tulevien vuosien poistorasitusta. Siten
se tuo väljyyttä seurakunnan talouden tasapainottamiseen, vaikka
poistoaikojen lyhentäminen muutoin lisää poistorasitusta.
Kirkkovaltuusto hyväksyy uuden poistosuunnitelman (poistoajat).
Kirkkoneuvosto hyväksyy osaltaan kertapoistot ja tiivistyneen vuosipoiston.
Poistot tulevat tulosvaikutteiseksi tilinpäätöksen yhteydessä. Kirkkovaltuusto
hyväksyy vuosittaisen poiston tilinpäätöksen yhteydessä. Jäljelle jäävien
tasekohteitten lyhentynyt poistoaika on tosiasiassa ehdollinen sille, että
kirkkovaltuusto hyväksyy uuden poistosuunnitelman.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia .
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 7.12.2021

Esitys

1. Kirkkoneuvosto esittää uuden poistosuunnitelman (poistoajat)
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
2. Hyväksytään liitteen mukainen laskelma tasekohteitten kertapoistoista ja
lisääntyneestä poistojen määristä, jolloin
a. kertapoistojen määrä tilivuodelle 2021 on -1.396.898,47 €; ja
b. arvioitu vuosittainen poistojen määrä tilivuodesta 2021
alkaen on -585.520,91

Liitteet

Poistosuunnitelma; poistolaskelma

Käsittely

Esittelijä esitti, että poistosuunnitelmaan lisätään, että alle 10.000 euron
jäännösarvot poistetaan vuosittain kerralla loppuun. Muutos hyväksyttiin
yksimielisesti.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 16.12.2021
Valmistelija

Kirkkoneuvosto

Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy uuden
poistosuunnitelman (poistoajat).
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Liitteet

Poistosuunnitelma, ver. KN 7.12.2021

Käsittely

Talousjohtaja esitteli poistosuunnitelman. Puheenvuoroja käyttivät Perttula ja
Thomassen.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

kirkollisvalitus
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§ 41

Toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitys vuodelle 2022

Diaarinumero

DKAN/39/02.00.01/2021

KN 17.8.2021
KN 19.10.2021
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.
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Investoinnin määritelmän tiukentuminen johtaa siihen, että käyttötaloudessa
on painetta suuremmalle määrälle korjaus- ja huoltokuluja.
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
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Musiikkityö
- bändikämpän päivitys 4.000
- 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.
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3. Merkitään käsittely tiedoksi ja jatketaan talousarvion käsittelyä marraskuun
kokouksessa, jolloin siitä tehdään esitys kirkkovaltuustolle.
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

KN 16.11.2021
Vuoden 2022 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa on valmisteltu
kirkkoneuvoston 17.8.2021 antaman talousarviokehyksen ja 19.10.2021
käydyn keskustelun pohjalta. Tavoitteena on ollut vähintään ylijäämäinen
talousarvio, mieluiten noin 200.000 ylijäämäinen. Ohjeena työaloille sekä
tukipalveluille oli toimintakatteiden pitäminen vuoden 2021 talousarvion
tasalla.
Vuoden 2022 talousarvioesitys on laadittu lähes talousarviokehyksen
mukaisesti. Yleishallinnon pääluokan toimintakate kasvaa seurakuntavaalien
ja it-alueen laskutuksen kasvamisen vuoksi. Palvelun johtokunnan
toimintakate kasvaa diakonian juhlavuoden ja päätetyn avustusmäärärahan
korottamisen johdosta.
Seurakunnan toiminnan pääasiallinen rahoitus tulee kirkollisverosta. Vuoden
2021 talousarviossa on arvioitu veron määräksi 5 700 000 euroa. Arviossa
tukeudutaan vuoden 2020 toteumaan sekä vuoden 2021 toteutuneeseen 10
kuukauden kertymään.
Henkilöstökustannukset laskevat lähes 240 000 euroa vuoden 2021
talousarvion luvuista. Muutos johtuu iltapäiväkerhojen lopettamisesta. Lisäksi
tavoitteena on yhden henkilötyövuoden vähentäminen.
Vuosikate vuoden 2022 talousarviossa on noin 563.000 € positiivinen.
Vuosikate riittää niukasti poistoihin. Poistot lisääntyivät vuodesta 2020 ja 2021
Oravan perusparannuksen ja muutenkin vuonna 2021 toteutettujen
investointien vuoksi, joita siirtyi vuodelta 2020. Talousarviossa tilikauden
arvioitu tulos on 43.000 euroa ylijäämäinen. Ylijäämä on hyväksyttävä mutta
vielä niukka. Lopullinen tilikauden tulos vuonna 2022 lienee todellisuudessa
parempi, mikä johtuu mahdollisista Ruutanan tonttien lunastamista.
Investointeja vuodelle 2022 esitetään noin 2.003.000 euroa. Suurimpina
yksittäisinä hankkeina ovat vuodelta 2021 jatkuva Huutijärven hautausmaan
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huoltorakennuksen rakentaminen sekä Lamminrahkan tilojen hankinta.
Näiden lisäksi uusia investointeja on noin 212.000 €, mikä on varsin
maltillinen määrä. Suuri osa investoinneista liittyy energiatehokkuuteen ja sitä
kautta ilmastoystävälliseen tavoitteeseen.
Vuoden 2022 erityisiä hankkeita ovat diakonian juhlavuosi, Missio 2022,
seurakuntavaalit ja piispantarkastus. Elokuussa 2021 talousarviokehyksessä
varattu noin 30.000 € työalojen yhteistoimintaan varattu määräraha on
poistettu ja sen on käytännössä katsottu toteutuvan näissä hankkeisiin.
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää liitteenä olevan toimintasuunnitelman ja talousarvion
2022 kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Liitteet

toimintasuunnitelma- ja talousarviokirjasen 2022 luonnos 10.11.2021

Käsittely

Talousjohtaja totesi, että on saanut jäseniltä kielellisiä korjauksia ja esitti, että
ne voidaan ottaa huomioon.
Käsittelyn aikana tehtiin seuraavat huomiot:
 resurssit merkitään tittelinä
 resursseista poistetaan selitykset
 sijaiskanttoreita käytetään tarpeen mukaan
 oppilaitostyössä viitataan toiseen asteen oppilaitoksiin
 diakoniatyössä lisätään yhteistyö kaupungin kanssa
 kansainvälisen työn tavoitteet muokataan kokonaisuutena uudestaan
 Henkilöstöosassa korjataan henkilöiden tietoja seuraavasti: Vehkaoja,
Kaipia, Kumpunen, Sirkiä, Lassila ja Peltonen.
Hinnastossa Talousjohtaja esitti, että Vatialan kulma siirretään samaan
ryhmään Havisevan rukoushuoneen ja Perhetalon Siiven kanssa. Muutos
hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja esitti, että Mwikan seurakunnan avustus lisätään 2.000 eurosta
4.000 euroon. Muutos hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutokset tuodaan vielä kirkkoneuvoston jäsenille nähtäväksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti käsittelyn aikana päätetyillä muutoksilla ja huomioilla.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto

KN 7.12.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Liitteenä on talousarvion 2022 luonnos. (Liite)
Luonnokseen on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 16.11.2021 päätetyt
muutokset sekä päivitetty poistojen määrä uuden poistosuunnitelman
mukaisesti.
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LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 7.12.2021

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää liitteenä olevan toimintasuunnitelman ja talousarvion
2022 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Liitteet

toimintasuunnitelman ja talousarvion 2022 luonnos 2.12.2021

Käsittely

Päätettiin yksimielisesti lisätä viestinnän resursseihin vapaaehtoiset ja
kansainvälisen diakonian tehtävään lisätä, että Kansainvälinen diakonia
toteutuu erityisesti Kirkon Ulkomaanavun työn kautta.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 16.12.2021
Valmistelija

Kirkkoneuvosto

Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää liitteenä olevan toimintasuunnitelman ja talousarvion
2022 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. (Liite)

Liitteet

toimintasuunnitelman ja talousarvion 2022 luonnos 2.12.2021

Käsittely

Kirkkoherra ja talousjohtaja esittelivät toiminta- ja taloussuunnitelmaa.
Puheenvuoroja käyttivät Pesonen, Perttula, Jaakkola, Thomassen, Simojoki,
Mustonen, Jutila, Keskinen V., Jussila M., Kähkönen, Jarva, Tarri, Wickholm,
Tuhola, Takala, Ahonen, Lehtola.
Tarri esitti, että sivulle 24 kohtaan perheneuvonta listään tieto, että myös
perheneuvonnan johtokunnassa on Kangasalan seurakunnan edustaja.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Thomassen ehdotti, että sivulle 26 kohtaan hautaustoimen tavoitteisiin
lisätään vesihautausmaan suunnittelu. Ehdotusta ei kannatettu, joten se
raukesi.
Perttulan ehdotuksesta sivulta 27 kiinteistöjen pääluokasta poistettiin
yksimielisesti kustannuspaikkana Vatialan seurakuntakoti.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti ottaen huomioon käsittelyn
aikana tehdyt kaksi korjausta.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto
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§ 42

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
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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

KV 16.12.2021
Valmistelija

Kirkkoneuvosto

Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1. perustaa erityiskatteisen rahaston nimeltä Diakonian asuntorahasto;
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2. päättää rahaston peruspääomaksi 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

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

kirkollisvalitus
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§ 43

Ruutanan tontin lunastusilmoitukset ja myynnit 2 kpl

Diaarinumero

DKAN/13/02.05.00/2020

KN 17.8.2021
KN 2.9.2021
KV 2.9.2021
KN 14.9.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Osittain salainen
Liitteet sisältävät ei-luovutettavia henkilötietoja sekä seurakunnan julkisia
liikesalaisuuksia, Julkisuuslain 24 § 17-kohta.
Seurakunnalla on Ruutanassa yhteensä 36 vuokratonttia, jotka on vuokrattu
vuosina 2011 - 2013 viideksikymmeneksi vuodeksi. Vuokrasopimukset on
vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa.
Ruutanan vuokratonttien vuokrasopimuksissa on lunastuslauseke, jonka
mukaan (kohta 23) ”Vuokramiehellä on oikeus ostaa tontti omakseen 10
vuoden vuokra-ajan jälkeen kyseisen ajan käyvällä hinnalla. Kauppa
edellyttää kirkkohallituksen vahvistamista.”
Yhteensä 16 tontin lunastusoikeus täyttyy vuonna 2021.
Aikaisemmat myyntipäätökset
Kirkkoneuvosto on kokouksissaan 17.8.2021 ja 2.9.2021 tehnyt
kirkkovaltuustolle esityksen yhteensä kahdeksan tontin myymisestä.
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 2.9.2021 myydä tontit ja alisti
päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Tämä esittely perustuu vastaaviin tietoihin ja perusteisiin kuin nämä
aikaisemmat päätökset (lunastushintataulukko ja markkinahinta-arviot).
Lunastusilmoitus ja kauppakirjan luonnos
Matias Seini on 6.9.2021 lähettänyt seurakunnalle lunastusilmoituksen, jolla
hän ilmoittaa, että kaupan voi laittaa vireille seurakunnan lähettämän
kauppakirjaluonnoksen mukaisesti (Liite, sisältää ei-luovutettavia
henkilötietoja).
Matias Seinille on aikaisemmin lähetetty kauppakirjan luonnos liitteineen.
Kauppakirjan luonnos on liitteenä (Liite, sisältää ei-luovutettavia
henkilötietoja).
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-

Matias Seini, tontti 211-445-3-58, hinta 46.075,00 €

Päätösprosessi
Kirkkolain 9 luvun 3 § mukaan kiinteän omaisuuden luovuttaminen edellyttää,
että päätös kirkkovaltuustossa tehdään 2/3 määräenemmistöllä.
Kirkkolain 14 luvun 4 § mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee
seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta
luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
LAVA

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

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto päättää myydä seuraavan kiinteistön liitteenä olevan
kauppakirjan luonnoksen mukaisesti:
- Matias Seini, tontti 211-445-3-58, hinta 46.075,00 €
2. Todetaan päätöksen määräenemmistö
3. päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Liitteet

lunastusilmoitus, kauppakirjan luonnos (sisältää ei-luovutettavia
henkilötietoja).

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkovaltuustolle päätettäväksi

Muutoksenhaku

valituskielto

KN 7.12.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Osittain salainen
Liitteet sisältävät ei-luovutettavia henkilötietoja sekä seurakunnan julkisia
liikesalaisuuksia, Julkisuuslain 24 § 17-kohta.
Seurakunnalla on Ruutanassa yhteensä 36 vuokratonttia, jotka on vuokrattu
vuosina 2011 - 2013 viideksikymmeneksi vuodeksi. Vuokrasopimukset on
vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa.
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Ruutanan vuokratonttien vuokrasopimuksissa on lunastuslauseke, jonka
mukaan (kohta 23) ”Vuokramiehellä on oikeus ostaa tontti omakseen 10
vuoden vuokra-ajan jälkeen kyseisen ajan käyvällä hinnalla. Kauppa
edellyttää kirkkohallituksen vahvistamista.”
Yhteensä 16 tontin lunastusoikeus täyttyy vuonna 2021.
Aikaisemmat myyntipäätökset
Kirkkoneuvosto on kokouksissaan 17.8.2021 ja 2.9.2021 tehnyt
kirkkovaltuustolle esityksen yhteensä kahdeksan tontin myymisestä.
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 2.9.2021 myydä tontit ja alisti
päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Tämän jälkeen kirkkoneuvosto on käsitellyt yhden lunastusilmoituksen
14.9.2021.
Tämä esittely perustuu vastaaviin tietoihin ja perusteisiin kuin nämä
aikaisemmat päätökset (lunastushintataulukko ja markkinahinta-arviot).
Lunastusilmoitus ja kauppakirjan luonnos
Paula Kirjavainen ja Juha Päkkilä ovat 2.12.2021 lähettänyt seurakunnalle
lunastusilmoituksen, jolla he ilmoittavat, että kaupan voi laittaa vireille
seurakunnan lähettämän kauppakirjaluonnoksen mukaisesti (Liite, sisältää
ei-luovutettavia henkilötietoja).
Kauppakirjan luonnos on liitteenä (Liite, sisältää ei-luovutettavia
henkilötietoja).
-

Paula Kirjavainen ja Juha Päkkilä, kiinteistö 211-445-3-49, hinta
51.300,00 €

Päätösprosessi
Kirkkolain 9 luvun 3 § mukaan kiinteän omaisuuden luovuttaminen edellyttää,
että päätös kirkkovaltuustossa tehdään 2/3 määräenemmistöllä.
Kirkkolain 14 luvun 4 § mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee
seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta
luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia .
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 7.12.2021

Esitys

Kirkkoneuvosto täydentää esitystään 14.9.2021/209 § kirkkovaltuustolle niin,
että
1. kirkkovaltuusto päättää myydä seuraavan kiinteistön liitteenä olevan
kauppakirjan luonnoksen mukaisesti:
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- Paula Kirjavainen ja Juha Päkkilä, kiinteistö 211-445-3-49, hinta
51.300,00 €
2. Todetaan päätöksen määräenemmistö
3. päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Liitteet

lunastusilmoitus ja kauppakirjan luonnos

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 16.12.2021
Valmistelija

Kirkkoneuvosto

Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto päättää myydä seuraavat kiinteistöt liitteenä olevien
kauppakirjan luonnosten mukaisesti:
- Matias Seini, tontti 211-445-3-58, hinta 46.075,00 €
- Paula Kirjavainen ja Juha Päkkilä, tontti 211-445-3-49, hinta 51.300,00
€
2. Todetaan päätöksen määräenemmistö
3. päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Liitteet

lunastusilmoitus, kauppakirjan luonnos (sisältää ei-luovutettavia
henkilötietoja).

Käsittely
Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi

Muutoksenhaku

kirkollisvalitus alistusasiassa (kirkkohallitus)
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§ 44

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.
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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
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KV 16.12.2021
Valmistelija

Kirkkoneuvosto

Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Merkitään tiedoksi kirkkoneuvoston vastaus valtuustoaloitteeseen:
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.
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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.
Suunnittelua jatketaan ja se olisi tarkoituksenmukaisinta perustaa ilman
muistomerkkiä helposti saavutettavalle ranta-alueelle esimerkiksi Pyysalon
leirikeskuksessa rauhallisessa ja esteettömässä paikassa.
Liitteet

valtuustoaloite

Käsittely
Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 45

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
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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

KV 16.12.2021
Valmistelija

Kirkkoneuvosto

Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Merkitään tiedoksi kirkkoneuvoston vastaus valtuustoaloitteeseen:
Tammikuussa 2021, perhekerhojen ollessa tauolla koronarajoitusten vuoksi
kokeiltiin sitten sovelletusti Pikku Helppi -tyyppistä toimintaa, Muksuparkkia
eri seurakuntakodeilla (Sahalahti, Huutijärvi, Ruutana, Suorama ja Vatiala)
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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.
Liitteet

valtuustoaloite liitteenä

Käsittely
Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 46

Johtokuntien johtosäännön päivittäminen

Diaarinumero

DKAN/48/00.01.00/2020

KN 10.2.2020
Kasvun johtokunta 20.5.2021
KN 8.6.2021
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
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.
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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.
3. Ehdotetaan johtokuntien johtosääntöihin seuraavia muutoksia:
a) Kasvun johtokunta: Liitteen mukaisesti.
b) Palvelun johtokunta: Liitteen mukaisesti.
c) Yhteyden johtokunta: Liitteen mukaisesti.
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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

KN 7.12.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Johtokunnat ovat kirkkoneuvoston 19.10.2021 jälkeen antaneet lausuntonsa
johtosääntöluonnoksesta.
Kasvun johtokunta on kokouksessaan 22.11.2021 yhtynyt kirkkoneuvoston
käsittelemään luonnokseen.
-

kohdassa 5 § johtokunta ehdottaa lisäystä, että johtokunta voi kokoontua
tietoturvallisella etäyhteydellä.

Palvelun johtokunta on kokouksessaan 22.11.2021 yhtynyt kirkkoneuvoston
käsittelemään luonnoksiin seuraavin poikkeuksin:
-

-

johtokunnan työaloista poistetaan Muu kansainvälinen työ,
Yhteiskunnallinen työ sekä Kehitysvammatyö koska näillä ei ole omaa
kustannuspaikkaa.
Palvelun johtokunnan mielestä nykyinen käytäntö, jossa yhteyden
johtokunta käsittelee vapaaehtoistoiminnan talousarvioon liittyvät asiat, on
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-

toimiva. Suurin osa Kangasalan seurakunnassa toimivista vapaaehtoisista
toimii yhteyden johtokunnan alaisissa työaloissa. Siksi johtokunta ei näe
tarkoituksenmukaisena, että vapaaehtoistoiminta siirtyisi pelkästään
palvelun johtokunnan alai-suuteen. Mikäli vapaaehtoistoiminta täytyy
siirtää jonnekin, niin palvelun johtokunta esittää, että vapaaehtoistoiminta
liitetään kaikkien johtokuntien johtosääntöön.
Muutos kohtaan 2§ Johtokunnan tehtävät: Palvelun johtokunta päättää
nimikkolähettisopimusten kohteista palvelusopimusten puitteissa

Yhteyden johtokunta on kokouksessaan 25.2.2021 muutoin yhtynyt
kirkkoneuvoston käsittelemään luonnokseen, paitsi että:
-

Vapaaehtoistoiminta halutaan pitää Yhteyden johtokunnan alaisuudessa,
koska monet johtokunnan työalat ovat aktiivisia vapaaehtoisten suuntaan.

Valmistelu:
Kirkkoneuvosto on 19.10.2021 linjannut, että johtosääntöön kirjataan nuorten
vaikuttamisryhmän edustajan läsnäolo ja puheoikeus.
Kirkkoneuvoston ohjesäännössä on tietoturvallisen työskentelyn periaate.
Sana voidaan lisätä johtosääntöihin.
Työalat voidaan mainita talousarvion kustannuspaikkojen mukaisesti.
Palvelun johtokunnan toimivalta solmia uusia nimikkosopimuksia rajataan
olemassaolevaan talousarvioon.
Palvelun ja yhteyden johtokunnat toivovat vapaaehtoistoiminnan säilyvän
yhteyden johtokunnan alaisuudessa.
Päivitetty luonnos johtokuntien johtosäännöksi on liitteenä (Liite).
LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 7.12.2021

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat
johtokuntien johtosäännöt. Johtosäännöt tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen.

Liitteet

kolmen johtokunnan johtosääntöjen luonnokset

Käsittely

Sanni Pesonen ehdotti, että kasvun johtokunnan työaloihin lisätään perhetyö.
Timo Waris kannatti ehdotusta.
Puheenjohtaja teki äänestysesityksen, että kirkkoherran esitystä kannattavat
äänestävät jaa, ja Sanni Pesosen ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Ei
äänestivät Waris, Honkola, Hinkka, Kirvesoja, Rauhalahti, Salo, Keskinen V,
Pesonen ja Jussila. Jaa äänesti Jarva. Sarkala äänesti tyhjää. Pesosen esitys
tuli hyväksytyksi äänin 9-1.
Vapaaehtoistyö päätettiin yksimielisesti siirtää yhteyden johtokunnan alaan.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 16.12.2021
Valmistelija

Kirkkoneuvosto

Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat
johtokuntien johtosäännöt (Liite). Johtosäännöt tulevat voimaan 1.1.2022
alkaen.

Liitteet

kolmen johtokunnan johtosääntöjen luonnokset, ver KN 7.12.2021

Käsittely

Kirkkoherra selosti asiaa. Puheenvuoron käytti Wickholm.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

kirkollisvalitus
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§ 47

Seurakuntatalo Oravan peruskorjausinvestoinnin päättäminen

Diaarinumero

DKAN/122/03.03.03/2019

KN 7.12.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Kirkkovaltuusto on 16.12.2019 myöntänyt vuoden 2020 talousarvion
investointiosassa ja kokouksessaan 8.7.2020 virastotalo Oravan
(seurakuntatoimisto) peruskorjaukseen yhteensä 1.825.000 € määrärahan ja
virastotalon kalustukseen 100.000 € määrärahan.
Peruskorjauksen investointiin on kertynyt 30.11.2021 mennessä kuluja
yhteensä 1 733 060,35.
Kalustuksen investointiin on kertynyt 30.11.2021 mennessä kuluja yhteensä
60.048,53.
Virastotalo Oravan investointi on teknisesti aktivoitu kesäkuussa 2021, jolloin
siitä on alkanut kulumaan poistoja.
Molemmat investoinnit aktivoidaan lopullisesti, jolloin niille ei enää voi
kohdistaa kuluja.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 7.12.2021

Esitys

1. Kirkkoneuvosto päättää aktivoida Virastotalo Oravan (seurakuntatoimisto)
perusparannuksen ja kalustuksen investoinnit.
2. Annetaan investointien toteuma kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Liitteet

Investoinnin kuluraportti

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 16.12.2021
Valmistelija

Kirkkoneuvosto

Esittelijä

Kirkkoneuvosto
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Esitys

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto merkitsee seurakuntatalo Oravan
peruskorjausinvestoinnin ja kalustuksen investointien toteumat tiedoksi (Liite).

Liitteet

Investointien kuluraportti

Käsittely
Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 48

Talouden toteuma 11/2021

Diaarinumero

DKAN/3/00.01.02/2020

KN 7.12.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Henri Lehtola
Liitteenä on talouden toteuma 11/2021. Raportissa on seurakuntatalouden
kokonaisuus sekä pääluokat. Tasaisella toteutumisella kulut ja tuotot tulisi olla
n. 91 %.
Raporttia vääristää n. -9.000 € investointimenot, joita ei ole vielä siirretty
investoinneille. Tuloissa näkyy irtaimen omaisuuden myyntejä n. 277.000 €,
puunmyyntituottoja n. 62.000 ja lahjoituksia n. 50.000 €. Henkilöstökuluissa
on noin 4 % säästö verrattuna tasaiseen varojen käyttöön. Toimintakuluissa
kaikkineen on n. 8 % säästö.
Toimintatuotot
ilman myyntejä ja lahjoituksia

Toimintakulut
henkilöstökulut
Toimintakate
ilman myyntejä ja lahjoituksia

127 %
87 %

83 %
87 %
76 %
82 %

hallinto
hallinnon toimintatuottoja vääristää -4.000 € jaksotuskirjaus.
Toimintatuotot

17 %

Toimintakulut

83 %

henkilöstökulut
Toimintakate

74 %
87 %

seurakuntatyö
Seurakuntatyön tuotoissa on n. 50.000 lahjoitustuottoja ja n. 10.000
avustuksia.
Toimintatuotot

105 %

Toimintakulut

83 %

henkilöstökulut
Toimintakate

91 %
81 %
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hautausmaat
Toimintatuotot

95 %

Toimintakulut

82 %

henkilöstökulut

91 %

Toimintakate

72 %

kiinteistöt
Kiinteistöjen tuotoissa on 62.000 € metsätuottoja ja 277.000 € irtaimen
myyntivoittoja. Lisäksi kuluissa on n. -8.8000 € investointimenoja, jotka
kohdistetaan myöhemmin investoinneille.
Toimintatuotot

201 %

ilman myyntejä

94 %

Toimintakulut

83 %

henkilöstökulut

85 %

Toimintakate

61 %

ilman myyntejä

81 %

Kirkollisverot
Kirkollisverotulojen hyvä kertymä tasaantuu. Tammi-lokakuun aikana
kirkollisveroja on tilitetty n. 52.000 € 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. Tällä
hetkellä on epävarmaa, saavutetaanko kirkollisveroissa viime vuoden taso.
Se edellyttäisi noin 480.000 € kirkollisveron kertymää joulukuussa, eli 80.000
enemmän kuin loka-marraskuussa. Lokakuun tilityksestä lähtien verohallinto
alensi kirkon ns. jakoperustetta, mikä vähensi tilityksiä. Viime vuoden
joulukuun tasoisella tilityksellä viime vuoden kokonaistaso vähän ylitettäisiin.
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

5 135 355,93

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
399 207,19
403 836,51
5 187 221,70

5 187 221,70
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LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 7.12.2022

Esitys

1. Merkitään talouden toteuma tiedoksi.
2. Todetaan, että pääluokkien toimintakatteissa ei ole odotettavissa ylityksiä
tilivuodelta 2021.
3. Annetaan talouden toteuma kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Liitteet

Talouden toteuma: kokonaisuus ja pääluokittain

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 16.12.2021
Valmistelija

Kirkkoneuvosto

Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto merkitsee talouden toteuman
11/2021 tiedokseen.

Liitteet

Talouden toteuma: kokonaisuus ja pääluokittain

Käsittely

Talousjohtaja selosti asiaa.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 49

Kuukausiraportti 10/2021

Diaarinumero

DKAN/3/00.01.02/2020

KN 7.12.2021
Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Seppo Jarva
Liitteenä on kuukausiraportti 10/2021, joka on otettu kirkkohallituksen ja kipan
tilastoista. (Liite)

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 7.12.2021

Esitys

1. Merkitään tiedoksi
2. Annetaan kuukausiraportti kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Liitteet

Kuukausiraportti 10/2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

talousjohtaja

Muutoksenhaku

valituskielto

KV 16.12.2021
Valmistelija

Kirkkoneuvosto

Esittelijä

Kirkkoneuvosto

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto merkitsee kuukausiraportin
10/2021 tiedokseen.

Liitteet

Kuukausiraportti 10/2021

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

kirkkoneuvosto

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 50

Kirkkovaltuusto - Ilmoitusasiat
1.

Seuraavat kirkkovaltuuston kokoukset
a. Seminaari ma 4.4.2022 klo 18.00, Ruutanan monitoimitalo
b. kokous to 28.4.2022 klo 18.00, Suoraman seurakuntakeskus

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

--

Muutoksenhaku

valituskielto
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§ 51

Kirkkovaltuusto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti valtuutettuja kokoustyöskentelystä ja päätti kokouksen klo
20.38.
Laulettiin virsi Maa on niin kaunis.

Pöytäkirja

4/2021

44

16.12.2021
Kangasalan seurakunta - Kirkkovaltuusto

VALITUSOSOITUS

Kangasalan seurakunta
Kirkkovaltuusto
16.12.2021

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: 38, 44, 45, 47 – 51.

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan valittamalla ei
saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen
suorittamista.
2. Hankintaa koskevista 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).

3. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
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Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: - -

2 HANKINTAOIKAISU
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135 §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö:
Käyntiosoite: Kangasalan seurakunta, Kuohunharjuntie 22,
Postiosoite: Kuohunharjuntie 22, 36200 Kangasala
Sähköposti: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, jolleivat ne jo ole
hankintayksikön hallussa.

Pöytäkirja

4/2021

16.12.2021
Kangasalan seurakunta - Kirkkovaltuusto

3 VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
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: 39 - 42, 46,
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), 33200 Tampere
Postiosoite: Näsilinnankatu 26 (7. krs), 33200 Tampere
Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 43 §
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
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Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

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 ajankohtana 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
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
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
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
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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.

4 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET SEKÄ VALITUKSEN 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

–

päätös, johon haetaan muutosta

–

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–

vaatimuksen 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.
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Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
–

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen

–

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen 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 miljoona euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on
vähintään 10 miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

