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Kokousaika

15.02.2018 klo 17:00

Kokouspaikka

Seurahuone

Osallistujat

Tarri Henriikka
Haapa Anne
Huhta-aho Johanna
Jaatinen Anneli
Kerttula Kari
Koljonen Kari
Mattsson Kai
Simojoki Pekka
Urvanta Päivi

Puheenjohtaja
jäsen
jäsen, poistui klo 17.45
jäsen
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen, este
jäsen
jäsen, saapui klo 17.35 asian 2 aikana
jäsen, saapui klo 17.05

Mustonen Gitte

varajäsen, este

Tuhola Sirkka
Jarva Seppo
Kuusisto Annu

kirkkoneuvoston edustaja, este
kirkkoherra
talousjohtaja, este

Lehtola Henri
Heroja Jukka
Hämäläinen Riikka
Repo Heikki
Sydänlähde Eveliina

hallintokappalainen, sihteeri
musiikkityöstä vastaava
yhteisöpappi
jumalanpalveluselämästä vastaava
vapaaehtoiskoordinaattori

Esteestä ilmoittaminen

Henri Lehtola, 040 308 8110, henri.lehtola@evl.fi
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Allekirjoitukset

___ / ___ 2018
Henriikka Tarri
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

___ / ___ 2018

Henri Lehtola
sihteeri

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Kangasalla ___ / ___ 2018

___ / ___ 2018

Kai Mattsson
pöytäkirjantarkastaja

Anne Haapa
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 22.2. – 22.3.2018 Kangasalan
seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala.
Kangasalla ___ / ___ 2018

Henri Lehtola
sihteeri
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§1

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on lähetetty sähköpostitse torstaina 8.2.2018.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet on saapuvilla (KL
7:4)
Esitys

Todetaan läsnäolijat.
Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittely

Todettiin läsnäolijat. Paikalla olivat muut johtokunnan jäsenet paitsi Koljonen,
Simojoki ja Urvanta. Urvanta saapui klo 17.05 ja Simojoki klo 17.35.
Puheenjohtaja totesi esityslistan lähettämisen ajankohdan. Asiasta ei käytetty
puheenvuoroja

Päätös

Päätettiin yksimielisesti, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja
päätösvaltainen.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Johtokunta on noudattanut kiertävää
järjestelmää.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikoina.
Esitys

Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi Kai Mattsson ja Pekka Simojoki

Käsittely

Todettiin, että Simojoki oli poissa.

Päätös

Valittiin tarkastajiksi Kai Mattsson ja Anne Haapa.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
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§2

Yhteyden johtokunnan toimintakertomus

Diaarinumero

DKAN/11/00.01.02/2018

Valmistelija
Esittelijä

Johtokunnan käsiteltäväksi on laadittu vuodelta 2017
•
yleisen seurakuntatyön toimintakertomus (Liite), esittelijänä Heikki
Repo
•
kirkkomusiikin toimintakertomus (Liite), esittelijänä Jukka Heroja
•
aikuistyön toimintakertomus: aikuistyö, miestyö ja naistyö (Liite);
esittelijänä Henri Lehtola
•
vapaaehtoistoiminnan toimintakertomus (Liite); esittelijänä Eveliina
Sydänlähde
Johtokunnan käsiteltäväksi annetaan myös talousarvion toteutumat vuodelta
2017 (Liite)
Esittelijät käyttävät puheenvuorot toimintakertomuksista.
Johtokunnan toteuma on n. 3.300 € alijäämäinen. Kokonaistoteuma on n.
850.000 €.
Esitys

1.
2.
3.
4.
5.
Käsittely

Hyväksyttäneen yleisen seurakuntatyön toimintakertomus;
Hyväksyttäneen kirkkomusiikin toimintakertomus;
Hyväksyttäneen aikuistyön toimintakertomus;
Hyväksyttäneen vapaaehtoistoiminnan toimintakertomus; sekä
Lähetetään toimintakertomukset kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Henri Lehtola käytti esittelypuheenvuoron toimintakertomuksen tilinpäätöksen
kokonaisuudesta.
Heikki Repo esitteli yleisen seurakuntatyön toimintakertomuksen.
Puheenvuoroja käyttivät Sydänlähde, Mattsson, Jarva ja Hämäläinen.
Poistettiin lause aarrearkkumessun kävijöitten vähenemisestä, koska se
perustui väärään tilastointiin.Lisättiin lause ripistä mahdollisuudesta ennen
messun alkua.
Jukka Herojan esitteli musiikkityön toimintakertomuksen. Puheenvuoroja
käyttivät Urvanta, Sydänlähde, Simojoki, Jaatinen, Mattsson ja Kerttula.
Henri Lehtola esitteli aikuistyön toimintakertomuksen. Puheenvuoroja käyttivät
Urvanta, Sydänlähde, Hämäläinen, Mattsson, Heroja, Simojoki ja Jarva.
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Eveliina sydänlähde esitteli vapaaehtoistoiminnan toimintakertomuksen.
Puheenvuoroja käyttivät Tarri, Urvanta, ja Jarva. Lisättiin lause, että
vapaaehtoiskoordinaattorin tehtävä on koettu hyväksi, ja valtuusto perusti
siihen pysyvän tehtävän.
Päätös

Hyväksyttiin kohdat 1-5 yksimielisesti yllä mainituilla muutoksilla.

Toimeenpano

Kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
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Kangasalan seurakunta- Yhteyden johtokunta - Muut asiat

§3

a. Toimintatavat johtokunnan nopeissa asioissa
Johtokunnalle tulee joskus käsiteltäväksi asioita, joita varten on vaikea tai
epätarkoituksenmukaista kutsua johtokuntaa koolle. Tällaiset tilanteet voivat
olla esimerkiksi nopeita ja samalla merkitykseltään vähäisiä, lähinnä
käytännöllisiä, tai johtokunnan sisäiseen työskentelyyn liittyviä asioita. Silloin
kyse on lähinnä neuvottelusta, ei päätöksen tekemisestä.
Joulukuussa tällainen asia tuli esille, kun kirkkoneuvosto päätti, että yhteyden
johtokunnasta pyydetään edustaja vapaaehtoiskoordinaattorin
valintaryhmään. Silloin asia hoidettiin käytännössä niin, että sihteeri pyysi
sähköpostitse näkemyksiä ryhmään valittavasta. Sihteeri arvioi asian
sellaiseksi, että sitä varten ei tarvitsisi kutsua johtokuntaa koolle, vaan
jäsenten mielipiteen ilmaisu muulla tavalla on riittävä tapa.
Johtokunnan voi tarvittaessa kutsua koolle. Johtosäännön mukaan
”Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään neljäsosa jäsenistä sitä
kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kutsu
esityslistoineen toimitetaan jäsenille viimeistään viisi (5) päivää ennen
kokousta. Tieto kokouksesta on samalla tavalla toimitettava kaikille niille,
joilla on oikeus olla kokouksissa läsnä ja käyttää siinä puhevaltaa. Kiireellinen
asia voidaan ottaa päätettäväksi 2 momentissa olevien määräysten
estämättä. Asioiden käsittelystä ja kokouksen menettelytavoista säädetään
kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.”
Hallintopäätöksiä varten johtokunta on kutsuttava koolle. Muunlaisia asioita
varten on mahdollista keskustella siitä, voidaanko asioiden hoidosta päättää
muulla tavalla. Mahdollisia tapoja ovat esimerkiksi etäkokous, tai
etäneuvottelu, josta ei tehdä pöytäkirjaa. Se voi tapahtua sähköpostilla tai
puhelimella. Menettelytapa riippuu varmasti asiasta. Se riippuu myös siitä,
lukevatko jäsenet sähköposteja kiireellisessäkin tilanteessa. Tärkeää on
myös se, että jäsen voi aina saada asian käsiteltäväksi kokouksessa niin kuin
johtosäännössä määrätään.
Esitys

Keskustellaan toimintatavoista.

Käsittely

Puheenvuoroja käyttivät Tarri, Jarva, Haapa, Jaatinen, Urvanta, Sydänlähde
ja Lehtola.

Päätös

Johtokunta sopi keskenään seuraavasta sisäisestä menettelytavasta:
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja neuvottelevat siitä, vaatiko jokin asia
johtokunnan kokouksen kutsumista vai ei. Jos ei vaadi, asiasta käydään
sähköpostin avulla mielipiteen kartoitus. Neljäsosa jäsenistä voi vaatia asian
käsittelyä johtokunnan kokouksessa.
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§4

Kangasalan seurakunta - Yhteyden johtokunta - Ilmoitusasiat
1. Tiliöintimuutos
Raamattuluentojen tiliöinti vaihdetaan kesken kauden
vapaaehtoistoiminnasta aikuistyön talousarvioon. Raamattuluennoille
tehdään graafista suunnittelua ja hankitaan podcast –ohjelmisto.
Kokonaisarvo n. 1.000 €.
2. Muutos johtokunnan toimialaan
Seurahuoneen talousarvio ja toimintakertomus siirtyvät palvelun
johtokunnasta yhteyden johtokunnan toimialaan.
Eveliina kertoi seurahuoneen toiminnasta tällä hetkellä.
Puheenvuoroja käyttivät Hämäläinen ja Tarri.
3. Edustus valintatyöryhmässä
Todettiin, että joulukuussa käydyn sähköpostiviestinvaihdon
perusteella puheenjohtaja osallistuu vapaaehtoiskoordinaattorin
valintatyöryhmään.
4. Johtokunnan seuraavat kokoukset
Seuraavat kokoukset ovat
• 3.5.2018
• 6.9.2018
• 29.11.2018
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§5

Kangasalan seurakunta - Yhteyden johtokunta - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.56.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
§6
Muutoksenhakukiellot
ja niiden perusteet
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 5. §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5. §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät

1-5

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
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24. luvun 3. §:n 2. momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,
joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 24. luvun 14. §:n 2. momentti
2. hallintolainkäyttölain 5. §:n 2. momentti
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19. §
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja
valituskieltojen perusteet
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 8a §:n 2. momentin nojalla
saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansallisen kynnysarvon suuruus on
30.000 € (tavarat ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus- ja käyttöoikeusurakat).
Pöytäkirjan pykälät

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

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto
Myllystenpohjantie 2
36200 Kangasala

Pöytäkirjan pykälät
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla
vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla).
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
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Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 80.–83. §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jos ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.

Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen
Osoite
Sähköposti
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
hameenlinna.hao@oikeus.fi
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Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Osoite
Sähköposti

Eteläpuisto 2 C, 33100 Tampere
tampere.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Eteläranta 8, Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
09 180 2350
kirkkohallitus@evl.fi

Valitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Meritullinkatu 10, Helsinki
PL 29, 00023 Valtioneuvosto
09 135 9335, kirjaamo
kirjaamo@minedu.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn
ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti
on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköpostiosoite

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää
lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmä
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Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on
muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla
on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei
voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli
hankinnan arvo ylittää hankintalain 15. §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1445/2015) 2. §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksuja seuraavasti, jollei lain 6. tai 7. §:istä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
250 €
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Markkinaoikeus
Julkinen hankinta alle 1.000.000 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €
Yksityishenkilön maksu

2.000 €
4.000 €
6.000 €
500 €

