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Kokousaika

25.2.2021 klo 17.07 – 18.55

Kokouspaikka

Seurakuntakoti

Läsnä olleet jäsenet

Koivulahti Juha
Kaunisto Jyri
Mäkinen Antero
Mänki Eija
Pärssinen Simo
Rekola Sinikka
Saarinen Seija
Toikka Päivi
Tuovinen Tuomo
Vainio Heikki

puheenjohtaja

Muut läsnäolijat

Rahkonen Maija-Stiina
Peltonen Susanna
Girén Jukka

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston vpj
talouspäällikkö

Asiat

§:t 1 – 15

Allekirjoitukset
Juha Koivulahti
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Jukka Girén
pöytäkirjanpitäjä

Tammela 28.2.2021

Jyri Kaunisto

Nähtävilläolo

Antero Mäkinen

Seurakuntatoimisto 1.-14.3.2021

Juha Koivulahti
kirkkoherra
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kn 1 §
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille 17.2.2021.
Kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on asetettu nähtäville ilmoitustaululle 17.2.2021.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Todetaan läsnä olevat jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Varsinaisista jäsenistä oli poissa Sinikka Rekola.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITÄMINEN
Kn 2 §
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkistajaa tai
jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Jyri Kauniston ja Antero
Mäkisen.
Lisäksi päätetään, että kirkkoneuvoston pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 1.-14.3.2021 välisen ajan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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KIRKKONEUVOSTON KOKOUSTEN AIKA, PAIKKA JA KOOLLEKUTSUMISTAPA
Kn 3 §
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisiensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.
Kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Päätösehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää, että vuonna 2021 kirkkoneuvoston kokouspäivät
ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•

25.2.
25.3.
20.5.
8.6.
19.8.
30.9.
28.10.
25.11.

Kokousten alkamisaika on klo 17.00.
Tarvittaessa kirkkoneuvosto kokoontuu myös muina päivinä.
Kokouspaikkana on seurakuntatoimisto tai seurakuntakoti. Kokouksia
voidaan pitää myös sähköisesti etäkokouksina, kun lakimuutos tämän
sallimiseksi on tullut voimaan.
Viralliset kokouskutsut lähetetään sähköpostilla viimeistään 5 päivää ennen kokousta. Tarvittaessa kokouskutsu lähetetään myös postissa.
Kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä seurakuntatoimistossa kokouskutsuissa mainittavan nähtävillä oloajan. Pöytäkirjat
julkaistaan myös seurakunnan kotisivuilla.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Jhtk

Kn

Kv

TAMMELAN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kirkkoneuvosto
25.2.2021
5
_____________________________________________________________________
JOHTORYHMÄN MUODOSTAMINEN
Kn 4 §
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 31.10.2019 perustaa johtoryhmän seurakunnan hallinnon tueksi. Kaudella 2019–2020 johtoryhmä kokoontui neljä kertaa. Näistä kaksi kokoontumiskertaa olivat koronapandemiasta johtuvia kriisivalmiusryhmiä.
Tammelan kokoisissa seurakunnissa johtoryhmä muodostetaan yleensä johtavista viranhaltijoista ja valtuutetuista täydennettynä lisäksi jollain seurakunnan
muulla johtavalla (tai vast.) viranhaltijalla. Ryhmän tehtävänä on kokoontua tarvittaessa ennen kirkkoneuvoston kokousta käymään läpi neuvostoon tulevia
asioita tai muuten, mikäli kokoukselle on tarvetta.
Kaudella 2019–2020 Tammelan seurakunnan johtoryhmään kuului kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kirkkoherra, talouspäällikkö sekä kappalainen.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Tammelan seurakuntaan perustetaan kaudeksi 2021–2022 johtoryhmä, jonka
muodostaa kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kirkkoherra, talouspäällikkö sekä kappalainen. Johtoryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii kirkkoherra.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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TALOUSTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN
Kn 5 §
Tammelan seurakunnan kirkkoneuvosto perusti 30.11.2017 kirkkoneuvoston
kokouksessa 26.10.2017 tehdyn aloitteen perusteella taloustyöryhmän. Taloustyöryhmän keskeisiä tehtäviä olivat pitkäaikaisemman talous- ja henkilöstösuunnittelun valmistelu.
Uusi kirkkoneuvosto toteisi taloustyöryhmän edelleen tarpeelliseksi ja perusti
sen kokouksessaan 31.1.2019. Kirkkoneuvosto nimesi sen puheenjohtajaksi talouspäällikön sekä jäseniksi kirkkoherran, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anne
Ylitalon, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Seija Saarisen sekä kirkkoneuvoston jäsenen Jyri Kauniston.
Taloustyöryhmän tehtävinä oli valmistella keskeisiä seurakunnan talouteen,
henkilöstösuunnitteluun ja kiinteistöihin liittyviä asioita.
Työryhmän toimikausi päättyi, kun kirkkoneuvoston toimikausi päättyy.
Taloustyöryhmä on edelleen tarpeellinen, joten sen nimeäminen on tarpeen.
Päätösehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää perustaa taloustyöryhmän ja nimeää sen puheenjohtajaksi talouspäällikön sekä jäseniksi kirkkoherran, kirkkovaltuuston puheenjohtajan, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan sekä 1-2 kirkkoneuvoston jäsentä.
Taloustyöryhmän tehtävinä on valmistella keskeisiä seurakunnan talouteen,
henkilöstösuunnitteluun ja kiinteistöihin liittyviä asioita.
Työryhmän toimikausi päättyy, kun kirkkoneuvoston toimikausi päättyy.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti perustaa taloustyöryhmän ja nimesi sen puheenjohtajaksi
talouspäällikön sekä jäseniksi kirkkoherran, kirkkovaltuuston puheenjohtajan,
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan sekä kirkkoneuvoston jäsenet Jyri Kauniston ja Heikki Vainion.
Taloustyöryhmän tehtävinä on valmistella keskeisiä seurakunnan talouteen,
henkilöstösuunnitteluun ja kiinteistöihin liittyviä asioita.
Työryhmän toimikausi päättyy, kun kirkkoneuvoston toimikausi päättyy.
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TALVIRIPPIKOULULEIRIN RIPPIKOULUMAKSUN MUUTTAMINEN
Kn 6 §
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 03.12.2020 hyväksynyt vuoden 2021 rippikouluja varten laaditun suunnitelman, jossa leirimuotoisten rippikoulujen maksuksi päätettiin 80 euroa. Alun perin talvirippikoululeiri oli tarkoitus toteuttaa viisipäiväisenä leirinä viikolla 9. Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi
leiri joudutaan kuitenkin pitämään kahdessa ryhmässä 28.02.–02.03. (A) ja 03.–
05.03. (B). Näin ollen leirijakso lyhenee puoleen alkuperäisestä. Myös rippikoulumaksua on tarpeellista tarkistaa, joten esitetään maksun puolittamista 80:stä
40 euroon.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto hyväksyy lyhennetyn talvirippikoululeirin rippikoulumaksuksi 40
euroa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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KORONAVIRUSTILANTEESTA JOHTUVA VÄKIMÄÄRÄN RAJOITTAMINEN
TAMMELAN KIRKOSSA JA TORRON KAPPELISSA JÄRJESTETTÄVISSÄ
KIRKOLLISISSA TOIMITUKSISSA
Kn 7 §
Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki aluettaan koskien 27.01.2021 päätökset,
joilla jatkettiin koronavirustilanteesta johtuvia, tammikuun loppuun asti voimassa
olleita kokoontumisrajoituksia helmikuun ajan (1.–28.02.2021). Näiden rajoitusten mukaan Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirien alueilla kaikki yli 10 henkilön sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kiellettiin.
Aluehallintoviraston tiedotteessa tarkennettiin kuitenkin, että kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisten yhdyskuntien, kuten evankelis-luterilaisen kirkon järjestämiä jumalanpalveluksia ja muita vastaavia toimituksia, jotka kuuluvat
yhteisöjen tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan ja jotka järjestetään julkista uskonnonharjoitusta varten yhteisön omissa tai niitä vastaavissa tiloissa. Tästä rajauksesta huolimatta kirkossa on haluttu vastuullisesti pitäytyä valtiovallan
antamissa rajoituksissa ja suosituksissa.
Tampereen hiippakunnan ohjeistuksessa (01.12.2020) sanotaan lähtökohtaisesti, että jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten, diakonian, sielunhoidon
ja henkisen tuen antaminen on kriisinkestävyyden kannalta aivan oleellista.
Nämä turvataan kaikissa olosuhteissa. Tämän jatkoksi ohjeistuksessa linjataan,
että kirkollisissa toimituksissa voi olla paikalla enintään 10 henkilöä, seurakunnan työntekijät mukaan lukien. Hautaan siunaamisissa voivat pastoraalisista
syistä olla läsnä vainajan kaikkein läheisimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin
annetun 10 henkilön rajan. Kirkolliset toimitukset pyritään järjestämään ensisijaisesti seurakunnan tiloissa.
Sillä kokemuksella, joka Tammelassa mutta myös rovastikunnan muissa seurakunnissa on kevään 2020 poikkeusoloajasta lähtien muodostunut, on se, että
etenkin hautaansiunaamisia on hyvin usein vaikea järjestää siten, että väkimäärä mukaan lukien seurakunnan työntekijät (3) voitaisiin rajata tiukasti 10 henkilöön. Hautaansiunaamisissa lähiomaisina pidettäviä henkilöitä ovat pääsääntöisesti vainajan leski, lapset, lastenlapset ja sisarukset. Jos kyseessä on suuri
suku, ahtaissa rajoittamisissa joudutaan helposti käyttämään keinoja, jotka ovat
edellä mainittujen henkisen ja pastoraalisen tuen sekä kriisinkestävyyden kannalta vahingollisia.
Avioliittoon vihkimisiä ei väkimäärän rajoittamisaikana ole käytännössä järjestetty, mutta kasteita kylläkin. Vaikka kaste on sakramentti ja siksi tärkeä toimitus,
jonka toimittamista ei pidä tarpeettomasti viivyttää, siinä väkimäärät ovat olleet
hautauksiin verrattuna helpommin rajattavissa. Kaste, vaikka onkin ainutlaatuinen tilaisuus, ei ole kuitenkaan hautaan siunaamisessa tapahtuvan hyvästijätön
tavoin ”lopullinen” tilanne ja toimitus.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Jhtk

Kn

Kv

TAMMELAN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kirkkoneuvosto
25.2.2021
9
_____________________________________________________________________
Aluehallintoviraston tiedotteen, Tampereen hiippakunnan ohjeistuksen ja Tammelan seurakunnassa vuoden aikana havaitun perusteella esitetään, että kirkollisissa toimituksissa pitäydytään meneillään olevien rajoitusten voimassa ollessa ja niiden mukaisesti seuraaviin väkimääriin mukaan lukien työntekijät (3):
hautaus 23, kaste 15, avioliittoon vihkiminen 15. Päätöstä tehdessä on lisäksi
tärkeä muistaa, että etenkin Tammelan kirkko on tilana niin suuri, että turvaetäisyydet on kirkossa helppo järjestää suosituksia suuremmallekin väkimäärälle.
Torron kappelissa järjestettäviin toimituksiin esitetään vastaavasti väkimäärien
rajoittamista seuraavasti: hautaus 15, kaste 13, avioliittoon vihkiminen 13.

Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää, että meneillään olevien rajoitusten voimassa ollessa ja
niiden mukaisesti kirkollisissa toimituksissa pitäydytään seuraaviin väkimääriin
mukaan lukien työntekijät: Tammelan kirkossa toimitettavassa hautauksessa
23, kasteessa 15, avioliittoon vihkimisessä 15. Vastaavat väkimäärät Torron
kappelissa ovat hautauksessa 15, kasteessa 13, avioliittoon vihkimisessä 13.
Käsittely:
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta, jonka jälkeen esittelijä antoi muutetun päätösehdotuksen.
Muutettu päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto jää odottamaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston KantaHämettä ja Tampereen hiippakunnan alueen seurakuntia koskevia linjauksia.
Sen jälkeen neuvosto tekee tarvittaessa päätökset kirkollisten toimitusten henkilömääristä.
Päätös:
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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HENKILÖSTÖASIA
Kn 8 §
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ASIA EI JULKINEN
Kn 9 §
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ENNAKKOTIETOA TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2020
Kn 10 §
Talouspäällikkö kertoo ennakkotietoja vuoden 2020 tilinpäätöksestä.
Päätösehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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TALOUSPÄÄLLIKÖN AJANKOHTAISIA ASIOITA
Kn 11 §
Talouspäällikkö käy läpi ajankohtaisia asioita.
Päätösehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kn 12 §
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset numerot 66-67/2020 ja 1- 12 /2021 sekä talouspäällikön viranhaltijapäätöksen numero 1/2021 ovat nähtävillä kokouksessa.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

ILMOITUSASIAT

Kn 13 §
Ei ollut ilmoitusasioita.
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MUUT ASIAT
Kn 14 §
Keskusteltiin pöytäkirjojen julkaisemisesta seurakunnan kotisivuilla. Seurakunnan kotisivut on uusittu ja pöytäkirjat tullaan jatkossa julkaisemaan kotisivuilla.

MUUTOKSENHAKUMENETTELY JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kn 15 §
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeet.
Päätös:
Kirkkoneuvosto antoi liitteen 2 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.
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