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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kn 1 §
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille 5.2.2015.
Kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on asetettu nähtäville ilmoitustaululle 5.2.2015.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Todetaan läsnä olevat jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Todettiin läsnä olevat jäsenet. Varsinaisista jäsenistä oli poissa Eija Mänki
ja Heikki Vainio. Kokouksessa oli läsnä Mänkin varajäsen Katariina Simelius.

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 Kauko Kentän ja Antero
Mäkisen.
Lisäksi päätetään, että kirkkoneuvoston pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.2.–5.3.2015 välisen ajan.
Päätös:
Esitys 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, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisiensa ajasta, paikasta ja koollekutsumistavasta.
Päätös:
Kirkkoneuvoston kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä esityslistat postitse vähintään viisi vuorokautta ennen kokousta. Kutsut toimitetaan jäsenille myös sähköpostitse heti esityslistan valmistuttua.
Kirkkoneuvoston kokoukset pidetään pääasiassa kirkkoherranviraston
neuvotteluhuoneessa.
Suunnitelma kokouspäivien osalta on seuraava:
Kirkkoneuvosto: torstai 26.3. klo 18.00, torstai 23.4. klo 18.00, torstai
13.8. klo 18.00 ja torstai 29.10. klo 18.00.
Kirkkovaltuuston kokouspäiviksi on suunniteltu sunnuntai 24.5. ja sunnuntai 15.11. Sunnuntaina 24.5. pidetään valtuuston kokouksen lisäksi
talouteen ja tulevaisuuden näkymiin keskittyvä valtuustoseminaari. Samana päivänä pidetään tarvittaessa myös kirkkoneuvoston kokous.
Tarvittaessa kokouksia voidaan pitää myös muina päivinä.
Kokousaikataulu julkaistaan myös seurakunnan kotisivuilla.
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KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN JOHTOKUNTIIN VUOSIKSI
2015–2016
Kn 4 §
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 3 §:n mukaan oikeus olla johtokunnan kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen on
kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja kirkkoneuvoston siihen tehtävään valitsemalla jäsenellä johtokunnissa.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja kirkkoneuvoston valitsemille edustajille
tulee aina lähettää kokouskutsu.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto valitsee edustajansa jumalanpalvelus- ja musiikkityön, kasvatustyön, diakoniatyön ja lähetystyön johtokuntiin.
Päätös:
Kirkkoneuvoston edustajiksi johtokuntiin valittiin:
- Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokuntaan Anne Ylitalo
- Kasvatustyön johtokuntaan Katariina Yrjölä
- Diakoniatyö johtokuntaan Martti Sillanpää
- Lähetystyön johtokuntaan Kauko Kenttä

SEURAKUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN PERHENEUVONNAN JOHTOKUNTAAN VUOSIKSI 2015–2016
Kn 5 §
”Perheneuvontaa varten on kirkkoneuvoston alainen johtokunta (Forssan
seurakunta), johon kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen puheenjohtajan ja viisi muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Ainakin kaksi jäsenistä tulee olla neuvottelukeskuksen toimialueen muista seurakunnista, joilta pyydetään esitys jäsenistä.”
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto tekee esityksen edustajaksi ja varaedustajaksi perheasiainneuvottelukeskuksen johtokuntaan vuosille 2015–2016.
Päätös:
Edustajaksi valittiin Antero Mäkinen ja varalle Kauko Kenttä.
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SEURAKUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN MUIHIN YHTEISÖIHIN
Kn 6 §
Tammelan seurakunta on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä:
-

Kirkkopalvelut ry.
Suomen Lähetysseura ry.
Suomen Luterilainen evankeliumiyhdistys ry.

Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan em. yhdistysten kokouksiin.
Päätös:
Edustajiksi valittiin:
- Kirkkopalvelut ry.
- Suomen Lähetysseura ry.
- Suomen Luterilainen evankeliumiyhdistys ry.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Jhtk

Kn

Kv

Heikki Vainio
Teijo Peltola
Teijo Peltola

TAMMELAN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kirkkoneuvosto
12.2.2015
6
_____________________________________________________________________
YHTEISÖPAJAHANKEEN SUUNNITELURYHMÄN NIMEÄMINEN
Kn 7 §
Osana Diakin valtakunnallista yhteisöpajahanketta
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) käynnistää yhteisöpajatoiminnan osana sen uutta, vuoden 2015 alussa voimaan tulevaa sosiaali-, terveys- ja kirkon alan koulutuksen opetussuunnitelmaa. Diakin tavoitteena on, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jokaisen hiippakunnan alueella tulisi toimimaan vähintään yksi yhteisöpaja, pääkaupunkiseudulla useampiakin.
Yhteisöpajat koostuvat seurakuntien tai kristillisten järjestöjen työntekijöistä,
luottamushenkilöistä, vapaaehtoisista, yhteistyökumppanien toimijoista ja
Diakin opiskelijoista. Pajan omistajuus on seurakunnalla tai järjestöllä ja se
järjestäytyy haluamallaan tavalla. Yhteisöpajan kesto voi olla jopa 2 – 3
vuotta.
Yhteisöpajassa käynnistetään yhdessä sovitun mukaisesti prosesseja ja
hankkeita, jotka tähtäävät yhteisöllisyyden, vapaaehtoistoiminnan ja kirkon
jäsenyyden vahvistumiseen sekä olemassa olevien mahdollisuuksien aiempaa parempaan hyödyntämiseen. Yhteisöpajassa toimivia opiskelijoita ohjaa Diakin lehtori.
Yhteisöpaja voi esimerkiksi keskittyä kehittämään seurakuntatilojen aiempaa yhteisöllisempää ja diakonisempaa käyttöä, yhteisöllisiä teemajumalanpalveluksia, diakoniaseurakunnan rakentamista, vapaaehtoista auttamista ja kasvatustyötä tai kahvila-, ravintola- ja avoin olohuonetoimintaa seurakunnan tiloihin.
Pajassa tavoitellaan pysyviä ratkaisuja ajankohtaisiin konkreettisiin haasteisiin ja ongelmiin. Isompiin hankkeisiin on mahdollista hakea Diakin osaamista ja kanavia hyödyntäen ulkopuolista rahoitusta, jolloin pajan jäsenet
saavat myös hyvän tuntuman hankerahoituksen kysymyksiin.
Yhteisöllisten menetelmien osaamista
Diakonia-ammattikorkeakoulussa on vahvaa yhteisöllisten menetelmien
osaamista. Se on muun muassa yhdessä Helsingin Diakonissalaitoksen
kanssa kehittänyt CABLE-mallin, jossa yhteisö nähdään yhdessä elämisen
ja yksilön voimaantumisen areenana. Asioita tehdään systemaattisesti yhdessä ihmisten kanssa sen sijaan, että niitä tehtäisiin heidän puolestaan.
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Menetelmäkehittämisen lisäksi Diakilla on käytettävissään useiden eurooppalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyö yhteisöllisyyden alueelta. Verkostoon kuuluu myös eurooppalaisia eri kirkkokuntien seurakuntia, jotka ovat toimintaympäristön muuttuessa menestyksellisesti uudistaneet toimintojaan.
Pajan toiminta perustuu keskinäisoppimisen ajatuksiin. Siinä keskeistä on
vastavuoroinen ja tutkiva työote sekä saadun tiedon soveltaminen paikallisiin oloihin. Yhteisöpaja vahvistaa ja jakaa asiantuntemustaan yhteistyökumppaneiden, muiden yhteisöpajojen sekä Diakin kansainvälisten kumppanien kanssa. Syntyneet uudet toimintatavat vakiinnutetaan osaksi seurakunnan tai järjestön perustyötä.
Yhteisöpajassa mukana olevat seurakunnan diakonia- tai nuorisotyöntekijät
saavat pääsyn Diakin sähköisiin oppimisympäristöihin, jolloin he voivat halutessaan myös itse suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoja tai
vaikkapa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, jos he muuten täyttävät
tutkinnon suorittamisen edellytykset.
Opiskelijat voivat pajassa toimia tiedon ja käyttäjäpalautteen kerääjinä, analysoijina, ilmiön tutkijoina ja kehittäjinä, osahankkeiden projektipäälliköinä ja
tulevaisuuden toimintojen käyttäjien edustajina. Osa aiemmin luokkahuoneissa tapahtuneesta opiskelusta siirtyy näin siis työelämän keskelle. Yhteisöpajassa voi myös suorittaa harjoitteluja ja tehdä opinnäytetyötä.
Yhteisöpaja tarjoaa seurakunnalle tai järjestölle toiminnan suunnitteluun ja
ohjaukseen liittyviä kartoituksia ja arviointeja, yhteisöllisen toimintatavan ja
yhdessä tekemisen vahvistamista, vapaaehtoistoiminnan virkistämistä, parhaat kansainväliset ja kansalliset käytännöt, hankerahoitusmahdollisuuksia
sekä vetoapua ajankohtaisiin haasteisiin.
Yhteisöpajan toiminta ei tuota mukana olevalle seurakunnalle tai järjestölle
välittömiä kustannuksia.
Seurakunta tai järjestö vastaa toimitilakustannuksista sekä omien
työntekijöiden palkkakustannuksista.
Diak vastaa oman henkilökuntansa kustannuksista.
Mahdolliset muut kustannukset pyritään kattamaan erilaisella hankerahoituksella.
WinWin – yhteisöpajan ideana
Yhteisöpaja on Tammelassa vaikuttavien toimijoiden verkosto, jossa etsitään yhteistyökumppaneiden kesken win-win – tilanteita; vahvistutaan vahvistamalla kumppaneiden vahvuuksia. Yhteisöpajahankkeessa rakennetaan
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yhteistyötä Tammelan seurakunnan, kansalasijärjestöjen, Tammelan kunnan, yritysten ja muiden alueelliset toimijoiden kesken. Seurakunta kehittää
hankkeessa seurakuntatilojen ja erityisesti Pappilan aiempaa yhteisöllisempää ja diakonisempaa käyttöä, jumalanpalveluselämän vahvistamista, diakoniaseurakunnan rakentamista, vapaaehtoistyön kehittämistä. Hankkeelle
laaditaan yhteistyökumppaneiden kanssa kolmivuotinen hankesuunnitelma.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Yhteisöpajahankkeen kehittämiseksi ja hankesuunnitelman laatimiseksi
kirkkoneuvosto nimeää 5 hengen työryhmän, johon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra ja talouspäällikkö. Kirkkoneuvosto nimeää työryhmälle puheenjohtajan.
Päätös:
Työryhmään nimettiin kirkkoherran ja talouspäällikön lisäksi Seppo Kujala,
Santra Rauhaniemi ja Maija-Stiina Rahkonen. Työryhmän puheenjohtajaksi
nimettiin kirkkoherra.
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HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN LAATIMINEN
Kn 8 §
Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista
koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestyksen (KJ) 15 lukuun. Siinä
säädetään myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti.
Talousarvion perusteluissa tulisi esittää myös selvitys seurakunnan henkilöstöstä ja henkilöstön kehittämisestä. Henkilöstösuunnitelmassa suunnitellaan henkilökunnan määrä ja tavoitteiden saavuttamiseen tarvittava osaamisen taso suunnittelukaudella. Seurakunta luo oman henkilöstöpoliittisen
linjauksensa; miten henkilöstöstä pidetään huolta, miten henkilökuntaa koulutetaan ja miten rekrytoidaan uusia työntekijöitä. Henkilöstösuunnitelmaan
sisällytetään sekä uudet palvelussuhteet että olemassa olevien palvelussuhteiden lakkauttaminen. Myös muut henkilöstöjärjestelyt, jos ne ovat
oleellisia seurakunnan toiminnan ja talouden kannalta, esitetään henkilöstösuunnitelmassa. Henkilöstösuunnitelma on suunnitteluvuosien osalta suuntaa antava, ei sitova.
Tammelan seurakunta on muiden seurakuntien tavoin isojen haasteiden
edessä, joten hyvän henkilöstöpolitiikan merkitys korostuu. Jäsenmäärän
lasku, talouden kiristyminen ja rakenteelliset muutokset tulevat merkittävästi
vaikuttamaan seurakuntien toimintaan.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää, että:
1. Tammelan seurakunnassa laaditaan henkilöstösuunnitelma, jonka tavoitteena on
Tukea talousarviossa ja taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista
Varautua edessä oleviin toiminnallisiin muutoksiin
Rekrytoinnin onnistuminen
Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen
2. Kirkkoneuvosto nimeää työryhmään kaksi luottamushenkilöedustajaa.
Lisäksi työryhmään nimetään kirkkoherra ja talouspäällikkö. Työryhmän
puheenjohtajaksi nimetään kirkkoherra.
3. Kirkkoneuvosto edellyttää, että valmistelua tehdään yhdessä henkilöstön
kanssa
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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4. Suunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa ja se hyväksytään talousarvion hyväksymisen yhteydessä
5. Jatkossa suunnitelmaa tarkistetaan vuosittain taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Luottamushenkilöistä työryhmään nimettiin Heikki Vainio ja Sinikka Rekola.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Jhtk

Kn

Kv

TAMMELAN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kirkkoneuvosto
12.2.2015
11
_____________________________________________________________________
MAANKÄYTTÖÖN JA MAANOMISTUKSEEN LIITTYVÄT NEUVOTTELUT
TAMMELAN KUNNAN KANSSA – NEUVOTTELIJOIDEN NIMEÄMINEN

Kn 9 §
Liite 1
Tammelan seurakunta on pyytänyt Maanmittauslaitosta selvittämään,
omistaako Tammelan seurakunta vielä osia Kirkkoherran virkatalo RN:o
1:17 tilasta. Maanmittauslaitoksen 28.11.2013 antamassa selvityksessä
on tultu siihen lopputulokseen, että Tammelan seurakunta omistaa edelleen määräalan kyseisestä tilasta.
Maanmittauslaitos on pyytänyt Tammelan kunnan lausuntoa siitä, hyväksyykö kunta lainhuudon myöntämisen Tammelan seurakunnalle ko. tilan
osalta. Tammelan kunnanhallitus on päättänyt 2.2.2015 vastustaa lainhuudon myöntämistä Tammelan seurakunnalle. Kunnanhallituksen päätös
on esityslistan liitteenä.
Tammelan kunta on kuitenkin valmis jatkamaan neuvotteluja Tammelan
seurakunnan kanssa asiasta osana muita kunnan ja seurakunnan välillä
käytäviä maankäyttö- /maanomistusneuvotteluja.
Päätösehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan neuvottelijat maankäyttö- / maanomistusneuvotteluihin kunnan kanssa
Päätös:
Neuvottelijoiksi nimettiin Anne Ylitalo, Martti Sillanpää, kirkkoherra Teijo
Peltola ja talouspäällikkö Jukka Girén.
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KIRKKONEUVOSTON JA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJOJEN
JULKAISEMINEN SEURAKUNNAN KOTISIVUILLA
Kn 10 §
Päätösehdotus, kirkkoherra
Kirkkoneuvosto päättää, että Tammelan seurakunnan kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston pöytäkirjat julkaistaan seurakunnan internet – kotisivuilla
vuoden 2015 alusta lukien.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

ILMOITUSASIAT
Kn 11 §
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavaa:
Tuomiokapitulin päätös Tammelan rovastikunnan kirkkoherrojen vuosilomista
Kirkkoherra Teijo Peltolan päätös nuorisotyönohjaajan viransijaisen
palkkaamisesta
Kirkkoherra Teijo Peltolan päätös kesäteologin palkkaamisesta.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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DIAKONISSA IRENE ALHASEN ANOMUS OSALLISTUA MATKANJOHTAJANA
TAMMELAN MARTTOJEN KANSSA NORJAAN 10.-15.8.2015 SUUNTAUTUVALLE
MAKTALLE
Kn 12 §
Diakonissa Irene Alhanen on pyytänyt lupaa saada osallistua matkanjohtajana yhteistyössä Tammelan Marttojen kanssa toteutettavalle matkalle Norjan Lofooteille 10.–15.8.2015. Matka on mainittu toimintasuunnitelmassa.
Matkan vastuullinen järjestäjä on Matka-Merilä Oy. Matkan toteutuminen
riippuu siitä saadaanko matkalle riittävästi osallistujia (35 henkilöä). Matkakustannukset ovat matkaan käytettävä työaika ja ulkomaan päiväraha.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto myöntää diakonissa Irene Alhaselle luvan osallistua matkanjohtajana matkalle Norjan Lofooteille 10.–15.8.2015.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

OP-VERKKOPALVELUSOPIMUS
Kn 13 §
Tammelan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti 14.2.2014 myöntää seurakunnan pankkitilien käyttöoikeudet talouspäällikkö Jukka Girénille. Tilinkäyttöoikeuksiin ei kuitenkaan sisälly verkkopalvelusopimusta. Pankkiasioiden hoidon kannalta verkkopalvelusopimus on tarpeen tehdä.

Päätösehdotus, kirkkoherra
Kirkkoneuvosto päättää, että Tammelan seurakunta tekee OP-verkkopalvelusopimuksen Lounaismaan Osuuspankkiin. Käyttöoikeus OPverkkopalveluun myönnetään talouspäällikkö Jukka Girénille.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUT ASIAT
Kn 14 §
Käytiin palautekeskustelua 8.2.2015 olleesta Majatalo-illasta.

MUUTOKSENHAKUMENETTELY JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kn 15 §
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeet. Liite 2.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo
19.50.
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