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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kn 73 §
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille 22.10.2015. Kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on asetettu nähtäville ilmoitustaululle 22.10.2015.
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 olivat poissa Antero Mäkinen, Kauko Kenttä ja Martti Sillanpää. Kentän tilalla oli varajäsen Jyri Kaunisto
ja Sillanpään tilalla oli varajäsen Simo Pärssinen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITÄMINEN
Kn 74 §
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkistajaa tai
jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Simo Pärssisen ja Heikki Vainion.
Lisäksi päätetään, että kirkkoneuvoston pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 5.–19.11.2015 välisen ajan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Jhtk
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TALOUDEN TOTEUTUMA
Kn 75 §
Talouden toteutuma esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto merkitsee talouden toteutuman tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2016
Kn 76 §
Kirkkovaltuuston tulee vahvistaa tuloveroprosentti (KL 15:2§) ja ilmoittaa se verohallitukselle kutakin talousarviovuotta edeltävän marraskuun 17.päivään
mennessä. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Kirkollisveroprosentti vaihtelee seurakunnissa yhdestä prosentista kahteen prosenttiin. Tammelan seurakunnassa kirkollisveroprosentti on ollut vuodesta 2014
lähtien 1,70 prosenttia.
Tammelan seurakunnan talous on tasapainossa. Osittain jäsenmäärä pienentymisestä johtuen pitää kuitenkin varautua verotulojen laskuun tulevina vuosina.
Talouden tasapainottamisessa veroprosentin korotus on kuitenkin äärimmäinen
keino. Seurakunnan talous on vuoden 2016 osalta mahdollista pitää tasapainossa nykyisellä veroprosentilla.
Kirkollisveroa on syyskuun 2015 loppuun mennessä kertynyt 1,5 prosenttia vähemmän vuoden 2014 vastaavaan aikaan verrattuna. Koko vuodelle asetettu
tavoite 1,26 milj. euroa näyttäisi kuitenkin toteutuvan. Vuoden 2016 osalta on
syytä varautua noin 3 prosentin laskuun.
Seurakunnille maksettava osuus yhteisöveron tuotosta poistuu vuonna 2016
kun laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (rahoituslaki) tulee voimaan vuoden 2016 alussa. Rahoituslain
mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan
seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat
hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion
korvauksen suuruus on 114 milj. euroa vuonna 2016. Kirkon keskusrahasto jakaa summasta 107 milj. euroa seurakunnille kuntien asukaslukujen mukaisessa
suhteessa. Tammelan seurakunnan osuus on noin 125.000 euroa, mikä on
hieman keskimääristä yhteisöverotuottoa suurempi.

Päätösehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto määrää vuoden 2016
kirkollisveroprosentiksi 1,70.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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VAPAUTUSHAKEMUKSIA SEURAKUNNAN MAKSUISTA
Kn 77 §
Seurakuntaan on saapunut kolme anomusta koskien seurakunnan laskuttamista maksuista (Seurakuntakuntakodin ja Pappilan vuokra sekä rippikoulumaksu)
Anomukset esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää vapautukset makuista anomusten mukaisesti.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Jhtk
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HAUTAUSMAAN JA KIINTEISTÖTOIMEN TEHTÄVÄJÄRJESTELYT
Kn 78 §
Vakituinen hautausmaan hoitaja Petri Lampisen oltua estynyt hoitamasta virkaansa on tehtävät järjestetty siten, että erityisammattimies Jyrki Hakala on hoitanut hautausmaan hoitajan tehtäviä ja kiinteistötoimen ja hautausmaan hoidon
tehtäviin on palkattu määräaikaisella työsopimuksella Juha Helin. Tällä hetkellä
Helinin työsopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun. Vakituisen hautausmaanhoitajan poissaolo jatkuu ainakin vuoden 2016 loppuun. Tehtävien hoitoa
on perusteltua jatkaa nykyisellä mallilla. Tämä edellyttää Juha Helinin työsopimuksen jatkamista. Määräaikaisuuden ollessa yli 6 kuukautta, päätöksen asiasta tekee kirkkoneuvosto.

Päätösehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää, että
Hautausmaan hoitajan tehtävistä vastaa erityisammattimies Jyrki Hakala
vuoden 31.12.2016 asti. Tehtävästä maksettava lisäkorvaus säilyy ennallaan.
Juha Helinin työsopimusta jatketaan nykyisillä ehdoilla 31.12.2016 asti.
Määräaikaisuuden perusteena on vakituisen hautausmaan hoitajan palkaton
virkavapaa ja siitä johtuvat tehtäväjärjestelyt.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN LAADINTATILANNE
Kn 79 §
Talous- ja toimintasuunnitelman 2016–2018 valmistelu on käynnissä ja se tulee
neuvoston käsittelyyn seuraavassa kokouksessa 26.11.2015.
Ennen varsinaisen talousarvioesityksen valmistumista on hyvä keskustella joistakin suunnitelmaan liittyvistä asioista. Tällaisia ovat mm. yhteisöpajahanke ja
mahdolliset investoinnit. Yhteisöpaja –hankkeen esittely esityslistan liitteenä (liite 1).
Päätösehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto keskustelee talous- ja toimintasuunnitelmaan liittyvistä asioista
ja antaa tarvittavat lisäohjeet valmistelua varten.
Päätös:
Kirkkoneuvosto keskusteli talous- ja toimintasuunnitelman laadintaan liittyvistä
asioista

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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Kn

Kv

TAMMELAN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu 75

Kirkkoneuvosto
29.10.2015
_____________________________________________________________________
ERO LUOTTAMUSTOIMISTA / JOHAN SIMOLA
Kn 80 §
Johan Simola on 21.10.2015 jättänyt eropyynnön kaikista Tammelan seurakunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi. Simola on kirkkovaltuuston ja kasvatustyön johtokunnan jäsen.

Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto
-

myöntää eron Johan Simolalle kirkkovaltuuston ja kasvatustyön johtokunnan
jäsenyydestä

-

toteaa, että Johan Simolan tilalle kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi tulee Keskusta ja sitoutumattomat – ryhmän varavaltuutettu Katariina Simelius.

-

valitsee uuden jäsenen kasvatustyön johtokuntaan Johan Simolan tilalle

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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YSTÄVYYSSEURAKUNTASOPIMUKSEN SOLMIMIMINEN TALLINNAN KAARLIN
SEURAKUNNAN KANSSA
Kn 81 §

Tammelan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman kansainvälisen diakonian työalalla on päätetty muun muassa, että solmimme ystävyysseurakuntasuhteet Viron, Latvian ja Unkarin kirkkoihin yhteistyössä Forssan seurakunnan kanssa. Forssan seurakunnalla on entuudestaan näihin sisarkirkkoihin vakiintuneet ja toimivat suhteet. Tammelan seurakunnan yhteistyötä näiden sisarkirkkojen ystävyysseurakuntiin on harjoitettu osallistumalla ystävyysseurakuntaleireille Virossa ja Forssassa ja toteuttamalla työyhteisön virkistys- ja seurakunnan TTS päivä Kaarlin seurakunnan vieraana Tallinnassa tämän vuoden toukokuussa.
Toiminta- ja taloussuunnitelman kehittämistavoitteeksi on päätetty rakentaa ystävyysseurakuntasuhteita Kaarlin seurakunnan kanssa Virossa, valmistella yhteistyötä Mezaparksin seurakunnan kanssa Latviassa ja Gödöllön seurakunnan
kanssa Unkarissa.
Kirkkoherra Teijo Peltola on ollut yhteydessä Kaarlin seurakunnan kirkkoherraan Jaak Ausiin ja neuvotellut mahdollisuudesta laatia ystävyysseurakuntasopimus Tammelan seurakunnan ja Kaarlin seurakunnan välille vielä tämän vuoden puolella. Alustavasti neuvotteluajankohdaksi on sovittu 27.–28.11. Tallinnassa. Neuvottelun tarkoituksena on laatia ystävyysseurakuntasopimus ja sopia
yhteistyön sisällöstä tulevaisuudessa.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Tammelan seurakunnan kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Teijo Peltolan
valmistelemaan ystävysseurakuntasopimuksen ja neuvottelemaan yhteistyön
tulevaisuudesta Tammelan seurakunnan ja Kaarlin seurakunnan välillä Tallinnassa 27.–28.11.2015. Matkan kustannukset koostuvat matka, majoitus- ja päivärahakuluista.
Käsittely:
Teijo Peltola poistui kokouksesta esteellisenä ennen päätöksen tekoa klo 19.16.
Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Katariina Yrjölä.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Teijo Peltola palasi kokoukseen päätöksen teon jälkeen klo 19.17.
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kn 82 §
Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset 20.10.2015 mennessä
oheisena, liitteet 2 ja 3.
Päätökset ovat nähtävillä kokouksen aikana kokoustilassa.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

ILMOITUSASIAT

Kn 83 §

Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi:
Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin päätös rakennemuutostyön
ohjausryhmien nimeämisestä (liite 4)
Tampereen hiippakunnan päätös Tammelan seurakunnan kappalaisen
viran haettavaksi julistamisen lykkäämisestä (liite 5)
Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit 2016
(materiaali toimitettu valtuutetuille sähköpostilla 21.10.2015)
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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AJANKOHTAISET JA VALMISTELUUN TULEVAT ASIAT
Kn 84 §
Kirkkoherra ja talouspäällikkö kertovat ajankohtaisista ja lähiaikoina valmisteluun tulevista asioista.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

MUUT ASIAT
Kn 85 §
Itsenäisyyspäivän seppeleen laskuun seurakunnan puolesta osallistuu
neuvoston varapuheenjohtaja Katariina Yrjölä.
Rovastikunnallisen rakennemuutostyön laajennetun ohjausryhmän kokous
pidetään Forssan pappilassa 17.12.2015 klo 18.00. Kokoukseen osallistuvat
rovastikunnan seurakunnista kirkkoherrat, talouspäälliköt, kirkkovaltuustojen
puheenjohtajat ja kirkkoneuvostojen varapuheenjohtajat.
Seuraava kirkkovaltuuston kokous on torstaina 12.11.2015 klo 18.00.

MUUTOKSENHAKUMENETTELY JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kn 86 §
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeet.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 6.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Jhtk
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