TAMMELAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Kokousaika

11.1.2018 klo 18.00

Kokouspaikka

PAPPILA

KOKOUSKUTSU 1/2018

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2§

Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

3§

Kokouksen asialistan hyväksyminen

4§

Kirkkoneuvoston kokousten aika, paikka ja koollekutsumistapa

5§

Rakenneselvitys Tammelan rovastikunnassa

6§

Kirkon sakariston vanhan asiakirja-aineiston luovuttaminen kansallisarkistoon

7§

Ilmoitusasiat

8§

Muut asiat

9§

Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen

3 pnä tammikuuta 2018

Juha Koivulahti
puheenjohtaja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 17. – 30.1.2018 välisen ajan.
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Kokousaika

11.1.2018 klo 18.40 – 20.35

Kokouspaikka

Pappila

Läsnä olleet jäsenet

Juha Koivulahti
Jyri Kaunisto
Antero Mäkinen
Eija Mänki
Simo Pärssinen
Sinikka Rekola
Seija Saarinen
Heikki Vainio
Anne Ylitalo
Katariina Yrjölä

puheenjohtaja

Muut läsnäolijat

Maija-Stiina Rahkonen
Susanna Peltonen
Jukka Girén

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston vpj
talouspäällikkö

Asiat

§:t 1 – 9

Allekirjoitukset
Juha Koivulahti
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Jukka Girén
pöytäkirjanpitäjä

Tammela 16.1.2018

Eija Mänki

Nähtävillä olo

Simo Pärssinen

Kirkkoherranvirasto 17.–30.1.2018

Juha Koivulahti
kirkkoherra

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Jhtk
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Kv
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kn 1 §
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille 3.1.2018. Kutsu
on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu
on asetettu nähtäville ilmoitustaululle 3.1.2018.
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 olivat poissa Jyri Kaunisto ja Antero Mäkinen.
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
17.–30.1.2018 välisen ajan.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Mänki ja Simo Pärssinen.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 17.–30.1.2018 välisen ajan.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN
Kn 3 §

Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kokouskutsun yhteydessä olevan asialistan
kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Jhtk
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KIRKKONEUVOSTON KOKOUSTEN AIKA, PAIKKA JA KOOLLEKUTSUMISTAPA
Kn 4 §
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:
Kirkkoneuvoston päättää, että kirkkoneuvoston kokouspäivät vuonna 2018 ovat
seuraavat:


To 11.1.



To 1.2.



To 1.3.



To 22.3. (tilinpäätös)



To 19.4.



To 17.5.



To 6.9.



To 4.10.



To 25.10. (veroprosentti)



To 29.11. (toiminta- ja taloussuunnitelma)

Kirkkoneuvosto kokoontuu tarvittaessa myös muina päivinä.
Kokoukset alkavat klo 18.00 ja kokouspaikka on pääsääntöisesti kirkkoherranvirasto.
Viralliset kokouskutsut lähetetään postitse viimeistään 5 päivää ennen kokousta. Kokouskutsut lähetään myös sähköpostilla.
Kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa kokouskutsuissa mainittavan nähtävillä oloajan.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Jhtk
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Päätös:
Torstaiksi 19.4. suunniteltu kokous päätettiin siirtää pidettäväksi 26.4. Muilta
osin kokousaikataulu hyväksyttiin. Alkamisajaksi kevään kokousten osalta päätettiin klo 17.00. Loppuvuoden kokousten alkamisaika päätetään myöhemmin.
Mikäli kirkkoneuvoston jäsenet ilmoittavat, että heille riittää esityslistan lähettäminen sähköpostilla, heille ei lähetetä esityslistaa kirjepostissa.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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RAKENNESELVITYS TAMMELAN ROVASTIKUNNASSA
Kn 5
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on 4.10.2017 päättänyt rakenneselvityksen laatimisesta Tammelan rovastikunnassa koskien Forssan, Humppilan,
Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän seurakuntia. Esillä on ollut lähinnä kaksi mallia:
joko näiden seurakuntien muodostama seurakuntayhtymä tai näistä seurakunnista muodostettava yksi seurakunta. Kapituli on määrännyt selvitysmieheksi
Urjalan kirkkoherra Timo Kumpusen, joka on aloittanut työnsä loppuvuodesta
2017. Tuomiokapitulin määräämänä konsulttina toimii Mikko Sulander.
Selvitys tehdään kevään 2018 aikana ja sitä varten perustetaan ohjausryhmä,
jossa on jäseniä kaikista seurakunnista. Tammelasta laajennettuun ohjausryhmään kuuluvat viranhaltijoiden kirkkoherran ja talouspäällikön lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Laajennetun ohjausryhmän ensimmäinen kokoontuminen on tiistaina 23.1.2018 klo 17.30 Jokioisten seurakunnan tiloissa.
Seurakunnat antavat selvityksestä lausuntonsa toukokuussa eli päättävät mukanaolostaan jatkossa. Selvityksen tekeminen ei sido seurakuntia johonkin ratkaisuun.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto käy keskuudessaan linjakeskustelun siitä, millaiseen rakenneratkaisuun Tammelan seurakunta on valmis ottaen huomioon seurakunnan
identiteetin, seurakunnassa vallitsevan yleisen ilmapiirin, luottamushenkilöiden
näkemykset sekä talousalueen oletetun lähitulevaisuuden kuntarakenteen ja
seurakunnan toiminnan ja talouden tulevaisuuden näköalat. Kirkkoneuvoston
keskustelun pohjalta laajennettuun ohjausryhmään osallistuvat saavat näkemyksen Jokioisilla 23.1. käytävän yhteisen keskustelun pohjaksi siitä, millaiseen
seurakuntarakennemalliin Tammela on valmis liittymään mukaan.

Päätös:
Kirkkoneuvosto keskusteli eri vaihtoehdoista ja totesi yksimielisesti seuraavaa:
Kun otetaan huomioon Tammelan seurakunnan tämän hetkinen taloudellinen tilanne ja näkymät lähivuosien osalta, seurakunnan toiminta lähivuosien osalta
turvataan parhaiten jatkamalla itsenäisenä seurakunta.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Jhtk

Kn

Kv

TAMMELAN SEURAKUNTA
Kokouspäivämäärä
Sivu
Kirkkoneuvosto
11.1.2018
7
_____________________________________________________________________
KIRKON SAKARISTON VANHAN ASIAKIRJA-AINEISTON LUOVUTTAMINEN
KANSALLISARKISTOON
Kn 6 §
Tammelan kirkon sakariston takahuoneen kaapeissa on säilytetty tarkemmin
määrittelemättömän pitkän ajan vanhaa, pääosin 1800-luvun, mutta myös 1700luvun ja joitain yksittäisiä 1600-luvun käsinkirjoitettuja ja painettuja asiakirjoja.
Ne ovat enimmäkseen erilaisia kirkossa luettuja tiedotteita, mutta joukossa on
muun muassa sääpäiväkirjoja, pienpainatteita jne. Kirkkoherra on päätöksellään
1.11.2017 (29 / 2017) palkannut sijaissuntio Seppo Kujalan siivoamaan, tyhjentämään, järjestämään ja konsultoimaan edelleen Kansallisarkiston kanssa aineiston jatkosäilyttämisestä sekä sen siirtämisestä aikanaan arkiston Hämeenlinnan toimipisteeseen.
Aineisto on nyt järjestetty mappeihin ja ne odottavat siirtoa Hämeenlinnaan, joka on tutkimuskäyttöä ja säilyttämistä ajatellen asianmukaisin päätearkisto.
Tammelan seurakunta saa aineistosta niin halutessaan esim. skannauksia. Lisäksi seurakunnan omassa arkistossa on tarkoitus säilyttää joitain aineistoja,
mm. 1770-luvulta peräisin olevaa kirjasta, johon on merkitty tammelalaisten lukutaitomerkintöjä.
Kansallisarkisto edellyttää, että kirkkoneuvosto tekee päätöksen em. aineiston
siirrosta ja luovuttamisesta Kansallisarkiston säilytettäväksi. Arkiston ylitarkastaja Kari Korpi lähettää kirjallisen sopimuspaperin kirkkoherran allekirjoitettavaksi.
Kun sopimus on allekirjoitettuna Kansallisarkistossa, seurakunta saa luvan siirtää materiaalin Hämeenlinnaan.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Tammelan seurakunnan kirkkoneuvosto päättää luovuttaa kirkon sakaristossa
säilytetyn asiakirja-aineiston Kansallisarkiston Hämeenlinnan toimipisteeseen,
valtuuttaa kirkkoherra Juha Koivulahden allekirjoittamaan sopimuksen arkistolaitoksen kanssa ja antaa luvan Seppo Kujalalle siirtää sen Hämeenlinnaan.
Koivulahti, Kujala ja arkistolaitoksen edustaja yhdessä sopivat siitä, mitkä aineistot jäävät edelleen seurakunnassa säilytettäviksi.
Asiakirjojen joukossa on joitakin salassa pidettäviä asiakirjoja. Luvat niiden
käyttöön myöntää Kansallisarkisto.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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ILMOITUSASIAT
Kn 7 §
Ei ollut ilmoitusasioita.

MUUT ASIAT
Kn 8 §
Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherra Juha Koivulahden osallistumisen Kirkon
johtamisfoorumi – koulutukseen 18.–19.2018.

MUUTOKSENHALUMENETTELY JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kn 9 §
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeet.
Päätös:
Kirkkoneuvosto antoi liitteen 1 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Jhtk
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