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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kn 39 §
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille 12.5.2015. Kutsu
on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on
asetettu nähtäville ilmoitustaululle 12.5.2015.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
paikalla.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Todetaan läsnä olevat jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Kirkkoneuvoston varsinaista jäsenistä oli poissa Antero Mäkinen.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITÄMINEN
Kn 40 §
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkistajaa tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Vainion ja Anne Ylitalon.
Lisäksi päätetään, että kirkkoneuvoston pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
26.5.–9.6.2015 välisen ajan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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KAPPALAINEN VESA PARIKAN VALINTA YPÄJÄN SEURAKUNNAN
KIRKKOHERRAKSI
Kn 22 § / 26.3.2015
Kappalainen Vesa Parikka on valittu Ypäjän seurakunnan kirkkoherraksi. Vaali
suoritettiin 22.3.2015 eikä vaalin tulos ole siten vielä lainvoimainen.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto merkitsee Vesa Parikan valinnan Ypäjän seurakunnan kirkkoherraksi tiedoksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi valinnan tiedoksi. Nimettiin työryhmä, joka valmistelee sijaisen valintaa Tuomiokapitulin myönnettyä Parikalle eron Tammelan seurakunnan
kappalaisen virasta. Työryhmään nimettiin kirkkovaltuuston puheenjohtaja MaijaStiina Rahkonen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Katariina Yrjölä ja kirkkoherra Teijo Peltola.
Kn 29 § / 23.4.2015
Kirkkoherra on valmistellut kappalaisen sijaisen valintaa yhteistyössä Tampereen
hiippakunnan tuomiokapitulin notaarin kanssa. Ensisijaisena tavoitteena on ollut
saada sijaisuutta hoitamaan työtön pappi, mutta tämä ei ole onnistunut eikä rekrytointyöryhmä ole voinut haastatella hakijoita. Vaihtoehtoina on siten joko eläkkeellä olevan papin rekrytoiminen tai vokaation antaminen teologian maisterille, joka
mahdollisesti saisi pappisvihkimyksen Tampereen hiippakunnasta. Teologian
maisterin rekrytoinnin kannalta haasteellista on pappisvihkimykseen liittyvän ordinaatiokoulutuksen aikataulu, joka ei mahdollista sijaisuuden laittamista avoimeen
hakuun. Koska papin rekrytoiminen viimeistään kesäkuun alusta on seurakuntatyön sujuvan hoitamisen kannalta kiireellistä, on kirkkoherra, päättänyt kutsua teologian maisteri Laura Suokkaan kirkkoneuvoston haastatteluun 23.4.2015 pidettävään kokoukseen.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Tammelan seurakunnan kirkkoneuvosto haastattelee teologian maisteri Laura
Suokasta ja päättää tämän jälkeen pyytääkö seurakunta hänelle viranhoitomääräyksen Tammelan seurakunnan kappalaisen sijaisuutta varten 24.5.–31.12.2015
väliseksi ajaksi.
Asian käsittely:
Kirkkoneuvosto haastatteli Laura Suokasta. Haastattelun ja keskustelun jälkeen
kirkkoherra teki seuraavan päätösehdotuksen:
Ottaen huomioon erityisesti kesäkuukausien pappistyövoimatarpeet ja Tampereen
hiippakunnan tuomiokapitulin ordinaatiokoulutuksen tiukan aikataulun, on perusteltua rekrytoida kappalaisen sijaisuuteen jo papiksi vihitty henkilö. Kirkkoneuvosto
päättää, että rekrytointia jatketaan.
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kn 41 §
Kirkkoherra on valmistellut kappalaisen sijaisen valintaa yhteistyössä Tampereen
hiippakunnan tuomiokapitulin notaarin kanssa. Ensisijaisena tavoitteena on ollut
saada sijaisuutta hoitamaan työtön pappi, mutta tämä ei ole onnistunut. Vaihtoehtoina on siten eläkkeellä olevan papin rekrytoiminen.
Kirkkoherra on neuvotellut rovasti Yrjö Niemen kanssa tämän mahdollisuudesta
hoitaa Tammelan seurakunnan kappalaisen sijaisuutta 1.6.–31.12.2015 välisen
ajan. Rovasti Yrjö Nimellä on mahdollisuus hoitaa viransijaisuutta kyseisenä aikana siten, että kesän 2015 työ- ja vapaa-aikasuunnitelmaan ei tarvitse enää tehdä
muutoksia.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Tammelan seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan viranhoitomääräyksen rovasti Yrjö Niemelle Tammelan seurakunnan kappalaisen sijaisuutta varten 1.6.–31.12.2015 väliseksi ajaksi.
Kirkkoneuvosto päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta
välittömästi tässä kokouksessa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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NUORISOTYÖNOHJAAJA LEENA KUUSJÄRVEN IRTISANOUTUMINEN JA VIRAN
SIJAIJÄRJESTELYT
Kn 42 §
Tammelan seurakunnan virkavapaalla oleva nuorisotyönohjaaja Leena Kuusjärvi
on 30.4.2015 irtisanoutunut Tammelan seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta
1.6.2015 lukien. Leena Kuusjärvi on ollut virkavapaalla ollessaan koeajalla uudessa virassaan Tampereen seurakuntayhtymässä. Nuorisotyönohjaajan viransijaisuutta hoitaa kirkkoherran viranhaltijanpäätöksellä (3/2015) nuorisotyönohjaaja
Johanna Rantala 12.1.–12.7.2015 välisen ajan.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto hyväksyy nuorisotyönohjaaja Leena Kuusjärven irtisanoutumisen
Tammelan seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta 1.6.2015 alkaen.
Kirkkoneuvosto jatkaa nuorisotyönohjaaja Johanna Rantalan viransijaisuutta
31.8.2015 asti.
Kirkkoneuvosto nimeää työryhmän valmistelemaan nuorisotyönohjaajan rekrytointia.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Työryhmään nimettiin Santra Rauhaniemi,
Katariina Yrjölä, Teijo Peltola ja Jukka Girén.

YHTEISÖPAJAHANKEEN SUUNNITELUN UUDELLEEN AIKATAULUTTAMINEN
Kn 43 §
Tammelan seurakunnassa käynnissä olevista henkilöstövaihdoksista johtuen
yhteisöpajahankkeen suunnittelua on perusteltua siirtää kesäkuukausien yli jolloin,
hanke ehditään vielä suunnittelemaan osaksi vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaa.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi yhteisöpajahankkeen muuttuneen suunnitteluaikataulun.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Jhtk

Kn

Kv

TAMMELAN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu 40

Kirkkoneuvosto
19.5.2015
_____________________________________________________________________
LASTENOHJAAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN
Kn 61 / 4.12.2015
Lastenohjaaja Tarja Mäkelä on irtisanoutunut seurakunnan palveluksesta eläkkeelle siirtymisen johdosta. Tarja Mäkelän viimeinen työpäivä tulee olemaan
31.12.2014.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Tammelan seurakunnan lastenohjaajan työsuhde julistetaan haettavaksi siten, että
hakuaika päättyy 18.12.2014 klo 15. Työ tulee ottaa vastaan 1.3.2015 tai sopimuksen mukaan. Lastenohjaajan tehtävän vaativuusryhmä on 402 ja vähimmäispalkka on 1 920,06 €/kk. Työaika 38,15 h/työviikko.
Lastenohjaajan rekrytointia varten kirkkoneuvosto asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on:
- perehtyä hakemusasiakirjoihin ja päättää haastatteluun kutsuttavista hakijoista,
- valmistella kirkkoherran johdolla haastattelun toteutustapa,
- valmistella kirkkoneuvostolle esitys lastenohjaajan valinnasta vuoden 2015 ensimmäiseen kirkkoneuvoston kokoukseen.
Päätös:
Keskustelun kuluessa Liisa Pura esitti Susanna Peltosen kannattamana, että toimi
täytetään määräaikaisena 31.5.2015 asti.
Koska oli tehty kirkkoherran esityksestä poikkeava, kannatettu ehdotus, määräsi
puheenjohtaja suoritettavaksi äänestyksen, jossa kirkkoherran esitystä äänestävät
”jaa” ja jos ”ei” voittaa tulee Liisa Puran esitys kirkkoneuvoston päätökseksi.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksi jaa-ääni (Peltola) ja kahdeksan eiääntä (Kaunisto, Kenttä, Koivu, Mäkinen, Peltonen, Pura Liisa, Sillanpää ja Vainio).
Puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvosto päätti täyttää lastenohjaajan toimen
määräaikaisena 31.5.2015 asti.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti antaa kirkkoherran tehtäväksi laatia
selvitys siitä, miten voitaisiin jatkossa selvitä pienemmillä henkilöstöresursseilla.
Kirkkoherra valitsee johtosäännön mahdollistamalla tavalla määräaikaisen työntekijän lastenohjaajan toimeen ajalle 1.1.–31.5.2015.
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Kn 32 § / 23.4.2015
Kirkkoherra on kirkkoneuvosto päätöksen mukaisesti palkannut Johanna Sjöblomin määräaikaiseen lastenohjaajan työsuhteeseen ajalle 1.1.–31.5.2015.
Lisäksi kirkkoherra on yhteistyössä vastaavan lastenohjaajan Annemari Sipilän ja
talouspäällikkö Jukka Girénin kanssa selvittänyt miten lapsityössä voitaisiin jatkossa selvitä pienemmillä henkilöstöresursseilla.
Tammelan seurakunnan ja kunnan avoimen varhaiskasvatuksen kesken käydyissä neuvotteluissa on hahmoteltu seuraavanlaista toteuttamissuunnitelmaa. Suunnitelma olisi tarkoitus toteuttaa 1.9.2016 alkaen. Tammelan kunta ostaisi seurakunnan työntekijän työpanoksen kunnalliseen kerhotoimintaan siten, että työajallinen osuus olisi yhteensä 12 tuntia/viikko 38,15 tunnin viikoittaisesta työajasta.
Suunnitelma mahdollistaisi jatkossakin kahden päätoimisen lastenohjaajan työsuhteen jatkumisen seurakunnassa. Toteuttamissuunnitelma on liitteenä (liite 2). Keskusteluja kunnan ja seurakunnan kesken jatketaan lähiaikoina.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto keskustelee luonnostellusta avoimen varhaiskasvatuksen toteuttamissuunnitelmasta ja merkitsee suunnitelman tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kn 44 §
Johanna Sjöblom on toiminut Tammelan seurakunnassa lastenohjaajan sijaisena
ja määräaikaisissa lastenohjaajan tehtävissä useaan otteeseen. Tällä hetkellä
voimassa oleva työsopimus Sjöblomin kanssa päättyy 31.5.2015. Häneltä puuttuu
vakituiseen lastenohjaajan toimeen vaadittava pätevyys.
Johanna Sjöblom on valmis hankkimaan vaadittavan pätevyyden suorittamalla oppisopimuskoulutuksena lapsi- ja perhetyön perustutkinnon ja hänet on hyväksytty
koulutukseen. Oppisopimuksella suoritettavan tutkinnon edellytyksenä on, että
opiskelijalla on työpaikka, jossa työssä oppiminen tapahtuu. Opiskelu tapahtuu
pääosin työpaikalla ja työnantajan tulee nimetä työpaikkaohjaaja. Koulutukseen sisältyvät lähiopiskelupäivät järjestetään seurakuntaopistolla Järvenpäässä. Koulutuksen kesto on 1.9.2015 – 30.5.2017. Sjöblomin palkkaukseen haetaan myös
palkkatukea TE-toimistolta.
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Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää;
1. hyväksyy määräaikaisen oppisopimustyösuhteen 3.8.2015 alkaen 30.5.2017
asti
2. määrittelee oppisopimuspaikaksi Tammelan seurakunnan päiväkerhot
3. nimeää työpaikkaohjaajaksi vastaavan lastenohjaaja Annemari Sipilän
4. palkkauksen osalta noudatetaan nykyistä palkkausta
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

ILMOITUSASIAT
Kn § 45
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi:
Talouspäällikkö Jukka Girénin koeaika on päättynyt 30.4.2015.
Kirkkoherran päätös Risto Pellin palkkaamisesta kanttorin sijaiseksi
1.6.2015 alkaen siihen saakka, kunnes uusi kanttori ottaa viran vastaa. Kuitenkin enintään 30.11.2015 asti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
MUUT ASIAT
Kn § 46
Muita pöytäkirjaan kirjattavia asioita ei ollut.

MUUTOKSENHAKUMENETTELY JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kn 47 §
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeet.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo
19.00.
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