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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kn 27 §
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille 16.4.2015.
Kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on asetettu nähtäville ilmoitustaululle 16.4.2015.
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. Kaikki varsinaiset jäsenet olivat paikalla.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITÄMINEN
Kn 28 §
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkistajaa tai
jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Seija Saarisen ja Martti Sillanpään.
Lisäksi päätetään, että kirkkoneuvoston pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 29.4.–13.5.2015 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 §
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.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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VUOSILOMAT
Kn 19 / 26.3.2015
Työntekijät ovat lomatoivomuksinaan esittäneet seuraavaa:
Lomaoikeus
Irene Alhanen

38

Ajankohta

Jää

1.6.22.6.
15
13.7.–31.7. 15

8

Asta Blistanov

38

13.7.–19.7.
5
20.7.–16.8. 20

Vuodelta 2014
18

Jukka Girén

12

6.7.–19.7.

2

Jyrki Hakala

38

15.6.–19.7. 24

14

Heli Heikkilä

38

9.7.–29.7

23

Juha Helin

29

20.7.–23.8. 25

4

Timo Leinonen

29

17.6.–12.7. 19

10

Pentti Mäki

38+12

Vesa Parikka

38

Teijo Peltola

38

4.7.-30.7.

19

19

Pasi Simola

29

13.7.–9.8.

20

9

Annemari Sipilä

38

15.6.–18.6.
29.6.–31.7.

4
25

Vuodelta 2014
13

8.6.–14.6.
15.6.–12.7.

5
19

Vuodelta 2014
19

Johanna Sjöblom

5

Johanna Rantala

5

Soile Vainio

38

10

15

Lomarahavapaamääräykset mahdollistavat keskustasolla sovittujen periaatteiden
pohjalta lomarahan vaihtamisen vapaaksi. Vaihtamisesta tulee sopia työnantajan
ja työntekijän kesken.
Lomarahavapaan enimmäispituuteen vaikuttavat työntekijän lomarahaprosentti
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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(4, 5 tai 6 %) sekä täysien lomanmääräytymiskuukausien määrä. Vuoden 2015
lomarahavapaa tulee pitää 31.12.2016 mennessä.
Työntekijät ovat anoneet lomarahavapaita seuraavasti:
Lomarahavapaat: Max pv
Annemari Sipilä

15

Rahana pv
22.6.–26.6.

5

10

Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto myöntää lomat ja lomarahavapaat esityksen mukaisesti sekä merkitsee tiedoksi papiston lomat ja lomarahavapaat.
Päätös:
Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Kn 30 §
Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus sanoo vuosilomien pitämisestä mm.
seuraavaa:
”Vuosiloma annetaan pääosin kesäaikaan lomakaudella, joka alkaa 1.5. ja päättyy
30.9. Lomasta jätetään myös yleensä osa pidettäväksi talvilomana. Kesällä pidettävän ja talvilomana pidettävän loman suhdetta voidaan muuttaa työn tarpeiden
vuoksi tai jos työnantaja ja viranhaltija/työntekijä siitä sopivat. Ennen kesäloman
ajankohdan vahvistamista ns. lomajärjestyksellä työnantajan tulee tiedustella viranhaltijoiden/työntekijöiden toiveita loman ajankohdasta.” (KirVESTES 2+14–
2015 Luku 4)
Asian käsittelyn siirryttyä kirkkoneuvoston päätöksellä kirkkoherra on kuullut työntekijää, jonka toiveena on saada pitää kesäaikaan vähemmän kuin puolet ansaitsemastaan vuosilomasta. Työntekijän toivetta voidaan pitää kirkkoherran arvion
mukaan perusteltuna.
Pentti Mäen virkasuhde päättyy 31.7.2015. Esitys vuosiloman ajankohdaksi on
22.5.–31.7.2015.

Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto myöntää lomat ja lomarahavapaat esityksen mukaisesti sekä
merkitsee tiedoksi papiston lomat ja lomarahavapaat.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2015–2018
Kn 31 §
Voimassa olevan kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilitarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla
JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön tulee olla JHTT-, KHTtai HTM- tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Kirkkojärjestykseen ei ole tullut muutosta sitten viime vaalien.
Kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen valmisteilla muutos
Eduskunnalle on marraskuussa 2014 annettu esitys uudeksi tilintarkastuslaiksi ja
laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. Useita lakeja muutettaisiin niitä
vastaaviksi. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen pääpiirteissään muuttamattomana 12.3.2015.
Lait tulevat voimaan vuoden 2016 alussa. Kirkkohallituksessa on valmisteilla kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutosesitys, jonka mukaan seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä tultaisiin 1.1.2016 noudattamaan lakia julkishallinnon ja -talouden
tilintarkastuksesta. Muutosesitykset on tarkoitus käsitellä kirkolliskokouksessa toukokuussa 2015.
Ehdotetut muutokset tarkoittavat sitä, että vuodesta 2016 alkaen seurakuntien tilintarkastajana voisivat toimia vain JHTT – tilintarkastajat ja JHTT – yhteisöt. Siksi
valtuustokaudelle 2015–2016 on syytä valita tilintarkastajaksi JHTT – yhteisö.
Talouspäällikkö on pyytänyt tarjoukset viideltä JHTT – tilintarkastusyhteisöltä. Tarjousten jättöaika päättyy 23.4.2015 klo 15.00.
Tarjouspyyntö on liitteenä 1.

Päätösehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee tilintarkastajan valtuustokaudelle 2015–2018.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Jhtk

Kn

Kv

TAMMELAN SEURAKUNTA
Kokouspäivämäärä
Sivu 28
Kirkkoneuvosto
23.4.2015
_____________________________________________________________________
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 pienemillä henkilöstöresursseilla.
Kirkkoherra valitsee johtosäännön mahdollistamalla tavalla määräaikaisen työntekijän lastenohjaajan toimeen ajalle 1.1.–31.5.2015.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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Kn 32 §
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.

YHTEISVASTUUKERÄYSTEN TARKASTAMINEN
Kn 33 §
Vuosittain järjestettävän Yhteisvastuukeräyksen tarkastuksen on tähän asti suorittanut seurakunnan tilintarkastaja. Ohjeistuksen mukaan tarkastuksen voi kuitenkin
suorittaa myös seurakunnan oma viranhaltija tai luottamushenkilö. Tämä on myös
edullisempi vaihtoehto.
Päätösehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää, että yhteisvastuukeräykset tarkastaa talouspäällikkö Jukka Girén.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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KANTTORIN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
Kn 34 §
Tammelan seurakunnan kanttori Pentti Mäki on irtisanoutunut eläkkeelle siirtymisen johdosta. Pentti Mäen viimeinen työpäivä tulee olemaan 31.7.2015. Tammelan seurakunnassa tulee siten täytettäväksi 1.8.2015 alkaen kanttorin virka
Tammelan seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka
(Kirkon säädöskokoelma nro 108) julistetaan haettavaksi to 21.5.2015 klo 15:00
mennessä. Viran hakuilmoitus julkaistaan lyhennettynä Kotimaa-lehdessä ja kokonaisuudessaan www.mol.fi ja www.evl.fi/rekrytointi -nettisivuilla sekä Tammelan seurakunnan kotisivuilla www.tammelanseurakunta.fi.
Kanttorin viran ohjesäännössä viran tehtävät on määritelty seuraavasti:
1. Johtaa musiikkia ja vastata sen toteutuksesta seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkon pyhissä toimituksissa ja muissa tilaisuuksissa;
2. vastata kaikki ikäryhmät kattavasta musiikkikasvatuksesta seurakunnassa; erityisesti kanttorin tulee huolehtia virsiopetuksesta ja muun liturgisen musiikin
opettamisesta sekä rippikoulun musiikkikasvatuksesta;
3. perustaa seurakuntaan erilaisia musiikkiryhmiä ja vastata niiden toiminnasta;
4. suunnitella ja edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toimintamuodoissa yhteistyössä muiden työntekijöiden ja eri johtokuntien kanssa;
5. osallistua seurakunnan jumalanpalveluselämän kausisuunnitelman laatimiseen;
6. järjestää seurakunnassa musiikkitilaisuuksia ja mahdollisuuksien mukaan osallistua niiden toteuttamiseen;
7. antaa toimialaansa kuuluvaa ohjausta seurakunnan muille työntekijöille;
8. osallistua toimialaansa kuuluvaan täydennyskoulutukseen hyväksytyn koulutussuunnitelman puitteissa;
9. vastata seurakunnan urkujen ja muiden soittimien hoidosta ja huollosta sekä
seurakunnan nuotistosta;
10. suunnitella ja ohjata muiden asianosaisten kanssa seurakunnan soitinhankintoja;
11. huolehtia toimialaansa liittyvästä tiedotuksesta;
12. valmistella seurakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkijohtokunnan kokouksissa
käsiteltäviä asioita, tehdä tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä ja huolehtia päätösten täytäntöönpanosta
13. suorittaa muut hänelle annetut tehtävät.
(Tammelan seurakunnan kanttorin viran ohjesääntö 3§)
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Jhtk

Kn

Kv

TAMMELAN SEURAKUNTA
Kokouspäivämäärä
Sivu 31
Kirkkoneuvosto
23.4.2015
_____________________________________________________________________
Edellä sanotun lisäksi odotamme virkaan valittavalta musiikillista laaja-alaisuutta
ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Etsimme musiikin ammattilaista, jolla on kiinnostusta ja osaamista kehittää seurakunnan musiikkielämää alueen muiden musiikkielämän toimijoiden, koulujen ja naapuriseurakuntien kanssa
Viranhoito edellyttää oman auton käyttöä. Valitun on oltava evankelisluterilaisen
kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen on ennen viran vastaanottamista esitettävä
seurakunnan työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavalta vaaditaan suomen kielen erinomaista suullista
ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virassa
on kuuden kuukauden koeaika. Virka tulee ottaa vastaan 1.8.2015 tai sopimuksen mukaan.
Viran palkkaus on kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 601 mukainen, peruspalkka on 2.616,26 euroa. Peruspalkan lisäksi maksetaan viranhaltijan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa
(enintään 15 % peruspalkasta).
Kanttorin esimies on kirkkoherra.
Hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo sekä kopiot työ- ja opintotodistuksista,
joita emme palauta, on toimitettava to 21.5.2015 klo 15 mennessä osoitteella
Tammelan seurakunta, Tammelantie 29, 31300 Tammela, kuoreen merkintä
”Kanttori” tai sähköpostisoitteeseen tammelan.seurakunta@evl.fi otsikolla ”kanttori”. Hakemukseen on liitettävä selvitys kelpoisuusvaatimuksen täyttämisestä.
Haastattelut järjestetään su 31.5.2015 klo 12:00 alkaen ja haastatteluun tulevat
kutsutaan pe 22.5 2015 illan aikana puhelimitse.
Lisätietoja antavat kirkkoherra Teijo Peltola puh. 050 593 0554, talouspäällikkö
Jukka Girén puh. 040 804 9530 ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Maija-Stiina
Rahkonen puh. 040 578 7882.

Päätösehdotus, kirkkoherra:
1. Tammelan seurakunnan kanttorin virka julistetaan haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 21.5.2015 klo 15. Virka tulee ottaa vastaan 1.8.2015 tai sopimuksen mukaan.
2. Viran palkkaus on kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 602
mukainen, peruspalkka on 2.616,26 euroa. Peruspalkan lisäksi maksetaan viranhaltijan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa (enintään 15 % peruspalkasta).
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3. Tammelan seurakunnan kanttorin rekrytointia varten kirkkoneuvosto asettaa
työryhmä, jonka tehtävänä on:
- perehtyä hakemusasiakirjoihin ja päättää haastatteluun kutsuttavista hakijoista,
- valmistella kirkkoherran johdolla haastattelun toteutustapa,
- kirkkoneuvosto toteuttaa haastattelut 31.5.2015 ja päättää haastattelujen
jälkeen kanttorin valinnasta.
4. Viran hakuilmoitus, jonka kirkkoherra valmistelee rekrytointityöryhmän kanssa,
julkaistaan lyhennettynä Kotimaa-lehdessä ja kokonaisuudessaan www.mol.fi
ja www.evl.fi/rekrytointi -nettisivuilla sekä Tammelan seurakunnan kotisivuilla
www.tammelanseurakunta.fi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Työryhmään nimettiin Hannu Mäkelä, Maija-Stiina Rahkonen, Katariina Yrjölä ja
Teijo Peltola.

TAMMELAN SEURAKUNNAN TYÖYHTEISÖN MATKA TALLINNAAN
Kn 35 §
Tammelan seurakunnan työyhteisö toteuttaa vuosittain lähiseudulle suuntautuvan virkistyspäivämatkan yleensä toukokuussa. Touko-kesäkuun vaihteeseen ajoittuu myös seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnittelupäivä, joka
on yleensä toteutettu pappilassa.
Kirkkoherra esittää, että tänä vuonna nämä tilanteet yhdistettäisiin ja tehtäisiin
opintomatka Tallinnaan 28.–29.5.2015. Samalla tarjoutuisi tilaisuus vierailla
Kaarlin seurakunnassa, jonka kanssa olemme olleet yhteistyössä mm. Forssassa toteutetun ystävyysseurakuntaleirin puitteissa.
Matkan kustannukset 3366€ koostuisivat seuraavasti:
HINTA : 198,-/HENKILÖ
Hinta laskettu 17 matkustajan mukaan.
Oma bussi ja kuljettaja mukana Tallinnassa.
Alustava aikataulu :
28.05
klo:07:30 lähtö Tammelasta
klo:10:30 laiva lähtee Helsingistä
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klo:12:30 laiva saapuu Tallinnaan
klo:13:30 vierailu Kaarlin seurakunta
klo:15:30 majoittuminen hotelliin
klo:16:00 vierailu Miehitysmuseossa , ( sisäänpääsy 2,-/hlö)
klo:16:30- 19:00 shoppailua esim. Rocca as Mare- tai Viru kauppakeskuksessa.
Illallinen Gruusialaisessa ravintolassa (työntekijät maksavat itse)
29.05
Aamiainen hotellissa
klo:09:00 – 14:00 kokous Kaarlin seurakunnan tiloissa
klo:11.30 kokouskahvit
klo:14.00 lounas
klo:15.00 lähtö satamaan
klo:16:30 laiva lähtee Tallinnasta
klo:18:30 laiva saapuu Helsinkiin
ajo Tammelaan jonne saavutaan noin klo: 20:30 -21:00.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto keskustelee Tammelan seurakunnan työyhteisön matkasta Tallinnaan ja päättää voidaanko se toteuttaa.
Päätös:
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti yksimielisesti, että matka voidaan toteuttaa.

ILMOITUSASIAT
Kn 36 §
Ilmoitusasioita ei ollut.
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MUUT ASIAT
Kn 37 §
Tammelan seurakunnan edustajaksi Suomen Poikien ja Työttöjen Keskus –PTK
ry:n varsinaiseen liittokokoukseen 27.4.2015 Helsingissä nimettiin Teijo Peltola.

MUUTOKSENHAKUMENETTELY JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kn 38 §
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeet.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 3.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.48.
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