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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kn 34 §
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille 25.4.2018. Kutsu
on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu
on asetettu nähtäville ilmoitustaululle 25.4.2018.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on paikalla.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Todetaan läsnä olevat jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Kaikki varsinaiset neuvoston jäsenet olivat läsnä kokouksessa.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITÄMINEN
Kn 35 §
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
10.–23.5.2018 välisen ajan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN
Kn 36 §

Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kokouskutsun yhteydessä olevan asialistan
kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Talouspäällikkö esitti, että pykälä 42 poistetaan asialistalta.
Asialista hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että pykälä 42 poistetaan
listalta.
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PALKANTARKISTUKSET 1.4.2018
Kn 37 §
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PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄN TULOSSA OLEVAT MUUTOKSET
Kn 38 §
Kirkon uuden virka- ja työsopimuksen hyväksymisen yhteydessä on päätetty
merkittävistä muutoksista kirkon palkkausjärjestelmään.
Talouspäällikkö kertoo kokouksessa keskeistä tulossa olevista muutoksista.

Päätösehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto merkitsee talouspäällikön esityksen tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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ISOS- JA KERHO-OHJAAJAPALKKIOIDEN KOROTUS
Kn 39 §
Nuorisotyöntekijät ovat esittäneet isospalkkioiden ja kerhopalkkioiden korottamista. Asiaa on käsitelty myös kasvatustyön johtokunnassa.
Nuorisotyöntekijöiden kirje on liitteenä 1.
Päätösehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää korottaa palkkiota seuraavasti, suluissa nykyiset palkkiot:
• Isospalkkio, ensimmäisen vuoden

15 € / pv (10 €)

• Isospalkkio, toisen vuoden

20 € / pv (12 €)

• Isospalkkio, kolmannen vuoden

25 € / pv (15 €)

• Kerhonohjaaja, ilman koulutusta

7 € / kerta (5 €)

• Kerhonohjaaja, koulutettu

10 € / kerta (7 €)

• Leirin yövalvoja

30 € / yö (20 €)

Uudet palkkiot tulevat voimassa 1.6.2018.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
Kn 40 §
Kirkon vaalijärjestyksessä 2 luku 1 § (4 §) sanotaan: ”Vaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona
seurakuntavaalit toimitetaan. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.”
Vaalilautakunta tulee asettaa 31.5.2018 mennessä (KVJ 2:4,1). Vaalilautakuntaan kuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä
monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät siis ole henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi. Vaalilautakuntaan kannattaa valita enemmän jäseniä
kuin laissa edellytetään ja riittävästi varajäseniä, jotta vaalikelpoisuuden menetys tai muut yllättävät tilanteet eivät vaikuta lautakunnan päätösvaltaisuuteen.
Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. (KVJ 2:4,1).
Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta
täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1).
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi
olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. (KL 23:19,4)
Laki kirkkolain muuttamisesta (209/2018) on vahvistettu ja sen tulee voimaan
16.4.2018. Samanaikaisesti sen kanssa tulee voimaan kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta (210/2018). Muutoksen myötä kirkkoherra ei enää ole pakollinen vaalilautakunnan jäsen.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Jhtk

Kn

Kv

TAMMELAN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kirkkoneuvosto
3.5.2018
38
_____________________________________________________________________
TALOUDEN TOTEUTUMA
Kn 41 §
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talouden toteutumasta raportoidaan kirkkoneuvostolle vähintään kolme kertaa vuodessa ja kirkkovaltuustolle
valtuuston kokousten yhteydessä.
Käyttötalousosan toteuma kolmen kuukauden perusteella on kokonaisuudessaan pääosin talousarvion mukainen.
Verotulojen toteutuma on alkuvuoden osalta selvästi talousarviota parempi.
Vuoden 2018 talousarviossa varauduttiin verotulojen laskuun. Vuoden 2017
loppuvuoden verotulojen toteutuma oli kuitenkin selvästi odotettua suurempi, joten vuoden 2018 talousarviossa oleva verotuloarvio on 9,4 prosenttia viime
vuoden lopullista toteutumaa pienempi.
Verotuloja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 5,4 prosenttia enemmän
kuin vuotta aiemmin. Huhtikuun tilanteen mukaan lisäystä on 5,1 prosenttia.
Verotulojen kehitys ei tule koko vuoden osalta jatkumaan yhtä hyvänä. Talousarvio ylittynee kuitenkin selvästi.
Seurakunnan jäsenmäärä oli maaliskuun lopussa 5 188. Laskua vuoden alusta
on 15.
Esityslistan liitteinä ovat tuloslaskelma (liite 2 A) ja toteutumavertailu tulosalueittain (liite 2 B).
Päätösehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto merkitsee talouden toteutuman tiedoksi.
Toteutuma viedään tiedoksi myös kirkkovaltuustolle.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kn 42 §
Asia poistettiin listalta.
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EU:N TIETOSUOJA-ASETUS JA TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMEÄMINEN
Kn 43 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä astuu voimaan 25.5.2018.
EU:n tietosuoja-asetuksessa luetellaan rekisteröidyn eli henkilötietojen käsittelyn kohteena olevan henkilön oikeudet. Tällaisia oikeuksia ovat omia henkilötietoja koskeva tiedonsaantioikeus, oikeus saada tiedot oikaistua, oikeus tulla
unohdetuksi sekä oikeus tietojen poistamiseen ja tietojenkäsittelyn vastustamiseen. Lisäksi asetuksessa säädetään rekisterinpitäjien (eli tietojenkäsittelystä
vastaavien) velvollisuudesta antaa rekisteröidyille avoimia ja helposti saatavia
tietoja heidän tietojensa käsittelystä.
Ellei rekisterinpitäjä joudu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi keräämään
henkilötietoa, henkilöltä on saatava suostumus henkilötietojensa käsittelyyn.
Tällöin rekisterinpitäjän pitää kyetä todistamaan, että henkilö on antanut suostumuksensa tietonsa käyttöön. Lisäksi oikeus on peruutettavissa, eli henkilöllä
on oikeus tulla unohdetuksi. Luvan antaminen on myös oltava ymmärrettävä luvan antajalle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että helpoin tapa varmistaa laillinen tietojen kerääminen on pyytää lupa lomakkeella, jossa käyttökohde on
selvästi kuvattu ja henkilö joutuu erikseen valitsemaan, että hän antaa suostumuksensa tietojen keräämiseen.
Jos henkilö on alle 16-vuotias, lupa on saatava lapsen vanhemmalta.
Tietosuoja-asetus vaatii kaikilta seurakunnilta toimintatapojen tarkastamista.
Samalla se tarjoaa mahdollisuuden havaita riskitekijöitä ja miettiä, olisiko manuaalisia käytäntöjä tarve siirtää sähköisiin järjestelmiin.
Yleisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan 1 kohdan mukaan tietosuojavastaavan
nimittäminen on pakollista kolmessa tapauksessa:
a) tietojenkäsittelyä suorittaa viranomainen tai julkishallinnon elin
b) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän ydintehtävät muodostuvat käsittelytoimista, jotka edellyttävät laajamittaista rekisteröityjen säännöllistä ja järjestelmällistä seurantaa, tai
c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän ydintehtävät muodostuvat laajamittaisesta käsittelystä, joka kohdistuu erityisiin henkilötietoryhmiin tai rikostuomioita tai rikkomuksia koskeviin tietoihin
Tampereen IT-keskuksen Jukka Nyrhinen olisi käytettävissä myös Tammelan
seurakunnan tietosuojavastaavana.
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Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Eu:n uuden tietosuoja-asetuksen ja sen edellyttämät toimenpiteet ja valitsee seurakunnan tietosuojavastaavaksi Tampereen
IT-keskuksen Jukka Nyrhisen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Jhtk

Kn

Kv

TAMMELAN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kirkkoneuvosto
3.5.2018
42
_____________________________________________________________________
PAPPILAN VUOKRAN POISTAMINEN TAMMELAN SEURAKUNNAN JÄSENILTÄ
KASTETILAISUUKSIEN OSALTA

44 §
Kirkkoneuvosto on vahvistanut Pappilan vuokran suuruudeksi oman seurakunnan jäseniltä 186 € (sis. alv.). Työyhteisössä on käyty keskusteluja siitä, että tila
voitaisiin antaa oman seurakunnan jäsenille käyttöön korvauksetta kastejuhlien
järjestämistä varten. Kastetilaisuuksien määrä on varsin vähäinen, joten taloudellista merkitystä seurakunnalle maksuilla ei ole.
Päätösehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää, että Pappilan vuokra poistetaan Tammelan seurakunnan jäseniltä kastetilaisuuksien osalta. Pöytäliinat kaitaliinoja lukuun ottamatta
eivät sisälly tilan maksuttomaan käyttöön. Muutos tulee voimaan 15.5.2018 alkaen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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KIRKKOHERRANVIRASTON NIMEN MUUTOS
Kn 45 §
Edellisessä kokouksessaan 12.4. (Kn 30 §) kirkkoneuvosto käsitteli kysymystä
kirkkoherranviraston nimen muuttamisesta seurakuntatoimistoksi. Keskustelun
päätteeksi kysymys annettiin kirkkoherran valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen päätöskohtana.
Yleisesti todettakon, että nykyinen suuntaus seurakunnissa on ollut muuttaa
kirkkoherranvirastot seurakuntatoimistoiksi ennen muuta siitä syystä, että nimi
seurakuntatoimisto vastaa paremmin niitä tehtäviä ja vastuita, joita nykyaikaisilla kirkkoherranvirastoilla on. Lisäksi monet kokevat, että seurakuntatoimisto kuvaa enemmän seurakuntaa nimenomaan hengellisenä toimijana kuin kirkkoherranvirasto. Tammelan rovastikunnassa Forssalla on seurakuntatoimisto ja lähialueen seurakunnista Nurmijärvi on muuttanut kirkkoherranviraston myös seurakuntatoimistoksi.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Muutetaan Tammelan seurakunnan kirkkoherranviraston nimi Tammelan seurakunnan seurakuntatoimistoksi.
Käsittely:
Keskustelun kuluessa Jyri Kaunisto esitti, että kirkkoherranviraston nimeä ei
muuteta. Esitys raukesi kannattamattomana.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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ILMOITUSASIAT
Kn 46 §
•

Määräaikainen seurakuntapastori kesä–elokuuksi
Tammelan seurakunnan määräaikaisessa seurakuntapastorin virassa
15.5.2017 alkaen toiminut Otso Järvi valittaneen 26.4. Sastamalan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan. Tammelassa on kesä–elokuuksi työvoimatarvetta kolmannelle papille. Tämän johdosta kirkkoherra on ollut yhteydessä Tampereen hiippakunnan tuomiokapituliin ja pyytänyt saada tietoonsa tällä hetkellä työttömänä olevat papit. Hämeenlinnalaisen pastori
Jari Turusen kanssa kirkkoherra kävi jo alustavat neuvottelut hänen palkkaamisestaan kesäksi, mutta Turunen ilmoitti viikolla 16 saaneensa töitä
Hämeenlinnasta. Tämän jälkeen kirkkoherra on ollut uudelleen yhteydessä tuomiokapituliin ja saanut sieltä hämeenlinnalaisen pastori Sari Lahdenrannan yhteystiedot. Hänen kanssaan on sovittu alustavasti, kun Otso
Järven siirtyminen Sastamalaan on varmistunut, että Lahdenranta toimisi
määräaikaisena seurakuntapastorina Tammelassa kesän ajan.
Kirkkoherra tekee viranhaltijapäätöksen Sari Lahdenrannan palkkaamisesta määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan ajalle 01.06.–
31.08.2018 virkaa perustamatta (KL 6:1 § 4 mom.) ja pyytää Tampereen
hiippakunnan tuomiokapitulilta hänelle viranhoitomääräystä.

MUUT ASIAT
Kn 47 §
•

Kaatuneitten muistopäivän 20.5. seppeleenlaskuun seurakunnan edustajaksi valittiin Katariina Yrjölä.

•

Seuraava kirkkoneuvoston kokous on 17.5.2018 klo 17.00 seurakuntatoimistolla.

MUUTOKSENHAKUMENETTELY JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kn 48 §
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeet.
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Jhtk

Kn

Kv

TAMMELAN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kirkkoneuvosto
3.5.2018
45
_____________________________________________________________________

Päätös:
Kirkkoneuvosto antoi liitteen 3 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.27.
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