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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kn 48 §
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille 3.6.2015. Kutsu
on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu
on asetettu nähtäville ilmoitustaululle 3.6.2015.
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 49 §
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkistajaa tai
jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Katariina Yrjölän ja Kauko
Kentän.
Lisäksi päätetään, että kirkkoneuvoston pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.6.–30.6.2015 välisen ajan.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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KANTTORIN VIRAN TÄYTTÖ
Kn 34 § / 23.4.2015
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 Kotimaalehdessä 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
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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13. suorittaa muut hänelle annetut tehtävät.
(Tammelan seurakunnan kanttorin viran ohjesääntö 3§)
Edellä sanotun lisäksi odotamme virkaan valittavalta musiikillista laajaalaisuutta 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.
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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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).
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.

Kn 50 §
Kanttorin rekrytointia varten kirkkoneuvoston asettama työryhmä kokoontui
sunnuntaina 24.5. klo 15:30 alkaen. Työryhmä perehtyi hakemusasiakirjoihin ja
päätti haastatteluun ja näyttöihin kutsuttavat hakijat sekä valmisteli kirkkoherran
johdolla haastattelun toteutustavan.
Kirkkoneuvosto toteuttaa hakijoiden näytöt ja haastattelut aiemmasta päätöksestä poiketen (31.5.) tiistaina 9.6.2015 ja kokoontuu sen jälkeen päättämään
kanttorin valinnasta. Kanttorinviran näyttöjen ja haastattelujen ohjeistus liitteenä, liite nro 1.
Viran hakuilmoitus on julkaistu www.evl.fi/rekrytointi -nettisivuilla sekä Tammelan seurakunnan kotisivuilla www.tammelanseurakunta.fi.
Määräaikaan mennessä virkaa ovat hakeneet seuraavat henkilöt:
Hytönen Johanna
Kant Evi

Musiikin maisteri
Musiikin maisteri

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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Mansikkaniemi Sanna
Paasio Taru
Toikka Päivi

Musiikin maisteri
Musiikin maisteri
Musiikin maisteri

Hakuajan umpeutumisen jälkeen Taru Paasio on 23.5.2015 päivätyllä sähköpostilla ja puhelinsoitolla kirkkoherralle ilmoittanut peruvansa hakemuksen
Tammelan seurakunnan kanttorin virkaan, liite nro 2.
Yhdistelmä hakijoista ja hakemukset liitteineen esitellään kirkkoneuvoston kokouksessa.
Hakemukset ovat olleet kirkkoneuvoston jäsenten noudettavissa kirkkoherranvirastosta ti 2.6. alkaen.
Kirkkoneuvosto toteuttaa haastattelut seuraavan aikataulun mukaisesti:
Hakija
saapuu
virastolle
klo

16:00
17:15
18:30
19:15

Näytöt ja haastattelut kirkossa klo

Hakija

Ohjelma

16:00

-

Kirkkoneuvosto saapuu
kirkkoon

16:15–17:15

Evi Kant

Näyttö ja haastattelu

17:15–17:30

Tauko

17:30–18:30

Johanna Hytönen

18:30–18:45

Tauko

18:45–19:45

Sanna Mansikkaniemi

19:45–19:30

Tauko

19:30–20:30

Päivi Toikka

20:30–20:45

Tauko

Näyttö ja haastattelu
Näyttö ja haastattelu
Näyttö ja haastattelu
Kirkkoneuvoston kokous

20:45-

Päätösehdotus, kirkkoherra:
Viranhakijat antavat näytteensä ja kirkkoneuvosto haastattelee hakijat ja kirkkoneuvosto päättää kanttorin valinnasta.
Käsittely:
Sanna Mansikkaniemi on perunut hakemuksensa 27.5.2015, liite 3.
Yhdistelmä hakijoista on liitteenä 4.
Kirkkoneuvosto kuunteli hakijoiden Kant, Hytönen ja Toikka musiikkinäytteet ja
haastatteli hakijat. Asiantuntijoina musiikkinäytteiden arvioinnissa olivat musiikinopettaja Hannu Mäkelä ja Espoon Tuomiokirkkoseurakunnan kanttori Päivikki Leinonen.
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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Päätös:
Haastattelujen ja musiikkinäytteiden jälkeen suoritetussa äänestyksessä Evi
Kant sai 6 ääntä ja Päivi Toikka 2 ääntä. Kirkkoneuvosto totesi Evi Kantin tulleen valituksi Tammelan seurakunnan kanttorin virkaan. Virassa noudatetaan 6
kuukauden koeaikaa.
Tämän jälkeen kirkkoneuvosto valitsi Kantin kieltäytymisen varalta yksimielisesti
varalle Päivi Toikan.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÖ
Kn 51 §
Tammelan seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka tulee haettavaksi sen jälkeen, kun kirkkoneuvosto myönsi edelliselle viranhaltijalle Leena Kuusjärvelle
eron virasta hänen omasta pyynnöstään 1.6.2015 alkaen (Kn 42 § / 19.5.2015)
Nuorisotyönohjaajan viransijaisuutta hoitaa nuorisotyönohjaaja Johanna Rantala 31.8.2015 asti. Kirkkoneuvosto on samassa kokouksessa nimennyt työryhmän valmistelemaan nuorisotyönohjaajan rekrytointia. Työryhmään kuuluvat
Santra Rauhaniemi, Katariina Yrjölä, Teijo Peltola ja Jukka Girén.
Tammelan seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka julistetaan haettavaksi ma
3.8.2015 klo 15:00 mennessä. Viran hakuilmoitus julkaistaan lyhennettynä Kotimaa-lehdessä
ja
kokonaisuudessaan
www.te-palvelut.fi/te/fi
ja
www.evl.fi/rekrytointi -nettisivuilla sekä Tammelan seurakunnan kotisivuilla
www.tammelanseurakunta.fi.
Viran pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä nuorisotyöohjaajan tutkinto. Viran painopiste on nuoriso- ja rippikoulutyössä. Valitulta edellytetään verkostomaista työotetta, sosiaalisen median tuntemusta ja valmiuksia
vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen yhteistyössä työalojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Nuorisotyönohjaaja kuuluu kasvatuksen tiimiin, jonka muodostavat kaksi lastenohjaajaa, varhaisnuorisotyön ohjaaja, rippikoulupappi ja
nuorisopappi.
Nuorisotyönohjaajan esimies on kirkkoherra.
Hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo sekä kopiot työ- ja opintotodistuksista, joita emme palauta, on toimitettava ma 3.8.2015 klo 15 mennessä osoitteella Tammelan seurakunta, Tammelantie 29, 31300 Tammela, kuoreen merkintä
”Nuorisotyönohjaaja”
tai
sähköpostisoitteeseen
tammelan.seurakunta@evl.fi otsikolla ”Nuorisotyönohjaaja”.
Haastattelut järjestetään torstaina 13.8.2015 klo 16:00 alkaen ja haastatteluun
tulevat kutsutaan perjantaina 7.8 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:
Tammelan seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka julistetaan haettavaksi siten,
että hakuaika päättyy 3.8.2015 klo 15. Virka tulee ottaa vastaan 1.9.2015 tai
sopimuksen mukaan.
Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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Viran palkkaus on kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 501
mukainen, peruspalkka on 2.165,22 euroa. Peruspalkan lisäksi maksetaan viranhaltijan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa (enintään 15 % peruspalkasta).
Virassa on kuuden kuukauden koeaika.
Kirkkoneuvoston nimeämä rekrytointityöryhmä perehtyy hakemusasiakirjoihin ja
päättää haastatteluun kutsuttavista hakijoista ja valmistelee kirkkoherran johdolla haastattelun toteutustavan.
Kirkkoneuvosto toteuttaa haastattelut 13.8.2015 ja päättää haastattelujen jälkeen nuorisotyönohjaajan valinnasta.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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KIRKON KATON TERVAUS
Kn 52 §
Kirkon katon tervaus tehtiin edellisen kerran vuonna 2012. Työn teki Uudenkaarlepyyn Rakennus ja Paanukaato Ay.
Tervaus tehdään sivellystervauksena aidolla hautatervalla.
Tervaustyöstä on jätetty kaksi tarjousta:
E-P:n Tervapinta Oy
Uudenkaarlepyyn Rakennus ja Paanukatto Ay

40.362,00 €
29.400,00 €

Päätösehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää antaa tervauksen Uudenkaarlepyyn Rakennus ja
Paanukatto Ay:n tehtäväksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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ILMOITUSASIAT
Kn 53 §
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi:
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on antanut viranhoitomääräyksen Vesa
Parikalle Ypäjän seurakunnan kirkkoherran virkaan 8.6.2015 alkaen. Parikka on
irtisanoutunut Tammelan seurakunnan kappalaisen virasta 8.6.2015 lukien.
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on antanut viranhoitomääräyksen Yrjö
Niemelle Tammelan seurakunnan kappalaisen virkaan ajalle 1.6.–31.12.2015.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Jhtk

Kn

Kv

TAMMELAN SEURAKUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu 53

Kirkkoneuvosto
9.6.2015
_____________________________________________________________________

MUUT ASIAT
Kn 54 §
Muita asioita ei ollut.

MUUTOKSENHAKUMENETTELY JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kn 55 §
Päätösehdotus, kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimusohjeet.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 5.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
Jhtk

Kn

Kv

