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Aika

Keskiviikko 5.9.2018 klo 17:00 –18:55

Paikka

Seurakuntakeskus, Arkki

Saapuvilla olleet

Reinikainen Kimmo
Alanen Nina
Hammaren Jukka
Itämetsä Risto
Järvinen Kaija
Nummela Aulis
Peltola Kari
Petäjäniemi Liisa
Siukola Katri
Vilén Riitta
Vainikainen Kati

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen

Muut läsnäolijat

Takala Pasi
Kulmala Timo
Tuohimaa Taina
Rienoja Jorma
Kalliomäki Rami

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja, sihteeri (poissa § 10-11)
Yleisen seurakuntatyön johtok. pj
(poissa § 8)
Varhaiskasv. ja perhetyön johtok. pj

Poissa

Holma Risto
Heino Juhani
Antila Veli-Matti
Luukkanen Jarkko
Harjunmaa Antti
Mustakallio-Sorvari Minna

jäsen
Diakoniatyön johtokunnan pj
Lähetystyön johtokunnan pj
Nuorisotyön johtokunnan pj
Varhaisnuorisotyön johtokunnan pj
lapsiasiainhenkilö

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokousasiat

1 – 21 §

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katri Siukola ja Riitta Vilén

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus
Kimmo Reinikainen
puheenjohtaja,
sihteeri § 10-11

Taina Tuohimaa
sihteeri
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Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Ylöjärvellä 5.9.2018

Katri Siukola
Ilmoitus pöytäkirjan
nähtävillä olosta

Riitta Vilén

Ylöjärven seurakunnan ilmoitustaululla 6.9. – 20.9.2018

Taina Tuohimaa
KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1

§ Kokouksen avaus

2

§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3

§ Työjärjestyksen hyväksyminen

4

§ Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

5

§ Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

6

§ Ostotarjous Vuorentaustan Liikekiinteistö Oy:n tyhjästä toimitilasta

7

§ Haavin toimitilan ostotarjous

8

§ Perhetalon toiminnanjohtajan virkavapaa

9

§ Perhetalon toiminnanjohtajan virkavapaa-anomus ja sijaisuus

10 § Ylöjärven ja Hämeenkyrön yhteisen talousjohtajan viran lakkauttaminen
11 § Talousjohtajan viran täyttäminen
12 § Diakonia-avustaja Jyrki Jokisen työsuhteen jatko
13 Nuorisotyöntekijän rekrytointi
14 Nuorisotyön viran auki laittaminen
15 Syksyn 2018 kirkkokolehdit
16 § Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
17 § Viranhaltijapäätökset
18 § Pöytäkirjoja
19 § Muut asiat
20 § Tiedoksi
21 § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
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1

§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

2

§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla
(KL 7:4).
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

3

§ Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kokouksen esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4

§ Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa
(KJ 7:6). Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katri Siukola ja Riitta Vilén.

5

§ Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14 päivää 6.9. – 20.9.2018 maanantaista
keskiviikkoon klo 10–15 ja perjantaina klo 10–13. Ilmoitus nähtävillä olosta on
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla (KL 25:3).
PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

6

§ Ostotarjous Vuorentaustan Liikekiinteistö Oy:n tyhjästä toimitilasta
ESITTELIJÄ: talousjohtaja
Seurakunta ja kaupunki omistavat Vuorentaustan liikekiinteistöstä os. Mastontie 27
vierekkäiset kaksi liikehuoneistoa, jotka ovat olleet käyttämättöminä useiden vuosien ajan.
Kohteet annettiin samoin ehdoin välitettäväksi välitystarjouskilpailutuksen voittaneelle
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Kiinteistömaailma/Koskikeskuksen Asuntopalvelu Oy:lle. Jorma ja Rita Lahtinen ovat
jättäneet molemmista liikehuoneistoista saman ehtoisen ostotarjouksen. Ostotarjous
lähetetään esityslistan mukana kirkkoneuvoston jäsenille. Olennaisin ehto seurakunnan
kannalta on nyt myytävänä olevien huoneistojen kohdalla rakennuksen takapihalla olevan
leikkipihan siirto siten, että huoneistot saavat takapihansa omaan käyttöönsä. Leikkipihaa
tarvitaan arkipäivisin kouluvuoden ajan iltapäiväkerhon käyttöön. Kiinteistöyhtiön
omistamalla tontilla voidaan osoittaa leikkipihaksi turvallinen ja viihtyisä alue rakennuksen
etupuolelta. Nykyiset leikkipihan kalusteet ja rakenteet voidaan hyödyntää, ja leikkipihan
rakennuskustannukset kattaa osalla myytävän huoneiston kauppahintaa. (Liitteet 1 & 2)
Lapsivaikutusten arviointi:
Tyhjillään olevan tilan myynnillä ei ole vaikutusta lasten ja nuorten asemaan. Leikkipihan
siirrolla rakennuksen takaa rakennuksen etupuolelle lasten viihtyvyyttä ja turvallisuutta
saadaan parannettua. Etupuolella sijaitseva leikkipiha sijaitsee kerhotilan sisäänkäynnin
läheisyydessä siten, että pihan ja sisätilan välinen liikkuminen helpottuu ja näiden välille
saadaan näköyhteys.
Paikalla työskentelevät lastenohjaajat ovat arvioineet lasten
ulkoleikkiolosuhteiden paranevan nykyisestä paremmin sijoitelluin asianmukaisin
leikkivälinein.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kirkkoneuvosto päättää
1) Hyväksyä Jorma ja Rita Lahtisen ehdollisen ostotarjouksen osoitteessa Mastontie 27,
Vuorentausta sijaitsevasta Vuorentaustan Liikekiinteistö Oy:n osakkeista nrot 11770021560, jotka oikeuttavat hallitsemaan kyseisen kiinteistöosakeyhtiön huoneistoa numero
4, hintaan 55.000 euroa. Tarjouksen ehtojen toteutumiselle (mm. ostajan nykyisen
asunnon myynti) annetaan määräaika. Seurakunnan hyväksyntä on voimassa 31.3.2019
saakka.
2) Valtuuttaa ehtojen täyttyessä ja kaupan toteutuessa talousjohtajan allekirjoittamaan
kauppakirja em. osakkeista.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.

7

§ Haavin toimitilan ostotarjous
ESITTELIJÄ: talousjohtaja
”KN 4/2018 § 7 Myyntitoimeksiantosopimus Haavin
kiinteistöstä luopumiseksi
ESITTELIJÄ: kiinteistöpäällikkö
Ylöjärven seurakunnan hyväksytyssä kiinteistöstrategiassa on päätetty, että
Haavin kiinteistöstä luovutaan. Kirkkoneuvosto asetti viime kokouksessaan
rakennustoimikunnan
ja
tilatarvetyöryhmän
valmistelemaan
seurakuntakeskuksen sisäisiä tilajärjestelyjä. Tässä yhteydessä on tarkoitus myös
suunnitella tilat Haavilta siirtyville toiminnoille. Kiinteistöstä on olemassa
toimitilakiinteistöihin erikoistuneen asiantuntijan myyntihinta-arvio 3.11.2015
ja se on hyvä tarkistaa tässä yhteydessä vastaamaan tämän päivän hintatasoa.
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Myynnin käynnistämiseksi on tarpeellista jo tämän kevään aikana aloittaa
varsinaiset
toimenpiteet
ja
ensi
vaiheessa
on
solmittava
myyntitoimeksiantosopimus jonkin kiinteistöjen myyntiin erikoistuneen toimijan
kanssa.
Kiinteistön varsinainen myyntipäätös menee aikanaan kirkkoneuvoston
esityksestä kirkkovaltuuston päätettäväksi ja edelleen tuomiokapitulin kautta
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa kiinteistöpäällikön selvittämään kyseeseen
tulevia kiinteistönvälittäjiä sekä valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan
myyntitoimeksiantosopimuksen Haavin kiinteistöstä luopumiseksi.”
Haavin toimitila sijaitsee osoitteessa Lähdevainiontie 21, 33480 Ylöjärvi. Sen kiinteistötunnus
on 980-428-6-221 ja tilan nimi Lähdevainiontie 9. Tontin pinta-ala on 0,217 hehtaaria.
Kiinteistöllä sijaitsee toimitilakäytössä ollut asuin/liikekiinteistörakennus, jonka pinta-ala on
417 kemm2.
Kiinteistöstä on jätetty ehdollinen ostotarjous, jossa kauppahinta on 200.000 euroa. Kaupan
edellytyksenä on riippumattomalla kuntotarkastajalla teetetty kuntotarkastus. Ostajat
edellyttävät myös saavansa oikeuden tehdä kohteelle tavanomaisen Due Diligence –
tarkastuksen. Näissä tarkastuksissa ilmenevillä seikoilla saattaa olla vaikutusta kauppahintaan.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä tarjouksen Haavin kiinteistön kaupasta 200.000 euron
kauppahintaan. Koska tarjouksessa on vielä täyttymättömiä ehtoja, tulee varsinainen
kauppakirja vielä erikseen kirkkoneuvostoon. Kiinteistön kaupan toteutuminen edellyttää
seurakunnan puolelta kirkkovaltuuston myyntipäätöstä ja sen alistamista tuomiokapitulin
kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.

8

§ Perhetalon toiminnanjohtajan virkavapaa
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Merkittiin, että yleisen seurakuntatyön johtokunnan puheenjohtaja Jorma Rienoja poistui
paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Perhetalon toiminnanjohtaja Hanna Rienojalle on tarjottu 6 kk sijaisuutta Rauman perheasiain
neuvottelukeskuksesta alkaen 3.9.
Perhetalon toiminnassa parisuhteet ovat olleet yhä enenevässä määrin keskiössä.
Pariterapeutin koulutuksen omaava Juha-Pekka Haavisto on säännöllisesti ottanut vastaan
pareja paikallisesti, koska Tampereen perheasiainneuvottelukeskukseen on kolmen
kuukauden jono.
Parisuhdetyö on kirkon työn keskiössä ja näkyvä osa yhteiskunnallista roolia. Ylöjärven
seurakunnalle on strategisesti merkittävää vahvistaa sitä. Seurakunnan toiminta hyötyy tästä
työntekijän ammatillisesta kasvusta olennaisesti. Osaamisen kasvaessa yhteistyöstä voidaan
sopia Tampereen perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa.
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Sijaisuuden edellytys on toimiva Perhetalo. Hanna Rienojan virkavapaan edellytys on sijaisen
haun onnistuminen. Sijaisjärjestelyt ovat onnistumassa, ensin osa-aikaisesti ja 1.10. alkaen
täysiaikaisesti. Sijaisuuteen on lupautunut pastori Laura Niska, joka on tällä hetkellä Nokian
seurakunnassa vs. seurakuntapastori. (Liite 3)
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Ylöjärven seurakunnan kirkkoneuvosto myöntää pastori Hanna Rienojalle 6 kk virkavapauden
10.9.2018 - 28.2.2019.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.

9

§ Perhetalon toiminnanjohtajan virkavapaa-anomus ja sijaisuus
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Kirkkoneuvosto on myöntänyt
toiminnanjohtajan virasta.

Hanna

Rienojalle

6kk

virkavapauden

perhetalon

ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Sijaisuuteen valitaan pastori Laura Niska ajalle 1.10.2018 - 28.2.2018.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.

10 § Ylöjärven ja Hämeenkyrön yhteisen talousjohtajan viran lakkauttaminen
ESITTELIJÄ: Kirkkoherra
Merkittiin, että talousjohtaja ei ollut läsnä tämän pykälän käsittelyssä, ja puheenjohtaja toimi
sihteerinä.
Ylöjärven kirkkovaltuusto on perustanut 31.5.2016 yhteisen talousjohtajan viran
Hämeenkyrön seurakunnan kanssa. Yhteistyö Hämeenkyrön seurakunnan kanssa päättyi
31.7.2018.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Ylöjärven ja Hämeenkyrön seurakuntien
yhteinen talousjohtajan virka lakkautetaan.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.
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11 § Talousjohtajan viran täyttäminen
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Merkittiin, että talousjohtaja ei ollut läsnä tämän pykälän käsittelyssä, ja puheenjohtaja toimi
sihteerinä.
Ylöjärven ja Hämeenkyrön yhteistyön ja yhteisen talousjohtajan viran loputtua on tarve täyttää
Ylöjärven talousjohtajan virka. KL6 §52 mukaan viran lakkautettua viranhaltija tulee siirtää
vastaavaan avoimeen virkaan mikäli avoin virka muuten täytettäisiin.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Taina Tuohimaa siirretään Ylöjärven
talousjohtajan virkaan.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.

12 § Diakonia-avustaja Jyrki Jokisen työsuhteen jatko
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Jyrki Jokinen on toiminut diakonia-avustajana kaupoista kerättävän hävikkiruoan kuljettajana
15.1.2018 alkaen. Ruoan keruupaikat ovat lisääntyneet toiminta-aikana ja ruoan jakelu
kasvanut.
Diakoniatyössä
tarvitaan
diakonia-avustajaa,
joka
hakee
sovituista
elintarvikekaupoista hävikkiruokaa. Apua tarvitsevia on paljon ja moni saa ison avun
hävikkiruoasta.
Palkkaukseen on käytetty yhteisvastuukeräyksen seurakunnan osuutta sekä diakoniarahaston
lahjoituksia.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Jatketaan Jyrki Jokisen työsuhdetta 1.10.2018 - 31.12.2018.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.

13 § Nuorisotyöntekijän rekrytointi
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Nuorisotyönohjaaja Varpu Viikeri irtisanoutui nuorisotyönohjaajan määräaikaisesta virasta
siten, että hänen viimeinen työpäivänsä oli 12.7.2018. Kirkkoherra kirkkoneuvoston
puheenjohtajana päätti asian kiireellisyyden vuoksi antaa luvan laittaa viran hakuun. Virka
laitettiin haettavaksi 23.8.2018 mennessä. Haastatteluryhmä Jarkko Luukkanen, Kaija
Järvinen, Asko Järvensivu, Matti Mikkola ja Tarja Suni valitsivat 17 hakijasta 6 henkilöä
haastatteluun.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Hakemusten ja haastattelujen perusteella haastatteluryhmä ehdottaa virkaan valittavaksi
kirkon nuorisotyönohjaaja Sanna Virtaa Hän osoitti haastattelussa omaavansa hyvät
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nuorisotyönohjaajan perustaidot, oma-aloitteisuutta sekä tiimityötaitoja. Sanna Virta aloittaa
virassa 1.10.2018. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 alarajan mukaan. Virassa
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.

14 § Nuorisotyön viran auki laittaminen
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Nuorison määrä kasvaa seurakunnassa voimakkaasti. Rippikouluikäluokka kasvaa 68 nuorella
verrattaessa vuosia 2018 ja 2019. Tämä tarkoittaa vähintään kahden rippikoulun lisäämistä
vuoteen 2018 verrattuna. Tämä kasvu heijastuu nuorisotyöhön kokonaisvaltaisesti.
Nuorisotyön pitäminen laadukkaalla tasolla vaatii kaikkien nuorisotyön virkojen täyttämistä.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kirkkoneuvosto laittaa nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi 21.10.2018 mennessä. Viran
vaativuusryhmä on 502. Virka on otettava vastaan 1.1.2019 alkaen. Virassa noudatetaan 6 kk
koeaikaa. Haastatteluryhmä Kaija Järvinen, Jarkko Luukkanen, Asko Järvensivu, Matti
Mikkola ja Tarja Suni valitsevat haastatteluun kutsuttavat, haastattelevat ja tekevät
ehdotuksen valinnasta kirkkoneuvoston marraskuun kokoukseen.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.

15 § Syksyn 2018 kirkkokolehdit
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Esityslistan liitteenä on esitys Ylöjärven seurakunnan kirkkokolehdeiksi syyskaudelle 2018.
(Liite 5)
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kirkkoneuvosto vahvistaa esitetyn mukaiset kirkkokolehdit.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.

16 § Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
KL 10:6: Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta. ”Jos kirkkoneuvosto katsoo, että
kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa
ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön
panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi”.
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ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset 9.5.2018 ovat syntyneet oikeassa
järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ole muutenkaan lainvastaisia.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.

17 § Viranhaltijapäätökset
Päätökset esiteltiin kokouksessa.
18 § Pöytäkirjoja
Varhaisnuorisotyön johtokunnan muistiokokous 3.5.2018
Kokous keskeytettiin tässä kohtaa kymmenen minuutin neuvottelutaukoa varten.
19 § Muut asiat


Seurakuntavaalien jälkeinen organisaatio – lähetekeskustelu



Tampereen keskusrekisteri



Osallistavan diakonian projekti

20 § Tiedoksi


Yhteistyö Hämeenkyrön seurakunnan kanssa on päättynyt 15.7.2018.



Kirkkohallituksen srk-raportti toiminnasta ja taloudesta 7/2018 (Liite 7)



Lastenohjaaja Reija Velinin irtisanoutuminen, työsuhde päättyi 12.8.2018



Muutokset seurakuntakeskuksen tiloissa



Seurakuntavaalien tilanne



Itä-Aureen hautausmaata koskeva kirje



Torpan leirikeskus



Vakaumuksensa puolesta kuolleiden muistomerkkiä koskeva seurakuntalaisaloite

21 § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18:55

