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Aika

Keskiviikko 25.4.2018 klo 17:00 – 19:12

Paikka

Seurakuntakeskus, Arkki

Saapuvilla olleet

Reinikainen Kimmo
Alanen Nina
Holma Risto
Itämetsä Risto
Lamminen Jaana
Nummela Aulis
Peltola Kari
Petäjäniemi Liisa
Siukola Katri
Vahtokari Juhani
Vainikainen Kati

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen

Muut läsnäolijat

Takala Pasi
Kulmala Timo
Tuohimaa Taina
Vanhanen Sakari

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja, sihteeri
tiedottaja, § 13

Poissa

Järvinen Kaija
Vilén Riitta
Mustakallio-Sorvari Minna

jäsen
jäsen
lapsiasiainhenkilö

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokousasiat

1 – 22 §

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Lamminen ja Aulis Nummela.

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus
Kimmo Reinikainen
puheenjohtaja

Nina Alanen, puheenjohtaja § 12

Taina Tuohimaa
sihteeri

Katri Siukola, sihteeri § 12

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Ylöjärvellä 25.4.2018

Jaana Lamminen
Ilmoitus pöytäkirjan
nähtävillä olosta

Aulis Nummela

Ylöjärven seurakunnan ilmoitustaululla 26.4. – 9.5.2018

Taina Tuohimaa
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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 Jaana Lamminen ja Aulis Nummela.

5

§ Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14 päivää 26.4. – 9.5.2018 maanantaista
keskiviikkoon klo 10–15 ja perjantaina klo 10–13. Ilmoitus nähtävillä olosta on
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla (KL 25:3).
PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukaan.

6

§ Tietosuojavastaavan valinta
ESITTELIJÄ: talousjohtaja
EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Julkishallinnon organisaatioiden, kuten
seurakuntien, tulee valita tietosuojavastaava. Ylöjärven seurakunnan on mahdollista valita IT–
alueelta tehtävään lupautunut ja asiaan perehtynyt toimihenkilö. Tietosuojavastaavan
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tehtävänä on organisaation erityisasiantuntijana auttaa rekisterinpitäjää tai tietojen käsittelijää
saavuttamaan hyvä henkilötietojen käsittelytapa ja lainsäädännön edellyttämä korkea
tietosuojan taso, jonka avulla voidaan turvata yksityiselämän suojan toteutuminen sekä
rakentaa ja säilyttää luottamus rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Ylöjärven seurakunnan tietosuojavastaavaksi valitaan Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän
tietohallinnon kehityspäällikkö Jukka Nyrhinen.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.

7

§ 3. kappalaisen virkavapausanomus (Liite 1)
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Pastori Timo Saarinen on toiminut 1.6.2014 alkaen Kanadassa suomalaisen seurakunnan
siirtolaispastorina. Kirkossa yleisesti tuetaan sekä lähetystyötä että kirkon toimintaa ulkomailla
asuvien suomalaisten keskuudessa myöntämällä siellä työskenteleville työntekijöille
virkavapautta omasta tehtävästään. Seurakunta hyötyy palaavan työntekijän työkokemuksesta
omassa toiminnassaan.
Kirkon käytännön mukaisesti Ylöjärven seurakunta on myöntänyt hänelle virkavapauden
1.6.2014-31.5.2018 ensimmäiseksi nelivuotiskaudeksi. 3. kappalainen Timo Saarinen hakee
kahden vuoden jatkoa työlleen. Työseurakunnassa Emmaus Lutheran Churchissä aloitetaan
tulevaisuuteen suuntautuva strategiatyöskentely, jossa etsitään ikääntyvän seurakunnan
tilanteessa vaihtoehtoja toiminnan turvaamiseen ja kehittämiseen. Strategiatyötä olisi
hedelmällisintä tehdä seurakuntaa tuntevan papin kanssa.
Pastori Timo Saarinen on ilmaissut aikomuksensa palata 3. kappalaisen virkaan työjakson
päätyttyä.
Päätös ei sisällä suoranaisia lapsivaikutuksia.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Ylöjärven seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulia
jatkamaan Ylöjärven seurakunnan 3. kappalaisen Timo Saarisen virkavapautta anomuksensa
mukaan ajalla 1.6.2018-31.7.2020 Kanadan Emmaus Lutheran Churchin palveluksessa
tehtävän ulkosuomalaistyön parissa.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.

8

§ 3. Kappalaisen viransijaisuuden täyttö
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Pastori Timo Saarisen virkavapauden ajan Kurun kappeliseurakunnan kappalainen Matti
Mikkola on hoitanut, virkavapaalla omasta tehtävästään, Ylöjärven seurakunnan 3. kappalaisen
tehtävää 1.6.2014-31.5.2018.
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Järjestely on ollut toimiva ja sitä voidaan työn järjestelyiden puolesta jatkaa mikäli Timo
Saarisen virkavapaus ajalle 1.6.2018-31.7.2020 vahvistetaan.
Kirkkoneuvosto pyytää esitykseensä Kurun kappelineuvoston lausunnon.
Päätös ei sisällä suoranaisia lapsivaikutuksia.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
1) Ylöjärven seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulia,
mikäli se vahvistaa pastori Timo Saarisen virkavapauden, myöntämään Kurun
kappeliseurakunnan kappalaiselle Matti Mikkolalle virkavapautta kappeliseurakunnan
kappalaisen tehtävästä ajalle 1.6.2018-31.7.2020.
2) Ylöjärven seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulia,
mikäli se vahvistaa pastori Timo Saarisen virkavapauden, nimittämään pastori Matti
Mikkolan Ylöjärven seurakunnan 3. kappalaisen viransijaiseksi ajalle 1.6.2018-31.7.2020.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.
9

§ Kurun kappalaisen virkavapauden täyttö
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Pastori Timo Saarinen on hakenut virkavapautta Ylöjärven seurakunnan 3. kappalaisen virasta
1.6.2018-31.7.2020 väliseksi ajaksi. Pastori Timo Saarisen aiemman virkavapauden ajan
Kurun kappaeliseurakunnan kappalainen Matti Mikkola on hoitanut, virkavapaalla omasta
tehtävästään, Ylöjärven seurakunnan 3. kappalaisen tehtävää 1.6.2014-31.5.2018. Samaan
aikaan pastori Leena Jalkanen on hoitanut Kurun kappeliseurakunnan kappalaisen tehtävää.
Pastori Leena Jalkanen omaa koulutuksellisen pätevyyden kappalaisen tehtävään. Hän on
hoitanut tehtävää neljän vuoden ajan ja osoittanut siinä hyvää työtaitoa. Kappeliseurakunnan
oikeuksiin kuuluu kappelin kappalaisen valinta ja niin muodoin myös valintaoikeus
kappalaisen sijaisuuden jatkoon. Kirkkoneuvosto tekee omasta puolestaan asiaan liittyvän
päätöksen tuomiokapitulille.
Järjestely sijaisuuksissa on ollut toimiva ja sitä on käytännöllistä työn järjestelyiden puolesta
jatkaa mikäli Timo Saarisen virkavapaus ajalle 1.6.2018-31.7.2020 ja Matti Mikkolan
virkavapaus Kurun kappeliseurakunnan kappalaisen tehtävästä sekä määräys Ylöjärven
seurakunnan 3. kappalaisen tehtävään samalle ajalle vahvistetaan.
Lapsivaikutusten arviointi: Kurun kappeliseurakunnan kappalainen on kappeliseurakunnan
alueella ainoa pappisvirkaa hoitava henkilö ja samalla myös kappeliseurakunnan alueen
nuorisotyönohjaajan esimies. Pastori Leena Jalkanen omaa pedagogisen pätevyyden nuorison
kanssa toimimiseen ja on osoittanut työssään hyvää työtaitoa lasten kanssa toimimiseen.
Valinta on lapsen aseman kannalta katsottuna erittäin hyvä.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Ylöjärven seurakunnan kirkkoneuvosto lausuu omasta puolestaan Tampereen hiippakunnan
tuomiokapitulille puoltavansa pastori Leena Jalkasen valintaa Kurun kappeliseurakunnan
kappalaisen viransijaiseksi ajalle 1.6.2018.31.7.2020, mikäli kappelineuvosto niin esittää.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.
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10 § Diakonian viranhaltija Liisa Metsähonkalan irtisanoutuminen
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Diakonian viranhaltija Liisa Metsähonkala on irtisanoutunut 1.9.2018 alkaen siirtyäkseen
eläkkeelle.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi irtisanoutuminen. Kirkkoneuvosto kiittää Liisaa pitkästä ja hyvin
hoidetusta työurasta.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.

11 § Diakonin viran rekrytointi
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Liisa Metsähonkala on irtisanoutunut seurakunnan palveluksesta 1.9.2018 alkaen.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kirkkoneuvosto julistaa diakonin viran haettavaksi 22.5.2018 klo 12:00 mennessä. Virka on
otettava vastaan 1.9.2018 tai sopimuksen mukaan. Viran vaativuusryhmä on 502.
Rekrytoinnissa noudatetaan 6 kk koeaikaa.
Haastatteluryhmä valitsee haastatteluun kutsuttavat, haastattelee ja tekee ehdotuksen
valinnasta kirkkoneuvostolle. Haastatteluryhmään valitaan puheenjohtajaksi johtava
diakoniatyöntekijä Eliisa Ala-Kuusisto, diakoniatyön johtokunnan puheenjohtaja Juhani Heino,
kirkkoneuvoston edustaja sekä kappalainen Matti Mikkola ja toimistopäällikkö Tarja Suni.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto päätti ehdotuksen mukaan ja nimesi edustajakseen Katri Siukolan.

12 § Ylimmän johdon palkkaus 1.4.2018 (Liite 2)
ESITTELIJÄ: kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
KirVestes 2018 – 2020:ssa on määräys ylimmän johdon palkantarkastuksista 1.4.2018 alkaen.
Palkantarkastukset toteutetaan 1,6 % järjestelyerällä. Järjestelyerä lasketaan kirkkoherran ja
talousjohtajan palkasta. Kirkkoneuvosto päättää järjestelyerän käytöstä.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Ylimmän johdon järjestelyerä toteutetaan korottamalla kirkkoherran ja talousjohtajan palkkaa
1,6 % 1.4.2018 alkaen. Kirkkoneuvosto asettaa työryhmän, joka määrittelee kirkkoherralle ja
talousjohtajalle tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista.
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PÄÄTÖS:
Kirkkoherra ja talousjohtaja poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi ja varapuheenjohtaja johti
puhetta. Pykälän sihteerinä toimi Katri Siukola.
Työryhmään, joka määrittelee kirkkoherralle ja talousjohtajalle tavoitteet ja seuraa niiden
toteutumista, valittiin Nina Alanen, Kaija Järvinen, Pasi Takala ja Timo Kulmala.

13 § Seurakuntavaalit 2018
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Seurakuntavaalit pidetään marraskuussa 2018. Vaaleilla valitaan kirkkovaltuusto toimikaudelle
2019-2022. Ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018 ja varsinainen vaalipäivä 18.11.2018.
Aiemmista vaaleista poiketen ennakkoäänestys pidetään tiistaista lauantaihin, ei maanantaista
perjantaihin. Varsinainen vaalipäivä on marraskuun kolmantena, ei toisena sunnuntaina.
Vaalien toimittamisesta säädetään kirkkolaissa ja kirkon vaalijärjestyksessä. Kirkolliskokous on
päättänyt marraskuussa 2017 ehdottaa muutoksia kirkkolakiin. Eduskunta vahvistanee
lakimuutokset kevään 2018 aikana. Aiemmista vaaleista poiketen kirkkoherran kuuluminen
vaalilautakuntaan ei olisi välttämätöntä. Ehdokkaana oleva henkilö tai hänen säädöksissä
mainittu läheisensä ei voisi toimia vaalilautakunnassa, vaan hänen sijaansa on kutsuttava
varajäsen.
Vaalilautakuntaa asetettaessa on syytä huomioida sekä voimassaolevan että ehdotetun lain
säädökset.
Voimassa oleva kirkkolain 23:19§ 1. mom.
Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1 momentissa
tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto
asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä
vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan
he tulevat jäsenten sijaan.
Kirkolliskokouksen ehdotus kirkkolain 23:19§ 1. momentiksi
Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1 momentissa
tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto
asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä
vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan
he tulevat jäsenten sijaan.
Kirkolliskokouksen ehdotus uudeksi kirkkolain 23:19§ 4.momentiksi
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.

Kun ehdokasasettelu ei vielä ole valmis vaalilautakuntaa asetettaessa, on suositeltavaa, että
vaalilautakuntaan valitaan riittävä määrä varajäseniä. Tällöin vaalilautakunnan kokouksiin
saadaan riittävä määrä esteettömiä jäseniä siinäkin tapauksessa, että osa vaalilautakunnan
jäsenistä tulee esteellisiksi sen myötä, että hän tai hänen läheisensä on asettunut ehdolle
vaaleissa.
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Kirkkovaltuusto voi päättää seurakunnan jakamisesta äänestysalueisiin, mikä osaltaan
vaikuttaisi vaalilautakunnan jäsenmäärään.
Kirkkolain 23:19§ 2.mom.
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin,
jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, ja sen
tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueella siten kuin kirkon
vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.
Kirkon vaalijärjestys 2:4§ Vaalilautakunta ja keskusvaalitoimikunta (osittain)
Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään vaalivuoden
toukokuussa. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.
Jos seurakunta on jaettu äänestysalueisiin, vaalilautakuntaan on valittava niin monta jäsentä, että
vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 23 luvun 19 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin
päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön
toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
keskuudestaan. Jaostoista on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilautakunnasta
säädetään.

Vaalilautakunnan tehtäviin kuuluu useiden kuulutusten julkaiseminen. Kirkkoneuvosto on
syytä päättää siitä, missä sanomalehdessä tai –lehdissä kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan.
Kirkkojärjestys 23:2§ 2.-3.mom.
Kuulutuksesta, josta on ilmoitettava lehdessä, otetaan lehteen sen aihe ja pääsisältö.
Julkaistavaksi määrätty kuulutus on painettava kokonaisuudessaan. Kuulutuksen julkaisemisen
tai siitä ilmoittamisen on tapahduttava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanoma-, paikallis- tai
seurakuntalehdessä.
Jos kuulutus koskee useita seurakuntia, se on julkistettava jokaisessa seurakunnassa.
Kaksikielisessä seurakunnassa kuulutus on saatettava tietoon kummallakin kielellä.

Päätös ei sisällä suoranaisia lapsivaikutuksia, koska se liittyy tässä vaiheessa vaalien tekniseen
hallinnointiin.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
1)
2)

3)

4)

Ylöjärven seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin, vaan se on yhtä äänestysaluetta.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakuntaan kahdeksan
jäsentä. Valinnassa on huomioitava kirkkolain 23:8§ vaatimus siitä, että toimielimeen
valitaan sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakuntaan vähintään
yhtä monta varajäsentä, kuin on varsinaisia jäseniä, ja asettaa varajäsenet siihen
järjestykseen, missä he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Valinnassa on huomioitava
kirkkolain 23:8§ vaatimus siitä, että toimielimeen valitaan sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia.
Kirkkoneuvosto valitsee sanomalehdeksi, jossa vaaleihin liittyvät kuulutukset ja
ilmoitukset sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan, Ylöjärven Uutiset.

PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.
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14 § Kesän 2018 kirkkokolehdit (Liite 3)
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Liitteenä on esitys Ylöjärven seurakunnan kirkkokolehdeiksi kesäkaudelle 2018.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kirkkoneuvosto vahvistaa esitetyn mukaiset kirkkokolehdit.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.
15 § Yhteistyösopimuksen päättyminen Hämeenkyrön seurakunnan kanssa
ESITTELIJÄ: talousjohtaja
Ylöjärven ja Hämeenkyrön seurakunnilla on ollut talousjohtajan yhteisvirkaan perustuva
yhteistyösopimus keväästä 2015. Sopimukseen kuuluivat alusta lähtien myös taloussihteerin,
toimistopäällikön ja talousassistentin palvelut. Myöhemmin sopimukseen liitettiin vielä
kiinteistöpäällikön ja seurakuntapuutarhurin tehtävät, kaikki nämä osa-aikaisina 20-40 %
osuuksina. Kirkkoneuvostossa 2/2017 sopimus päätettiin toistaiseksi voimassa olevaksi ja
31.5.2017 alkaen yhteistyösopimuksen palkkakustannuksiin on lisätty verottajan päätöksen
mukaisesti arvonlisävero.
Kuuden seurakunnan yhteistyöselvitys päättyi helmikuussa 2018. Kapituli pyysi tehdyn
selvityksen johdosta seurakuntia vastaamaan kysymykseen seurakuntaliitoksesta 14.3.2018
kirkkovaltuustoissaan. Hämeenkyrön seurakunnan tahto oli jatkaa itsenäisenä seurakuntana,
mutta edelleen toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen nojalla yhteistyössä Ylöjärven
seurakunnan kanssa. Selvityksessä kävi ilmi yhteistyön haasteet seurakunnan hallinnolle,
vaikka etenkin Hämeenkyrön seurakunnan luottamushenkilöstö on ilmaissut hyötyneensä
järjestelystä ja olleensa siihen tyytyväinen.
Osa-aikaisilla henkilöillä hoidetun hallinnon onnistuminen on edellyttänyt kokoaikaisen
paikalla olevan työnjohtajan olemista Hämeenkyrössä. Kun kyseisen tehtävän hoitaja siirtyi
toisen työnantajan palvelukseen, tuli sopiva ajankohta harkita tehtävien järjestely.
Hämeenkyrön seurakunta on päätynyt rekrytoimaan oman kokoaikaisen talouspäällikön ja
kokoaikaisen toimistonhoitajan. Näin ollen tarve yhteistyölle poistuu. Sopimuksenmukainen
irtisanomisaika on 6 kk ennen tilikauden päättymistä, mutta siihen on kirjattu ehto, että
sopimuksen muuttaminen on mahdollista yhteisestä sopimuksesta, jos tilanne olennaisesti
taloudellisista tai tuotannollisista syistä muuttuu. Tuotannolliset syyt ovat johtamassa
sopimuksen muuttamiseen ilman irtisanomisaikaa. Molempien seurakuntien yhteisenä
pyrkimyksenä voitaneen pitää joustavaa ja mahdollisimman nopeaa sopimuksen päättämistä
ennen kesän lomia ja uutta talousarviovalmistelua sekä syksyn kirkollisvaaleja.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan yhteistyösopimuksen päättämiseen
liittyvät neuvottelut Hämeenkyrön seurakunnan kanssa. Yhteistyön laskutus hoidetaan
sopimuksen mukaisesti siten, että kustannustenjako tehdään toteutuneen mukaan.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.
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16 § Määräalan vuokraaminen Ylöjärven kaupungille (Liitteet 4 & 5)
ESITTELIJÄ: talousjohtaja
Ylöjärven kaupunki on osana keskustan kehittämistä päättänyt rakentaa Räikän kentän
viereen Keijärven ranta-alueelle ns. Pappilan pellolle puistoalueen, johon tulisi myös
asianmukaiset latupohjat talviajan virkistyskäyttöä varten. Saman alueen kautta on tarkoitus
luoda kävelyreitti Äijäntieltä Räikänrantaan. Samassa yhteydessä toteutettaisiin ko. alueelta
myös kävelyreitin pisto Pappilan perhetalolle.
Kyse on Ala-Äijälän tilasta 980-428-0004-0102 osoitettavasta pinta-alaltaan 10.600
neliömetrin suuruisesta määräalasta (kartta liitteenä). Kymmentä vuotta lyhyemmät
vuokrasopimukset ovat seurakunnan päätäntävallassa ilman alistusvelvoitetta.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kirkkoneuvosto päättää solmia Ylöjärven kaupungin kanssa liitteen mukaisen
vuokrasopimuksen 10.600 m2 määräalasta Ala-Äijälän tilasta 980-428-0004-0102 ajalle
1.5.2018-30.4.2028. Vuosivuokra on 1102,40 euroa. Talousjohtaja valtuutetaan
allekirjoittamaan vuokrasopimus.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan.
17 § Unelmakahvilan jatkovalmistelu (Liite 6)
ESITTELIJÄ: kirkkoherra
Ylöjärven seurakunnan ennen joulua 2017 korjauskelvottomaksi palaneen Unelmatupakahvilan toiminnan jatkamisen suunnittelua varten kirkkoneuvosto on edellisessä
kokouksessaan pyytänyt seurakunnan kiinteistöpäälliköltä selvitystä
1) muista mahdollisuuksista kuin erillisrakennuksesta lähetyksen kahvilatoiminnan jatkolle.
2) näiden tilojen soveltumismahdollisuuksista kahvilatoimintaan.
Kiinteistöpäällikön seikkaperäinen selvitys antaa hyvän kuvan siitä, mitä muita
mahdollisuuksia kuin erillisrakennus kahvilatoiminnan jatkamiselle on. Se liittyy suorana
jatkumona helmikuun kokouksessa käsiteltyyn lähetyspapin tuottamaan selvitykseen kahvilatoiminnan roolista seurakunnan lähetyksessä
Kirkkoneuvoston käsittelemä materiaali (lähetyspapin selvitys, unelmatupavapaaehtoisten
kirjelmä sekä kiinteistöpäällikön selvitys) tuottaa tällä kohtaa riittävän tietomassan, jotta
seurakunnan hallinto voi käsitellä unelmakahvilan jatkoon liittyviä mahdollisuuksia realistisesti
ja laaja-alaisesti. Käsittelyn avuksi on välttämätöntä perustaa työryhmä, jossa yhdessä
työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa voidaan analysoida tietoa ja tuottaa ideoita sekä
muodostaa yhteistä tahtotilaa toimijoiden välille.
Ryhmän koostumus on hyvä olla riittävän laaja, mutta ei liian suuri. Esityksenä on, että ryhmä
koostuisi kolmesta kirkkoneuvoston jäsenestä, lähetyksen työntekijöistä ja kolmesta
Unelmatuvan aktiivisesta vapaaehtoisesta. Ryhmän tehtävänä on
1) käydä läpi olemassa oleva tieto Unelmakahvilan historiasta sekä lähetyspapin tuottamasta
materiaalista,
2) kirjata ajatuksia Unelmatuvan merkityksestä sekä yhteisölle että seurakunnan lähetyksellä
sekä
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3) arvioida, pisteyttää ja mahdollisesti jopa suosittaa neuvostolle jatkotoimenpiteet
unelmatupakahvilan jatkolle.
Kirkkoneuvosto pyytää työryhmältä raporttia kokoukseensa 6.6.2018.
ESITTELIJÄN EHDOTUS:
Kirkkoneuvosto nimeää työryhmän Unelmakahvilan jatkon selvittämiseksi. Ryhmän
puheenjohtajana toimii kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja kirkkoneuvosto nimeää hänen
lisäkseen kaksi jäsentä. Ryhmän sihteerinä toimii lähetyssihteeri ja virkansa puolesta jäsenenä
lähetyspappi. Puheenjohtaja pyytää Unelmatuvan vapaaehtoisista kolme jäsentä työryhmään.
Työryhmän puheenjohtaja voi kutsua kokoukseen asiantuntijoita.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto päätti ehdotuksen mukaan ja nimesi työryhmän jäseniksi Juhani Vahtokarin ja
Jaana Lammisen.

18 § Viranhaltijapäätökset
Päätökset esiteltiin kokouksessa.
19 § Pöytäkirjoja


Kurun kappelineuvosto 1/2018 (Liite 7)

20 § Muut asiat


KirVESTES –muutos, suorituspalkkio.

21 § Tiedoksi


Seurakuntavaalien vaalilautakunnan kokousajankohdat
o 1. kokous: toukokuun loppu/kesäkuun alku
o 2. kokous: 17.9. tai 18.9.
o 3. kokous: 1.10.
o 4. kokous: 2.11.
o 5. kokous: 16.11.
o 6. kokous: 18.11. (vaalipäivän kokous)
o 7. kokous: viimeistään 21.11.



Viime seurakuntavaalien ehdokaslistojen laatijoille tullaan pitämään vaali-info,
ajankohta vielä avoin.



Lempiänniemen leirikeskuksen rakennustoimikunta on aloittanut työskentelynsä,
toimikunnan puheenjohtajana toimii Kari Peltola.



Hautaustoimen suorittama kuulutusmenettely haudoilla, joiden hallinta-aika on
päättynyt.
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22 § Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:12 ja antoi valitusosoituksen.
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