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Kokousaika

Torstai 15.3.2018 kello 18:00 – 19:48

Kokouspaikka

Valkeakosken kirkon luentosali, Kirkkotie 1, Valkeakoski

Läsnä

Aalto, Jorma
Aaltonen, Pirkko
Eteläniemi, Erkki
Harinen, Seppo
Heikkinen, Marja
Henttonen-Hakala, Maarit
Hupanen, Pentti
Ilovuori, Sari
Karppila, Ulla
Kauhanen, Kari
Korkeakoski, Esko
Lajunen, Marko
Lehtonen, Toivo
Lähde, Elina
Muhonen, Päivi
Mäkelä, Satu
Niska, Ritva
Niska, Salme
Nummela, Lahja
Patojoki, Päivi
Peräkääly, Anja
Pulla-Savolainen, Sari
Salminen, Helena
Sinisalo, Seppo
Tynskä, Pekka
Tyvi, Heikki
Veuro, Sari

Poissa

varapuheenjohtaja

varajäsen, Saarinen Anne
varajäsen, Salminen Kari

puheenjohtaja
1–5§

varajäsen, Perhola Liisa

Perhola, Liisa
Saarinen, Anne
Salminen, Kari

Muut osallistujat
Antola, Markku
Tuomioja, Eija
Hutko, Ulla-Mari
Koskenalusta, Mari
Paso, Marjaana
Pirinen, Elsi
Virtanen, Elina

kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
talousjohtaja, sihteeri
kasvatuksen toimialajohtaja
kurssikeskuksen johtaja
tiedottaja
seurakuntapuutarhuri
vs. johtava diakonian viranhaltija
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§ 1 – 10

Allekirjoitus
Anja Peräkääly
puheenjohtaja
Pöytäkirja on
tarkistettu

Valkeakoski 15.3.2018

Jorma Aalto
Pöytäkirja
yleisesti
nähtävänä

Eija Tuomioja
sihteeri

Sari Veuro

Seurakunnan kirkkoherranvirastossa 16.3. – 19.4.2018 virastopäivinä klo 9.00 – 11.00 ja 12.00 - 14.00.
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1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden, jonka aluksi laulettiin virsi 53.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

2§
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n 2 kohdan mukaan kutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on asialuetteloineen lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen
kokousta.
Lisäksi kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 § 2 mom. mukaan esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta.
Kirkkovaltuuston kokouksesta on ollut kuulutus asialuetteloineen
nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 6.3.-15.3.2018.
Valtuutetuille kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 6.3.2018.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, kun läsnä oli 27 valtuutettua tai varavaltuutettua.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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3§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

4§
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan pöytäkirjan
tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua valtuutettua.
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 15.1.2015, että pöytäkirjan
tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan alkaen aakkosten
lopusta.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Jorma Aallon ja Sari Veuron.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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5§
Valkeakosken kirkon purkaminen
KN 6.9.2017
Isännöitsijä esitteli A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n 31.8.2017 valmistuneita
Valkeakosken kirkon kuntoraportteja Kevennetty kuntoarvio, Ulkorakenteiden kuntotutkimus ja Asbesti- ja haitta-ainekartoitus.
Isännöitsijän
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää toimenpiteistä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto antoi kiinteistö- ja hautaustoimen työryhmän tehtäväksi
-tammikuun 2018 loppuun mennessä selvittää Valkeakosken kirkon korjauksen kokonaiskustannukset myös siten, että kirkon toiminnallisuutta kehitetään ja käyttöä monipuolistetaan
- täydentää työryhmää tarpeelliseksi katsomillaan asiantuntijoilla.

KN 2.11.2017
Valkeakosken kirkon hankesuunnittelusta on pyydetty tarjoukset neljältä
insinööritoimistolta. Määräaikaan 26.10.2017 mennessä tarjouksen jättivät A-insinöörit Oy ja Insinööritoimisto Taloinsinöörit Oy. Oheisen tarjousvertailun mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen
jätti Taloinsinöörit Oy

Valkeakosken kirkon hankesuunnittelun tarjousten vertailutaulukko
alv 24%

0,6

tarjoaja

kok. hinta

kok.kust.

A-Insinöörit

14.260,00

2.760,00

2,5

4

6,5

5.950,00

1.152,00

6

4

10

Taloinsinöörit Oy

hintap.

0,4
ref.pist

kok.pist

Pisteytyslaskelma:
Halvin hinta jaettuna tarjoushinnalla kerrottuna kymmenellä on saatu pistemäärä
esim. 5.950/ 14.260 X 10 = 4,2
Vaikutus 60% pisteet kerrotaan 0,6 = hintapisteet.
Referenssipisteet: pyydetty viisi vastaava kohdetta max 2pist / kohde.
Max referenssit 10pist
Vaikutus 40% pisteet kerrotaan 0,4 = referenssipisteet.
Isännöitsijän
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee, kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen
tehneen, Insinööritoimisto Taloinsinöörit Oy:n
Valkeakosken kirkon hankesuunnitelman toteuttajaksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
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Kiinteistö ja hautatoimen työryhmä 23.1.2018
KIINTEISTÖ - JA HAUTAUSTOIMEN TYÖRYHMÄN
ESITYS KIRKKONEUVOSTOLLE
Tehtävä
Kiinteistö- ja hautaustoimen työryhmä sai 6.9.2017 kirkkoneuvoston päätöksellä tehtäväkseen selvittää Valkeakosken kirkon korjauksen kustannukset, myös niin että toiminnallisuutta kehitetään ja käyttöä monipuolistetaan.
Valmistelevat toimenpiteet
Kustannusten selvittämiseksi käynnistettiin kirkon hankesuunnittelu.
Hankesuunnitelma valmistui 9.1.2018 ja sen laati Insinööritoimisto Taloinsinöörit Oy. Lisäksi pyydettiin ennakkotarjoukset kirkon purkamisesta.
Hankesuunnitelman pohjana on käytetty A- Insinöörit Oy:n 30.8.2017
laatimaa kuntokartoitusta, ulkorakenteiden kuntotutkimusta ja haittaainetutkimusta.
Hankesuunnitelma
Hankesuunnitelmassa, ja kuntotutkimuksessa todetaan, että kirkon päätyelementtien tilanne on huolestuttava. Elementit tulee korjata viipymättä. On mahdollista, että elementtien pintalaatat irtoavat ja pudotessaan
aiheuttavat vaaratilanteita. Kirkon pääovi tulisi tästä syystä laittaa lähitulevaisuudessa käyttökieltoon.
Elementtien arvioitu korjauskustannus on 1.150.000 €. Lisäksi kirkon ikkunat ja kellotorni vaativat välitöntä korjausta. Arvio näiden korjauksesta
on 300.000 €
Talotekniset työt on toteutettava myös lähitulevaisuudessa. Lähes kaikki
käyttölaitteet ja johdotukset ja automatiikka ovat käyttöikänsä lopussa.
Arvio näiden korjauksesta on 950.000 €.
Edellä mainitut korjaukset ovat välttämättömiä, eikä kirkkoa voida käyttää ilman korjauksia pelkästään kesäkirkkona. Korjaamattomana kirkko
pitää tulevaisuudessa sulkea ja aidata ne alueet, joissa on riski elementeistä tai ikkunoista irtoavien osien putoamiselle.
Hankesuunnitelman mukaiset kokonaiskustannukset tilojen korjaamiseksi
ja lämpötalouden parantamiseksi ovat arvolisäverollisena 4.9 miljoonaa
euroa.
Purkukustannukset
Valkeakosken kirkon purkukustannukset maisemointeineen olisivat annettujen ennakkotarjousten pohjalta arvonlisäverollisena 450.000 €.
Kirkon nykyinen käyttö
Kirkossa oli vuonna 2017 varauskirjan mukaan 66 tilaisuutta, käyttötunteja 92 ja kävijöitä 6405 henkilöä. Valkeakosken kirkko on ollut suljettuna
talvikuukausien ajan vuodesta 2013 alkaen lämmitysongelmien vuoksi.
Lisäksi kirkko on ollut suljettuna mikrobiongelmien vuoksi vuonna 2015.
Kaikki tilaisuudet Valkeakosken kirkosta voidaan siirtää muihin kirkkoihin,
Pappilanniemeen ja seurakuntatalolle. Valkeakosken kirkon lisäksi seurakunnalla on kolme kirkkokiinteistöä, jotka sijaitsevat hautausmaiden yhteydessä. Näiden osalta on tehty strateginen linjaus syksyllä 2017 siitä,
että niistä ei voida luopua.
Talous
Seurakunnalla ei ole rahavaroja Valkeakosken kirkon korjaushankkeen toteuttamiseksi. Tällä hetkellä käytettävissä oleva sijoitusvarallisuus
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3.700.000 € tulee varata muiden kiinteistöjen mm. Pappilanniemen,
Sääksmäen kirkon ja Metsäkansan kirkon tuleviin korjauksiin.
Verotulokertymä vuosilta 2013 - 2016
vuosi
2016
2015
veroprosentti 1,65
1,65
verotulokertymä €/vuosi
4.155.121
4.180.584

2014
1,65
4.286.913

2013
1,50
3.918.953

Kustannusvaikutukset talousarvioon
Rahoitukseen tarvittaisiin lainaa 5 miljoonaa euroa, jonka takaisinmaksuaika voisi olla korkeintaan 16 vuotta. Laina-ajan lyhyys tulee oletetusta
verotulojen pienenemisestä ja korkojen nousuriskistä. Tällöin vuotuinen
lyhennys olisi 312.500 € lisäksi lainan korot (2%) 100.000 €. Poistojen lisäystä tulisi 170.000 €/ vuosi (30 vuoden poistoajalla).
Johtopäätökset
Kiinteistö- ja hautaustoimen työryhmä satuaan hankesuunnitelman käsiteltäväkseen totesi tilojen peruskunnostuksen nielevän jo niin paljon varoja, että käytön monipuolistamiseksi tarpeellisen korjausten ja muutostöiden, sekä lisärakentamisen toteuttaminen ei ole taloudellisesti mahdollista.
Mikäli kirkkoon tehtäisiin peruskorjaus, tulisi siitä käyttötalouteen lisää
katettavaa 582.500 €/ vuosi. Lisäksi olisivat kirkon käyttömenot 100.000
€/vuosi. Tämä voitaisiin kattaa lakkauttamalla 11 tointa tai virkaa. Kirkkolain mukaan seurakunta ”huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä,
kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä” (KL 4; §1). Mikäli työvoimaa vähennettäisiin
radikaalisti, olisi toiminta järjestettävä toisella tavalla. Silloin olisi vähennettävä hengelliseen työhön käytettäviä voimavaroja joka puolelta. Toinen mahdollisuus olisi luopua sellaisista tehtävistä, jotka eivät ole lakisääteisiä. Esimerkiksi päivä- ja iltapäiväkerhotoiminnan lakkauttaminen
tuottaisi tarvittavat säästöt. Päivä- ja iltapäiväkerhotoiminnan menot
vuodelta 2016 olivat 598.666 €. Tällainen leikkaus olisi kuitenkin ristiriidassa seurakunnan vasta hyväksytyn strategian, Tienviitat vuoteen 2022,
kanssa. Sen sijaan kirkosta luopuminen on voimassa olevan kiinteistöstrategian mukaista. Siinä todetaan, että ihmiset ovat seiniä tärkeämmät!
Esitys kirkkoneuvostolle
Kiinteistö- ja hautaustoimen työryhmä päätyy yksimielisesti esittämään
Valkeakosken kirkon purkamista ja tontin myymistä. Esitämme kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto ryhtyisi valmistelemaan Valkeakosken
kirkon purkamisen käsittelyä kirkkovaltuustossa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen työryhmä 23.1.2018
Marja Heikkinen puheenjohtaja

Auvo Vaasio jäsen

Markku Antola jäsen

Kari Salminen jäsen

Eija Tuomioja jäsen

Jorma Aalto jäsen

Elsi Pirinen jäsen

Toivo Lehtonen jäsen

Ritva Niska jäsen
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Kiinteistö- ja hautatoimen työryhmä on täydentänyt itseään asiantuntijajäsen Hannu Järvisellä (insinööri AMK) A-insinööreistä.
Valkeakosken kirkon tulevaisuuden lapsiasiavaikutuksia voidaan arvioida
seuraavasti:
1. Kirkon korjaaminen vähentäisi merkittävästi rahoitusta lapsi- ja nuorisotyöltä.
Rahoituksen vaikutukset on selvitetty kiinteistö- ja hautaustoimen työryhmän esityksessä.
2. Kirkosta luopuminen mahdollistaa lapsi- ja nuorisotyön toiminnan
jatkumisen.
Kirkon korjaamisesta säästyneet rahat voidaan osittain ohjata toiminnan
ylläpitämiseen.
3. Kirkon tarpeellisuudesta on tehty kysely nuorisotyötä tekeville työntekijöille.
Lapsi- ja nuorisotyö ei tarvitse Valkeakosken kirkkoa toiminnassaan,
tilaisuudet voidaan järjestää seurakunnan muissa tiloissa.
Isännöitsijän päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kiinteistö- ja hautaustoimentyöryhmän
esityksen ja päättää esittää kirkkovaltuustolle Valkeakosken kirkon purkamista ja tontin asettamista myyntiin.
Kirkkoneuvosto pyytää Valkeakosken kaupungin rakennusvalvonnalta,
asian valmisteluna, lausunnon kirkon purkamisesta.
Käsittely: Keskustelun aikana Ulla Karppila esitti asian jättämistä pöydälle.
Esitystä ei kannatettu.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ulla Karppila jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Asian käsittelyn asiantuntijoina paikalla pykälän käsittelyn ajan Ulla-Mari
Hutko, Mari Koskenalusta ja Elsi Pirinen.

Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää kirkollisen rakennuksen purkamisesta ja päätös tulee alistaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuuston päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Valkeakosken kirkon
purkamista ja tontin asettamista myyntiin.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää, että Valkeakosken kirkko puretaan ja että tontti asetetaan myyntiin.
Käsittely:
Keskustelun aikana Ulla Karppila esitti, että kirkkovaltuusto päättää, ettei Valkeakosken kirkkoa pureta ja että tonttia ei aseteta myyntiin. Marko Lajunen kannatti Karppilan
esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tullut päätös-
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ehdotuksesta poikkeava ehdotus äänestetään ja määräsi
äänestystavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että ne,
jotka kannattavat päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne,
jotka kannattavat Ulla Karppilan ehdotusta, äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä JAA äänestivät Jorma Aalto,
Pirkko Aaltonen, Seppo Harinen, Marja Heikkinen, Maarit
Henttonen-Hakala, Sari Ilovuori, Kari Kauhanen, Esko Korkeakoski, Toivo Lehtonen, Elina Lähde, Päivi Muhonen, Satu
Mäkelä, Ritva Niska, Salme Niska, Lahja Nummela, Päivi
Patojoki, Anja Peräkääly, Sari Pulla-Savolainen, Helena
Salminen, Seppo Sinisalo, Heikki Tyvi ja Sari Veuro.
EI äänestivät Pentti Hupanen, Ulla Karppila ja Marko Lajunen.
Tyhjää äänestivät Erkki Eteläniemi ja Pekka Tynskä.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti äänin 22 – 3 – 2, että Valkeakosken
kirkko puretaan ja että tontti asetetaan myyntiin.
Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
kirkkohallitukselle.
Sari Pulla-Savolainen poistui kello 19:26 asian käsittelyn
päätyttyä.
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6§
Kanttorin viran lakkauttaminen
KN 22.2.2018, 32 §
Sääksmäen seurakunnan kanttori Stiina Leinonen on irtisanoutunut virastaan 1.3.2018 alkaen. Seurakunnassa on kaksi ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävää kanttorin virkaa, ns. B-kanttorin virkaa sekä yksi
alempaa korkeakoulututkintoa edellyttämää, ns. C-kanttorin virkaa. Tässä
vaiheessa voidaan virka muuttaa muuta piispainkokouksen hyväksymää
tutkintoa edellyttäväksi, ns. C-kanttorin, viraksi.
Seurakunta on syksyllä 2017 hyväksynyt ”Tienviitat 2022” strategian. Se
ohjaa pohtimaan virkojen ja toimien vapautuessa voidaanko tehtäviä jakaa uudella tavalla tai hoitaa virkaa täyttämättä. Tulevaisuudessa joka
tapauksessa viranhaltijoiden määrä vähenee.
Toisaalta strategiassa on asetettu tavoitteeksi laaja-alainen ihmisten kohtaaminen, jossa yhtenä olennaisena elementtinä on musiikki. Näin ollen
musiikkityön resurssointia ei ole perusteltua vähentää. Juuri musiikkityöllä on mahdollisuus tavoittaa ihmisryhmiä, joiden kohtaaminen ei muilla
keinoin onnistu.
Edellinen B-viran muuttaminen C-viraksi ei ole heikentänyt musiikin asemaa seurakuntatyössä, päinvastoin. Seurakunnan ruohonjuuritason musiikkityö on tuloksellista silloin, kun sitä hoitavat motivoituneet muusikot.
Vaikka C-kanttoreiden koulutus Tampereella onkin päättymässä, pätevyyden hankkineita on runsaasti. Mahdollisia viran hakijoita voi olla
enemmän auki olevaan C-kanttorin virkaan kuin B-kanttorin virkaan.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Stiina Leinoselta vapautuva kanttorin virka lakkautetaan 1.6.2018 alkaen.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

Kirkkoneuvosto esittää, että 1.3.2018 vapautunut kanttorin virka
lakkautetaan 1.6.2018 alkaen.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää, että 1.3.2018 vapautunut kanttorin virka lakkautetaan 1.6.2018 alkaen.
Käsittely:
Keskustelun aikana Ulla Karppila esitti, että kirkkovaltuusto päättää, ettei 1.3.2018 vapautunutta kanttorin virkaa
lakkauteta. Elina Lähde kannatti Karppilan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tullut päätösehdotuksesta
poikkeava ehdotus, äänestetään ja määräsi äänestystavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että ne, jotka kannattavat
päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
Karppilan ehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä JAA äänestivät Jorma Aalto, Pirkko Aaltonen, Erkki
Eteläniemi, Seppo Harinen, Marja Heikkinen, Maarit Henttonen-Hakala, Pentti Hupanen, Sari Ilovuori, Kari Kauhanen, Esko Korkeakoski, Toivo Lehtonen, Satu Mäkelä, Salme
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Niska, Lahja Nummela, Päivi Patojoki, Anja Peräkääly, Seppo Sinisalo ja Heikki Tyvi.
EI äänestivät Ulla Karppila, Elina Lähde, Ritva Niska, Helena Salminen ja Pekka Tynskä.
Tyhjää äänestivät Marko Lajunen, Päivi Muhonen ja Sari
Veuro.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti äänin 18 – 5 – 3, että 1.3.2018 vapautunut kanttorin virka lakkautetaan 1.6.2018 alkaen.
On muutoksenhakuoikeus.
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7 §
Muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän kanttorin viran perustaminen
KN 22.2.2018, 33 §
Strategisten linjausten johdosta voidaan lakkautetun ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän, ns. B-kanttorin viran tilalle, perustaa muuta
piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä, ns. C-kanttorin,
virka.
B-kanttorin viran palkkaus on ollut vaativuusryhmän 601 mukainen. Ckanttorin viran palkkaus on seurakunnissa pääsääntöisesti vaativuusryhmän 502 mukainen. Sama vaativuusryhmä on Sääksmäen seurakunnassa
myös diakonia- ja nuorisotyöntekijöillä. Perustettavan kanttorin viran tehtävänkuvaan kuuluvat jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, hartaudet sekä erityisalana lapsityön musiikki. Tehtävänkuvaus liitteenä.
Virantäytössä olisi hyvä toteuttaa hakijoiden haastattelu ja täyttää virka
koeajalla.
Tämän asian lapsiasiavaikutuksia voidaan arvioida seuraavasti: nyt perustettavan viran erityistehtäväksi määritellään lapsityön musiikin kehittäminen. Muutoksen voidaan ennakoida parantavan lapsityön musiikin
kehittämistä seurakunnassa ja näin ollen vaikuttaa positiivisesti lasten
asemaan ja tarpeiden huomioon ottamiseen.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sääksmäen seurakuntaan
perustetaan muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä
kanttorin virka, ns. C-kanttorin virka, 1.6.2018 alkaen. Viran palkkaus
määritellään vaativuusryhmä 502 mukaiseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää uuden
viran perustamisesta.
Kirkkovaltuuston päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö.
Kirkkoneuvosto esittää, että Sääksmäen seurakuntaan perustetaan muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä
kanttorin virka, ns. C-kanttorin virka, 1.6.2018 alkaen. Viran
palkkaus määritellään vaativuusryhmä 502 mukaiseksi.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää
- perustaa muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän kanttorin viran, ns. C-kanttorin viran,
1.6.2018 alkaen
- että viran palkkaus määritellään vaativuusryhmän 502
mukaiseksi.
Käsittely:
Keskustelun aikana Ulla Karppila esitti, että kirkkovaltuusto päättää perustaa B-kanttorin viran 1.6.2018 alkaen.
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Pekka Tynskä kannatti Karppilan esitystä. Puheenjohtaja
totesi, että koska on tullut päätösehdotuksesta poikkeava
ehdotus, äänestetään ja määräsi äänestystavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että ne, jotka kannattavat päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Karppilan ehdotusta, äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä JAA äänestivät Jorma Aalto,
Erkki Eteläniemi, Seppo Harinen, Marja Heikkinen, Maarit
Henttonen-Hakala, Sari Ilovuori, Kari Kauhanen, Esko Korkeakoski, Toivo Lehtonen, Päivi Muhonen , Salme Niska,
Lahja Nummela, Päivi Patojoki, Anja Peräkääly, Seppo Sinisalo, Heikki Tyvi ja Sari Veuro.
EI äänestivät Pirkko Aaltonen, Pentti Hupanen, Ulla Karppila, Elina Lähde, Ritva Niska, Helena Salminen ja Pekka
Tynskä.
Tyhjää äänestivät Marko Lajunen ja Satu Mäkelä.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti äänin 17 – 7 – 2
- perustaa muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän kanttorin viran, ns. C-kanttorin viran,
1.6.2018 alkaen
- että viran palkkaus määritellään vaativuusryhmän 502
mukaiseksi.
On muutoksenhakuoikeus.
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8§
Lisämääräraha vuoden 2018 talousarvioon
KN 22.2.2018, 27 §
Valkeakosken hautausmaalle on v. 1946 pystytetty 1918 sisällissodassa
menehtyneiden punaisten muistomerkki. Paikkakunnalla ei ole kovin
yleisesti tiedossa, että muistomerkin edustalle siirrettiin silloin eri
puolille Valkeakoskea v. 1918 haudattuja vainajia.
Paikka on siis myös hautapaikka, ei pelkkä muistomerkki.
Kun nyt on kulunut 100 vuotta sisällissodasta, olisi kirkon ja seurakunnan
näkökulmasta korrektia huomioida sisällissodan uhreja esim. tällä tavalla.
Alustavasti on ajateltu pystyttää muistomerkin lähelle kivipaasi, jossa olisi muistolaatta. Muistolaatan teksti olisi suunnilleen: ” Tämän muistomerkin edustalle on v. 1946 haudattu sisällissodan 1918 joukkohaudoista siirrettyjä vainajia. Sisällissodassa menetti henkensä yhteensä n. 450 paikkakuntalaista.” Hankkeesta on keskusteltu eri yhteistyötahojen kanssa.
Valkeakosken kivituotteen alustava kustannusarvio muistokivelle ja – laatalle on 3000 – 3500e. Hinta täsmentyy kiven koon ja laatan valmistustavan mukaan.
Johtavan kappalaisen päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy muistokiven hankinnan ja varaa tarkoitukseen
käytettäväksi 3500 euroa.
Päätös:
Kirkkoneuvosto kannattaa muistokiven hankintaa ja päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää määrärahan muistomerkin
hankinnalle tehtäväalueelta 1011010104 KN tilille 47500 Hautamuistomerkit.

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto myöntää määrärahan
muistomerkin hankinnalle tehtäväalueen 1011010104 Kirkkoneuvosto tilille 475000 Hautamuistomerkit.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto myöntää 3500 euron määrärahan tehtäväalueen 1011010104 Kirkkoneuvosto tilille 475000 Hautamuistomerkit.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
On muutoksenhakuoikeus.
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9 §
Ilmoitusasiat
Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina 26.4.2018.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasian tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

10 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi KL 24 luvun mukaisen muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen kello 19:48 yhteisesti
laulettuun virteen 552 ja Herran siunaukseen.
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VALITUSOSOITUS
Pykälät 1 - 10
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisperusteet
valitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 1, 2, 3, 4, 9, 10
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

VALITUSOSOITUS
ValitusSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valivirantuksella.
omainen
ja valitus- Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
aika
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna
PL 640, 13111 Hämeenlinna
0295642269
hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kirkollisvalitus, pykälät 6, 7, 8
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät 5
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Sähköposti:

VValitusaika
330 päivää

3
330 päivää

Eteläranta 8, Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
kirkkohallitus@evl.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
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Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
valitukseen valtakirja.
Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Talousjohtaja Eija Tuomioja, puhelin 0400 546 222, email eija.tuomioja@evl.fi

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinlain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2.000
euroa, jollei lain 5, 7 tai 8 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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