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Kokousaika

Torstai 31.8.2017 kello 18:00 – 18:50

Kokouspaikka

Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

Läsnä

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

Poissa

Liisa Perholan varajäsenenä

poissa 31 §

Lähde, Elina
Niska, Salme
Perhola, Liisa
Salminen, Kari

Muut osallistujat
Antola, Markku
Tuomioja, Eija
Vaasio, Auvo

kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
talousjohtaja, sihteeri
isännöitsijä
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Allekirjoitus
Anja Peräkääly
puheenjohtaja
Pöytäkirja on
tarkistettu

Valkeakoski 31.8.2017

Marja Heikkinen
Pöytäkirja
yleisesti
nähtävänä

Eija Tuomioja
sihteeri

Seppo Harinen

Seurakunnan kirkkoherranvirastossa 1.9. – 1.10.2017 virastopäivinä klo 9.00 – 11.00 ja 12.00 - 14.00.
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26 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra Markku Antola piti alkuhartauden, jonka aluksi laulettiin virsi 443.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

27 §
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 18.8.- 31.8.2017.
Valtuutetuille kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 18.8.2017.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Koska paikalla on 24 valtuutettua tai varajäsentä, kokous
todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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28 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

29 §
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 Marja Heikkisen ja Seppo Harisen.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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30 §
Määräalan myyminen tilasta Mihnankulma 1:153
KN 10.8.2017, 124 §
Juhani ja Anneli Mentula ovat tehneet ostotarjouksen määräalan ostamiseksi Mihnankulma 908-453-1-153 nimisestä
seurakunnan omistamasta tilasta. Kyseessä on noin 0,6
hehtaarin alue, joka rajoittuu heidän omistamaansa tilaan
908-453-1-154.
Kaupan kohteena olevalla lohkolla on tehty kaksi vuota sitten päätehakkuu ja metsänpohja on nyt muokattu. Alueella
on muutama siemenpuuksi jätetty mänty. Mentulat ovat
tarjonneet alueesta 2000 €, mitä voidaan pitää hyvänä
kauppahintana. Ostaja on sitoutunut maksamaan lohkomiskustannukset.

Kiinteän omaisuuden luovuttamista päättää kirkkovaltuusto, jonka päätös tulee alistaa kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuuston päätöksen tekemiseen vaaditaan
määräenemmistö.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 0,6 hehtaarin suuruisen määräalan myyntiä Mihnankulma 908453-1-153 nimisestä tilasta Juhani ja Anneli Mentulalle kauppahintaan 2000 €.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää myydä 0,6 hehtaarin
määräalan tilasta Mihnankulma 908-453-1-153
ostotarjouksen tehneille Juhani ja Anneli Mentulalle hintaan 2.000 €.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella kirkkohallitukselle.
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31 §
Sääksmäen pappilan myyminen
KN 2.6.2016
Sääksmäen pappilan myynnin selvitys
Kiinteistötyöryhmä tutustui 12.4.2016 Sääksmäen pappilan pihaalueeseen ja rantaan. Katselmuksessa todettiin, ettei seurakunnalla ole
tällä hetkellä mitään tarvetta säilyttää Sääksmäen pappilan aluetta seurakunnan omistuksessa. Rakennus vaatii lähitulevaisuudessa korjauksia,
joita ei niiden laajuuden ja kustannusten vuoksi kannata toteuttaa. Kiinteistötyöryhmä esittää alueen myyntiä joko kokonaisuudessaan tai siten,
että pappilan rakennuksen ympärille muodostetaan erillinen noin 5000 m2
tila.
Koko pappilan ympärillä oleva alue Huittulantieltä rantaan muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, jonka lohkominen kokonaisuudessaan omaksi tilakseen lienee paras vaihtoehto.
Kiinteistön myyntiä varten tarvitaan selvityksiä alueen kaavatilanteesta,
rakennusoikeudesta ja lohkottavan alueen suuruudesta. Näiden asioiden
selvittämiseksi tarvitaan neuvotteluja Valkeakosken kaupungin kanssa.
Lisäksi lohkominen tulee toteuttaa todellisen tilakoon määräämiseksi ja
rajojen selvittämiseksi. Myyntiä varten tarvitaan kolme erillistä arviota
kiinteistönvälittäjiltä.
Isännöitsijän päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että Sääksmäen pappila ympärillä olevat maa
alueet lohkotaan omaksi tilakseen ja valtuuttaa talousjohtajan, kirkkoherran ja isännöitsijän käymään tarvittavat neuvottelut Valkeakosken kaupungin kanssa, sekä valtuuttaa isännöitsijän pyytämään kolmelta eri kiinteistövälittäjältä hinta-arvion kiinteistöstä.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

KN 1.3.2017, 47 §
Pappilan tilasta on lohkaistu 31.1.2017 omaksi tilakseen Kirkkoniemi niminen kiinteistö, jonka pinta-ala on 5,9537 hehtaaria. Kirkkoniemen kiinteistöön on lunastettu vesijättöä 2756 m2, joka on liitetty kiinteistöön.
Osayleiskaavassa tilalle on osoitettu yksi rakennuspaikka (nykyinen pappilan rakennus) rakennusoikeuden ollessa 350 m2. Kiinteistön ranta-alue
on suojeltu kaavamerkinnällä SL-2. Kiinteistöstä on pyydetty kolme kirjallista hinta-arviota.
Isännöitsijän päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Sääksmäen pappilan
(Kirkkoniemen) asettamista myyntiin.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Kari Kauhanen jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.
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KV 27.4.2017, 21 §
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kiinteistön 908-444-1-24 Kirkkoniemi (Sääksmäen pappila) asettamista myyntiin.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää asettaa kiinteistön 908-444-1-24 Kirkkoniemi
(Sääksmäen pappila) myyntiin.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
On muutoksenhakuoikeus.
Anne Saarinen ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

KN 10.8.2017
Kohteen arvioidut myyntihinnat olivat Kiinteistömaailma Koti Koskissa Oy
340.000 - 380.000 €, Valkeakosken asunnonvälitys Oy 240.000 € ja Valkeakosken OP-Kiinteistökeskus Oy LKV 350.000 €.
Kohteen tarjouskauppa päättyi 1.8.2017 klo 12.00. Määräaikaan mennessä korkeimman tarjouksen 435.200 € tekivät Antti ja Päivi Karppi.
Isännöitsijän päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy tilasta 908-444-1-24 (Kirkkoniemi) Antti ja Päivi Karpin tekemän 435.200 € tarjouksen ja esittää kirkkovaltuustolle tarjouksen hyväksymistä.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

Kiinteän omaisuuden luovuttamisesta päättää kirkkovaltuusto,
jonka päätös tulee alistaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuuston päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy tilasta Kirkkoniemi 908-444-1-24 Antti ja Päivi Karpin tekemän 435.200 € tarjouksen.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää myydä tilan Kirkkoniemi 908-4441-24 korkeimman ostotarjouksen tehneille Antti ja Päivi
Karpille hintaan 435.200 €.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Anne Saarinen totesi jääviytensä ja poistui kokouksesta
asian käsittelyn ajaksi.
Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
kirkkohallitukselle.
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32 §
Talousarviomuutokset vuoden 2017 talousarvioon
KN 1.6.2017, 107 §
Pappilanniemen kurssikeskus on saanut kuluvan kevään aikana aiempaa
enemmän palautetta huonosta sisäilmasta. Moni asiakas on saanut oireita
sisäilmasta ja osa ei ole pystynyt talossa majoittumaan lainkaan. Tästä
johtuen paikalle kutsuttiin helmikuussa homekoira, joka ilmaisi homelöytöjä Jaakko-rakennuksen pohjakerroksen lattiapinnoilta kauttaaltaan, majoitushuoneiden kynnyksillä molemmissa rakennuksissa sekä Olavirakennuksen kokoushuoneessa koko oven vastaisen seinän osalta. Jatkotutkimukset homekoiran omistaja suositteli kohdistamaan ilman laatuun
kyseisissä tiloissa.
Pappilanniemeen tilattiin kirkkovaltuuston myöntämällä lisämäärärahalla
ilmanvaihtokanavien puhdistus, joka suoritettiin toukokuun alussa. Samalla ilmanpaineistukset säädettiin suunnitelman mukaisesti. Nuohouksen suorittaneen IV-Säätö J. Pajusen mukaan ilmanvaihtokanavat eivät
olleet erityisen likaiset ennen puhdistuksen aloitusta.
Johtoryhmässä keskusteltiin Pappilanniemen sisäilmatilanteesta 19.4. ja
päätettiin, että talousjohtaja ottaa yhteyttä A-insinöörit Suunnittelu
Oy:hyn asiantuntijalausunnon saamiseksi jatkotoimenpidetarpeista. 15.5.
A-insinöörien Saija Korpi kiersi Pappilanniemen tilat ja neuvotteli tilanteesta yhdessä talousjohtajan, isännöitsijän ja kurssikeskuksen johtajan
kanssa. Korven johtopäätös oli, että kurssikeskuksen kuntotutkimus on
tarpeen, jotta saadaan perusteellinen käsitys rakennusten rakenteiden ja
rakenneosien todellisesta kunnosta ja rakennuksen sisäilman laatuun
vaikuttavista riskitekijöistä.
A-Insinöörit Oy lähetti 24.5. tarjouksen lähtötilanneselvitykselle ja tutkimussuunnitelmalle/riskianalyysille, jonka mukaan tutkimukset Pappilanniemessä suoritetaan. Hinta tutkimussuunnitelmalle on 1.900 € (alv 0
%). Tämä voidaan sisällyttää Pappilanniemen vahvistettuun talousarvioon
2017.
A-insinöörit antoi samalla tarjoushinta-arvion varsinaiselle rakenne- ja
kosteustekniselle kuntotutkimukselle sekä ilmanvaihdon kuntotutkimukselle. Tutkimusten kokonaiskustannuksen kattohinta-arvio on 23.400 €
(alv 0 %) sisältäen tutkimussuunnitelman. Kustannusarvio tarkentuu tutkimussuunnitelman / riskianalyysin laatimisen jälkeen.
Tutkimukset olisi mahdollista suorittaa Pappilanniemessä elokuussa 2017
ja viralliset tutkimustulokset valmistuisivat syys-lokakuussa 2017.
Kurssikeskuksen, jossa palvellaan ja majoitetaan asiakkaita ympäri vuoden ja jossa oma henkilökunta työskentelee joka päivä, on pystyttävä
tarjoamaan asiakkailleen ja henkilökunnalleen turvallinen ja terveellinen
toimintaympäristö.
Pappilanniemen kurssikeskuksen tilat alkavat olla ikänsä puolesta siinä
kunnossa, että toiminnan jatkamisen kannalta jonkinlaiset remontit, kunnostukset ja uudistukset ovat välttämättömiä jo vuoden 2018 aikana. Ennen näiden suunnitelmien hyväksymistä ja toimeenpanoa on syytä selvittää rakennusten rakenteet ja sisäilmanlaatu, minkä perusteella kurssikeskuksen kokonaisuutta ja jatkotoimenpiteitä voidaan arvioida realistisesti.
Kurssikeskuksen johtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto toteaa asian kiireelliseksi ja esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää 30.000 euron (sis. alv) lisämäärärahan Pappilanniemen kurssikeskuksen varsinaiselle rakenne- ja kosteustekniselle
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kuntotutkimukselle ja ilmanvaihdon kuntotutkimukselle, jotka suoritetaan
elokuussa 2017.
Määräraha kirjataan tehtäväalueen 1015080000 Pappilanniemen kurssikeskus tilille 440000 Asiantuntijapalvelut.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
KN 10.8.2017, 125 §
Valkeakosken seurakuntatalon tutkimuksissa ilmeni, että vanhat rakenteet sisältävät mikrobeja. Kuntotutkimuksen suorittanut A insinöörit Oy
suositteli välittömästi toteutettavaksi ilmastointikanavien puhdistusta ja
rakennuksen ilmastoinnin muuttamista hieman ylipaineiseksi millä estetään mikrobien pääsy huoneilmaan. Nämä toimenpiteet suoritettiin keväällä 2017. Työn suorittaminen maksoi 29.000 €.
Työfysioterapeutti on suositellut tules vaivojen takia muutamille työntekijöille, jotka tekevät paljon toimistotyötä, säädettävän työpöydän (sähköpöytä) hankkimista. Pöytä mahdollistaa työskentelyn myös seisaallaan.
Pöytien hankinta maksaa 5.000 €
Näihin kustannuksiin ei ole varauduttu vuoden 2017 talousarviossa.
Isännöitsijän päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 29.000 € lisämäärärahan myöntämistä Valkeakosken seurakuntatalon ilmastointikanavien nuohoukseen
ja ilmamäärien säätöön tilille 435000/ 1015060000 sekä sähköpöytien
hankintaan 5.000 € tilille 460000/1015060000.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
myöntää seuraavat lisämäärärahat:
1) 30.000 euroa Pappilanniemen kuntotutkimukset (tili 440000,
kustannuspaikka 1015080000)
2) 29.000 euroa seurakuntatalon ilmastointikanavien puhdistus ja
niiden säätäminen (tili 435000, kustannuspaikka 1015060000)
3) 5.000 euroa seurakuntatalo, sähköistetyt työpöydät (tili
460000, kustannuspaikka 1015060000).
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto myöntää seuraavat lisämäärärahat:
4) 30.000 euroa Pappilanniemen kuntotutkimukset (tili
440000, kustannuspaikka 1015080000)
5) 29.000 euroa seurakuntatalon ilmastointikanavien puhdistus ja niiden säätäminen (tili 435000, kustannuspaikka 1015060000)
6) 5.000 euroa seurakuntatalo, sähköistetyt työpöydät (tili
460000, kustannuspaikka 1015060000).
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
On muutoksenhakuoikeus.
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33 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto valitsi Jouni Kivimaan diakonian virkaan 1.9.2017
lukien. Elokuun hän toimii diakonian viran viransijaisena.
Tuomiokapituli on antanut pastori Laura Suokkaalle viranhoitomääräyksen Sääksmäen seurakunnan määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.9.2017 - 31.5.2018.
Kirkkovaltuuston 27.4.2017 kokouksen kokouspalkkioista kertyi
1.076 euroa tilitettäväksi Yhteisvastuukeräykselle.
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt Sääksmäen seurakunnan Varhaisen tuen ohjeen, Päihdeohjelman ja Sisäisen valvonnan ja riskien
hallinnan ohjeet noudatettavaksi 19.6.2017 lukien.
A-Insinöörit Oy on tehnyt Valkeakosken kirkon kuntotutkimuksen,
asbestikartoituksen ja putkistojen röntgentutkimuksen.
Herättäjäjuhlat järjestetään ensi kesänä Tampereella Kalevan kirkon ympäristössä.
Kanttori Stiina Leinoselle on myönnetty virkavapaus ajalle
1.9.2017-28.2.2018 ja viransijaiseksi on palkattu kanttori Matti
Huomo.
Tampereen hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä
järjestetään 16.9.2017 Nastolassa.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

34 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi KL 24 luvun mukaisen muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen kello 18:50 yhteisesti
laulettuun Suomalaisen messun esirukouslauluun ja Herran
siunaukseen.
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VALITUSOSOITUS
Pykälät 26 - 34
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: 26, 27, 28, 29, 33, 34
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 32
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät 30, 31
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

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.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

