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Kokousaika

Torstai 7.6.2018 kello 18:30 – 19:00

Kokouspaikka

Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

Läsnä

Aalto, Jorma
Aaltonen, Pirkko
Eteläniemi, Erkki
Fredrikson, Juhani
Harinen, Seppo
Hupanen, Pentti
Karppila, Ulla
Kauhanen, Kari
Lajunen, Marko
Lehtonen, Toivo
Lähde, Elina
Muhonen, Päivi
Mäkelä, Satu
Niska, Ritva
Niska, Salme
Nummela, Lahja
Patojoki, Päivi
Peräkääly, Anja,
Saarinen, Anne
Salminen, Helena
Tynskä, Pekka
Tyvi, Heikki
Veuro, Sari

Poissa

Ilovuori, Sari
Heikkinen, Marja
Henttonen-Hakala, Maarit
Perhola, Liisa
Pulla-Savolainen, Sari
Salminen, Kari
Sinisalo, Seppo

Muut osallistujat

Antola, Markku
Tuomioja, Eija
Hutko, Ulla-Mari
Isomäki, Päivi

Marja Heikkisen varajäsenenä

Liisa Perholan varajäsenenä

puheenjohtaja

Maarit Henttonen-Hakalan varajäsenenä

kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
talousjohtaja, sihteeri
kasvatuksen toimialajohtaja
johtava diakonian viranhaltija
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§ 21 – 28

Allekirjoitus
Anja Peräkääly
puheenjohtaja
Pöytäkirja on
tarkastettu

Valkeakoski 7.6.2018

Helena Salminen
Pöytäkirja
yleisesti
nähtävänä

Eija Tuomioja
sihteeri

Päivi Patojoki

Seurakunnan kirkkoherranvirastossa 8.6. – 10.7.2018 virastopäivinä klo 9.00 – 11.00 ja 12.00 - 14.00.
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21 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden, jonka aluksi laulettiin virsi 571: 1-4
Ei muutoksenhakuoikeutta.

22 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan kutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on asialuetteloineen lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen
kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan
ennen kokousta.
Lisäksi kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 § 2 momentin 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 30.5.-7.6.2018.
Valtuutetuille kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 29.5.2018.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Koska paikalla on 23 valtuutettua tai varajäsentä, kokous
todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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23 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

24 §
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 Sari Veuron ja Jorma Aallon.
Päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Helena Salmisen ja Päivi Patojen.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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25 §
Kanttorin viran täyttäminen
KV 15.3.2018, 7 §
Muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän kanttorin viran perustaminen
--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.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti äänin 17 – 7, 2 tyhjää
perustaa muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän kanttorin viran, ns. C-kanttorin viran, 1.6.2018 alkaen
- että viran palkkaus määritellään vaativuusryhmän 502 mukaiseksi.
KN 12.4.2018, 72 §
Kanttorinviran tehtävänkuvauksen vahvistaminen
Kirkkovaltuusto on lakkauttanut ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän ns. B viran ja perustanut alempaa korkeakoulututkintoa edellyttävän
ns. C-kanttorin viran 1.6.2018 lukien. Päätöksen saadessa lainvoiman,
voidaan kanttorin virka julistaa haettavaksi. Uuden viran pääsisällöksi on
kaavailtu – kaikille kanttoreille yhteisten tehtävien lisäksi – varhaiskasvatuksen musiikista vastaamista. Liitteenä on luonnos viran tehtävänkuvauslomakkeeksi.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto käy keskustelun perustettavan kanttorinviran tehtävistä
ja vahvistaa oheisen tehtävänkuvauslomakkeen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto vahvisti esitetyn tehtävänkuvauslomakkeen.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
KN 26.4.2018, 79 §
Toimenpiteet kanttorin viran täyttämiseksi
Hakuaika kanttorin virkaan päättyy 14.5.2018 kello 12. Hakijoiden haastattelu järjestetään 18.5. iltapäivällä.
Puheenjohtaja päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto nimeää haastattelutyöryhmän, johon kuuluvat kirkkoherra Markku Antola, Aija-Leena Ranta, Ulla-Mari Hutko ja kolme luottamus-

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA
7.6.2018

N:o 3 /2018
Sivu 7 (12)

henkilöä: Jorma Aalto, Sari Veuro, Kari Kauhanen sekä kaikkien varalla
Anja Peräkääly.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
KN 24.5.2018, 87 §
Kanttorinviran täyttäminen, esitys kirkkovaltuustolle
Sääksmäen seurakunnan 1.6.2018 alkaen perustettu c-kanttorin virka
täytetään. Virka julistettiin haettavaksi 18.4.2018 klo 16 ja hakemukset
tuli palauttaa 14.5.2018 klo 12 mennessä.
Hakuilmoitus oli seurakunnan kotisivuilla, evl.fi ja oikotie.fi -palveluissa ja
Facebookissa. Haastattelussa esitetyt kysymykset liitteenä.
Hakuaikana saapui yhteensä 8 hakemusta. Hakijoista viisi oli virkaan kelvollista, ja heidät kutsuttiin haastatteluun 18.5.2018. Yksi kutsutuista,
Merja Pirkkalainen, peruutti haastattelunsa. Haastatteluryhmä haastatteli
seuraavat: Lauri Tikkanen, Maarit Kujanpää, Helga Anttikoski ja SuviTuulia Raittinen.
Haastatteluryhmänä olivat kirkkoherra Markku Antola, kasvatuksen toimialajohtaja Ulla-Mari Hutko, hiippakuntakanttori Aija-Leena Ranta asiantuntijajäsenenä sekä kirkkoneuvoston nimeäminä Sari Veuro, Kari Kauhanen ja Jorma Aalto, joista viimeksi mainittu osallistui vain kahteen
haastatteluun. Haastattelupäivänä jokainen kanttori sai esittää soitto- ja
laulutehtävät sekä improvisoida lapsiryhmässä käytettävää musiikkia. Jokaiselle haastateltavalle esitettiin haastattelussa samat kysymykset ja
tarpeen tullen myös jatkokysymys. Haastatteluryhmä teki haastattelujen
jälkeen yksimielisen ehdotuksen virkaan valittavasta.
Haastatteluryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkovaltuustolle esitettäisiin kanttorin virkaan valittavaksi Helga Anttikoski, varalle Maarit Kujanpää. Helga Anttikosken pedagogiset taidot ja kyky musiikin, leikin ja
liikunnan yhdistämiseen vakuutti haastattelijat siitä, että hänellä on hakijoista parhaat edellytykset kehittää seurakunnan varhaiskasvatuksen musiikkitoimintaa.
Lapsiasiavaikutukset: Varhaiskasvatuksen kanttorin valinnalla on myönteinen lapsiasiavaikutus, koska sen myötä vahvistuu lasten parissa tehtävä varhaiskasvatuksen musiikkitoiminta. Lasten osallisuus toteutui kanttorinvalinnassa siten, että lapset saivat esittää virkaan valittavalle toivomuksia lasten kanttorista.
Hakupaperit nähtävänä kokouksessa.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kanttorinvirkaan valitaan
1.9.2018 alkaen Helga Anttikoski ja varalle Maarit Kujanpää. Virka otetaan vastaan neljän kuukauden koeajalla. Palkkaus vaativuusryhmän 502
mukaan.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kanttorinvirkaan
valitaan 1.9.2018 alkaen Helga Anttikoski ja varalle Maarit Kujanpää. Virka otetaan vastaan neljän kuukauden koeajalla. Palkkaus
vaativuusryhmän 502 mukaan.
Hakupaperit nähtävänä kokouksessa.
Tehtävänkuvaus on liitteenä.
Kirkkoneuvosto lisäsi kokouksessaan 7.6.2018 hakemuksensa
määräaikaan mennessä jättäneen c-kanttorin pätevyyden omaavan Ilari Halosen tiedot hakijaluetteloon. Tämän jälkeen hakuaikana saapuneita hakemuksia on 9.
Kirkkoneuvosto piti aiemman päätösehdotuksensa voimassa.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää valita c-kanttorin virkaan Helga
Anttikosken ja varalle Maarit Kujanpään. Virka otetaan vastaan neljän kuukauden koeajalla. Palkkaus vaativuusryhmän 502 mukaan.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
On muutoksenhakuoikeus.
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26 §
Toimituspalkkioiden vahvistaminen
KN 24.5.2018, 94 §
1.4.2018 voimaan tulleen Kirkon virka- ja työehtosopimuksen liitteenä on
Kirkon työmarkkinalaitoksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Kirkon alat ry:n allekirjoittama suositus toimituspalkkioista.
Sopijaosapuolet suosittavat, että seurakunnat maksavat toimituspalkkiota
suosituksen mukaisesti siinä sanotuista toimituksista ja tehtävistä. Suositus tulee seurakuntaa sitovaksi kirkkovaltuuston päätöksellä.
Vaikka suosituksen mukaiset toimituspalkkiot ovat saman suuruiset kuin
edellisessä 1.4.2014 voimaan tulleessa suosituksessa, ne tulee vahvistaa.
Lisäksi seurakunnalla on ollut käytössä toimituspalkkiot:
Hartaus 110 euroa papit ja kanttorit (ei kirkon palveluksessa)
Hartaus 75 euroa papit ja kanttorit (muun seurakunnan palv.)
Suosituksen toimituspalkkioita sovelletaan papin tehtäviä hoitavaan pappisvirkaan vihittyyn (KJ 5) pappiin ja kanttorin tehtäviä hoitavaan vähintään muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän tutkinnon suorittaneeseen kanttoriin.
Suosituksen mukaisia palkkioita on alennettu 6 %:lla silloin, kun toimituksen t. tehtävän suorittajalta on puuttunut suosituksessa edellytetty
pätevyys.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa
suosituksen mukaiset toimituspalkkiot sekä seurakunnan oman palkkion
Hartaus saman suuruisina kuin nyt ovat, noudatettavaksi 11.7.2018 lukien.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
vahvistaa suosituksen mukaiset toimituspalkkiot sekä seurakunnan oman palkkion Hartaus saman suuruisina kuin nyt ovat, noudatettavaksi 11.7.2018 lukien.
Suositus toimituspalkkioista on liitteenä.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto vahvistaa suosituksen mukaiset toimituspalkkiot sekä seurakunnan oman palkkion, Hartaus, saman
suuruisina kuin nyt ovat, noudatettavaksi 11.7.2018 lukien.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
On muutoksenhakuoikeus.
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27 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto on antanut 24.5.2018 kokouksessaan Tampereen
hiippakunnan tuomiokapitulin pyytämän lausunnon valituksesta,
joka koskee kirkkovaltuuston 15.3.2018 tekemää päätöstä Valkeakosken kirkon purkamisesta. Valituksen ovat tehneet Ulla
Karppila ja Arto Saarinen.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 7.6.2018, että kirkkoneuvoston kokouksen asialista ja esityslista lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Kirkkoneuvoston varajäsenille lähetetään ainoastaan kokouksen asialista.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

28 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi KL 24 luvun mukaisen muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen kello 19:00 yhdessä laulettuun virteen 574: 1-3,6 ja yhdessä lausuttuun Herran
siunaukseen.
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VALITUSOSOITUS
Pykälät 21 - 28
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: 21, 22, 23, 24, 27, 28
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 25, 26
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite:
Eteläranta 8, Helsinki
Postiosoite:
PL 210, 00131 Helsinki
Sähköposti:
kirkkohallitus@evl.fi

VValitusaika
330 päivää

3
330 päivää

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.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
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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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nimikirjaimet
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