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156 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.
Kauneimmat joululaulut –vihkosta ”Joulu joka päivä”,
psalmi 130 ja Paavalin kirje filippolaisille, 4. luku.

157 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 5 §:n 1 kohdan mukaan kutsu jäsenille on
toimitettava viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Esityslista lähetettiin jäsenille 10.12.2019.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
158 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
159 §
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen
valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto
kokouksessaan.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen
mukaisesti Erkki Eteläniemen ja Ulla Karppilan.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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Tehtävän vaativuuden uudelleen arviointi
Liite 1-3
Ei julkaista verkossa.
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161 §
Suorituslisän maksaminen
Liite 2,4
Ei julkaista verkossa.
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162 §
Kirkkokolehdit tammi - elokuussa 2020
Liite 5
Kirkkohallitus on antanut Yleiskirjeessä 19/2019 ohjeen vuoden 2020 kirkkokolehdeista. Lisäksi Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt kaksi hiippakunnallista kolehtia. Seurakunnissa kolehtisuunnitelmaa täydennetään ja vahvistetaan. Ohessa liitteenä alkuvuodelle täytetty kolehtisuunnitelma. ## -merkillä merkityt ovat omassa seurakunnassa päätettyjä/valittuja kolehtikohteita. Ne ovat pääosin
omien lähetystyön nimikkokohteiden hyväksi ja kirkkohallituksen suosituslistalta
poimittuihin kohteisiin. Suunnitelma liitteenä.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman tammi elokuulle 2020.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
On muutoksenhakuoikeus.

Erkki Eteläniemi ilmoitti esteellisyydestä yhteisöjääviyden vuoksi ja
poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo 17:43-17:46.
_______________________________
Pykälä 162 tarkistettu kokouksessa.
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§ 163
Virkavapausanomus
Liite 6
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 25.7.2019 puoltanut Teemu Salmisen anomusta
palkattomasta virkavapaudesta ajalle 15.8. – 31.12.2019 jotta hän voi hoitaa Tampereen seurakuntayhtymän hengellisen ohjauksen pastorin viransijaisuutta. Sijaiseksi on kutsuttu pastori Aija Kaartinen.
Teemu Salminen on jättänyt virkavapausanomuksen 26.11.2019 (liite) jatkaakseen
Tampereen seurakuntayhtymän diakonia ja yhteiskuntavastuun yksikön virassa, jonka sisältönä on yksinelävien ja yksinäisten parissa tehtävä työ sekä ympäristö- ja ilmastomuutokseen liittyvät näkökulmat sekä niiden parissa tehtävä työ.
Sijaistamisen tarve johtuu Tampereen hiippakunnassa täytettävistä asiantuntijaviroista. Salminen perustelee anomustaan diakonian asiantuntemuksen vahvistamisella sekä ajankohtaisten haasteiden, kuten yksinäisyyteen ja ilmastomuutokseen liittyvien seurakunnallisiin haasteisiin perehtymisellä.
Viransijaisuus aukeaa Tampereen tuomiokapitulin ja seurakuntayhtymän virkojen
täyttämisen ja koeaikaan liittyvien seikkojen vuoksi siten, että tässä vaiheessa Teemu Salminen anoo virkavapautta 1.1.2020 – 30.6.2020 ja tulee anomaan jatkoa virkavapaudelleen 1.7.2020 – 31.7.2021.
Sääksmäen seurakunnassa ei ole toistaiseksi tehty linjausta siitä, millä perusteilla
palkatonta virkavapaata myönnetään. Jokaisen anomuksen tarkoituksenmukaisuutta
on käsitelty ja arvioitu erikseen. Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin notaari on
antanut ohjeen siitä, että kirkkoneuvosto voi halutessaan päättää kannastaan myös
jälkimmäiseen virkavapausanomukseen ehdollisena.
Pitkäaikaisten virkasuhteiden kestäessä on tarve uudistumiseen. Salmisen osalta
työtehtävien rotaatio on tarjonnut tätä. Tienviitat 2022 ohjausryhmässä hän on palvellut erinomaisella tavalla kehittävän seurakuntatyön otteen etsintää yhdessä työyhteisön kanssa. Tehtäväalueet, joihin Salminen on paneutunut kuluvan syksyn aikana, hiljaisuuden viljely, retriittitoiminta, pyhiinvaellus ja ekoteologia, palvelevat
seurakunnan tarpeita Tienviittojen toteutumiseksi. Näin tapahtuu myös anottavan
jakson virkavapaudessa. Yksinäisten tavoittaminen on kasvava diakoniatyön haaste
ja seurakunnassa on päätetty käynnistää ympäristödiplomin hakemiseen tähtäävä
prosessi. Nyt anotulla virkavapaudella on perusteensa.
Aija Kaartinen on lupautunut jatkamaan Teemu Salmisen sijaisena 80 % työpanoksella.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto puoltaa virkavapaan myöntämistä Teemu Salmiselle ajalle
1.1.-30.6.2020 sekä virkavapauden jatkolle, jos sitä tullaan anomaan jaksolle 1.7.2020 – 31.7.2021. Mikäli Teemu Salmiselle myönnetään virkavapaus, kirkkoneuvosto pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan virkamääräyksen Aija Kaartiselle osa-aikaiseksi seurakuntapastoriksi (80%) 1.1.2020 – 30.6.2020 väliseksi ajaksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
On muutoksenhakuoikeus.
Pöytäkirjan tarkastajien
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164 §
Aloite Valkeakosken kirkon avaamisesta ja käyttöön ottamisesta
Liite 7
Kirkkovaltuustolle on jätetty 10 kirkkovaltuuston jäsenen allekirjoittama aloite Valkeakosken kirkon avaamisesta ja käyttöön ottamisesta. Aloite on osoitettu yhteistyötoimikunnalle, kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle. Aloite muistuttaa kovasti vuotta aiemmin jätettyä aloitetta Valkeakosken kirkon avaamiseksi joulunajan tilaisuuksiin. Silloin kirkkovaltuusto päätti asiasta seuraavaa:
KN 22.11.2018, 194 §
”Aloite kirkon käyttöönottamiseksi joulunajan tilaisuuksiin
Kirkkovaltuuston kokouksessa 15.11.2018 jätettiin kahden kirkkovaltuutetun allekirjoittama aloite Valkeakosken kirkon ottamiseksi käyttöön joulun 2018 alla. Ulla
Karppilan ja Eila Hyökyvaaran aloitteessa kirkon käyttöön ottoa perustellaan sillä, että joulun aikana harvemminkin kirkossa käyvät osallistuvat kauneimpien joululaulujen ja esim. urkukonsertteihin, joissa usein on esiintynyt tilanahtautta. Aloitteen
mukaan ”Yhteistyötoimikunta tekee esityksen kirkkoneuvostolle Valkeakosken kirkon
saamiseksi käyttöön nopealla aikataululla, mikä mahdollistaisi yllä mainittujen ja
muidenkin tilaisuuksien järjestämisen Valkeakosken kirkossa. Kirkkoneuvosto toteuttaa esitetyt toimenpiteet mahdollisimman nopeasti ja ilmoittaa viipymättä kirkon
käyttöönottamisesta asiasta kiinnostuneille osapuolille.”
Aloite on otettu käsittelyyn välittömästi, nopeimmalla mahdollisella aikataululla siten, että se saatettiin alustavasti käsiteltävänä asiana kirkkoneuvoston tietoon
16.11.2018 kokouskutsun yhteydessä ilman päätösehdotusta. Näin oli mahdollista
toimia, koska oli tiedossa, että yhteistyötoimikunta kokoontuu 21.11., päivää ennen
seuraavaa kirkkoneuvoston kokousta.
Yhteistyötoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 21.11.2018 ja totesi seuraavaa:
”Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 7.3.2018 päättänyt sekä työntekijöiden että
seurakuntalaisten turvallisuusnäkökulmasta johtuen pitää Valkeakosken kirkko suljettuna toiminnalta hallintoprosessin loppuun saakka. Lisäksi myöhemmin on päätetty pitää myös kirkon luentosali suljettuna, koska siellä on myös sisäilman epäpuhtauksien riski, eikä kulkua kirkkosaliin sitä kautta voida estää. Yhteistyötoimikunta
toteaa, että sisäilman ja rakenteiden turvallisuusnäkökulmasta kirkon turvallisuus ei
ole parantunut, eikä mitään lisätutkimuksia tai korjaustoimenpiteitä ehditä tällä aikavälillä tekemään. Lisäksi todetaan, että joulunajan tilaisuudet on saatu sijoitettua
entiseen tapaan muihin seurakunnan tiloihin ja niiden uudelleen järjestelystä aiheutuisi työntekijöille ja vierailijoille kohtuutonta haittaa. Yhteistyötoimikunta päättää,
että kaikki Valkeakosken kirkon tilat pysyvät suljettuna Valkeakosken kirkon purkamista koskevan päätöksen hallintoprosessin loppuun saakka.”
Työntekijöiden ja seurakuntalaisten turvallisuutta ei voida taata Valkeakosken kirkossa. Kirkossa huoltotoimenpiteitä suorittaneet työntekijät ovat kertoneet saavansa
hengitystieoireita lyhyenkin oleskelun aikana kirkossa. Kirkon kellarissa esiintyy yhä
kosteutta ja pahaa hajua siitä huolimatta, että pohjan maa-aines on vaihdettu muutama vuosi sitten. Kun joulun ajan ohjelma konsertteineen, kauneimpine joululauluineen, messuineen ja muine tilaisuuksineen on suunniteltu toteutettavavaksi muissa
kiinteistöissä, ei ole perusteita ottaa kirkkoa käyttöön aloitteessa tarkoitetulla tavalla. Aloitteessa mainittu peruste tilanahtaudesta joulun tilaisuuksissa on pyritty välttämään sillä, että eniten tilaa vaativat tilaisuudet on sijoitettu Sääksmäen kirkkoon.
Lapsiasiavaikutus: Joulun alla runsaasti lapsia osallistuu kirkoissa järjestettäviin tilaisuuksiin. Koska Valkeakosken kirkon sisäilman puhtaudesta ei ole takeita, olisi epäPöytäkirjan tarkastajien
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eettistä tarjota lapsille mahdollisuus oleskella epäterveellisissä tiloissa. Valkeakosken
kirkon käyttöön ottamiselta puuttuvat riittävät perusteet.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää vastauksena aloitteeseen kirkon käyttöönottamiseksi joulunajan tilaisuuksiin, että Valkeakosken kirkon tilat pidetään suljettuna Valkeakosken
kirkon purkamista koskevan päätöksen hallintoprosessin loppuun saakka.
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.”

Yhteistyötoimikunta käsitteli aloitetta kokouksessaan 4.12.2019 ja totesi seuraavaa:
”Yhteistyötoimikunta pitää voimassa aiemmissa kokouksissa 7.3.2018 ja
21.11.2018 tekemänsä päätökset, että Valkeakosken kirkon tilat pysyvät suljettuina
Valkeakosken kirkon purkamista koskevan päätöksen hallintoprosessin loppuun
saakka.”
Aloitteessa viitataan KL 14 luvun 2 § säännöksiin, jotka koskevat kirkollisia rakennuksia ja päätöksen alistamista. Lisäksi aloitteessa esitetään väite siitä, että kirkon
sulkeminen on lainvastainen toimi. Pykälä kuuluu kokonaisuudessaan näin:
2§
Kirkolliset rakennukset ja päätöksen alistaminen
Kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat rakennukset.
Kirkkopihaan, sen ja hautausmaan aitaan ja porttiin sekä sankarihautausmaahan sovelletaan, mitä kirkollisista rakennuksista säädetään.
Kirkkovaltuuston päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi, jos se koskee:
1) uuden kirkon tai siunauskappelin rakentamista tai hankkimista;
2) muun rakennuksen muuttamista kirkoksi tai siunauskappeliksi;
3) kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka sen käyttötarkoituksen muuttamista;
4) kirkon käyttämättä jättämistä.
Aloitteen logiikkaa seuraten olisi aina purkupäätöksen lisäksi tehtävä alistettava päätös myös kirkon käyttämättä jättämisestä. Kun lukua tarkastelee kokonaisuutena voi
havaita, että lainsäätäjä on määritellyt erikseen kirkon purkamiseen liittyvän alistamisen ja erikseen kirkon käyttämättä jättämisen alistamisen. Kirkon purkaminen sisältää samalla päätöksen sen käyttämättä jättämisestä. Sääksmäen seurakunnassa
on kirkkovaltuusto tehnyt päätöksen kirkon purkamisesta ja samalla käyttämättä
jättämisetä. Siksi ei mitään laittomuutta ole tapahtunut. Päätös on alistettu tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hallinto-oikeuteen tehty valitus kirkkohallituksen päätöksestä ei anna perusteita uusien päätösten tekemiselle Valkeakosken kirkkoa koskien.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

N:o 13/2019
PÖYTÄKIRJA
18.12.2019

Sivu 10 (9)

Aloite on hylättävä, koska Valkeakosken kirkon avaamiselta ja käyttöön ottamiselta
puuttuvat perusteet.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle päätettäväksi vastauksena aloitteeseen kirkon avaamisesta ja käyttöön ottamisesta, että Valkeakosken kirkon tilat pidetään suljettuna Valkeakosken kirkon purkamista
koskevan päätöksen hallintoprosessin loppuun saakka.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Eriävän mielipiteensä asiasta ilmoittivat Antti Selkee ja Ulla Karppila.

Ei muutoksenhakuoikeutta.
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165 §
Valomerkki -messujen ajankohta
Julistuksen ja musiikin tiimi käsitteli messukalenteria kevään 2020 osalta kokouksessaan 28.11.2019. Todettiin, että iltamessuissa on toisinaan käynyt kovin vähän väkeä. Valomerkkimessua valmistavat seurakuntalaiset ovat esittäneet toivomuksen
siitä, että messu voisi olla aikaisemmin, esim. klo 16.
Messujen kellonaikoja siirrettiin muutama vuosi sitten kirkkoneuvoston päätöksellä
siten, että sunnuntaisin on kaksi messua, klo 10 ja klo 18. Messuja pidetään vuorotellen seurakunnan eri kirkoissa. Muutosta tehtäessä sovittiin, että tilannetta arvioidaan myöhemmin. Iltamessujen osalta on ilmeistä, että muutostarvetta olisi. Se
edellyttäisi myös palautteen hankkimista jumalanpalvelusten kellonajoista.
Tässä vaiheessa Julistuksen ja musiikin tiimi teki päätöksen koskien ensi kevään Valomerkkimessuja. Ne pidetään klo 16 aikaisemmin suunnitellun klo 18 asemesta.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Julistuksen ja musiikin tiimin tekemän
päätöksen koskien Valomerkkimessuja keväällä 2020.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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166 §
Työsuojelun toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille 2020-2021
liite 8
Työnantajalla tulee olla työpaikan turvallisuuden, terveyden ja työkyvyn ylläpitämistä varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelman laadinta on lakisääteinen.
Yhteistyötoimikunta esittää työsuojelun toimintaohjelman kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan työsuojelun toimintasuunnitelman vuosille
2020-2021.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
On muutoksenhakuoikeus
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167 §
Kirkkovaltuuston 26.9.2019 ja 21.11.2019 pidettyjen kokouksien päätösten
toimeenpano
Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun
1 §:n mukaan muun muassa huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja 6 §:n mukaan valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta.
Kirkkovaltuuston 26.9.2019 pidetyn kokouksen päätökset:
38 § Aloite Valkeakosken kirkon 50-vuotisjuhlien valmistelun aloittamisesta
39 § Kirkkovaltuuston jäsenen eroanomus
Kirkkovaltuuston 21.11.2019 pidetyn kokouksen päätökset:
45 § Talousarvio 2020 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020 - 2022
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 26.9.2019 ja 21.11.2019 pidetyn
kokouksen päätökset täytäntöönpanokelpoisiksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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168 §
Ilmoitusasiat
Kirkkohallituksen yleiskirjeet on luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
18/2019 Uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra
Kasvatuksen toimialajohtaja
Talousjohtaja

29/2019
85-86/2019
24-25/2019

Kevään kokoukset
23.1.2020 klo 17:00 kirkkoneuvosto
11.2.2020 klo 18:00 kirkkovaltuusto (hiippakuntavaltuuston
jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaali)
13.2.2020 klo 17:00 kirkkoneuvosto
5.3.2020 klo 17:00
kirkkoneuvosto
16.4.2020 klo 17:00 kirkkoneuvosto
7.5.2020 klo 18:00
kirkkovaltuusto
14.5.2020 klo 17:00 kirkkoneuvosto
11.6.2020 klo 17:00 kirkkoneuvosto
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

N:o 13/2019
PÖYTÄKIRJA
18.12.2019

Sivu 15 (9)

169 §
Muutoksenhakuosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen
liite 9
Kirkkolain 24 luvun mukainen muutoksenhakuosoitus.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30, Kauneimmat joululaulut –
vihkosta laulettiin ”Maa on niin kaunis”. Apostolinen siunaus.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

