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Kokousaika

Torstai 25.7.2019 kello 14:00 – 14.55

Kokouspaikka

Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

Läsnä

Antola, Markku
Eteläniemi, Erkki
Karppila, Ulla
Kauhanen, Kari
Lähde, Elina
Heikkinen, Marja
Selkee, Antti
Sinisalo, Seppo
Veuro, Sari

Varajäsenet

Salminen, Kirsi

Muut osallistujat

Peräkääly, Anja
Kumlander, Joni
Paso, Marjaana
Hell, Anneli

Asiat

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja, poissa § 95
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, poissa
jäsen
jäsen, poissa § 95
jäsen, poissa § 95
varajäsen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, poissa
tiedottaja, sihteeri, poissa
talousjohtaja

§ 87 – 98

Allekirjoitus
Markku Antola
puheenjohtaja
Pöytäkirja on
tarkastettu

Valkeakoskella 25.7.2019

Ulla Karppila
Pöytäkirja
yleisesti
nähtävänä

Anneli Hell
sihteeri

Kari Kauhanen

Kirkkoherranvirastossa 26.7. – 8.8.2019 viraston
aukioloaikoina klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 – 14.00.
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87 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
88 §
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 27.6.2019.
Puheenjohtajan
päätösehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

89 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Esityksen mukainen.

90 §
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 Ulla Karppilan ja Kari Kauhasen.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla Karppila ja Kari Kauhanen.

Toimenpiteet
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91 §
Toimistosihteerin irtisanoutuminen
Liite 1
Toimistosihteeri Riitta Rytkönen on toimittanut irtisanomisilmoituksen
siten, että taloustoimiston toimistosihteerin tehtävä päättyy 30.9.2019
hänen jäädessä vanhuuseläkkeelle 1.10.2019 alkaen.
Talousjohtaja päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää Riitta Rytköselle eron toimistosihteerin
tehtävästä 1.10.2019 alkaen.
Päätös:

Esityksen mukainen.
Ei muutoksenhakuoikeutta

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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92 §
Kirkkovaltuuston 2.5.2019 ja 6.6.2019 pidettyjen kokouksien päätösten toimeenpano
Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun
1 §:n mukaan muun muassa huolehtia kirkkovaltuuston päätösten
täytäntöönpanosta
6 §:n mukaan valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta.
Kirkkovaltuuston 2.5.2019 pidetyn kokouksen päätökset:
19 § Seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätös
20 § Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilivuodelta 2018
21 § Esisopimuksen tekeminen koskien seurakuntatalon tontin maanvuokrasopimusta
22 § Pappilanniemen peruskorjaus
Kirkkovaltuuston 6.6.2019 pidetyn kokouksen päätökset:
29 § Pappilanniemen peruskorjaus
30 § Veroprosentin vahvistaminen vuodelle 2020
31 § Lisämääräraha streamaus-laitteiden hankintaan
Talousjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 2.5.2019 ja 6.6.2019
pidetyn kokouksen päätökset täytäntöönpanokelpoisiksi.
Päätös:

Esityksen mukainen.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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93 §
Virkavapausanomus
Liite 2
Pastori Teemu Salminen hakee virkavapautta Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta Sääksmäen seurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle
15.8. – 31.12.2019 Tampereen seurakuntayhtymän hengellisen ohjauksen
pastorin viranhoitoa varten.
Kirkkoneuvoston tulee antaa lausunto pappien virkavapausanomuksista
tuomiokapitulin käsittelyä varten, koska tuomiokapituli myöntää yli kahden
kuukauden virkavapaat papeille.
Sijaistus tarjoaisi mahdollisuuden saada seurakuntaan päivitettyä tietotaitoa
hengelliseen ohjaukseen ja retriittitoiminnan nykytrendeistä. Tämä olisi tarkoituksenmukaista Tienviitat 2022 valossa, jossa seurakuntatoiminnan yhdeksi kehittämisen avainalueeksi on määritelty ns. irrallisten ja avomielisten
tavoittaminen. Virkavapaus vaatii sijaisen palkkaamisen.
Puheenjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto puoltaa Teemu Salmiselle virkavapaan myöntämistä ajalle 15.8.-31.12.2019.
Päätös:

Esityksen mukainen.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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94 §
Sivutoimilupahakemus
Liite 3
Kanttori Maaret Manni-Korpi anoo sivutoimilupaa toimiakseni Valkeakosken Mieslaulajat ry:n taiteellisena johtajana 1.1.2020 alkaen.
Tehtävä sisältää viikoittaiset kuoroharjoitukset tiistaisin. Tehtävään kuuluu kuoron
johtaminen konserteissa ja erilaisissa muissa tilaisuuksissa. Valkeakosken Mieslaulajat ovat seurakunnan yhteistyökuoro.
KIRKKOLAKI 6 LUKU 30 § (21.12.2012/1008)
Sivutoimi ja kilpaileva toiminta
Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeenharjoittamista. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei
ole kiinteää työaikaa.
Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai
muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa
tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.
Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen
sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla.
Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla perusteella.
Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen sivutoimiluvan peruuttamista.
Anottu sivutoimilupa liittyy kiinteästi seurakunnan alueen musiikkielämän kehittämiseen. Valkeakoskella toimii useita kuoroja ja orkestereita, joiden kanssa seurakunnalla on Valkeakosken mieslaulajien tapaan yhteistyötä erillisen sopimuksen perusteella.
Anomusta puoltaa se, että yleensä seurakunnan työntekijöiden sivutoimet, jotka rakentavat paikallista yhteisöä ovat omiaan lisäämään seurakunnan toiminnan vaikuttavuutta. Kuoron johtaminen on oma itsenäinen työtehtävänsä, joka ei ole osa seurakunnan työtä sellaisenaan. Sivutoimi on organisoitava siten, ettei se hankaloita
varsinaisten virkatehtävien hoitamista. Harjoitukset ajoittuvat enimmäkseen viranhaltijan vapaapäiville, joten niiden suhteen ei ole ongelmaa. Kuoron esiintymisten ja
konserttien osalta toiminta on organisoitava siten, että se ei lisää muiden kanttoreiden työtaakkaa. Sivutoimiluvan nojalla hoidettavan kuoronjohtamisen vaikutusta
virkatehtävien hoitamiseen arvioidaan normaalina työnjohtamiseen liittyvänä asiana.
Näillä edellytyksillä puollan anomuksen hyväksymistä.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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Puheenjohtajan päätösehdotus:
Myönnetään kanttori Maaret Manni-Korvelle sivutoimilupa ryhtyä Valkeakosken mieslaulajat ry:n taiteelliseksi johtajaksi
1.1.2020 alkaen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

On muutoksenhakuoikeus.

§ 95
Kolehtisuunnitelma vuoden 2019 loppupuoliskolle
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 12/2018 annettua kolehtisuunnitelmaa
täydennetään seurakuntien oman harkinnan mukaan. Liitteenä loppuvuoden
kolehtisuunnitelma, jossa on huomioitu oman seurakunnan messukalenteri
ja täydennetty suunnitelmaa lähetystyön kolehdeilla, pyhäpäivien yhteistyökumppaneilla ja Kirkkohallituksen kolehtisuosituksista poimituilla kohteilla.
Johtavan kappalaisen päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy oheisen kolehtisuunnitelman v. 2019 loppupuoliskolle.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi oheisen kolehtisuunnitelman v. 2019
loppupuoliskolle lisäten kolehdin Suomen lähetysseuralle nimikkolähettityölle 1.9.2019.
Sari Veuro, Erkki Eteläniemi ja Seppo Sinisalo ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat
kokouksesta pykälän esittelyn ajaksi.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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96 §
Ilmoitusasiat
Kirkkohallituksen yleiskirjeet on luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
9/2019 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasta
opetuksesta
10/2019 Paperittomien kohtaaminen seurakunnan työssä
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
on luettavissa http://sakasti.evl.fi/palvelussuhde
A2/2019 Yleisessä palkkausjärjestelmässä 1.1.2020 erääntyvän järjestelyerän laskeminen
Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra
Kasvatuksen toimialajohtaja
Kurssikeskuksen johtaja
Talousjohtaja
Seurakuntapuutarhuri

Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

22-25/2019
59-73/2019
31-35/2019
16-19/2019
1-4/2019

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

N:o 7/2019
PÖYTÄKIRJA
25.7.2019

Sivu 10 (14)

97 §
Pappilanniemen peruskorjauksen urakoitsijan valitseminen
Sääksmäen seurakunta on julkaissut Pappilanniemen kurssikeskuksen
peruskorjausta koskevan hankintalain mukaisen kansallisen hankintailmoituksen HILMASSA 28.6.2019. Hankintamenettely on rajoitettumenettely, jossa hankintayksikkö julkaisee ilmoituksen hankinnasta, johon
kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Ainoastaan
hankintayksikön valitsemat ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen. Ilmoittautuminen tarjouskilpailuun tulee toimittaa 30.8.2019 mennessä.
Edellytyksinä on, että tarjoajayrityksellä on oltava esittää referenssejä
vastaavista tai rinnasteisista peruskorjauksista ja liikevaihdon tulee olla
vähintään 3,0 milj. euroa (alv 0 %). Yrityksellä tulee olla tekniset ja taloudelliset edellytykset työn toteuttamiseen.
Soveltuvia ehdokkaita valitaan noin 10 ja heille toimitetaan tarjouspyyntö 2.9.2019 mennessä.
Kirkkoneuvosto valitsee rakennusurakoitsijan, rajoitetussa menettelyssä
valitaan ensin ilmoittautuneista ne yritykset, joilta tarjous urakasta
pyydetään. A Insinöörien asiantuntija Hannu Järvinen vastaanottaa ilmoitukset ja hänen konsultoiman valitaan urakoitsijat, on tarkoituksenmukaista valtuuttaa talousjohtaja tekemään päätös urakoitsijoista,
joilta tarjous pyydetään.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtajan kiinteistöpäällikön
kanssa valitsemaan urakoitsijat tarjouskilpailuun.
Päätös:

Esityksen mukainen.
On muutoksenhakuoikeus

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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98 §
Muutoksenhakuosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.55 ja antoi kirkkolain
24 luvun mukaisen muutoksenhakuosoituksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

