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Kokousaika

Torstai 26.9.2019 kello 16:00 – 16:58

Kokouspaikka

Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27

Läsnä

Eerola-Nieminen, Riikka-Leena
Eloranta, Ella poissa, varajäsen Pentti Hupanen
Eteläniemi, Erkki
Fredrikson, Juhani
Hatakka, Heli
Heikkinen, Marja
Hietanen, Jorma
Hytönen, Risto
Ilovuori, Sari
Innala, Marja-Leena
Jokinen, Hannu poissa, varajäsen Sari Veuro
Järvinen, Pekka
Karppila, Ulla
Kauhanen, Kari
Kumlander, Joni poissa, varajäsen Niko Suokas
Lähde, Elina
Marenk, Marianne poissa
Niska, Salme
Paasio, Olli poissa, varajäsen Esko Korkeakoski
Peräkääly, Anja
Repo, Arja
Salminen, Kirsi
Selkee, Antti
Sinisalo, Seppo poissa, varajäsen Johanna Rantanen
Tamminen, Saara
Tuunanen, Timo
Vilamo-Aaltonen, Pirkko
Esteen ilmoittaneet varajäsenet

Muut osallistujat

Antola, Markku
Hell, Anneli
Hutko, Ulla-Mari
Isomäki, Päivi
Koskenalusta, Mari
Paso, Marjaana
Valkama, Juha

kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
talousjohtaja, sihteeri
kasvatuksen toimialajohtaja
johtava diakonian viranhaltija
kurssikeskuksen johtaja
tiedottaja
johtava kappalainen
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Allekirjoitus
Anja Peräkääly
puheenjohtaja

Anneli Hell
sihteeri

Pöytäkirja on
tarkastettu

Valkeakoski 26.9.2019

Pöytäkirja
yleisesti
nähtävänä

Seurakunnan kirkkoherranvirastossa 27.9.2019 – 27.10.2019 virastopäivinä klo 9.00 – 11.00 ja 12.00 - 14.00.
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34 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.

Ei muutoksenhakuoikeutta

35 §
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 16.9. Valtuutetuille kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu 16.9.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Kirkkovaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta
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36 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi
Ei muutoksenhakuoikeutta

37 §
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan pöytäkirjan
tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua valtuutettua.
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan, vuorossa ovat Hytönen Risto ja Ilovuori Sari.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Risto Hytösen ja Sari Ilovuoren.
Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi
Risto Hytösen ja Sari Ilovuoren.

Ei muutoksenhakuoikeutta
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38 §
Aloite Valkeakosken kirkon 50-vuotisjuhlien valmistelun aloittamisesta
Liite 1
KN 8 29.8.2019 § 107
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja on vastaanottanut kymmenen
kirkkovaltuuston jäsenen allekirjoittaman aloitteen 6.6.2019 kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä. Aloite kuuluu: ”Valkeakosken
kirkon vihkimisestä tulee 14.12.2019 kuluneeksi 50 vuotta. Ehdotamme, että kirkkovaltuusto/kirkkoneuvosto nimeää työryhmän
valmistelemaan kirkolle asiaan kuuluvia 50-vuotisjuhlia”.
Aloitteen arviointia.
Aloitteen mukaan on asiaan kuuluvaa juhlia kirkon 50-vuotisjuhlia.
Aloitteessa ei sanallakaan mainita kirkon tosiasiallista tilannetta.
Kirkkovaltuusto on 15.3.2018 tehnyt päätöksen kirkon purkamisesta. Päätös on vahvistettu sekä Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa, että Kirkkohallituksessa. Kahden seurakuntalaisen
toimesta tehdyn valituksen vuoksi asia on tällä hetkellä Helsingin
hallinto-oikeuden käsittelyssä. Vasta valituksen ratkettua voidaan
hankkeessa edetä suunnitellusti hakemalla purkulupaa Valkeakosken kaupungilta.
Kirkon purkamiseen liittyvä juhla.
Kirkosta luopuminen on valitettava, surua ja suuttumustakin herättävä asia. Se on kuitenkin kirkkovaltuuston hyväksymän Tienviitat 2022 strategian mukainen välttämättömäksi katsottu toimi,
jolla seurakunnan toiminta turvataan. Purkamispäätöksen yhteydessä esillä olleissa suunnitelmissa on nähty tarpeelliseksi surutyön hoitaminen kirkosta luopumiseksi. Piispan kanssa neuvotteluissa on kuultu, että kirkkorakennuksesta luopumista voi edeltää
jäähyväisjuhla, jossa rakennus puretaan sakraaliesineistöstä. Samalla voidaan kiittää Jumalaa siitä, mitä kaikkea kirkkorakennus
menneinä vuosikymmeninä on antanut paikallisille kristityille ja
miten se on edustanut kristillisyyttä kaupunkikuvassa arkkitehtuurisin elementein. Tällainen juhla on tarpeen järjestää. Jäähyväisjuhla tältä osin sisältää samoja elementtejä kuin normaalissa tapauksessa järjestettävä rakennuksen 50-vuotisjuhla sisältäisi.
Tässä tilanteessa ei ole aihetta juhlia kirkon 50-vuotista taivalta.
Työryhmän perustaminen asiaa hoitamaan on siten tarpeetonta.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle aloitteen hylkäämistä aiheettomana.
_______________________________________________
Ulla Karppila teki päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen ja esitti, että aloitetta ei hylätä, vaan kirkon juhlat pidetään ja niiden valmistelu aloitetaan.
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Antti Selkee kannatti esitystä, joten kirkkoneuvosto äänesti, jätetäänkö asia pöydälle. Ulla Karppilan päätösehdotusta
kannattivat äänestyksessä Ulla Karppila ja Antti Selkee.
Puheenjohtajan päätösehdotusta kannattivat Markku Antola, Kari Kauhanen, Marja Heikkinen, Olli Paasio, Elina Lähde, Erkki Eteläniemi ja Sari Veuro. Puheenjohtajan päätösehdotusta kannatettiin äänin 7-2.

Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
_____________________________________________
Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle aloitteen hylkäämistä aiheettomana.
Käsittely:

Valtuutettu Antti Selkee esitti, että Valkeakosken kirkon
50- vuotisjuhlan järjestelyä jatketaan. Esitystä kannattivat
Ulla Karppila ja Riikka-Leena Eerola-Nieminen.
Puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystä ja antoi äänestysohjeet, Antti Selkeen esitys, että Valkeakosken kirkon 50- vuotisjuhlan järjestelyä jatketaan. vastaavat ei ja
kirkkoneuvoston esityksen kannalla jaa.
Jaa ääniä 17 (Eteläniemi, Fredikson, Heikkinen, Hietanen,
Ilovuori, Järvinen, Kauhanen, Lähde, Niska, Peräkääly,
Salminen, Tamminen, Hupanen, Veuro, Suokas, Korkeakoski, Rantanen) ja ei ääniä 9 (Eerola-Nieminen, Hatakka, Hytönen, Innala, Karppila, Repo, Selkee, Tuunanen, VilamoAaltonen)

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti äänin 17 - 9, että aloite
hylätään aiheettomana.

On muutoksenhakuoikeus
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39 §
Kirkkovaltuuston jäsenen eroanomus
KN 8 29.8.2019 § 109
Kirkkovaltuuston jäsen Ella Eloranta on pyytänyt 10.8.2019 lähettämällään sähköpostilla eroa Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuustosta ja kirkkoneuvostosta paikkakunnalta muuton vuoksi.
Kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan luottamustoimeen
on vaalikelpoinen 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen.
Kirkkolain 23 luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan
luottamustoimesta.
Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten
vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2. momentin mukaan, jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää
vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään
taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava
jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Ella Elorannan edustaman Kristillinen Työväenyhdistys valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu on Pentti Hupanen.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. myöntää Ella Elorannalle eron kirkkovaltuustosta ja kirkkoneuvoston varajäsenyydestä
2. kutsua Kristillisen työväen -valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Pentti Hupanen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi ajaksi
3. valita kirkkoneuvoston jäsen Sari Veurolle varajäsenen kaudelle
2019-2020.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää
1. myöntää Ella Elorannalle eron kirkkovaltuustosta ja kirkkoneuvoston varajäsenyydestä
2. kutsua Kristillisen työväen -valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Pentti Hupanen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi ajaksi
3. valita kirkkoneuvoston jäsen Sari Veurolle varajäsenen kaudelle
2019-2020.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti
1. myöntää Ella Elorannalle eron kirkkovaltuustosta ja kirkkoneuvoston varajäsenyydestä
2. kutsua Kristillisen työväen -valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Pentti Hupasen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi ajaksi
3. valitsi kirkkoneuvoston jäsen Sari Veurolle henkilökohtaiseksi
varajäseneksi kaudelle 2019-2020 Nita Käkösen.

On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

N:o 4 /2019
PÖYTÄKIRJA
26.9.2019

Sivu 10

40 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Liite 3
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:58 ja antoi
KL 24 luvun mukaisen muutoksenhakuosoituksen.
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Liite 3

VALITUSOSOITUS
Pykälät 34-40
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: 34,35,36,37,40
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
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
0295642269
hameenlinna.hao@oikeus.fi
V

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kirkollisvalitus, pykälät 38,39

VValitusaika
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
taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
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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 Anneli Hell, puhelin 0400 546 222, email anneli.hell@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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