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Kokousaika
Torstai 14.2.2019 kello 17:00 – 20:00
Kokouspaikka

Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

Läsnä

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

Poissa

Lähde, Elina

Muut osallistujat

Peräkääly, Anja
Kumlander, Joni
Tuomioja, Eija
Hutko, Ulla-Mari
Koivusilta, Karri
Koskenalusta, Mari
Pirinen, Elsi
Valkama, Juha

Asiat

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja
kasvatuksen toimialajohtaja, §§ 15-20
kiinteistöpäällikkö, §§ 15-20
kurssikeskuksen johtaja, §§ 15-20
seurakuntapuutarhuri, §§ 15-20
johtava kappalainen, §§ 15-20

§ 15 – 37

Allekirjoitus
Markku Antola
puheenjohtaja
Pöytäkirja on
tarkastettu

Valkeakoskella 14.2.2019

Erkki Eteläniemi
Pöytäkirja
yleisesti
nähtävänä

Eija Tuomioja
sihteeri

Marja Heikkinen

Kirkkoherranvirastossa 15.2. – 3.3.2019 viraston
aukioloaikoina klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 – 14.00.
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15 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden, jonka aluksi laulettiin virsi 932.
16 §
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.
Puheenjohtajan
päätösehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
17 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

18 §
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 Marja Heikkisen.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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19 §
Kirkkoneuvoston sihteerin valitseminen vuosille 2019 - 2020
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:
”Kokouksen pöytäkirjaa pitää kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan viranhaltija.
Pöytäkirjaan merkitään suoritetut äänestykset ja tehdyt päätökset sekä
puheenjohtajan määräämät muut käsittelyyn liittyvät seikat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos
pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi talousjohtaja ja
kirkkoneuvoston nimeämä toimistosihteeri voi todistaa kirkkoneuvoston
pöytäkirjanotteen oikeaksi.
Kirkkoneuvoston toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja talousjohtaja.
Seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on sillä tai niillä viranhaltijoilla, joille
kirkkoneuvosto on sen erikseen kirkkolain 7 luvun 7 §:n nojalla antanut.”
Puheenjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee kirkkoneuvoston pöytäkirjanpitäjäksi
vuosiksi 2019 – 2020 tiedottaja Marjaana Pason ja päättää, että
hänen estyneenä ollessaan pöytäkirjanpitäjänä toimii talousjohtaja.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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20 §
Vuoden 2018 toimintakertomukset
Sanallinen osuus tehtäväalueiden vuoden 2018 toimintakertomuksista
on liitteenä.
Paikalla ovat myös kasvatuksen toimialajohtaja Ulla-Mari Hutko, kurssikeskuksen johtaja Mari Koskenalusta, seurakuntapuutarhuri Elsi Pirinen
ja johtava kappalainen Juha Valkama vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin omalta vastuualueeltaan.
Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2018 tilinpäätöksen kokonaisuudessaan kokouksessaan 7.3.2019.
Talousjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto keskustelee tehtäväalueiden toimintakertomuksista.

Päätös:
Kirkkoneuvosto keskeytti toimintakertomusten käsittelyn ja jatkaa sitä kokouksessaan 7.3.2019.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Mari Koskenalusta, Karri Koivusilta ja Elsi Pirinen poistuivat kokouksesta
kello 17:50. Ulla-Mari Hutko ja Juha Valkama poistuivat kokouksesta
kello 18:00.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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21 §
Kirkkoneuvoston kokousaikataulu
Kirkkoneuvoston kevään kokousaikataulu
to 14.2.
klo 17:00
to 7.3.
klo 17:00 vuoden 2018 tilinpäätös
to 28.3.
klo 17:00
to 11.4.
klo 17:00
to 9.5.
klo 17:00
to 6.6.
klo 17:00
Kirkkovaltuusto kokoontuu torstaina 25.4. klo 18:00.
KJ 9 luku 1 §:
”Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä
tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.”…
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 4 §:
”Kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja paikan.
Kirkkoneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman.
Kirkkoneuvosto on lisäksi kutsuttava koolle, kun vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.”
Aikaisempina vuosina kirkkoneuvoston kokouskutsut ja esityslistat on
toimitettu jäsenille sähköpostitse ja käytäntöä esitetään jatkettavaksi.
Sähköinen kokouskutsu ja asialista lähetetään kokousta edeltävän viikon perjantaina ja esityslista kokousviikon maanantaina. Kokousmateriaali tulostetaan ja toimitetaan ryhmäkokoushuoneisiin tuntia ennen kokousta.
Puheenjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto
1) vahvistaa kirkkoneuvoston kokousaikataulun keväälle 2019
2) päättää, että kokouskutsut ja esityslista materiaaleineen
toimitetaan jäsenille sähköpostitse
3) päättää, että varajäsenille toimitetaan asialista ja esityslista
sähköpostitse
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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22 §
Kirkkovaltuuston 28.12.2018 pidetyn kokouksen 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 28.12.2018 pidetyn kokouksen päätökset:
56 § Talousjohtajan viran täyttäminen
Talousjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 28.12.2018 pidetyn kokouksen päätökset täytäntöönpanokelpoisiksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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23 §
Luottamushenkilöjohtoryhmän nimeäminen
Luottamushenkilöjohtoryhmään kuuluivat viimekaudella kirkkoherran ja
talousjohtajan lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.
Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 31.1.2019 kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Anja Peräkäälyn (Oksisto), kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi Joni Kumlanderin (Kristillinen työväki) ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Erkki Eteläniemen (Kristillinen työväki).
Puheenjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen vuosille 2019 – 2020
luottamushenkilöjohtoryhmän jäseniksi kirkkoherran ja talousjohtajan lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtajan, kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan sekä edustaja Evankeliumi Elämään
ryhmästä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto nimesi toimikaudekseen vuosille 2019 – 2020
luottamushenkilöjohtoryhmän jäseniksi kirkkoherran ja talousjohtajan lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anja Peräkäälyn, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Joni Kumlanderin ja
Antti Selkeen.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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24 §
Palkkaustyöryhmän nimeäminen
Kirkon nykyinen palkkausjärjestelmä tuli voimaan 1.10.2007 lukien ja
se koski kirkkoherroja lukuun ottamatta kaikkia kuukausipalkkaisia
työntekijöitä. Palkkausperusteiden muutosta valmisteltiin seurakunnissa
yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Jokainen kuukausipalkkainen viranhaltija ja työntekijä siirrettiin R- tai H-palkkataulukoista tai Lpalkkaryhmästä siihen vaativuusryhmään, johon heidän tehtävänsä
vaativuuden perusteella katsottiin kuuluvan. Edellä mainitut sijoittelut
ovat pitkälti edelleen voimassa.
Ylemmän johdon palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön 1.8.2014. Samalla alettiin kokeilla niin kirkkoherran kuin ylimmän talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijan palkkauksessa kokonaispalkkausjärjestelmää.
Talousjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää perustaa palkkaustyöryhmän, johon
luottamushenkilöedustajia nimetään kolme ja joiden tehtävänä
on ylemmän johdon palkkausjärjestelmän soveltaminen, muun
henkilöstön palkkausasioita käsiteltäessä työryhmässä ovat
mukana työnantajan edustajina kirkkoherra ja talousjohtaja ja
kutsuttaessa pääsopijajärjestöjen luottamusmiehet.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen ja nimesi palkkaustyöryhmään Anja Peräkäälyn, Timo J. Tuunasen ja Erkki Eteläniemen.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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25 §
Kiinteistö- ja hautaustoimen työryhmän nimeäminen
Työryhmän jäseninä ovat olleet isännöitsijä/kiinteistöpäällikkö, kirkkoherra, seurakuntapuutarhuri ja talousjohtaja sekä viisi muuta kirkkoneuvoston nimeämää kiinteistöjen ylläpitoon ja rakentamiseen perehtynyttä henkilöä.
KL 25 luvun 10 a §:
”Naisten ja miesten edustus toimielimissä
Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä
muuta johdu.”
Talousjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto
1) nimeää toimikaudekseen vuosille 2019 – 2020 kiinteistö- ja
hautaustoimen työryhmän;
2) antaa työryhmän tehtäväksi suorittaa vuosittain kiinteän ja
irtaimen omaisuuden katselmus, josta maksetaan kokouspalkkio;
3) antaa työryhmän tehtäväksi suorittaa hautaustoimen ohjesäännön mukainen vuosittainen hautausmaiden katselmus,
josta maksetaan kokouspalkkio.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen ja nimesi kiinteistöja hautaustoimen työryhmään seuraavat henkilöt: Juha Lehtonen, Marja-Leena Innala, Pentti Bergman, Seppo Sinisalo ja Marja Heikkinen.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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26 §
Tiimien tukiryhmien nimeäminen
Sääksmäen seurakunnan seurakunnallisessa toiminnassa on kolme tiimiä, jotka ovat julistuksen ja musiikin tiimi (JUMU), kasvatuksen tiimi
(KASTI) ja diakonian tiimi.
Kullakin tiimillä on tukiryhmä, jonka kirkkoneuvosto valitsee toimikautensa alussa. Tehtäväalueen hallinnolliset tehtävät ja taloudellinen päätösvalta kuuluu kirkkoneuvostolle, kirkkoherralle ja sille viranhaltijalle,
jolle kuuluu ratkaisuvaltaa tiimin tehtäväalueen asioista. Tukiryhmän
jäsen on vaitiolovelvollinen tietoonsa tulleista salassa pidettävistä asioista ja henkilöistä.
Kirkkoneuvoston 18.12.2018 hyväksymän tukiryhmien toimintasäännön
mukaan tukiryhmään kuuluu kolme kirkkoneuvoston nimeämää jäsentä.
Puheenjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen jäsenet julistuksen ja
musiikin tiimin, kasvatuksen tiimin ja diakonian tiimin tukiryhmiin.
Päätös:
Kirkkoneuvosto nimesi jäseniksi
julistuksen ja musiikin tiimin tukiryhmään seuraavat henkilöt: Hannele Harinen, Pirkko Vilamo-Aaltonen ja Sari Taavitsainen;
kasvatuksen tiimin tukiryhmään seuraavat henkilöt: Sari
Veuro, Marianne Marenk ja Johanna Rantanen:
diakonian tiimin tukiryhmään seuraavat henkiöt: Kaarina Juvakka, Heli Hatakka ja Jorma Hietanen.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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27 §
Seurakunnan edustajan valitseminen Ilonpisaran kevät- ja syyskokouksiin
Talousjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen edustajan ja hänelle
varahenkilön Lomakotiyhdistys Ilonpisaran kevät- ja syyskokoukseen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan edustajaksi Lomakotiyhdistys Ilonpisaran kevät- ja syyskokoukseen Ulla Karppilan ja varahenkilöksi Toivo Lehtosen.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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28 §
Seurakunnan edustajan nimeäminen yhtiökokouksiin ja yhdistyksen kokoukseen
Seurakunnalla on osakehuoneisto Kiinteistö Oy Vlk:n Roineenkatu
20:ssä ja liiketiloja Asunto Oy Putaankarissa.
Seurakunta on jäsenenä Valkeakosken Nuorisoasuntoyhdistys ry:ssä.
Talousjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen edustajan ja hänelle
varahenkilön Kiinteistö Oy Vlk:n Roineenkatu 20 ja Asunto Oy
Putaankarin yhtiökokouksiin sekä Valkeakosken Nuorisoasuntoyhdistys ry:n sääntömääräisiin kokouksiin.
Päätös:
Kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan edustajaksi Kiinteistö Oy
Vlk:n Roineenkatu 20 ja Asunto Oy Putaankarin yhtiökokouksiin
sekä Valkeakosken Nuorisoasuntoyhdistys ry:n sääntömääräisiin
kokouksiin Karri Koivusillan ja varalle Elsi Pirisen.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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29 §
Kansainvälisen diakonian 2019 talousarviomäärärahoista päättäminen
Kansainvälisen diakonian budjetista vastaava työntekijä esittää, että
Sääksmäen seurakunnan vuoden 2019 kansainvälisen diakonian avustusmäärärahat 23 000 € jaetaan seuraaviin kohteisiin:
Merimieskirkko
1 000 euroa
Perinteinen ulkosuomalaistyön muoto, jota Valkeakoskellakin ennen tuettiin aktiivisesti merimieslähetyspiireissä. Nykyään merimieskirkko tekee työtä kaikkien ulkosuomalaisten kanssa, ei pelkästään merimiesten,
sekä Suomessa vierailevien ulkomaalaisten kanssa.
Kirkon Ulkomaanapu
12 000 euroa
Avustussummaa on nostettu kansainvälisen hädän kasvamisen vuoksi.
Kirkon ulkomaanavulla on lukuisia avustuskohteita ympäri maailmaa.
Avustetaan Kirkon ulkomaanapua isommalla summalla, jonka he voivat
itse käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla.
Yayasan Penghiburin lastenkoti
3 000 euroa
Yayasan Penghiburin tuki ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, joka välittää suomalaisten kummien taloudellisen tuen lyhentämättömänä indonesialaiselle Yayasan Penghiburin lastenkodille.
Lastenkodin ovat perustaneet Valkeakoskelta kotoisin oleva diakonissa,
erikoissairaanhoitaja Anna-Liisa Jaanu-Ismudjito ja indonesialainen toimittaja Suprapto Ismudjito vuonna 1984, joista Anna-Liisa edelleen hoitaa lastenkotia. Lastenkodin toiminta siirtyy muille tahoille vuoden 2019
aikana ja Anna-Liisa palaa Suomeen.
Hagerin ystävyysseurakunta
5 000 euroa
Virossa Tallinnan eteläpuolella sijaitseva Hager on ainoa Sääksmäen
seurakunnan ystävyysseurakunta ja sen avustamiseen on sitouduttu pidemmäksi aikaa.
Inkerin kirkon koulutuskeskus
1 000 euroa
Inkerin kirkon Teologinen Instituutti kouluttaa kirkon ja seurakuntien
kaikkiin tehtäviin tarvittavia työntekijöitä sekä vapaaehtoisia toimijoita.
Vuodesta 1995 lähtien on koulutettu yhteensä noin 800 työntekijää.
Nykyään kaikilla kursseilla opiskelee vuosittain noin 50 henkeä. Teologinen Instituutti antaa opetusta kansainvälisten vaatimusten mukaisella
tasolla, huolehtii opiskelijoiden, henkilökunnan ja opettajien hengellisen
elämän kehittämisestä sekä pyrkii säilyttämään ja kehittämään luterilaisen teologian perinteitä.
1 000 € jätetään vielä kohdentamatta. Se voidaan käyttää esimerkiksi
yllättäen ilmaantuvissa luonnonkatastrofeissa avustamiseen.
Puheenjohtajan
päätösehdotus:
Kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahat maksetaan
seuraavasti: Merimieskirkko 1 000 €, Kirkon Ulkomaanapu
12 000 €, Yayasan Penghiburin lastenkoti 3000 €, Hagerin
ystävyysseurakunta 5 000 € ja Inkerin kirkon koulutuskeskus
1 000 €. 1 000 € jätetään vielä kohdentamatta.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahat maksetaan seuraavasti: Merimieskirkko 2 000 €,
Kirkon Ulkomaanapu 11 000 €, Yayasan Penghiburin lastenkoti
3000 €, Hagerin ystävyysseurakunta 5 000 € ja Inkerin kirkon
koulutuskeskus 1 000 €. 1 000 € jätetään vielä kohdentamatta.
On muutoksenhakuoikeus.
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30 §
Esitys Suomen lähetysseuran hallituksen jäseneksi 2019 - 2022
Kaikki kirkkomme seurakunnat ovat Suomen lähetysseura ry:n jäseniä.
Seurakunnat voivat ehdottaa Lähetysseuran vuosikokoukselle seuran
hallituksen jäseniä. Hallituksen jäsenet ovat eri hiippakunnista tai seuran jäsenjärjestöistä. Tampereen hiippakunnan edustajana on viime
vuodet ollut piispa Matti Repo. Hänen kolmas ja viimeinen toimikautensa hallituksessa päättyy. Juha Valkama oli hallituksen jäsenenä vv.
2013 – 16. Toiminta kirkkomme suurimman lähetysjärjestön hallituksessa on mielekäs ja mielenkiintoinen tehtävä. Kokouksia Helsingissä on
6 -7 vuodessa. Vuosittain voi olla jokin seminaari- tai matkapäivä näiden lisäksi.
Puheenjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa Juha Valkamaa Suomen lähetysseuran hallituksen jäseneksi vv. 2019 – 2022.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
On muutoksenhakuoikeus.
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31 §
Kappelikirkon luovuttaminen TV-sarjan kuvausta varten
Samu Soini Filmloop OY:stä on lähestynyt seurakunta pyynnöllä. He kuvaavat jatkoa Kummeli-sarjan Kontio ja Parmas. Toinen tuotantokausi
kuvataan maalis-huhtikuun aikana Valkeakoskella. Heidän toiveenaan
on saada käyttää Kappelikirkkoa aikaisemmin käytetyn Metsäkansan
kirkon asemesta. Puhelinkeskustelussa Samu Soini täsmensi, että myös
Metsäkansan kirkko kelpaa kuvauspaikaksi. Viime tuotantokaudella sarjaan kuvattiin jakso Metsäkansan kirkosta. Kuvauksista ei silloin peritty
maksua.
Kirkkojärjestyksen mukaan (14 luku 2 §) kirkon käytöstä päättävät
kirkkoherra ja kirkkoneuvosto yhdessä. Kirkkoherra valvoo kirkon käyttöä. Pykälässä 3§ säädetään, että kappelista on soveltuvin kohdin voimassa, mitä säädetään kirkosta.
Kuvauksen käsikirjoitus on luettavissa kokousvalmisteluissa kokouspäivänä. Arvioni mukaan käsikirjoituksen mukaiset kohtaukset eivät ole
ristiriidassa kirkon arvojen kanssa, vaan saattavat niitä edistääkin.
Huumorin maukas viljely ei ole ristiriidassa strategiamme, Tienviitat
2022 kanssa. Siksi puollan sakraalitilojen käyttöä tähän tarkoitukseen.
Lienee kohtuullista, että Kappelikirkon käytöstä perittäisiin käypä, hinnaston mukainen vuokra.
Puheenjohtajan
päätösehdotus:
Annetaan lupa Filmloop OY:lle käyttää Kappelikirkkoa käsikirjoituksen mukaan Kummeli-sarjan kuvauksiin vahvistettua vuokraa vastaan.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
On muutoksenhakuoikeus.
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32 §
Lausunnon antaminen Valkeakosken kaupungille
Valkeakosken kaupunki on saanut valtuustoaloitteen ’Viimeisen tahdon
kunnioittaminen’ jossa esitetään, että seurakunta yhdessä kaupungin
kanssa etsii vesistön ääreltä vainajien tuhkan sirottelupaikan. Kaupunki
on pyytänyt seurakunnalta lausuntoa asiasta. Lausuntopyyntö on nähtävillä kokouksessa.
Muutamat kaupungit ovat perustaneet paikkoja, joissa vainajan tuhkan
voi sirotella vesistöön joko veneestä tai rannalta. Sirottelua varten osoitettu paikka helpottaa omaisia, koska kyseiselle alueelle haudattaessa
ei erikseen tarvitse pyytää alueen omistajan tai haltijan kirjallista lupaa.
Hautauskulttuuri muuttuu vähitellen tuhkahautauksen yleistyessä ja erilaisille hautaustavoille on omaisilla varmasti muutoinkin toiveita.
Sääksmäen seurakunnan hautaustoimilakiin perustuva velvollisuus on
ylläpitää yleisiä hautausmaita (Hautaustoimilaki 2 luku 3 §, 6.6.2003/
457). Valkeakosken kaupunki voi itsenäisesti perustaa tuhkan sirottelupaikan, koska kysymyksessä ei ole hautaustoimilaissa tarkoitettu seurakunnan velvoitteisiin kuuluva hautausmaa.
Talousjohtajan
päätösehdotus:
Sääksmäen seurakunta ei ota kantaa Valkeakosken kaupungille
valtuustoaloitteessa esitettyyn vainajan tuhkan sirottelupaikan
sijaintiin.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
On muutoksenhakuoikeus.
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33 §
Kiinteistötoimen työaikakokeilun tulokset
KN 23.8.2018, 128 §
Yhteistyötoimikunta 10.1.2018
”Auvo Vaasion jäädessä pois töistä kiinteistötoimessa otetaan käyttöön kokeilu,
jossa suntio Mika Lehmus ottaa enemmän vastuuta kiinteistöjen hoidosta. Kokeilussa Mikan työajasta on 50 % kiinteistönhoitoa ja 50 % suntion töitä. Tästä
ajasta noin 8 tuntia viikossa on Pappilanniemen kiinteistönhoitoa ja 8 tuntia
muita kiinteistöjä. Suntion tehtävissä jatkavat myös Irja Salminen, Kirsi Tikka
ja Ulla Borgenström-Siren puolikkaana. Kokeilu alkaa viikolla 3 ja jatkuu elokuun loppuun.”
Kiinteistötoimen tiimikokous keskusteli edellä mainitun kokeilujakson kokemuksista kokouksessaan 15.8.2018. Kokouksessa oli läsnä myös kurssikeskuksen
johtaja Mari Koskenalusta. Keskustelussa nousi esiin, että kiinteistönhoidollisia
tehtäviä Mikalla on ollut ja työaikaa niihin on pitänyt käyttää enemmän kuin alkuvuodesta arvioitiin. Todettiin myös, että tällä jaksolla suntiotiimissä on ollut
lisänä suntion ammattitutkintoa opiskeleva Jukka Kolehmainen.
Kiinteistötoimen tiimi on tyytyväinen kokeilun tuloksiin, mutta toteaa, että kokeilua pitäisi jatkaa Mika Lehmuksen kiinteistönhoidollista viikkotyöaikaa lisäämällä, koska kiinteistönhoitopuolella tapahtuu muutoksia -suntioharjoittelija jää
pois 1.1.2019 lukien, Valkeakosken seurakuntatalon ja kirkon ulkoalueiden hoitosopimukset Lassila&Tikanojan kanssa päättyvät 31.8.2018 ja uusi osaaikainen kiinteistöpäällikkö aloittanee 1.11.2018.
Jumalanpalvelukset, toimitukset ja kirkkojen sisätilojen hoitotyöt jäisivät pääsääntöisesti Irja Salmisen, Kirsi Tikan ja Ulla Borgenström-Sirenin tehtäviksi.
Talousjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että kokeilua jatketaan 1.9.2018 alkaen 31.3.2019
saakka siten, että Ulla Borgenström-Siren jatkaa suntion virassa osa-aikaisena
(49%) ja Mika Lehmuksen kiinteistönhoidollisia tehtäviä lisätään 75 %:iin viikkotyöajasta kuitenkin huomioiden sijaisuus- ja lisätyövoimatarve muissa suntiotehtävissä.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Kiinteistötoimen työaikakokeilun on koettu onnistuneen hyvin. Mika
Lehmuksen kiinteistöhoidolliset tehtävät eivät ole vaikuttaneet negatiivisesti muiden suntioiden työjärjestelyihin tai työaikoihin, kun suntion
tehtäviä on hoitanut Ulla Borgenström-Siren osa-aikaisena viranhaltijana.
Kiinteistöpäällikkö Karri Koivusillan työaika on 50 % täydestä työajasta,
josta kiinteistötoimen hallinnollisiin ja esimiestehtäviin käytettävä työaika on 60 % (0,3 henkilötyövuotta).
Suntion tehtäviä hoitaa 4 henkilöä, mutta henkilötyövuosia on 2,74.
Kiinteistönhoidollisia asioita on hoitamassa 2 henkilöä, mutta henkilötyövuosia on 0,95.
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Talousjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että 1.4.2019 alkaen
Mika Lehmuksen suntion tehtävänkuvaa muutetaan siten, että hänen työtehtäviinsä kuuluu kiinteistöhoidollisia tehtäviä
75 % hänen työajastaan
Ulla Borgenström-Siren siirretään suntion virkaan ja hänen
työaikansa on 49 % täydestä työajasta.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
On muutoksenhakuoikeus.
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36 §
Ilmoitusasiat
Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra Markku Antola
Johtava diakonian viranhaltija
Johtava kappalainen Juha Valkama
Kasvatuksen toimialajohtaja
Kurssikeskuksen johtaja
Talousjohtaja

1-9/2019
1 /2019
1/2019
3-25/2019
10-16/2019
4-9/2019

Kirkkohallituksen yleiskirjeet on luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
1 /2019 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2019
2 /2019 Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit on päivitetty
- Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
on luettavissa http://sakasti.evl.fi/palvelussuhde
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 7.6.2018, kun asiasta oli paikallisesti sovittu, että seurakunnassa siirrytään 1.1.2019 alkaen kahden
vuoden määräaikaiseen moduulityöaikakokeiluun. Kokeilu koskee kirkkoherraa lukuun ottamatta kaikkia työajattomia hengellisen työn tekijöitä. Kokeilua valmistelemaan henkilöstö valitsi moduulityöaikatyöryhmän, joka totesi marraskuussa, että valmisteluun tarvitaan lisäaikaa.
Paikallisesti sovittiin 21.11.2018, että moduulityöaikatyöryhmä valmistelee edelleen moduulityöaikaperiaatteita, mutta kokeilujakso ei ala
vuoden 2019 alussa.
Puheenjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
37 §
Muutoksenhakuosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 luvun mukaisen muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen kello 20:00.
Lopuksi laulettiin virsi 567 ja lausuttiin yhdessä Herran siunaus.
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