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Aika

torstai 10.3.2022 kello 17:00 -

Paikka

Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27

Läsnä

Muut osallistujat

Asiat

Antola, Markku
Eteläniemi, Erkki
Eerola-Nieminen, Riikka-Leena
Kauhanen, Kari
Lähde, Elina
Heikkinen, Marja
Selkee, Antti
Sinisalo, Seppo
Veuro, Sari
Paasio, Olli
Karppila, Ulla

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen, poissa
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen, poissa
jäsen,
varajäsen, poissa
varajäsen

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

kirkkovaltuuston puheenjohtaja,
talousjohtaja, sihteeri
tiedottaja § 17
kirkkovaltuuston vp, poissa

§ 13 - 24

Allekirjoitukset
Markku Antola
puheenjohtaja

Anneli Hell
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Valkeakoskella 10.3.2022

Kari Kauhanen

Elina Lähde

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa 11.– 25.3.2022 toimiston aukioloaikoina klo 9.00–11.00 ja 12.00 – 14.00.
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13 § Kokouksen avaus
Kirkkoherra piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

14 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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 2.3.2022.

15 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös:
Esityksen mukainen.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

16 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Kauhanen ja Elina Lähde.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti Kari Kauhasen ja Elina
Lähteen.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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17 § Tietosuojan toimintalinjaus ja tietosuojayhdyshenkilön ja tietosuojatyöryhmän valinta
Valmistelija
Tiedottaja Marjaana Paso, 040 744 1657, marjaana.paso@evl.fi
Esittelijä
Markku Antola
Päätös:
1. Kirkkoneuvosto kävi keskustelun tietosuojan toimintalinjauksesta ja sen jatkokehittämisestä.
2. Kirkkoneuvosto nimesi tietosuojayhteyshenkilöksi tiedottaja Marjaana Pason ja hänelle työpariksi
ja varahenkilöksi talousjohtaja Anneli Hellin.
3. Kirkkoneuvosto valtuutti kirkkoherran nimeämään työnjohdollisesti tietosuojatyöryhmän.

Päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto käy keskustelun tietosuojan toimintalinjauksesta ja sen mahdollisesta jatkokehittämisestä.
2. Kirkkoneuvosto nimeää tietosuojayhteyshenkilöksi tiedottaja Marjaana Pason ja hänelle työpariksi
ja varahenkilöksi talousjohtaja Anneli Hellin.
3. Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran nimeämään työnjohdollisesti tietosuojatyöryhmän.
____________________________________________
Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) astui voimaan
25.5.2018. Asetus on säädöshierarkialtaan unionin jäsenmaita suoraan sitovaa lainsäädäntöä eikä se
edellytä kansallista täytäntöönpanolainsäädäntöä. EU:n tietosuoja-asetus koskee lähtökohtaisesti kaikkea henkilötietojen käsittelyä EU:n jäsenvaltioissa.
Tietosuoja-asetuksen perusteella on olemassa eräitä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä yksityiskohtia,
jotka voidaan säätää kansallisesti. Tämän vuoksi Suomessa on säädetty uusi Kansallinen tietosuojalaki
(1050/2018), joka astui voimaan 1.1.2019.
Kansallinen säädös on se, että 13-vuotias on oikeutettu itse antamaan suostumuksensa henkilötietojen
käsittelyyn. Kirkkohallitus on antanut tietosuoja-asetuksesta yleiskirjeen 6/2017 (Varautuminen Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen) ja tietosuojalaista yleiskirjeen 18/2018 (Tietosuojalaki
voimaan).
Tietosuoja-asetukseen kuuluu rekisterinpitäjän ennakollinen osoitusvelvollisuus, että se noudattaa tietosuoja-asetusta. Tietosuojan toimintalinjaus on seurakunnan sisäinen asiakirja, jonka tarkoituksena on
parantaa tietosuojan hallinnointia ja käytännön toteutusta, ja olla osa osoitusvelvollisuutta. Liitteenä
olevan luonnoksen Tietosuojan toimintalinjauksesta on seurakunnan nykyinen tietosuojayhdyshenkilö
muokannut seurakunnan tietosuojavastaavan Mika Akkasen lähettämästä pohjaehdotuksesta. Kyseessä
on luonnos, joka tuodaan tässä vaiheessa kirkkoneuvostolle keskusteltavaksi. Tarkoituksena on saada
siitä lähetekeskustelun kaltaista palautetta ja tuoda se seuraavassa kokouksessa päätettäväksi.
Tällä hetkellä tietosuojayhdyshenkilönä seurakunnassa toimii tiedottaja Marjaana Paso, jonka tehtävänä
on laatia tietosuojaselosteet seurakunnan kotisivuille ja koordinoida muut tietosuojan laatimiseksi tarvittavat toimet sekä toimia yhteyshenkilönä tietosuojavastaavaan. Seurakunnan tietosuojavastaavana
toimii Mika Akkanen (KN 5/14.5.2020/§47) Tampereen seurakuntayhtymästä.
Tietosuojatyöryhmän tehtävänä on laatia rekisteriselosteet ja koordinoida muut tietosuojan laatimiseksi
tarvittavat toimet, kuten esim. selostukset käsittelytoimista ja tietosuojapäiväkirjan ylläpito sekä huoPöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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lehtia henkilökunnan ohjaamisesta. Jatkossa myös Tietosuojan toimintalinjauksen päivittäminen kuuluu
työryhmän tehtäviin. Tietosuojayhdyshenkilö osallistuu ryhmän työskentelyyn ja toimii ryhmän puheenjohtajana.
Liitteet (ei julkisia)
Tietosuoja-asiakirja LUONNOS liite 1 (Ei-julkinen, keskeneräinen asiakirja. Julkinen hyväksymisen jälkeen.)

LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Tietosuojalla ja henkilörekisterien suojaamisella on erityinen merkitys lapsille, jotka ovat
alaikäisiä päättämään henkilötietojensa käytöstä.
Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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18 § Lisämääräraha Pappilanniemen ajoleikkurin hankintaan
Valmistelija
Talousjohtaja Anneli Hell
Esittelijä
Talousjohtaja Anneli Hell
Päätös
Kirkkoneuvosto päätti hankkia ajoleikkurin Pappilanniemeen ja esittää, että kirkkovaltuusto myöntää lisämäärärahan 10.000 euroa vuoden 2022 talousarvion investointiosaan.

Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää hankkia tarjotun ajoleikkurin Pappilanniemeen ja esittää, että kirkkovaltuusto
myöntää lisämäärärahan 10.000 euroa vuoden 2022 talousarvion investointiosaan.

Pappilanniemen ajoleikkurin Hankinnasta on lähetetty tarjouspyyntö 8.2.2022 sähköpostilla kolmelle
koneliikkeelle; Oyj-Trading Ab, Wihuri Oy Witraktor ja Suomen Pienkonepiste Oy. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankinnassa noudatetaan Sääksmäen seurakunnan hankintaohjetta.
Ammattikäyttöön soveltuva uusi ajettava ruohonleikkuri, joka on varustettu poiskytkettävällä keruutoiminnolla. Tarjottavan koneen tulee soveltua seurakunnan kiinteistöjen viheralueiden nurmikoiden
leikkuuseen sekä leikkuujätteen ja lehtien keräämiseen.
Tarjoajalla tulee olla toimintavarma huoltoverkosto ja varaosatoimitus Suomessa.
Tarjouksen antoi Oy J-Trading Ab, 31.496 euroa (sis. alv 24%), Pappilanniemen ulkoinen käyttö 30%,
jonka osuudelta arvonlisävähennys. seurakunnan kustannus 29.667,20 euroa.
Vuoden 2022 talousarvion investointiosassa on varattu 20 000 euroa ajoleikkurin hankintaan. Lisämäärärahan tarve 10.000 euroa.
Liitteet
1. tarjouspyyntö liite 2
2. tarjous liite 3
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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19 § Seurakunnan lausunto kappalaisen viran haettavaksi julistamisen lykkäämisestä
Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto antaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille lausunnon siitä, että kappalaisen
viran auki julistamiselle pyydetään lykkäystä 31.12.2022 asti ja virkamääräystä Arni Hukarille toimia vt.
kappalaisena 1.5. – 30.12.2022.
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt Sääksmäen seurakunnan pyynnöstä luvan olla
julistamatta Sääksmäen seurakunnan kappalaisen virkaa auki ennen 16.3.2022. Arni Hukari on hoitanut
vt. kappalaisen tehtäviä 1.8.2021 alkaen. Mikäli tuomiokapituli myöntää lykkäystä viran auki julistamiseen, seurakunta anoo virkamääräystä Arni Hukarille toimia vt. kappalaisena 1.5. – 30.11.2022.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n mukaan seurakunnan kappalaisen viran tultua avoimeksi on joko A)
julistettava virka haettavaksi tai B) päätettävä enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei virkaa julisteta haettavaksi. Tuomiokapituli voi siksi halutessaan päättää viran auki julistamisen lykkäämisestä perustelluista syistä.
Seurakunnan strategisten linjausten mukaisesti aina viran tullessa avoimeksi on arvioitava, onko virka
välttämätön. Kappalaisen viran tultua avoimeksi on syytä harkita, täytetäänkö virka vakituisesti, vai vähennetäänkö yksi seurakuntapastorin viroista. Sääksmäen seurakunnassa on kirkkoherran lisäksi kaksi
kappalaisen virkaa ja neljä seurakuntapastorin virkaa. Seurakunnan strategiaa, Tienviitat 2022, ollaan
parhaillaan arvioimassa ja päivittämässä. Uusi kirkkoherra aloittaa tehtävässään kevään kuluessa. On
tarkoituksenmukaista tehdä ratkaisu viran kohtalosta strategisten linjausten mukaisesti uuden esimiehen johdolla.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska se on asian valmistelua Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin päästöstä varten.
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20 § Kirkkovaltuuston kokouksen 3.2.2022 päätösten toimeenpano
Valmistelija
Talousjohtaja Anneli Hell, 0400 546 222, anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Talousjohtaja Anneli Hell
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 3.2.2022 pidetyn kokouksen päätökset
täytäntöönpanokelpoisiksi.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun
- 1 §:n mukaan muun muassa huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
- 6 §:n mukaan valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta.

Kirkkovaltuuston 3.2.2022 pidetyn kokouksen päätökset:
5 § Kirkkoherran vaali

LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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21 § Seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätös 2021
Valmistelijat
Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Anneli Hell
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti osaltaan vuoden 2021 tilinpäätöksen toimintakertomuksineen
ja antaa sen tilitarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastettuna kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Lisäksi
kirkkoneuvosto esittää, että Sääksmäen seurakunnan vuoden 2021 ylijäämä 278.234,88 euroa ja hautainhoitorahaston alijäämä 6.694,93 kirjataan edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa osaltaan vuoden 2021 tilinpäätöksen toimintakertomuksineen ja antaa sen tilitarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastettuna kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Lisäksi
kirkkoneuvosto esittää, että Sääksmäen seurakunnan vuoden 2021 ylijäämä 278.234,88 euroa ja hautainhoitorahaston alijäämä 6.694,93 kirjataan edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.

Kirkkoneuvoston on laadittava kirkkojärjestyksen säännösten mukaisesti tilinpäätös tilikautta seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumavertailut, tilinpäätöslaskelmat /tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma) sekä liitetiedot. Kirkkoneuvoston tulee päivätä ja allekirjoittaa tilinpäätös sekä tehdä esitys kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen
käsittelystä. Tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille sen valmistuttua.
Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun
mennessä.
Seurakunnan tilinpäätöksen tulos on 278.234,88 euroa ylijäämäinen. Ylijäämä siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.
Hautainhoitorahaston tilinpäätöksen tulos on 6.694,93 euroa alijäämäinen. Alijäämä siirretään omaan
pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.
Liitteet
1.Tilinpäätös ja toimintakertomus liite 4

LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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22 § Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
Valmistelijat
Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Anneli Hell
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy allekirjoitettavaksi tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeen tilikaudelta
1.1. - 31.12.2021 ja valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan sen.

Kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin liittyen hyväksyttävänä on liitteen oleva johdon vahvistuskirje. Kirkkoneuvosto käsittelee asiakirjan.
Liitteet
1. Johdon vahvistuskirje liite 5
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia
Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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23 § Ilmoitusasiat
Valmistelija
Talousjohtaja Anneli Hell. 0400 546 222, anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi ilmoitusasiat.

Kirkkohallituksen yleiskirjeet.
5/2022 Kevään 2022 avustukset seurakuntien kokeilutoiminnan tukemiseksi
4/2022 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2021
3/2022 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2022
2/2022 Vuoden 2022 seurakuntavaalit: Vaalilautakunnan asettaminen, äänestysalueet sekä vaaliasiakirjojen tilaaminen
1/2022 Kirkko ja hyvinvointialueet
Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
1/2022 Virkojen uudet malliohjesäännöt
Kirkkohallituksen yleiskirjeet on luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet löytyvät ja ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa
kit/ajankohtaista/yleiskirjeet.
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli 9.3.2022
Sääksmäen seurakunnan kirkkoherranvaali, viranhoitomääräyksen antaminen Timo
Warikselle 1.8.2022 alkaen
Somestrategia (liite)
Viranhaltijapäätökset
kirkkoherra
vs.kirkkoherra
kasvatuksen toimialajohtaja
hautaustoimen päällikkö
talousjohtaja
vs. johtava kappalainen

1-2
24
30-31 2021, 1-8
1
1-4
1-2

LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Ei muutoksenhakuoikeutta.
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24 § Muutoksenhakuohjaus ja kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30
Kirkkolain 24 luvun mukainen muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös.

Liitteet
Liite 6 muutoksenhakuohjaus
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