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Aika

torstai 18.2.2021 kello 17:00 -18:15

Paikka

Valkeakosken seurakuntatalo

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

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

Peräkääly, Anja
Hell, Anneli
Kumlander, Joni
Koivusilta, Karri

kirkkovaltuuston puheenjohtaja,
talousjohtaja, sihteeri
kirkkovaltuuston vp,
kiinteistöpäällikkö, 35§ ja 36§

Muut osallistujat

Asiat

§ 25-41

Allekirjoitukset
Markku Antola
puheenjohtaja

Anneli Hell
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Valkeakoskella 18.2.2021

Erkki Eteläniemi

Sari Veuro

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 19.2 – 4.3.2021 toimiston
aukioloaikoina klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 – 14.00.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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25 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

26 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
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 11.2.2021

27 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös:
Päätettiin käsitellä 28 § jälkeen 35 § ja 36 §, jonka jälkeen esityslistan mukaisesti.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

28 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti Erkki Eteläniemen ja Sari
Veuron.

Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti Erkki Eteläniemen ja
Sari Veuron.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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29 § Kirkkoneuvoston sihteerin valitseminen vuosille 2021 - 2022

Valmistelija
Tiedottaja Marjaana Paso
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi kirkkoneuvoston sihteeriksi vuosiksi 2021 – 2022 talousjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan sihteerinä toimii tiedottaja Marjaana Paso.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee kirkkoneuvoston sihteeriksi vuosiksi 2021 – 2022 talousjohtajan ja päättää, että hänen estyneenä ollessaan sihteerinä toimii tiedottaja Marjaana Paso.
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.”

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

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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30 § Luottamushenkilöjohtoryhmän nimeäminen kaudelle 2021-2022
Valmistelijat
Tiedottaja Marjaana Paso
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Kirkkoneuvosto nimesi toimikaudekseen vuosille 2021 – 2022 luottamushenkilöjohtoryhmän jäseniksi
kirkkoherran ja talousjohtajan lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtajan, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan sekä Antti Selkeen Evankeliumi Elämään ryhmästä.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen vuosille 2021 – 2022 luottamushenkilöjohtoryhmän jäseniksi
kirkkoherran ja talousjohtajan lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtajan, kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan sekä edustajan Evankeliumi Elämään ryhmästä.

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

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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31 § Kiinteistö- ja hautaustoimen työryhmän kokoonpano

Valmistelija
Tiedottaja Marjaana Paso
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti
1) nimetä kiinteistö-ja hautaustoimen työryhmän jäseniksi kiinteistöpäällikön, kirkkoherran, seurakuntapuutarhurin, talousjohtajan, Juha Lehtosen, Marja-Leena Innalan, Pentti Bergmanin, Seppo Sinisalon ja
Marja Heikkisen.
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
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto
1) nimeää toimikaudelleen 2021-2022 kiinteistötyöryhmän jäsenet
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
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Työryhmän jäseninä ovat olleet kiinteistöpäällikkö, kirkkoherra, seurakuntapuutarhuri ja talousjohtaja
sekä viisi muuta kirkkoneuvoston nimeämää kiinteistöjen ylläpitoon ja rakentamiseen perehtynyttä
henkilöä. Vuosina 2019-2020 kiinteistö- ja hautaustoimien työryhmässä ovat olleet seuraavat henkilöt:
Juha Lehtonen, Marja-Leena Innala, Pentti Bergman, Seppo Sinisalo ja Marja Heikkinen.

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.”

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

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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32 § Lastenohjaajan irtisanoutuminen
Valmistelijat
Kasvatuksen toimialajohtaja Ulla-Mari Hutko
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi lastenohjaaja Katja Lavonen on irtisanoutunut tehtävästään
25.1.2021. Hänellä on kahden viikon irtisanomisaika. Irtisanominen astuu voimaan 8.2.2021.

LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Mikäli tehtävää ei täytetä, vaikuttaa se olennaisesti tarjottavan toiminnan määrän lapsi-ja perhetyössä.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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33 § Johtavan kappalaisen irtisanoutuminen

Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kappalainen Juha Valkama on irtisanoutunut 1.8.2021 eläkkeelle siirtymistä varten.

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

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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34 § 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 virkaa ei julisteta haettavaksi ennen 1.8.2022.

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli toteaa, että Sääksmäen seurakunnan kappalaisen virka on tullut avoimeksi 1.8.2021, kun pastori Juha Valkama on irtisanoutunut kappalaisen virasta eläkkeelle siirtymistä varten. Ennen avoimen kappalaisen viran täyttämiseen liittyviä toimia tuomiokapitulin on selvitettävä, millaisia suunnitelmia seurakunnalla on kappalaisen viran täyttämiseen tai täyttämättä jättämiseen liittyen. 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.
Sääksmäen seurakunnan strategia, Tienviitat 2022, linjaa, että jokaisen viran tullessa avoimeksi arvioidaan erikseen, täytetäänkö virkaa vai ei. Papin virkojen vähenemiseen on varauduttu jo vuoden 2021
toiminta- ja taloussuunnitelmassa, koska kappalaisen eläköityminen on ollut tiedossa jo aiemmin. Mutta
siitä, millä tavoin virkojen vähentäminen toteutetaan, ei ole olemassa suunnitelmaa. Sääksmäen seurakunnassa on kirkkoherran lisäksi kaksi kappalaisen virkaa ja neljä seurakuntapastorin virkaa. Seurakunnan jäsenmäärän kehitys on ollut laskeva, ja vuoden 2020 lopulla jäsenmäärä on 14620 henkeä. Seurakunta tarvitsee aikaa pohtiakseen viran tulevaisuutta vähentyvien resurssien ja seurakunnan strategiaan
liittyen. Johtavan kappalaisen virkaan liittyvät tehtävät voidaan väliaikaisesti jakaa tai siirtää muille seurakuntapastoreille tai joku seurakuntapastoreista voidaan nimittää virkaa tekeväksi kappalaiseksi. Myös
seurakunnan kirkkoherra on eläköitymässä vuoden 2022 aikana.

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)

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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35 § Oppisopimusopiskelija seurakuntien väliseen yhteistyöhön
Valmistelijat
Talousjohtaja Anneli Hell
Kiinteistöpäällikkö Karri Koivusilta
Esittelijä
Kiinteistöpäällikkö Karri Koivusilta
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että Sääksmäen seurakunta tekee yhteistyösopimuksen sopimuksen oppisopimusopiskelijasta Lempäälän seurakunnan kanssa ajalle 1.5.2021–31.10.2022.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että Sääksmäen seurakunta tekee yhteistyösopimuksen sopimuksen oppisopimusopiskelijasta Lempäälän seurakunnan kanssa ajalle 1.5.2021–31.10.2022.

Sääksmäen seurakunnasta on eläköitymässä suntio 30.6.2021, työtehtävät ovat päättyneet jo 4.2.2021
jatkuen vuosilomilla, aikahyvitysvapailla sekä lomarahavapailla. Kiinteistötiimissä on esitetty huoli henkilöstöresurssin riittämättömyydestä, mikäli suntion tehtävää ei täytetä. Seurakunnalla on 2,5 suntiota,
joiden kaikkien tehtävänkuva on hyvin monipuolinen, he vastaavat seurakunnan jumalanpalveluksien ja
kirkollisten tilaisuuksien suntion ja avustajien tehtävistä, pääosin kiinteistöjen puhtaanapitotehtävistä
sekä kiinteistöhuollosta ja ylläpidosta. Työ painottuu myös viikonlopuille ja säännöllinen viikonloppuvapaa kerran 4 viikon jaksossa.
Suntiotehtäviin on ollut vaikeata löytää henkilöitä, jotka olisivat sitoutuneita tulemaan tarvittaessa työhön kutsuttaessa. Ammattitaitoisia suntioita ei ole paljoa vapaina. Sama tilanne on myös muissa lähialueen seurakunnilla.
Lempäälän ja Sääksmäen seurakunnat tekevät yhteistyötä talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön yhteistyöllä. Keskusteltuamme keskenämme olemme todenneet, että molemmissa seurakunnissa olisi tarvetta
lisäsuntiolle; joka osallistuisi myös kiinteistönhuolto- ja puhtaanapitotehtäviin.
Oppisopimuksen myötä seurakunnille avautuisi mahdollisuus saada molempia seurakuntia palveleva
suntio, joka pystyisi jatkossa hoitamaan sijaisuudet kummassakin seurakunnassa. Seurakunnat sopisivat
keskenään työnjaosta ja opetuksen sisällöstä. Oppisopimuskoulutuksesta vastaisi Lempäälän seurakunta, Sääksmäen osuus laskutettaisiin Sääksmäen seurakunnalta kuukausittain. Opiskelun laskennallinen
pituus 1,5 vuotta.
Lempäälän seurakunta toimii isäntäseurakuntana ja laskuttaa Sääksmäen seurakuntaa opiskelijan työpanoksesta 50 %, sekä seurakunnat sopivat työvuorojen suunnittelusta sekä opintokokonaisuuksien jakamisesta.
Lempäälän seurakunta käsittelee kirkkoneuvoston kokouksessaan 16.2.2021 oppisopimusopiskelijan
palkkaamisesta. Esitys on, että seurakunta palkkaa oppisopimuksen kautta määräaikaiseen palvelussuhteeseen suntion ammattitutkintoon johtavaan koulutukseen opiskelija Andrei Bouzon ajalle 1.5.2021 –
31.10.2022, palvelussuhde voi päättyä aikaisemmin, mikäli opiskelijan opinnot tulee suoritettua nopeammassa ajassa. Palkkaus KirvesTes 401 mukaisesti.
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)
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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36 § Kappelikirkon urkujen myynti/lahjoitus

Valmistelijat
Kanttori Tomi Pöntinen
Kiinteistöpäällikkö Karri Koivusilta
Esittelijä
Kiinteistöpäällikkö Karri Koivusilta

Päätös:
Kirkkoneuvosto päättää, että Kappelikirkon urut lahjoitetaan Viroon ja valtuuttaa julistuksen ja musiikin
tiimi päättämään lahjoituksen vastaanottajasta.
Päätösehdotus:
Esityksen mukainen.

Sääksmäen seurakunnan Kappelikirkolla on vanhat urut, joiden tilalle on hankittu uudet monitoimiurut.
Uusien urkujen ja siihen liittyvien äänentoistolaitteiden asennukset on jo aloitettu ja ovat loppusuoralla.
Näiden asennusten loppuunsaattamiseksi on Kappelikirkon urut poistettava kirkkosalista.
Kanttori Tomi Pöntinen on tehnyt selvitystyötä (sähköpostitse, puhelimitse) urkujen mahdolliselle jatkosijoituspaikalle. Kiinnostusta on ollut pääasiassa Suomen rajojen ulkopuolella. Esimerkiksi Virossa
toimii monta vähävaraista seurakuntaa (Kullamaa, Tudulinna, myös Unkarista kyselty), jotka ottaisivat
urut vastaan mielellään ja hoitaisivat urkujen purkamisen ja pois kuljettamisen omalla kustannuksellaan.
Samaan aikaan on selvitetty urkujen mahdollista myyntiä esimerkiksi kristillisen opiston suunnalta mutta kiinnostusta kokonaisten urkujen ostoon ei ole ilmennyt. Myyntikanavia voisivat olla esimerkiksi
kierto.net tai huutokaupat.com –sivustot. Myynnin yhteydessä täytyisi järjestää urkujen esittelytilaisuus
ja laatia myyntitekstit siten, että ostaja purkaa ja kuljettaa urut omalla kustannuksellaan.

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)

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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37 § Kirkkovaltuuston jäsenen ero
Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa valtuutettu Heli Hatakan menettäneen
vaalikelpoisuutensa 2.12.2020 erottuaan Sääksmäen seurakunnan jäsenyydestä. Hänen tilalleen ei voida
valita ketään, koska kaikki ryhmässä ehdokkaina olleet ovat tulleet valituiksi kirkkovaltuuston jäseniksi.
Näin ollen kirkkovaltuusto jatkaa vajaalla kokoonpanolla toimikautensa loppuun.

Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa valtuutettu Heli Hatakan menettäneen vaalikelpoisuutensa 2.12.2020 erottuaan Sääksmäen seurakunnan jäsenyydestä. Hänen tilalleen ei voida valita ketään, koska kaikki ryhmässä ehdokkaina olleet ovat tulleet valituiksi kirkkovaltuuston jäseniksi.
Näin ollen kirkkovaltuusto jatkaa vajaalla kokoonpanolla toimikautensa loppuun.
KL 23:4 §
Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan 3 §:n 2
ja 3 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden kuukauden pituiseksi määräajaksi.
Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä

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

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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KN 2/18.2.2021
Sivu 13 (12)

38 § Kirkkovaltuuston 28.1.2021 kokouksen päätösten toimeenpano
Valmistelija
Tiedottaja Marjaana Paso
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 28.1.21 pidetty 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 28.1.2021 pidetyn kokouksen päätökset:
-5 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022
-6 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022
-7 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022
-8 § Kirkkoneuvoston jäsenten vaali vuosille 2021-2022
-9 § Kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosille 2021-2022
-10 § Aloite koskien Valkeakosken kirkon ulkoalueen siistimistä
-11 § Aloite koskien Valkeakosken kirkkokiinteistön uudelleenarviointia

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

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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39 § Kirkkoneuvoston kevään kokousaikataulu
Valmistelija
Tiedottaja Marjaana Paso
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola

Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto
1) vahvistaa kirkkoneuvoston kokousaikataulun keväälle 2021
2) päättää, että kokouskutsut ja esityslista materiaaleineen toimitetaan jäsenille sähköpostitse
3) päättää, että varajäsenille toimitetaan asialista ja esityslista sähköpostitse
Kokousaikataulu:
18.3. klo 17.00
15.4. klo 17.00
20.5. klo 17.00
10.6. klo 17.00
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.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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40 § Ilmoitusasiat

Valmistelija
Tiedottaja Marjaana Paso
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

LUOTTAMUSHENKILÖPUHEENJOHTAJISTON KOULUTUSPÄIVÄ
20.3.2021 verkossa Teams-koulutuksena
Kirkkohallituksen yleiskirjeet on luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
1/2021 ASIAKIRJOJEN PYSYVÄISSÄILYTYS YKSINOMAAN SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA
2/2021 PIISPAINKOKOUS ON PÄÄTTÄNYT USEISTA PAPPISVIRKAAN LIITTYVISTÄ
TUTKINNOISTA
Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A1/2021:
1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2021 lukien
2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2021 lukien
Viranhaltijapäätökset

Ei muutoksenhakuoikeutta.
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nimikirjaimet
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41 § Muutoksenhakuohjaus ja kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:15.

Kirkkolain 24 luvun mukainen muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös.

Liitteet
1 Muutoksenhakuohjaus liite

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

