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Aika

torstai 9.9.2021 kello 17:00-18.30

Paikka

Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja pj 111 §, 112 §
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen, poissa
jäsen,
jäsen,
jäsen,
varajäsen

Peräkääly, Anja
Hell, Anneli
Kumlander, Joni

kirkkovaltuuston puheenjohtaja,
talousjohtaja, sihteeri
kirkkovaltuuston vp,

Muut osallistujat

Asiat

§ 105 - 115

Allekirjoitukset
Markku Antola
puheenjohtaja

Erkki Eteläniemi
Puheenjohtaja § 111, §112

Anneli Hell
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Valkeakoskella 9.9.2021

Kari Kauhanen

Elina Lähde

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa 10.9– 24.9.2021 toimiston aukioloaikoina klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 – 14.00.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

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

106 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi 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 sähköpostitse kuusi päivää ennen.

107 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

108 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Kauhanen ja Elina Lähde.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti Riikka-Leena EerolaNiemisen ja Elina Lähteen.

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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109 § Lähetystyön nimikkosopimusten päivittäminen

Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi

Päätös:
Esityksen mukainen.

Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esityksen lähetystyön nimikkosopimusten päivittämisestä.

Seurakunnan monivuotiset nimikkosopimukset ovat päättyneet monen nimikkolähetin ja nimikkokohteen osalta kuluneen vuoden aikana. Keväällä 2021 lähetyspappi Juha Valkaman jäädessä pois, tehtiin
kyselyjä uusien sopimusten solmimiseksi rauenneiden tilalle.
Keväällä 2021 allekirjoitettiin uudet sopimukset Suomen Lähetysseuran, Pipliaseuran, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Suomen evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kanssa. Lähetysseuran
sopimukseen on tämän jälkeen tullut muutos Senegaliin lähettien siirryttyä toisiin tehtäviin. Heidän tilalleen esitetään nimikkoläheteiksi Kristiina ja Kari Ojalaa Etiopiasta.
SLEYn kohdesopimus muuttuu nimikkolähettisopimukseksi. Paul Vanhanen jatkaa työtä Ugandan pakolaisalueella.
Kylväjän nimikkolähetti Lea Lukan sopimus päättyy 31.3.2022. Sopimus jatkuu uudella nimikkosopimuksella Etiopian työn ja Tiina ja Karri Koistisen työn tukemiseksi.
Uudet nimikkosopimukset vastaavat kannatukseltaan edellisiä sopimuksia, poikkeuksena Kylväjän sopimus, johon esitetään ensi vuodelle 3000 € kannatustavoitetta (Lea Lukka 2000 €) kannatustarpeen
ollessa Koistisen kohdalla suurempi.

Liite
Liite 1 Tiivistelmä Sääksmäen seurakunnan nimikkosopimuksista
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA

KN 7/19.8.2021
Sivu 5 (12)

110 § Keskustelu vapaaehtoistoiminnan ja kansainvälisen työn koordinaattorin projektin jatkosta

Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi
Vapaaehtoistoiminnan ja kansainvälisen työn koordinaattori Elina Virtanen 040 1617026
elina.m.virtanen@evl.fi

Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Esityksen mukaan.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto käy keskustelun vapaaehtoistyön projektista ja jatkotoimista sen päättyessä 28.2.2022.

Vapaaehtoistoiminnan ja kansainvälisen työn koordinaattori Elina Virtanen esittelee projektin toteutumista kokouksessa.
Sääksmäen seurakunta käynnisti kolmivuotisen vapaaehtoistyön projektin 1.3.2018. Projektin työntekijäksi kutsuttiin diakoniatyöntekijä Elina Virtanen. Projekti on päättymässä. On aika pohtia projektin sen
tuloksia ja sitä, miten vapaaehtoistyötä sen jälkeen seurakunnassa organisoidaan.
Liite
Liite 2 Sääksmäen seurakunnan vapaaehtoistyön projektin kuvaus
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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111 § Kirkkoherran viran erityiset tarpeet
Valmistelija
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Erkki Eteläniemi,
talousjohtaja Anneli Hell, tiedottaja Marjaana Paso
Esittelijä
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Erkki Eteläniemi
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää kirkkoherran viran erityisistä tarpeista ja antaa seurakunnan puolesta lausunnon
asiasta Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille.
Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvosto antaa lausunnon Sääksmäen seurakunnan kirkkoherran viran erityisistä tarpeista kokouksessaan 9.9.2021.
Kirkkoherraksi valittavalta seurakunta odottaa:
- sitoutumista kirkon strategiassa hyväksyttyihin arvoihin: kirkon yhteinen usko, avoimuus, yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus ja lähimmäisyys
- kykyä toimia hengellisenä johtajana ja johtaa strategiatyötä muuttuvassa ympäristössä
- muutosjohtamisen hallintaa ja paineensietokykyä, eduksi katsotaan onnistuneiden muutosprosessien
toteuttaminen
- näyttöä seurakuntahallinnon ja talouden osaamisesta, hyvistä sosiaalisista taidoista ja innostavasta
nykyaikaisesta henkilöstöjohtamisesta, joka antaa tilaa henkilöstön ja luottamushenkilöiden asiantuntemukselle
- kykyä verkostoituneeseen työtapaan ja hyviä kommunikointitaitoja niin sisäisessä kuin ulkoisessa
toiminnassa.
- valmiutta seurakuntien yhteistyön kehittämiseen ja kristittyjen yhteyden rakentamiseen paikkakunnalla
- hyviä viestintätaitoja ja kykyä hyödyntää useita viestintäkanavia
- innostusta kehittää seurakunnan elämää ja toimintaa jäsenyyttä vahvistavaan ja kaikkia seurakunnan jäseniä osallistavaan suuntaan
- valmiutta vahvistaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ihmisten kesken
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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112 § Työryhmän perustaminen kirkkoherranvaalia varten

Valmistelija
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Erkki Eteläniemi
Esittelijä
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Erkki Eteläniemi
Päätös:
Kirkkoneuvosto nimesi työryhmään tuomiokapitulin valitseman vaalin valmistelijan lisäksi Erkki Eteläniemen, pj, Anja Peräkäälyn ja Antti Selkeen ja viranhaltijoista talousjohtaja Anneli Hellin ja tiedottaja
Marjaana Pason.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto nimeää kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti kirkkoherranvaalia varten työryhmän,
johon nimetään tuomiokapitulin valitseman vaalin valmistelijan lisäksi yksi edustaja jokaisesta ryhmästä
ja viranhaltijoista talousjohtaja ja tiedottaja.
___________________________________________________________________________
Kirkkovaltuusto antoi kokouksessaan 2.9.2021 kirkkoneuvostolle tehtäväksi nimetä työryhmä selvittämään kirkkoherranviran erityiset tarpeet ja toimimaan kirkkoherran vaalin työryhmänä.
Kirkkoherranvaalin toimittamiseen tarvitaan valmisteluryhmä. Kirkkovaltuusto antoi kokouksessaan
2.9.2021 kirkkoneuvostolle tehtäväksi nimetä työryhmä selvittämään viran erityiset tarpeet ja toimimaan kirkkoherran vaalin työryhmänä. Valmisteluryhmä tekee kirkkoherran vaaleihin liittyvää valmistelutyötä. Tuomiokapituli arvioi hakijoiden kelpoisuuden, haastattelee kelpoiset hakijat
ja antaa heistä lausunnon. Tuomiokapituli nimeää ulkopuolisen vaalin valmistelijan. Valmistelijan tueksi
tarvitaan kirkkoneuvoston nimeämä valmisteluryhmä.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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113 § Hengen uudistus kirkossamme ry:n KesäSpirit tapahtuman taloudellinen tukeminen

Valmistelija:
vs. talousjohtaja Arni Hukari, 040 7441653, arni.hukari@evl.fi
Esittelijä:
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi
Päätös:
Esittelijä veti esityksensä pois.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy vuodelle 2022, 6000€:n taloudellisen avustuksen Hengen uudistus kirkossamme ry:n KesäSpirit tapahtumalle.

Sääksmäen seurakunta on vuodesta 2019 asti ollut yhdessä Lempäälän seurakunnan ja Tampereen seurakuntayhtymän kanssa toteuttamassa Hengen Uudistus ry:n KesäSpirit tapahtumaa, joka pidetään
Lempäälän Ideaparkissa heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Vuonna 2019 Sääksmäen seurakunta sitoutui tukemaan toimintaa 6000 eurolla. Vuonna 2020 ja 2021 tukisumma on ollut pienempi koronapandemiasta johtuvien toimintarajoitusten vuoksi.
Nyt Hengen uudistus kirkossamme ry on järjestämässä tapahtumaa siis neljännen kerran toivottavasti
samanlaisella yhteistyökuviolla eli yhdessä Tampereen seurakuntayhtymän ja Lempäälän sekä Sääksmäen seurakuntien kanssa. Tavoitteena on rakentaa Kesä Spiritistä ajan oloon Ideaparkin ympäristöseurakuntien yhteinen suurtapahtuma, joka kerää noin 5000 osallistujaa. Ensi vuoden tavoite on saada paikalle 3000 ihmistä.
Hengen uudistus kirkossamme ry ehdottaa Sääksmäen seurakunnalle yhteistyötä 5.-7.8.2022 Ideaparkissa ja verkossa järjestettävien KesäSpirit- ja LastenSpirit –tapahtumien järjestämiseksi sekä anoo tapahtumaa varten taloustukea 6000 euroa.
Liite:
Liite 3 KesäSpirit22 anomus

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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114 § Ilmoitusasiat
Valmistelija
Tiedottaja Marjaana Paso, 040 744 1657, marjaana.paso@evl.fi
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Yleiskirjeet:
-ei yleiskirjeitä
Viranhaltijapäätökset
vs. talousjohtaja

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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115 § Muutoksenhakuohjaus ja kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.30

Kirkkolain 24 luvun mukainen muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös.

Liitteet
Liite 4 Muutoksenhakuohjaus liite

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

