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Aika

torstai 21.1.2021 kello 17:00-19:00

Paikka

Valkeakosken seurakuntatalo

Läsnä
Antola, Markku
Eteläniemi, Erkki
Karppila, Ulla
Kauhanen, Kari
Lähde, Elina
Heikkinen, Marja
Selkee, Antti
Sinisalo, Seppo
Veuro, Sari
Paasio, Olli

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja, ei § 19, klo 18:17-18:20
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen, poissa
jäsen, ei § 19, klo 18:17-18:20
varajäsen

Peräkääly, Anja
Kumlander, Joni
Paso, Marjaana
Koivusilta, Karri
Hutko, Ulla-Mari
Valkama, Juha
Pirinen, Elsi

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston vp, ei § 19, klo 18:17-18:20
tiedottaja, sihteeri
kiinteistöpäällikkö, § 1, 5, 17:00-17:30
kasvatuksen toimialajohtaja § 1, 17, 18:08-18:16
johtava kappalainen § 19, 18:17-18:20
seurakuntapuutarhuri § 1, 13,14, 17:41-17:45

Muut osallistujat

Asiat

§ 1-24

Allekirjoitukset
Markku Antola
puheenjohtaja

Marjaana Paso
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Valkeakoskella 21.1.2021

Marja Heikkinen

Olli Paasio

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 22.1 – 4.2.2021 toimiston
aukioloaikoina klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 – 14.00.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00, alkuhartaus psalmi 18, 2-7 sekä yhteinen rukous.

2 § 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 14.1.21.

3 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti Marja Heikkisen ja
Olli Paasion.

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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5 § Pappilanniemen luontopolku

Valmistelijat
Talousjohtaja Anneli Hell
Esittelijä
Kiinteistöpäällikkö Karri Koivusilta
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Pappilanniemen luontopolun etenemisen.

Vuoden 2020 talousarvion investointiosassa on ollut määräraha 20.000 euroa Pappilanniemen luontopolun suunnitteluun ja toteutukseen. Tavoitteena on ollut luontoarvojen nostaminen kurssikeskuksen
markkinointi- ja myyntivaltiksi omassa ja ulkoisessa toiminnassa. Alun perin suunnitelmissa oli teettää
luontopolkusuunnitelma oppilastyönä EVO Metsäoppilaitoksen kanssa. Kevään koronatilanne siirsi oppilaitoksen kanssa tehtävää oppilastyötä ja toisaalta vapautti resursseja seurakunnan henkilöstössä peruuntuneen toiminnan vuoksi. Suunnitteluun valittu työryhmä (Karri Koivusilta, Jetta Vihlman, Ilmari
Veima, Aija Kaartinen, Katja Ilmen ja Mika Lehmus) suunnitteli ja organisoi luontopolun kunnostuksen,
johon saatiin vielä eri työaloilta lisätyövoimaa. Luontopolku on ollut jo kesällä ahkerassa käytössä.
Luontopolun yhteyteen tulee vielä lossi, joka tulee liikennöimään pieneen Palosaareen luontopolun
varrelta.
Osa kehityshankkeesta on 12-väyläinen frisbeegolf-rata, joka toteutetaan yhteistyössä Valkeakoski Disc
Golf ry:n kanssa. Radan suunnittelijana on toiminut kokenut ammattilainen sekä kaksinkertainen Suomen mestari Pasi Koivu. Rata sijoittuu luontopolun ns. ”ylälenkille” ja se on suunniteltu siten, että kurssikeskusvieraat voivat lähteä kiertämään rataa Pappilanniemen puolelta, kun taas ulkopuoliset heittäjät
ohjataan pysäköimään Viiden Numeron pysäköintialueelle; radan väylä nro 1:n alku sijaitseekin siellä.
Luontopolun kunnostuksesta on oltu yhteydessä moneen eri toimijaan/tahoon alueella ja alueen kehittäminen jatkuu tulevinakin vuosina.
Liitteet

LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Tämä hanke edistää lasten ja nuorten liikkumista luonnossa ja antaa monipuolisia mahdollisuuksia lasten ja nuorten toiminnalle.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Kiinteistöpäällikkö Karri Koivusilta poistui pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:31.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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6 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022
Valmistelijat
Kirkkoherra Markku Antola
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosille
2021-2022.

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KJ 8 luku 2 §).
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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7 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022
Valmistelijat
Kirkkoherra Markku Antola
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosille
2021-2022.

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KJ 8 luku 2 §).
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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8 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022
Valmistelijat
Kirkkoherra Markku Antola
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin
vuosille 2021 – 2022.

KL 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen
vuoden tammikuussa.
Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännössä on kirkkoneuvoston kokoonpanoksi vahvistettu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän jäsentä.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin
valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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9 § Kirkkoneuvoston jäsenten vaali vuosille 2021-2022
Valmistelijat
Kirkkoherra Markku Antola
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston seitsemän jäsenen vaalin
vuosille 2021-2022.

KL 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen
vuoden tammikuussa.
Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännössä on kirkkoneuvoston kokoonpanoksi vahvistettu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän jäsentä.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin
valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
KL 25 luvun 10 a §:n perusteella kirkkoneuvostossa 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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10 § Kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosille 2021-2022
Valmistelijat
Kirkkoherra Markku Antola
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston kahdeksan henkilökohtaisen varajäsenen vaalin vuosille 2021-2022.

KL 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen
vuoden tammikuussa.
Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännössä on kirkkoneuvoston kokoonpanoksi vahvistettu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän jäsentä.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että ensin
valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Myös varajäseniä valittaessa on huomioitava KL 25 luvun 10 a §, jonka perusteella kirkkoneuvostossa
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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11 § Kirkkovaltuuston 3.12.2020 pidetyn kokouksen päätösten toimeenpano
Valmistelija
Anneli Hell, talousjohtaja
Esittelijä
Markku Antola, kirkkoherra
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 3.12.2020 pidetyn kokouksen päätökset täytäntöönpanokelpoisiksi.
Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun 1 §:n mukaan muun muassa huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja 6 §:n mukaan valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta.
Kirkkovaltuuston 3.12.2020 pidetyn kokouksen päätökset:
35 § Aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän varajäsenen nimeäminen
36 § Määrä-alan ostotarjous tilasta Mihnankulma
37 § Määrä-alan ostotarjous tilasta Mihnankulma
38 § Talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2022 – 2023

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

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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12 § Suorituslisän maksaminen
Valmistelija
Anneli Hell, talousjohtaja
Esittelijä
Markku Antola, kirkkoherra
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy suorituslisän jaon esitetyn mukaisesti arviointikaudelta 1.11.2019 –
31.10.2020.
Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa 2018-2020 on sovittu, että yleiseen palkkausjärjestelmään kuuluva harkinnanvarainen palkanosa (HAVA) poistuu 31.12.2019 ja sen tilalle tulee 1.1.2020 lukien euromääräinen suorituslisä. Suorituslisästä säädetään kirkon virka- ja työehtosopimuksen 26 §:ssä. Suorituslisää maksetaan viranhaltijan/työntekijän työsuorituksen perusteella tarkoitukseen osoitettujen varojen
puitteissa. Suorituslisästä, sen arviointiperusteista, järjestelmän kirjallisesta kuvauksesta ja suorituslisän
maksamisesta päättää työnantaja.
Suorituslisään on käytettävä vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan
henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Suorituslisää maksetaan niille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka arviointijakson perusteella täyttävät seurakunnassa vahvistetut suorituslisän maksamisen edellytykset. Suorituslisää ei ole tarkoitus maksaa kaikille. Suorituslisä on osa kannustavaa palkkausta, jolla
pyritään parantamaan tuloksellisuutta ja johtamaan viranhaltijoiden/työntekijöiden työsuoritusta. Parhaimmillaan sillä palkitaan tavoitteiden suuntaisesta toiminnasta, johon viranhaltijalla/työntekijällä on
mahdollisuus vaikuttaa omin toimin.
Suorituslisän käyttö perustuu arviointiperusteisiin. Arviointiperusteina käytetään vähintään kahta arviointikriteeriä ja vähintään kolmea suoritustasoa. Arviointikriteereistä yhden tulee olla työssä suoriutuminen. Sen lisäksi arviointikriteerinä ovat työn tuloksellisuus ja laatu sekä työyhteisötaidot.
Työsuorituksen arvioinnissa käytetään kolmea suoritustasoa. Näitä ovat odotusten mukaisen hyvän suoritustason alittava suoritustaso, odotusten mukainen hyvä suoritustaso ja odotusten mukaisen hyvän
suoritustason ylittävä suoritustaso.
Työnantaja arvioi viranhaltijan/työntekijän työsuoritusta asettamillaan arviointiperusteilla (KN13
25.10.2019 § 174). Työsuorituksen arviointijakso on yksi vuosi. Henkilöstön työsuoritukset arvioidaan
vuosittain, jossa asetetaan seuraavan vuoden tavoitteet ja arvioidaan menneen kauden tavoitteiden saavuttamista ja työsuoritusta.
Suorituslisää maksettaessa on eri viranhaltija- ja työntekijäryhmiä kohdeltava tasapuolisesti. Viranhaltijalle/työntekijälle maksettavasta suorituslisästä tehdään päätös arviointijakson päätyttyä. Suorituslisää
maksetaan arviointijaksoa seuraavan kalenterivuoden ajan kuukausittain.
Marraskuun aikana on käyty suorituslisäkeskustelut ja liitteen x mukaisesti suorituslisä maksetaan 18
seurakunnan työntekijälle, jotka ovat suoriutuneet kiitettävästi tehtävistään. Maksukausi on 1.1.31.12.2021, uusi seurantakausi 1.11.2020 -31.10.2021. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 24.10.2019
§ 142 päättänyt, että 1,6% lisäksi 0,6 % käytetään kokonaan henkilökohtaiseen palkanosaan (suorituslisään). Suorituslisän kokonaissumma on tällöin 2,2 % peruspalkoista.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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Suorituslisä maksetaan 01.01.2021 alkaen, jaettava määrä 35.593,41 € / 18 henk.
Arvioidussa palkkasummassa toiminnan työntekijöitä 30, joista suorituslisää saa 10 eli 33,3 % ja tukitoiminnan työntekijöitä 31, jossa määrässä mukana myös vuodelle 2021 arvioidut määräaikaiset työntekijät, joiden työsuhde kestää vähintään 4 kk, suorituslisää saa 8 eli 25,8 %.
Jakosuhde toiminnallisen ja tukipalvelun kesken on 56/44 prosenttia.
Liitteet
1. Suorituslisän arviointilomake liite 1

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

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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13§ Työterveyden toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Valmistelijat
Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Seurakuntapuutarhuri Elsi Pirinen
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen työterveyden toimintasuunnitelman vuodelle 2021.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Kirkkoneuvosto käsittelee työterveyden toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Yhteistyötoimikunta on
käsitellyt toimintasuunnitelman kokouksessaan 4.11.2020
Seurakunnan toimintasuunnitelman yksi tavoite on rakentaa yhdessä työterveyden kanssa toimenpiteitä
työntekijöiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Liitteet
1 Työterveyden toimintasuunnitelma liite 2
Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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14§ Varhaisen tuen ohje
Valmistelijat
Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Seurakuntapuutarhuri Elsi Pirinen
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen varhaisen tuen ohjeen.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Varhaisen tuen ohje on päivitetty nykyisten käytänteiden mukaiseksi sairauspoissaolopäivien määrän ja
kirjaamisen osalta. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt varhaisen tuen ohjeen kokouksessaan 4.11.2020

Liitteet
1 Varhaisen tuen ohje liite 3
Seurakuntapuutarhuri Elsi Pirinen poistui kokouksesta asian (§13, 14) käsittelyn jälkeen klo 17:45.

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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15 § Aloite koskien Valkeakosken kirkon ulkoalueen siistimistä
Valmistelija
Anneli Hell, talousjohtaja
Esittelijä
Markku Antola, kirkkoherra
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi annetun selvityksen Valkeakosken kirkon piha-alueen hoitotöistä.
Lisäksi kirkkoneuvosto antaa tehdyn selvityksen kirkkovaltuustolle tiedoksi vastauksena aloitteeseen.

Kirkkovaltuuston kokouksessa 24.9.2020 Riikka-Leena Eerola-Nieminen jätti seitsemän valtuutetut allekirjoittaman aloitteen Valkeakosken kirkon piha-alueen siistimisestä.
Kirkon ympäristöä ei ole jätetty hoitamatta, vaan siellä on käyty säännöllisesti leikkaamassa ruohoa ja
raivattu noin kerran kesässä kirkon edestä kaadettujen pylväshaapojen vesaikkoa. Kirkon seinustoilla
olevat rikkaruohot olivat alkusyksystä kasvaneet liian pitkiksi, mutta alueet siistittiin heti syyskuussa.
Seurakunta hoitaa Valkeakosken kirkon ympäristöä jatkossakin siten, että ulkoalueet pysyvät yleisilmeeltään siistinä.

Liitteet
1 Aloite liite 4
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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16 § Aloite koskien Valkeakosken kirkkokiinteistön uudelleen arviointi
Valmistelija
Anneli Hell, talousjohtaja
Esittelijä
Markku Antola, kirkkoherra
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että aloitteen mukaisiin toimiin ei ryhdytä. Lisäksi kirkkoneuvosto antaa tehdyn päätöksen kirkkovaltuustolle tiedoksi vastauksena aloitteeseen.
Käsittely:
Antti Selkee esitti Ulla Karppilan kannattamana, että päätösehdotukseksi muutetaan: ”KN päättää, että
aloitteen mukaisiin toimiin ryhdytään. Lisäksi kirkkoneuvosto antaa tehdyn päätöksen kirkkovaltuustolle tiedoksi vastauksena aloitteeseen.” (liite)
Koska pykälästä tehtiin päätösehdotuksesta poikkeava esitys, suoritettiin äänestys.
Puheenjohtaja antoi äänestysohjeet: äänestys suoritetaan käsiäänestyksenä, esittelijän ehdotus jaa ja
Antti Selkeen esitys ei. Äänestystulos jaa 7 (Eteläniemi, Kauhanen, Lähde, Heikkinen, Paasio, Veuro,
Antola), ei 2 (Selkee, Karppila).
Äänin 7-2 päätökseksi tulee esittelijän ehdotus.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kirkkovaltuuston kokouksessa 3.12.2020 Antti Selkee jätti kymmenen kirkkovaltuutetut allekirjoittaman aloitteen. Aloitteen pääasiallinen sisältö on purettavaksi aiotun Valkeakosken kirkkokiinteistön
uudelleen arviointi ja muokkaaminen seurakunnan ja seurakuntalaisten monipuoliseen käyttöön sopivaksi.
Aloitteessa on kaksi kohtaa, joita esitetään toteutettavaksi:
1. Kirkon välttämättömän peruskorjaustarpeen uudelleenarviointi ja
2. Kirkon mahdolliset käytettävissä olevat tilat sisällytetään yhtenä vaihtoehtona Suunnittelemo Oy:ltä
tilattuun seurakuntatalon tontin kehittämishankkeeseen.
Aloitteen mukaan kirkon korjauskustannukset on purkupäätöstä tehtäessä tarkoitushakuisesti arvioitu
liian suuriksi. Täten päättäjiä on johdettu päätöstä tehdessä harhaan. Väite ei pidä paikkaansa. Purkupäätöksen ensisijaisena perusteluna ei ollut kirkon korjauksen liian kallis hinta, vaan strategiaan, Tienviitat 2022, pohjautuva visio siitä, että seurakunnan on luovuttava tarpeettomista kiinteistöistään. Siinä
todetaan, että ihmiset ovat seiniä tärkeämmät. Seurakuntatoiminta tulevaisuudessa ei edellytä toista
suurta kirkkorakennusta.
Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuusto on viisivuotiseen kiinteistötyöryhmän valmisteluun pohjautuen tehnyt päätöksen Valkeakosken kirkon purkamisesta 15.3.2018. Kaksi seurakuntalaista valitti
kirkkohallituksen 23.10.2018 tekemästä Valkeakosken kirkon purkupäätöksen vahvistamisesta Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi 16.6.2020 valituksen. Se totesi, että vuonna 1969 valmistuneen Valkeakosken kirkon purkupäätöksen valmisteluissa on asiakirjoista ja lausunnoista saadun
tiedon perusteella menetelty asianmukaisella tavalla.
Sen jälkeen valittajat ovat hakeneet valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Vielä ei ole tiedossa,
myönnetäänkö sitä. On loogista odottaa oikeusprosessin päätöstä ennen, kuin asiassa ryhdytään muihin
toimenpiteisiin.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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Kirkkokiinteistön peruskorjaustarpeen uudelleen arviointi edellyttäisi seurakunnan voimassa olevan
strategian perusteellista muuttamista. Kirkon purkamispäätöksen vaihtoehtoja on ryhdyttävä pohtimaan
siinä tapauksessa, että kirkon purkamispäätöstä ei syystä tai toisesta ole mahdollista panna toimeen.
Seurakunnassa asioita on hoidettava asianmukaisesti tehdyn valmistelun perusteella syntyneiden päätösten mukaisesti.

LAVA
Kirkkovaltuuston 15.33.2018 tekemän kirkon purkupäätöksen yhteydessä arvioitiin lapsiasianvaikutuksia tavalla, joka sopii myös tämän aloitteen käsittelyyn:
Valkeakosken kirkon tulevaisuuden lapsiasiavaikutuksia voidaan arvioida seuraavasti:
1. Kirkon korjaaminen vähentäisi merkittävästi rahoitusta lapsi- ja nuorisotyöltä.
Rahoituksen vaikutukset on selvitetty kiinteistö- ja hautaustoimen työryhmän esityksessä.
2. Kirkosta luopuminen mahdollistaa lapsi- ja nuorisotyön toiminnan jatkumisen.
Kirkon korjaamisesta säästyneet rahat voidaan osittain ohjata toiminnan ylläpitämiseen.
3. Kirkon tarpeellisuudesta on tehty kysely nuorisotyötä tekeville työntekijöille.
Lapsi- ja nuorisotyö ei tarvitse Valkeakosken kirkkoa toiminnassaan,
tilaisuudet voidaan järjestää seurakunnan muissa tiloissa.

Liitteet
1 Aloite liite 5
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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17 § EI JULKINEN

18 § EI JULKINEN
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19 § Kirkkokolehdit alkupuoli 2021
Valmistelijat
Johtava kappalainen Juha Valkama, 0400739773 juha.valkama@evl.fi
Esittelijä
Johtava kappalainen Juha Valkama
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman tammi- elokuulle, päättyen 31.8.2021

Vuoden 2021 kolehtisuunnitelmassa on huomioitu korona-epidemian vaikutuksia.
Striimatavissa jumalanpalveluksissa pyritään ohjeistamaan kolehdin antaminen.

Liitteet
1.Vuoden 2021 alkupuolen kolehtisuunnitelma liite 7

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)
Erkki Eteläniemi, Sari Veuro ja Joni Kumlander ilmoittivat yhteisöesteellisyydestään ja poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi klo 18:17-18:20.

Pöytäkirjan tarkastajien
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20 § Kolmen jumalanpalveluksen televisiointi TV 7 välityksellä keväällä 2021
Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy TV 7:n esittämän yhteistyöpyynnön ja organisoi Julistuksen ja musiikin
tiimin johdolla kolme Sääksmäen kirkossa pidettävää jumalanpalvelusta keväällä 2021. Tilaisuudet
kuvataan etukäteen ja lähetetään myös seurakunnan YouTube -kanavalla kyseisenä pyhänä.
2. Seurakunta maksaa kuvauksesta aiheutuneet kulut 350 €/tilaisuus + ALV kuluvan vuoden jumalanpalveluselämän talousarviomäärärahoista.

TV 7:n toimittajaTommi Ojamo on ottanut yhteyttä. Hän pyytää Sääksmäen seurakuntaa järjestämään
kolmen jumalanpalveluksen televisioinnin keväällä 2021. Ehdotuksen mukaan jumalanpalvelukset nauhoitettaisiin tammi-helmikuun aikana 2021 yhtenä päivänä. Tuotantoprosessissa jumalanpalvelukset tallennettaisiin osissa siten, että paikalla olisi aina tietyn jumalanpalvelusosion tekijät: liturgi, saarnaaja,
tekstinlukijat, kanttori ja mahdolliset musiikkiavustajat. Ohjelmia ei kuvata kronologisessa järjestyksessä, vaan kysymyksessä on teknisesti studiomainen työskentely kirkkotilassa.
Lisäksi TV 7 toivoo seurakunnan avustusta jumalanpalvelusten lähettämiseen. Ojamoa lainaten: ”Kysyitte myös, saako seurakunta tallenteet omaan käyttöönsä esitettäväksi seurakunnan YouTube-kanavalla.
Lupasin selvittää asiaa ja tähän on saatu myöntävä vastaus. Minulta tiedusteltiin olisiko näin ollen mahdollista, että Sääksmäen seurakunta tulisi tuotantoon mukaan osallistuen kuluihin 500 € (+ ALV) summalla ohjelmaa kohti. Samoin on menetelty aiemmin Helsingin Vuosaaren seurakunnan kanssa. Ajatus
on, että TV7 ja Sääksmäen seurakunta maksaisivat kumpikin osuuden tuotantoyhtiön laskusta. TV7
kantaisi edelleen päävastuun taloudellisista kustannuksista ja jumalanpalvelukset kuvattaisiin joka tapauksessa ja saatte materiaalin käyttöoikeuden, otitte kustannuksiin osaa tai ette, mutta tällainen ajatus
esitettiin.”
Asiaa on käsitelty Julistuksen ja Musiikin tiimissä. Osa papeista on hankkeesta hyvinkin innostuneita,
kanttorit eivät niinkään. Kun koronarajoitukset jatkuvat, on oletettavaa, että keväällä 2021 jumalanpalvelukset on pääosin pidettävä striimin kautta. Striimauslaitteet on sijoitettu Kappelikirkkoon. Kuvaukset voitaisiin organisoida niin, että keväältä valittaisiin kolme Sääksmäen kirkossa tapahtuvaa jumalanpalvelusta ja tarjota niitä tehtäväksi yhteistyössä TV 7:n kanssa. Näinä sunnuntaina lähetys nähtäisiin
sekä seurakunnan YouTube -kanavalla että TV 7 kanavalla. Tällä tavoin toteutettuna osallistuminen ei
toisi lisätyötä jumalanpalvelusten toimittajille. Parhaimmillaan se voisi tuoda myönteistä julkisuutta seurakunnalle ja rakentaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hengellistä elämää. Mitä enemmän kanavalla on monipuolista kristillistä ohjelmaa, sitä paremmin se palvelee myös ekumeenisia tarkoitusperiä
Kristuksen kirkon tehtävästä julistaa, opettaa ja pitää esillä elämän sanaa.
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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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21 § Kanttorin anomus virkavapaasta
Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää Kanttori Helga Anttikoskelle palkatonta virkavapautta ajalle 8.2. –
13.6.2021 toisen työtehtävän hoitamista varten.

Kanttori Helga Anttikoski on jättänyt anomuksen palkattomasta virkavapaudesta ajalle 8.2. – 13.6.2021.
Anojan perustelut ovat varteenotettavia. Nuoren työntekijän kasvua auttaa monipuolinen työkokemus
ja sen, että tekee välillä myös toista ammattialansa työtä. Työskentely yläasteella voi antaa hyviä eväitä
rippikoulutyöhön omassa seurakunnassa.
Korona-aikana kanttorin tehtävät rajautuvat sillä tavoin, että virkavapaan aikana ei olisi tarpeellista palkata viransijaista. Ruuhka-ajat voitaisiin kahden kanttorin lisäksi hoitaa keikkasijaistuksilla. Järjestely
synnyttää säästöä seurakunnalle.
Näillä perusteilla puollan anottua palkatonta virkavapautta.

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

Liitteet
1. Anomus työvapaasta liite 8
Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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22 § Kirkkoherranviraston nimen vaihtaminen seurakuntatoimistoksi
Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että Sääksmäen seurakunnan kirkkoherranviraston nimestä luovutaan 1.2.2021
alkaen ja seurakunnan palvelutoimistosta aletaan käyttää nimeä Seurakuntatoimisto.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sääksmäen seurakunta liittyi osaksi Tampereen Aluekeskusrekisteriä vuoden 2021 alusta. Muutoksen
seurauksena väestökirjanpitoon liittyvät viranomaistehtävät ovat siirtyneet Aluekeskusrekisterin tehtäviksi. Näin ollen kirkkoherranviraston palveluprofiili on muuttunut. Seurakuntalaisia kohdataan nyt
toimistossa / virastossa erityisesti kirkollisiin toimituksiin sekä henkilö- ja tilavarauksiin liittyvissä asioissa; tosin tällä hetkellä koronarajoitusten vuoksi etäpalveluna. Monet seurakunnat ovat vaihtaneet
kirkkoherraviraston nimen seurakuntatoimistoksi liittyessään Aluekeskusrekisteriin.
Seurakunnan viraston nimi on vanhastaan ollut kirkkoherranvirasto. Nimi on viitannut paikkaan, jossa
on paikallisella tasolla hoidettu erilaisia väestökirjanpitotehtäviä ja niihin liittyviä kirkollisia toimituksia.
Kirkkoherranvirastosta on muutamia kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännöksiä. Ne koskevat mm. kirkollisen toimituksen ilmoittamista (KJ 2:14; KJ 2:25).
Kirkkoherra vastaa kirkkoherranviraston toiminnasta ja on siinä työskentelevien ylin esimies (KJ 6:13).
Tämä on yhteydessä siihen, että kirkkoherra päättää kirkonkirjojen käsittelytoimista (KL 16:5). Seurakuntavaaleissa äänioikeutettujen luetteloa tai sen itseoikaisua koskeva oikaisuvaatimus sekä valitus jätetään kirkkoherranvirastoon tai muuhun vaalilautakunnan määräämään paikkaan (KL 24:9). Kirkon vaalijärjestyksen mukaan asiakirjat toimitetaan kirkkoherranvirastossa tai vaalilautakunnan määräämässä
muussa paikassa (KVJ 2:16). Vaalijärjestys tuntee myös vaihtoehtoisena paikkana ”seurakunnan toimiston”, jossa järjestetään ennakkoäänestys ja pidetään esillä vaalipöytäkirja (KVJ 2:52; 2: 61). Ainoa velvoittavalta vaikuttava säännös liittyy siihen, että sinetöity vaaliaineisto on säilytettävä kirkkoherranvirastossa (KVJ 2:67).
Vaikka kirkkoherranviraston nimi vaihtuisi seurakuntatoimistoksi, näiden tehtävien osalta tuskin voi
syntyä epäselvyyttä siitä, missä niiden hoitamisen oikea paikka on.
Sääksmäen seurakunnan kirkkoherranviraston palveluprofiilin muutos Aluekeskusrekisteriin liittymisen
yhteydessä on luonteva kohta vaihtaa viraston nimeä. Lisäksi kirkkoherranvirasto nimikkeenä vaikuttaa
viralliselta ja etäiseltä.
Seurakuntatoimisto-nimike kuvaa paremmin seurakuntalaisille annettua mahdollisuutta monipuolisempaan toimistoasiointiin. Seurakuntatoimisto puolestaan nimenä antaa huomattavasti läheisemmän ja arkipäivään linkittyvän mielikuvan. Kirkkoherranvirasto nimikkeenä omaa pitkän historian, mutta erityisesti nuoremmalle polvelle seurakuntatoimisto tuntunee ymmärrettävämmältä.
Tehtävänkuvien muutoksen kautta yhden seurakuntatoimiston malli (verrattuna vanhaan: kirkkoherranvirasto, hautausasiat erikseen ja taloustoimisto) antaa mahdollisuuden henkilöstön moniammatillisen
osaamisen parempaan hyödyntämiseen. Seurakuntatoimisto takaa myös töiden sujumisen esim. vuosilomien ja virka-/työvapaiden aikana, jolloin sijaistaminen voidaan hoitaa oman talon henkilöstön kesken
ristiin.
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LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Ei muutoksenhakuoikeutta.
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23 § Ilmoitusasiat
Valmistelija
Anneli Hell, talousjohtaja
Esittelijä
Markku Antola, kirkkoherra
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Kirkkohallituksen yleiskirjeet on luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
31/2020 Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
30/2020 Seurakuntien sopimukset
29/2020 Lotta Svärd 100 vuotta
Sääksmäen seurakunnan somestrategia 2021
Kevään kokousaikataulu
28.1. klo 17 kirkkovaltuusto
18.2. klo 17 kirkkoneuvosto
18.3. klo 17 kirkkoneuvosto
15.4. klo 17 kirkkoneuvosto
29.4. klo 17 kirkkovaltuusto
20.5. klo 17 kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvoston kokouspaikkana on seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27 ja
kirkkovaltuuston Pappilanniemen kurssikeskus, Pappilanniemi 51.
Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra
Kasvatuksen toimialajohtaja

Ei muutoksenhakuoikeutta.
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24 § Muutoksenhakuosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen

Kirkkolain 24 luvun mukainen muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:00.

Liitteet
1 Muutoksenhakuohjaus liite 8
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