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Aika

torstai 29.10.2020 kello 17:00 – 18.30

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,
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen,
poissa
jäsen,
varajäsen

Peräkääly, Anja
Kumlander, Joni
Hell, Anneli
Pyyhtiä, Pirkko

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston vp,
talousjohtaja, sihteeri
(osallistuminen liittyy pastoraalikoulutukseen)

Muut osallistujat

Asiat

§ 106-121

Allekirjoitukset
Markku Antola
puheenjohtaja

Anneli Hell
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Valkeakoskella 29.10.2020

Erkki Eteläniemi

Ulla Karppila

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 30.10. – 13.11.2020 toimiston aukioloaikoina klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 – 14.00.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

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

107 § 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 24.10.2020.

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

109 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Erkki Eteläniemen ja Ulla Karppilan.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti
Erkki Eteläniemen ja Ulla Karppilan.

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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110 § Talouskatsaus
Valmistelijat
Talousjohtaja Anneli Hell
Esittelijä
Talousjohtaja Anneli Hell
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee talouskatsauksen tiedoksi.
Verotulot
Tammi-syyskuulta seurakunnalle on kertynyt kirkollisverotuloja 3.009.669 euroa. Vastaavalta ajalta
vuonna 2019 kirkollisverotuloja kertyi 29.114 euroa enemmän. Vuoden 2020 kumulatiivinen kertymä
on 1,02 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Valtionkorvaus kuluvalta vuodelta 306.243 euroa, joka on
4.338 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.
Kirkollisverotilitykset pienenivät keväällä odotetusti ja heikoimmat kuukaudet olivat huhti- ja toukokuu. Molempina kuukausina kirkollisvero oli noin seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kesäkuussa alenema oli enää 3,6 prosenttia, heinäkuun tilitys oli plussalla reilut neljä prosenttia ja elokuun tilitys oli lähes saman suuruinen kuin vuosi sitten. Syyskuun tilitys on jo yli 20 % edellisvuotta suurempi. Kuukausikohtaisessa kirkollisverojen seurannassa tulee ottaa huomioon vuodentaikainen tilitystilanne, joka muun muassa tulorekisterin käynnistysvaikeuksien vuoksi ei ole täysin vertailukelpoinen. Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilanteeseen nähden hyvällä tasolla ansiotason kasvu palkankorotusten seurauksena.
Toteutumavertailu
Toimintakulujen toteutumaprosentti on 65 % . syyskuun lopussa.
Sijoitukset
Liitteen mukaiset lisäykset UB Metsärahasto (150 000 euroa), tuotto-osuus 4496,65 euroa ja Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahasto (150 000 euroa), tuotto-osuus 7490,16 euroa. Ulosmaksettavat tuottoosuudet uudelleen sijoitettiin korkorahastoon.
Lisämerkintä UB metsä 99.250 €, metsärahasto on turvallinen kohtuutuottoinen reaaliomaisuusrahasto,
lisäys on sijoitussuunnitelman mukainen. Merkintä laskee osakesijoituksen osuuden alle 30 prosenttiin.
UB Smart A Erikoissijoitusrahasto 150.000 €, joka on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille osake- ja joukkolainamarkkinoille sekä reaaliomaisuuteen. Rahaston hajautus omaisuusluokittain on 1/3 osakkeet, 1/3 korot ja 1/3 reaaliomaisuus eli seurakunnan oman allokaation mukainen. UB Smartilla on Morningstarin rahastoluokituksessa viisi tähteä.
Liitteet
1 Verokertymä liite 1a
2. Toteutumavertailu 1b
3. Raportti sijoituksista 1c
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 §Toimistosihteerin anomus virkavapaudesta
Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti myöntää Merja Airaksiselle anotun virkavapauden ajalle 1.12.2020 – 31.5.2021.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää Merja Airaksiselle anotun virkavapauden ajalle 1.12.2020 – 31.5.2021.

Toimistosihteeri Merja Airaksinen anoo palkatonta virkavapautta Sääksmäen seurakunnan palveluksesta
ajalle 1.12.2020 – 31.05.2021. Hänet on valittu Tampereen aluekeskusrekisterin toimistosihteeriksi
1.12.2020 lukien. Uudessa virassa on kuuden kuukauden koeaika.
Sääksmäen seurakunnassa on ollut tapana myöntää virkavapautta työntekijälle harkitsemalla kutakin
anomusta tapauskohtaisesti. Virkavapauksia on myönnetty erityisesti silloin, kun työntekijä hakeutuu
muualle sijaistamaan akuuttia tarvetta tai oppiakseen uutta omaan työhönsä. Virkavapauksia on myönnetty myös koeajaksi työntekijöille, jotka ovat hakeutumassa muualle töihin. Näin ei kuitenkaan olisi
perusteltua menetellä silloin, kun muualle hakeutuva työntekijä ei todennäköisesti ole enää tulossa takaisin seurakunnan palvelukseen, koska se viivyttää mm. rekrytointiprosessia. Asiassa olisi syytä tehdä
periaatepäätös, jonka mukaan virkavapaus myönnetään vastaisuudessa vain siinä tapauksessa, että siitä
ei aiheudu rekrytoinnille haittaa ja virkavapautta hakeva on suurella todennäköisyydellä palaamassa
hoitamaan virkaansa.
Merja Airaksisen tapauksessa ei olla rekrytoimassa uutta työntekijää hänen tilalleen, joten virkavapauden myöntämiseen tältä osin on perusteet olemassa. Tämän päätöksen myötä on perusteltua tehdä periaatepäätös virkavapauden myöntämisen perusteista vastaisuudessa.
Liitteet
1 Anomus Airaksinen liite 2
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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112 § Aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän varajäsenen nimeäminen
Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään varajäseneksi
toimikaudeksi 1.1.2021-31.12.2022 nimetään toimistosihteeri Teija Mäkitalo.

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 24.9.2020 § 26 päättänyt, että Sääksmäen seurakunta liittyy Tampereen aluekeskusrekisteriin ja nimennyt aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään jäseneksi toimikaudeksi
1.1.2021-31.12.2022 kirkkoherra Markku Antolan ja varajäseneksi toimistosihteeri Merja Airaksisen.
Merja Airaksinen siirtyy 1.12.2020 alkaen Tampereen Aluekeskusrekisterin palvelukseen ja tästä syystä
hänen tilalleen tulee valita yhteistyöryhmään varajäsen.
Liitteet
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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113 § Lastenohjaajan anomus työvapaasta
Valmistelija
Kasvatuksen toimialajohtaja Ulla-Mari Hutko
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti myöntää lastenohjaaja Sari Klemolalle työlomaa ajalle 1.11.2020 – 31.1.2021.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää lastenohjaaja Sari Klemolalle työlomaa ajalle 1.11.2020 – 31.1.2021.

Lastenohjaaja Sari Klemola on anonut työvapaata ajalle 1.11.2020-31.1.2021 työkokeilua varten.
Työkokeilu kuuluu ammatilliseen kuntoutussuunnitelmaan, joka on Kevan kustantama.

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

Liitteet
Anomus työvapaasta liite 3
Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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114 § Kirkkovaltuuston 24.9.2020 pidetyn kokouksen päätösten toimeenpano
Valmistelija
Anneli Hell, talousjohtaja
Esittelijä
Anneli Hell, talousjohtaja
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 24.9.2020 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 24.9.2020 pidetyn kokouksen päätökset:
25 § Kappelikirkon äänentoistolaitteiden täydennys
26 § Aluekeskusrekisteriin liittyminen
27 § Aloite kirkkokyytien järjestämisestä
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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115 § Hinnastot vuodelle 2021
Valmistelija
Anneli Hell, talousjohtaja
Esittelijä
Anneli Hell, talousjohtaja
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen mukaisen Pappilannimen hinnaston 1.1.2021 alkaen

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnalle tulevien muiden
kuin hautapaikkamaksujen hinnaston.
Pappilanniemen ulkoisten asiakkaiden hinnastoa on viimeksi päivitetty 2019, hinnastoon on tehty hintatarkistuksia sekä yksinkertaistettu helpommin luettavaksi.
Muihin hinnastoihin ei muutoksia.

LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Liitteet
1 Pappilanniemen vanha hinnasto liite 4 a
2 Pappilanniemen uusi juhlahinnasto liite 4 b
3 Pappilanniemen uusi hinnasto liite 4 c

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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116 § Luottotappiokirjaukset
Valmistelijat
Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Talousjohtaja Anneli Hell
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy 3.905,50 euroa kirjattavaksi luottotappioihin.

Luottotappioiksi ehdotetaan kirjattavaksi saatavia, joista on saatu Intrum Justitian perintätoimiston luottotappioiksi kirjaamissuositus.
Luottotappioiksi ehdotettava määrä on yhteensä 3.905,50 euroa.
Iltapäiväkerhomaksuja 1.740 €
Srk-palvelumaksuja mm. virkatodistukset 1.887,50 €
Leirimaksuja 35 €
Vuokrat 240 €
Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, Kirkon palvelukeskus lähettää kaksi maksukehotusta
14 päivän välein laskun eräpäivästä. Mikäli velallinen ei tee maksusopimusta ja maksa laskua, seurakunta siirtää laskut perintätoimistolle. Saatavien perintä ja valvonta on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat asianmukaisesti perityiksi. Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista on
kehotettava maksamaan velkansa. Jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole
maksettu, on asiassa ryhdyttävä viipymättä perimistoimenpiteisiin.
Avoimet saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikaisuiksi välittömästi
tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen. Saatavien perimistä jatketaan myös tämän jälkeen perintätoimiston jälkiperintänä.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Liitteet
-

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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117 § Määrä-alan ostotarjous tilasta Mihnankulma
Valmistelija
Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Talousjohtaja Anneli Hell
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy Vesa Juuselalle ja Maija Hiltuselle
Mihnankulma tilasta (908-453-1-153) 5200 m2 määräalan 11.440 euron hintaan. Kaikki myynti- ja lohkomiskustannukset maksaa ostaja. Päätös alistetaan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy Vesa Juuselalle ja Maija Hiltuselle Mihnankulma tilasta (908-453-1-153) 5200 m2 määräalan 11.440 euron hintaan. Kaikki myynti- ja lohkomiskustannukset maksaa ostaja. Päätös alistetaan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Vesa Juusela ja Maija Hiltunen ovat tehneet uuden tarjouksen 5200 m2 suuruisesta määräalasta Mihnankulma tilasta (908-453-1-153) säilyttääkseen metsän tonttinsa rajaksi. Uusi tarjous on 8.045,90 euroa.
Esityksen pohjana on Metsänhoitoyhdistyksen tekemä hinta-arvio. Hinta-arvion sisältää puuston arvon,
odotusarvon, taimikon arvon ja maapohjan arvon, arvion mukainen käypä arvo on 16.663 euroa/ha.
Summasta ei ole tehty kokonaiskorjaus vähennystä, koska maa-ala menee tontin jatkeeksi. Todellinen
markkina-arvo on 20 % enemmän.
Käydyissä myyntineuvotteluissa (22.10.2020 Juusela/Hell sähköpostitse) esittelijä on esittänyt puoltavan esittelyn ehdoksi, määräalan hinnan 22.000 euroa/ha, jolla summalla on valmis viemään tarjouksen
käsittelyyn. Ostaja on hyväksynyt esityksen ja muuttanut tarjoussummaksi 11.440 euroa/ 5200 m2.

KN 14.5.2020 § 55
Vesa Juusela ja Maija Hiltunen haluavat ostaa seurakunnalta 8000 m2 suuruisen määräalan Mihnankulma tilasta (908-453-1-153) säilyttääkseen metsän tonttinsa rajalla. Ostajien ehdotus uudeksi rajaksi on
liitteessä.
Tarjottu 4.100 euron hinta on alhainen. Alueella on varttunut kasvatusmetsä, jossa runsas puusto ja pienien alueiden myynnissä keskihinnoilla ei ole merkitystä, koska ne ovat aina kalleimpia hinnaltaan.
Määräalan myynnille ei ole periaatteessa estettä, mutta kaupankäynti pitää olla avointa ja kaikille mahdollista ja alueesta pitää saada paras mahdollinen hinta. Samaan tilaan rajoittuu useampi Haimasen tien
omakotitalotontti ja tällöin muillakin tulisi olla mahdollisuus hankkia tontin rajalta lisämaata. Seurakunnalla ei ole tällä hetkellä tarvetta käynnistää julkista myyntiprosessia ko. tilan tai sen osien myynnistä.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että esitettyä määrä-alaa ei myydä.
Päätös: Esityksen mukainen.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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KN14/22.11.2018
Vesa Juusela ja Maiju Hiltunen ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita ostamaan noin 8.000 m2 suuruisen määräalan oman tonttinsa takaa. He tarjoavat määräalasta 4.100 euroa.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää palauttaa asian jatkovalmisteluun.
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.
---

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

Liitteet
1 Kartta ostettavasta alueesta liite 5 a
2 Kartta seurakunnan omistamasta tilasta liite 5 b
3 Tarjous 5 c
4 Kiinteistörekisteri (kokouksessa) 5d
5 Lainhuuto (kokouksessa) 5e
6 Rasitustodistus (kokouksessa) 5f
7 Hinta-arvio 5g

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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118 § Määrä-alan ostotarjous tilasta Mihnankulma
Valmistelija
Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Talousjohtaja Anneli Hell
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy Juri Valkoselle ja Hanna-Leena
Liesjärvelle Mihnankulma tilasta (908-453-1-153) 1300 m2 määräalan 2.860 euron hintaan. Kaikki
myynti- ja lohkomiskustannukset maksaa ostaja. Päätös alistetaan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy Juri Valkoselle ja Hanna-Leena Liesjärvelle Mihnankulma tilasta (908-453-1-153) 1300 m2 määräalan 2.860 euron hintaan. Kaikki myynti- ja
lohkomiskustannukset maksaa ostaja. Päätös alistetaan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Juri Valkonen ja Hanna-Leena Liesjärvi ovat tehneet uuden tarjouksen 1300 m2 suuruisesta määräalasta
Mihnankulma tilasta (908-453-1-153) säilyttääkseen metsän tonttinsa rajaksi. Tarjous on 2.011,50 euroa.
Esityksen pohjana on Metsänhoitoyhdistyksen tekemä hinta-arvio. Hinta-arvion sisältää puuston arvon,
odotusarvon, taimikon arvon ja maapohjan arvon, arvion mukainen käypä arvo on 16.663 euroa/ha.
Summasta ei ole tehty kokonaiskorjaus vähennystä, koska maa-ala menee tontin jatkeeksi. Todellinen
markkina-arvo on 20 % enemmän.
Käydyissä myyntineuvotteluissa (22.10.2020 Valkonen/Hell sähköpostitse) esittelijä on esittänyt puoltavan esittelyn ehdoksi, määräalan hinnan 22.000 euroa/ha, jolla summalla on valmis viemään tarjouksen käsittelyyn. Ostaja on hyväksynyt esityksen ja muuttanut tarjoussummaksi 2.860 euroa/ 1300 m2.

LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Liitteet
1 Kartta ostettavasta alueesta liite 6a
2 Kartta seurakunnan omistamasta tilasta liite 6b
3 Tarjous liite 6c
4 Kiinteistörekisteri (kokouksessa) liite 6d
5 Lainhuuto (kokouksessa) liite 6e
6 Rasitustodistus (kokouksessa) liite 6f
7 Hinta-arvio liite 6g
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
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119 §Kehittämissuunnitelma
Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola ja talousjohtaja Anneli Hell
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteen 7 mukaisen kehittämissuunnitelman.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 7 mukaisen kehittämissuunnitelman.

Seurakunnan eli työnantajan on laadittava työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma, jos sen henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20. Suunnitelman laatineella
seurakunnalla on mahdollisuus hakea koulutuskorvausta Työttömyysvakuutusrahastosta.
Esimies pohtii yhdessä seurakunnan tehtäväalan työntekijöiden kanssa mm.
- mitä osaamista asetetut tavoitteet strategiatyössä ja toiminnan ja talouden suunnittelussa edellyttävät?
- onko seurakunnassa tarvittavaa osaamista?
- mitä osaamistarpeita kehityskeskusteluissa on tullut esiin?
- millä keinoilla ja aikataululla kehittämistarpeisiin vastataan?
Tämän perusteella esimies linjaa seurakunnan strategisia tavoitteita ja painopisteitä käyttäen arvion
henkilöstön ammatillisesta osaamisesta ja osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden
syistä. Toimenpiteet ovat esim. henkilöstökoulutus, työnohjaus tai mentorointi. Kehittämistoimenpiteille määritellään toteutusvuosi.
Eri tehtäväaloja koskevista suunnitelmista rakentuu talousarvioon sisällytettävä koulutussuunnitelma.
Ennen hyväksymistä koulutussuunnitelma käsitellään Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisessa yhteistoiminnassa henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt kokouksessaan 7.10.2020 kehittämissuunnitelman 2021. Yhteistyötoimikunta puoltaa esitettyä kehittämissuunnitelmaa ja toteaa, että suunnitelmassa ehdotetut koulutusten karsinnat ovat perusteltuja.
Lähiesimiehet seuraavat koulutusten toteutumisia ja tuloksia sekä työssäjaksamista. Koulutusta tarvitaan, koska toiminta ympäristössä tapahtuu jatkuvaa muutosta.

Liitteet
1 Kehittämissuunnitelma liite 7
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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120 § Ilmoitusasiat
Valmistelija
Anneli Hell, talousjohtaja
Esittelijä
Anneli Hell, talousjohtaja
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Joni Kumlander kertoi terveiset kirkolliskokoustyöskentelystä
Talousarviokäsittely kirkkoneuvostossa 19.11.2020
Kirkkohallituksen yleiskirjeet on luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
Liitteet
26/2020 Kirkon säädöskokoelmassa julkaistut uudet tutkintoihin liittyvät päätökset
25/2020 Hengellisen työn ammattien ja erityistehtävien uudistetut ydinosaamiskuvaukset
24/2020 Seurakuntien avustusmäärärahaan lisäys
23/2020 Talousarvion valmistelun perusteet 2021
22/2020 Itä-Euroopan romanien kohtaaminen seurakunnan työssä
Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Yleiskirje A11/2020
Osaamista ja tutkintoja kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön ja hautausmaatyön tehtäviin
Yleiskirje A10/2020
Suositeltavat tutkinnot lastenohjaajan tehtävään
Yleiskirje A9/2020
Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus työajattoman hengellisen työn viranhaltijan/työntekijän lisävapaapäivästä arkipyhänä tehdystä työstä
Yleiskirje A8/2020
Muutoksia luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan
Yleiskirje A7/2020
Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan/järjestämistapaan
Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra
Kasvatuksen toimialajohtaja
Talousjohtaja
Johtava diakonian viranhaltija
Seurakuntapuutarhuri
Kirkkoherra esitteli seurakunnan tieturva-asioita
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14-17
14-26
24-26
-
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121 § Muutoksenhakuosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:30
Kirkkolain 24 luvun mukainen muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös.

Liitteet
1 Muutoksenhakuohjaus liite 8
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