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Aika
Paikka

torstai 10.9.2020 kello 17:00 – 18:15
Valkeakosken seurakuntatalo

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja,
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen, Teams
jäsen,
jäsen,
jäsen,

Peräkääly, Anja
Kumlander, Joni
Hell, Anneli

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston vp,
talousjohtaja, sihteeri

Muut osallistujat

Asiat

§ 81 - 93

Allekirjoitukset
Markku Antola
puheenjohtaja

Anneli Hell
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Valkeakoskella 10.9.2020

Seppo Sinisalo

Sari Veuro

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 11.-25.9.2020 toimiston
aukioloaikoina klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 – 14.00.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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81 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

82 § 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 4.9.2020.

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

84 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Veuro ja Seppo Sinisalo
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti
Seppo Sinisalo ja Sari Veuro.

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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85 § Diakonissa Jouni Kivimaan irtisanoutuminen

Valmistelijat
Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Diakonissa Jouni Kivimaa on irtisanoutunut diakonian virasta 6.8.2020 päivätyllä kirjeellä 1.9.2020 alkaen.
Liitteet
1 Irtisanomisilmoitus liite 1
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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86 § Aluekeskusrekisteriin liittyminen
Valmistelija
Markku Antola, kirkkoherra
Esittelijä
Markku Antola, kirkkoherra
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että
1. Sääksmäen seurakunta liittyy Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2021 alkaen ja
2. hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen sekä tehtäväjaon,
3. valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan sopimuksen lisäpöytäkirjan seurakunnan puolesta ja
4. nimeää aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään jäseneksi toimikaudeksi 1.1.2021-31.12.2022 kirkkoherra Markku Antolan ja varajäseneksi toimistosihteeri Merja Airaksisen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
5. Sääksmäen seurakunta liittyy Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2021 alkaen ja
6. hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen sekä tehtäväjaon,
7. valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan sopimuksen lisäpöytäkirjan seurakunnan puolesta ja
8. nimeää aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään jäseneksi toimikaudeksi 1.1.2021-31.12.2022 kirkkoherra Markku Antolan ja varajäseneksi toimistosihteeri Merja Airaksisen.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 14.5.2020 valtuuttanut kirkkoherran ja talousjohtajan valmistelemaan Sääksmäen seurakunnan liittymistä Tampereen aluekeskusrekisteriin vuoden 2021 alusta lukien.
Päätöksen mukaisesti on pidetty yhteyttä Tampereen aluekeskusrekisteriin ja neuvoteltu asiasta. Liitteessä ovat näkyvillä Tampereen aluekeskusrekisterin ja asiakasseurakunnan välinen tehtävänjako sekä
sopimuspohja. Sopimus on pysynyt muuttumattomana syksystä 2018 lähtien ja siihen on tarkoitus lisätä
lisäpöytäkirjalla lisää seurakuntia ja allekirjoittajia.
Tampereen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 20.8.2020 päättänyt seuraavasti:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
- pyytää Akaan, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Riihimäen ja Sääksmäen seurakuntia tekemään
25.9.2020 mennessä päätöksen liittyä Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2021 lukien
- pyytää, että Akaan, Kangasalan, Kihniön, Lempäälän, Nokian, Riihimäen, Sääksmäen ja Vesilahden seurakunnat hyväksyvät liitteen mukaisen sopimuksen Tampereen aluekeskusrekisteristä ja päättävät, kuka
seurakunnan puolesta valtuutetaan allekirjoittamaan ko. sopimus
- pyytää kutakin Tampereen aluekeskusrekisteriin liittyvää seurakuntaa nimeämään yhden jäsenen ja
yhden varajäsenen aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään toimikaudeksi 1.1.2021–31.12.2022. Jäsenen ja varajäsenen tulee olla seurakunnan viranhaltijoita /työntekijöitä.
Liitteet
1 Sopimuspohja liite 2
2 Aluekeskusrekisterin ja asiakasseurakuntien tehtäväjako 2020 liite 3
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LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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87 § Aloite kirkkokyytien järjestämisestä
Valmistelija
Markku Antola, kirkkoherra
Esittelijä
Markku Antola, kirkkoherra
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta järjestää tilataksikuljetuksen niihin messuihin, jotka järjestetään
Sääksmäen kirkossa (kevään 2021 aikana noin 12 kappaletta) ja bussikuljetuksen Sääksmäen kirkossa
järjestettäviin juhlajumalanpalveluksiin.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti antaa tehdyn päätöksen kirkkovaltuustolle tiedoksi vastauksena aloitteeseen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta järjestää tilataksikuljetuksen niihin messuihin, jotka järjestetään Sääksmäen kirkossa (kevään 2021 aikana noin 12 kappaletta) ja bussikuljetuksen Sääksmäen kirkossa järjestettäviin juhlajumalanpalveluksiin.
Lisäksi kirkkoneuvosto antaa tehdyn päätöksen kirkkovaltuustolle tiedoksi vastauksena aloitteeseen.

Kirkkovaltuuston kokouksessa 10.2.2020 on jätetty seuraava aloite: ”Esitämme, että Sääksmäen seurakunta järjestäisi kirkkokyytejä seurakunnan jäsenille, joilla on vaikeuksia päästä keskustan ulkopuolella
sijaitseviin kirkkoihin. Erityisesti kirkollisina juhlapäivinä kyydin järjestäminen olisi tärkeää. Ja siihen
tulisi päästä mahdollisimman helposti, ehkä avustettuna, seurakuntalaisten toimesta.”
Aloitteen on allekirjoittanut yhdeksän kirkkovaltuuston jäsentä.
Jumalanpalvelusten osanottajista monet ovat ikäihmisiä. Kaikilla halukkailla ei ole mahdollisuutta saada
autokyytiä mennäkseen kirkkoon. Aloite puuttuu siksi tärkeään asiaan. Seurakunnassa on järjestetty
kirkkokyytejä silloin tällöin, erityisesti juhlajumalanpalvelusten yhteydessä. Aloitteen tarkoittamista
kirkkokyydeistä Sääksmäen kirkkoon on keskustelut koronakevään aikana. Keväälle 2020 oli suunniteltu bussikuljetus helluntaimessuun, joka ei toteutunut koronarajoitusten vuoksi.
Asiaa on käsitelty useaan otteeseen keväällä 2020 Julistuksen ja musiikin tiimissä. On pohdittu seuraavia ratkaisuvaihtoehtoja:
1. Bussikuljetuksen järjestäminen
Kirkkoon haluavien ilman kyytiä olevien henkilöiden arvellaan olevan siinä määrin vähäinen joukko,
ettei säännölliselle bussikuljetukselle ole tarvetta. Poikkeuksen tekevät erityiset juhlapyhät, jolloin on
perusteltua tilata yhteiskuljetus messuun ja takaisin. Näin on toimittu kerran pari vuodessa, ja näin on
syytä myös jatkaa.
2. Matkustaminen työntekijän tai vapaaehtoisen seurakuntalaisen kyydissä
On mahdollista, että työntekijä ilmoittaa voivansa kuljettaa kyytiä tarvitsevan kirkkoon ja takaisin. Pulmaksi voi nousta se, että työntekijän on – työtehtävästä riippuen – yleensä oltava paikalla hyvissä ajoin
ja tarpeen tullen vielä jäädä kirkolle tilaisuuden jälkeen. Jokaisella on autossaan liikennevakuutus, joka
korvaa mahdolliset itse aiheutetut vahingot. Seurakunta ei voi kuitenkaan vakuuttaa työntekijän kyydissä kulkevia henkilöitä erikseen. On olemassa ennakkotapauksia, joissa kyydin järjestäjän/organisoijan eli
tässä tapauksessa seurakunnan on katsottu olevan vahingon sattuessa toiminnan järjestäjänä ja täten
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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vastuussa. Vapaaehtoisen vakuutusyhtiö voi vedota tällaisessa tilanteessa toiminnasta vastuussa olevaan
organisaatioon siirtäen korvausvastuun tälle. Vapaaehtoiset seurakuntalaiset voivat toki keskenään sopivat kyydeistä. Seurakunta ei voi millään tavalla olla organisoimassa toimintaa eikä mainosta sitä.

3. Matkustaminen tilataksilla
Seurakunta voisi tilata tilataksin ajamaan tietyn reitin Valkeakoskelta Sääksmäen kirkolle ja takaisin.
Mikäli kyytiin haluava ei pääse reitille, hän voisi erikseen ottaa yhteyttä, ja pyytää noutamaan kotinsa
läheltä. Järjestelyn vahvuutena olisivat kirkon parempi saavutettavuus, mittatilaustyönä tehty reititys,
vastuusuhteiden selkeys ja paikallisten liikenneyrittäjien tukeminen.
Pohdinnan tuloksena Julistuksen ja musiikin tiimi on päättänyt ehdottaa kokeilua keväälle 2021:
Julistuksen ja musiikin tiimi ottaa vastuun järjestelyistä keväällä 2021 sekä arvioi, kuinka tarpeelliseksi
kyydit osoittautuvat. Sen perusteella Julistuksen ja musiikin tiimi tekee ehdotuksen jatkosta.

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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88 § Kirkkovaltuuston 13.2.2020 ja 13.8.2020 pidettyjen kokouksien päätösten toimeenpano
Valmistelija
Anneli Hell, talousjohtaja
Esittelijä
Anneli Hell, talousjohtaja
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 13.2.2020 ja 13.8.2020 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 13.2.2020 pidetyn kokouksen päätökset:
5 § Aloite Valkeakosken kirkon avaamisesta ja käyttöön ottamisesta
Kirkkovaltuuston 13.8.2020 pidetyn kokouksen päätökset:
12 § Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019
13 § Tilintarkastuskertomus
14 § Valkeakosken seurakuntatalon tontti
15 § Tuloveroprosentin vahvistaminen
16 § Talousjohtajan yhteisviran perustaminen yhdessä Lempäälän seurakunnan kanssa
17 § Kiinteistöpäällikön viran perustaminen

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

Ei muutoksenhakuoikeutta.
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89 § Kansainvälisen diakonian kohdentamattoman talousarvioavustuksen käytöstä päättäminen
Valmistelija
Päivi Isomäki, johtava diakonian viranhaltija
Esittelijä
Markku Antola, kirkkoherra
Päätös
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää kansainvälisen diakonian määrärahojen kohdentamattoman 1 000 euroa Kirkon Ulkomaanavun Beirut-keräykseen.

Seurakunnan talousarviossa on varattu määrärahoja kansainväliseen diakoniaan yhteensä 23 000 euroa.
Määrärahasta 22 000 euroa on jo tilitetty avustuskohteisiin, mutta 1 000 euroa on vielä kohdentamatta.
Beirut on raunioina elokuisten valtavien räjähdysten jäljiltä. Raunioina on myös monen uhrin mieli: ajatukset täyttää syvä huoli läheisten hyvinvoinnista, selviytymisestä ja toimeentulosta. Yli 300 000 ihmistä jäi ilman kotia ja tuhannet ihmiset tarvitsevat yhä välitöntä ruoka-apua ja puhdasta vettä. Kirkon Ulkomaanapu jakaa perheille ruokaa, vettä, hygieniatarvikkeita ja suojaa.
Diakoniatiimissä sekä lähetystyön papin ja kansainvälisen työn koordinaattorin kanssa on keskusteltu
asiasta ja päätetty ehdottaa kansainvälisen diakonian kohdentamattoman 1 000 euron lahjoittamista
Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon erityisesti Beirutin räjähdyksen tuhojen korjaamiseen.
Kirkon Ulkomaanavun tilinumero Osuuspankki
IBAN: FI08 5723 0210 0215 51
BIC: OKOYFIHH
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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90 § Kiinteistö- ja hautausmaakatselmus
Valmistelija
Anneli Hell, talousjohtaja
Esittelijä
Anneli Hell, talousjohtaja
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee 24.8.2020 tehdyn kiinteistö- ja hautausmaakatselmuksen tiedoksi.
Hautaustoimen ohjesääntö 16 §:
Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan
vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan,
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa
noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti,
ja
4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista.
Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.
Liitteet
1 Katselmuspöytäkirja liite 4
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

KN

8/10.9.2020

Sivu 12 (9)

91 § Muutos messujen järjestämiseen
Valmistelija
Markku Antola, kirkkoherra
Esittelijä
Markku Antola, kirkkoherra
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että
1. syksystä 2020 alkaen messuja pidetään joka pyhä vuorotellen Sääksmäen seurakunnan kirkoissa
klo 10. Tämän lisäksi pidetään Valomerkki -perhemessu Kappelikirkossa klo 16 kaksi kertaa kuukaudessa. Lisäksi erityisinä pyhinä pidetään kaksi messua joko klo 10 tai iltamessu klo 10 messun
lisäksi.
2.

Kappelikirkon messujen striimaamista jatketaan seurakunnan normaalina toimintana.

Korona-aikana, huhtikuusta 2020 asti jumalanpalvelukset on striimattu verkkoon katsottavaksi seurakunnan YouTube –kanavalla ja Facebookissa. Osallistujamäärät ovat olleet huomattavasti normaalisti
jumalanpalveluksessa läsnä olevia runsaampia. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista jatkaa Kappelikirkossa pidettävien jumalanpalvelusten striimaamista siitä huolimatta, että kesäkuusta alkaen seurakuntalaiset ovat saaneet olla myös mukana jumalanpalveluksissa.
Valomerkki –messua on tarkoitus viettää kaksi kertaa kuussa syksystä 2020 alkaen. Useammin toteutettava Valomerkki –messu tukee yhteisöllisen jumalanpalveluselämän rakentumista. Sääksmäen seurakunnassa on vuodesta 2017 asti pidetty pääsääntöisesti kaksi messua sunnuntaisin vuorotellen seurakunnan kirkoissa klo 10 ja 18. Käytäntö on osoittanut, että iltamessuun osallistuminen on ollut vähäistä
paitsi silloin, kun on ollut tarjota jotain tavallisuudesta poikkeavaa.
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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92 § Ilmoitusasiat
Valmistelija
Anneli Hell, talousjohtaja
Esittelijä
Anneli Hell, talousjohtaja
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä
19.8.2020 § 278 Kirkkoherran viransijaisen palkkiosuositus
Viranhoitomääräys, pastori Aija Kaartinen, Sääksmäen seurakunta 1.7.2020 – 31.7.2021, Asianumero:
DTAM/233/01.01.01/2018
Virkavapaus, pastori Teemu Salminen, Sääksmäen seurakunta 1.7.2020 – 31.7.2021, Asianumero:
DTAM/212/01.01.02/2019

Tampereen hiippakunnan seurakuntien luottamushenkilöille suunnatut neuvottelupäivät pidetään Hämeenlinnassa Poltinahon seurakuntatalolla 26.9.2020.
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93 § Muutoksenhakuosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjauksen ja päätti kokouksen klo 18:15
Kirkkolain 24 luvun mukainen muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös.

Liitteet
1 Muutoksenhakuohjaus liite 5
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