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Aika

keskiviikko 16.9.2020 kello 19:27- 20:22

Paikka

Pappilanniemen kurssikeskus

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
Isomäki Päivi
Hutko Ulla-Mari

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston vp, poissa
talousjohtaja, sihteeri pois § 103
johtava diakonian viranhaltija § 94-98
kasvatuksen toimialajohtaja § 99-100

Muut osallistujat

Asiat

§ 94 - 105

Allekirjoitukset
Markku Antola
puheenjohtaja

Anneli Hell
sihteeri

Ulla-Mari Hutko
sihteeri 103 §

Pöytäkirjan tarkastus Valkeakoskella 16.9.2020

Marja Heikkinen

Erkki Eteläniemi

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 17.-30.9.2020 toimiston
aukioloaikoina klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 – 14.00.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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94 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.27.

95 § 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 10.9.2020.

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

Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

97 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti
Marja Heikkisen ja Erkki Eteläniemen.

Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti
Marja Heikkisen ja Erkki Eteläniemen.

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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98 § Diakonian viran täyttäminen

Valmistelijat
Diakonian johtava viranhaltija Päivi Isomäki
Esittelijä
Diakonian johtava viranhaltija Päivi Isomäki
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että
1) diakonian virka täytetään vakinaisena 4.1.2021 lähtien ja julistetaan haettavaksi ajalla 21.9.7.10.2020
2) viran kelpoisuusehdot ovat kirkkohallituksen päätöksen numero 122 mukaiset; viran tehtävät ilmenevät laaditusta tehtävänkuvauksesta ja viran palkkaus on vaativuusryhmä 503 (2 504,02 €/kk) ja virkaan valitun tulee esittää ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2. mom.) ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, lisäksi virkaan valitun tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja hänet on
konfirmoitu
3) haastatteluryhmässä on kasvatuksen toimialajohtaja Ulla-Mari Hutko, kirkkoherra Markku Antola,
Erkki Eteläniemi, Ulla Karppila ja Marja Heikkinen.

Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että
1) diakonian virka täytetään vakinaisena 4.1.2021 lähtien ja julistetaan haettavaksi ajalla 21.9.7.10.2020
2) viran kelpoisuusehdot ovat kirkkohallituksen päätöksen numero 122 mukaiset; viran tehtävät ilmenevät laaditusta tehtävänkuvauksesta ja viran palkkaus on vaativuusryhmä 503 (2 504,02 €/kk) ja virkaan valitun tulee esittää ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2. mom.) ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, lisäksi virkaan valitun tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja hänet on
konfirmoitu
3) haastatteluryhmään valitaan kasvatuksen toimialajohtaja Ulla-Mari Hutkon ja kirkkoherra Markku
Antolan lisäksi kirkkoneuvostosta kolme henkilöä

Kirkkoneuvosto merkitsi kokouksessaan 10.9.2020 tiedoksi Jouni Kivimaan ilmoituksen irtisanoutumisesta 1.9.2020 lukien.
Johtava diakonian viranhaltija esittää viran täyttämistä vakinaisesti 4.1.2021 alkaen. Viran täyttämättä
jättäminen lisäisi merkittävästi jäljellejäävien kolmen diakonian viranhaltijan työtaakkaa. Diakonian
työkuormitus on todettu suureksi työterveyshuollon selvityksessä keväällä 2020 ja tässä tilanteessa
kuormituksen lisääminen ei ole järkevää. Yksi diakonian viranhaltija on myös jäämässä vuoden ajaksi 60
%:n osa-aikatyöhön, mikä jo sinällään kuormittaa tiimiä.
Yksi diakonian viranhaltija on tällä hetkellä projektihankkeessa vapaaehtoistyön ja kansainvälisen työn
koordinaattorina ja hänen diakonian virassaan on sijainen kevääseen 2022 saakka. Diakonian virkojen
kokonaismäärää ja työn kuvaa ei voida ratkaista, ennen kuin tämän projektin päättyminen tai jatkuminen on selvitetty.
Täytettävän viran erityistyömuoto on ollut diakoninen perhetyö. Kaupungissa ja oman seurakunnan lapsityössä on kova tarve ja kysyntä diakoniselle perhetyölle. Jos virkaa ei täytetä, emme pysty vastaamaan
kaupungin, yhdistysten ja oman seurakunnan yhteistyöpyyntöihin.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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Viran kelpoisuusehdot ovat Kirkkohallituksen päätöksen numero 122 mukaiset ja valittavan on oltava
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 503 mukainen. Virkaan valitun tulee esittää ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2. mom.) ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Viran hoito vaatii omaa autoa. Tehtävänkuvan mukaisesti työ sisältää yleistä diakoniatyötä, diakonista perhetyötä ja rippikoulutyötä.

Liitteet
1 Diakonian henkilöstösuunnittelulomake liite 1
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Päätöksellä on vaikutuksia lapsiin ja perheisiin, koska päätös vaikuttaa suoraan tarjottavaan apuun ja
palveluun erityisesti heikoimmassa asemassa olevien perheiden kohdalla.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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99 § Vastaava lastenohjaaja Hanna Jussilan irtisanoutuminen

Valmistelijat
Kasvatuksen toimialajohtaja Ulla-Mari Hutko
Esittelijä
Kasvatuksen toimialajohtaja Ulla-Mari Hutko
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Hanna Jussila on irtisanoutunut vastaavan lastenohjaajan tehtävästä 16.8.2020 päivätyllä kirjeellä
25.9.2020 alkaen.
Liitteet
1 Irtisanomisilmoitus liite 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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100 § Vastaavan lastenohjaajan palkkaaminen
Valmistelijat
Kasvatuksen toimialajohtaja Ulla-Mari Hutko
Esittelijä
Kasvatuksen toimialajohtaja Ulla-Mari Hutko
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti valita Simo Suontaustan vastaavan lastenohjaajan tehtävään 25.9.2020 alkaen.
Tehtävän vaativuusryhmä on 403 ja työsopimuksessa ei ole koeaikaa.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää valita Simo Suontaustan vastaavan lastenohjaajan tehtävään 25.9.2020 alkaen.
Tehtävän vaativuusryhmä on 403 ja työsopimuksessa ei ole koeaikaa.

Vastaava lastenohjaaja Hanna Jussila on irtisanoutunut tehtävästään 25.09.2020 alkaen. Hän on ollut
työvapaalla 1.8.2019 lähtien. Vastaavan lastenohjaajan tehtäviä on hoitanut lastenohjaaja Simo Suontausta. Hän on hoitanut sijaisuutta myös ajalla 5.8.2018 - 24.3.2019.
Vastaavan lastenohjaajan tehtävät ovat lastenohjaajien työvuorosuunnittelu ja –seuranta, sijaisjärjestelyt,
toiminnan mainostus ja markkinointi eri viestintävälineissä, sosiaalisen mediakanavien ylläpito, ilmoittautumisten organisointi; tiedotus ja rekisterien ylläpito, varhaiskasvatuksen tilastointi sekä muussa
toiminnassa mukana oleminen. Lisäksi hän on toiminut ohjaajana iltapäivätoiminnassa.
Tehtävään vaaditaan hyvää organoisointikykyä, vuorovaikutustaitoja, erinomaista tietotekniikan osaamista sekä käyttöjärjestelmien hyvää hallintaa.
Tehtävää ei voida jättää täyttämättä, koska vastaavan lastenohjaajan töiden siirtäminen muille ei ole
mahdollista nykyisellä työntekijäresurssilla.
Simo Suontausta on hoitanut vastaavan lastenohjaajan tehtävää moitteettomasti ja on sopiva jatkossakin
ko. tehtävään. Tehtävää ei tarvitse laittaa auki, kun täyttö tapahtuu sisäisellä siirrolla, jossa Simo Suontausta siirretään lastenohjaajan tehtävästä vastaavan lastenohjaajan tehtävään 25.9.2020 alkaen. Tehtävän vaativuusryhmä on 403.
Vapautunutta lastenohjaajan tehtävää ei täytetä vakituisesti vaan osa-aikaisena määräaikaisesti, perustelu määräaikaisuudelle on ikäluokan vähenemisen tuoma epävarma tulevaisuus.
Liitteet
1 Kasvatuksen henkilöstösuunnittelulomake liite 4
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
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101 § Kirkkokolehdit loppuvuosi 2020
Valmistelijat
Johtava kappalainen Juha Valkama, 0400739773 juha.valkama@evl.fi
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman syys-joulukuulle 2020.

Vuoden 2020 kolehtisuunnitelmassa on huomioitu corona-epidemian vaikutuksia ja siirretty osa keväälle merkittyjä virallisia kolehteja kesä- ja syyskaudelle. Vapaita kolehtipyhiä ei ollut käytettävissä kovin
montaa.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Liitteet
Vuoden 2020 loppupuolen kolehtisuunnitelma. liite 4
Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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102 § Kiinteistöpäällikön viran täyttäminen
Valmistelija
Anneli Hell, talousjohtaja
Esittelijä
Anneli Hell, talousjohtaja
Päätös:
Esityksen mukainen.

Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää täyttää kiinteistöpäällikön viran osa-aikaisesti (50%) ja määräaikaisesti
1.10.2020 – 30.11.2021 väliseksi ajaksi. Nykyinen työsopimussuhteinen, osa-aikainen (50 %) ja määräaikainen kiinteistöpäällikkö Karri Koivusilta siirretään kiinteistöpäällikön viran viranhaltijaksi 1.10.2020
alkaen. Määräaikaisuuden peruste on kokonaisvaltainen yhteistyökokeilu Lempäälän seurakunnan kanssa yhteisestä talousjohtajasta (yhteisvirka) sekä kiinteistöpäälliköstä. Tehtävän vaativuusryhmä on 602.
Lisäksi kirkkoneuvosto antaa tehdyn päätöksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Kirkkovaltuusto perusti 13.8.2020/§17 kiinteistöpäällikön kokoaikaisen viran 1.9.2020 alkaen (vaativuusryhmä 602). Lisäksi kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen, että kirkkoneuvoston on määrä kokouksessaan täyttää perustettava kiinteistöpäällikön virka osa-aikaisesti (50%) 30.11.2021 asti. Määräaikaisuuden peruste on kokonaisvaltainen yhteistyökokeilu Lempäälän seurakunnan kanssa yhteisestä talousjohtajasta (yhteisvirka) sekä kiinteistöpäälliköstä.
Kiinteistöpäällikön viran täyttö määräaikaisesti ilman julkista hakumenettelyä on mahdollista. Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena tai avoinna
olevaan virkasuhteeseen määräajaksi (KL 6:11 §:n 1 mom:n 1-kohta).

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
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103 § Talousjohtajan virkavapausanomus
Valmistelija
Markku Antola, kirkkoherra
Esittelijä
Markku Antola, kirkkoherra
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää talousjohtaja Anneli Hellille virkavapautta ajalle 1.10.2020 - 31.11.2021.
Talousjohtaja Anneli Hell anoo virkavapautta talousjohtajan virasta ajalle 1.10.2020 - 31.11.2021. mikäli hänet valitaan Lempäälän ja Sääksmäen seurakunnan talousjohtajan virkaan määräaikaisesti samalle
ajalle.
Liite jaetaan kokouksessa.
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)

Talousjohtaja Anneli Hell poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
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104 § Ilmoitusasiat
Valmistelija
Anneli Hell, talousjohtaja
Esittelijä
Anneli Hell, talousjohtaja
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Kirkkohallituksen yleiskirjeet on luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
21/2020 Kipa 2 -hankkeen loppuraportti julkaistu
20/2020 Uudet Seurakuntien ja seurakuntayhtymien (seurakuntatalouksien) taloushallinnon ohjeet
19/2020 Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
18/2020 Kirkkohallituksen poikkeusoloja koskevien väliaikaisten määräysten voimassaolo
17/2020 Kopiointisopimukset siirtyvät seurakuntien ja seurakuntayhtymien hoidettavaksi vuoden
2021 alusta
16/2020 Laajamittaiseen maahantuloon valmistautuminen seurakunnissa
15/2020 Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit on päivitetty
14/2020 Kipa 2 -hanke etenee yhteistyössä seurakuntien kanssa
Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra
Kasvatuksen toimialajohtaja
Talousjohtaja
Johtava diakonian viranhaltija
Seurakuntapuutarhuri

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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105 § Muutoksenhakuosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:22
Kirkkolain 24 luvun mukainen muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös.

Liitteet
1 Muutoksenhakuohjaus liite 6

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

