SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

N:o 5 / 2020
Sivu 1

KIRKKONEUVOSTO

Aika

torstai 14.5.2020 kello 17:00 – 20:01

Paikka

Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27

Asiat
43 § Kokouksen avaus

3

44 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3

45 § Työjärjestyksen hyväksyminen

3

46 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

3

47 § Tietosuojavastaavan vaihtuminen

4

48 § Luottotappiokirjaukset

6

49 § Tuloveroprosentin vahvistaminen

7

50§ Ohjeet vuoden 2021 talousarvion laatimiseen

9

51 § Aluekeskusrekisteriin liittyminen

10

52 § Sivutoimiluvan myöntäminen

11

53 § Määräalan ostotarjous tilasta Mihnankulma

12

54 § Yhteistoimintamenettelyn päättäminen ja esitys

13

55 § Pappilanniemen ja seurakuntakeskuksen irtaimiston myynti ja lahjoitus

16

56 § Hautojen hallinta-ajan päättyminen

17

57 § Anomus virkamääräyksestä

18

58 § Kappelikirkon äänentoistolaitteiden täydennys

19

59 § Ilmoitusasiat

20

60 § Muutoksenhakuosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen

21

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

KN

5/14.5.2020

Sivu 2 (9)

Aika
Paikka

Torstai 14.5.2020 kello 17:00-20:01
Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27
Kokoukseen on mahdollista osallistua sähköisesti Teams –kutsulla.

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja, Teams
jäsen
jäsen, poissa
jäsen
jäsen, Teams
jäsen
jäsen, poissa
jäsen, saapui klo 17:13
varajäsen
varajäsen, Teams

Peräkääly, Anja
Paso, Marjaana
Hell, Anneli
Kumlander, Joni
Tomi Pöntinen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
tiedottaja, sihteeri, poissa
talousjohtaja, sihteeri
kirkkovaltuuston vp, poistui § 49 aikana
kanttori, § 58

Muut osallistujat

Asiat

§ 43 - 60

Allekirjoitukset
Markku Antola
puheenjohtaja

Anneli Hell
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Valkeakoskella 14.5.2020

Elina Lähde

Antti Selkee

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 15.-29.5.2020 toimiston
aukioloaikoina klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 – 14.00.

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

44 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi 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 7.5.2020.

45 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös:
Päätettiin käsitellä § 58 Kappelikirkon äänentoistolaitteiden täydennys, § 46 jälkeen, muilta osin asiat
käsitellään esityslistan mukaisesti.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

46 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Päätös:
Esityksen mukainen
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti
Elina Lähteen ja Antti Selkeen.

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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47 § Tietosuojavastaavan vaihtuminen
Valmistelijat
Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Talousjohtaja Anneli Hell
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee Sääksmäen seurakunnan tietosuojavastaavaksi IT-alueen suunnittelija Mika
Akkasen alkaen 1.4.2020.

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

25.5.2018. EU:n tietosuoja-asetus koskee lähtökohtaisesti kaikkea henkilötietojen käsittelyä EU:n jäsenvaltioissa. Kansallinen tietosuojalaki (1050/2018) astui voimaan 1.1.2019.
Seurakuntien viranomaistehtävät keskusrekisterissä sekä hautatoimessa sisältävät laajaa henkilötietojen
käsittelyä. Henkilötietojen käsittely myös muissa yhteyksissä on merkittävä osa seurakuntien toiminnan
mahdollistamista. Tietosuoja-asetuksessa säädetään rekisterinpitäjien velvollisuudesta antaa rekisteröidylle avoimia ja helposti saatavia tietoja heidän tietojensa käsittelystä. Henkilön oikeuksia ovat omia
henkilötietoja koskeva tiedonsaantioikeus, oikeus saada tiedot oikaistua, oikeus tulla unohdetuksi sekä
oikeus tietojen poistamiseen ja tietojenkäsittelyn vastustamiseen.
Rekisterinpitäjän tulee pystyä konkreettisesti osoittamaan, että se noudattaa tietosuojaa koskevia määräyksiä. Käytännön toimintatapoja tämän toteuttamiseksi ovat mm. käytännesäännöt ja sertifioinnit, tietoturvan ja tietosuojan omavalvontasuunnitelma sekä tietotilinpäätösraportointi. Tietosuojavastaavan
tehtävä koostuu seuraavista osa-alueista:
- johdon tukena toimiminen
- raportointi suoraan ylimmälle johdolle tietosuojan tilasta ja
kehittämistarpeista
- ohjeiden laatiminen ja jalkauttaminen
- lainsäädännön muutoksien seuraaminen ja tiedottaminen
- henkilöstön perehdytysprosessin varmistaminen
- henkilöstön kouluttaminen ja auttaminen
- henkilöstön osaamisen mittaaminen
- henkilötietojen käsittelyn valvonta
- tietosuojapoikkeamien raportointi johdolle
- yhteyshenkilönä viranomaisiin ja rekisteröityihin päin toimiminen

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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Tietosuojavastaava on pakollinen julkishallinnon organisaatiossa. Tietosuojavastaavan tukena toimii tietosuojaryhmä. Tampereen seurakuntien ja Tampereen IT-alueen tietosuojavastaavana on
toiminut vs. tietohallinnon kehityspäällikkö Jukka Nyrhinen yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä §
196/2017. Nyrhinen jää vanhuuseläkkeelle 1.4.2020 lukien.
Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvosto on valinnut Sääksmäen seurakunnan tietosuojavastaavaksi
Tampereen seurakuntayhtymän IT-yhteistyöalueen vs. kehityspäällikön Jukka Nyrhisen.
Tampereen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on nimennyt Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän tietosuojavastaavaksi suunnittelija Mika Akkasen 1.4.2020 lukien kokouksessaan 9.1.2020 §
6.

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

Pöytäkirjan tarkastajien
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48 § Luottotappiokirjaukset
Valmistelijat
Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Talousjohtaja Anneli Hell
Päätös:
Esityksen mukainenPäätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy 4.160 euroa kirjattavaksi luottotappioihin.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Luottotappioiksi ehdotetaan kirjattavaksi saatavia, joista on saatu Intrum Justitian perintätoimiston luottotappioiksi kirjaamissuositus.
Luottotappioiksi ehdotettava määrä on yhteensä 4.160 euroa.
Iltapäiväkerho maksuja 1.740 €
Srk-palvelumaksuja mm. virkatodistukset 79 €
Leirimaksuja 345 €
Leirikeskuksen palveluja 1.996 €
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.

Liitteet
-

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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49 § Tuloveroprosentin vahvistaminen
Valmistelijat
Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Talousjohtaja Anneli Hell
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi Sääksmäen seurakunnan veroprosentiksi 1,65 vuonna 2021.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi Sääksmäen seurakunnan veroprosentiksi 1,65 vuonna 2021.

LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Seurakunnan kirkkovaltuuston tulee vahvistaa tuloveroprosentti
(KL 15:2§) ja ilmoittaa se verohallitukselle kutakin talousarviovuotta edeltävän marraskuun 17. päivään
mennessä (Verotus MenL 91 a§).
Kuluvan vuoden tilitetyt ansioverotulot (tammi-huhti) ovat 1.458,976 euroa, tulot ovat 3 prosenttia
pienemmät kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Yhteisövero-osuuden tilalle tulleen valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus on ollut (tammi-huhti) 136.108 euroa.
Koronapandemian aiheuttamat poikkeusolosuhteet ovat aiheuttaneet taloudellisen taantuman, joka tarkoittaa seurakunnalle kirkollisverotuoton pienenemistä ja muitakin talouteen ja varsinkin toimintaan
liittyviä muutoksia. Ei voida varmuudella sanoa, kuinka paha taantumasta tulee ja miten suuret vaikutukset ovat Sääksmäen seurakunnassa.
Kirkkohallitus on arvioinut seurakuntien verotulojen vähentyvän keskimäärin 5 %. On todennäköistä,
että verotulot vähenevät enemmän, sillä Suomen Pankin viimeisimpien arvioiden mukaan Suomen talous voi supistua yli 10 %. Useat Pirkanmaalla toimivat yritykset lomauttavat työntekijöitä. Alustavan arvion mukaan seurakunnan verotulot voivat vähentyä 200.000–400.000 euroa.
Verot tilitetään veronsaajille kuukausittain osuutena kaikista koko maassa kertyneistä ennakonpidätyksistä. Lopullinen verotulon määrä selviää vuosittain verotuksen valmistuttua lokakuun lopussa. Jokaisen
kuukauden tilitys sisältää kuluvassa olevan vuoden lisäksi erilaisia jälki-tilityksiä kuudelta edelliseltä
vuodelta.
Jako-osuus vuodelle 2020 on 0,0291, edellisten vuosien tasoa.
Tampereen hiippakunnan alueella seurakuntien veroprosentit vaihtelevat välillä 1,25 - 1,85 %. Veroprosentti vuonna 2020 on ollut Tampereella 1,25 %, Akaassa 1,7 %, Kangasalla 1,40 %, Pirkkalassa, 1,40 %,
Lempäälässä 1,45 %, Hämeenkyrössä 1,70 %, Ylöjärvellä 1,70 %, Orivedellä 1,75 %, Mänttä-Vilppulassa
1,8 % ja Ikaalisissa 1,85 %.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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Liitteet
1 Verotulot liite 1
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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50§ Ohjeet vuoden 2021 talousarvion laatimiseen
Valmistelijat
Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Talousjohtaja Anneli Hell
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaiset ohjeet vuoden 2021 talousarvion ja toimintasuunnitelman
sekä 2022 - 2023 suunnitelmavuosien toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimiseksi.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
KJ 15 mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on antaa tehtäväalueille ohjeet seuraavan vuoden talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimiseksi. Näiden ehdotusten pohjalta kirkkoneuvosto laatii
oman talousarvioesityksensä kirkkovaltuustolle.
Liitteessä on raamibudjetti, jossa on kaksi vaihtoehtoa vuodelle 2021, A vaihtoehdossa kustannukset
pidetään nykyisellä tasolla sekä laskelmissa on huomioitu tiedossa olevat henkilöstö- ja kiinteistövähennykset sekä verotulojen muutos. Tulos on alijäämäinen lähes 500.000 euroa. Raamibudjetin B vaihtoehdossa toimintakuluja vähennetään 10 prosenttia vuoden 2020 talousarviosta, näin muodostuu toimintakuluiksi alle 4 miljoonaa euroa ja tulos on alle 100.000 euroa alijäämäinen.
Toimintamenoja on karsittava, jotta talous saadaan tasapainoon. Talousarvioin on vastattava paremmin
todellisia kustannuksia eli turhat varaukset on jäätävä ennustettavuuden vuoksi pois. Verotulojen laskuun on syytä varautua.
Vuosikate pitää pyrkiä pitämään poistojen suuruisena, tästä johtuen kokonaisuuden toimintakuluja pitää
saada edellisvuosia pienemmäksi. Tähän mahdollistavat edelleen kiinteistöjen vähentäminen, joka on
pitkittynyt sekä Valkeakosken kirkon ja seurakuntatalon osalta. Henkilöstökuluissa on korotuksen jälkeen pientä laskua tiedossa olevien muutosten vuoksi, mutta tulevaisuudessa vähennystä pitää olla
huomattavasti enemmän. Suunnittelun lähtökohtana on kirkollisvero-prosentin pysyminen ennallaan
1,65 prosentissa. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että toimintakulut ovat alle 4. miljoonaa
euroa. Tavoite on tiukka, mutta tulevaisuutta ajatellen välttämätön. Suunnittelussa huomioidaan talouden tasapainoa koskevat vaatimukset ja pyritään vähentämään henkilöstö- ja kiinteistökustannuksista
pitkällä aikavälillä.
Tulopohjaa voidaan parantaa kertaluontoisesti mahdollisilla kiinteistökaupoilla. Suunnitelmavuosien investointimenot ovat pienemässä, koska omistettava kiinteistömassa tulee pienenemään huomattavasti.
Henkilöstökustannusten sopeuttamiseksi hyödynnetään eläköitymiset, muusta syystä vapautuvat tehtävät sekä lähiseurakunnissa vapautuvien tehtävien yhteisjärjestelyt.
Liitteet
1 Vuoden 2021 talousarvioehdotuksen raamibudjetti ulkoisen tuloslaskelman muodossa liite 2
2 Vuoden 2021 talousarvion laadintaohje liite 3
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5))
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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51 § Aluekeskusrekisteriin liittyminen
Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola 0400-546 444 markku.antola@evl.fi
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valtuutta kirkkoherran ja talousjohtajan valmistelemaan Sääksmäen seurakunnan liittymistä Tampereen aluerekisteriin vuoden 2021 alusta lukien.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Kirkkohallitus on päättänyt vuonna 2015, että kaikki seurakunnat liittyvät jonkin alueelliseen keskusrekisteriin. Tätä linjausta on täsmennetty vuonna 2019 siten, että seurakuntien on liityttävä alueelliseen
keskusrekisteristeriin viimeistään vuoden 2022 alusta lukien. Tampereen hiippakunnassa on ollut kaksi
alueellista keskusrekisteriä: Tampereen ja Päijät-Hämeen keskusrekisterit. 24.5.2018 Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli asiaa, ja valtuutti kirkkoherran ja talousjohtajan käymään neuvotteluja
Päijät-Hämeen keskusreksiteriin liittymiseksi. Tuolloin näytti siltä, että Tampereen aluekeskusrekisteriin liittyminen olisi ollut selkeästi kalliimpi vaihtoehto. Päijät-Hämeen keskusrekisteriin liittyminen olisi mahdollistanut sen, että aluekeskusrekisterin alaisuudessa tehtävä työ olisi voitu tehdä seurakunnan
omalla työvoimalla hajautetusti. Näin olisi vältytty työvoiman vähentämisen tarpeelta. Neuvotteluja on
käyty, mutta koska tilanne on ratkaisevasti muuttunut, esitystä Päijät-Hämeen keskusrekisteriin liittymiseksi ei ole tuotu kirkkoneuvostolle.
Päijät-Hämeen keskusrekisteri on vuoden vaihteessa siirtynyt Mikkelin hiippakuntaan. Se ei yksin olisi
esteenä keskusreksiteriin liittymiselle. Laskelmat kirkkoherranviraston kirkonkirjojen pitämiseen liittyvistä kustannuksista Tampereen aluerekisterissä ovat halventuneet. Tilanteen muututtua valtaenemmistö Tampereen hiippakunnan seurakunnista on liittymässä Tampereen aluekeskusrekisteriin. Seurakunnan omassa työvoimatilanteessa on odotettavissa muutos hautauspalveluja hoitavan työntekijän eläköitymisen johdosta vuoden 2021 aikana. Siksi Sääksmäen seurakunnan olisi luontevaa liittyä Tampereen
aluekeskusreksiteriin vuoden 2021 alusta lukien.
Tampereen aluekeskusrekisterin kanssa käytyjen alustavien keskustelujen mukaan Tampereen seurakuntayhtymä tekee liittyville seurakunnille viralliset ehdotukset liittymisestä 20.8.2020 ja liittymissopimukset hyväksytään Tampereen seurakuntayhtymässä 8.10.2020. Tällöin olisi heillä oltava 2.10.2020
käytettävissään Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuuston hyväksymä sopimus aluekeskusrekisteriin
liittymiseksi. Sopimus voitaisiin valmistella 27.8. pidettävässä kirkkoneuvoston kokouksessa, ja se voitaisiin viedä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi 10.9.2020.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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52 § Sivutoimiluvan myöntäminen

Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola 0400-546 444 markku.antola@evl.fi
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää Heidi Heikkiselle sivutoimiluvan vs. diakoniatyöntekijän sijaisuuden ajaksi,
jotta hän voi hoitaa Lastenkoti Harmonian satunnaisia yksittäisiä työvuoroja ohjaajan tehtävissä.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Kirkkolaki 6 luku 30 § (21.12.2012/1008)
Sivutoimi ja kilpaileva toiminta
Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen- harjoittamista. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa.
Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei
saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.
Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla.
Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla perusteella.
Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen sivutoimiluvan peruuttamista.
Heidi Heikkisen sivutoimilupa koskee satunnaisia sijaisuuksia lastenkodissa, jonka palveluksessa hän
on toiminut aiemminkin. Ohjaajan tehtävän hoitaminen edellyttää sitä, että ohjaajalla on luottamuksellinen suhde hoidettavien lasten kanssa. Koska on kysymyksessä vapaapäiviin sijoittuvat yksittäiset työvuorot, ei sivutoimesta ole haittaa seurakuntaviran hoitamisen kannalta.
Liitteet
1 anomus sivutoimiluvasta liite 4
Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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53 § Määräalan ostotarjous tilasta Mihnankulma
Valmistelija
Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Talousjohtaja Anneli Hell
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että esitettyä määrä-alaa ei myydä.
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.

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.

Liitteet
1 Kartta ostettavasta alueesta liite 5
2 Kartta seurakunnan omistamasta tilasta liite 6

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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54 § Yhteistoimintamenettelyn päättäminen ja esitys
Valmistelija
Kasvatuksen toimialajohtaja Ulla-Mari Hutko 040 744 1637 ulla-mari.hutko@evl.fi
Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tuta neuvottelun tuloksen. Kirkkoneuvosto päättää irtisanoa yhden
lastenohjaajan ja osa-aikaistaa yhden lastenohjaajan.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Päätöksellä on vaikutuksia lapsiin ja perheisiin, koska päätös vaikuttaa suoraan tarjottavaan
toimintaan. Vaikutukset ovat kuitenkin vähäisiä, sillä toimintaan osallistuvien lasten määrä on vähentynyt merkittävästi.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 5.3.2020 tehnyt päätöksen aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, koskien Sääksmäen seurakunnan varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen toimintaympäristön muutoksen
vuoksi Sääksmäen seurakunta aloittaa tuta-neuvottelut koskien 1-2 lastenohjaajan lomauttamista, osaaikaistamista tai irtisanomista. Menettely on tuotannollis-taloudellinen (tuta-menettely) ja se koskee
varhaiskasvatuksen henkilökuntaa.
Työnantajan on tiedotettava asian luonteeseen nähden sopivalla tavalla 7 §:ssä tarkoitetussa asiassa tekemistään päätöksistä henkilöstölle tai heidän 1 § 3 momentissa tarkoitetuille edustajilleen.
Työnantaja ilmoitti 12.3.2020 kirjallisesti tuta-menettelyn käynnistämisestä. 19.3.2020 pidetyssä neuvottelussa päätettiin, että jatkossa neuvotteluja hoitaa Kirkon Alojen pääluottamusmies Irja Salminen.
Neuvottelemaan kokoonnuttiin vielä kolme kertaa (26.3., 31.3. ja 21.4). Neuvotteluihin osallistui työntekijöiden edustajana Kirkon Alojen luottamusmies Irja Salminen, sekä työnantajan edustajat kasvatuksen toimialajohtaja Ulla-Mari Hutko ja kirkkoherra Markku Antola. Neuvotteluissa ei tullut sellaisia ehdotuksia, jotka olisivat muuttaneet varhaiskasvatuksen nykyistä työtilannetta ja olisivat vaikuttaneet
henkilöstön vähentämistarpeeseen.
Neuvottelussa saavutettiin yksimielinen esitys, yksi lastenohjaaja irtisanotaan 1.6.2020 ja yksi lastenohjaaja osa-aikaistetaan 1.6.2020 ilmoituksella syksystä 2020 alkaen.
Toteutunut neuvotteluaikataulu:
- 19.2. Kasvatuksen työntekijöiden infotilaisuus mahdollisista tuta11.3.-neuvotteluista
- 5.3. kirkkoneuvosto, jossa kirkkoneuvosto toteaa tuta menettelyn olevan välttämätön, koska nykyiselle lastenohjaaja määrälle ei ole tarjota työtä edellä esitetyistä syistä.
- 11.3. Työntekijäkokouksessa kerrotaan koko henkilöstölle alkavista tuta-neuvotteluista
- 12.3 kirjallinen ilmoitus työntekijöille, joita asia koskee
- 18.3 Neuvottelu alkaa. Neuvottelussa käsitellään yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan asian perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja.
- lisäksi neuvottelut kertaa (26.3., 31.3. ja 21.4).
- 25.3. yhteistyötoimikunta käsittelee asiaa
- 21.4. neuvottelujen päättymispäivä
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- yhteistyötoimikunnassa merkittiin tulos tiedoksi 6.5.2020
- 14.5. kirkkoneuvosto päättää toimenpiteistä

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 6.5.2020.
KN 5.3.2020 § 28
Päätös
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto toteaa tuta-menettelyn tarpeellisuuden ja valtuuttaa kirkkoherran jatkamaan asian valmistelua esitetyllä tavalla.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Päätöksellä on vaikutuksia lapsiin ja perheisiin, koska päätös vaikuttaa suoraan tarjottavaan
toimintaan. Vaikutukset ovat kuitenkin vähäisiä, sillä toimintaan osallistuvien lasten määrä on vähentynyt merkittävästi.
Seurakuntamme varhaiskasvatuksen toimintaympäristö on muuttunut. Lasten syntyvyys on laskenut
merkittävästi koko Suomessa, myös Valkeakoskella. Lisäksi valkeakoskelaiset pienten lasten äidit ovat
työllistyneet hyvin ja siirtyneet työelämään melko varhain, usein jo ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta. Kaupungin varhaiskasvatuksesta kerrotaan, että miltei kaikki varhaiskasvatuksen päiväkotipaikat
ovat täynnä.
Seurakuntamme päiväkerhotoiminnassa olevat lapset ovat pääsääntöisesti kotihoidossa. Syksyllä 2020
sellaisia 3-5-vuotiaita kotihoidossa olevia lapsia, jotka voisivat osallistua päiväkerhotoimintaamme, on
arviolta 83 kappaletta. Heistä noin kolmannes ei ole seurakuntamme jäseniä. Lisäksi muutama kaksivuotias saattaa osallistua kerran viikossa kokoontuvaan sisaruskerhoon. 6-vuotiaat eivät ole lukumäärässä
mukana, sillä he menevät syksyllä esikouluun.
Varhaiskasvatuksemme viikoittaista toimintaa ovat kerran viikossa aamupäivällä kokoontuva sisaruskerho, kaksi kertaa viikossa aamupäivisin eripuolella kaupunkia kokoontuvat päiväkerhot (5), illalla kokoontuva temppukerho, aamupäivisin eripuolella kaupunkia kokoontuvat perhekerhot (6), taaperokahvila, vauvakahvila, sekä kouluaikoina arkipäivisin klo 12-16 kokoontuvat koululaisten iltapäivätoimintaryhmät.
Seurakunnalla on kaupungin kanssa palveluntuottajasopimus iltapäivätoiminnan järjestämisestä 124
lapselle. Henkilöstöä tarvitaan sopimuksen mukaan yksi lastenohjaaja 13 lasta kohti, siis yhteensä 10
lastenohjaajaa. Iltapäivätoimintaa järjestetään neljässä toimipisteessä, joissa kussakin on tilaa kahta tai
kolmea lastenohjaajaa vastaavalle määrälle lapsia. Nämä ryhmät täyttyvät hyvin. Iltapäivätoiminnassa
työskentelevät lastenohjaajat ohjaavat muuna aikana päiväkerhoja, erilaisia perhekahviloita, sekä temppukerhoa. Kahdestatoista lastenohjaajasta kahden ohjaajan työtehtävät eivät ole sisältäneet koululaisten
iltapäivätoimintaa.
Kahtena viimeisenä syksynä emme ole voineet aloittaa kaikkia markkinoimiamme päiväkerhoryhmiä
liian pienten ryhmäkokojen vuoksi. Tämän lisäksi vuoden 2019 lopussa lopetettiin yksi päiväkerhoryhmä kesken kauden ryhmäkoon pienemisen vuoksi. Edellä mainituista syistä johtuen tulevan syksyn
2020 varhaiskasvatuksen toiminnan toteuttamiseen riittää 10 - 10,5 henkilötyövuotta. Tällä hetkellä
vakinaisessa työsuhteessa on 12 lastenohjaajaa. Tästä syystä on syytä aloittaa yhteistoimintaneuvottelut
toiminnallisilla perusteilla lastenohjaajien määrän vähentämiseksi.
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Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaan:
7§ ”Työnantajan ja työntekijöiden välisessä tuta-menettelyssä käsitellään asia, joka koskee tuotannollisista tai taloudellisista syistä toimeenpantavaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista.”
ja
8 §, 1 mom ”ennen kuin työnantaja ratkaisee 7 § tarkoitetun asian, sen on käsiteltävä yhteistoiminnan
hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteita, vaikutuksia ja
vaihtoehtoja asianomaisten työntekijöiden tai heidän 1 §:n 3 momentissa tarkoitettujen edustajiensa
kanssa (tuta-menettely)
Aikataulu tuta-neuvottelulle:
- 19.2. Kasvatuksen työntekijöiden infotilaisuus mahdollisista tuta11.3.-neuvotteluista
- 5.3. kirkkoneuvosto, jossa kirkkoneuvosto toteaa tuta menettelyn olevan välttämätön, koska nykyiselle lastenohjaaja määrälle ei ole tarjota työtä edellä esitetyistä syistä.
- 11.3. Työntekijäkokouksessa kerrotaan koko henkilöstölle alkavista tuta-neuvotteluista
- 12.3 kirjallinen ilmoitus työntekijöille, joita asia koskee
- 18.3 Neuvottelu alkaa. Neuvottelussa käsitellään yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan asian perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja.
- 25.3. yhteistyötoimikunta käsittelee asiaa
- 10.4. neuvottelujen päättymispäivä
- 16.4. kirkkoneuvosto päättää toimenpiteistä

Liitteet
1 Muistiot neuvotteluista ja eri vaihtoehtojen vertailuja liite 7

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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55 § Pappilanniemen ja seurakuntakeskuksen irtaimiston myynti ja lahjoitus
Valmistelija
Talousjohtaja Anneli Hell
Esittelijä
Talousjohtaja Anneli Hell
Päätös
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan harkintansa mukaisesti sekä Pappilanniemen kurssikeskuksen sekä seurakuntakeskuksen vanhojen kalusteiden myymisen, hävittämisen tai lahjoittamisen.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta päättää
kirkkoneuvosto.
Pappilanniemen kurssikeskuksen remontin yhteydessä jää hävitettävää irtaimistoa mm. sänkyjä, patjoja,
peittoja, jakkaroita, verhoja, joilla ei ole juurikaan myyntiarvoa. Kaikkia käyttökelpoisia tavaroita esitetään jaettavaksi diakoniatyön kautta apua tarvitseville. Keittiöstä voidaan myydä vanha yhdistelmäuuni,
tiskikone ja keittopadat (2kpl).
Joitakin kalusteita on tarkoitus siirtää seurakunnan muihin tiloihin ja vastaavasti hävittää seurakuntakeskuksen kuluneita ja käytöltään hankalia kalusteita mm aulasta puisia penkkejä, kuluneita pöytiä ja
tuoleja.
Kaikista myyntikelpoisista koneista ja kalusteista on tarkoitus saada mahdollinen hyvä korvaus, mutta ei
ole tarkoituksenmukaista käyttää kohtuuttomasti työaikaa myyntitoimiin arvottoman irtaimiston myymisessä.

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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56 § Hautojen hallinta-ajan päättyminen
Valmistelija
Seurakuntapuutarhuri Elsi Pirinen 0400 933 014 elsi.pirinen@evl.fi
Esittelijä
Talousjohtaja Anneli Hell
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy, että liitteenä olevan luettelon haudat palautuvat seurakunnalle hallinta-ajan
päättymisen vuoksi sekä päättää, että omaisille annetaan mahdollisuus poistaa hautakivilaitteet liitteen
hautapaikoilta 30.11.2020 mennessä ja Valkeakosken Sanomissa julkaistaan kuulutus em. kohdista 1 ja 2.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Hautaoikeus lakkaa, kun määräaika pidennyksineen on kulunut loppuun (KL 17 luku 2§). Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki, jollei hautausmaan ylläpitäjä erityisestä syystä päätä pitää muistomerkistä huolta hautaoikeuden lakkaamisen jälkeen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa siitä,
kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta (HL 14§ 3mom).
Sääksmäen seurakunnassa kuulutettiin keväällä 2019 kaikilla hautausmailla määräaikaisen haudan hallinta-ajan päättymisestä lähes 200 haudalla. Asiasta lähetettiin kirje niille omaisille, joiden voimassa olevat osoitetiedot seurakunnalla oli tiedossa. Niille haudoille, joiden hautaoikeutta ei jatkettu tai omaista
ei tavoitettu 30.4.2019 mennessä, laitettiin haudalle tiedotekyltti. Tiedotekyltit ovat olleet haudoilla
2.5.2019-30.4.2020 välisen ajan.
Toisinaan omaiset vasta hautamuistomerkin poistamista koskevan kuulutuksen saatuaan pyytävät hallinta-ajan voimassaoloajan jatkamista. Seurakunta voi harkintansa mukaan suostua tähän, jolloin hautamuistomerkin poistamista koskeva asia raukeaa. Lain mukaan seurakunnalle jo palautuneen haudan hallinta-aikaa voi jatkaa, ellei siihen ole estettä. Seurakunta voi luovuttaa palautuneet haudat uudelleen
hautauskäyttöön v. 2022 alusta lähtien.
Yhteensä 77 haudan hallinta-aikaa ei ole määräaikaan mennessä jatkettu, luettelo liitteenä. Näissä seurakunnalle palautuneissa haudoissa on muistomerkki 65 haudalla ja haudoille on toukokuun 2020 alussa laitettu tiedotekyltti muistomerkin poistamisesta. Paikallislehdessä kuulutetaan liitteen hautojen hallinta siirtyneeksi Sääksmäen seurakunnalle ja että omaisilla on aikaa poistaa muistomerkit haudalta
30.11.2020 mennessä. Mikäli hautamuistomerkkejä ei ole poistettu määräaikaan mennessä, niin ne siirtyvät seurakunnalle vastikkeetta. Seurakunta säilyttää muistomerkkejä 30.11.2021 asti, jonka jälkeen
ne voidaan hävittää seurakunnan ohjeiden mukaan. Seurakunnalle palautuneiden hautojen joukossa ei
ole inventoituja hautoja.
Liitteet
1 Hautojen hallinta-aika liite 8
Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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57 § Anomus virkamääräyksestä
Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola 0400 546 444 markku.antola@evl.fi
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto anoo virkamääräystä seurakuntapastorin sijaisuuteen Aija Kaartiselle ajalle 1.7.2020 –
31.7.2021 väliseksi ajaksi hänen hoitaakseen Teemu Salmisen viransijaisuutta 80 %:n työpanoksella,
mikäli Teemu Salmiselle myönnetään virkavapaus.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Teemu Salminen on anonut virkavapauden jatkoa ajalle 1.7.2020 – 31.7.2021. Asia on tuomikapitulin
valmistelussa paraikaa. Aija Kaartinen on lupautunut hoitamaan viransijaisuutta 80 %:n työpanoksella
mainittuna aikana.

Liitteet
1 Anomus virkavapaudesta liite 9

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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58 § Kappelikirkon äänentoistolaitteiden täydennys
Valmistelija
Kanttori Tomi Pöntinen 040 744 1649 tomi.pontinen@evl.fi
Kirkkoherra Markku Antola 0400 546444 markku.antola@evl.fi
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti äänin 7-2 esittää kirkkovaltuustolle lisämäärärahan 15.000 euron myöntämistä
vuoden 2020 investointiosaan kappelikirkon äänentoistolaitteiden parantamiseen, striimaukseen ja
bändisoittoon sekä virtuaaliurkuihin paremmin soveltuvaksi.
Antti Selkee jätti eriävän mielipiteen.
Käsittely:
Antti Selkee esitti Ulla Karppilan kannattamana, että puheenjohtajan esitys, jota ei ole tehty kirjallisena
-hylätään. Puheenjohtaja antoi äänestysohjeet, äänestys suoritetaan käsiäänestyksenä, esittelijän ehdotus
jaa ja Antti Selkeen esitys ei. Äänestystulos jaa 7 (Fredrikson, Lähde, Heikkinen, Paasio, Veuro, Antola,
Eteläniemi), ei 2 (Selkee, Karppinen)
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle lisämäärärahan 15.000 euron myöntämistä vuoden
2020 investointiosaan kappelikirkon äänentoistolaitteiden parantamiseen, striimaukseen ja bändisoittoon sekä virtuaaliurkuihin paremmin soveltuvaksi.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Poikkeustilanteessa on jouduttu striimaamaan kaikki jumalanpalvelukset. Laitteet tuli hankituiksi jo
viime vuonna, joten kokemustakin oli jo etukäteen saatu. Äänentoisto on osoittautunut ongelmalliseksi
varsinkin musiikin osalta. Kirkossa olevat äänentoistolaitteet on hankittu puheäänen eikä musiikin vahvistamista varten. Kun jumalanpalveluksissa käytetään yhä enemmän useita soittimia, niiden ääntä ei
voida nykyisillä laitteilla toistaa riittävän tasokkaasti.
Syksystä alkaen Valomerkki –messuja pidetään säännöllisesti joka toinen viikko, jolloin bändin äänentoiston tarve lisääntyy entisestään. Seurakunnan nuorisotyön piirissä on paljon soittajia ja laulajia, joiden
musisointi helpottuisi, jos kappelikirkossa olisi kiinteät, äänentoistoon soveltuvat kaiuttimet ja bändisoittimien äänen miksaamiseen soveltuvat miksauspöytä. On todennäköistä, että poikkeusolojen jälkeenkin jumalanpalvelusten striimaus tulee lisääntymään, jolloin tarve tuottaa laadukasta ääntä sekä
puheen että musiikin osalta kasvaa entisestään. Äänentoiston uusimista puoltaa myös se, että joka tapauksessa äänentoistoa joudutaan lähitulevaisuudessa parantamaan, kun kappelikirkon urkuhanke etenee. Virtuaaliurkuhanke sisältää olennaisena osana äänentoiston uusimisen Kappelikirkossa. Nyt tehtäisiin jo osa siitä etukäteen.
Tarjoukset laitteista on pyydetty kolmelta valmistajalta: Audiotalo Oy, Lempäälä, Akukon Oy, Helsinki
ja Studiotec Oy, Espoo. Kanttori Tomi Pöntinen on pyydetty kokoukseen esittelemään asiaa.
Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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59 § Ilmoitusasiat
Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola 0400 546 444 markku.antola@evl.fi
Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.
Kirkkohallituksen yleiskirjeet on luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
Liitteet
13/2020 Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä
2020, liite Hallinnonalan ohje Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan kunniamerkkiehdotusten
valmistelusta
12/2020 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvapolitiikasta ja yleisistä tietoturvamääräyksistä
poikkeamisesta poikeusolojen aikana
11/2020 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys hallinnon järjestämisestä
10/2020 Suomi.fi-viestit -palvelun käyttöönotto
9/2020 Koronavirus COVID-19
Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A3/2020
Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus hengellisen työn viranhaltijan asemasta työaikalain tullessa
sovellettavaksi 1.4.2020 lukien
Domus –asiakirjahallinta ohjelmiston käyttöönotto on alkanut ja luottamushenkilöiden koulutus
syksyllä.
Viranhaltijapäätökset (päivitetään myöhemmin)
Kirkkoherra
Kasvatuksen toimialajohtaja
Talousjohtaja
Johtava diakonian viranhaltija
Seurakuntapuutarhuri

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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60 § Muutoksenhakuosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.01.
Kirkkolain 24 luvun mukainen muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös.

Liitteet
1 Muutoksenhakuohjaus liite 9

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

