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Aika

torstai 20.5.2021 kello 17:00-18:30

Paikka

Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27

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

puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja
jäsen, poissa; paikalla § 68 klo 17:08
varajäsen, § 66,67, klo 17-17:08
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen,

Peräkääly, Anja
Hukari, Arni
Kumlander, Joni
Paso, Marjaana
Hutko, Ulla-Mari

kirkkovaltuuston puheenjohtaja,
vs. talousjohtaja,
kirkkovaltuuston vp, poissa
tiedottaja, sihteeri
kasvatuksen toimialajohtaja (§71, 17:18-17:21; § 74
klo 18:00-18:06)

Muut osallistujat

Asiat

§ 66-77

Allekirjoitukset
Markku Antola
puheenjohtaja

Marjaana Paso
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Valkeakoskella 20.5.2021

Antti Selkee

Seppo Sinisalo

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa 21.5– 4.6.2021 toimiston aukioloaikoina klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 – 14.00.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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66 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. Alkuhartaus Joh. 14.

67 § 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 liitteineen lähetettiin jäsenille sähköpostitse viikkoa ennen.

68 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Riikka-Leena Eerola-Nieminen saapui kokoukseen klo 17:08, Ulla-Karppila poistui 17:08.

69 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti Antti Selkeen ja Seppo
Sinisalon.
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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70 § Toimistosihteerin irtisanoutuminen

Valmistelija:
vs. talousjohtaja Arni Hukari, 040 7441653
Esittelijä:
vs. talousjohtaja Arni Hukari, 040 7441653
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että toimistosihteeri Merja Airaksinen on 21.4.2021 päivätyllä kirjeellä irtisanoutunut 31.5.2021 alkaen.

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

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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71 § Luottotappiokirjaukset
Valmistelija:
vs. talousjohtaja Arni Hukari, 040 7441653
Esittelijä:
vs. talousjohtaja Arni Hukari, 040 7441653
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Käsittely:
Pyydettiin Ulla-Mari Hutkoa kertomaan iltapäiväkerhojen laskuttamisesta, paikalla klo 17:18-17:21.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy 6903,58 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. Tilintarkastajien vahvasta suosituksesta ja hyvän taloudenpidon vuoksi
esitetään kirkkoneuvostolle kaikkien yli 365-päivää vanhojen saatavien kirjaamista luottotappioiksi.
Poikkeuksena tästä srk-palvelun laskut, joista jätetty ehdotelmalle kaikki vuonna 2020
erääntyneet laskut
Luottotappioiksi ehdotettava määrä on yhteensä 6903,58 euroa.
Iltapäiväkerho maksuja 4508,58 €
Srk-palvelumaksuja mm. virkatodistukset 232,50 €
Leirimaksuja 812,50 €
Vuokrasaamisia 670,00 €
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
Luottotappioehdotelma KN kevät 2021. Liite 1

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

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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72 § Tuloveroprosentin vahvistaminen
Valmistelija:
vs. talousjohtaja Arni Hukari, 040 7441653
Esittelijä:
vs. talousjohtaja Arni Hukari
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi Sääksmäen seurakunnan veroprosentiksi 1,65 vuonna 2022.
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 1.505,349 euroa (vuosi 2020: 1.458,976),
tulot ovat 3.17 prosenttia suuremmat kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Yhteisövero-osuuden
tilalle tulleen valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus on ollut (tammi-huhti) 153 240 euroa (vuosi 2020 136.108). Positiivinen verokertymä tullee kuitenkin tasaantumaan vuoden loppuun
mennessä, sillä jäsenkehityksessä (-36 jäsentä alkuvuonna) ja BKT:ssa ei ole tapahtunut merkittävää
nousua.
Koronapandemian aiheuttamat poikkeusolosuhteet ovat aiheuttaneet taloudellisen taantuman, joka tarkoittaa seurakunnalle kirkollisverotuoton pienenemistä ja muitakin talouteen ja varsinkin toimintaan
liittyviä muutoksia. Talouden taantuma on kuitenkin tähän mennessä näyttäytynyt pienempänä kuin alkuvaiheessa pelättiin. Korona-pandemian pitkäaikaisvaikutuksia ei kuitenkaan vielä tarkemmin tiedetä,
vaikka Suomen talouden odotetaankin kääntyvän nousuun kuluvan vuoden aikana.
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 2021 on 0,0281, 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 %.
Liitteet
1 Verotulot liite 2
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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73 § Ohjeet vuoden 2022 talousarvion laatimiseen
Valmistelija:
vs. talousjohtaja Arni Hukari, 040 7441653
Esittelijä:
vs. talousjohtaja Arni Hukari, 040 7441653
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteen mukaiset ohjeet vuoden 2022 talousarvion ja toimintasuunnitelman
sekä 2023 - 2024 suunnitelmavuosien toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimiseksi raamibudjetti B
mukaisesti.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy raamibudjettiliitteen raami A tai B mukaisen vuoden 2022 talousarvion ja
toimintasuunnitelman sekä 2023 - 2024 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 2022, A vaihtoehdossa kustannukset
pidetään vuoden 2021 TA:n tasolla sekä laskelmissa on huomioitu tiedossa olevat henkilöstö- ja kiinteistövähennykset sekä verotulojen muutos. Tulos on 144 557 euroa alijäämäinen. Raamibudjetin B
vaihtoehdossa toimintakuluja vähennetään 5 prosenttia vuoden 2021 talousarviosta, näin muodostuu
toimintakuluiksi alle 4 miljoonaa euroa ja tulos on alle 64.840 euroa ylijäämäinen.
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
olla alle 4 miljoonaa. 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 2022 talousarvioehdotuksen raamibudjetti ulkoisen tuloslaskelman muodossa liite 4
2 Vuoden 2022 talousarvion laadintaohje liite 3
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5))
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74§ Lastenohjaajan palkkaaminen

Valmistelijat
Kasvatuksen toimialajohtaja Ulla-Mari Hutko
Esittelijä
Kasvatuksen toimialajohtaja Ulla-Mari Hutko
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus. Lisäksi kirkkoneuvosto valitsi Sari Veuron haastatteluryhmän jäseneksi.
Ulla-Mari Hutko poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo 18:06.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että
1) kasvatuksen toimialajohtaja saa valtuudet palkata lastenohjaajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 2.8.2021 lähtien
2) tehtävän kelpoisuusehdot ovat kirkkohallituksen suositusten mukaiset; lastenohjaajan tehtävät ilmenevät laaditusta tehtävänkuvauksesta ja tehtävän palkkaus on vaativuusryhmä 402 (2051,15 €/kk) ja
tehtävään valitun tulee esittää ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2. mom.) ja hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan, tehtävään valitun tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja hänet on
konfirmoitu, lisäksi tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa
3) haastattelun suorittavat kasvatuksen toimialajohtaja Ulla-Mari Hutko ja kirkkoherra Markku Antolan
lisäksi yksi kirkkoneuvoston valitsema jäsen.
Kirkkoneuvosto merkitsi kokouksessaan 2/18.2.2021 tiedoksi lastenohjaaja Katja Lavosen ilmoituksen
irtisanoutumisesta 8.2.2021 lukien.
Kasvatuksen toimialajohtaja esittää lastenohjaajan palkkaamista vakinaiseen työsuhteeseen 2.8.2021
alkaen. Lastenohjaajan palkkaaminen on välttämätöntä koska koululaisten iltapäivätoimintaryhmien
lapsilukumäärä vaatii Valkeakosken kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisen työntekijämäärän.
Lisäksi syksyn pienten lasten kerhotoiminnan hakijamäärä on osoittanut sen, että kaikki tarjotut kerhot
toteutuvat suunnitellusti kaudella 2021.
Tehtävän kelpoisuusehdot ovat Kirkkohallituksen suosituksen mukaiset. Lastenohjaajan tehtävät ilmenevät laaditusta tehtävänkuvauksesta ja toimen palkkaus on vaativuusryhmä 402 (2 051,15 €/kk). Tehtävään valitun tulee esittää ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2. mom.) ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, lisäksi tehtävään valitun tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja hänet
on konfirmoitu. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Liitteet
1 varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnittelulomake liite 5

LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Päätöksellä on vaikutuksia lapsiin ja perheisiin, koska päätös vaikuttaa suoraan tarjottavan palveluun
määrään ja laatuun.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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nimikirjaimet

Toimenpiteet
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75 § Seurakunnan edustaja Suomen Lähetysseuran vuosikokouksessa

Valmistelija:
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444
Esittelijä:
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Vapaaehtoisten edustajaksi kirkkoneuvosto valitsi Pirkko Vilamo-Aaltonen.

Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa lähetyssihteeri, vapaaehtoistyön koordinaattori Elina Virtasen toimimaan Sääksmäen seurakunnan edustajana Suomen Lähetysseuran vuosikokouksessa 12.6.2021.

Sääksmäen seurakuntaa on pyydetty nimeämään Suomen Lähetysseuran jäsenenä edustajansa etäyhteyksin järjestettävään vuosikokoukseen 12.6.2021. Seurakunnat saavat sääntöjen mukaan lähettää yhdistyksen kokouksiin edustajia läsnä olevan jäsenmäärän mukaisesti (alle 15 000 jäsenen seurakunta) 12 edustajaa. On luontevaa, että vuosikokous edustajana toimii seurakunnan lähetyssihteeri Elina Virtanen ja yksi vapaaehtoinen.

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

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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76 § Ilmoitusasiat

Valmistelija
Tiedottaja Marjaana Paso
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Kirkkohallituksen ja työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet.
nro 15/2021 Kesätyöseteli
nro 16/2021 Kirkkohallituksen antaman väliaikaisen määräyksen voimassaolo on päättynyt
A5/2021: Ryhmähenkivakuutussopimus 2021-2022; muutos KirVESTES 2020-2022 88 §:n soveltamisohjeeseen ja muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan/järjestämistapaan
Kirkkohallituksen yleiskirjeet on luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet löytyvät ja ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa
kit/ajankohtaista/yleiskirjeet.
Muutos kirkkoneuvoston syksyn kokousaikatauluun:
Elokuun kirkkoneuvosto pidetään torstaina 19.8. klo 17.00 seurakuntatalolla.
Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra
vs. talousjohtaja
Kasvatuksen toimialajohtaja
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

9-13 (2021)
1 (2021)
10-13(2021)
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77 § Muutoksenhakuohjaus ja kokouksen päätös
Kirkkolain 24 luvun mukainen muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30.
Liitteet
1 Muutoksenhakuohjaus liite

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

