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Aika

torstai 10.6.2021 kello 17:00-18:18

Paikka

Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27

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

puheenjohtaja, ei §84 klo 17:54-17:57
varapuheenjohtaja, §84 klo 17:54-17:57
jäsen,
varajäsen
jäsen, poissa
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen,

Peräkääly, Anja
Hukari, Arni
Kumlander, Joni
Paso, Marjaana
Koivusilta, Karri

kirkkovaltuuston puheenjohtaja,
vs. talousjohtaja,
kirkkovaltuuston vp,
tiedottaja, sihteeri
kiinteistöpäällikkö (tiedoksi §86)(17:10-17:25)

Muut osallistujat

Asiat

§ 78-87

Allekirjoitukset
Markku Antola
puheenjohtaja

Erkki Eteläniemi
varapuheenjohtaja

Marjaana Paso
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Valkeakoskella 10.6.2021

Sari Veuro

Juhani Fredrikson

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa 11.6– 24.6.2021 toimiston aukioloaikoina klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 – 14.00.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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78 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00. Alkuhartaus, virsi 571: 1-3, psalmi 18.

79 § 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 lähetettiin jäsenille sähköpostitse kuusi päivää ennen.

80 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Karri Koivusilta kertoi (§86) kirkkoneuvostolle neuvottelusta kaupunginjohtaja Uschanoffin kanssa.

81 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti Sari Veuron ja Juhani
Fredriksonin.
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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82 § Ohjesäännön ja työjärjestyksen uudistaminen

Valmistelija:
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444
Esittelijä:
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että sekä kirkkovaltuuston työjärjestys, että kirkkoneuvoston ohjesääntö viedään uudelleenvalmisteltavaksi ja valmisteluun osallistuu luottamushenkilöjohtoryhmä. Samalla tarkistetaan eri toimialojen johtosäännöt.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy uudistetut kirkkovaltuuston työjärjestyksen
ja kirkkoneuvoston ohjesäännön esitettäväksi Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin hyväksyttäväksi.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Ei muutoksenhakuoikeutta.
Liite:
Liite 1. kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston johtosäännöt

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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83 § Kirkkovaltuuston jäsenen ero
Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa valtuutettu Marja-Leena Innalan menettäneen
vaalikelpoisuutensa 12.5.2021 erottuaan Sääksmäen seurakunnan jäsenyydestä. Hänen tilalleen ei voida
valita ketään, koska kaikki ryhmässä ehdokkaina olleet ovat tulleet valituiksi kirkkovaltuuston jäseniksi.
Näin ollen kirkkovaltuusto jatkaa vajaalla kokoonpanolla toimikautensa loppuun.
KL 23:4 §
Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan 3 §:n 2
ja 3 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden kuukauden pituiseksi määräajaksi.
Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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84 § Kirkkoherran eroaminen virastaan eläkkeelle jäämistä varten
Valmistelija
vs. talousjohtaja Arni Hukari, 040 7441653
Esittelijä
vs. talousjohtaja Arni Hukari, 040 7441653
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Käsittely:
Markku Antola ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo 17:5417:57. Puheenjohtajana pykälässä varapuheenjohtaja Erkki Eteläniemi.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kirkkoherra Markku Antola on 26.5.21 päivätyllä eroanomuksella irtisanoutunut eläkkeelle siirtymistä varten 1.8.2022 alkaen. Irtisanoutumisilmoitus katkaisee kirkkoherran viran hoitamisen.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta
Liite:
Liite 2. Eroanomus.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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85 § Seurakunnan asiakirjojen tallentaminen arkistolaitokseen
Valmistelija
Markku Antola, kirkkoherra, 0400 546444
Esittelijä
Markku Antola, kirkkoherra, 0400 546444
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. hyväksyy Sääksmäen seurakunnan väestökirjanpitoon liittyvän arkistomateriaalin siirtämisen Hämeenlinnan Kansallisarkistoon ja
2. valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan asiaa koskevan sopimuksen.
Sääksmäen seurakunta on siirtynyt Tampereen Aluekeskusrekisteriin vuoden 2021 alusta lukien. Siirtyminen on edellyttänyt sitä, että kaikki väestökirjanpitoon liittyvä materiaali on asianmukaisesti digitoitu ja tarkistettu. Seurakunnan asiakirjojen tallettamisesta arkistolaitokseen säädetään kirkkojärjestyksen 16 luvun 6 §:ssä. Tämän mukaisesti sata vuotta vanhempia kirkonkirjoja ja muita pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja voidaan kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston suostumuksella tallettaa arkistolaitokseen. Lisäksi on mahdollista tallettaa myös sata vuotta nuorempia kirkonkirjoja, jos ne on digitoitu
osaksi kirkon yhteistä jäsenrekisteriä (Kirjuri). Asiakirjojen omistusoikeus säilyy tallettajalla. Arkistolaitos on yhtenäisten käytäntöjen luomiseksi ohjeistanut arkistolaitoksen yksiköitä seurakuntien asiakirjojen talletuksista.
Sata vuotta vanhemmat kirkonkirjat voidaan tallettaa säilytettäväksi maksutta arkistolaitoksessa. Myös
40 vuotta vanhemmat kirkonkirjat voidaan tallettaa säilytettäväksi maksutta, jos kirkonkirjat on digitoitu ja viety osaksi kirkon yhteistä jäsenrekisteriä Kirjuria. 40 vuotta nuoremmat kirkonkirjat voidaan tallettaa säilytettäväksi maksua vastaan, jos ne on digitoitu. Tämä koskee perhelehtikortistoa, koska seurakunnan perhelehtikortistoa käsitellään yhtenä kokonaisuutena riippumatta yksittäisen perhelehtikortin iästä. Säilyttämisestä peritään arkistolaitoksen hinnaston mukainen maksu. Arkistolaitos ei
tarjoa lainkaan tietopalvelua alkuperäisistä kirkonkirjoista tai perhelehdistä, vaan se ainoastaan säilyttää
aineistoja. Keväällä 2021 on käyty neuvotteluja Hämeenlinnan Kansallisarkiston kanssa siitä, että
Sääksmäen seurakunnan kirkonkirjat voitaisiin kokonaisuudessaan siirtää arkiston haltuun.
Kansallisarkisto säilyttää maksuitta yli 40 vuotta vanhat kirkonkirjat ja yli 100 vuotta vanhat muut asiakirjat: lopuista peritään Kansallisarkiston hinnaston mukainen korvaus, joka on tällä hetkellä
1,65€/hm/kk (ALV 0%). Tämän lisäksi tulee metatietojen tallettamisen maksu, joka on tällä hetkellä
38,95€/tunti (ALV 0%). Talletussopimuksessa voidaan ennakolta arvioida maksulliseen metatietojen tallettamiseen käytettävä maksu (tuntimäärä). Perhelehtien osalta on materiaali ennen arkistointia siirrettävä isoista vetolaatikoista standardien mukaisiin kansioihin arkiston hyväksymien ohjeiden mukaisesti.
Historiallisesti arvokas väestökirjanpidon materiaali on Kansallisarkistossa paremmassa tallessa, kuin
seurakunnan omassa säilytyksessä. Monissa seurakunnissa vastaava siirto on tehty juuri aluekeskusrekisteriin siirtymisen jälkeen. Ehtona siirrolle on se, että seurakunnassa on tehty asiasta kirkkovaltuuston
päätös.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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86 § Ilmoitusasiat
Valmistelija
Tiedottaja Marjaana Paso, 040 744 1657
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Kirkkohallituksen ja työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet.
nro 17/2021 Piispainkokouksen päätös sairaalapapin ja kehitysvammaistyön papin virkoihin vaadittavasta tutkinnosta
nro 17/2021 liite Kirkon säädöskokoelma nro 148-2021 Piispainkokouksen päätös sairaalapapin ja kehitysvammaistyön papin virkoihin vaadittavasta tutkinnosta
nro 18/2021 Seurakuntien toiminnan ja palvelujen maksullisuus
nro 19/2021 puuttui (evl.fi.plus)
nro 20/2021 SEURAKUNTAVAALIT 2022
A6/2021 Ohjeet yhteistyötoimikunnan asettamista ja työsuojeluvaltuutettujen valintaa varten
Kirkkohallituksen yleiskirjeet on luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet löytyvät ja ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa
kit/ajankohtaista/yleiskirjeet.
Kangasalan rovastikunnan kirkkoherrojen vuosilomat kesäkaudella 2021:
Sääksmäen seurakunta - Kirkkoherra Markku Antolan vuosiloma on 14.6. – 18.7.2021,
jolloin sijaisena on o.v.o Pirkko Pyyhtiä.
Tampereen hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivät 18.9.2021 Vammalan
seurakuntatalolla, Asemakatu 6, 38210 Sastamala. Ilmoittautuminen 3.9. mennessä. (liite)
Muuta:
Kiinteistöpäällikkö Karri Koivusilta kertoi kaavoitusneuvotteluista kaupunginjohtaja
Minna Uschanoffin kanssa.
Viranhaltijapäätökset
kirkkoherra
vs. talousjohtaja

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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87 § Muutoksenhakuohjaus ja kokouksen päätös
Kirkkolain 24 luvun mukainen muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:18. Virsi 571:4-6.
Liitteet
1 Muutoksenhakuohjaus liite

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

