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Aika

Torstai 19.8.2021 kello 17:00-18:45

Paikka

Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27

Läsnä
Antola, Markku
Eteläniemi, Erkki
Eerola-Nieminen, Riikka-Leena
Kauhanen, Kari
Lähde, Elina
Heikkinen, Marja
Selkee, Antti
Sinisalo, Seppo
Veuro, Sari
Niska, Salme
Paasio, Olli

puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja,
jäsen,
jäsen,
jäsen, poissa
jäsen,
jäsen,
jäsen, poissa
jäsen,
varajäsen,
varajäsen,

Peräkääly, Anja
Hukari, Arni
Kumlander, Joni
Paso, Marjaana
Itkonen, Juha

kirkkovaltuuston puheenjohtaja,
vs. talousjohtaja, ei § 97, klo 18:13-18:18
kirkkovaltuuston vp, poistui 17:52
tiedottaja, sihteeri
asessori, tuomiokapituli, § 92,93, klo 17-17:55

Muut osallistujat

Asiat

§ 88-104

Allekirjoitukset
Markku Antola
puheenjohtaja

Erkki Eteläniemi
varapuheenjohtaja

Marjaana Paso
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Valkeakoskella 19.8.2021

Salme Niska

Marja Heikkinen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa 20.8– 3.9.2021 toimiston aukioloaikoina klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 – 14.00.
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88 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00, virsi 963, psalmi 30, Isä meidän –rukous.

89 § 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.

90 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

91 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti Salme Niskan ja Marja
Heikkisen.
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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92 § Keskustelu kirkkoherranvaalin prosessista

Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi
Esittelijä
Pappisasessori Juha Itkonen, juha.itkonen@evl.fi
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja Erkki Eteläniemi, 0400 631723, erkki.etelaniemi@gmail.com
Päätös:
Kirkkoneuvosto keskusteli esittelyn jälkeen kirkkoherranvaalin prosessista.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto käy keskustelun kirkkoherranvaalin prosessista.
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on antanut 13.2.2019 ohjeet kirkkoherranvaalin prosessista.
Ohjeet ja vaaliprosessin kehittäminen on tullut tarpeelliseksi siksi, että perinteisen yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvan kirkkoherranvaalin rinnalle on tullut myös mahdollisuus valita kirkkoherra kirkkovaltuuston tai yhtymässä seurakuntaneuvoston toimesta. Prosessin kehittämiseen liittyy myös pappisasessorin läsnäolo vaalin valmistelun yhteydessä. Juha Itkonen on kutsuttu selvittämään prosessia tähän kirkkoneuvoston kokoukseen. Samassa yhteydessä on mahdollisuus käydä keskustelu vaalin järjestämiseen liittyvistä asioista.
Liite
Liite 1 Tuomiokapitulin ohje kirkkoherran välillisen vaalin prosessista

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

Ei muutoksenhakuoikeutta.
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93 § Lausunto kirkkoherranviran täyttämisestä
Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi
Esittelijä ja puheenjohtaja
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Erkki Eteläniemi, 0400 631723, erkki.etelaniemi@gmail.com

Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto
1) Pyytää tuomiokapitulia julistamaan kirkkoherranviran haettavaksi.
Toteaa, että täytettävästä kirkkoherranvirasta lisätietoja antavat kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Erkki Eteläniemi 0400 631723 erkki.etelaniemi@gmail.com ja kirkkoherra Markku Antola, 0400
546 444, markku.antola@evl.fi.
2) Toteaa, että viran palkkaus on KirVESTES K30 hinnoitteluryhmän mukainen ja määräytyy valittavan henkilön kokemuksen ja osaamisen ja myöhemmin työsuorituksen perusteella.
3) Toteaa, että valittavan tulee esittää rikosrekisterilain 6§:n mukainen rikosrekisteriote (KL 6:33§).
4) Antaa tuomiokapitulille lausunnon kirkkoherranviran erityisistä tarpeista, jonka puheenjohtajisto
laatii kirkkoneuvoston evästyksen mukaisesti.
5) Hyväksyy kirkkoherranvaalin vaalitavaksi välillisen vaalin.
Asiaa käsiteltäessä puheenjohtajana toimii kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Erkki Eteläniemi.
Sääksmäen seurakunnan kirkkoherranvirka on tullut avoimeksi, kun kirkkoherra Markku Antola on ilmoittanut jäävänsä vanhuuseläkkeelle 1.8.2022.
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt lausuntoa Sääksmäen seurakunnalta 10.9.2021
koskien tulevan kirkkoherran vaalin järjestämistä. Pyynnön mukaan lausunnon tulee sisältää:
- esitys vaalitavasta
- jos kirkkovaltuusto esittää välillistä vaalia, esitys tulee perustella (KL 23:11 §)
- lausunto Sääksmäen seurakunnan kirkkoherran viran erityisistä tarpeista (KJ 6:13§)
- tuleeko virkaan valitun esittää rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Ote tulisi
vaatia vain silloin, kun kirkkoherran virkaan pysyväisluonteisesti ja olennaisesti kuuluu työskentelyä lasten kanssa.
- koska ensisijaisesti kirkkoherran virka laitetaan haettavaksi verkkolomakkeella (KirkkoHR), tulee seurakunnan lausunnossa käydä ilmi:
1) kuka antaa lisätietoja täytettävästä kirkkoherran virasta (nimi, puhelinnumero, sähköposti),
2) viran palkkaus ja
3) organisaatiokuvaus (lyhyt kuvaus seurakunnasta)
Asian valmistelun yhteydessä on pappisasessori Juha Itkonen ollut läsnä kirkkoneuvoston kokouksessa
19.8.2021 ja häntä on konsultoitu muutoinkin.
Esitys vaalitavasta
Kirkkoherran vaalia koskevat kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen säännökset uudistuivat vuoden 2014 alusta lukien. Lisäksi kokonaan uusi kirkon vaalijärjestys (416/2014) tuli voimaan 1.7.2014. Kirkon vaalijärjestyksen 3. luku käsittelee kirkkoherran välitöntä vaalia. Lähtökohtaisesti kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla, jossa äänioikeus on 18 vuotta täyttäneillä seurakunnan jäsenillä. Tuomiokapituli voi kuitenkin kirkkovaltuuston pyynnöstä päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto (kirkkoherran välillinen vaali, KL 23:11.2) Päätös välillisen vaalin
toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi julistamista (KL 23:11.4) ja se on perusteltava. VaaPöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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litapaa harkittaessa on syytä ottaa huomioon muun muassa seurakunnan jäsenten kiinnostus seurakunnan ja kirkkoherran tehtäviä kohtaan, seurakuntalaisten aktiivisuus vaikuttaa seurakunnan toimintaan
sekä paikallinen äänestysaktiivisuus edellisissä seurakuntavaaleissa tai kirkkoherran vaalissa. Edellisissä
seurakuntavaaleissa 2018 äänioikeuttaan käytti 15,5 % äänioikeutetuista ja kirkkoherranvaalissa 2013
6,4 %.
Kirkkoherran välittömässä vaalissa tuomiokapituli haastattelee kaikki hakijat ja asettaa kelpoisista hakijoista kolme vaalisijoille. Seurakunnan äänioikeutetut jäsenet äänestävät vaalisijan saaneista kirkkoherran välittömällä vaalilla. Seurakuntalaiset tutustuvat ehdokkaisiin vaalisaarnojen ja mahdollisten muiden
vaalitilaisuuksien kautta. Välittömässä vaalissa ei voida hyödyntää ehdokkaiden psykologista testausta,
koska testituloksia ei voi esitellä äänestäjille virkaa hakeneiden yksityisyyden suojan takia. Hallinnollisesti kirkkoherranvaali edellyttää mm. vaalilautakunnan perustamista, kuulutuksia lehdessä ja ennakkoäänestyksen järjestämistä varsinaisen vaalipäivän äänestyksen lisäksi. Välittömän vaalin kustannukset
nousevat välillistä vaalia korkeammiksi mm. lehti-ilmoittelusta, vaalimateriaalista ja useissa eri yhteyksissä vaaliorganisaatiossa työskentelevien henkilöiden kokouspalkkioista johtuen. Välittömässä vaalissa
seurakuntalaiset valitsevat oman hengellisen johtajansa ja pitkän valintaprosessin myötä seurakunta saa
näkyvyyttä. Varjopuolena on se, että välttämättä kansan suosiossa oleva pappi ei ole johtamistaidoiltaan
paras vaihtoehto.
Kirkkoherran välillisessä vaalissa tuomiokapituli haastattelee myös kaikki hakijat ja antaa kelpoisista
hakijoista lausuntonsa kirkkovaltuustolle, jonka tulee ottaa lausunto huomioon vaalia toimittaessaan.
Kirkkoherranvaali toimitetaan kirkkovaltuuston kokouksessa joko yksi- tai kaksikierroksisena. Valtuuston jäsenet voivat äänestää ketä tahansa kelpoista hakijaa. Välillisen kirkkoherranvaalin kustannukset
jäävät välitöntä vaalia pienemmiksi. Kustannuksiksi tulee ehdokkaiden psykologinen soveltuvuusarviointi, eikä erillistä vaaliorganisaatiota välttämättä tarvitse perustaa; tuomiokapituli kylläkin suosittelee,
että seurakunta valitsee työryhmän valmistelemaan kirkkoherranvaalia. Tämä lienee tarpeellista, jotta
kirkkoherranvaali saa näkyvyyttä myös kirkkovaltuuston suorittaessa valinnan. Välillisessä vaalissa on
mahdollista järjestää tarvittaessa useampikin haastattelukierros. Välillinen vaali tekee valinnasta ammattimaisemman, koska johtamisessa tarvittavia kriteereitä arvioidaan paremmin. Muiden kuin luottamushenkilöasemassa olevien seurakuntalaisten mielipidettä voidaan kuulla järjestämällä vaalipaneeli tai
muu seurakuntalaisille avoin tilaisuus.
Kirkkovaltuuston tehtävänä on esittää tuomiokapitulille arvionsa siitä, kumpi vaalitapa takaa paremmin
parhaan mahdollisen hakijan valinnan. Kansanvaalin vahvuuksia ovat vaalin tavasta johtuva näkyvä keskustelu hakijoista ja seurakunnan tulevaisuudesta. Välillisen vaalin vahvuuksiin kuuluu mahdollisuus arvioida hakijoiden kirkkoherranviran hoidon kannalta olennaisia kykyjä ja soveltuvuutta psykologisia
testejä hyödyntämällä. Myös välillisessä vaalissa on mahdollisuus hoitaa vaalin toimittaminen tavalla,
jossa tulevan kirkkoherran henkilöstä ja seurakunnan elämän suunnasta käydään perusteellinen keskustelu vaalin yhteydessä. Näihin seikkoihin nojaten valtaosa kirkkoherranvaaleista on vuoden 2014 jälkeen pidetty välillisenä vaalina.
Päätöksen siitä, että kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, tekee hiippakunnan tuomiokapituli. Se voi
omassa harkinnassaan ottaa seurakunnan toimielimen perustelujen lisäksi huomioon oman näkemyksensä seurakunnan tarpeista. Käytännössä tuomiokapituli voi kuitenkin vain erityisestä syystä ratkaista
vaalitavan seurakunnan pyynnöstä poikkeavasti. Tuomiokapitulin päätös vaalitavasta on vaalien valmistelua, eikä siihen voi hakea erikseen muutosta.
Viran erityiset tarpeet
Sääksmäen seurakunnan Tuomiokapitulille annettavassa lausunnossa tulee olla selvitys Sääksmäen seurakunnan kirkkoherranviran erityisistä tarpeista. Tämä tarkoittaa, että ennen viran haettavaksi julistamista on selvitettävä ne kriteerit, joiden perusteella potentiaalisten hakijoiden taitoa ja kykyä arvioidaan suhteessa avoimena olevaan virkaan. Peruslähtökohtana ovat kirkkoherran viran tehtävät, jotka on
määritelty kirkkojärjestyksen 6. luvun 13 §:ssä. Tämän lisäksi voidaan ottaa huomioon seurakunnan
Pöytäkirjan tarkastajien
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toimintaympäristöstä sekä voimassa olevan strategiasta, Tienviitat 2022, nousevat tarpeet, seurakunnan
koko ja seurakunnan muut olosuhteet.
Rikosrekisteriote
On hyvä varautua siihen, että kirkkoherra on mukana rippikoulu- ja nuorisotyössä myös leireillä. On siksi luontevaa edellyttää hakijoilta rikosrekisteriotetta.
Organisaatiokuvaus
Sääksmäen seurakunta on keskisuuri - sekä kaupunki, että maalaismiljöinen seurakunta. Seurakunta
toimii luomiensa Tienviitat 2022 strategiansa mukaisesti vuorovaikutteisesti toimintaympäristössään.
Seurakuntalaisten oma aktiivisuus ja toimintamahdollisuudet ovat yhteisönä kehittymisen kulmakiviä.
Yhteisöjen rakentaminen, yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa ja yksilöllisen erilaisuuden kunnioittaminen ovat julkilausuttuja ja toteutuvia periaatteita. Ennakkoluuloton monipuolinen ja kunnioittavassa hengessä toteutettu viestintä on osa vuorovaikutusta. Tuleviin niukkeneviin resursseihin varaudutaan minimoimalla kiinteistöihin liittyviä menoja. Seurakunta on hankkimassa ympäristödiplomia ja
pyrkii toimimaan esikuvallisesti suhteessa luontoon.

Liite
Liite 2 Sääksmäen seurakunnan kirkkoherranvaali, lausunnon pyytäminen seurakunnalta

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

Ei muutoksenhakuoikeutta.
Juha Itkonen poistui kokouksesta § 92 ja 93 käsittelyn jälkeen klo 17:55.
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94 § Seurakunnan taloustilanteen nykytilakatsaus

Valmistelija:
vs. talousjohtaja Arni Hukari, 040 7441653, arni.hukari@evl.fi
Esittelijä:
vs. talousjohtaja Arni Hukari, 040 7441653, arni.hukari@evl.fi
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi taloustilanteen esittelyn.
Päätösehdotus:
Vs. talousjohtaja esittelee seurakunnan taloustilanteen ja loppuvuoden talousnäkymät sekä seurakunnan
sijoitusten nykyarvon.
Seurakunnan verotulot ovat olleet tammi-heinäkuun aikana n. 4% suuremmat kuin vuonna 2020 ja n.
11% suuremmat kuin vuoden 2021 talousarviossa. Varsinaista syytä ennakoitua suuremmille verotuloille
ei ole löytynyt ja tilanne voi tasaantua vuoden lopun vero kertymässä. Toimintatuotot sekä toimintamenot ovat Korona rajoitusten ja toiminnan rajoittuneisuuden vuoksi vähentyneet ja siten nollaavat toinen toisensa. Kasvaneiden verotulojen ja ennakoitua pienemmän toimintamenojen vuoksi tilinpäätös on
vuoden lopussa ennakoitu olevan n. 276 000€ ylijäämäinen. Tilanne voi voi muuttua nopeasti vuoden
lopun verotulojen mukaan.
Seurakunnan sijoitus raportissa näkyy, että lähes jokainen sijoitussalkku on tuottanut voittoa:
Rahastot:
Op rahaston tuotto: 739 488€
Rahasto sijoitusten tuotto: 798 052€
UB-sijoituksten tuotto: 58 564€
Osakkeet
Metsäboard, 245 kpl, hankintahinta 1680,70 markkina-arvo 2111,90 (31.12.2021 ei ole uudempaa
päiväystä)
Nordea, 12 969 kpl, hankintahinta 16 038,82, markkina-arvo 121 882,66 (30.6.2021)
Muut osakkeet ja osuudet
Metsäliitto osuuskunta perusosuudet 7 670,00
Metsäliitto osuuskunta lisäosuudet 1 616,00
Liite:
Liite 3. Seurakunnan tulojen ja menojen seuranta ja loppuvuoden ennuste
Liite 4. Seurakunnan sijoitusraportti
Liite 5. Seurakunnanverotulot tammi-heinäkuu2021
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Ei muutoksenhakuoikeutta.
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95 § Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivittäminen

Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi

Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi

Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy oheisen Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Korona-aikana on seurakunnissa voitu pitää sähköisiä kokouksia poikkeuslain nojalla. Tarve sähköisten
kokousten mahdollisuuteen on edelleen ilmeinen. Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos
(200/2021) on tullut voimaan 15.3.2021 (Kirkkohallituksen yleiskirjeet 6/2021 ja 8/2021). Niiden mukaan seurakuntien on syytä päivittää toimielintensä työjärjestyksiä, ohje- ja johtosääntöjä siten, että niissä otetaan huomioon sähköisen kokouksen mahdollisuus. Oheinen työjärjestyksen päivitys on laadittu
siten, että siihen tehdään muutoksia vain sähköisen kokouksen mahdollistamisen osalta.
Liite
Liite 6 Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuuston päivitetty työjärjestys
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Ei muutoksenhakuoikeutta.
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96 § Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen

Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy oheisen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Korona-aikana on seurakunnissa voitu pitää sähköisiä kokouksia poikkeuslain nojalla. Tarve sähköisten
kokousten mahdollisuuteen on edelleen ilmeinen. Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos
(200/2021) on tullut voimaan 15.3.2021 (Kirkkohallituksen yleiskirjeet 6/2021 ja 8/2021). Niiden mukaan seurakuntien on syytä päivittää toimielintensä työjärjestyksiä, ohje- ja johtosääntöjä siten, että niissä otetaan huomioon sähköisen kokouksen mahdollisuus. Oheinen ohjesäännön päivitys on laadittu siten, että siihen tehdään muutoksia vain sähköisen kokouksen mahdollistamisen osalta.
Liite
Liite 7 Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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97 § Johtavan kappalaisen tehtävänkuvalomakkeen päivitys
Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy päivitetyn johtavan kappalaisen tehtävänkuvalomakkeen.
Pastori Juha Valkama on jäänyt eläkkeelle 31.7.2021. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 18.2.2021 (§
34) antamassaan lausunnossa todennut Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille, että johtavan kappalaisen virkaa ei ole tässä vaiheessa julisteta haettavaksi. Kirkkoherra on tämän linjauksen mukaisesti
4.5.2021 (viranhaltijapäätös nro 10) anonut tuomiokapitulilta virkamääräystä Arni Hukarille vs. kappalaisen virkaan 1.8. 2021 – 16.3. 2022. Tällöin ei tehtävänkuvalomaketta vielä ollut päivitetty. Johtavan
viranhaltijan vaihtuessa ja vakituisen seurakuntapastorin Teemu Salmisen palatessa hoitamaan virkaansa, on ollut tarvetta tarkistaa papiston työnjakoa.
Arni Hukarille jää seurakuntapastorin tehtävänkuvauksesta jatkumona varhaiskasvatuksen teologin ja
striimaustoiminnasta vastaamisen lisäksi osallistuminen muiden pappien tavoin jumalanpalveluselämään, toimituksiin ja muihin pappien yhteisiin töihin. Tämän lisäksi johtavan kappalaisen tehtävään sisällytetään kanttoreiden ja vapaaehtoistoiminnan ja kansainvälisen työn koordinaattorin lähiesimiehenä
toimiminen, vastuu julistuksen ja musiikin tiimin vetämisestä sekä vastuu Valomerkki -yhteisön kehittämisestä. Toimenkuvan muutos merkitsee vaativuuden kasvua tämän viran hoidossa. Siksi esitän, että
viran palkkaus korjataan tehtävänkuvalomakkeessa arvioidun vaativuuden mukaisesti palkkaluokkaan
603.
Liitteet
Liite 8 Johtavan kappaleisen tehtävänkuvalomake
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Arni Hukari ei ollut läsnä kokouksessa keskustelun aikana klo 18:13-18:18.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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98 § Sääksmäen seurakunnan johtosääntöjen päivitystarpeen toteaminen

Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että voimassa olevat johtosäännöt ovat monin osin vanhentuneita.
Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 10.6.2021 kirkkoherralle ja johtoryhmälle yhdessä luottamushenkilöjohtoryhmän kanssa tehtäväksi laatia ehdotukset uusiksi kirkkovaltuuston työjärjestykseksi ja
kirkkoneuvoston ohjesäännöksi. Koska Sääksmäen seurakunnassa voimassa olevat johtosäännöt (Seurakunnallisen toiminnan johtosääntö, Diakoniatyön johtosääntö, Kasvatustoimen johtosääntö, Tukipalveluiden johtosääntö) ovat osin vanhentuneita, sovittiin, että kirkkoneuvoston ohjesääntöön sisällytetään
myös väliesimiesten käyttämä kirkkoneuvoston delegoima valta. Samalla voitaisiin em. johtosäännöistä
luopua kokonaan. Johtoryhmä laati suunnitelman mukaisen esityksen luottamushenkilöjohtoryhmän
kokoukseen 9.8.2021. Se ei kuitenkaan siellä saanut kannatusta. Sen sijaan katsottiin, että tässä vaiheessa uusitaan kirkkovaltuuston työjärjestys ja kirkkoneuvoston ohjesääntö sähköisen kokouksen osalta.
Koska johtosäännöt eivät kaikilta osin ole ajan tasalla, on syytä kootusti todeta keskeiset erot nykytilaan nähden:
-johtavan kappalaisen tehtävät on määritelty laajempina kuin johtosäännössä, mm. hän toimii kanttoreiden lähiesimiehenä
-johtavana diakonian viranhaltijana toimii tällä hetkellä kasvatuksen toimialajohtaja
-Pappilanniemen kurssikeskuksella ei ole toiminnanjohtajaa ja emännän tehtävät ovat vastaavasti laajemmat
-seurakunnassa ei ole isännöitsijän virkaa
-talousjohtaja toimii seurakuntaviraston aloitettua työnsä seurakuntapuutarhurin asemesta myös hautatoimen seurakuntasihteerin esimiehenä
- Isännöitsijän toimen tilalle on perustettu kiinteistöpäällikön määräaikainen virka

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

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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99 § Vuoden 2021 syys-joulukuun kirkkokolehtien hyväksyminen
Valmistelijat
vs. talousjohtaja Arni Hukari, 040 7441653, arni.hukari@evl.fi
Esittelijä
vs. talousjohtaja Arni Hukari, 040 7441653, arni.hukari@evl.fi
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman syys- joulukuulle 2021.
Vuoden 2021 kolehtisuunnitelmassa on huomioitu koronapandemian vaikutukset.
Striimattavissa jumalanpalveluksissa pyritään ohjeistamaan kolehdin antaminen.
Liitteet
Liite 9 Vuoden 2021 loppupuolen kolehtisuunnitelma liite 4
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
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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100 § Kokeilu Sääksmäen ja Lempäälän seurakunnan yhteisestä talousjohtajan virasta

Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää Sääksmäen ja Lempäälän seurakuntien kirkkoneuvostojen yhteiselle kokoukselle, että kokeilu yhteisestä talousjohtajan virasta keskeytetään 5.9.2021.
Sääksmäen ja Lempäälän seurakunnat päättivät yhteisessä kirkkoneuvoston kokouksessaan 16.8.2020
käynnistää kokeilun yhteisestä talousjohtajan virasta ajalle 1.10.2020-30.11.2021 siten, että Sääksmäen
seurakunnan talousjohtaja Anneli Hell siirtyy yhteisviran viranhaltijaksi em. ajaksi.
Kokeilun aikana viranhaltija on ollut virkavapaalla 25.2.2021 asti, joten kokeilu jäi varsin lyhyeksi. Aikaa varjosti lisäksi korona, joka rajoitti seurakunnan normaalia ja hallinnollista elämää varsin merkittävästi. Viranhaltija on liitteessä eritellyt kokeilun onnistumisen eri ulottuvuuksia omalta kannaltaan.
Sääksmäen seurakunnan osalta kehitettävät kiinteistöhankkeet olisivat vaatineet enemmän resurssia,
kuin mitä tässä tilanteessa oli mahdollista saada. Arkityö sujui kohtuullisesti, koska viranhaltijan työyhteys oli jo rakentunut hyväksi menneen viranhoidon aikana. Esimiesten tukemiseen jäi liian vähän aikaa.
Kokeilu osoitti kuitenkin, että yhteisellä työntekijä resurssoinnilla on mahdollista saada kustannussäästöjä aikaan. Ne täytyy kuitenkin mitoittaa oikeasuhtaisesti todelliseen työn tarpeeseen nähden. Erityisesti kiinteistöpäällikön yhteisessä virassa resurssointi on onnistunut mainiosti. Lempäälän seurakunnan
henkilöstöpäällikön resurssia Sääksmäen seurakunnan hyväksi ei ehditty kokeilla lyhyeksi jääneen kokeilun aikana.
Liitteet
Liite 10 Talousjohtajan yhteistyökokeilu

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

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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101 § Talousjohtajan virkavapauden peruuttaminen

Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi

Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi

Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto peruuttaa 16.8.2020 § 103 tekemänsä päätöksen talousjohtajan virkavapaudesta
6.9.2021 alkaen.
Sääksmäen ja Lempäälän seurakunnat käynnistivät yhteistyökokeilun yhteisestä talousjohtajasta
16.9.2020. Kokeilun oli määrä kestää 1.10.2020 – 31.11.2021. Kokeilu ei tuottanut rohkaisevia tuloksi
viranhaltijan pitkän virkavapauden sekä edellisessä pykälässä esiin tulleiden seikkojen vuoksi. Mikäli
yhteinen kirkkoneuvosto on valmis päättämään kokeilun syyskuussa 2021, talousjohtaja Anneli Hell voi
palata hoitamaan vakituista virkaansa Sääksmäen seurakunnan talousjohtajana osatoimisesti 6.9.2021
alkaen.
Liitteet

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

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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102 § Kiinteistöpäällikön vakinaisen viran täyttäminen

Valmistelija
vs. talousjohtaja Arni Hukari, 040 7441653, arni.hukari@evl.fi
Esittelijä
vs. talousjohtaja Arni Hukari, 040 7441653, arni.hukari@evl.fi
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää täyttää kiinteistöpäällikön viran osa-aikaisesti (50%) ja vakinaisesti 1.12.2021
alkaen. Virka julistetaan avoimeksi seurakunnan viralliselle ilmoitustaululle.
Kirkkovaltuusto perusti 13.8.2020/§17 kiinteistöpäällikön kokoaikaisen viran 1.9.2020 alkaen. Lisäksi
kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen, että kirkkoneuvoston on määrä kokouksessaan täyttää perustettava kiinteistöpäällikön virka osa-aikaisesti (50%) 30.11.2021 asti. Määräaikaisuuden peruste oli kokonaisvaltainen yhteistyökokeilu Lempäälän seurakunnan kanssa yhteisestä talousjohtajasta (yhteisvirka)
sekä kiinteistöpäälliköstä. Kirkkoneuvosto päätti täyttää viran 16.9.2020/102 § 50%:sti 30.11.2021 asti.
Virka on täytettävä vakinaisesti, sillä perusteita määräaikaisuudelle ei ole. Lisäksi virka on julistettava
avoimeksi, sillä mitään erityisperusteita viran täyttämiseen ilman hakumenettelyjä ei ole. Kiinteistöpäällikön tehtävän palkkauksen vaativuusluokka on 603.
Kiinteistöpäällikön virka on osoittautunut neljän vuoden kokeilujakson aikana erittäin tärkeäksi seurakunnalle. Hänen tehtävänään olleet rakennushankkeet (Pappilanniemen peruskorjaus yms.) sekä kiinteistömassan hallinnointi ovat sujuneet mallikkaasti. Kiinteistöpäällikön toiminnan ansiosta lopputulos
työstä niin taloudellisesti kuin laadullisesti on ollut hyvä. Taloudellisesta näkökulmasta kiinteistöpäällikön toiminta tuottaa vuosittain toiminnan ja kiinteistöjen optimoimisena selkeästi enemmän säästöjä
seurakunnalle kuin kuluja. Lisäksi kerrannaisvaikutukset muihin työmuotoihin, parantuneena työhyvinvointina, ovat laajat. Tulevaisuudessa Sääksmäen seurakunnassa tulee olemaan isoja rakennus projekteja, (Seurakuntatalo, Sääksmäen kirkko yms.), joten tarve kiinteistöpäällikölle on jatkossakin suuri. Jotta
seurakunta pystyy tulevaisuudessakin jatkamaan laadukasta, seurakuntalaisten tarpeet huomioon ottavaa ja taloudellisestikin kannattavaa toimintaa on kiinteistöpäällikön virka täytettävä.

Liite
Liite 11 Kiinteistöpäällikön tehtävänkuvalomake

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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nimikirjaimet
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103 § Ilmoitusasiat
Valmistelija
Tiedottaja Marjaana Paso, 040 744 1657, marjaana.paso@evl.fi
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola, 0400 546 444, markku.antola@evl.fi
Päätös:
Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Kirkkohallituksen ja työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet.
nro 21/2021 Marja Vainion testamentti kirkon diakoniatyön suorittamaan vanhusten hoitotyöhön
Kirkkohallituksen yleiskirjeet on luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet löytyvät ja ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa
kit/ajankohtaista/yleiskirjeet.
Hautausmaakatselmus järjestetään 9.9. alkaen klo 9.00. Kokoontuminen Roukon yhtenäiskoulun pihalla.

Viranhaltijapäätökset
kirkkoherra
kasvatuksen toimialajohtaja

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

14-16 (2021)
14-19 (2021)
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104 § Muutoksenhakuohjaus ja kokouksen päätös
Kirkkolain 24 luvun mukainen muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös.
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhteiseen virteen 970 ja Herran siunaukseen klo 18:45.
Liitteet
Liite 10 Muutoksenhakuohjaus liite

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

