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Sastamalan seurakunta
KIRKKONEUVOSTO

27.1.2021

1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kutsu kokoukseen on toimitettu sähköpostitse ja postitse 20.1.2021. Mikäli paikalla on
yli puolet kirkkoneuvoston jäsenistä, puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvostossa on ollut käytäntönä, että tarkastusvuorot ovat menneet kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta aakkosjärjestyksessä.
Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Sirpa Keskinen ja Lassi Ketola. Pöytäkirja on pääsääntöisesti tarkastettu heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lassi Ketola ja Jarkko Mäkipää.

3§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys pj:

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisesti.

Päätös:

Esityslistan mukainen työjärjestys hyväksyttiin. Muut asiat -kohtaan lisättiin strategiailta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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4§
VUODEN 2021 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET
Taloussäännön mukaan kirkkoneuvoston on huolehdittava, että kaikki asianomaiset
saavat tarpeelliset tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja
taloussuunnitelmasta sekä talousarviota koskevista mahdollisista lisäohjeista. Täytäntöönpano-ohjeet liitteenä n:o 1.
Esitys tj:

Kirkkoneuvosto antaa liitteen mukaiset täytäntöönpano-ohjeet työryhmien sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden noudatettavaksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto antoi liitteen mukaiset täytäntöönpano-ohjeet työryhmien sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden noudatettavaksi.

5§
VIESTINNÄSTÄ JA TIEDOTUKSESTA VASTAAVAN PAPIN VIRKA (viestintä ja tiedotus
60 %, papin virka 40 %)
Sastamalan seurakunnan tiedotusta ja viestintää hoitaneen seurakuntapastorin siirryttyä 1.1.2021 alkaen Suodenniemen ja Mouhijärven papin tehtävään on yksi seurakunnan papin viroista jäänyt avoimeksi tämän vuoden alusta.

Viestintätyöryhmän esitys kirkkoneuvoston kokoukseen 16.12.2020 oli, että seurakunnan viestinnästä ja tiedotuksesta vastaavan seurakuntapastorin virka tulee laittaa hakuun nykyisenlaisena. Viran täyttämiseen menee useita kuukausia. Joulukuun kokouksen päätöksenä neuvosto palautti asian valmisteluun.

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli suosittaa 14.1.2021 annetussa ohjauksessa,
että virka avataan niin, että seurakunta ”edellyttää hakijalta kiinnostusta ja kokemusta

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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viestinnän ja tiedottamisen alalta sekä halua kehittää Sastamalan seurakunnan viestintää. Tiedottamisen tai viestinnän alan koulutus katsotaan hakijalle eduksi.”

Tuomiokapitulin mukaan seurakunta voi hakijat haastateltuaan ja heistä lausunnon
antaessaan pyytää sopivimmalle ja pätevimmälle papille viranhoitomääräystä virkaan.
Seurakunta voi myös niin halutessaan todeta, että virkaa hakeneista ei löytynyt virkaan
sopivaa pappia, jolloin viran täyttäminen raukeaa ja asiaan voidaan palata myöhemmin uudestaan.
Esitys pj:

Kirkkoneuvosto pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan haettavaksi Sastamalan seurakuntapastorin viran (papin työ 40%, viestintä ja tiedotus 60%).
KirVESTES:n liitteen 3. palkkauksen vaativuusryhmittelyn mukaisesti seurakunnan
viestinnän ja tiedotuksen papin virka kohdentuu vaativuusryhmään 602. Virkaan valittavan on ennen virkaan vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan sovelletaan 6 kk koeaikaa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Ponsi:

Kirkkoneuvosto edellyttää, että selvitetään päätoimisen tiedottajan viran perustamista vuoden 2021 aikana.
Jukka Holma poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

6§
MOUHIJÄRVEN ORAVANPESÄ-OSAKKEEN OSTOTARJOUS
Seurakunnalla on omistuksessa asunto-osake Asunto Oy Uotsolan Oravanpesässä,
osakkeet n:ot 1–1580. Osake sijaitsee osoitteessa Hopuntie 1, Mouhijärvellä käsittäen
5 h + k + sauna, pinta-ala 90 m2. Kiinteistötyöryhmä esittää, että osake ensisijaisesti
asetetaan myyntiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto antaa talousjohtaja Raimo Kempille valtuudet ryhtyä valmistelemaan
asunto-osakkeen myyntiä.

Päätös:

Kirkkoneuvosto antoi talousjohtaja Raimo Kempille valtuudet ryhtyä valmistelemaan
asunto-osakkeen myyntiä.

Kirkkoneuvosto 16.12.2020 § 215

Osake on ollut myynnissä Vammalan Kiinteistönvälitys Oy:ssä. Kohteesta on jätetty
tarjous, joka on hintapyynnön mukainen. Tarjous on liitteenä n:o 2. Kiinteistötyöryhmä
puoltaa tarjouksen hyväksymistä.
Esitys tj:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Mirva Iso-Kukkulan ja Jani Iso-Kukkulan tarjouksen Asunto
Oy Uotsolan Oravanpesässä sijaitsevasta osakkeesta, velaton kauppahinta on 59.000
euroa (kauppahinta 45.600 € + ostajalle siirtyvä lainaosuus 13.400 €). Kirkkoneuvosto
valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan seurakunnan puolesta
kauppakirjat.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7§
VAALI DIAKONIATYÖN TYÖRYHMÄN VALITSEMISEKSI VUOSIKSI 2021–2022
Kirkkoneuvosto valitsee diakoniatyön työryhmän, kasvatustyön työryhmän, lähetystyön työryhmän, musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmän sekä kiinteistötyöryhmän, jotka toimivat työalansa ohjausryhmänä ja valmistelevat työalansa asioita kirkkoneuvostolle. Työryhmään kuuluu viran puolesta työalan pappi (kiinteistötyöryhmään talousjohtaja), johtava työntekijä, viisi jäsentä sekä kirkkoneuvoston edustaja.
Työryhmä valitsee joukostaan puheenjohtajan. Johtava työntekijä toimii koolle kutsujana, esittelijänä ja sihteerinä. Työryhmä tekee kokouksistaan muistion, joka annetaan
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä

6

Sastamalan seurakunta
KIRKKONEUVOSTO

27.1.2021

tiedoksi kirkkoneuvostolle. Työryhmät voivat nimittää omia työryhmiään. Eri työryhmien jäsenistä yhteensä vähintään yksi on kunkin kappeliseurakunnan tai -piirin edustaja. Työryhmän valinnassa huomioon otetaan mielenkiinto ja asiantuntemus, kirkkovaltuuston vaalin tulos sekä tasa-arvokiintiötä koskeva säännös. Kirkkoherra valmistelee kirkkoneuvostolle esityksen työryhmän valinnasta ja hankkii valittavilta etukäteen
suostumukset (KL 23 luvun 3 § 1 mom).
Esitys pj:

Päätösesitys työryhmään suostumuksensa antaneista annetaan kokouksessa. Kirkkoneuvosto valitsee diakoniatyön työryhmään vuosiksi 2021–2022 seuraavat jäsenet.

Päätös:

Diakoniatyön työryhmään vuosiksi 2021–2022 valittiin
Raija Topi
Veli-Matti Tapio
Sirkka-Liisa Saari
Sirpa Myllymäki
Raimo Murtomäki

8§
VAALI KASVATUSTYÖN TYÖRYHMÄN VALITSEMISEKSI VUOSIKSI 2021–2022
Kirkkoneuvosto valitsee diakoniatyön työryhmän, kasvatustyön työryhmän, lähetystyön työryhmän, musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmän sekä kiinteistötyöryhmän, jotka toimivat työalansa ohjausryhmänä ja valmistelevat työalansa asioita kirkkoneuvostolle. Työryhmään kuuluu viran puolesta työalan pappi (kiinteistötyöryhmään talousjohtaja), johtava työntekijä, viisi jäsentä sekä kirkkoneuvoston edustaja.
Työryhmä valitsee joukostaan puheenjohtajan. Johtava työntekijä toimii koolle kutsujana, esittelijänä ja sihteerinä. Työryhmä tekee kokouksistaan muistion, joka annetaan
tiedoksi kirkkoneuvostolle. Työryhmät voivat nimittää omia työryhmiään. Eri työryh-

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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mien jäsenistä yhteensä vähintään yksi on kunkin kappeliseurakunnan tai -piirin edustaja. Työryhmän valinnassa huomioon otetaan mielenkiinto ja asiantuntemus, kirkkovaltuuston vaalin tulos sekä tasa-arvokiintiötä koskeva säännös. Kirkkoherra valmistelee kirkkoneuvostolle esityksen työryhmän valinnasta ja hankkii valittavilta etukäteen
suostumukset (KL 23 luvun 3 § 1 mom).
Esitys pj:

Päätösesitys työryhmään suostumuksensa antaneista annetaan kokouksessa. Kirkkoneuvosto valitsee kasvatustyön työryhmään vuosiksi 2021–2022 seuraavat jäsenet.

Päätös:

Kasvatustyön työryhmään vuosiksi 2021–2022 valittiin
Karoliina Koivuniemi-Ollila
Jukka-Pekka Koivuranta
Mari Jokela
Olli Kärki-Chaiwut
Ida-Maria Mielonmäki

Sirpa Keskinen poistui 8 § käsittelyn aikana.

9§
VAALI LÄHETYSTYÖN TYÖRYHMÄN VALITSEMISEKSI VUOSIKSI 2021–2022
Kirkkoneuvosto valitsee diakoniatyön työryhmän, kasvatustyön työryhmän, lähetystyön työryhmän, musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmän sekä kiinteistötyöryhmän, jotka toimivat työalansa ohjausryhmänä ja valmistelevat työalansa asioita kirkkoneuvostolle. Työryhmään kuuluu viran puolesta työalan pappi (kiinteistötyöryhmään talousjohtaja), johtava työntekijä, viisi jäsentä sekä kirkkoneuvoston edustaja.
Työryhmä valitsee joukostaan puheenjohtajan. Johtava työntekijä toimii koolle kutsujana, esittelijänä ja sihteerinä. Työryhmä tekee kokouksistaan muistion, joka annetaan

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
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tiedoksi kirkkoneuvostolle. Työryhmät voivat nimittää omia työryhmiään. Eri työryhmien jäsenistä yhteensä vähintään yksi on kunkin kappeliseurakunnan tai -piirin edustaja. Työryhmän valinnassa huomioon otetaan mielenkiinto ja asiantuntemus, kirkkovaltuuston vaalin tulos sekä tasa-arvokiintiötä koskeva säännös. Kirkkoherra valmistelee kirkkoneuvostolle esityksen työryhmän valinnasta ja hankkii valittavilta etukäteen
suostumukset (KL 23 luvun 3 § 1 mom).
Esitys pj:

Päätösesitys työryhmään suostumuksensa antaneista annetaan kokouksessa. Kirkkoneuvosto valitsee lähetystyön työryhmään vuosiksi 2021–2022 seuraavat jäsenet.

Päätös:

Lähetystyön työryhmään vuosiksi 2021–2022 valittiin
Heikki K. Uusitalo
Merja Ylitalo
Anssi Pajunoja
Jari Kaihlamäki
Irmeli Kulonpää

10 §
VAALI MUSIIKKI- JA JUMALANPALVELUSTYÖN TYÖRYHMÄN VALITSEMISEKSI VUOSIKSI 2021–2022
Kirkkoneuvosto valitsee diakoniatyön työryhmän, kasvatustyön työryhmän, lähetystyön työryhmän, musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmän sekä kiinteistötyöryhmän, jotka toimivat työalansa ohjausryhmänä ja valmistelevat työalansa asioita kirkkoneuvostolle. Työryhmään kuuluu viran puolesta työalan pappi (kiinteistötyöryhmään talousjohtaja), johtava työntekijä, viisi jäsentä sekä kirkkoneuvoston edustaja.
Työryhmä valitsee joukostaan puheenjohtajan. Johtava työntekijä toimii koolle kutsujana, esittelijänä ja sihteerinä. Työryhmä tekee kokouksistaan muistion, joka annetaan
tiedoksi kirkkoneuvostolle. Työryhmät voivat nimittää omia työryhmiään. Eri työryhPöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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mien jäsenistä yhteensä vähintään yksi on kunkin kappeliseurakunnan tai -piirin edustaja. Työryhmän valinnassa huomioon otetaan mielenkiinto ja asiantuntemus, kirkkovaltuuston vaalin tulos sekä tasa-arvokiintiötä koskeva säännös. Kirkkoherra valmistelee kirkkoneuvostolle esityksen työryhmän valinnasta ja hankkii valittavilta etukäteen
suostumukset (KL 23 luvun 3 § 1 mom).
Esitys pj:

Päätösesitys työryhmään suostumuksensa antaneista annetaan kokouksessa. Kirkkoneuvosto valitsee musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmään vuosiksi
2021–2022 seuraavat jäsenet.

Päätös:

Musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmään vuosiksi 2021–2022 valittiin
Elisa Junttila
Juha Ranki
Raija Seurala
Oona Saarela
Jorma Piirainen

11 §
VAALI KIINTEISTÖTYÖRYHMÄN VALITSEMISEKSI VUOSIKSI 2021–2022
Kirkkoneuvosto valitsee diakoniatyön työryhmän, kasvatustyön työryhmän, lähetystyön työryhmän, musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmän sekä kiinteistötyöryhmän, jotka toimivat työalansa ohjausryhmänä ja valmistelevat työalansa asioita kirkkoneuvostolle. Työryhmään kuuluu viran puolesta työalan pappi (kiinteistötyöryhmään talousjohtaja), johtava työntekijä, viisi jäsentä sekä kirkkoneuvoston edustaja.
Työryhmä valitsee joukostaan puheenjohtajan. Johtava työntekijä toimii koolle kutsujana, esittelijänä ja sihteerinä. Työryhmä tekee kokouksistaan muistion, joka annetaan
tiedoksi kirkkoneuvostolle. Työryhmät voivat nimittää omia työryhmiään. Eri työryh-

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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mien jäsenistä yhteensä vähintään yksi on kunkin kappeliseurakunnan tai -piirin edustaja. Työryhmän valinnassa huomioon otetaan mielenkiinto ja asiantuntemus, kirkkovaltuuston vaalin tulos sekä tasa-arvokiintiötä koskeva säännös. Kirkkoherra valmistelee kirkkoneuvostolle esityksen työryhmän valinnasta ja hankkii valittavilta etukäteen
suostumukset (KL 23 luvun 3 § 1 mom).
Esitys pj:

Päätösesitys työryhmään suostumuksensa antaneista annetaan kokouksessa. Kirkkoneuvosto valitsee kiinteistötyöryhmään vuosiksi 2021–2022 seuraavat jäsenet.

Päätös:

Kiinteistötyöryhmään vuosiksi 2021–2022 valittiin
Pirjo Äijälä
Jukka Pusa
Leila Rantala
Esko Raskila
Mauri Tuominen

12 §
VAALI VIESTINTÄTYÖRYHMÄN VALITSEMISEKSI VUOSIKSI 2021–2022
Sastamalan seurakunnassa on toiminut kirkkoherran johtama tiedotuksen ja viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta vastannut viestintätyöryhmä. Työryhmän tehtävänä on ollut sekä viestinnän suunnittelu että sen käytännön toteutus yhdessä paikallisten tiedotusvälineiden kanssa, sekä seurakunnan tiedotuksen kehittäminen. Työryhmä on koottu seurakunnan viestinnästä vastaavista viranhaltijoista ja viestinnän eri
kenttien ammattilaisista. Työryhmän puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Kirkkoherran lisäksi työryhmään kuuluu virkansa puolesta talousjohtaja (Raimo Kemppi), viestinnästä ja tiedotuksesta vastaava seurakuntapastori (avoin). Kirkkoneuvosto valitsee
työryhmään muut viisi jäsentä sekä kirkkoneuvoston edustajan. Työryhmä tekee ko-

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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kouksistaan muistion, joka annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle. Työryhmät voivat nimittää omia työryhmiään. Eri työryhmien jäsenistä yhteensä vähintään yksi on kunkin
kappeliseurakunnan tai -piirin edustaja. Työryhmän valinnassa huomioon otetaan mielenkiinto ja asiantuntemus, kirkkovaltuuston vaalin tulos sekä tasa-arvokiintiötä koskeva säännös. Kirkkoherra valmistelee kirkkoneuvostolle esityksen työryhmän valinnasta ja hankkii valittavilta etukäteen suostumukset (KL 23 luvun 3 § 1 mom).
Esitys: pj:

Päätösesitys työryhmään suostumuksensa antaneista annetaan kokouksessa. Kirkkoneuvosto valitsee viestintätyöryhmään vuosiksi 2021–2022 seuraavat jäsenet.

Päätös:

Viestintätyöryhmään vuosiksi 2021–2022 valittiin
Kirsi Koivuniemi
Taru Meriläinen
Henri Kiuttu
Auli Horelli
Petri Nalli

13 §
VAALI TYRVÄÄN PYHÄN OLAVIN KIRKON TOIMINTAA SUUNNITTELEVAN TYÖRYHMÄN VALITSEMISEKSI VUOSIKSI 2021–2022
Sastamalan seurakunnassa on toiminut kirkkoherran johtama Tyrvään Pyhän Olavin
kirkon toimintaa suunnitteleva työryhmä. Työryhmä on perustettu vuonna 2009. Kirkon kävijämäärä on nyt vakiintunut noin 20 000 vuosittaisen kävijän tasolle. Työryhmä
on käsitellyt mm. kirkon aukioloaikoja, kirkon opastuksia, kirkossa myytäviä tuotteita,
kirkossa järjestettäviä tapahtumia ja markkinointia. Työryhmän puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja lisäksi työryhmään kuuluu virkansa puolesta talousjohtaja (Raimo
Kemppi), hallintosihteeri (Elisa Nieminen), kirkkoherranviraston toimistosihteeri (Eija
Kuusisto) ja ylivahtimestari (Arja Myllyniemi). Kirkkoneuvosto valitsee työryhmään
muut viisi jäsentä sekä kirkkoneuvoston edustajan. Sastamalan kaupunkia pyydetään
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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nimeämään työryhmään kaupungin edustaja. Työryhmä tekee kokouksistaan muistion, joka annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle. Työryhmät voivat nimittää omia työryhmiään. Eri työryhmien jäsenistä yhteensä vähintään yksi on kunkin kappeliseurakunnan tai -piirin edustaja. Työryhmän valinnassa huomioon otetaan mielenkiinto ja
asiantuntemus, kirkkovaltuuston vaalin tulos sekä tasa-arvokiintiötä koskeva säännös.
Kirkkoherra valmistelee kirkkoneuvostolle esityksen työryhmän valinnasta ja hankkii
valittavilta etukäteen suostumukset (KL 23 luvun 3 § 1 mom).
Esitys pj:

Päätösesitys työryhmään suostumuksensa antaneista annetaan kokouksessa. Kirkkoneuvosto valitsee Tyrvään Pyhän Olavin kirkon toimintaa suunnittelevaan työryhmään
vuosiksi 2021–2022 seuraavat jäsenet.

Sastamalan kaupunkia pyydetään nimeämään työryhmään kaupungin edustaja.
Päätös:

Tyrvään Pyhän Olavin kirkon toimintaa suunnittelevaan työryhmään vuosiksi 2021–
2022 valittiin
Maritta Laiho
Pekka Salonen
Pirjo Pitkäkoski
Heimo Liuko
Pentti Lahtinen
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14 §
VAALI KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJIEN VALITSEMISEKSI KAPPELINEUVOSTOIHIN
JA PIIRINEUVOSTOON VUOSIKSI 2021–2022
Karkun, Keikyän, Kiikan, Kiikoisten, Mouhijärven ja Suodenniemen kappelineuvostojen
ja Etelä-Tyrvään piirineuvoston ohjesäännöissä on päätetty, että kirkkoneuvosto valitsee edustajansa kuhunkin toimielimeen. Kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla
kirkkoneuvoston jäsenellä on oikeus olla saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja
ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.
Esitys pj:

Kirkkoneuvosto valitsee vuosiksi 2021–2022 edustajansa Karkun, Keikyän, Kiikan, Kiikoisten, Mouhijärven ja Suodenniemen kappelineuvostoihin ja Etelä-Tyrvään piirineuvostoon.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi edustajansa kappelineuvostoihin ja piirineuvostoon seuraavasti:
Karkun kappelineuvosto:

Lassi Ketola

Keikyän kappelineuvosto:

Pentti Rantanen

Kiikan kappelineuvosto:

Pauli Pietilä

Kiikoisten kappelineuvosto:

Janica Isonokari

Mouhijärven kappelineuvosto:

Satu Janhunen

Suodenniemen kappelineuvosto:

Jukka Holma

Etelä-Tyrvään piirineuvosto:

Suvi Sianoja

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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15 §
VAALI KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJIEN VALITSEMISEKSI TYÖRYHMIIN VUOSIKSI
2021–2022
Kirkkoneuvosto valitsee edustajansa diakoniatyön työryhmään, kasvatustyön työryhmään, lähetystyön työryhmään, musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmään, kiinteistötyöryhmään ja viestintätyöryhmään sekä Tyrvään Pyhän Olavin kirkon toimintaa
suunnittelevaan työryhmään. Kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla kirkkoneuvoston jäsenellä on oikeus olla saapuvilla työryhmän kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.
Esitys pj:

Kirkkoneuvosto valitsee vuosiksi 2021–2022 edustajansa kasvatustyön työryhmään,
diakoniatyön työryhmään, lähetystyön työryhmään, musiikki- ja jumalanpalvelustyön
työryhmään, kiinteistötyöryhmään ja viestintätyöryhmään sekä Tyrvään Pyhän Olavin
kirkon toimintaa suunnittelevaan työryhmään.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi edustajansa työryhmiin seuraavasti:
Diakoniatyön työryhmä:

Pentti Rantanen

Kasvatustyön työryhmä:

Sirpa Keskinen

Lähetystyön työryhmä:

Janica Isonokari

Musiikki- ja jumalanpalvelustyöryhmä: Maritta Laiho
Kiinteistötyöryhmä:

Pauli Pietilä

Viestintätyöryhmä:

Jarkko Mäkipää

Tyrvään Pyhän Olavin kirkon toimintaa
suunnitteleva työryhmä:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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16 §
VAALI LAPSIASIAHENKILÖIDEN VALITSEMISEKSI VUOSILLE 2021–2022
Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:n mukaan lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutuksen
lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä.

Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on työkalu ja menetelmä, jolla toimintaa ja päätöksentekoa punnitaan lasten edun näkökulmasta.

LAVAn tavoitteena on
-

Edistää lapsen edun toteutumista kirkollisessa päätöksenteossa ja toiminnassa

-

Vahvistaa lasten ja nuorten mielipiteiden huomioimista ja heidän osallisuuttaan kirkon toiminnassa

-

Lisätä lasten ihmisoikeuksien tunnettuutta

-

Edistää kirkon oman teologisen tehtävän ja strategisten tavoitteiden toteutumista

Useissa seurakunnissa on valittu lapsiasiahenkilöitä, jotka voivat olla apuna lapsivaikutusten arvioinnin tekemisessä.

Lapsiasiahenkilöitä olisi hyvä olla kaksi, toinen luottamushenkilö ja toinen seurakunnan työntekijä, jolloin he voivat työparina hoitaa joitakin LAVAan liittyvistä tehtävistä.
Esitys pj:

Kirkkoneuvosto valitsee lapsiasiahenkilöiksi yhden luottamushenkilön ja yhden työntekijän.
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Kirkkoneuvosto valitsi lapsiasiahenkilöiksi vuosiksi 2021–2022 luottamushenkilöistä
Jaakko Pirttikosken ja seurakunnan työntekijöistä johtavan nuorisotyönohjaajan
Salme Kuukan.

17 §
SASTAMALAN SEURAKUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTAAN VUOSIKSI 2021–2022
Sastamalan kaupungilla on ollut kaupunginhallituksen asettama veteraaniasiain neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on kehittää rintamaveteraanien elinolosuhteita ja toimeentuloa, erityisesti sosiaaliturvaa, terveyden- ja sairaudenhoitoa,
kuntoutusta sekä asunto-oloja. Neuvottelukunta toimii yhdyssiteenä ja neuvottelukumppanina viranomaisten ja rintamaveteraanien hyväksi toimivien järjestöjen välillä
sekä antaa lausuntoja, esityksiä ja aloitteita rintamaveteraaneihin liittyvistä asioista.

Veteraaniasiain neuvottelukunnan kokoukseen osallistuvat seuraavien tahojen edustajat: Sastamalan kaupunginhallitus, Sastamalan seurakunta, Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut, Sastamalan kaupungin kulttuuripalvelut, järjestöt: Sastamalan
Sotaveteraanit, Keikyän Sotaveteraanit, Kiikoisten Sotaveteraanit, Mouhijärven Sotaveteraanit, Suodenniemen Sotaveteraanit, Äetsän Rintamaveteraanit, Keikyän Sotaveteraanien naisjaosto, Sotainvalidit Vammalan osasto, Sotainvalidit Mouhijärven
osasto, Sotainvalidit Suodenniemen osasto, Sotainvalidit Kiikan osasto, Sotainvalidit
Kiikoisten osasto, Kaatuneiden omaiset, Sastamala ja muut asiantuntijat tarpeen mukaan. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Esitys pj:

Kirkkoneuvosto valitsee Sastamalan seurakunnan edustajan veteraaniasiain neuvottelukuntaan vuosiksi 2021–2022.
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Kirkkoneuvosto valitsi Sastamalan seurakunnan edustajaksi veteraaniasiain neuvottelukuntaan vuosiksi 2021–2022 Pirkko Eskon.

18 §
KOLEHTISUUNNITELMAT
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Kirkkoneuvostolle esitetään hyväksyttäväksi
Mouhijärven kappeliseurakunnan sekä Etelä-Tyrvään piirineuvoston kolehtisuunnitelmat 1.1.–30.6.2021. Liite n:ot 3 ja 4.
Esitys pj:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Mouhijärven kappelineuvoston sekä Etelä-Tyrvään piirineuvoston kolehtisuunnitelmat 1.1. – 30.6.2021.

Päätös:

Hyväksyttiin.

19 §
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset numerot 1/2021 – 9/2021.
Esitys pj:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoherran viranhaltijapäätökset.

Päätös:

Hyväksyttiin.

20 §
TALOUSJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Talousjohtajan viranhaltijapäätökset numerot 104/2020–105/2020 ja 1/2021–2/2021.
Esitys tj:

Kirkkoneuvosto hyväksyy talousjohtajan viranhaltijapäätökset.
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Hyväksyttiin.

21 §
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvoston strategiailta 18.2.2021 klo 17-19.

22 §
TIEDOTUSASIAT
Pöytäkirjanote Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 15.12.2020 viranhaltijapäätöksestä 145/2020 Virkavapaus pastori Otso Järvelle seurakuntapastorin
virasta ajalle 1.1.2021 – 31.5.2021 opintovapaata varten (DTAM/348/01.01.02/2020).

Pöytäkirjanote Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 15.12.2020 viranhaltijapäätöksestä 146/2020 Viranhoitomääräys pastori Aija Aurénille seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.1. – 31.5.2021 (DTAM/15/01.01.01/2020).

Pöytäkirjanote Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 16.12.2020 päätöksestä § 465 Viranhoitomääräys pastori Tarja Kopalaiselle seurakuntapastoriksi vastuualueena Suodenniemen ja Mouhijärven kappeliseurakunnat 1.1.2021 lukien toistaiseksi (DTAM/273/01.01.01/2020).

Pöytäkirjanote Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 16.12.2020 päätöksestä § 466 Viranhoitomääräys pastori Katja Pääkköselle kasvatuksen seurakuntapastoriksi 1.1.2021 lukien toistaiseksi (DTAM/274/01.01.01/2020).
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Pastori Tarja Kopalainen on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen, jossa hän ilmoittaa irtisanoutuvansa 1.1.2021 alkaen tiedotuksesta ja viestinnästä vastaavan seurakuntapastorin virasta tultuaan valituksi seurakuntapastorin virkaan vastuualueena Mouhijärven ja Suodenniemen kappeliseurakuntien papin tehtävät.

Pöytäkirjanote Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 13.1.2021 päätöksestä § 8 Sastamalan seurakunnan kappalaisen viran haettavaksi julistamisen lykkääminen (DTAM/325/01.01.00/2020).
Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
-

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
Yleiskirje A1/2021 7.1.2021
1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2021 lukien
2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2021 lukien
Yleiskirje A13/2020 9.12.2020
1. Luottamusmieskoulutus vuonna 2021
2. Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus vuonna 2021
3. Kirteko-tapaamiset vuonna 2021

Punkalaitumen seurakunnan kirje ja Sastamalan seurakunnan vastaus (Liite 5)
Mouhijärven kappelineuvoston pöytäkirja 10.12.2020 (Liite 3)
Etelä-Tyrvään piirineuvoston pöytäkirja 7.1.2021 (Liite 4)
Kiinteistötyöryhmän muistio 11.12.2020 (Liite 6)
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23 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeen.

24 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:52.
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