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62 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu kokoukseen on toimitettu sähköpostitse ja postitse 21.4.2021. Mikäli paikalla on
yli puolet kirkkoneuvoston jäsenistä, puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

63 §
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 Sirpa Keskinen ja Lassi Ketola.

64 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys pj:

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisesti.

Päätös:

Lisättiin § 65 Kokouksen puheenjohtajan valinta sekä § 72 Diakoniatyön lisämäärä
raha-anomus. Maritta Laiho ilmoitti käyttävänsä puheenvuoron muissa asioissa. Muutoin hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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65 §
Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja voi kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §:n 3 momentin
mukaan toimia puheenjohtajana kirkkoneuvoston kokouksessa kirkkoherran ollessa
estynyt tai esteellinen sekä muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä
päätöksellä varapuheenjohtajan annettua siihen suostumuksensa.
Esitys pj:

Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan varapuheenjohtaja Suvi Sianoja.

Päätös:

Kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Suvi Sianoja.

66 §
Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen
Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) tuli voimaan 15.3.2021.
Sähköisiä kokouksia voidaan järjestää kirkon viranomaisten toimielimissä lain tultua
voimaan. Sen seikan varmistamiseksi, että toimielinten sähköisiä kokouksia oli välittömästi mahdollisuus myös toteuttaa ja että kokouskäytänteet olisivat mahdollisimman
yhtenevät, kirkkohallitus on poikkeusoloja koskevan sääntelyn nojalla antanut väliaikaisen määräyksen seurakunnan ja seurakuntayhtymän hallinnon järjestämisestä (Nro
146 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallinnosta poikkeusoloissa). Päätös on voimassa yhtä kauan kuin valtioneuvoston asetuksella on säädetty valmiuslain II osan mukaisten toimivaltuuksien soveltamisesta,
jollei toisin päätetä, mutta kuitenkin enintään 31 päivään elokuuta 2021 saakka.
Määräyksen 1 §:n mukaan seurakunnan tai seurakuntayhtymän toimielinten kokouksia voidaan pitää sähköisesti, vaikka toimielimen työjärjestyksessä, ohjesäännössä tai
johtosäännössä olisi määräyksiä vain varsinaisen, kokouspaikalla pidettävän kokouk-

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
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/
2021
Pöytäkirjanpitäjä

4

Sastamalan seurakunta
KIRKKONEUVOSTO

28.4.2021

sen mahdollisuudesta. Sähköisen kokouksen edellytystä yhdenvertaisista näkö- ja ääniyhteyden vaatimuksista täsmennetään määräyksen 2 §:ssä. Myös kokouskutsu voitaisiin lähettää sähköisesti. Kirkkohallitus on kehottanut seurakuntia ryhtymään viipymättä toimeen toimielinten työjärjestysten, ohjesääntöjen ja johtosääntöjen muuttamiseksi siten, että niissä on otettu huomioon sähköisten kokousten järjestämismahdollisuus sekä mahdollisuus sähköiseen kokouskutsuun. Kirkko- ja seurakuntaneuvoston ohjesäännön muutokset on voimaan tullakseen myös alistettava hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö, jossa mahdollistetaan sähköiset kokoukset, on liitteenä 1.
Esitys kn pj: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen 1 mukaisen kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka mahdollistaa kirkkoneuvoston kokousten järjestämisen
sähköisesti myös kirkkohallituksen väliaikaisen määräyksen Nro 146 voimassaolon lakattua.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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67 §
Aleksi Sandroosin eropyyntö kirkkovaltuustosta
Kirkkovaltuuston jäsen Aleksi Sandroos on jättänyt eropyynnön Sastamalan seurakunnan valtuutetun luottamustoimesta 11.1.2021 alkaen (liite 2). Syynä eropyyntöön on
paikkakunnalta muutto valtakunnallisen luottamustoimen takia. Kirkkolain 23 luvun 2
§:n 1 momentin mukaan vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen. Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai
kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. (KL 23:4 ja 7,2).
Koska Aleksi Sandroos on paikkakunnalta muuton vuoksi menettänyt vaalikelpoisuutensa luottamustoimeen, hänen tilalleen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi kutsutaan Keskusta-ryhmän ensimmäinen varajäsen Tuomas Reku.
Esitys kn pj: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää Aleksi Sandroosille eron
kirkkovaltuustosta paikkakunnalta muuton takia. Sandroosin tilalle kirkkovaltuuston
varsinaiseksi jäseneksi nousee Tuomas Reku.
Päätös:

Hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää eron Aleksi
Sandroosille ja kutsuu tilalle Tuomas Rekun.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
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68 §
Tyrvään kappelihautausmaan uurna-alue
Tyrvään kappelihautausmaalla ei ole käytössä olevaa uurnahaudoille tarkoitettua aluetta. Hautausmaalle on aiemmin kaavoitettu tätä tarkoitusta varten pieni alue lohkon
P:n laidalle. Hautausmaan perällä se jää helposti huomaamatta ja nyt uusi uurna-alue
on suunniteltu keskeisemmälle paikalle. Uurnahauta-alue sijoittuu tyhjänä olevalle
nurmialueelle Tyrvään siunauskappelin läheisyyteen pääkäytävän viereen. Alueelle
tehdään aluksi 80 hautaa ja suunnitelman mukaan alueelle kaikkiaan mahtuu 320 hautaa.
Alue on merkitty liitteenä 3 olevassa kartassa vihreällä ja mahdollinen myöhemmin
tehtävä lisäalue sinisellä. Uurnahautaus edelleen yleistyy ja tästä syystä olisi tarpeen
tehdä myös seurakunnan suurimmalle hautausmaalle uurnahauta-alue. Kiinteistötyöryhmä on perehtynyt hautatoimesta vastaavan toimistosihteerin ja hautausmaanhoitajan laatimaan suunnitelmaan ja esittää kirkkoneuvostolle sen hyväksymistä.
Liitteenä n:o 3 esitys uurnahauta-alueeksi.
Esitys tj:

Kirkkoneuvosto hyväksyy uurnahauta-alueen rakentamisen tehdyn suunnitelman mukaisesti Tyrvään kappelihautausmaalle.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Jaakko Pirttikoski poistui kokouksesta § 69 käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä

7

Sastamalan seurakunta
KIRKKONEUVOSTO

28.4.2021

69 §
Seurakuntapastorin (viestintä ja tiedotus) viran vaali
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 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.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvosto edellyttää, että selvitetään päätoimisen tiedottajan viran perustamista vuoden 2021 aikana.
(Kirkkoneuvosto 27.1.2021 § 5)

Viran täyttöä varten kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan 24.3.2021 seurakunnan
papin johtaman työryhmän, joka vastaa seurakunnassa viran täyttöön liittyvistä toimista kirkkoneuvostoa varten.
Esitys tj:

Valitaan seurakuntapastorin (viestintä ja tiedotus 60%, papin työ 40%) viran täyttöä
varten työryhmä, johon kuuluvat kirkkoherra Vesa Aurén, seurakunnan ma. tiedottaja,
kirkkoneuvoston varajäsen Jaakko Pirttikoski, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Suvi
Sianoja ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pirkko Esko. Työryhmän kokoonkutsujana ja
täyttöprosessista seurakunnassa vastaavana toimii kirkkoherra Vesa Aurén.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti lisätä seurakuntapastorin (viestintä ja tiedotus 60%, papin työ
40%) viran täyttöä varten työryhmään lisäksi Tarja Kopalaisen. Muutoin hyväksyttiin
esityksen mukaisesti.
(Kirkkoneuvosto 24.3.2021 § 55)

Virka on ollut avoimena KirkkoHR-palvelussa sekä Oikotiellä sekä evl.fi-sivustolla (avoimet työpaikat) 15.-31.3.2021. Virkaan tuli hakemuksia yhteensä kolme (3). Kaikki hakijat täyttivät viran kelpoisuusehdot ja haastattelutyöryhmä haastatteli heidät
14.4.2021. Yhdistelmä haastatelluista hakijoista (liite 4) jaetaan kokouksessa. Kirkkoneuvoston jäsenillä on mahdollisuus tutustua hakemusasiakirjoihin ja heidän vertailuunsa 28.4. ennen kokousta klo 14 alkaen Vammalan seurakuntatalossa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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Haastatteluryhmä antaa ehdotuksensa virkaan valittavasta kirkkoneuvoston kokouksessa.
Esitys kn pj: Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan seurakuntapastorin (tiedotus ja viestintä) virkaan teologian maisteri, seurakuntapastori Henrik Pääkkösen, joka on virkaa hakeneista pätevin ja sopivin, ja pyytää hänelle Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta
virkamääräystä Sastamalan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.7.2021 lukien.
Henrik Pääkkösellä on hakijoista haastattelun ja hakemuksensa perusteella eniten
osaamista seurakunnan viestinnän ja tiedotuksen tehtäviin sekä parhaat edellytykset
kehittää Sastamalan seurakunnan viestintää.
Viran palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (KL 6:16 §)
sekä rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Virassa sovelletaan 6 kk koeaikaa.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Seurakuntapastorin (tiedotus ja viestintä) virkaan
valittiin Henrik Pääkkönen.

Jaakko Pirttikoski palasi kokoukseen § 69 jälkeen ja Vesa Aurén poistui kokouksesta § 70 käsittelyn
ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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70 §
Seurakuntapastorin (Etelä-Tyrvää) viran vaali
Seurakunnan pappien kokonaismäärää (1+8) ei viime vuosien mittaan tehdyin päätöksin ole juuri lisätty eikä vähennetty. Sastamalan seurakunnan kappelirakenne ja käytössä olevien kirkkojen määrä, jos ja kun kaikkia kirkkoja käytetään, edellyttää jumalanpalvelusten, rippikoulujen ja ennen muuta kirkollisten toimitusten osalta nykyistä
määrää pappeja töissä seurakunnassa.
Uuden perustetun papin viran täyttää tuomiokapituli julistettuaan viran haettavaksi ja
saatuaan hakijoista lausunnon asianomaiselta viranomaiselta (KL 6 luku 8 §). Jos uusi
virka perustetaan 1.5.2021 alkaen, voisi virantäyttö toteutua niin, että virka avataan
talvella 2021 haettavaksi ja valittu uusi seurakuntapastori voisi saada hiippakunnan
tuomiokapitulilta virkamääräyksen ja aloittaa virassa 1.5.2021.
Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että lakkautetun kappalaisen viran tilalle
perustetaan sen korvaava 7. seurakuntapastorin virka (vastuualueena Etelä-Tyrvään
seurakuntapiiri) 1.5.2021. Palkkaus vaativuusryhmän 601 mukaan. Kirkkovaltuuston
kokous on suunniteltu järjestettäväksi 14.1.2021.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että lakkautetun kappalaisen viran tilalle perustetaan sen korvaava 7. seurakuntapastorin virka (vastuualueena Etelä-Tyrvään seurakuntapiiri) 1.5.2021. Palkkaus vaativuusryhmän 601 mukaan.

(Kirkkoneuvosto 16.12.2020 § 219)

Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että lakkautetun kappalaisen viran tilalle perustetaan sen korvaava 7. seurakuntapastorin virka (vastuualueena EteläTyrvään seurakuntapiiri) 1.5.2021. Palkkaus vaativuusryhmän 601 mukaan.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Päätös:

28.4.2021

Kirkkovaltuusto päätti perustaa 7. seurakuntapastorin viran.

(Kirkkovaltuusto 14.1.2021 § 10)

Etelä-Tyrvään seurakuntapiiristä vastaava kappalainen Hannu Heikkilä jää eläkkeelle
1.5.2021. Kirkkovaltuusto päätti 14.1.2021 pidetyssä kokouksessa lakkauttaa kappalaisen viran 1.5.2021 ja perustaa sen tilalle 7. seurakuntapastorin virka, vastuualueena
Etelä-Tyrvään seurakuntapiiri. Viran palkkaus on KirVESTES:in mukaisesti vaativuusryhmän 601 mukaan. Etelä-Tyrvään piirineuvosto on kokouksessaan 7.1.2021 esittänyt
lausunnon seurakuntapastorin virantäytössä huomioon otettavista asioista.

Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä. Virkaan valittavan on ennen viran
vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §) sekä
rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Virkaan sovelletaan 6 kk koeaikaa. Virkaan ilmoittaudutaan KirkkoHR:n sähköisellä lomakkeella. Määräyksen virkaan antaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli.
Esitys pj:

Kirkkoneuvosto pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan haettavaksi Sastamalan seurakuntapastorin viran (vastuualueena Etelä-Tyrvää). Seurakuntapastorin palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

(Kirkkoneuvosto 24.2.2021 § 29)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Viran täyttöä varten kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan 24.3.2021 seurakunnan
papin johtaman työryhmän, joka vastaa seurakunnassa viran täyttöön liittyvistä toimista kirkkoneuvostoa varten.
Esitys tj:

Valitaan seurakuntapastorin (Etelä-Tyrvää) viran täyttöä varten työryhmä, johon kuuluvat kappalainen Jouni Pihlajamaa, Etelä-Tyrvään piirineuvoston edustajana sen puheenjohtaja Heikki Kuutti Uusitalo, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Suvi Sianoja ja
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pirkko Esko. Työryhmän kokoonkutsujana ja täyttöprosessista seurakunnassa vastaavana toimii kappalainen Jouni Pihlajamaa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti lisätä seurakuntapastorin (viestintä ja tiedotus 60%, papin työ
40%) viran täyttöä varten työryhmään lisäksi Tarja Kopalaisen. Muutoin hyväksyttiin
esityksen mukaisesti.

(Kirkkoneuvosto 24.3.2021 55 §)

Seurakuntapastorin (Etelä-Tyrvää) virka on ollut avoinna KirkkoHR:ssä, Oikotiellä ja
evl.fi-sivustolla (avoimet työpaikat) 15.–31.3.2021. Virkaan tuli hakemuksia yhteensä
4. Hakijoista kahdella on pappisvihkimys, mikä oli viran kelpoisuusehtona. Kelpoisuusehdot täyttävät hakijat haastateltiin 15.4.2021. Yhdistelmä haastatelluista hakijoista
(liite 5) jaetaan kokouksessa. Kirkkoneuvoston jäsenillä on mahdollisuus tutustua hakemusasiakirjoihin ja heidän vertailuunsa 28.4. ennen kokousta klo 14 alkaen Vammalan seurakuntatalossa.
Haastatteluryhmä antaa ehdotuksensa virkaan valittavasta kirkkoneuvoston kokouksessa.
Esitys pj:

Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan seurakuntapastorin (Etelä-Tyrvään seurakuntapiiri) virkaan teologian ja kasvatustieteen maisteri, Master of Science, pastori Aija
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Aurénin, joka on virkaa hakeneista pätevin ja sopivin, ja pyytää hänelle Tampereen
hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä Sastamalan seurakunnan seurakuntapastorin (VII) virkaan 1.6.2021 lukien. Aija Aurénilla on hakijoista eniten kokemusta ja
koulutusta ja haastattelun perusteella parhaat edellytykset viran pitkäaikaiseen menestykselliseen hoitamiseen.
Viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (KL 6:16 §)
sekä rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Virassa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Aija Aurén valittiin Sastamalan seurakunnan seurakuntapastorin (VII) virkaan.

Vesa Aurén palasi kokoukseen § 70 käsittelyn jälkeen.
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71 §
Diakoniaviranhaltijan viran vaali
Diakoniatyöntekijä Maija-Liisa Halme on irtisanoutunut tehtävästään 1.5.2021 alkaen,
ja diakoniatyön tiimissä avautuu siten täytettäväksi diakoniatyöntekijän virka. Diakoniatyöntekijän tehtäviin kuuluu yleinen diakoniatyö sisältäen mm. kehitysvammatyötä, vanhustyötä, lähimmäistyötä ja siihen liittyvää työnohjausta, ruokajakoa, rippikoulutyötä, päivystystä ja toimistotyötä, osallistumista yhteisvastuukeräykseen ja enkelikeräykseen omalla vastuualueellaan sekä yhteistyötä sidosryhmien kanssa.
Kelpoisuusehtona diakoniatyöntekijän virkaan on Kirkkohallituksen hyväksymä diakonian virkaan kelpoistava tutkinto (Kirkkohallituksen päätös 22.9.2020 nro 141). Virkaan valittavan on oltava Suomen evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaan valitun on esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Palkka
määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 502 mukaisesti. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virka täytetään 1.5.2021 lukien.
Esitys pj:

Kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi diakoniatyöntekijän viran 1.5.2021 lukien.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

(Kirkkoneuvosto 24.2.2021)

Diakoniaviranhaltijan virka on ollut auki Oikotiellä, evl.fi-sivustolla (avoimet työpaikat)
sekä TE-palveluiden sivulla 12.–31.3.2021. Virkaan tuli yhteensä 5 hakemusta. Diakoniatyöntekijän viran täyttöä varten perustettiin työryhmä, johon kuuluivat kirkkoherra
Vesa Aurén, johtava diakoniatyöntekijä Aira Putkonen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Suvi Sianoja ja diakoniatyöryhmän puheenjohtaja Pentti Rantanen. Hakijat
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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haastateltiin 22.4.2021. Yhdistelmä haastatelluista hakijoista (liite 6) jaetaan kokouksessa. Kirkkoneuvoston jäsenillä on mahdollisuus tutustua hakemusasiakirjoihin ja heidän vertailuunsa 28.4. ennen kokousta klo 14 alkaen Vammalan seurakuntatalossa.
Haastatteluryhmä antaa ehdotuksensa virkaan valittavasta kirkkoneuvoston kokouksessa.
Esitys kn pj: Sastamalan seurakunnan diakonian virkaan valitaan sairaanhoitaja-diakonissa Ilona
Lakkonen, joka on 22.4.2021 työhaastattelussa todettu hakijoista sopivimmaksi ja pätevimmäksi tähän virkaan. Ilona Lakkosella on virkaan vaadittava tutkinto, monipuolinen työkokemus ja haastattelun toteuttaneen työryhmän arvion mukaan hakijoista
parhaat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, taidot vahvistaa seurakuntalaisten osallistumista diakoniatyöhön ja parhaat edellytykset seurakunnan diakonian virkaan ja
osaksi diakoniatyön tiimiä.
Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka täytetään 1.5.2021 lukien ja virassa
noudatetaan 6 kk koeaikaa.
Sen varalta, että valittava ei ota vastaan valittua virkaa, valitaan hänen varalleen sosionomi-diakoni Petra Pajamäki, joka 22.4. työhaastattelussa on todettu hakijoista
toiseksi sopivimmaksi ja päteväksi tähän virkaan.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Diakoniaviranhaltijan virkaan valittiin Ilona Lakkonen 1.6.2021 lukien.
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72 §
Diakoniatyön lisämääräraha-anomus
Sastamalan seurakunta

Anomus

Kirkkoneuvosto

23.4.2021

Aittalahdenkatu 12
38200 Sastamala

Johtava diakoniatyöntekijä Aira Putkonen
Sastamalan seurakunta
Sastamalan seurakunnan diakoniatiimin avun jakamiseen käytössä olevat varat ovat
riittävät, mutta koronapandemian aikana kaikenlainen avun tarve ei ole vähentynyt.
Päinvastoin, avun tarve on osin jopa lisääntynyt monin eri tavoin.
Osa diakonian viranhaltijoistamme ei ole kuitenkaan eri syistä ollut käytettävissä työn
tekemiseen alkuvuodesta ja samanlainen tilanne on odotettavissa toukokuussa ja tulevana kesänä. Määräaikaiseksi diakonian virkaan alkuvuodeksi palkatun työntekijän
työt ovat päättymässä 30.4.2021. Diakoniatiimi tarvitsee välttämättä lisäresursseja
toukokuun – elokuun ajaksi, että olisi mahdollista edes kohtuullisesti vastata seurakunnan diakoniatiimille tuleviin avun pyyntöihin.
Pyydän kirkkoneuvostoa esittämään seurakunnan kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi
tarvittavan lisämäärärahan määräaikaisen diakonian viranhaltijan palkkaamiseksi toukokuu alusta elokuun loppuun, neljäksi kuukaudeksi.
Aira Putkonen
Johtava diakoniatyöntekijä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Esitys kn pj: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää diakoniatyölle tarvittavan
lisämäärärahan määräaikaisen viranhaltijan palkkaamiseksi toukokuun alusta elokuun
loppuun, neljäksi kuukaudeksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää diakoniatyölle
13 000 euron lisämäärärahaa määräaikaisen viranhaltijan palkkaamiseksi toukokuun
alusta elokuun loppuun, neljäksi kuukaudeksi.
Maritta Laiho esitti, että diakoniassa panostettaisiin erityisesti vapaaehtoisten löytämiseen, kouluttamiseen ja hyödyntämiseen. Janica Isonokari ja Satu Janhunen kannattivat esitystä.
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73 §
Henkilöstöasia (ei julkinen)
Pykälä 73 on esityksineen ja päätöksineen julkisuuslain (621/1999) 24 §:n mukaan
salassa pidettävä.
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74 §
Seppelten laskut kaatuneitten muistopäivänä 16.5.2021
Sodissa kaatuneitten muistopäivä, toukokuun 3. sunnuntai, on valtiollinen juhlapäivä
ja yleinen liputuspäivä. Muistopäivä juontaa juurensa sota-aikaan ja sitä on vietetty
vuodesta 1940 alkaen. Juhlapäivän on katsottu syntyneen korostamaan kansallista
eheytymistä. Piispainkokous teki 12.4.1940 oman aloitteensa muistopäivästä ja Pääesikunta (Mannerheim/Puolustusvoimat) antoi 1.5.1940 muistopäivästä käskyn. Vuodesta 1995 Suomen lippua ei ole juhlapäivänä laskettu puolitankoon, vaan liput ovat
ylhäällä saloissa koko päivän (08:00-21:00). Vuodesta 1940 alkaen vietetyn kaatuneitten muistopäivän alkuperäinen tarkoitus on muistaa kaikkien 1900-luvun sotien kaikkia sankarivainajia ja sotien uhreja.
Sastamalassa on kaatuneitten muistopäivänä Tyrvään kirkossa sanajumalanpalvelus
klo 10-11 ja sen jälkeen seppeleen lasku klo 11.00, kaikilla muilla kirkoilla seppeleen
laskemiseen liittyy (papin pitämä) kenttähartaus seuraavan aikataulun mukaisesti:
Kirkko ja
seppeleen lasku
Tyrvään kirkko klo
10.00 sanajumalanpalvelus
1939 – 1945
Sammaljoen kirkko
1939 - 1945
Karkun kirkko
Sovinnon risti
Salokunnan
kirkko
1939 – 1945
Keikyän kirkko
1939 – 1945
1918
Karjalaan jääneet
Kiikan kirkko
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Seppeleen
lasku klo
noin
klo
11.00

Seurakunnan
edustajat

Suvi Sianoja
13.00
Merja Ryömä
12.00
Terttu Sulanne
13.00
Tuomas Reku
12.00
Pertti Brander
Päivi Kivioja
Esa Suutari
13.00
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1939- 1945
1918
Karjalaan jääneet
Mouhijärven kirkko
1939 – 1945
1918
Karjalaan jääneet
Suodenniemen
kirkko
1939 – 1945
Karjalaan jääneet
Kiikoisten kirkko
talvisota ja jatkosota
1918
Karjalaan jääneet

28.4.2021

Leila Rantala
Henri Kiuttu
Aili Riihimäki
10.00
Satu Janhunen
Hilkka Huitula
Hilkka Kaasalainen
13.00
Harri Hakala
Anne Saukko
15.00
Jari Jaakola
Pertti Kärki
Mari Jokela

Esitys kn pj: Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajat kaatuneitten muistopäivän seppeleenlaskuihin ja lähettää päätöksen tiedoksi Sastamalan kaupungille. Seurakunnan edustajat noutavat erikseen ohjeistetusti seppeleet kukkakaupasta perjantaina 14.5.2021.
Seurakunnan ja kaupungin edustajien mukana seppeleitä laskemassa voivat olla eri
kansalaisjärjestöjen, kuten veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen (vast) edustajat.
Päätös:

Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Sastamalan seurakunnan edustajat laskevat seppeleet kaatuneitten muistopäivänä seuraavan aikataulun mukaisesti:
Kirkko ja
seppeleen lasku
Tyrvään kirkko klo
10.00 sanajumalanpalvelus
1939 – 1945
Sammaljoen kirkko
1939 - 1945
Karkun kirkko
Sovinnon risti
Salokunnan
kirkko

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Seppeleen
lasku klo
noin
klo
11.00

Seurakunnan
edustajat

Kaupungin
edustajat

Suvi Sianoja

Ulla Yli-Hongisto

Merja Ryömä

Ashton Peasley

Terttu Sulanne

Mauri Tuominen

13.00
12.00
13.00
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1939 – 1945
Keikyän kirkko
1939 – 1945
1918
Karjalaan jääneet
Kiikan kirkko
1939 – 1945
1918
Karjalaan jääneet
Mouhijärven kirkko
1939 – 1945
1918
Karjalaan jääneet
Suodenniemen
kirkko
1939 – 1945
Karjalaan jääneet
Kiikoisten kirkko
talvisota ja jatkosota
1918
Karjalaan jääneet

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Tuomas Reku

Pirjo Vuorinen

Pertti Brander
Päivi Kivioja
Esa Suutari

Päivi Pelttari
Ulla Yli-Hongisto
Raimo Kinnari

Leila Rantala
Henri Kiuttu
Aili Riihimäki

Pauli Pietilä
Pirjo Raunio
Jukka Pusa

Satu Janhunen
Hilkka Huitula
Hilkka Kaasalainen

Mikko Rauva
Heimo Hanhilahti
Sari Hassi

Harri Hakala
Anne Saukko

Tarmo Seppä
Jussi Mikkola

Jari Jaakola
Pertti Kärki
Mari Jokela

Olavi Isonokari
Taina Niemi
Marko Suoniemi

12.00

13.00

10.00

13.00

15.00
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75 §
Irmeli Kulonpään aloite
Irmeli Kulonpää on tehnyt kirkkoneuvoston kokouksessa 24.3.2021 seuraavansisältöisen aloitteen:
24.03.2021 Valtuustoaloite Seurakunnalle
Sastamalan seurakunta voi hyvin, kun kaikki seurakuntalaiset saadaan osaksi seurakunnan yhteisöä. Ihmisiä on kuultava ja päätöksenteon on oltava ymmärrettävää. Seurakunnan viestintä saavutettavaksi ja seurakunta mahdollistaa jokaisen osallistumisen.
Elämme poikkeuksellista aikaa, tänä aikana ja muulloinkin tulee arvostaa kunnan omia
yrittäjiä ja tilata heiltä palveluja. Tulee myös muistaa, että he maksavat kirkollisveroa
seurakunnalle. Julkisen kuvan seurakunnasta tulee saada positiivisemmaksi. Huonoja
päätöksiä ei tule viedä eteenpäin, vaan tulee rakentaa toimivaa ja ihmiset hyväksyvää
seurakuntaa.
Puheenaiheiksi taas on noussut rippikoulut, toiset pääsevät matkoille vaikkapa Lappiin, Viroon tai vieläkin pidemmille matkoille. Toiset muistavat etteivät päässeet, kaverit olivat, he joutuivat Leiriaholle ei ollut mukavaa toimintaa. Tasa-arvo ei toteudu
jos vanhemmilla ei ole varaa maksaa kallista leirimaksua silloin tulee seurakunnan
maksaa puuttuva summa Ieirimaksusta.
Korona aikana on yhteydenottoja ja viestejä siitä kuinka seurakunta ei halua olla mukana yrittäjien työsaralla. Miksi rippileirien kuljetukset tulevat vuodesta toiseen eri
paikkakunnilta, eikä palkata niitä jotka maksavat kirkollisveroa Sastamalan seurakunnalle. Kuljetuksista on hyvä neuvotella, kilpailutus tulee lähettää Sastamalan yrittäjille.
Seurakunnan tulee arvostaa raamatun sanomaa, huolehtia lähimmäisestä ja arvostaa
jokaista ihmistä samanarvoisena. Tärkeää on siirtää perusarvoja seuraavalle sukupolvelle ja uskoa elämässä hyvän tekemiseen. Kirkko kuuluu kaikille.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Irmeli Kulonpää
Seurakunnan vastaus aloitteeseen:
Sastamalan seurakunnassa rippikoulujen tarjonta on monipuolinen, jotta mahdollisimman moni nuori löytäisi itsellensä sopivan ja mahdollisen tavan käydä rippikoulun. Tarjontaan kuuluvat seurakunnan leirikeskuksissa järjestettävät leirit, päivärippikouluna
toteutettava ”Cityrippikoulu” ja erityisrippikouluista matkarippikoulut, joita on järjestetty vuosikymmeniä. Osa nuorista haluaa ensisijaisesti matkarippikouluun, ja jos oma
seurakunta ei sellaista järjestä, vaihtoehdoksi valikoituu helposti jonkin järjestön (vast)
toteuttama rippikoulu. On seurakunnan etu, että mahdollisimman moni nuori käy rippikoulun omassa seurakunnassa ja voi löytää sitä kautta oman paikkansa myös vapaaehtoisena, esimerkiksi kerhonohjaajana tai isosena.
Niiden nuorten perheet, joilla ei ole varaa maksaa rippikoululeiriä, voivat anoa ja saada
tukea rippikoulun maksuihin kaupungin sosiaalipalveluista tai myös seurakunnalta.
Joka vuosi seurakunnassa onkin myönnetty muutama anottu ja perusteltu maksuvapautus rippikoululeirin maksusta. Matkarippikoulun hinta on korkeampi kuin leiririppikoulun, koska osallistujat maksavat itse matkasta syntyvät kulut, kuten kuljetukset,
majoituksen ja ateriat.
Seurakunnan hankinnat suoritetaan hankintalain ja kirkkoneuvoston hyväksymän ohjeistuksen mukaisesti. Rippikoulujen kuljetuksista pyydetään tarjoukset useammalta
liikennöitsijältä, myös paikallisilta yrittäjiltä. Tarjouspyyntöehdot täyttäneistä tarjouksista valitaan edullisin tarjous.
Esitys kn pj/tj: Merkitään tehty aloite tiedoksi ja hyväksytään aloitteeseen annettu vastaus.
Päätös:

Merkittiin tehty aloite tiedoksi ja hyväksyttiin aloitteeseen annettu vastaus.
Jarkko Mäkipää poistui kokouksesta § 75 jälkeen.
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76 §
Rippikoulun ryhmäkoon ylitys
Tuomiokapitulin vahvistaman Sastamalan seurakunnan rippikoulun ohjesäännön 5 §:n
mukaan rippikouluryhmässä voi olla enintään 25 rippikoululaista. Kirkkoneuvosto voi
poikkeustapauksessa myöntää luvan ryhmäkoon ylitykseen.
Seuraavissa rippikouluryhmissä on yli 25 rippikoululaista (Liite 7):


Houhajärvi kesä yksi 7.–14.6.2021, 27 rippikoululaista



Leiriaho kesä yksi 7.–14.6.2021, 26 rippikoululaista



Kesälappi 9.–16.6.2021, 29 rippikoululaista



Houhajärvi kesä kaksi 5.–12.7.2021, 26 rippikoululaista

Ryhmäkokojen ylitys perustuu nuorten ja perheiden erilaisten elämäntilanteiden huomioimiseen. Lisäksi pandemiatilanteen vuoksi sastamalalaisista nuorista normaalitilannetta harvempi osallistuu valtakunnallisille rippikoululeireille, joten seurakunnan järjestämille leireille on ollut normaalia enemmän tulijoita.
Esitys kn pj: Kirkkoneuvosto myöntää luvan rippikoulun ryhmäkoon ylitykseen Houhajärvi kesä
yksi –, Leiriaho kesä yksi –, Kesälappi sekä Houhajärvi kesä kaksi –rippikouluryhmissä.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Suvi Sianoja poistui kokouksesta § 77 käsittelyn ajaksi. Vesa Aurén toimi puheenjohtajana seuraavan pykälän käsittelyn ajan.
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77 §
Seurakunnan edustajan valitseminen Lasten ja nuorten keskus ry:n yhdistyksen
kokoukseen 21.5.2021
Lasten ja nuorten keskus ry syntyi vuoden 2017 alussa, kun Seurakuntien Lapsityön
Keskus, PTK–poikien ja tyttöjen keskus ja Nuorten Keskus yhdistyivät. Järjestö tunnettiin aikaisemmin nimellä Nuori kirkko ry. Yhdistymisen taustalla on pyrkimys löytää viisain toimintamalli seurakuntien lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tukemiseen ja
kehittämiseen. Sastamalan seurakunta maksaa tänä vuonna 676,29 euroa jäsenmaksua Lasten ja nuorten keskus ry:lle. Jäsenmaksu määräytyy jokaisen seurakunnan
osalta sen jäsenmäärän mukaan.
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti varsinainen kokous pidetään joka kolmas vuosi ennen toukokuun loppua. Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokous ja
valtuusto. Yhdistyksen asioita hoitaa ja yhdistystä edustaa toimeenpanevana elimenä
hallitus. Yhdistyksen 10-henkinen hallitus, johon kuuluu myös Sastamalan seurakunnan johtava nuorisotyönohjaaja Salme Kuukka, on päättänyt kutsua kokouksen koolle
21.5.2021. Jäsenyhteisöjen tulee ilmoittaa edustajansa yhdistyksen kokouksessa hallitukselle ennen kokouksen alkua valtakirjalla tai pöytäkirjanotteella.
Lasten ja nuorten keskus ry:n toiminnanjohtaja Sami Ojalan 2.3.2021 lähettämän sähköpostin mukaan yhdistyksen kokous pidetään ennakkotietojen mukaisesti perjantaina 21.5.2021 klo 13-15. Vallitsevasta pandemiatilanteesta johtuen kokoukseen kannustetaan osallistumaan etäyhteyksillä. Kokousmateriaalit ja ohjeet kokoukseen liittymiseen tullaan lähettämään seurakuntiin sääntömääräisesti viimeistään kolme viikkoa
ennen kokousta eli 30.4. mennessä. Materiaali toimitetaan sähköisenä.
Esitys kn pj: Valitaan Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Suvi Sianoja
seurakunnan viralliseksi edustajaksi Lasten ja nuorten keskus ry:n 21.5.2021 klo 13-15
järjestettävään varsinaiseen kokoukseen.
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Päätös:

28.4.2021

Hyväksyttiin. Valittiin Suvi Sianoja edustamaan Sastamalan seurakuntaa Lasten ja nuorten keskus ry:n 21.5.2021 klo 13-15 järjestettävään varsinaiseen kokoukseen.

Suvi Sianoja palasi kokoukseen § 77 käsittelyn jälkeen.
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78 §
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset; numerot 18/2021–27/2021.
Esitys kn pj: Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoherran viranhaltijapäätökset.
Päätös:

Hyväksyttiin kirkkoherran viranhaltijapäätökset.

79 §
Talousjohtajan viranhaltijapäätökset
Talousjohtajan viranhaltijapäätökset numerot 9/2021–12/2021.
Esitys tj:

Kirkkoneuvosto hyväksyy talousjohtajan viranhaltijapäätökset.

Päätös:

Hyväksyttiin talousjohtajan viranhaltijapäätökset.

80 §
Muut asiat
Maritta Laiho esitti, että kiinteistötyöryhmä tekisi strategisen suunnitelman Vammalan seurakuntatalon käytöstä tulevaisuudessa sekä selvittäisi muiden tilojen käyttömahdollisuuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

81 §
Tiedotusasiat
Kirkkoherran, talousjohtajan ja hallintosihteerin vuorovaikutusvalmennuksen profiili,
palaute ja kehittymislauseke
Talousarvion toteuma 31.3.2021 ja verotulokertymä 31.3.2021
Perheneuvonnan ja Palvelevan puhelimen toimintakertomus vuodelta 2020
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Kiinteistötyöryhmän muistio 26.3.2021
Viestintätyöryhmän kokous 8.4.2021
Keikyän kappelineuvoston pöytäkirja 14.4.2021
Kiikan kappelineuvoston pöytäkirja 14.4.2021

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
-

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 10/2021 19.3.2021
o Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys

-

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 11/2021 24.3.2021
o Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2021

-

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 12/2021 6.4.2021
o

-

Avustukset seurakuntien kokeilutoiminnan tukemiseksi

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 13/2021 7.4.2021
o Suositus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kirkossa-

-

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 14/2021 13.4.2021
o Sähköisen kokousmenettelyn vuoksi tarpeelliset määräykset seurakunnan
ja seurakuntayhtymän toimielinten työjärjestyksiin sekä ohje- ja johtosääntöihin

-

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 15/2021 16.4.2021
o Kesätyösetelit

-

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 16/2021 28.4.2021
o Kirkkohallituksen antaman väliaikaisen määräyksen voimassaolo on päättynyt

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
-

Yleiskirje A2/2021 17.3.2021

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä

29

Sastamalan seurakunta
KIRKKONEUVOSTO

28.4.2021

o Muutoksia luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan
-

Yleiskirje A3/2021 25.3.2021
o Palkantarkistukset 1.5.2021
o Lomarahavapaasta sopiminen
o Koronarokotukset

-

Yleiskirje A4/2021 30.3.2021
o Korjaus yleiskirjeeseen A3/2021

82 §
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeen.

83 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:56.
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