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Pusa Jukka x
Brander Pertti x
Esko Pirkko x
Hakala Harri x
Uusitalo Heikki K. x
Reku Tuomas x
Isonokari Janica x
Janhunen Satu x
Seurala Raija x
Junttila Elisa x
Keskinen Sirpa x
Ketola Lassi x
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Laaksonen Seppo x
Lahtinen Pirkko x
Laiho Maritta x
Mäkipää Jarkko x
Pietilä Pauli x
Pirttikoski Jaakko x
Rantanen Pentti x
Raskila Esko x
Saari Sirkka-Liisa x
Voutilainen Teemu x
Sianoja Suvi x
Tuominen Mauri x
Äijälä Pirjo x
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j
Poissa:
Auli Horelli (varalla Tuomas Reku)
Aleksi Sandroos (varalla Teemu
Voutilainen)
Jukka Holma (varalla Heikki K. Uusitalo)
Markus Alajoki (varalla Jukka Pusa)
Mari Jokela (varalla Raija Seurala)
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Sastamalan seurakunta
KIRKKOVALTUUSTO

14.1.2021

1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KJ 8:5 §:n 2 mom. mukaan kutsu asialuetteloineen kirkkovaltuuston kokoukseen on
lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen
kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. KL
7:4 §:n 1 mom. mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kirkkovaltuuston
jäsenille 5.1.2021. Lisäksi kokouskutsu on asetettu nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle 7.1.2021-14.1.2021.
Päätös:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

2§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ OLO
Kirkkovaltuusto on noudattanut käytäntöä, jonka mukaan aakkosjärjestyksessä kaksi
valtuutettua toimii vuorollaan pöytäkirjan tarkastajina. Vuorossa ovat Pauli Pietilä ja
Jaakko Pirttikoski. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja tulee olla nähtävillä 30 päivän ajan.
Esitys:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kirkkovaltuusto päättää, että
kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 18.1.2021 – 17.2.2021.

Päätös:

Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauli Pietilä ja Jaakko Pirttikoski.

3§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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Päätös:

14.1.2021

Hyväksyttiin. Lisättiin Elisa Junttilan puheenvuoro muissa asioissa.

4§
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI VUOSIKSI 2021–2022
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosiksi 2021–2022.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

(Kirkkoneuvosto 16.12.2020 § 227)

Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosiksi 2021–2022.
Päätös:

Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi 2021 – 2022 valittiin Pirkko Esko. Pirkko Esko kiitti
luottamuksesta.

5§
KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUOSIKSI 2021–2022
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi 2021–2022.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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Päätös:

14.1.2021

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

(Kirkkoneuvosto 16.12.2020 § 228)

Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi 2021 - 2022.
Päätös:

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2021–2022 valittiin Harri Hakala.

6§
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUOSIKSI 2021–2022
Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston toimikauden
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon
kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra. Kirkkoneuvoston jäsenen
täytyy olla vaalikelpoinen kirkkovaltuustoon.
Valittaessa jäseniä muihin kuin vaaleilla valittaviin toimielimiin on huomioon otettava
kirkkolain 25 luvun 10 a §:n säännös, jonka mukaan jäsenistä tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Varapuheenjohtajan ja jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet valitaan eri vaalilla.
Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi 2021–2022.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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Päätös:

14.1.2021

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

(Kirkkoneuvosto 16.12.2020 § 229)

Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi 2021–2022.
Päätös:

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin vuosiksi 2021–2022 Suvi Sianoja.

7§
KIRKKONEUVOSTON MUIDEN JÄSENTEN VAALI VUOSIKSI 2021–2022
Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston toimikauden
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon
kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra. Kirkkoneuvoston jäsenen
täytyy olla vaalikelpoinen kirkkovaltuustoon.
Valittaessa jäseniä muihin kuin vaaleilla valittaviin toimielimiin on huomioon otettava
kirkkolain 25 luvun 10 a §:n säännös, jonka mukaan jäsenistä tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Varapuheenjohtajan ja jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet valitaan eri vaalilla.
Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostoon kymmenen muuta jäsentä vuosiksi 2021–2022.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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Päätös:

14.1.2021

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

(Kirkkoneuvosto 16.12.2020 § 230)

Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
kirkkoneuvostoon kymmenen muuta jäsentä vuosiksi 2021–2022.
Päätös:

Kirkkoneuvoston muiksi jäseniksi vuosiksi 2021–2022 valittiin
Markus Alajoki
Jukka Holma
Satu Janhunen
Maritta Laiho
Janica Isonokari
Pauli Pietilä
Pentti Rantanen
Sirpa Keskinen
Jarkko Mäkipää
Lassi Ketola

8§
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI
2021–2022
Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston toimikauden
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon
kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra. Kirkkoneuvoston jäsenen
täytyy olla vaalikelpoinen kirkkovaltuustoon.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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Valittaessa jäseniä muihin kuin vaaleilla valittaviin toimielimiin on huomioon otettava
kirkkolain 25 luvun 10 a §:n säännös, jonka mukaan jäsenistä tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Varapuheenjohtajan ja jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet valitaan eri vaalilla.
Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi
2021–2022.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

(Kirkkoneuvosto 16.12.2020 § 231)

Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2021–2022.
Päätös:

Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi 2021–2022 valittiin
Jaakko Pirttikoski (Markus Alajoen varajäsen)
Pertti Brander (Jukka Holman varajäsen)
Pirjo Äijälä (Satu Janhusen varajäsen)
Elisa Junttila (Maritta Laihon varajäsen)
Aarne Järvenpää (Sirpa Keskisen varajäsen)
Terttu Sulanne (Jarkko Mäkipään varajäsen)
Irmeli Kulonpää (Lassi Ketolan varajäsen)
Mari Jokela (Suvi Sianojan varajäsen)
Sirkka-Liisa Saari (Janica Isonokarin varajäsen)
Auli Horelli (Pauli Pietilän varajäsen)
Tuomas Reku (Pentti Rantasen varajäsen)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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9§
KAPPALAISEN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Sastamalan seurakunnassa on kappalaisen virkoja johdonmukaisesti muutettu seurakuntapastorin viroiksi vuosina 2013 kaksi ja vuonna 2015 ja 2019 kumpanakin yksi sekä
vuonna 2020 yksi virka. Viimeisenä muutoksena Lasse Hautalan (Mouhijärvi) irtisanouduttua eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.1.2020 on hänen virkansa lakkautettu 30.9.2020
lukien. Kappalaisen viran tilalle seurakuntaan on perustettu 6. seurakuntapastorin
virka 1.10.2020 alkaen.
Sastamalan seurakunnan kappalainen Hannu Heikkilä (vastuualueena Etelä-Tyrvään
seurakuntapiiri) on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen, jossa hän ilmoittaa irtisanoutuvansa 1.5.2021 alkaen. (kirkkoneuvoston kokous 25.11.2020, 198 §).
Virat seurakunnassa lakkauttaa ja perustaa kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston päätös
viran lakkauttamisesta voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä, kun taas uuden
viran perustaminen vaatii määräenemmistön, vähintään kaksi kolmasosaa saapuvilla
olevista ja enemmän kuin puolet kaikista jäsenistä. (KL 9 luku 3 §).
Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Sastamalan seurakunnan
1. kappalaisen viran 1.5.2021 lukien. Kirkkovaltuuston seuraava kokous on suunniteltu
järjestettäväksi 14.1.2021.

Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Sastamalan seurakunnan
1. kappalaisen viran 1.5.2021 lukien.

(Kirkkoneuvosto 16.12.2020 § 218)

Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Sastamalan
seurakunnan 1. kappalaisen viran 1.5.2021 lukien.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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Päätös:

14.1.2021

Hyväksyttiin. Sastamalan seurakunnan 1. kappalaisen virka lakkautetaan 1.5.2021 lukien.

10 §
SEURAKUNTAPASTORIN (ETELÄ-TYRVÄÄ) VIRAN PERUSTAMINEN
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)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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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.
Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti perustaa 7. seurakuntapastorin viran.

11 §
LIITTYMINEN TAMPEREEN ALUEKESKUSREKISTERIIN
(Liitteet 1 ja 2)
Tampereen seurakuntayhtymän Yhteisen kirkkoneuvoston esityslista 10.12.2020
175 §

Uusien seurakuntien liittyminen Tampereen aluekeskusrekisteriin

Diaarinumero DTRE/298/00.01.01/2019
Esittelijä

Aluekeskusrekisterin johtaja Kari Salonen, p. 040 804 8701

Esittely
Kirkonkirjojen pitämisestä säädetään kirkkolaissa (KL 16 luku) ja kirkkojärjestyksessä
(KJ 16 luku). Seurakunnat voivat järjestää kirkonkirjojen pitämisen yhteisenä keskusrekisterinä (KL 16 luku 3 §).
Kirkkohallituksen yleiskirje 27/2015 (8.12.2015) on viestittänyt seurakunnille kirkkohallituksen täysistunnon marraskuussa 2015 tekemästä linjauksesta, jonka mukaan
kirkonkirjojen pito toteutetaan tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä.
Kirkkohallituksen yleiskirje 4/2019 (22.2.2019) kertoo kirkkohallituksen täysistunnon joulukuussa 2018 tekemästä aikataululinjauksesta, jonka mukaan vuoden 2022
alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen
tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Keskittäminen tarkoittaa,
että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkohallitus on tehnyt esityksen kirkkolain muuttamiseksi (Kirkkohallituksen esitys
10/2020 kirkolliskokoukselle). Tuossa kirkkolakiesityksessä ehdotetaan kirkonkirjojen
pitoa muutettavaksi siten, että jatkossa kirkonkirjojen rekisterinpitäjinä toimisivat seurakuntien muodostamat yhteiset keskusrekisterit. Esitys on kirkolliskokouksen käsiteltävänä. Esityksen mukaan kirkkolaki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.
Tampereen aluekeskusrekisteri on aloittanut toimintansa vuoden 2019 alusta lukien.
Vuonna 2019 siihen kuuluivat Tampereen seurakuntayhtymän muodostavat viisi seurakuntaa sekä Hämeenkyrön, Jämsän, Mänttä-Vilppulan ja Ruoveden seurakunnat.
Vuoden 2020 alusta mukaan liittyivät seuraavat 11 seurakuntaa: Hattula, Hausjärvi,
Humppila, Hämeenlinna-Vanaja, Ikaalinen, Janakkala, Kalvola, Loppi, Pälkäne, Tammela ja Ypäjä ja vuoden 2021 alusta lukien seuraavat 8 seurakuntaa: Akaa, Kangasala,
Kihniö, Lempäälä, Nokia, Riihimäki, Sääksmäki ja Vesilahti. Mukana on 28 seurakuntaa,
joissa on noin 386 000 jäsentä.
Tampereen hiippakunnassa on vuoden 2021 alussa 12 sellaista seurakuntaa, jotka
eivät vielä kuulu Tampereen aluekeskusrekisteriin (eivätkä muuhunkaan keskusrekisteriin). Nämä seurakunnat ovat Forssa, Hauho, Jokioinen, Lammi, Orivesi, Parkano,
Pirkkala, Punkalaidun, Sastamala, Urjala, Virrat ja Ylöjärvi. Useimpien seurakuntien
kanssa on käyty myönteisessä hengessä valmistelevia keskusteluja mukaan liittymisestä vuoden 2022 alusta lukien. Tällöin Tampereen aluekeskusrekisteristä tulisi alueellisesti mielekäs kokonaisuus.
Kirkkojärjestyksen mukaan ”Jos seurakunnat haluavat järjestää kirkonkirjojen pitämisen kokonaan tai osaksi yhteiseen keskusrekisteriin, seurakuntien kirkkovaltuustojen on tehtävä siitä sopimus.” Kun Tampereen aluekeskusrekisteristä on solmittu sopimus, nyt mukaan liittyville seurakunnille tarjotaan mahdollisuutta liittyä tuohon jo
olemassa olevaan sopimukseen. Jokaisen seurakunnan kanssa ei siis solmita omaa sopimusta, vaan nyt mukaan tulevat seurakunnat allekirjoittavat lisäpöytäkirjalla saman
sopimuksen kuin jo mukana olevat seurakunnat aiemmin.
Sopimus on esityslistan liitteenä.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2021
Pöytäkirjanpitäjä
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Aluekeskusrekisteriä koskevan sopimuksen mukaan isäntäseurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto voi hyväksyä yksittäisiä uusia asiakasseurakuntia keskusrekisterin yhteistyöryhmän esityksestä. Yhteistyöryhmän kokous on sovittu pidettäväksi
17.3.2021 ja tuossa kokouksessaan se voi antaa lausunnon uusien seurakuntien liittymisestä.
Hallinnollisten päätösten on suunniteltu etenevän keväällä 2021 siten, että liittyjäseurakunnat tekisivät päätökset aluekeskusrekisteriin liittymisestä kirkkovaltuustoissaan (yhtymään kuuluvassa seurakunnassa seurakuntaneuvostossa) 30.4.2021 mennessä.
Tampereen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto voi kokouksessaan
18.5.2021 hyväksyä uudet seurakunnat. Liittyjäseurakuntien päätökset on ymmärrettävä ehdollisiksi siihen asti, kunnes yhteinen kirkkoneuvosto on tehnyt tämän päätöksen.
Seurakuntien liittyminen aiheuttaa aluekeskusrekisterille lisätyövoimatarpeen.
Tämä ei kuitenkaan lisää Tampereen seurakuntayhtymän kustannuksia, koska liittyjäseurakunnat maksavat oman jäsenmäärään perustuvan osuutensa kustannuksista. Lisätyövoiman tarve täytyy kuitenkin ottaa huomioon vuoden 2021 aikataulussa, jotta
rekrytoinnit voidaan suorittaa ajoissa.
Kun liittyvien seurakuntien päätökset saadaan tietää 30.4.2021 mennessä, Tampereen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto voi kokouksessaan 18.5.2021
tehdä 3.6.2021 kokoontuvalle yhteiselle kirkkovaltuustolle esityksen tarvittavien virkojen perustamisesta. Virkojen rekrytointiprosessi on syytä aloittaa elokuussa 2021.
Liittymispäätösten ja virkojen perustamisen jälkeen on mahdollista laatia aluekeskusrekisterin budjetti vuodelle 2022. Ennakko-oletus on, että kustannus mukana oleville
seurakunnille on korkeintaan 2,50 euroa /seurakuntalainen.
Sopimuksen mukainen Tampereen aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmä on nimitetty kahden vuoden toimikaudeksi, ensin 2019–2020 ja sen jälkeen 2021–2022. Tähän
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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mennessä mukana olevat useimmat seurakunnat ovat nimittäneet varsinaiseksi jäseneksi seurakuntansa kirkkoherran. Nyt liittyviä seurakuntia on perusteltua pyytää nimittämään jäsenensä yhteistyöryhmän jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.1.–
31.12.2022. Sopimuksen mukaan jäsenen nimittää seurakunnan kirkkoneuvosto.

Esitys
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. pyytää Forssan, Hauhon, Jokioisten, Lammin, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Punkalaitumen, Sastamalan, Urjalan, Virtain ja Ylöjärven seurakuntia tekemään 30.4.2021
mennessä päätöksen liittyä Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 lukien
2. pyytää, että Forssan, Hauhon, Jokioisten, Lammin, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan,
Punkalaitumen, Sastamalan, Urjalan, Virtain ja Ylöjärven seurakunnat hyväksyvät liitteen mukaisen sopimuksen Tampereen aluekeskusrekisteristä ja päättävät, kuka seurakunnan puolesta valtuutetaan allekirjoittamaan ko. sopimus
3. pyytää kutakin Tampereen aluekeskusrekisteriin liittyvää seurakuntaa nimeämään
yhden jäsenen ja yhden varajäsenen aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään toimikaudeksi 1.1.–31.12.2022. Jäsenen ja varajäsenen tulee olla seurakunnan viranhaltijoita/työntekijöitä.
Tampereen seurakuntayhtymän Yhteinen kirkkoneuvosto 10.12.2020
Esitys pj:

Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1.
tekee päätöksen liittyä Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 lukien ja
2.
hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen Tampereen aluekeskusrekisteristä ja valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan yhdessä allekirjoittamaan sopimuksen lisäpöytäkirjalla ja
3.
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valtuuttaa seurakunnan kirkkoneuvoston nimeämään Sastamalan seurakunnan viranhaltijoista yhden jäsenen ja yhden varajäsenen aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään
toimikaudeksi 1.1.-31.12.2022.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

(Kirkkoneuvosto 16.12.2020 § 222)

Kirkkoneuvoston esitys: Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. tekee päätöksen liittyä Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 lukien ja
2. hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen Tampereen aluekeskusrekisteristä ja valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan yhdessä allekirjoittamaan sopimuksen lisäpöytäkirjalla ja
3. valtuuttaa seurakunnan kirkkoneuvoston nimeämään Sastamalan seurakunnan viranhaltijoista yhden jäsenen ja yhden varajäsenen aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään toimikaudeksi 1.1.-31.12.2022.
Päätös:

Hyväksyttiin.

12 §
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Elisa Junttilan asia lumitöiden hoitamisesta Tyrvään kirkon muistolehdolla: Kenelle
kuuluu sen valvonta, että työt hoidetaan sopimuksen mukaan.

13 §
ILMOITUSASIAT
Talousarvion toteutumavertailu 30.11.2020 ja verotulokertymä 31.12.2020, liite n:o
3.
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14 §
VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

15 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:38.
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