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KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

11.10.2016 klo 18.15 - 19.56
Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C

LÄSNÄ OLLEET JÄSENET:

Koskimäki Risto, puheenjohtaja
Kuivanen Hanna, varapuheenjohtaja
Ahtiainen Marjukka, jäsen
Hulkkonen Terhi, jäsen
Hölsä Matti, jäsen
Mikkola Elma, jäsen
Mikkonen Ilpo, jäsen
Peuha Leo, jäsen

POISSA:
MUUT LÄSNÄ OLLEET:

Liimatainen Anja, kirkkovaltuuston pj.
Kurkaa Samuli, kirkkovaltuuston varapj.
Lavikka Tiina, vs. talouspäällikkö
Muuronen Riika, toimistosihteeri, sihteeri

ASIAT:

§ 113-122

ALLEKIRJOITUKSET
RISTO KOSKIMÄKI
Risto Koskimäki
puheenjohtaja

RIIKA MUURONEN
Riika Muuronen
sihteeri

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU
Taipalsaari _____/_____ 2016

MARJUKKA AHTIAINEN
pöytäkirjantarkastaja

LEO PEUHA
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Taipalsaaren seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla
12.10. – 12.11.2016 viraston aukioloaikoina.
______/_______ 2016

Riika Muuronen
sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______
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113 §

KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Risto Koskimäki avasi kokouksen klo
18.15. Laulettiin virsi 462 1-2 ja puheenjohtaja piti alkuhartauden.

114 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kn ohjesääntö 2014

2 luku
Kirkkoneuvoston kokous ja asioiden käsittely
4§
Kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessa varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja paikan.
Kirkkoneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa
suunnitelman.
5§
Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

PÄÄTÖSEHDOTUS: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

115 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leo Peuha ja Marjukka
Ahtiainen.

116 §

ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa.
PÄÄTÖS: Ääntenlaskijoiksi valittiin Leo Peuha ja Marjukka Ahtiainen.

117 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖSEHDOTUS: Esityslista hyväksytään päätösehdotuksineen
kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______
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118 §

NUORISOTYÖNOHJAAJAN SIJAISUUDEN TOIMENPITEET
Esittelijä Risto Koskimäki, puh. 040 039 7499

KN 29.8.2016/§ 107
Nuorisotyön työalalla on vakituisesti kaksi viranhaltijaa. Kirkkoherra voi päättää
määräaikaisten työntekijöiden palkkaamisesta korkeintaan kuuden kuukauden jaksoksi.
Mikäli vakituiselle viranhaltijalle myönnetään virkavapaus tätä pitemmälle ajalle, täytyy
sijaisen palkkaaminen päättää kirkkoneuvostossa.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää aloittaa toimenpiteet nuorisotyönohjaajan
sijaisen palkkaamiseksi ajalle 1.1. – 31.7.2017.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päättää aloittaa toimenpiteet nuorisotyönohjaajan sijaisen
palkkaamiseksi ajalle 1.1. – 31.7.2017.

Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus laitetaan auki liitteenä olevan
ilmoituksen mukaisesti ajalle 12.10. - 24.10.2016. Liite 1
Hakuilmoitus julkaistaan seurakunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla,
työvoimahallinnon www-sivuilla sekä kirkon tarjoamassa KirkkoHRpalvelussa (rekry.evl.fi), josta se menee myös oikotie.fi –palvelun sivuille.
Haastatteluun kutsutaan enintään kolme hakijaa ja ne pidetään 10.11.
alkaen klo 18.00 pappilan kokoushuoneessa. Haastattelutyöryhmään
ehdotetaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Hanna Kuivasta, lapsi- ja
nuorisotyönjohtokunnan pj. Elina Janhusta, kirkkoneuvoston jäsen Terhi
Hulkkosta, Mathias Junellia ja Tuuli-Maria Holmia. Työryhmän esityksen
pohjalta kirkkoneuvosto valitsee sijaisen.
PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto hyväksyy hakutoimenpiteet sekä
haastattelutyöryhmään ehdotetut jäsenet.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen ja sopi, että
seuraava kokous pidetään 2.11. klo 18, jolloin päätetään ketkä kutsutaan
haastatteluun.
119 §

SEURAKUNTIEN YHTEISTYÖSELVITYS
Esittelijä Risto Koskimäki, puh. 040 039 7499

Taipalsaaren, Lemin, Savitaipaleen ja Luumäen seurakuntien
yhteistyöselvitys on saatu päätökseen ja sen loppuraportti on toimitettu
tiedoksi kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille.
Yhteistyöselvityksen ohjausryhmän kokouksessa 31.8.2016 on sovittu
jatkotoimista siten, että seurakunnat käsittelevät asiaa seurakuntalaisten
kanssa kukin oman suunnitelmansa mukaan. Hallintokäsittely menee
normaalilla tavalla eli kirkkoneuvosto valmistelee asian ja tekee esityksen
kirkkovaltuustolle. Sovittiin, että valtuustot käsittelevät selvitysmiehen
esityksen 31.1.2017 mennessä.
Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______
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PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto keskustelee ja sopii
yhteistyöselvityksen jatkotoimista.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto keskusteli aiheesta ja päätti, että järjestetään
ensin seurakuntailta seurakuntalaisille 8.11. klo 18 srk-talolla. Tilaisuuden
vetävät ohjausryhmässä mukana olleet Risto Koskimäki, Samuli Kurkaa,
Anja Liimatainen ja Hanna Kuivanen, sekä vs. talouspäällikkö Tiina Lavikka.
Tämän jälkeen valtuustoseminaari sekä valtuuston kokous 12.11. klo 9 srktalolla. Lisäksi järjestetään keskustelutilaisuus työntekijöille
työntekijäkokouksen yhteydessä 16.11.

120 §

TOIMITUSPALKKIOT PAPIN JA KANTTORIN TEHTÄVISSÄ
Esittelijä Tiina Lavikka, puh. 040 038 1070

2 § 1 mom.

KirVESTES Liite 19
Ulkopuolisen työvoiman tarve
Toimituspalkkiota maksetaan, kun seurakunta järjestää papin tai kanttorin tehtävien
hoitamisen seurakunnan ulkopuolisen työvoiman avulla sen oman henkilöstön ollessa
estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta ja kun seurakunta sopii etukäteen
toimituksen tai tehtävän suorittamisesta toimituspalkkioperusteisesti sen suorittajan
kanssa.

Taipalsaaren seurakunnassa toimituspalkkiot papin ja kanttorin
sijaisuuksista on maksettu KirVESTES:n suositusten mukaisesti. Liitteessä
3 on KirVESTES:n määrittelemät suositukset toimituspalkkioista.
KirVESTES:ssa on määritelty palkkiot erikseen muun seurakunnan
palveluksessa oleville papeille ja kanttoreille sekä niille, jotka eivät ole
seurakunnan palveluksessa. Kirkkoneuvosto voi vahvistaa palkkioiden
suuruuden. Suosituspalkkioissa ei kuitenkaan mainita hinnoittelua tietyille,
seurakunnassa vakiintuneille toimituksille ja tehtäville, joista on
vakiintuneen käytännön mukaisesti maksettu toimituspalkkiot sijaisille.
Käytännön yhdenmukaistamiseksi tulisi määritellä palkkioiden suuruus
myös näille toimituksille ja tehtäville, jotta palkkioiden aiheuttamat kulut
voidaan ottaa paremmin huomioon talouden suunnittelussa. Lisäksi
seurakunnassa on käytetty alempia, seurakunnan palveluksessa olevien
taulukon mukaisia, palkkiosummia epäpätevän kanttorin tehdessä
sijaisuuksia.
Taipalsaaren seurakunnassa käytössä olleet palkkiot KirVESTES:n
suosituksen ulkopuolelta:

kinkerit
kesäillat
vanhainkodin hartaus

Pöytäkirjantarkastajat

_______

pappi
75/50
75/50
125/83

kanttori
75/50
75/50
125/83

_______
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PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto vahvistaa toimituspalkkioiden
suuruudeksi KirVESTES:n mukaiset summat siltä osin kuin ne on määritelty
sekä vahvistaa kinkereiden, kesäiltojen ja vanhainkodin hartauksien
toimituspalkkioiden suuruuden käytössä olleiden palkkioiden mukaiseksi.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
121 §

ILMOITUS- JA MUUT ASIAT
- Pappien lomajärjestys
Kirkkoherra Risto Koskimäki on vuosilomalla 1.10.2016 ja 23.-25.1.2017,
sijaisena Mathias Junell.
Seurakuntapastori Mathias Junell on vuosilomalla 17.-21.10.2016, sijaisena
Risto Koskimäki.
- muut esille tulevat asiat
Talousseminaari valtuustolle 17.11. klo 16.30 Pappilan
neuvotteluhuoneessa.
-tiedoksi:
Kappelin sokkeliremontti on alkanut tiistaina 11.10.2016.
Kirkkoneuvosto merkitsi asiat tietoonsa saatetuiksi.

122 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.56. Oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitukset liitettiin pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajat

_______

_______

