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Aika

tiistai 12.6.2018 klo 18.00

Paikka

Mikaelintalo, kahvio

Saapuvilla

pj.
vpj.
jäs.
jäs.
jäs.
jäs.
jäs.
jäs.
jäs.

Vesa Tuominen, khra
Kristina Karlsson
Lauri Harkia
Elina Järvinen
Juha Kuopila
Anne Kuparinen
Tuula Kurki
Arimo Lähdeniitty
Asko Mäentaka

Muut
osallistujat

kv:n pj. Toini Aro
esittelijä ja sihteeri Henna Ahtinen

Asiat

Pykälät 76‐87

76 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

var.
var.
var.
var.
var.
var.
var.
var.

Susanna Ansio
Karri Lehtiranta
Jaana Paasonen
Pasi Pöri
Terhi Reponen
Leena Hyvönen
Harri Joukas
Jaana Hörkkö

kv:n vpj. Eeva Heurlin

Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto
kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään
neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Kutsut ja esityslistat on lähetetty jäsenille ti 5.6.2018. Kirkkoneuvosto on
päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä (KL 7:4).
Päätös:

77 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla
ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Kristina Karlsson ja Lauri
Harkia.

Päätös:

78 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys:
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Otteen oikeaksi todistaa
Henna Ahtinen, talouspäällikkö
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------79 §
Anomus kirkkohallitukselle virallisen kolehdin keräämiseksi Sakun seurakunnalle
Virossa
Kn 79/
12.6.2018

Viron arkkipiispa Urmas Viilma vieraili seurueineen Suomen Liikemiesten Lähetysliitossa
9.5.2018. Hän kertoi vierailullaan Sakun seurakunnan kirkon rakennushankkeesta.
Saku on noin 9 500 asukkaan kaupunki ja sijaitsee Tallinnasta noin 20 kilometriä etelään.
Seurakunnan toiminta on vireää ja olemassa olevan pienen rukoushuoneen tilalle
tarvitaan kirkko seurakuntatiloineen. Aikaisempi kirkko on tuhoutunut ja siksi myös Viron
valtio avustaa uuden kirkon rakentamisessa.
Kirkon rakentamisen kustannusarvio on 800 000 euroa. Kustannuksista puolet on jo
katettu. Kirkkohallitus on myöntänyt avustusta hankkeeseen. Suomen ja Viron kirkko
ovat solmineet vuonna 2017 toukokuussa yhteissopimuksen Viron kirkon
kirkolliskokouksessa.
Keräämällä virallisen kolehdin voimme auttaa seurakuntina Sakun kirkon
rakentamisprojektia. Anomus virallisesta kolehdista vuodelle 2019 pitää esittää
kirkkohallitukselle keväällä 2018. Anomusta puoltavat jo Lohjan, Liperin ja Salon
seurakunnat. Paimion seurakunta voi osaltaan olla tukemassa virallisen kolehdin
keräämistä vuodelle 2019. Anomukseen mukaan menemisestä ei tule kustannuksia
Paimion seurakunnalle.
Jos kolehtianomus hyväksytään, keräävät kaikki Suomen seurakunnat erikseen
määrättynä sunnuntaina vuonna 2019 kolehdin Sakun kirkon rakentamiseksi.

Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto puoltaa anomusta virallisen kolehdin
keräämiseksi Sakun seurakunnan kirkon rakentamista varten.

Päätös:

80 §

Yhteisvastuukeräyksen tarkistaja

Kn 80/
12.6.2018

Suomessa yhteisvastuukeräyksellä tuetaan taloudellisesti vaikeassa tilanteessa
eläviä ihmisiä yhteistyössä Kirkon diakoniarahaston ja paikallisseurakuntien kanssa.
Yhteisvastuu 2018 torjuu nälkää ja köyhyyttä. Paimion seurakunnan yhteisvastuukeräys
2018 tuotti 3 377,30 euroa. Vuonna 2018 seurakunta ei ota oman seurakunnan osuutta
(20%) vaan koko tuotto tilitetään yhteisvastuukeräykseen.
Yhteisvastuukeräyksen tilityskausi on 1.6.‐31.5. Paimion seurakunnassa on vuodesta
2012 keräyspäällikkönä toiminut erityisdiakoni Antti Aro, rahastonhoitajana kirjanpitäjä
Kaarina Henriksson ja tarkastajana talouspäällikkö Tapio Yliluoma/Henna Ahtinen.
Vuoden 2018 yhteisvastuukeräyksen tarkastajaan on tullut muutos, josta seurakuntaa ei
ole tiedotettu vaan muutos tuli ilmi, kun kirjanpitäjä Kaarina Henriksson kirjautui
Yhteisvastuukeräyksen tilityslomakkeelle 28.5.2018.
Vuoden 2018 tilityslomakkeella oli varoitusteksti: ”Tilityksen tarkastajana voi toimia
virallinen tilintarkastaja, seurakuntayhtymä tai seurakunnan luottamuselimien valitsema
muu henkilö, ei kuitenkaan oman seurakunnan työntekijä.”
Tilityslomake ja keräysmateriaalin viimeinen jättöpäivä oli 1.6.2018. Aikataulullisista‐ ja
kustannussyistä ei ollut perusteltua kutsua seurakunnan virallista tilintarkastajaa
tarkastajaksi eikä kirkkoneuvoston koollekutsuminenkaan ollut mahdollista aikataulun
takia, joten talouspäällikkö pyysi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaa Kristina Karlssonia
toimimaan tarkastajana.
Kristina Karlsson teki tarkastuksen 1.6.2018. Materiaali ja allekirjoitettu tilityslomake on
nähtävillä kokouksessa.

Otteen oikeaksi todistaa
Henna Ahtinen, talouspäällikkö
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tulevia vuosia ajatellen kirkkoneuvoston olisi hyvä nimetä yhteisvastuukeräyksen
tarkastaja, joka toimisi kyseisessä tehtävässä vuosittain. Kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja toimi vuoden 2018 tarkastuksessa todella hyvin ja siten
yhteisvastuukeräyksen tarkastajaksi voisi nimetä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan.
Esitys:

Talouspäällikkö esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että
vuoden 2018 yhteisvastuun tarkastaja toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kristina
Karlsson ja jatkossa Paimion seurakunnan yhteisvastuukeräyksen tarkastajaksi nimetään
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.

Päätös:

81 §

Erääntyvien varojen uudelleensijoittaminen

Kn 81/
12.6.2018

Seurakunnalla erääntyi toukokuussa 2018 määräaikainen
talletustili.

liite 1

Erääntyvien varojen summat ja sijoitusehdotus

Esitys:
Päätös:

Talouspäällikkö esittää, että erääntyvät varat sijoitetaan liitteen ehdotuksen mukaan.

82 §

Turun seudun Osuuspankin OP Private sopimuksen uusiminen

Kn 82/
12.6.2018

Seurakunnalla on sopimus Turun seudun osuuspankin kanssa OP Private
täydenvaltakirjan salkusta. Nyt Turun osuuspankki haluaa uusia OP Private sopimuksen
kahdesta syystä.
1.MiFID II direktiivin takia (MiFID on EU:n rahoitusmarkkinoita sääntelevä direktiivi.
MiFID II direktiivin yhtenä keskeisenä tavoitteena onkin pidetty nimenomaan
sijoittajansuojan parantamista ja edistämistä. Toisena keskeisenä tavoitteena on pidetty
läpinäkyvyyden lisäämistä rahoitusvälineillä käytävässä kaupankäynnissä.) ja
2. OP Wealth Management mallin myötä seurakunnan yksilöllisessä omaisuudenhoidossa
oleva salkku saa käyttöönsä myös OP Varainhoidon valikoiman.
Sopimuksen uudistamisen takia seurakunnan nykyiseen OP Private täydenvaltakirjan
salkkuun tulee seuraavia muutoksia: kaksi sijoitusta Pyn elite (34 000 euroa (tasearvo
31.12.2017)) ja EQ –hoiva‐ ja liikekiinteistöt (133 099,67 euroa (tasearvo 31.12.2017))
pitää siirtää konsultatiiviseen salkkuun, koska nämä kaksi sijoitusta ei jatkossa voi olla
täydenvaltakirjan salkussa.
Konsultatiivinen salkku on jatkossa seurakunnan talouspäällikön hoitovastuussa.
Konsultatiiviseen salkun perustamisen jälkeen salkkuun siirretään myös OP‐
Metsänomistaja B sijoituksesta seurakunnan osuus (240 384,61 euroa (tase‐arvo
31.12.2017)).

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön hoitamaan
seurakunnan OP‐Private sopimuksen uusimisen ja siihen tarvittavien toimenpiteiden
tekemisen.

Päätös:

Otteen oikeaksi todistaa
Henna Ahtinen, talouspäällikkö
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Vahtimestarin osa‐aikatyö 1.7.2018 alkaen
Kn 83/
12.6.2018

Julkisuuslain (621/1999) 24 §:n kohta 25 (mm. henkilön terveydentila) mukaan
kirkkoneuvoston pykälä 81 on liitteineen salassa pidettävä asiakirja.

84 §

Vahtimestarin hoitovapaan myöntäminen

Kn 84/
12.6.2018

Julkisuuslain (621/1999) 24 §:n mukaan kirkkoneuvoston pöytäkirjan pykälä 82
liitteineen on salassa pidettävä asiakirja.

85 §

Tiedoksi

Kn 85/
12.6.2018

Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
ei uusia yleiskirjeitä

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
A4/2018
A3/2018

Kn 85/
12.6.2018

* Ohje työaikasuunnittelusta ja työvuoroluettelon tekemisestä
* Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä

Syksyn 2018 kokouspäivä
Kirkkoneuvosto 4.9, 2.10, 13.11
Kirkkovaltuusto 27.11

Esitys:
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedoksi.

86 §

Muut esille tulevat asiat

87 §

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Otteen oikeaksi todistaa
Henna Ahtinen, talouspäällikkö

