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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2018
Aika

tiistai 4.9.2018 klo 17.30

Paikka

Mikaelintalo, isosali

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 88‐

88 §

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 28.8.2018. Kirkkoneuvosto on
päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä (KL 7:4).
Päätös:

89 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla
ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Elina Järvinen ja Juha
Kuopila.

Päätös:

90 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys:
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Otteen oikeaksi todistaa
Henna Ahtinen, talouspäällikkö
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Hautausmaakatselmus
Kn 91/ Talouspäällikön esitys:
4.9.2018
Kirkkoneuvosto suorittaa hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaisen
liite 1
hautausmaakatselmuksen seurakuntapuutarhurin johdolla. Katselmuksesta
laaditaan erillinen pöytäkirja, joka liitetään kirkkoneuvoston pöytäkirjaan.
Päätös:

92 §

Rantalan leirikeskuksen sulkeminen syksy 2018‐kevät 2019

Kn 92/
4.9.2017

Rantalan leirikeskuksen sulkeminen liittyy edelleen talouden tasapainotusohjelmaan.
Sulun aikana leirikeskuksessa ei ole järjestetty omaa toimintaa eikä sitä ole vuokrattu
ulkopuolisille. Leirikeskuksessa on pidetty peruslämpö päällä.
Leirikeskus on ollut suljettuna joka talvikausi talvikaudesta 2014–2015 lähtien.
Leirikeskuksen emäntä työskenteli seurakunnan muissa toimipisteissä kiinteistöjen
työalavastaavan työvuorosuunnitelman mukaisesti.
Kaudella 2018–2019 Rantalan leirikeskuksen sulkeminen on edelleen perusteltua ja
ajankohta toiminnan kannalta olisi 3.12.2018 – 17.2.2019. Leirikeskuksen ollessa
suljettuna leirikeskuksen emäntä työskentelee seurakunnan muissa toimipisteissä
kiinteistöjen työalavastaavan työvuorosuunnitelman mukaisesti.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että
1)
Rantalan leirikeskus suljetaan 3.12.2018 – 17.2.2019 väliseksi ajaksi. Tänä aikana
leirikeskuksessa ei järjestetä toimintaa eikä sitä vuokrata ulkopuolisille.
Leirikeskuksessa ylläpidetään peruslämpöä.
2)
Kirkkoneuvosto hyväksyy, että Rantalan leirikeskuksen ollessa suljettuna emäntä
työskentelee seurakunnan muissa toimipisteissä kiinteistöjen työalavastaavan
työvuorosuunnitelman mukaisesti.

Päätös:

93§

Kolehtisuunnitelma ajalle 1.11. – 31.12.2018

Kn 93/
4.9.2018

Esitys:
Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle
1.11. – 31.12.2018

liite 2

Kolehtisuunnitelma ajalle 1.11.‐31.12.2018

Päätös:

94§

Rippikoululeirin osallistujamäärän ylitys

Kn 94/
4.9.2017

Paimion seurakunnan rippikoulun ohjesäännössä (11.6.2003) §:ssä 5 todetaan seuraavaa:
Samassa ryhmässä opetettavien rippikoululaisten lukumäärä on enintään 25.
Kirkkoneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä, kun siihen on
erityisen painavat syyt.

Otteen oikeaksi todistaa
Henna Ahtinen, talouspäällikkö
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mikäli ryhmänylitys/ylitykset ovat suunniteltuja ja ennalta tiedettyjä, jatkossakin
kirkkoneuvosto päättää ryhmäkoon ylitykset.
Viime vuosina on tullut ryhmä muutoksia/vaihdoksia perustelluista syistä juuri ennen
leirin alkua, jotta näihin muutoksiin voidaan reagoida, olisi hyvä jos kirkkoherra saisi
luvan tehdä rippikoululaisen ryhmä siirron siitä huolimatta, että ryhmäkoko ylittyisi.
Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto antaa kirkkoherralle oikeuden rippileiri
ryhmäkoon ylitykseen, mikäli leiriläisellä on perusteltu syy vaihtaa leiriä.

Päätös:

95§

Lisätalousarvio pääluokkiin 5

Kn 95/
4.9.2018

Kirkkoneuvosto hyväksyi Paltan kerhotalon maalausurakasta (Kn 138 §/2017)
Urakkahinta 19 500 euroa. Maalausurakka meni tarjouksen mukaisesti, mutta
rakennuksen lautaverhoilu oli paikoin todella huono kuntoista ja siten lautaverhoilun
uusiminen oli arvioitua suurempi ja kalliimpi (kustannus ylittyi noin 13 000 euroa). Paltan
kerhotalossa oli kevään aikana muitakin korjaustöitä, kun sen putket jäätyivät ja vesi
vaurioitti yhden huoneen kalustoja ja lattiaa.
Lisäkustannusten takia lisätalousarvio pääluokkaan 5 ja Paltan kerhotaloon on tarpeen.
Lisätalousarvion suuruus on 15 000 euroa.
Kirkkoneuvosto hyväksyi Pyhän Mikaelin kirkon katon tervausurakan (Kn 137 §/2017)
Urakkahinta 45 000 euroa (sis. 24 % alv). Kirkon terveuksen yhteydessä urakoitsija kertoi,
että kirkon etelälape olisi hyvä myös tervata kahteen kertaan, jotta se kestää seuraavat 5
vuotta. Lisätervauksen hinta oli 8 000 euroa (sis. 24 % alv). Talouspäällikön
viranhaltijapäätöksellä lisätervaus suoritettiin.
Tervaukseen oli kuitenkin varattu määrärahoja 50 000 euroa ja lisätervaus ylittää
talousarvion 3000 eurolla.
Lisäkustannusten takia lisätalousarvio pääluokkaan 5 ja Pyhän Mikaelin kirkkoon on
tarpeen. Lisätalousarvion suuruus on 3 000 euroa.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto myöntää 18 000 euron lisätalousarvion
pääluokkaan 5 ja kustannuspaikkaan Paltan kerhotalo 15 000 euroa ja Pyhän Mikaelin
kirkkoon 3 000 euroa. Lisätalousarvio kirjataan talous‐arvioon tarvittaessa.

Päätös:

96 §

Lounais‐Suomen Osuuspankkiin toimitettava lista

Kn 96/
4.9.2018

Paimion Seurakunnalla on omaisuudenhoitosopimus Lounais‐Suomen Osuuspankin
kautta Turun Seudun Osuuspankissa. Vuodenvaihteessa voimaan tullut Mifidd II EU‐
lainsäädäntö on aiheuttanut monia muutoksia ja tarkennuksia ja lisätietojen tarvetta
asiakkuuksiin. Uusi lainsäädäntö aiheuttaa työtä, mutta toisaalta hyvä kun asiakkaan
turva ja läpinäkyvyys paranee entisestään.
Lounais‐Suomen Osuuspankki on joutunut toimittamaan asiakkaittensa
kaupparekisteriotteita viranomaisille ja kun seurakunnalla ei ole kaupparekisteriotetta,
niin vastaava asiaa ajaa seurakunnan kirkkoneuvoston jäsenistä ja varajäsenistä tehty
lista. Liitteenä oleva lista tulisi toimittaa Lounais‐Suomen Osuuspankkiin täytettynä.

Otteen oikeaksi todistaa
Henna Ahtinen, talouspäällikkö

PAIMION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
ESITYSLISTA
7 / 4.9.2018 / 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------liite 2
Taulukko, johon kerätään Kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten tietoja
Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto antaa luvan, että Paimion seurakunnan
taloustoimisto tallentaa tiedot ja toimittaa ne Lounais‐Suomen osuuspankkiin.

Päätös:

97§

Sairasloman myöntäminen

Kn 97/
4.9.2018

Julkisuuslain (621/1999) 24 §:n mukaan kirkkoneuvoston pöytäkirjan pykälä 64
on liitteineen salassa pidettävä asiakirja.

98 §

Tiedoksi

Kn 98/
4.9.2018

Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
10/2018
10/2018

* Verkkotyön yhteistyömalli
* Hallinto‐ ja erityistuomioistuimille uusi sähköinen asiointipalvelu

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
A5/2018

Kn 98/
4.9.2018

* Vaihtelevaa työaikaa noudattavan (tarvittaessa töihin tulevan)
työntekijän asemaa koskevaa työsopimuslain muutos

Liitosneuvottelut
Kirkkoherra kertoo ohjausryhmän terveiset kirkkoneuvoston jäsenille.

Kn 98/
4.9.2018
liite 4

Talouskatsaus
Talouspäällikkö kertoo kokouksessa 1.1‐31.8.2018 kirkollisverokertymän ja toisen
vuosineljänneksen taloustilanteen ajalta 1.1. ‐ 30.6.2018.

Esitys:
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedoksi.

99 §

Muut esille tulevat asiat

100 §

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Otteen oikeaksi todistaa
Henna Ahtinen, talouspäällikkö

