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Aika

tiistai 15.8.2017 klo 18.00

Paikka

Mikaelintalo, kahvio

Saapuvilla

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

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

Muut
osallistujat

kv:n pj. Toini Aro
esittelijä, Henna Ahtinen

Asiat

Pykälät 85 - 96

85 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Susanna Ansio
Karri Lehtiranta
Jaana Paasonen
Timo Sjöblom
Terhi Reponen
Leena Hyvönen
Harri Joukas
Jaana Hörkkö

kv:n vpj. Eeva Heurlin
kn:n siht. Terhi Saari

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 8.8.2017. Kirkkoneuvosto on
päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä (KL 7:4).
Päätös:

86 §

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

Päätös:

87 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Otteen oikeaksi todistaa
Henna Ahtinen, talouspäällikkö
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Sauvo-Karunan seurakunnan kirkkovaltuuston esitys Liedon, Paimion ja Sauvo-Karunan
seurakuntayhtymän perustamiseksi

Kn 88/
15.8.2017

Sauvo-Karunan kirkkovaltuusto esittää, että Liedon ja Paimion ja Sauvo-Karunan
seurakunnat muodostaisivat seurakuntayhtymän. Tästä mallista on keskusteltu myös
Liedon seurakunnan kirkkoherran Risto Leppäsen kanssa.
Seurakunnat ovat erikokoisia ja talousrakenteeltaan erilaisia. Näin pienen
seurakuntayhtymän perustaminen ei aiheuta olennaisia säästöjä toiminnassa eikä
henkilöstömenoissa. Sen sijaan hallintobyrokratia kasvaisi tässä toimintamallissa.
Seurakuntayhtymän perustaminen tässä tilanteessa ei vaikuta todennäköiseltä.

liite 1

Sauvo-Karunan seurakunnan kirkkovaltuuston pöytäkirjanote (28.6.2017/32 §)

Esitys:

Kirkkoherra esittää, että Paimion seurakunta ei tässä vaiheessa lähde neuvottelemaan
seurakuntayhtymän perustamisesta Liedon ja Sauvo-Karunan seurakuntien kanssa.

Päätös:

89 §

Perhevapaan myöntäminen ajalle 11.9.2017 – 26.7.2018

Kn 89/
15.8.2017

Julkisuuslain (621/1999) 24 § mukaan kirkkoneuvoston pöytäkirjan pykälä 89
liitteineen on salassa pidettävä asiakirja.

Otteen oikeaksi todistaa
Henna Ahtinen, talouspäällikkö
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Lausuntopyyntö Poikintien asemakaavan muutosluonnoksesta

Kn 90/
15.8.2017

Paimion kaupungin ympäristölautakunta pyytää MRA (maankäyttö- ja rakennuslaki)
30 §:n mukaisesti lausuntoa Paimion seurakunnalta koskien Poikintien asemaakaavan
muutosluonnoksesta. Lausunto tulee antaa 21.8.2017 mennessä.

liite 2
liite 3

lausuntopyyntö ja asemakaavan muutosluonnos
asemakaavaselostus
Asemakaavaselostuksen sisältöä:
Aloite kaavan muuttamisesta on tullut Paimion Palvelukeskussäätiöltä.
Kaavamuutoksen laatimisen tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalojen ja
mahdollisesti ns. senioritalojen rakentaminen. Alueet on voimassa olevassa
asemakaavassa osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialueeksi. Asemakaavan muutosta laadittaessa huomioidaan uudisrakentamisen
sopeutuminen ja sijoittuminen taajamakuvaan keskeisellä paikalla.
Suunnittelualueen pinta-ala on n. 0,8 ha ja se sijoittuu Paimion keskustan itäreunaan,
Alvar Aallon tien ja Pyölintien väliin. Suunnittelualueet ovat Paimion Palvelukeskussäätiön ja Paimion kaupungin omistuksessa.
Asemakaavan muutos tulee vaikuttamaan lähialueen rakennettuun ympäristöön, jos
alueelle rakennetaan lisää. Kaavamuutos tukee rakennetun ympäristön tiivistymistä ja
täydentymistä ydinkeskustan reunalla. Kaava-alueen länsipuolella olevan Paltanpuiston
palvelukeskuksen toiminta ja rakenteilla oleva senioritalo tukevat ja täydentävät
toisiaan.
Suunnittelualueella on useita rivitaloja ja talousrakennuksia, jotka on tarkoitus purkaa
pois uudisrakentamisen tieltä. Liikenne tulee lisärakentamisen myötä lisääntymään
Poikintiellä ja Pyölintiellä. Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön
ohjeellinen rajaus (Paimion kirkko), sijaitsee suunnittelualueesta n. 200 metriä
luoteeseen.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto suhtautuu myönteisesti Poikintien
asemankaava muutosluonnokseen ja antaa luvan muutokseen.

Päätös:

Otteen oikeaksi todistaa
Henna Ahtinen, talouspäällikkö
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Suntion irtisanoutuminen

Kn 91/
15.8.2017
liite 4

Suntio Anneli Koskinen on tehnyt anomuksen kirkkoneuvostolle 12.7.2017
virkasuhteensa päättämisestä 1.11.2017 lukien vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Anneli Koskisen viimeinen työpäivä on 31.10.2017.
Anneli Koskiselle maksetaan työsuhteen päättymiseen 31.10.2017 saakka ansaitut
vuosilomapäivät, joita hän ei voi pitää vapaana, sekä muut mahdolliset ylitöistä ym.
kertyneet tunnit rahakorvauksena.

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto myöntää suntio Anneli Koskiselle
anomuksen mukaisesti virkasuhteen päättymisen 1.11.2017 lukien vanhuseläkkeelle
siirtymisen johdosta. Kertyneet vuosilomapäivät ja ylityö- ym. maksetaan
rahakorvauksena tai annetaan vapaana sopimuksen mukaisesti.

Päätös:

92 §

Suntio-kiinteistöhoitajan työsopimussuhteisen toimen hakuprosessi

Kn 92/
15.8.2017

Suntion tehtäviin on kuulunut kirkollisten tilaisuuksien ja toimitusten valmistavat
käytännön toimenpiteet ja niissä avustaminen, tarvittaessa emäntä- ja
siivoustyöt sekä kiinteistötoimen työalavastaavana toimiminen (alaisina emäntä ja
kaksi vahtimestaria).
Seurakunnassa on vahtimestari, joka tekee myös suntion tehtäviä, mutta seurakunnassa
tarvitaan kaksi työntekijä suntion tehtäviä hoitamaan. Seurakunnassa tarvitaan myös
työntekijää, jolla olisi vastuulla kiinteistöasiat. Erityisesti kiinteistöpuolen työtehtäviä on
tarkoitus siirtää uudelle suntio-kiinteistöhoitajalle. Tällä hetkellä kiinteistötyöt ovat
osittain ulkoistettu ja jaettu muille työntekijöille.

liite 5

Hakuilmoitukset (internet ja lehti)

Esitys:

Talouspäällikkö esittää, että
1. suntio-kiinteistöhoitajan toimi laitetaan auki ajalle ma 28.8. – su 10.9.2017.
2. Ilmoitus avoimesta toimesta laitetaan seurakunnan omille internetsivuille, Oikotie –
ja MOL.fi- sivustoille sekä Turun Sanomiin liitteen viisi mukaisesti.
3. Haastattelut pitää haastattelutyöryhmä ti 19.9. klo 16 alkaen. Varalla ke 20.9.
4. Kirkkoneuvosto valitsee suntio-kiinteistöhoitajan kokouksessaan 3.10.2017 ja
työ alkaa 1.11.2017 tai sopimuksen mukaan.

Päätös:

Otteen oikeaksi todistaa
Henna Ahtinen, talouspäällikkö
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Avustushakemus Opettajat ilman rajoja – projektiin Ghanaan

Kn 93/
15.8.2017

Katariina Saarni toimii opettaja Ghanassa 14-30.10.2017 yhteistyössä ghanalaisten
ja hollantilaisten kollegojen kanssa. Kirkon ulkomaanapu toimii koordinaattorina
projektissa.
Katariina Saarni anoo seurakunnalta stipendiä kyseiselle opetusjaksolle. Hän maksaa itse
matkansa ja on palkattomalla virkavapaalla 14-30.10.2017 omasta päätyöstään Paimion
yläasteella.
Saarni on luvannut tulla rippikouluun vuonna 2018 kertomaan kokemuksistaan
opettajana Ghanassa. Tuntijakso soveltuu hyvin kansainväliseen diakoniaan
rippikouluopetuksessa.

liite 6

Apurahahakemus

Esitys:

Kirkkoherra esittää, että Katariina Saarnille myönnetään avustusta 250 euroa Opettajat
ilman rajoja projektiin Ghanassa 14-30.10.2017.

Päätös:

94 §

Tiedoksi

Kn 94/
15.8.2017
liite 7

Piispantarkastuksen lausunto ja pöytäkirja
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on toimittanut Piispa Kaarlo Kallialan antaman
lausunnon ja pöytäkirjan toimitetusta piispantarkastuksesta Paimion seurakunnassa
17. ja 19.3.2017. Paimion seurakunnan tulee vuoden sisällä lausunnon saamisesta
toimittaa tuomiokapitulille selvitys, mihin toimenpiteisiin seurakunnassa on
tarkastuksesta annetun palautteen johdosta ryhdytty. Lausunto ja pöytäkirja annetaan
tiedoksi myös kirkkovaltuuston jäsenille.

Otteen oikeaksi todistaa
Henna Ahtinen, talouspäällikkö
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Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
15.8.2017
Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
11/ 5.6.2017
12/5.6.2018

* Paanukaton tervausohje 2017
* Rakennusavustus 2018

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
Ei uusia yleiskirjeitä.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee annetut asiat tiedoksi.

Päätös:

95 §

Muut esille tulevat asiat

96 §

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Otteen oikeaksi todistaa
Henna Ahtinen, talouspäällikkö

