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Kokouksen avaus
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 38

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.
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Pöytäkirja
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Kokouksen laillisuus
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 39

Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi.
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Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

02.02.2017

§ 40
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Kokouksen päätösvaltaisuus
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 40

Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
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Esityslistan hyväksyminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 41

Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Yhteinen kirkkoneuvosto
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§ 42
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 42

Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helmi-Riitta Toivari ja Pentti
Korhonen.
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02.02.2017
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Ilmoitusasiat
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 43

1. Viranhaltijapäätöksiä
- Julkiset 1.1.2017 alkaen tehdyt päätökset ovat reaaliaikaisesti
nähtävissä luottamushenkilöiden verkkopalvelussa. Salaiset päätökset ovat nähtävissä kokouksessa.
2. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä
- Tuomiokapituli on 10.1.2017 N:o 25 päättänyt vahvistaa
14.12.2016 tekemänsä päätöksen vihkiä papiksi 15.1.2017 Heikki
Rainion;
- antaa kirkkolain 6 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla viranhoitomääräyksen TM Heikki Rainiolle Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen (I) viransijaisuuteen ajalle 15.1.-31.12.2017;
- kehottaa seurakuntaa antamaan KL 6:18 mukaisen selvityksen
palvelussuhteen keskeisistä ehdoista.
- Tuomiokapituli on 10.1.2017 N:o 33 päättänyt antaa pastori
Jonathan
Westergårdille
viranhoitomääräys
(50%)
Turun
Mikaelinseurakuntaan virkaa perustamatta ajalle 1.1.-30.8.2017; ja
- todeta, että Westergårdin viransijaisuus kappalaisen osa-aikaiseen
(50%) virkaan jatkuu aiemman päätöksen mukaisesti 30.6.2018 asti;
ja
- kehottaa seurakuntaa antamaan pastori Westergårdille KL 6:18
mukaisen selvityksen palvelussuhteen keskeisistä ehdoista.
3. Pöytäkirjoja
- Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 1/17.1.2017
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Hörkön nimeäminen vt. talousjohtajaksi 1.2.-31.12.2017
227/01.01.01.00/2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 44
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Talousjohtajan virkaa hoitanut Irma Hokka jää eläkkeelle 1.2.2017
alkaen. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan lokakuussa 2016,
ettei talousjohtajan virkaa julisteta avoimeksi, ennen kuin selviää, tuleeko viran tehtäväkuvaan uusia piirteitä, jotka selviävät meneillään
olevan johtamisjärjestelmän selvitystyön aikana.
Hokan vuosilomien ja poissaolojen aikana hänen sijaisenaan on toiminut hänen esimiehensä, hallintojohtaja. Hokan eläkkeelle jäämistä
edelsi tällä kertaa varsin pitkä lomajakso, joka johtui useilta vuosilta
kertyneistä säästövapaista. Elokuussa alkaneen sijaistuksen on hoitanut hallintojohtaja myös sen vuoksi, koska taloussuunnittelupäällikkö Jaana Hörkkö on ollut sidottuna erittäin työllistävään Kirkon
palvelukeskuksen siirtymäprojektiin.
Kun viranhaltija on eläkkeellä, tilanne on uusi. Tilinpäätöksen laatiminen edellyttää sen valmistumista johtavalta henkilöltä selkeämpää
asemaa organisaatiossa ja varsin pian aletaan myös valmistella vuoden 2018 talousarviota. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että taloussuunnittelupäällikkö Jaana Hörkkö nimitetään vt. talousjohtajaksi 1.2.2017 alkaen virkaan kuuluvin palkkaeduin. Kun viran vastainen hoitotapa on auki, tämä viran hoitojärjestely kestää tällä päätöksellä 31.12.2017 saakka.
Tämän päätöksen jälkeen vt. talousjohtaja ja hallintojohtaja valmistelevat tavan, jolla taloustoimiston työ uudessa tilanteessa organisoidaan. Mikäli tarpeen, tarvittavat muutokset tulevat kirkkoneuvoston
päätettäviksi.
Kun käytäntönä on ollut , ettei johtavien virkojen hoitamiseen liittyviä
vaihtelevia lisätöitä korvata, poistuu samalla kirkkoneuvoston
19.5.2016 päättämä 310,67 euron korvaus Kipa-projektin lisätöistä,
mikä korvaus olisi jatkunut 30.4.2017 saakka.

Esitys:

Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Hörkkö nimitetään 1.2.2017 alkaen vt. talousjohtajaksi 31.12.2017 saakka. Viran peruspalkka on
nykyinen vaativuusryhmän 702 mukainen palkkaus. Päätöksellä kumotaan samalla kirkkoneuvoston 19.5.2016 päättämä 310,67 euron
korvaus Kipa-projektin lisätöistä, mikä korvaus olisi jatkunut
30.4.2017 saakka.
Lapsivaikutusten arviointi: Vt. talousjohtajan nimeämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin ja asiakohta tarkastettiin kokouksessa.

Jakelu

Jaana Hörkkö
Palkkatoimisto
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
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Koulutustoimikunnan kokoonpano vuosina 2017 -2018
1/00.00.01.04/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 45
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Koulutustoimikunta käsittelee ja valmistelee vuosittain kirkkoneuvoston hyväksyttäviksi seurakuntayhtymän koulutussuunnitelmat. Kirkkoneuvoston valtuutukseen perustuen toimikunta on vuoden varrella
hyväksynyt muutoksia koulutussuunnitelmiin, ratkaissut yksittäisiä
koulutusanomuksia ja päättänyt koulutukseen osallistumisen taloudellisista etuuksista, koulutusajan palkallisuudesta ja matka- ym.
kustannusten korvaamisesta. Lisäksi koulutustoimikunta on suunnitellut, kehittänyt ja toteuttanut henkilökunnan yhteistä koulutusta.
Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 15.1.2015 koulutustoimikunnan vuosiksi 2015 – 2016 ja nimesi toimikuntaan hallintojohtaja Hannu Kallion puheenjohtajaksi sekä jäseniksi talousjohtaja Irma Hokan,
yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurmeen, kirkkoherra Heikki
Mäntylän ja henkilöstöpäällikkö Tekla Määttäsen sekä jäseneksi ja
sihteeriksi hallintosihteeri Heli-Maarit Makkosen.
Kirkkoherra Heikki Mäntylä on ilmoittanut, ettei hän enää ole käytettävissä toimikunnassa ja kirkkoherrainkokous on valinnut kirkkoherrojen edustajaksi kirkkoherra Tuomo Norvasuon.
Mikäli tässä kokouksessa nimetään Jaana Hörkkö vt. talousjohtajaksi, nimetään hänet myös koulutustoimikunnan jäseneksi hänen toimiessaan tässä tehtävässä 31.1.2017 asti.
Yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme on ilmoittanut kirkkoneuvostolle eläköitymisestään 1.9.2017 alkaen ja hänen lisäkseen
nimetään koulutustoimikuntaan kiinteistöjohtaja Seppo Kosola.
Toimikunta on asetettu aina kirkkoneuvoston toimikaudeksi kerrallaan.

Esitys:

Kirkkoneuvosto asettaa koulutustoimikunnan toimikaudeksi 2017
-2018 seuraavasti: hallintojohtaja Hannu Kallio (pj), 31.12.2017 asti
vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö (j), yhteisten työmuotojen johtaja
Hannu Hurme (j), kirkkoherra Tuomo Norvasuo (j),
henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen (j), kiinteistöjohtaja Seppo
Kosola (j) ja hallintosihteeri Heli-Maarit Makkonen (j ja siht).
Lapsivaikutusten arviointi: Koulutustoimikunnan nimeämisellä ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
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Päätös:

Esitys hyväksyttiin ja asiakohta tarkastettiin kokouksessa.

Jakelu

Toimikuntaan valitut
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Kunniamerkki- ja arvonimitoimikunnan kokoonpano vuosina 2017 -2018
12/00.00.01.04/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 46
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kirkkoneuvosto on toimikausittain asettanut kunniamerkki- ja arvonimitoimikunnan valtakunnallisten kunniamerkkien sekä arvonimien
anomusten käsittelyä varten. Toimikunnalla on oikeus kirkkoneuvoston nimissä tehdä esityksiä kunniamerkkien ja arvonimien myöntämisestä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ansioituneille luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille.
Toimikuntaan ovat kuuluneet asemansa perusteella kirkkovaltuuston
puheenjohtaja, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, hallintojohtaja ja
henkilöstöpäällikkö. Toimikunta on oikeutettu kutsumaan itselleen
sihteerin.

Esitys:

Kirkkoneuvosto vahvistaa, että kunniamerkki- ja arvonimitoimikuntaan kuuluvat toimikaudella 2017-2018 asemansa perusteella kirkkovaltuuston 2.2.2017 valittava puheenjohtaja, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne ja hallintojohtaja Hannu Kallio sekä henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen. Toimikunta oikeutetaan kutsumaan
itselleen sihteeri.
Lapsivaikutusten arviointi: Toimikunnan kokoonpanon toteamisella
ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Toimikuntaan valitut

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto
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Testamenttitoimikunnan kokoonpano vuosina 2017-2018
13/00.00.01.04/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 47
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Testamenttitoimikuntaan kuuluvat asemansa perusteella kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja (pj.). Ryhmälle on annettu oikeus kutsua toimikunnalle sihteeri
yhtymän viranhaltijoiden keskuudesta.
Testamenttitoimikunnan tehtävänä on vastata testamenttirahastossa
olevien testamenttien asianmukaisesta hallinnoinnista.

Esitys:

Kirkkoneuvosto vahvistaa, että toimikaudella 2017–2018 testamenttitoimikuntaan kuuluvat kirkkovaltuuston 2.2.2017 valittava
puheenjohtaja, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne ja
talousjohtajan tehtäviä hoitava henkilö (pj.)
Testamenttitoimikunta kutsuu itselleen sihteerin.
Lapsivaikutusten arviointi: Toimikunnan kokoonpanon toteamisella
ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Toimikuntaan valitut
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Kuvataidetoimikunnan kokoonpano vuosina 2017 -2018
17/00.00.01.04/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 48
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kuvataidetoimikunnan johtosäännön mukaan toimikuntaan kuuluu
puheenjohtaja ja neljä muuta kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi
kerrallaan valitsemaa jäsentä. Lisäksi valitaan yksi varajäsen.
Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi
kerrallaan. Toimikunnan sihteerinä toimii kirkkoneuvoston
määräämä viranhaltija.
Toimikunnan tehtävät ovat seuraavat:
1. hankkia taideteoksia kirkkovaltuuston vuosittain myöntämän
määrärahan puitteissa,
2. laatia kutakin toimintavuotta varten ehdotus toimialan
talousarvioksi,
3. päättää toimintasuunnitelmastaan sekä antaa vuosittain työstään
toimintakertomus kirkkoneuvostolle tammikuun loppuun mennessä,
4. valita keskuudestaan kaksi jäsentä asetettavien taidekilpailujen
arvostelulautakuntiin,
5. käsitellä seurakuntaneuvostojen esitykset seurakuntatilojen
taiteellis-ta somistamista koskevissa asioissa ja antaa pyydettäessä
lausuntoja kirkkoneuvostolle ja muille seurakunnallisille elimille
toimikunnan toimialaan kuuluvissa asioissa,
6. tehdä ehdotuksia seurakuntien omistamien julkisten rakennusten
ja huonetilojen sekä hautausmaiden varustamisesta taideteoksin ja
samoin tehdä ehdotuksia niitten hankkimisesta joko ostoin, tilauksin
tai kilpailuin,
7. käsitellä muut toimialaansa kuuluvat asiat.
Toimikunnan kokoonpano vuosina 2015 - 2016 on ollut seuraava:
puheenjohtaja
Aila Harjanne, kunnallisneuvos

Mikaelinseurakunta

jäsenet
Raili Engdahl, FM
Tuija Sievänen, tilastohaastattelija
Simo Helenius, kuvanveistäjä
Ilpo Lahti, dosentti

Tuomiokirkkoseurakunta
Katariinanseurakunta
Maarian seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunta

varajäsen
Helena Pihl, FM

Tuomiokirkkoseurakunta
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Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten
tasa-arvo (KL 23: 8).
Johtoryhmä esittää, että kuvataidetoimikuntaan nimetään vuosiksi
2017-2018 seuraavat henkilöt:

Esitys

puheenjohtaja
Aila Harjanne, kunnallisneuvos

Mikaelinseurakunta

jäsenet
Raili Engdahl, FM
Tuija Sievänen, tilastohaastattelija
Simo Helenius, kuvanveistäjä
Ilpo Lahti, dosentti

Tuomiokirkkoseurakunta
Katariinanseurakunta
Maarian seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunta

varajäsen
Helena Pihl, FM

Tuomiokirkkoseurakunta

Kirkkoneuvosto valitsee kuvataidetoimikuntaan toimikaudeksi
2017-2018 seuraavat henkilöt:
puheenjohtaja
Aila Harjanne, kunnallisneuvos
jäsenet
Raili Engdahl, FM
Tuija Sievänen, tilastohaastattelija
Simo Helenius, kuvanveistäjä
Ilpo Lahti, dosentti
varajäsen
Helena Pihl, FM

Mikaelinseurakunta
Tuomiokirkkoseurakunta
Katariinanseurakunta
Maarian seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunta
Tuomiokirkkoseurakunta

Kuvataidetoimikunnan sihteeriksi nimetään intendentti Milla-Lotta
Kemiläinen.
Lapsivaikutusten arviointi: Kuvataidetoimikunnan asettamisella ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Toimikuntaan valitut
Taloustoimisto
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Tiedotustoimikunnan kokoonpano vuosina 2017 -2018
18/00.00.01.04/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 49
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Tiedotustoimikunnan johtosäännön mukaan tiedotustoimintaa johtaa
ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alainen tiedotustoimikunta.
Toimikuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi muuta kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi valitsemaa jäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja hallintojohtajalla on läsnäolo-oikeus kokouksissa.
Toimikunnan jäsenistössä tulee seurakuntatyön ja tiedotusalan tuntemus olla edustettuina. Lisäksi toimikunnassa tulee olla Ruotsalaisen seurakunnan edustus. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Tiedotustoimikuntaan ovat vuosina 2015 - 2016 kuuluneet seuraavat
henkilöt:
puheenjohtaja
Harri Raitis, kirjailija

Tuomiokirkkoseurakunta

jäsenet
Ann-Mari Rannikko, toimittaja
Katariinanseurakunta
Lauri Palmunen, VTM, edunvalvontajoht. Tuomiokirkkoseurakunta
Tiina Jakobsson, markkinointiassistentti Martinseurakunta
Mia Henriksson, tiedottaja
Åbo svenska församling
Anni Itähaarla, FM, opettaja
Martinseurakunta
Jyrki Tuominen, atk-suunnittelija
Tuomiokirkkoseurakunta
varajäsen
Hilkka Näse, järjestöpäällikkö

Tuomiokirkkoseurakunta

Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten
tasa-arvo (KL 23:8).
Johtoryhmä esittää, että tiedotustoimikuntaan nimetään vuosiksi
2017 -2018 seuraavat henkilöt:
puheenjohtaja
Harri Raitis, kirjailija

Tuomiokirkkoseurakunta

jäsenet
Ann-Mari Rannikko, toimittaja
Katariinanseurakunta
Lauri Palmunen, VTM, edunvalvontajoht. Tuomiokirkkoseurakunta
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Tiina Jakobsson, markkinointiassistentti Martinseurakunta
Mia Henriksson, tiedottaja
Åbo svenska församling
Anni Itähaarla, FM, opettaja
Martinseurakunta
Jyrki Tuominen, atk-suunnittelija
Tuomiokirkkoseurakunta
varajäsen
Hilkka Näse, järjestöpäällikkö
Esitys:

Tuomiokirkkoseurakunta

Kirkkoneuvosto päättää valita tiedotustoimikuntaan vuosiksi 2017–
2018 seuraavat henkilöt:
puheenjohtaja
Harri Raitis, kirjailija

Tuomiokirkkoseurakunta

jäsenet
Ann-Mari Rannikko, toimittaja
Katariinanseurakunta
Lauri Palmunen, VTM, edunvalvontajoht. Tuomiokirkkoseurakunta
Tiina Jakobsson, markkinointiassistentti Martinseurakunta
Mia Henriksson, tiedottaja
Åbo svenska församling
Anni Itähaarla, FM, opettaja
Martinseurakunta
Jyrki Tuominen, atk-suunnittelija
Tuomiokirkkoseurakunta
varajäsen
Hilkka Näse, järjestöpäällikkö

Tuomiokirkkoseurakunta

Toimikunnan sihteeriksi nimetään edelleen tiedotuspäällikkö Paula
Heino.
Lapsivaikutusten arviointi: Tiedotustoimikunnan asettamisella ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Toimikuntaan valitut
Taloustoimisto
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Ympäristötoimikunnan kokoonpano vuosina 2017-2018
19/00.00.01.04/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 50
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kirkkoneuvosto päätti 12.3.2009 kirkkoneuvoston toimintakausittain
valittavan ympäristötoimikunnan asettamisesta jatkamaan ympäristödiplomitoimikunnan työtä. Vuonna 2004 asetetun ympäristödiplomitoimikunnan työ päättyi 2008, kun kirkkohallitus myönsi ympäristödiplomin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle.
Ympäristötoimikunnan tehtävät kirkkoneuvosto vahvisti seuraavasti:
1. Selvittää ja seurata seurakuntayhtymän toiminnan eri alueiden
ympäristövaikutuksia,
2. seurata ja valvoa ympäristöohjelman toteuttamista ja huolehtia
sen päivittämisestä,
3. raportoida ympäristöohjelman toteutumisesta ja muusta ympäristötyöstä vuosittain,
4. järjestää ympäristövastaaville sekä yhtymän, sen seurakuntien ja
yksiköiden koko henkilökunnalle ympäristökoulutusta,
5. vastata ympäristödiplomin uusimisen valmistelusta,
6. antaa kirkkoneuvostolle lausuntoja rakennus- ja maankäyttöasioissa ja muissa ympäristön kannalta tärkeissä asioissa.
Ympäristötoimikuntaan ovat toimikauden 2015 – 2016 kuuluneet
seuraavat henkilöt:
puheenjohtaja
Jorma Hellstén, ylikonduktööri

Maarian seurakunta

Siro Rauti, opettaja
Hanna Heino, FM
Miikka Sipilä, kirjanpitäjä
Liisa Fredriksson, hammaslääkäri
Carita Sankamo, tradenomi
Janne Aso, palotarkastaja
Raimo Huhtanen, asessori
Jaakko Erola, FM
Antti Alitalo, luomuviljelijä
Matti Niskanen, KTM
Heidi Haapala, sairaanhoitaja

Martinseurakunta
Maarian seurakunta
Piikkiön seurakunta
Martinseurakunta
Mikaelinseurakunta
Piikkiön seurakunta
Maarian seurakunta
Maarian seurakunta
Maarian seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunta
Mikaelinseurakunta
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Johtoryhmä esittää, että toimikuntaan valittaisiin toimikaudeksi
2017-2018 seuraavat henkilöt:

Esitys:

puheenjohtaja
Jorma Hellstén, ylikonduktööri

Maarian seurakunta

Siro Rauti, opettaja
Hanna Heino, FM
Miikka Sipilä, kirjanpitäjä
Liisa Fredriksson, hammaslääkäri
Carita Sankamo, tradenomi
Janne Aso, palotarkastaja
Raimo Huhtanen, asessori
Jaakko Erola, FM
Antti Alitalo, luomuviljelijä
Matti Niskanen, KTM
Heidi Haapala, sairaanhoitaja

Martinseurakunta
Maarian seurakunta
Piikkiön seurakunta
Martinseurakunta
Mikaelinseurakunta
Piikkiön seurakunta
Maarian seurakunta
Maarian seurakunta
Maarian seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunta
Mikaelinseurakunta

Kirkkoneuvosto päättää valita ympäristötoimikuntaan vuosiksi 2017
– 2018 seuraavat henkilöt:
puheenjohtaja
Jorma Hellstén, ylikonduktööri

Maarian seurakunta

Siro Rauti, opettaja
Hanna Heino, FM
Miikka Sipilä, kirjanpitäjä
Liisa Fredriksson, hammaslääkäri
Carita Sankamo, tradenomi
Janne Aso, palotarkastaja
Raimo Huhtanen, asessori
Jaakko Erola, FM
Antti Alitalo, luomuviljelijä
Matti Niskanen, KTM
Heidi Haapala, sairaanhoitaja

Martinseurakunta
Maarian seurakunta
Piikkiön seurakunta
Martinseurakunta
Mikaelinseurakunta
Piikkiön seurakunta
Maarian seurakunta
Maarian seurakunta
Maarian seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunta
Mikaelinseurakunta

Ympäristotoimikunnan sihteeriksi nimetään suunnitteluhortonomi
Heidi Grannas.
Lapsivaikutusten arviointi: Ympäristötoimikunnan asettamisella ei
ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Palkkatyöryhmän täydentäminen
61/00.00.01.04/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 51
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Hallintojohtajan
tukena
on
kirkon
palkkausuudistuksen
toteuttamisesta alkaen ollut palkkatyöryhmä, johon ovat kuuluneet
hallintojohtajan
lisäksi
talousjohtaja,
henkilöstöpäällikkö,
kirkkoherrain kokouksen esittämä henkilö sekä sihteerinä
hallintosihteeri. Palkkatyöryhmä valmistelee sellaiset palkkaukseen
vaikuttavat
asiat,
joista
päättäminen
kuuluu
normaalisti
kirkkoneuvostolle. Lisäksi pakkatyöryhmässä on käsitelty myös
sellaisia periaatteellisia palkkauskysymyksiä, joista päättäminen
kuuluu ohjesäännön mukaan esimerkiksi kiinteistöjohtajalle,
tiedotuspäällikölle tai yhteisten työmuotojen johtaville viranhaltijoille.
Työäehtosopimuksen tulkintaan liittyvät palkkauskysymykset
kuuluvat henkilöstöpäällikön ratkaistaviksi. Henrikinseurakunnan
kirkkoherra Heikki Mäntylä on ilmoittanut, ettei hän ole enää
käytettävissä
palkkaustyöryhmän
työssä,
minkä
vuoksi
hallintojohtaja on pyytänyt kirkkoherrainkokousta valitsemaan
ehdokkaan tehtävään. Kirkkoherrainkokous esittää jäseneksi
kirkkoherra Tuomo Norvasuota. Lisäksi tässä kokouksessa aiemmin
käsitelty talousjohtajan tehtävän hoidon muutos merkitsee sitä, että
vt talousjohtaja Jaana Hörkkö tulisi ryhmän jäseneksi toimiessaan
vt. talousjohtajan tehtävässä 31.12.2017 asti.

Esitys:

Kirkkoneuvosto vahvistaa palkkatyöryhmän uuden kokoonpanon
2.2.2017 alkaen seuraavaksi: hallintojohtaja Hannu Kallio (pj), kirkkoherra Tuomo Norvasuo (j), 31.12.2017 asti vt. talousjohtaja Jaana
Hörkkö (j) ja henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen (j). Työryhmän
sihteerinä ja asioiden valmistelijana jatkaa hallintosihteeri Heli-Maarit
Makkonen.
Lapsivaikutusten arviointi: Palkkatyöryhmän kokoonpanon vahvistamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin ja asiakohta tarkastettiin kokouksessa.
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Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnan jäsenten nimeäminen
59/00.00.01.04/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 52
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kirkkoneuvosto solmi vuonna 1992 ystävyysseurakuntasuhteen Pietarin Pyhän Marian seurakunnan kanssa ja asetti työryhmän kehittämään ja ylläpitämään ystävyyssuhdetta. Vuonna 1999 työryhmä
muutettiin kirkkoneuvoston päätöksellä Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnaksi ja samalla pyydettiin kaikkia seurakuntia nimeämään ystävyysseurakuntatoiminnasta vastaava yhdyshenkilö
toimikuntaan. Jatkossa toimikunta on valittu kirkkoneuvoston toimikausittain.
Toimikaudella 2015 -2016 ystävyysseurakuntatoimikunnan kokoonpano on ollut seuraava:
Puheenjohtaja
tuomiorovasti Heimo Rinne
Jäsenet
Tuomiokirkkoseurakunta: toimitusjohtaja Maija Palonheimo
Mikaelinseurakunta: FM Ulla-Maija Vierimaa
Katariinanseurakunta: vahtimestari Pirjo Tiensuu
Maarian seurakunta: lähetyssihteeri Lauri Lehtinen
Ruotsalainen seurakunta: diakonian viranhaltija Eija Grahn
Henrikinseurakunta: pastori Anssi Miettinen
Paattisten seurakunta: työhyvinvointipäällikkö Matti Rantanen
Kaarinan seurakunta: toiminnanohjaaja Irja Gustafsson
Piikkiön seurakunta: toimitusjohtaja Marjo Uotila
Martin seurakunta: luokanopettaja Pekka Saarela
Yhtymän edustajaksi kirkkoneuvosto on nimennyt talousjohtaja Irma
Hokan, asiantuntijajäseneksi Keijo Korkan ja sihteeriksi kielenkääntäjä Paula Montinin.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää pyytää seurakuntaneuvostoja ilmoittamaan
31.3.2017 mennessä edustajansa Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikuntaan vuosiksi 2017 – 2018 siten, että kukin seurakunta esittää yhden miesehdokkaan ja yhden naisehdokkaan etusijajärjestyksessä. Etusijajärjestykset pyritään huomioimaan esityksessä ja valinnassa, mutta valituksi voi tulla myös seurakunnan ehdokas sijalta kaksi, koska seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee
huomioida sukupuolten tasa-arvo (KL23:8).
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Lapsivaikutusten arviointi: Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnan asettamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Kasvatusasiainkeskuksen nuorisosihteerin viran täyttäminen
279/01.01.01.00/2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 53
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Nuorisosihteeri Jani Käsmän irtisanoutumisen jälkeen nuorisosihteerin virka (503/20) julistettiin haettavaksi seuraavalla ilmoituksella:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiain keskuksessa
on 16.12.2016 mennessä haettavana
NUORISOSIHTEERIN (503/20) VIRKA
Viranhaltija toimii kasvatusasiain keskukseen sijoitetussa nuorisotyön tiimissä lähimpinä työtovereinaan kolme nuorisosihteeriä.
Viranhaltija vastaa yhdessä paikallisseurakuntien kanssa rippikoulutyön suunnittelusta, koordinoinnista ja resursoinnista. Hän vastaa
rippikouluikäluokalle toimitettavasta rippikouluesitteestä ja rippikoulun ilmoittautumisprosessista. Kirkon uuden rippikoulusuunnitelman
periaatteiden tunteminen lasketaan eduksi ja hänen on oltava valmis
uuden rippikoulusuunnitelman mahdollisesti yhtymän alueella edellyttämän koulutuksen järjestämiseen. Viranhaltija vastaa myös erityisten oppijoiden rippikoulujen koordinoinnista ja järjestämisestä.
Viranhaltija osallistuu koko kasvatusasiainkeskuksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän sisällön suunnitteluun. Kokemus viestinnästä lasketaan eduksi.
Viranhaltijan vastuulle tulee yhtymän äänentoistolaitteistosta vastaaminen, joten myös tämän alan tietämys luetaan eduksi. Yhdessä
muiden nuorisosihteerien kanssa viranhaltija vastaa myös erikseen
sovitulla tavalla paikallisseurakuntien nuorisotyöntekijöiden yhteistyötapahtumien järjestämisestä.
Viran pätevyysvaatimuksena on vähintään sosionomin (AMK) tutkinto (kirkon nuorisotyönohjaaja tai vastaava) tai muu soveltuva koulutus. Koska Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän on kaksikielinen,
luetaan sujuva ruotsin kielen taito eduksi. Virkaan valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen on esitettävä seurakuntayhtymän työterveyslääkärin laatima, hyväksyttävä lääkärintodistus,
sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote
ennen työn vastaanottamista.
Tarkempia tietoja antaa kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme,
0400-528249, hannu.hurme@evl.fi

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

02.02.2017

§ 53

2/2017

28/54

Viran vastaanotto on mahdollinen 1.3.2017 alkaen.
Tehtävään sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.
Turussa 24.11.2016
KIRKKONEUVOSTO
Määräaikaan mennessä virkaa haki kaikkiaan kuusitoista (16) henkilöä. Yhteenveto hakijoista liitteenä.
Kasvatusasiain johtokunnan nimeämä valintatyöryhmä Jaana Jaakola, Raimo Erkkilä, Marja Ruusu ja Hannu Hurme valitsivat hakupapereitten perusteella haastatteluun kuusi hakijaa, hakijayhteenvedon
numerot 4, 6, 7, 11, 13 ja 15. Valintaa tehtäessä kiinnitettiin erityistä
huomiota seuraaviin osa-alueisiin: rippikoulu, viestintä, äänentoisto
ja verkostotyö.
Kasvatusasiainkeskuksessa maanantaina 9.1.2017 suoritetuissa
haastattelussa syvennettiin papereitten perusteella saatua käsitystä
ehdokkaiden kyvyistä edellä mainituilla viran osa-alueilla. Kuuden
hyvän hakijan joukosta erottui tasavahva kolmikko 4, 6,15. Näitä
keskenään verrattaessa arvioitiin hakijoiden paikallisten olosuhteitten ja haasteiden tuntemista sekä mahdollisuuksia luoda luottamukselliset suhteet sekä oman työyhteisönsä jäseniin, että paikallisseurakuntien työntekijöihin. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen työryhmä päätyi yksimielisesti esittämään Iikka Viitasen valitsemista avoinna olevaan virkaan.
Kasvatusasiain johtokunta päätti § 4/2017 17.1. yksimielisesti esittää
yhteiselle kirkkoneuvostolle, että avoinna olevaan nuorisosihteerin
(503/20) virkaan valitaan kirkon nuorisotyönohjaaja Iikka Viitanen.
Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita avoinna olevaan nuorisosihteerin (503/20) virkaan kirkon nuorisotyönohjaaja Iikka Viitasen. Ennen viran vastaanottamista hänen on esitettävä seurakuntayhtymän
työterveyslääkärin laatima, hyväksyttävä lääkärintodistus, sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.
Virkaan
sovelletaan
kuuden
kuukauden
koeaikaa.
Virka otetaan vastaan 1.3.2017 tai sopimuksen mukaan.
Lapsivaikutusten arviointi: Lapsivaikutusten arviointi on tehty asian
aiemmissa käsittelyvaiheissa.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin ja asiakohta tarkastettiin kokouksessa.
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Nuorisosihteerin virkaa hakeneet
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Iikka Viitanen
Muut virkaa hakeneet
Kasvatusasiain johtokunta
Palkkatoimisto
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
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Oppilaitosteologin viran määräaikainen täyttäminen
280/01.01.01.00/2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 54
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Virka julistettiin haettavaksi seuraavalla ilmoituksella:
OPPILAITOSTEOLOGIN (602/20) MÄÄRÄRAJAKSI (2017 - 2018)
TÄYTETTÄVÄ VIRKA
Yliopistopappimme siirryttyä muihin tehtäviin, on toisen yliopistopapin virka nyt tullut avoimeksi. Yhtymässä menossa olevan rakenneprosessin vuoksi virka täytetään 100 % mutta kahden vuoden määräajalla, vuosille 2017 - 2018.
Oppilaitostyö on Suomen ev.lut. kirkon erityistyömuoto, jota pitkälti
voidaan verrata sairaalasielunhoitoon. Oppilaitostyön on luonteeltaan yhteisölähtöistä vastaten oppilaitosyhteisöistä ja sen jäsenistä
nousevaan tarpeeseen. Oppilaitospapit työskentelevät oppilaitosyhteisöjen, opiskelijoiden ja oppilaitosten henkilökunnan työpaikkapappeina, sielunhoitajina ja rinnalla kulkijoina. Oppilaitosten kanssa
vuonna 2015 tehtyjen yhteistyösopimusten mukaan:
• Uskonnon- ja omantunnonvapauslain hengessä ja kirkon oppilaitosyhteistyön eettisen ohjeiston mukaisesti oppilaitostyöntekijät palvelevat tasapuolisesti koko oppilaitoksen henkilöstöä ja kaikkia sen
opiskelijoita vakaumuksesta riippumatta.
• Oppilaitostyön tavoitteena on yhdessä yliopiston, opiskelijakunnan
sekä sen alayhdistysten kanssa edistää, kehittää sekä luoda toimintatapoja, jotka tukevat oppilaitoksessa opiskelevien ja työskentelevien kokonaishyvinvointia. Yhteistyötä tehdään sopijaosapuolten
strategioita noudattaen yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti.
• Seurakuntayhtymän työntekijä sitoutuu yhteistyössään Turun yliopiston kanssa noudattamaan yliopiston eettistä toimintaohjeistoa.
Työskentely tapahtuu Turun yliopiston monikulttuurisen ja monenlaisia maailmankatsomuksia kattavan työympäristön edellyttämällä
ekumeenisella ja uskontodialogisella työotteella.
• Yhteistyössä noudatetaan Suomen uskonnonvapauslain ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oppilaitosyhteistyön periaatteita.
Työtä ohjaavat Turun yliopiston työ- ja opiskeluhyvinvointisuunnitelmat.
Mikäli osaat oman uskosi ja teologisen tietämyksesi avulla luontevasti kohdata kirkosta etääntymässä olevan nuorten aikuisten maailman, olet kirkon virkajärjestyksen kaikilta osiltaan hyväksyvä, tiimija selektiivityöhön orientoitunut pappi, tunnet yliopistoyhteisön ja olet
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hyvin perillä sen nykyisistä yhteiskunnallisista ja taloudellisista haasteista, liikut sujuvasti eri ikäisten yliopistomaailman ihmisten parissa,
et häkelly ihmisten minkäänlaisten ongelmien edessä, olet valmis
taistelemaan lähimmäisesi oikeuksien puolesta, olet kiinnostunut ja
omaat kokemuksia uskontojen välisestä dialogista, pidät hengellisen
työn ajattomuutta epämukavine työaikoineen, leireineen ja viikonlopputehtävineen itsestään selvyytenä ja olet kiinnostunut rakentamaan
ja ylläpitämään yhteyksiä kollegoihin Suomessa ja maailmanlaajuisessa työyhteisössä, olet etsimämme pappi.
Viran pätevyysvaatimuksena on pappisvihkimys. Yliopistomaailman
kansainvälisyyden vuoksi ja työn osittain tapahtuessa Åbo Akademissa me edellytämme valittavalta hyvää suomen, ruotsin ja englannin kielen osaamista.
Virkaan valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen
on esitettävä seurakuntayhtymän työterveyslääkärin laatima, hyväksyttävä lääkärintodistus, sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin
mukainen rikosrekisteriote ennen työn vastaanottamista.
Tarkempia tietoja antaa kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme,
0400-528249, hannu.hurme@evl.fi
Viran vastaanotto on mahdollinen 1.3.2017 alkaen.
Tehtävään sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.
Turussa 24.11.2016
KIRKKONEUVOSTO
Määräaikaan mennessä virkaa haki kaikkiaan yhdeksäntoista (19)
henkilöä. Yhteenveto hakijoista liitteenä.
Kasvatusasiain johtokunnan asettama valintatyöryhmä Jaana Jaakola, Hannu Isolauri, Atte Airaksinen ja Hannu Hurme valitsivat
haastatteluun neljä hakijaa, hakijayhteenvedon numerot 2, 3, 13 ja
15. Papereitten perusteella tehdyssä valinnassa erityistä huomiota
kiinnitettiin seuraaviin osa-alueisiin: yhteisöllinen työote, yliopistomaailman ja siellä tehtävän työn periaatteiden ja käytännön tuntemus, teologia (uskontojen maailma, ekumenia, uskontodialogi, virkajärjestys) ja persoonallisuus.
Kasvatusasiainkeskuksessa maanantaina 9.1.2017 suoritetuissa
haastattelussa syvennettiin papereitten perusteella saatua käsitystä
ehdokkaiden kyvyistä edellä mainituilla viran osa-alueilla. Hakupapereitten ja haastattelussa saamansa käsityksen perusteella päätti valintatyöryhmä yksimielisesti esittää pastori Tiina Hallikaisen valitsemista avoinna olevaan oppilaitostyön 602/20 virkaan.
Kasvatusasiain johtokunta päätti § 5/2017 17.1. yksimielisesti esittää
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yhteiselle kirkkoneuvostolle, että avoinna olevaan oppilaitosteologin
(602/20) virkaan valitaan määräaikaisesti ajalle 1.3.2017 –
31.12.2018 pastori Tiina Hallikainen.
Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita avoinna olevaan oppilaitosteologin (602/20) virkaan määräaikaisesti ajalle 1.3.2017 –
31.12.2018 pastori Tiina Hallikaisen. Ennen viran vastaanottamista
hänen on esitettävä seurakuntayhtymän työterveyslääkärin laatima,
hyväksyttävä lääkärintodistus, sekä rikosrekisteriote. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Lapsivaikutusten arviointi: Lapsivaikutusten arviointi on tehty asian
aiemmissa käsittelyvaiheissa.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Käsittely:

Määräaikaisen viran täyttö alkaa 1.4.2017 alkaen Tiina Hallikaisen
nykyisen virkapaikan, tuomiokirkkoseurakunnan työjärjestelyistä
johtuen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin ja asiakohta tarkastettiin kokouksessa.

Liitteet

Liite 2

Jakelu

Tiina Hallikainen
Muut virkaa hakeneet
Turun tuomiokapituli
Kasvatusasiain johtokunta
Palkkatoimisto
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen

Oppilaitosteologin viran hakijaluettelo
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Seurakuntasihteeri Maj Röyskön vuorotteluvapaa
50/01.01.03.06/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 55
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Seurakuntasihteeri Maj Röyskö on 12.1.2017 lähettänyt kirkkoneuvostolle seuraavan anomuksen:
Kirkkoneuvostolle
Anon vuorotteluvapaata ajanjaksolle 29.5.2017 - 5.9.2017 (100 päivää).
Turku 12 .1.2017
Maj Röyskö
seurakuntasihteeri
Kaarinan seurakunta
Piikkiön seurakunta
Vuorotteluvapaata koskeva sääntely:
Työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisesti työntekijän vuorotteluvapaasta. Vapaalle jäävän työntekijän tilalle täytyy palkata työtön työnhakija, mutta työtehtävien ei välttämättä tarvitse olla samoja.
Vuorotteluvapaalle jäävä voi käyttää vapaan haluamallaan tavalla.
•»Vapaa kestää vähintään 100 ja enintään 180 kalenteripäivää.
•»Vuorotteluvapaalle lähtevällä pitää olla työhistoriaa vähintään 20
vuotta.
•» Vuorotteluvapaa on aloitettava vähintään kolme vuotta ennen
työntekijän eläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan täyttymistä. Yläikäraja ei kuitenkaan koske ennen vuotta 1957 syntyneitä.
Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä
työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka
on
•»ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
•»alle 30-vuotias enintään vuoden sisällä ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut tai
•»vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.
Seurakuntasihteeri Maj Röyskö täyttää vuorotteluvapaan ehdot.

Esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää Maj Röyskölle vuorotteluvapaata ajalle
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29.5.2017 - 5.9.2017.
Samalla kirkkoneuvosto valtuuttaa keskusrekisterin vt. johtajan palkkaamaan vuorotteluvapaan säännösten mukaisesti sijaisen vuorotteluvapaan ajaksi.
Lapsivaikutusten arviointi: Seurakuntasihteerin vuorotteluvapaalla ei
ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Maj Röyskö
Palkkatoimisto
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
Kirkkoherra Ville Niittynen
Kirkkoherra Merja Hermonen
Vt. keskusrekisterin hoitaja Mia Wikström

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

02.02.2017

§ 56

2/2017

35/54

Johtavan nuorisotyöntekijä Kari Tynkkysen tehtävän määräaikainen vaativoituminen
193/01.02.01.04/2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 56
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 15.9.2016 § 299 myöntänyt johtavalle nuorisotyönohjaaja Kari Tynkkyselle seuraavan palkanlisän
tehtävän vaativoitumisen perusteella:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää johtava nuorisotyönohjaaja Kari
Tynkkyselle tehtävän määräaikaisen vaativoitumisen perusteella 25
% johtavan diakoniatyöntekijän tehtäväkohtaisesta peruspalkasta
(503/20) ajalla 20.7. -4.9.2016 eli 615,26 euroa kuukaudessa.Mikäli
sijaistettavan virkavapaus jatkuu kirkkoherran tiedossa olevalla tavalla, myönnetään edellämainittua vaativoitumiskorvausta edelleen
ajalla 5.9.- 9.11.2016.
Sijaistaminen on jatkunut saman sisältöisenä
20.7.2016 alkaen ja jatkuu 28.2.2017 saakka.

keskeytyksettä

Tehtävän määräaikainen vaativoituminen huomioidaan palkan määrittelyssä seuraavilla perusteilla:
- hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa
- alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä
- tehtävänmuutos on olennainen
- korvauksen suuruus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden,
määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella
- korvauksen suuruus voi olla 0-35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta
- jos hoidettavat tehtävät on jaettu useammalle työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi
olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta
- korvaus voidaan maksaa myös vuosilomasijaisuuden ajalta, joka
kestollisesti täyttää kriteerit. Tehtävän vaativuuden täytyy muuttua
olennaisesti, eikä sijaistaminen saa kuulua tehtävänkuvaukseen,
johtosäännön tai muun pysyväismääräyksen mukaan sijaisuutta hoitavan tehtäviin.
Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoiselta saadun tiedon
mukaan Kari Tynkkynen hoitaa sekä kaikki omat johtavan nuorisotyöntekijän tehtävänsä että kaikki johtavan diakoniatyöntekijän tehtävät.
Palkkatyöryhmä on kokouksessaan käsitellyt Kari Tynkkysen tehtä-
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vän vaativoitumisen jatkumisen ja esittää kirkkoneuvostolle vaativoitumiskorvauksen jatkamista samansuuruisena 28.2.2017 asti.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myöntää johtava nuorisotyönohjaaja Kari
Tynkkyselle tehtävän määräaikaisen vaativoitumisen perusteella 25
% johtavan diakoniatyöntekijän tehtäväkohtaisesta peruspalkasta
(503/20) ajalla 10.11.2016 -28.2.2017 eli 615,26 euroa kuukaudessa.
Lapsivaikutusten
käsittelyvaihessa.

arviointi

on

Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Kari Tynkkynen
Kirkkoherra Jouni Lehikoinen
Palkkatoimisto
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen

tehty

asian

aiemmassa

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

02.02.2017

§ 57

2/2017

37/54

Taloustoimiston toimistosihteeri Tanja Viljannon tehtävän vaativuusryhmän määrittäminen
62/01.02.01.03/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 57
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Palkkatyöryhmä on kokouksissaan 20.1.2016 ja 19.1.2017 käsitellyt
toimistosihteeri Tanja Viljannon tehtävän vaativuusryhmän määrittämistä.
Taloustoimiston toimistosihteeri Tanja Viljannon tehtävänimike muutettiin
kirkkovaltuuston talousarviokäsittelyssä henkilökuntaliitteen hyväksymisen yhteydessä vaihteenhoitajasta toimistosihteeriksi, koska hän on tehnyt toimistosihteerin työtä 7.3.2011 alkaen, vaikka hänet on vuonna 2011 valittu vaihteenhoitajan virkaan, jota virkaansa hän ei ole koskaan hoitanut.
Toimistosihteeriksi muutettu nimike vastaa hänen työtehtäviään.
Tällä hetkellä hänen palkkansa on määritetty vaihteenhoitajan viran
tehtävien mukaisesti vaativuusryhmään 402/60 (1998,98 euroa).
Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Hörkkö on palkkatyöryhmän kokouksessa 19.1.2017 esittelyt taloustoimiston tehtävien jakautumisen henkilöittäin ja Tanja Viljannon nykyiset työtehtävät ovat seuraavat:
• laskutus, varsinaiset sisäiset ja ulkoiset leirikeskus- ja leirilaskut,
matkat ja retket, rahastojen alv-laskutus sekä näiden maksuseuranta, maksumuistutukset, yhteydet perintätoimistoon
• Lyyti -järjestelmään tilaisuuksien perustaminen ja tilitysten vienti
kirjanpitoon ja suoritusten seuranta, talousosastolla järjestelmän
pääkäyttäjä
• ostolaskut: tarkastus, tiliöinti, selvittely ja reititys sekä ohjeistus
• laskujen skannaus, laskujen kirjaus sekä toimiminen laskujen tarkastusryhmässä
• päävastuu osto- ja myyntireskontra: Uusien asiakkaiden
perustaminen, ennakkoperintärekisteri- ja yrittäjäeläketarkistukset
sekä tietojen päivittäminen
• sisäiset laskutukset ja niiden muistiotositteiden laatiminen kirjanpitoon (mm. postimaksukone, digipaino)
• päävastuu myyntireskontran hoitamisesta = laskujen siirrot ja suoritusten siirrot Kipassa
• päävastuu laskutuksesta
• tilavuokralaskutus
• pääkassan sijaistaminen käteisen rahaliikenteen ja käteismaksujen
osalta

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

02.02.2017

§ 57

2/2017

38/54

Tehtävänkuvaus liitteenä.
Palkkatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto määrittäisi toimistosihteeri Tanja Viljannon tehtävän vaativuusryhmään
403/60 eli 2132,13 euroa.
Esitys:

Kirkkoneuvosto määrittää toimistosihteeri Tanja Viljannon tehtävän
vaativuusryhmään 403/60 alkaen 1.2.2017.
Lapsivaikutusten arviointi
käsittelyvaiheessa.

on

tehty

Ei muutoksenhakuoikeutta
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 3

Jakelu

Tanja Viljanto
Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Hörkkö
Palkkatoimisto
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen

tehtävänkuvauslomake Viljanto

asian

aikaisemmassa
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Taloustoimiston nimenkirjoitusoikeudet
63/02.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 58
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt taloussäännön 19.9.2013. Sen 7 §:n
mukaan pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja käyttövaltuuksista päättää kirkkoneuvosto. Talousjohtajan eläkkeelle jäämisen
vuoksi päätös tulee saattaa nykyisen 1.2.2017 alkaen vallitsevan tilanteen mukaiseksi

Esitys

Taloustoimiston nimenkirjoitus:
Kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa seuraavat henkilöt postissa, pankeissa tai muissa rahalaitoksissa nostamaan ja kuittaamaan seurakuntayhtymälle tulevia varoja ja lähetyksiä sekä allekirjoittamaan
seurakuntayhtymän taloustoimiston nimen siten, että allekirjoituksen
tekee kaksi henkilöä yhdessä:
Ryhmä 1:
pääkassanhoitaja Marjo Sillanpää
vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö
hallintojohtaja Hannu Kallio
Pääkassanhoitaja Marjo Sillanpään poissa ollessa voivat toisena nimenkirjoittajana olla seuraavat:
Ryhmä 2:
toimistosihteeri Hanna Jyväs-Nissilä
henkilöstösihteeri Pirjo Sydänmaanaho
palkkakirjanpitäjä Anne Kallioniemi
Samalla poistetaan kaikki aikaisemmat nimenkirjoitusoikeudet.
Tallelokerolla käyminen:
Kaikki edellä mainitut henkilöt oikeutetaan käymään seurakuntayhtymän eri pankeissa olevilla tallelokeroilla siten, että käyntiin osallistuu
aina kaksi henkilöä samanaikaisesti ja heistä vähintään yksi henkilö
kuuluu ryhmään 1.
Ilmoitukset pankeille ja muille rahalaitoksille ja tarpeen tullessa muille asianosaisille sekä sisäiselle tarkastajalle, tilintarkastajille ja päätöksessä mainituille henkilöille.
Lapsivaikutusten arviointi: Nimenkirjoitusoikeuksien muutoksilla ei
ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
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Anomus lisämäärärahasta valmiuspuhelimien hankkimiseksi
56/02.00.01.01/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 59
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän valmiussuunnitelmassa on
poikkeusolojen viestiyhteydet pyritty varmistamaan lankaliittymien
avulla. Suunnitelman kirjoittamisen jälkeen tilanne on muuttunut siten, että palveluntarjoajat ovat poistamassa lankaverkkoja, eikä
viestiyhteyksiä enää voida niiden varaan rakentaa.
Vuoden 2016 alusta seurakunnille avautui mahdollisuus käyttää valtion omistamaa viranomaisverkkoa. VIRVE-järjestelmään liittyminen
edellyttää siinä käytettävien puhelimien vaiheittaista hankkimista.
Taloudellisesti melko mittava hanke on käytännössä ainoa mahdollisuus korvata nykyinen lankaverkko. Samalla VIRVEen liittyminen
mahdollistaa suorat yhteydet muihin viranomaistahoihin, kuten poliisiin, pelastuslaitokseen ja puolustusvoimiin.
Yhtymän valmiustoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 19.1.
ja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle,
että vuodelle 2017 myönnetään 15.000 euron summa puhelinten
hankkimiseen. Samalla valmiustoimikunta esittää, että valmiustoiminnalle avataan uusi, oma, kustannuspaikkansa.

Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
15.000 euron suuruisen määrärahan myöntämistä valmiuspuhelinten hankkimiseksi. Samalla esitetään valmiustoimikunnalle perustettavaksi uusi, oma, kustannuspaikkansa.
Lapsivaikutusten arviointi: Määräraha-anomuksella valmiuspuhelinten hankintaan ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Yhteinen kirkkovaltuusto
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Seurakuntasihteerien työnkuvan muuttaminen
69/01.02.01.03/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 60
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan toukokuussa 2016, että keskusrekisteriin kuuluvan seurakuntatoimiston hallinnollista asemaa
muutetaan siten, että seurakuntasihteerit tulisivat seurakuntien työntekijöiksi. Kun tämä muutos merkitsi tarvetta mm. miettiä seurakuntasihteereiden toimenkuvien yhteneväisyyttä, esimiestoiminnan järjestelyä ja suhdetta jäljelle jääviin keskusrekisteriin toimintoihin, annettiin 19.5.2016 kokouksessa kirkkoherrainkokoukselle tehtäväksianto selvittää ym. kysymyksiä.
Kirkkoherrainkokous on toiminut saamansa tehtävän mukaisesti ja
sen asettama työryhmä on saanut mietintönsä valmiiksi. Esitys kuuluu seuraavasti:
Taustaa
Yhteinen kirkkoneuvosto on 28.4.2016 tehnyt periaatepäätöksen
seurakuntasihteerien siirtämisestä tulevaisuudessa seurakuntien
työntekijöiksi.
Seurakuntayhtymässä on lisäksi ollut vuonna 2016 käynnissä varauspalveluyksikön perustaminen ja sen kehittämiseen keskittynyt
projekti. Seurakuntasihteerien työnkuvaan aiemmin kuulunut toimitusvarausten hoitaminen on 1.5.2016 lähtien ollut siirrettynä kyseiselle varauspalveluyksikölle.
Yhteinen kirkkoneuvosto on 19.5.2016 antanut laajalle kirkkoherrainkokoukselle tehtäväksi nimetä työryhmä suunnittelemaan ja valmistelemaan esitystä seurakuntasihteerien työnkuvista, sijaisjärjestelyistä, sijoituspaikoista ja johtamismallista.
Samana päivänä eli 19.5.2016 laaja kirkkoherrainkokous nimesi kyseiseen työryhmään Mia Wikströmin, Katri Lautjärven, Maj Röyskön,
Hannu Hurmeen, Tekla Määttäsen, Heikki Mäntylän sekä kokoonkutsujaksi Ville Niittysen.
Kokouksessaan 6.10.2016 laaja kirkkoherrainkokous vaihtoi Maj
Röyskön Katriina Kosolaan perusteenaan se, että Lautjärvi ja Röyskö edustavat molemmat samaa niin sanottua seurakuntaparia.
Työryhmä on kokoontunut neljä kertaa. Lisäksi varauspalvelun/keskusrekisterin uudistamisesta vastaava niin sanottu ohjausryhmä on
omalta osaltaan käsitellyt seurakuntasihteerien työtä ja asemaa. Ky-
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seisen ohjausryhmän lisäksi myös seurakuntasihteerit ovat omissa
työkokouksissaan Mia Wikströmin johdolla työstäneet seurakuntasihteerien työnkuvia.
Esitys perustuu ykn:n 28.4.2016 ja 19.5.2016 päättämiin peruslinjauksiin.
Työryhmän esitys
1.Seurakuntasihteerien työnkuvat ja sijaistamiset ennen siirtoa seurakuntiin
Katja Johansson toimii jatkossakin Maarian seurakunnan ja Paattisten seurakunnan seurakuntasihteerinä.
Katriina Kosola toimii jatkossakin Mikaelinseurakunnan ja Martinseurakunnan seurakuntasihteerinä.
Katri Lautjärvi toimii jatkossakin Katariinan seurakunnan ja Henrikin
seurakunnan seurakuntasihteerinä.
Maj Röyskö toimii jatkossakin Kaarinan seurakunnan ja Piikkiön seurakunnan seurakuntasihteerinä.
Pia Taponen toimii jatkossakin Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntasihteerinä.
Kunnes seurakuntasihteerit siirretään seurakuntien työntekijöiksi,
toimii Mia Wikström kaikkien seurakuntasihteerien hallinnollisena
esimiehenä.
Työnjohdollisina esimiehinä toimivat toistaiseksi kirkkoherrat. Seitsemän kuukautta käytössä ollut ratkaisu, jossa yhdellä seurakuntasihteerillä voi olla kaksi työnjohdollista esimiestä, on toiminut hyvin.
Käytännön ongelmia ei ole ollut.
Seurakuntasihteerit muodostavat viiden hengen tiimin. Kaikki tuuraavat kaikkia esimiehen antamien työmääräysten mukaisesti.
Työryhmä esittää seurakuntasihteerien perustehtäviksi alla olevia
asioita. Vähintään nämä tehtävät kuuluvat jokaisen seurakuntasihteerin työnkuvaan.
Seurakuntasihteerin sijaistaessa toista kuuluvat myös nämä kaikki
alla listatut työt sijaisen tehtäviin. Toki lyhyiden sijaisuuksien ollessa
kyseessä ei kaikista alla olevista tehtävistä vastaaminen ole välttämättä tarkoituksen mukaista.
Alla oleva listaus ei ole tyhjentävä kuvaus seurakuntasihteerin työstä: virkatehtäviin kuuluvat myös kaikki muut hallinnollisen tai työnjohdollisen esimiehen antamat tehtävät, myös sijaisena toimittaessa.
ASIAKASPALVELU:
- Puheluihin vastaaminen ja virastolle tulevien asiakkaiden palvele-
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minen
VARAUSOHJELMA:
-Työvuorolista, loma- ja vapaapäivät
-jumalanpalvelukset, hartaudet ja niihin toimittajat
-säännöllinen kerho- ja piiritoiminta
-Primen tilaisuuksien ”tsekkaus” (esim. hautausaikojen sulkeminen)
(Varauspalvelu päivittäisiä, ja seurakuntasihteerit muut)
-Konserttivaraukset ja muut ulkopuolelta tulevat varauspyynnöt kirkkoihin (Sinin projektin edetessä saattaa siirtyä varauspalveluun)
-Työpalaverit ja toiminnan kehittäminen varauspalvelun kanssa
HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT
-KIPA:n tehtävät
-Seurakuntaneuvoston esityslistojen stilisointi ja postitus
-Varajäsenten kutsuminen kokoukseen
-Pöytäkirjojen stilisointi, muutoksenhaut, otteet, kuulutukset
-Pöytäkirjan sisällysluettelon tekeminen
SISÄISET PALVELUT
-Taloushallinnon raportit (nyk. pääkirja ja toteutumavertailut)
-Ostolaskuohjelman laskujen tiliöinti ja reititys. Kenet merkitään sijaiseksi lomien ajaksi
-Kuulutukset kirkkoihin
-Postin jakaminen
-Osallistuminen seurakuntien työntekijäkokouksiin
-Kehtoluokat
ja
vanhusten
onnittelutervehdykset,
kirjeet
muuttaneille, liittyneille ja eronneille sekä pyhäinpäivän ja muiden
tilaisuuksien kutsujen lähettäminen.
-Seurakuntaretkille ja tapahtumiin ilmoittautumisten vastaanottaminen
-Seurakunnan tarvikevaraston ylläpitäminen
-Huolehtiminen seurakuntien toiminnallisesta arkistosta
VAALEIHIN LIITTYVÄT TYÖT (joka 4.vuosi)
2.Seurakuntasihteerien siirto seurakuntien työntekijöiksi ja johtamismalli
Kun seurakuntasihteerit tulevaisuudessa siirtyvät seurakuntien työntekijöiksi, tapahtuu se seuraavan mallin mukaisesti:
Katja Johansson > Maarian seurakunnan työntekijäksi, esimieheksi
Maarian kirkkoherra
Katriina Kosola > Mikaelinseurakunnan työntekijäksi, esimieheksi
Mikaelin kirkkoherra
Katri Lautjärvi > Katariinan seurakunnan työntekijäksi, esimieheksi
Katariinan kirkkoherra
Maj Röyskö > Kaarinan seurakunnan työntekijäksi, esimieheksi Kaarinan kirkkoherra
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Pia Taponen > Tuomiokirkkoseurakunnan työntekijäksi, esimieheksi
tuomiorovasti
Jos suomenkielisten seurakuntien määrä ei tulevaisuudessa muutu,
hoitaa seurakuntasihteeri jatkossakin tämän hetkisen mallin mukaisesti ja tässä esityksessä määriteltyjen työtehtävien puitteissa myös
nykyisen ”seurakuntaparin” seurakuntasihteerin tehtävät. Eli Johansson > myös Paattinen; Kosola > myös Martti; Lautjärvi > myös Henrik; Röyskö > myös Piikkiö.
Seurakuntasihteerien esimiehinä toimivien kirkkoherrojen tehtävänä
on jatkossa määrittää vuosiloma- ja sairauspoissaolosijaiset seurakuntasihteereille.
3. Esityksestä päättäminen ja uudistuksen voimaansaattaminen
Epäselvä ja työntekijöitä kuluttava tilanne seurakuntatoimiston tulevaisuuden suhteen on jatkunut pitkään. Työryhmä näkee sen vuoksi
tärkeänä, että muutosprosessi viedään loppuun ilman turhia viivytyksiä.
Yhteinen kirkkoneuvosto on 8.6.2000 (§ 186) vahvistanut seurakuntatoimiston johtosäännön. Sen päivittämisestä ei ole enää kysymys,
sillä seurakuntasihteerien siirtäminen seurakuntien työntekijöiksi yllä
esitetyllä tavalla tarkoittaa seurakuntatoimiston kokonaan lopettamista hallinnollisena yksikkönä.
Nykyisen johtosäännön 1 § 1 mom mainittu varauspalvelujen hoito
jää edelleen yhtymätasolle hoidettavaksi eli keskusrekisteriin perustetulle varauspalvelu-yksikölle.
Keskusrekisterin johtosääntöön on syytä tehdä muuttuneen tilanteen
edellyttämät päivitykset.
Seurakuntasihteerien siirtyessä seurakuntiin menettävät muut seurakuntatoimiston johtosäännön pykälät merkityksensä.
Seurakuntien tehtäväksi jää laatia seurakuntasihteerien viran johtosääntö. On tärkeää, että kyseiset johtosäännöt sisältävät yllä linjatut
seurakuntasihteerin perustyötehtävät, jotta sijaistukset saadaan uudessakin tilanteessa sujumaan.
Työryhmä esittää, että tämä esitys viedään 9.1.2017 yhteisen kirkkoneuvoston työjaostoon ja että 16.1.2017 ykn tekee periaatepäätöksen
seurakuntatoimiston
lopettamisesta
ja
käytännön
toimeenpanon aloittamisesta. Sen jälkeen asia käsitellään
yhteistyötoimikunnassa ja käydään työnantajan ja seurakuntasihteerien väliset yhteistoimintaneuvottelut. Niiden päätyttyä ykn tekee
kokouksessaan 16.3.2017 lopullisen esityksen asiasta kirkkovaltuus-
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ton kokoukselle 30.3.2017. Kirkkovaltuusto päättää virkojen
lopettamisesta ja uusien virkojen perustamisesta. Uudistus astuu
voimaan 1.4.2017.
Turussa 23.12.2016
Ville Niittynen, pj
Hannu Hurme
Katriina Kosola
Katri Lautjärvi
Heikki Mäntylä
Tekla Määttänen
Mia Wikström
Kirkon yhteistoimintasopimuksen 4§:n mukaan ennen kuin työnantaja ratkaisee 3 §:ssa tarkoitetun asian, sen on käsiteltävä yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja asianomaisten työntekijöiden tai heidän 1 §:n 3 momentissa tarkoitettujen edustajien kanssa.
Kirkon yhteistoimintasopimuksen 3 §:n 1 momentin 4) kuuluu seuraavasti: Työn järjestelyyn ja mitoitukseen sekä niihin olennaisiin
muutoksiin liittyvät asiat, jotka vaikuttavat työntekijän turvallisuuteen,
terveyteen ja työkykyyn. 3 §:n 2 momentti 1) henkilöstön asemaan
olennaisesti vaikuttavat kehittämishankkeet, muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä ja tehtävien tai työtilojen järjestelyssä 2) organisaation ja toiminnan uudelleen järjestäminen ja niiden periaatteet,
jos asialla on olennaisia henkilöstövaikutuksia.
Keskusrekisterin muutoksiin vaikuttaa myös alueellisten keskusrekistereiden synnyttäminen, mikä joudutaan ottamaan huomioon organisoitaessa keskusrekisterin toimintoja. Lisäksi Åbo Svenska församling –seurakunnan osalta seurakuntasihteeripalvelujen järjestäminen ei tullut toimikunnan työssä käsitellyksi, ja siihen joudutaan
näissä neuvotteluissa ja jatkovalmistelussa palaamaan.
Yhteistoimintaneuvotteluissa
nimeämänsä edustajat.

työntekijöitä

edustavat

heidän

Työnantajan
edustajina
neuvotteluihin
osallistuvat
henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen, vt. keskusrekisterin hoitaja Mia
Wikström, kirkkoherra Ville Niittynen ja hallintojohtaja Hannu Kallio.
Yhteistoimintaneuvottelujen lisäksi asiaa käsitellään
yhteistyötoimikunnassa ja kirkkoherrainkokouksessa.
Esitys:

myös

Kirkkoneuvosto myöntää luvan aloittaa helmikuussa 2017 kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaiset neuvottelut seurakuntasihteerien
työnkuvan ja sijoittumisen organisaatiossa muuttamiseksi.
Neuvottelut koskevat kaikkia seurakuntasihteereitä. Asian lopullinen
päätöksenteko tapahtuu näiden neuvottelujen ja jatkovalmistelun
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jälkeen.
Lapsivaikutusten
arviointi:
Seurakuntasihteerien
työnkuvan
muuttamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin ja asiakohta tarkastettiin kokouksessa.

Jakelu

Seurakuntasihteerit
Kirkkoherra Ville Niittynen
Yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
Yhteistyötoimikunta
Pääluottamusmiehet
vt.keskusrekisterin hoitaja Mia Wikström
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Seurakuntien asuntolainoitettujen talojen vuokrien tarkistukset
49/03.01.01.01/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 61
Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Kiinteistötoimisto
on
laatinut
seurakuntien
omistamista
asuntolainoitetuista
kiinteistöistä
omakustannusperiaatteen
mukaiset vuokrantarkistuslaskelmat. Ne sisältävät tilinpäätös- ja
lainatietojen lisäksi arviot kuluvan ja tulevan tilikauden
vuokratuotoista ja hoitomenoista. Arviot perustuvat vuoden 2015
tuloslaskelmiin, vuoden 2017 talousarvioon ja 2016 toteutuneisiin
lukemiin.
Oheisessa taulukossa kiinteistökorjausten lainoittaminen on
huomioitu
hoitomenokustannuksissa.
Pääomamenoissa
on
huomioitu rakennusaikana otetut alkuperäiset lainat ja Hannunniitun
asuintalojen peruskorjauslainat.
Hannunniitun
asuintalojen
vuokrat
pysyvät
entisellään.
LTO-järjestelmää varten otettu laina maksetaan hoitokuluista
syntyvillä säästöillä.
Varissuon asuintalojen vuokrat pysyvät entisellään. Tehdään
hissiovien uusintaa vuosikorjauksena eli ei oteta lisälainaa, vaan
katetaan korjauskulut vuosibudjetista.
Jaanin asuintalojen vuokrat pysyvät entisellään. Pernon asuintalojen
vuokrat nousevat 2,5 %. Pernon asuintaloissa on syytä varautua
tuleviin
suuriin
peruskorjauksiin
ja
myös
kohoaviin
vuosikorjauskuluihin.
Vuokrat on käsitelty asukaskokouksissa ja ne tulevat voimaan
1.3.2017.
Ehdotus uusiksi keskimääräisiksi vuoden 2017 esityslistan liitteenä.
Lapsivaikutusten arviointi: Seurakuntien asuntolainoitettujen talojen
vuokrien tarkistuksilla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaiset Hannunniitun, Varissuon,
Jaanin ja Pernon asuintalojen vuoden 2017 vuokrat.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
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Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 4

Jakelu

Kiinteistötoimisto

2/2017

Asuntolainoitettujen talojen vuokrantarkistukset

49/54

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

02.02.2017

§ 62

2/2017

50/54

Asunto-osakkeen myynti (Koroistentie 1 A 2, Piikkiö)
57/03.01.01.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 62
Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.11.2016 talousarvion
vuodelle 2017. Talousarviossa on tavoitteena saada satunnaisia
tuloja 1.000.000 €. Nämä on tarkoitus saavuttaa myymällä
keskuskirjanpidon asuntoja, jotka ovat ns. yksittäisiä asuntoja.
Nyt on saatu hyväksyttävissä oleva tarjous Piikkiössä sijaitsevasta
asunnosta. Asunto ja tarjoushinta kuuluu seuraavasti:
Asunto Oy Katavakumpu, Koroistentie 1 A 2, Piikkiö
Rakennus on valmistunut vuonna 1971, huoneisto käsittää kaksi
huonetta ja keittiön kooltaan 51 m2 ensimmäisessä kerroksessa.
Asunnosta on saatu tarjous suuruudeltaan 60.000 €, joka on velaton
kauppahinta. Asunnon lainaosuus on n. 8.600 €, jolloin ostaja
maksaa seurakuntayhtymälle n. 51.400 €. Kiinteistötoimiston
mielestä saatava kauppahinta on hyväksyttävissä ja esittää, että
asunto myydään.
Lapsivaikutusten arviointi: Asunto-osakkeen myynnillä ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myydä seuraavin ehdoin asunto-osakkeen
osoitteessa Koroistentie 1 A 2, Piikkiö:
- asunto-osakkeiden nrot 386-755
- velaton kauppahinta 60.000 €
- osakkeisiin kohdistuva lainaosuus on n. 8.600 €. Ostaja ottaa
vastatakseen lainaosuuden, jolloin käteisenä maksettu kauppasumma on n. 51.400 €.
- kauppahinta maksetaan viimeistään 31.3.2017
- omistus- ja hallintaoikeus siirtyy koko kauppahinnan maksun
jälkeen
- ostaja vastaa yhtiövastikkeesta, yhtiölle suoritettavista maksuista ja
muista huoneistoon kohdistuvista maksuista 1.4.2017 alkaen.
Edelleen kirkkoneuvosto
Lievosen allekirjoittamaan
vastaan kauppahinnan,
pankkitilille sekä siirtämään
ostajalle.

valtuuttaa vuokrauspäällikkö Henri
asunnon kauppakirjan ja ottamaan
siirtämään sen seurakuntayhtymän
asunnon osakekirjat ja luovuttamaan ne
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Lisäksi kirkkoneuvosto päättää hyväksyä ja allekirjoittaa pöytäkirjan
tämän asian osalta heti kokouksen jälkeen.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Vuokrauspäällikkö Henri Lievonen
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Muut asiat
Yhteinen kirkkoneuvosto
Ei muita asioita.
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Muutoksenhaku
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 64

Pöytäkirjan liitteenä oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
Lisätietoja päätöksestä antaa esittelijä.
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Kokouksen päättäminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.02.2017 § 65
Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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