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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS
Aika

27.11.2019 klo 17.30

Paikka

Piikkiön pappila

Läsnä

Läsnä
Hermonen Merja
Huoponen Kirsi
Kanervavuori Kasper
Kanervavuori Mirjo
Lehmus Ilkka
Lehtisalo Esko
Linnansuu Mia
Lukander Harri
Lystimäki Hanna
Tuomarila Sinikka
Ijäs Antti

Poissa

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

Laura Langh-Lagerlöf, Markus Ollila, Janne Aso

§ 99
KOKOUKSEN AVAAMINEN JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
§ 100
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys

Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Esityksen mukaan

§ 101
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkistajaa, ellei sitä tarkasteta heti kokouksessa.
Esitys

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkistajiksi. Vuorossa Hanna Lystimäki ja Harri Lukander

Päätös

Esityksen mukaan.

§ 102
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
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Päätös

Esityksen mukaan.

§ 103
VIESTINTÄMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ: PAULA KANGASNIEMEN PALKKAAMINEN 20% YHTEISÖTYÖNTEKIJÄKSI PIIKKIÖN SEURAKUNTAAN 1.1.-31.12.2020.
Yhteinen kirkkoneuvoston on kokouksessaan 16.9.2019 (pöytäkirjaote Liite 1/§ 103) päättänyt myöntää Piikkiön seurakunnan viestintämäärärahan, 10 477 euroa,
lisäresurssiksi tiedotuksen ja
viestintään kustannuspaikalta 1132100100 Piikkiön seurakunnan
kustannuspaikalle 1092100210 PII Tiedotus.
Seurakunnan välitön tarkoitus on palkata sille osoitetulla viestintämäärärahalla seurakunnassa 50% diakonian virassa toimiva KM/FM
Paula Kangasniemi Piikkiön seurakunnan määräaikaiseksi 20% yhteisötyöntekijäksi 1.1.-30.12.2020 väliseksi ajaksi. Yhteisötyöntekijän
esimies on Piikkiön seurakunnan kirkkoherra.
Vaativuusryhmäarviointi
Tehtävänimike: Yhteisötyöntekijä Osa-aikaisuus: 20%
Tehtävän tarkoitus ja tavoite: Yhteisötyöntekijän tuottaa ja kehittää
yhdessä muiden toimijoiden kanssa yhteisöllisiä tapahtumia, tiloja ja
toimintoja. Työ edellyttää avoimesti kasvokkaisten ja visuaalisten
viestintämenetelmien käyttöä. Työ suuntautuu avoimesti ulospäin,
luo ja tuo erilaisia ihmisiä ja yhteisöjä yhteen Piikkiön seurakunnassa.
Vaativuuskriteerit:
1.5. Osaaminen: Yleensä teoreettinen koulutus tai tutkinto (esim.
AMK) tai vastaava teoreettinen osaaminen ja työkokemus
2.3 Vuorovaikutus: Asiantuntijavuorovaikutusta oman tehtävän lähiympäristössä
3.3. Ohjaus: Väljästi määritellyt tai omaa soveltamistaitoa edellyttävät luovat menettelytavat
4.3 Ongelmanratkaisu ja tiedonhankinta: Ongelmanratkaisutilanteet
vaihtelevat, mutta niissä voidaan usein tukeutua aiempiin ratkaisumalleihin. ratkaisujen tueksi on hankittava ja itsenäisesti analysoitava erikoistunutta taustatietoa.
5.3. Vastuu: Vastuu oman tehtäväalan tai oman erityisalan hoitamisesta ja kehittämisestä.
Sopiva perusvaativuustaso lienee vaativuusryhmän 501/00 mukainen (Liite 2 § 103, palkkatyöryhmän lausunto). Yhtymän palkkatyöryhmä arvioi lopullisen vaativuusryhmän. Koska Paula Kangasniemellä on useampi korkeakoulutasoinen tutkinto (kasvatustieteen ja
taiteen alalta) tätä palkan osaa voidaan maksaa osaamisen perusteella ilman vähennyksiä.
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Esitys
Piikkiön seurakunta palkkaa KM/FM Paula Kangasniemen 20% yhteisötyöntekijäksi 1.1.-31.12.2020 väliseksi ajaksi. Vaativuusryhmä
palkkatyöryhmän esittämän mukainen 501/00. Kustannuspaikka yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaisen kokonaisuuden alle:
Piikkiön seurakunta/Tiedotus (erillinen Yhteisötyöntekijän alapalkkakustannuspaikka on tarpeen).
Päätös

Esityksen mukaan.

Lapsivaikutukset
Yhteisötyöntekijän palkkaamisella on myönteisiä lapsivaikutuksia
mm. oppilaitosyhteistyön, erilaisia nuoria yhteen tuovan tapahtumatoiminnan kautta.
Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Tiedoksi

Kirjaamo: YKN/ henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen (myös sähköisesti); taloustoimisto/ jaana.horkko@evl.fi; palkkatoimisto/ Anne Kallioniemi (myös sähköisesti); Piikkiön seurakunnan viestinnästä vastaava pappi mikko.nieminen@evl.fi; Paula Kangasniemi
(paula.kangasniemi@evl.fi , myös sähköisesti).

§ 104
TYÖALOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT
Toimintasuunnitelmat on laadittu seurakunnan strategialinjaukset ja
yleinen toimintasuunnitelma huomioon ottaen.
Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen 1 § 104 mukaiset työalojen
toimintasuunnitelmat.

Lapsivaikutukset
Toimintasuunnitelmassa on huomioitu lasten ja nuorten osallisuus.
Päätös

Esityksen mukaan. Kiitokset työntekijöille.

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksella.
Tiedoksi

Piikkiön seurakunnan työntekijät sähköisesti.
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§ 105
PIIKKIÖN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2020 JA RAHASTOJEN TILANNE
Piikkiön seurakunnan kokonaistoiminnan määräraha vuodeksi 2020
460 640 euroa. Palkkausmäärärahoihin tästä summasta on arvioitu
kuluvan 351 780 euroa. Toimintamäärärahoihin jää 90 660 euroa.
Määrärahat riittävät suunniteltuun toimintaan. Osaan tapahtuma- ja
diakoniatoiminnoista haetaan myös yhtymän tai ulkopuolista rahoitusta, mikä näkyy työaloilla tehdyistä omista talousarviosuunnitelmista (Liite 1 a-n/§ 105: Työalojen talousarviosuunnitelmat, 14 kpl), ks.
näistä Liite 4: Tapahtumat ja muut seurakuntatilaisuudet).
Tammipartion osalta budjettikäsittelyn liitteenä ovat toimintasuunnitelma 2020, budjetti 2020 ja syyskokouksen pöytäkirja 2019 (Liitteet
2 a-c/ § 105).
Kirkkoherran kokonaisesitys talousarvioksi on liitteessä 3/§ 105.
Virtanen-Wikstedin rahaston saldo on 51 799,81 euroa ja Laura Rekolan rahaston saldo on 50 703,45 euroa (kirjanpito-otteet: Liitteet
4:1,2 § 105). Piikkiön seurakunta ei ole tähän mennessä realisoinut
käyttöön rahastovarojaan.
Esitys

Seurakuntaneuvosto hyväksyy Piikkiön seurakunnan talousarvion
esitetyn mukaisena.

Käsittely

Ilkka Lehmus esitti, että Tammipartion määräraha korotetaan esityksestä 450 €. Lisäksi Mirjo Kanervavuori esitti rahan ottamista kanttorin sijaisten palkkiosta. Esitystä kannattivat Mirjo Kanervavuori, Harri
Lukander, Kasper Kanervavuori ja Esko Lehtisalo. Sinikka
Tuomarila kannatti pohjaesitystä.
Mia Linnansuu totesi olevansa jäävi äänestyksessä.
Pohjaesitys vastaan toinen esitys: Tammipartion määräraha korotetaan 450€, summa otetaan kanttorin sijaisten palkkioista.
Pohjaesitystä kannattivat Sinikka Tuomarila ja Kirsi Huoponen. Toista esitystä kannattivat Lukander, Kasper Kanervavuori, Mirjo Kanervavuori, Hanna Lystimäki, Ilkka Lehmus, Esko Lehtisalo. Puheenjohtaja äänesti tyhjää.

Äänestys
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Päätös

Tammipartion määräraha korotetaan 450 €:lla esityksestä. Raha ottamista kanttorin sijaisten palkkiosta. Muuten esityksen mukaan.

Lapsivaikutukset
Talousarvion tapahtuma-, perhe- lapsi- ja nuorisotyön budjetti mahdollistaa toimivan lapsi-, perhe- ja nuorisotyön kokonaisuuden Piikkiön seurakunnassa.
Tiedoksi

Kirjaamo: taloustoimisto/ talousjohtaja jaana.horkko@evl.fi / palkanlaskija anne.kallioniemi@evl.fi ; Piikkiön seurakunnan työntekijät
(MH, AI. MN, TI, RS, KE, PK) sähköisesti.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuoikeus valitusoikeudella.

§ 106
PIIKKIÖN SEURAKUNNAN KOLEHDIT 2020
Piikkiön seurakunta seuraa kolehtien jaossa kirkkohallituksen ja
hiippakunnan antamia ohjeita ja kohteita. Kolehdin pääperiaatteena
on varojen kerääminen erityistä apua tarvitseville. Kirkkoherra voi
tarvittaessa vuoden kuluessa määrätä kirkkokolehdin kerättävissä
erityisen hädän ja katastrofitarkoituksiin.
Seurakunnan vapaavalintaisiin kolehtikohteisiin sijoitetaan kolehdit
seurakunnan omalle nimikkoseurakuntatyölle/ - kohteille ja 2-3 kolehtia oman seurakunnan diakoniatyölle.
Vapaavalintaiset kolehtikohteet ovat pääosin kirkkohallituksen suositusten mukaisia. Kolehtia kerätään Piikkiössä vuoden aikana joka
vuosi Merimieskirkolle.
Kolehtihakemuksia ylimääräisten, seurakunnan vapaavalintaisten
kolehtien keräämiseksi tulee runsaasti. Näitä ovat lähettäneet mm.
Marttyyrien ääni, Merimieskirkko, Open Doors (2 kpl), Raamatunlukijain liitto ry., -Suomen Idäntyö UP ry. (2 kpl), Suomen Lepralähetys,
Suomen Raamattuopiston Säätiö, Opiskelija- ja koululaislähetys,
Lähetysjärjestö Kylväjä (pankkisiirrot), Turun kristillinen työväenyhdistys ja Diakonissalaitos (Helsinki) sekä Partaharju-säätiö. Näistä
osalla on vuoro kirkkohallituksen määräämässä listassa. Mahdollisia
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järjestövierailijoita kolehtia saavista yhteisöistä toivotaan erityisesti
tervetulleeksi seurakuntaan pyhinä, joina niille on kirkkohallitus määrännyt kolehdin.
Kolehtilistaesitys on liitteenä Liite1/§ 106.
Esitys

Kolehdit jaetaan kolehti liitteen mukaan esittelyssä kirjatuin periaattein esitettyihin kohteisiin.

Lapsivaikutuksia
Erityisesti oman seurakunnan lähetyskohteissa lapsivaikutukset ovat
tärkeitä.
Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

Taloustoimisto/ leena.sairanen@evl.fi

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvostolle (KL
24:3).
§ 107
KAPPALAISEN TYÖN VAATIVOITUMINEN KIRKKOHERRAN SIJAISUUDEN JOHDOSTA
17.12.2019- 16.3.2020
Piikkiön kirkkoherra jää virkavapaalle sen mukaan, mitä tuomiokapituli myöntää. Todennäköinen virkavapaa-aika on 17.12.201916.3.2020. Tuona aikana kirkkoherralle kausisuunnitelman jumalanpalvelus- ja toimitusvuoroja sekä rippikouluosioita tulee virkavapaaaikana sijaistamaan sijaistava pappi. Muissa tehtävissä kirkkoherran
sijaisuutta tulee hoitamaan kappalainen Antti Ijäs. Seurakuntaneuvoston sihteerinä toimii kappalaisen sijasta seurakuntapastori Mikko
Nieminen.
Kirkkoherran sijaistus kuuluu Piikkiön seurakunnan kappalaisen virkatehtäviin. Koska sijaistus on kestoltaan yli 4 viikkoa, sen voidaan
katsoa vaativoittavan kappalaisen työtehtävää neljän kirkkoherran
virkavapaatyöviikon jälkeen, arviolta 18.1.-16.3.2020 välisenä aikana.
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Työntekijän työn vaativoituessa palkan tarkistusta pyydetään palkkatyöryhmän lausunnolla yhteiseltä kirkkoneuvostolta.
Kirkkoherra on pyytänyt tehtävän vaativoitumisesta johtuen kappalainen Antti Ijäkselle palkan tarkistusta vaativuusryhmästä 602/20
vaativuusryhmään 602/40 neljä viikkoa kirkkoherran virkavapaan alkamisesta alkaen niin pitkäksi ajaksi kuin kirkkoherran virkavapausaika kestää.
Esitys

Seurakuntaneuvosto päättää tarkistaa kappalainen Antti Ijäkselle
palkan 1.1.2020 alkaen vaativuusryhmästä 602/20 vaativuusryhmään 602/40 kirkkoherran virkavapaan aikana niin pitkäksi ajaksi
kuin kirkkoherran virkavapausaika kestää (alustavasti virkavapausaika on 17.12.2019-16.3.2020).

Päätös

Esityksen mukaan.

Lapsivaikutuset
Kappalaisen palkan tarkistuksella ei ole kirkkojärjestyksen tarkoittamia lapsivaikutuksia.
Tiedoksi

Kirjaamo: Palkkatyöryhmä/ Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
(myös sähköisesti tekla.maattanen@evl.fi ), Yhteinen kirkkoneuvoston puheenjohtaja/ Heimo Rinne (myös sähköisesti / Tuomiokapituli,
turku.tuomiokapituli@evl.fi
heimo.rinne@evl.fi).

Muutoksenhakuoikeus
Ei muutoksenhakuoikeutta.
§ 108
ILMOITUSASIAT

Esitys

Seurakuntaneuvoston kokoukset pappilassa
18.12.2019 klo 17.30 myös joulupuuro
29.1.2020 klo 17.30
11.3.2020 klo 17.30
29.4.2020 klo 17.30 Ruissalossa

Päätös

Esityksen mukaan

Tiedoksi

Sähköisesti seurakuntaneuvoston jäsenet ja työntekijät
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Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta.

§ 109
MUUTOKSEN HAKU

Liitetään tarkastettuun pöytäkirjaan.
§ 110
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.19

Merja Hermonen
puheenjohtaja

Antti Ijäs
sihteeri

Harri Lukander
pöytäkirjantarkistaja

Hanna Lystimäki
pöytäkirjantarkistaja
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